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 رمانبندی:دسته 

 منمهربانمعنوان: 

 :عاشقانهژانر 

 نویسنده:افسونامینیان 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستار- 

 :طراحKliN 

 :کپیستKliN 

سالگی، شکست تلخی را که  ۷۲ی  دختری که در آستانهبه نام مهربان است. ی دختری  من مهربانم، قصه

 .کند شود، تجربه می منجر به شکستن غرورش می

کند باری دیگر زندگی را از سر بگیرد و آهنگی خوش از  های روزگار سعی می  وقوس مهربان با تمام کش

همین نقطه آغاز اش دقیقاً از  ی زندگی شود و قصه بودنش بنوازد. در یک کارخانه مشغول به کار می

 .شود می

 .رمان موضوعی اجتماعی دارد؛ البته عاشقانه با پایانی خوش
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 به نام پرودگاری که عشق را همراه آدم و حوا آفرید

 بانممن مهر

 تقدیم به تمام عاشقان

 .این رمان برگرفته از ذهن منِ نویسنده است و هرگونه تشابه اسمی و یا مکانی اتفاقی است

*** 

 نشیند ای است که روزی در دل به بار می مهربانی دانه

 .ی آن عشق خواهد بود و میوه

*** 

 فصل اول

شان چیزی حدود یک ساعت و ربع فاصله داشت. البته اگر ترافیک  هفرنگی روشن تا خان ی تولید رب گوجه از محل کارش، کارخانه

گذشت متوجه  رسید و این را بعد از سه روز که از شروع کارش می افتاد، زودتر هم می مثل اژدهایی چندسر به جان اتوبان کرج نمی

 .شد

 .گذشته بودی هفتاد بود که کارش از معاینه فنی هم  بـوس یادگار دهه سرویس کارخانه، یک مینی

زد؛ ولی همچنان  اش زار می های کهنه آورد و صندلی کرد و دود باال می پت می های قوطی کبریتی خسته که پت بـوس از همان مینی

 .کشید چرخید و گاهی هم الیی می ها می الی ماشین به ها، ال قاچاقی در خیابان

وچندساله که جانش به این ابوطیاره که آن را یاقوت  بود. مردی شصتاش هم آقای طوطی، شوهر یکی از کارگرهای کارخانه  راننده

 .زد، بند بود صدا می

نیر بیا »هایش  بازاری و به قول خودش کامیونی داشت و گل سرسبد آهنگ های کوچه ی عجیبی هم به آهنگ آقای طوطی عالقه

خواند و خیلی ریز و زیرپوستی گردنش را به اطراف قر  یوار م بازاری بود و آن را طوطی ی قدیمی کوچه خواننده« دردم را دوا کن

های ریز  کرد و همراه آهنگ بشکن نشست، نگاه می خانم که کنار دستش روی صندلی شاگرد می داد. زیرچشمی به همسرش نیره می

 :خواند زد و می می

 نیر نیر دیگه بسه بیا این بار وفا کن» -

 نیر یا جونم رو بستون یا دردم دوا کن

 کنم جواب نمیدی لفن میت

 «کسی رو مثل من عذاب نمیدی

 ی پردود و پرصدا، او بود که از  دهد. آخرین مسافر این ابوطیاره خواری می اش رنگ و بوی پاچه اصالً هم تابلو نبود که آهنگ انتخابی
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داشت. نگاهش را  فروشی آقاحجت نگه می روی روزنامه ش را روبه ا بـوس عزیز وگرامی شد و آقای طوطی دقیقاً مینی ماشین پیاده می

 :گفت داد و با صدایی بلند می های دانه درشتش می دوخت و تابی هم به سیبل ی ایستاده وسط شیشه می در آینه

 .سالمت دخترم به -

حسرت به آن گذشت و با  فروشی اکبرمشتی می شان فاصله داشت. از کنار بستنی قدم تا خانه ۹۷۱شد،  بـوس که پیاده می از مینی

 .دزدید تا دهانش آب نیفتد کرد. گاهی هم چشمانش را می کننده نگاه می های چاق خوشمزه

مهربان پس و پشت تمام نامالیمات زندگی و فرازوفرودهایش در یک کالم، حس آرامش، روحش را به دریایی آرام مبدل کرده بود و 

 .آن را باور داشت. حتی اگر اسمش مهربان باشد و روزگار با او نامهرباناش جا داده و  گانه الی حواس پنج این حس قشنگ را البه

ساله شد.  ۷۲ی  اش نشاند و یک مطلقه ها و نامالیماتش دوست داشت. حتی اگر روزگار، مهر طالق بر پیشانی زندگی را با تمام سختی

 :پا ایستاد و گفت اش جفت حتی اگر بهزاد، شوهر رسمی و شرعی

 .خوام. اصرار نکنید، کوتاه بیا هم نیستم ومکه نمی ی بگم؟ من این دختر مونارنجی رو که صورتش پرککبابا برم به ک -

گذشت گفت. همان روزهایی که با  ماه که از عقدشان می  خواست و این را بعد از پنج شد. بهزاد او را نمی خب خواستن که زورکی نمی

 .زش بودی جها کوزه کردن دیگ و کاسه شوروشوق مشغول جمع

وپا  روزهایی که دمغ، گیج و منگ در دریای ناباوری دست  وتار آن روزها از ذهنش پاک شود. سرش را به اطراف تکان داد تا غبار تیره

 .ی حقیقت مثل روشنی روز پیش چشمش آشکار شد رفته پرده زد؛ اما رفته می

نرمک به تیمار غرور خردوخاکشیرش  به آن تعلق داشت و نرم گوشش انداخت، جایی که دقیقاً ها را پشت باجی وخان های خاله حرف

 .پرداخت

رقـصاند؛ اما بازهم آرامش در نگاه و  چرخاند و برایش گربه می روزگار مثل توپی گرد، به طرز عجیبی مهربان را سر انگشت می

 .کاری نداشتی خالی آن هم  دید و به نیمه ی پر لیوان را می ی خدا، نیمه زد و همیشه کالمش موج می

 .هایش بود خوشبختی برای او یک حس درونی و همیشه شاکر داشته

کرد و سروگوشش هم  هایش هم شره می های بینی و گوش تغاری خانه افتاد. مهرسای چهارده ساله که شیطنت از حفره به یاد ته

شناس، چهارچشمی مواظبش بود و هروقت  حوری مثل سربازی وظیفه ل دوست و رفیق بود و مامان جنبید و برعکسِ او اه قدری می

 .گرفت پنهانی نیشگون ریزی از او می و کرد، خیلی ریز و نامحسوس، پس خطایی می

اش بود. زنی با قامتی کوتاه، گرد و تپلی که اعتقاد داشت  هایش نقش بست. او عزیزترین داشته حوری لبخندی روی لب به یاد مامان

های دو  صحبتی که با تمام اهل محل، از جمله همسایه اش فقط عضله است. زن خوش قلنبهاصالً هم چاق نیست و شکم گرد و 

 وخرج روزگار را به هم  هایش مثل جریانی سیال در خانه با درایت جاری بود. دخل ی باالی آپارتمانشان مراوده داشت و محبت طبقه
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 .شد گفت و دهانش شیرین می ان میدوخت و دوختن زبان همسرش حمیدآقا را هم بلد بود. یک حمیدج می

جا شد تا فنری که از دل روکش صندلی بیرون پریده بود، کمتر آزارش دهد. سپس سر کج کرد و  به بـوس قدری جا روی صندلی مینی

بازاری که آقای  هایش با آهنگ کوچه باز، خروپف خانم عظیمی را دید که سرش روی گردنش افتاده و غرق خواب با دهانی نیمه

 .کرد نوایی می طوطی گذاشته بود هم

سمت شمارش  ها کشیده شد و ذهنش به رنگ آویخته به شیشه را پس زد. نگاهش به میان ماشین ای تاب قهوه ی چرک پرده

 .هایش رفت داشته

اشت خداوند سهم چندان فراخ؛ اما دلی بزرگ داشت و اعتقاد د هایی نه هایش بود. مردی بلندقامت با شانه آقاجانش صدر تمام داشته

بار  خاست و شب با کوله ها صبح از خواب برمی حوری آن دنیا را در زمین به او عطا کرده. عاشق سه دخترش بود و به عشق آن

کرد تا روزگارشان کوک کوک  ها را هم تعمیر می اش پررونق بود و ساعت مشتری فروشی ی ساعت گشت. مغازه هایش برمی خستگی

عصا با روزگار کنار  به با او بد تا کرد و بیماری دیابت، مثل گیوتینی پای راست او را تا زانو قطع کرد و او دست شود. مردی که روزگار

 .آمد

 .دلش بیرون آید ی آقاجانش همراه آه از ته نفس عمیقی کشید تا غصه

تبار  نوشی که عاشق یک مرد افغانیشد. مهر هایش محسوب می ترش، جزء نداشته هایش افتاد. مهرنوش، خواهر بزرگ به یاد نداشته

 :سری گفت پا ایستاد و سـینه سپر کرد و با خیره دار به نام نجیب شد. جفت تیپ پول خوش

 .خوام من نجیب رو می -

حوری و بغض خفته آقاجانش و چشمان تر او و مهرسا،  های مامان مهرنوش عاقبت خر مراد را سوار شد و میان تو بمیری من بمیرم

گفت، به کانادا مهاجرت کرد و قول داد که  حوری به او نانجیب می سروصدایش، همراه همسرش نجیب که مامان عقد بیبعد از 

 .خبر نگذارد واحوالش بی ها را از حال خوشبخت شود و آن

ن مختصر و هایی گهگاهی تبدیل شد. حتی برای عقدکنا های یک روز در میانش، به تماس رنگ شد و تلفن رفته کم قولی که رفته

 .وخالی قناعت کرد مفید او و بهزاد نیامد و به پرتاب چند بـوس، استیکر گل، کیک و یک تبریک خشک

 .بـوس تکیه داد و پوف بلندی کشید ی مینی ی دودگرفته سرش را به شیشه

نان از الی درزهای عمیق پنجره ک ها برود. باد پاییزی، زوزه هایش را رها کرد تا مثل بادکنکی در آسمان افکارش به دوردست نداشته

های دورگرد، چیپس و  فروش کرد. دست روها را به هوا پرتاب می های اتوبان و پیاده وآشغال  کشید و شاخ و برگ و آت به داخل سر می

 .چرخیدند های وسط اتوبان می الی ماشین خیال جانشان البه پفک به دست، بی

 سوزاند و اهل دوست، رفیق و از  ها هم دل می داشت. برای آدمیزاد که هیچ، برای مورچهمهربان دلشاد، همانند اسمش قلب مهربانی 
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 .شد هایش هم تمام می های فصلی بودند و با تمام شدن هر دوره، دوستی این قسم کارها نبود. تمام دوستانش مثل میوه

زد و  بودن دامن می چندان بلندش به این معمولی د نهکرد و ق اش نگاه هیچ جنس مذکری را به خود جلب نمی ی ساده و معمولی چهره

 :گفت مهرسا با خباثت می

 .ش زیر زمین جا مونده و شصت سانتت روی زمینه و بقیه  غصه نخور. تو فقط یه متر -

بینی ای روی   ومک های ریز و درشت قهوه اش را با آن کک زد؛ اما پوست مهتابی اش چندان چنگی به دل نمی هرچند قد معمولی

 .هایش را دوست داشت قلمی و گونه

 :گفت تازگی پشت لبش سبز شده بود و صدایش هم خروسی و دورگه، می حشمت که به حسام، پسرِ دایی

عنوان یه غریبه از کنارم رد بشه، محاله برگردم و  رو به شک اگه تو پیاده گیره و بی ی در و دافا قرار نمی مهربان اصالً تو دارودسته -

 .داد تیپی بهزاد رو از دست می تماشاش کنم. نباید مفت و راحت پسری به خوش دوباره

آورد و  وتیز، مثل فلفل جوابش را از آستینش درمی جواب می گذاشت؛ اما مهرسا تند های حسام را بی کنایه او با لبخند تلخی گوشه

 :گفت می

 .رو میشه؛ درست مثل خواهرت ستارهب خشک رو هم اگه آرایش کنی، خوشگل و تودل  حرف مفت نزن. چوب -

اش نبود، کار  اندیشی حوری و مصلحت های مامان ها و ابرو باال انداختن گزیدن زد و اگر لب رودربایستی حرفش را می مهرسا بی

 .گرفت ی آن دو باال می مشاجره

 :گفت انی به مهربان میپنه و زد و درگوشی و پس سوی خط قرمز هم حرف می شد و از آن تر می مهرسا گاهی خودمانی

کرد و حاال دنبال  کردی، بهزاد بعد از پنج ماه رَم نمی رسیدی و برای بهزاد بدبخت لوندی خرج می اگه یه ذره به قروفر خودت می -

 .سبزی بودی  کرد و تو هم مشغول پختن ماکارونی و قورمه ها رو گز می پوشک و شیرخشک، داروخونه

 .کردن نداشت قدر زیر بار تحقیرهای بهزاد کمرش خم شده بود که فرصتی برای قروقنبیله خرج خب حق با مهرسا بود؛ اما آن

برو هستند؛ اما فقط از داماد شانس نیاورده و دامادهایی از  آقاجانش اعتقاد داشت خیلی شانس آورده که سه دخترانش خوشگل و تودل

سوی کره زمین برد. بهزاد  هایش کرد و به آن دخترِ ارشدش را خام حرفبادامی که  تبار و چشم جنس چلغوز نصیبش شده. یکی افغانی

 .لیاقت هم شایستگی داشتن مهربان و قلب مهربانش را نداشت که همان ابتدای راه، پا پس کشید بی

یشتر چشم و کرد که برای خواستگار بعدی، باید ب خانم یادآوری می گفت. بارها به خودش و حوری آقاجانش این را با اطمینان می

 .گوششان را باز کنند

 :گفت داد و رو به مهربان می عقیده بود و سری به عالمت مثبت تکان می خانم با همسرش هم  حوری

 .کم چاق بودی که به شکر خدا با ورزش هیکلت عین باربی شده سلیقه بود. یه بابات راست میگه مادر، بهزاد کج -
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 :داد کرد و ادامه می ومعوج می هایش را کج لبانداخت،  اش می سپس چینی به بینی

کردی. حاال خوبه یه تیکه از چتریات همیشه بیرونه؛ وگرنه شبیه  سرت گلوله نمی فقط کاش موهات رو مثل یه توپ کوچیک پشت -

 .شدی طالبی می

هایش از  چنان که حالوت تعریف نزد و یکی دیگر به میخ. آ لنگید. یکی به نعل می حوری همیشه خدا یک پایش می های مامان تعریف

 :گفت داد و می حوری همیشه با حسرت سری به اطراف تکان می رفت. مامان بین می

ی بزرگت هماجان رو رحمت کنه! زن نازنینی بود، یه خانوم باکماالت. دور از جونت شبیه هماجان هستی. درست مثل  خدا عمه -

 .وهای اون خدابیامرز هم نارنجی بودسیبی که از وسط به دونیم تقسیم کرده باشن. م

و قاعده( افکارش را   نظم ی هردمبیل )بی رفت، بقچه وار در اتوبان پرترافیک پیش می بـوس آقای طوطی که مورچه با تکان ننووار مینی

ف به یک تعار هایش را روی سـینه درهم تاب داد و خودش را بی هایش را سنگین کرد. دست آلودگی پلک بست. خستگی و خواب

 .روز( تابستانی دعوت کرد تا به مقصد برسد ی )خواب نیم قیلوله

ی فردا هم نداشت. نگاهش به افق فردا بود. جایی که خورشید هر روز صبح سالمی  مهربان دلشاد به گذشته کاری نداشت و دلشوره

 .داد دوباره و نوید روز دیگر را می

*** 

های  کرد و کنار خوراکی خودش سوپرمارکتی کوچک بود و نیاز اهالی را برطرف میآقا که در اصل برای  ی حجت از کنار دکه

 ۹۹۱هایش به  هایش را شمرد و وقتی قدم روزه قدم فروخت، گذشت. طبق عادت این پنج رنگانگش چندتا روزنامه و مجله هم می

ار در ورودی و با دیدن مامان حوری، دلهره به ی باالتر، خانم روستا و خانم کمالی، کن های دوطبقه رسید، با دیدن تجمع همسایه

ها  دوان خود را به آن توجه به رهگذران، دوان ی کیفش را محکم گرفت و بی هایش دسته خیال شمردن گام جانش سرازیر شد. بی

سالم ی کمرش از شدت گرما خیس آب شده بود،  کرد و تیره اش شُره می که عرق از پیشانی زنان درحالی نفس رساند. نفس

 :خانم پرسید ای کرد. رو به حوری زده شتاب

 مامان چی شده؟ چرا اینجا جمع شدید؟ -

 :هایش کشاند و با دیدن او نگاهش را از تکنسین برق گرفت و جواب داد خانم، پر چادرش را روی بینی و لب حوری

ی برق و این جوون  یوز سوخته. زنگ زدم ادارهسالم مادر، خسته نباشی. خوف نکن چیزی نیست. سیم برق واحد ما اتصالی کرده، ف -

 .اومده درستش کنه

سمت  اش بیرون آمد و خط نگاهش به سنگینی از سـینه اش به کرد. نفس آسوده برای راحتی خیالش همین یک جمله بسنده می

ای داشت با صورت  میانهی برق، جوانکی الغراندام و ریغماسی )آدم ضعیف( بود. قامت  رویش برگشت. تکنسین اداره جوانک پیش

 .ای را زیر خط پهنی قرار داده باشند مانندش زیر انبوهی از ابروهای پرپشت لم داده بود. گویی نقطه کشیده چون اسب و چشمان دکمه
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بت کرد. عاق اش را ردیف می های ایمنی جا کرد و با ژست یک مهندس کارکشته، توصیه ی ابزار فلزی را در دستش جابه جوانک جعبه

وسلمبه، خط نگاهش به آیفون چسبیده به دیوار کنار در ورودی ساختمان برگشت و با دیدن سه  کردن اصالحات قلمبه خط بعد از به

 :خانم گفت ای که در یک خط عمودی قرار گرفته بودند، رو به حوری زنگ دکمه

زمان روشن  ی نداره. فقط کافیه کولر یا اتوبخار هموحساب کشی برق درست ساز، سیم ساخت معماری مادرجان این ساختمونای قدیمی -

ی بعدی خدایی نکرده خطر  خیر گذشت. دفعه سوزه. این بار به کنه و می کشیای داخلی خونه اتصالی می سوت سیم بشه، سه

 .کشی ساختمون رو عوض کنه کار خِبره بیارید تا کل سیم سوزی داریدا. یه برق آتیش

حوری، مثل یک  ی دوم و مامان کمالی، ساکن آپارتمان طبقه ی سوم و خانم ی طبقه روستا، همسایه ی خانمجوانک با سری افراشته، برا

شان را زیر چانه سفت چسیبده بودند و  گلی  ها در گردش بود که بیخ چادرهای گل کرد و نگاهش بین آن سردار فاتح سخنرانی می

ها افتاد.  ی سؤاالت آن رانی غرایش چندان طوالنی نشد و میان دایرههای او بود؛ اما سخن چهارچشمی تمام حواسشان پی حرف

گیرد، شرکت کرده باشند که به  ی هرکی بیشتر سؤال کند جایزه می که گویی در مسابقه  زد ها دور می مانندش بین آن چشمان دکمه

 .ؤاالتشان گرفته بودندپشت، جوانک بیچاره را به زیر رگبار س به وار، پشت دادند و مسلسل یکدیگر امان نمی

 این اتفاق ممکنه واسه ما هم بیفته؟ -

 ش چقدر میشه؟ هزینه -

 یه آدم مطمئن سراغ داری؟ -

 .کنیم جوون ماشاءاهلل خودت مهندسی و باکماالت، اگه زحمت این کار رو بکشی که یه عمر دعات می -

ونیمه  هایشان را مثل سیب گاز زده، نصفه چرخید و سؤال می بارید. نگاهش مثل آونگ بین آن سه کالفگی از سروروی مرد بینوا می

 .داد جواب می

 .کرد و دیگر نای ایستادن نداشت زق می اش زق ها قدری فاصله گرفت. پاهای خسته از آن

 .این سه زن با زبانشان لشکری را حریف بودند، این جوانک ریغماسی که دیگر رقمی نبود

گرد  ی کوتاه و یک پا ی اول قرار داشت، شد. بعد از دو پله گذشت و راهی آپارتمانشان که در طبقه نرم و سبک، مثل گربه از کنارشان

 .رسید کوچک به آن می

حوری مثل همیشه در آپارتمان را چهارطاق باز گذاشته بود و نیازی به کلید نداشت. نگاهش را به اطراف سالن پذیرایی چرخاند.  مامان

کنند و حاال بساط  سوتر را گز می ن داشت همراه رفیق گرمابه و گلستانش، نرگس، پاساژ دو چهارراه آناز مهرسا خبری نبود و یقی

 .راه است هایشان روبه کِرکِر خنده

ی سرش را به دست  خواست تا زیر شُرشُر آن، همهمه سرد می آلود تابستانی، فقط دلش یک دوش آب بعد از یک روز پرمشغله و گرم

 .سره راهی فاضالب شوند آب بسپارد تا یک
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هایش را با پتوی  اش را بگذراند و خستگی سپس یک دست لباس نخی سبک و خنک به تن کند تا با یک قیلوله، بعدازظهر تابستانی

وقت،  هایش آمده و به پای خواب های کودکی همراه او پابه گفت، تقسیم کند. پتویی که سال نرم و محبوبش که به آن نرمالو می

 .نما شده بود هایش را پنهان کرده و حاال نازک و نخ وگریه غم

ی خواب، حس  کرد. وسوسه نگاهی به پتوی نرم و دلخواهش انداخت که تاشده در انتهای تختش لم داده بود و بدجوری دلبری می

کوتاهش به زیر پتوی همیشه  نشرت آستی سرد، از شَر مانتو شلوار خالص شد و با تی خیال دوش آب اش را بیدار کرد و بی تنبلی

 .دلخواهش، نرمالو، خزید و به دنیای پررمزوراز خواب رفت

*** 

هایش  هایی که گویی پشت پلک کرد. کابوس هایش را برای هزارمین بار دوره می زد و کابوس وپا می هایش دست جایی میان خواب

شنید. گویا در حجمی از صدا  پاها و صداهای دیگر را می کشیدند تا مهربان سری به دنیای خواب بزند. مهربان صدای کشیک می

 .انداز بود هایش طنین تق های بلند و کوتاه بر روی سرامیک دادگاه خانواده که تق محصور شده باشد. صدای گام

رفت و  خورد و مثل آونگ در یک خط مستقیم در ذهنش می تاب در فضا چرخ می و ی صداهایی که روی امواج منفی پرپیچ همهمه

 .آمد می

کوبند. آفتاب پاییزی همرنگ موهایش، اوریب از  شنید؛ چنان که گویا با قدرت بر روی طبل می های قلب مضطربش را هم می تپش

های سنگینش انگار زیر تلی از سیمان جا مانده بودند که  رنگ، به داخل سرازیر شده بود و نفس الی پرده کرکره عمودی خاکستری

 .کرد میخس  چنین خس این

پا انداخته بود. نگاه   سوتر نشسته و پا روی سمت بهزاد چرخید. مانند همیشه بود. مغرور با گردنی افراشته، چند صندلی آن سرش به

 .شکافت ای نامعلوم را می ذغالی و سرکشش رو به جلو نقطه

کند. بهزادی که مصمم عزمش را جزم کرده بود تا توانست بهزاد را مجاب به ماندن  های مهربان بود. دیگر نمی این پایان تمام تالش

 .عمیق و پررنگ بین خودش و او بیندازد  ی از زندگی مهربان بیرون برود و یک خط فاصله

ی لبش را همراه  سمت آقاجانش چرخید که از حرص، گوشه اش گرفت. سرش به ی زندگی ماهه های مرد پنج نگاهش را از نامهربانی

کرد و  ها خالی می هایش را بر سر تارهای نازک و مشکی سبیل یان دندان گرفته بود. حرص انباشته در رگهای پروپیمانش م سبیل

 .جوید ها را می متصل آن

های  رفت و او را از اخم وراست بهزاد را نشانه می چنانی که چیزی از شالق کم نداشت، چپ های آن غره حوری هم با چشم مامان

 .گذاشت نصیب نمی اش بی وهشتی هفت

 .رو داد و به قاضی و منشی کنار دستش رسید نفس عمیقی کشید و نگاهش را به روبه

 شد. اصالً حاضر بود به  کرد تا بهزاد از خر شیطان پیاده می سمت او پرتاب می ای از آسمان به خواست خدا معجزه چقدر دلش می
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 .یایدقدم راه ب به سازهای کوک و ناکوکش هم برقـصد و به دل او قدم

 .پیچید و صدای قاضی بیش از همه انعکاس داشت صداها در سرش می

 خوای همسرت، خانوم مهربان دلشاد رو طالق بدی؟ خواهان، آقای بهزاد کشمیری، برای چی می -

کرده  هایش را درهم ادغام رنگش از پشت فر خورده بود و چند چین درشت چهارخانه ی طوسی بهزاد از جایش برخاست. کت چهارخانه

 .ای سیاه به روی مهربان افتاد رنگ آفتاب پاییزی را شکست و سایه بود. قد بلندش، خط نور نارنجی

آقای قاضی برم به کی بگم زنم رو دوست ندارم؟ به اجبار مادرم رفتم خواستگاریش. پنج ماه دندون روی جیـگر گذاشتم تا بلکه به  -

 ...دلم بنشینه

 .ی نردبان غرورش هم فرو ریخت محکمی گفت. مهربان آخرین پلهبهزاد سری باال انداخت و نچ 

نچ آقای قاضی، نشد. هر کاری کردم نشد تا دلم با دلش یکی بشه. من این دختر مونارنجی رو که هیکلش مثل گونی هویج، چاق و  -

 .دوزکش هم به راه باشه . بزکهیکل بدون انحناست، دوست ندارم. اصالً ازش خوشم نمیاد. من دوست دارم زنم باربی باشه، خوش

وپا  هایش دست چکید و تا پشت لبش خیس شده بود. برای فرار از دست کابوس اش می الی تارهای نارنجی چک از البه عرق، چک

حیا، محکم و بلند  شرم و بی هایش بیرون آورد. کف دستش را رو به قاضی گرفت و بی ای را از میان مشت زد. بهزاد کاغذ مچاله می

 :فتگ

ش  گذره. دست بهش نزدم. این هم سندش که از پزشکی قانونی گرفتم. طبق قانون، وقتی دختر باشه مهریه پنج ماه از عقدش می -

 .نصف میشه

 .شنید اش پنهان کرد؛ اما همچنان صدای بهزاد را می پلک هایش آمد و آن را با سر فروبردن در یقه تیزی اشک تا پشت

 .ای قد کف دست دارم ی اجاره م؟ یه مغازه کاره آقای قاضی، مگه من چی -

 .های کتش فرو برد و آستر هر دو جیبش را بیرون کشید و نمایش را از سر گرفت هایش را در جیب دست

 .بندی بشه شاید از پسش براومدم تا سکه بدم. قسط گردم. ندارم پنجاه آقای قاضی خالی میرم و خالی برمی -

ی  اش را با او پر کرد و با دو دست یقه لنگان چند قدم فاصله برخاست. عصایش تاالپی به زمین افتاد و لنگانها  آقاجانش مثل مارگزیده

 .بهزاد را گرفت

آورد. پای مصنوعی پدرش را دید که به  اش فشار می ی سـینه دید و صدایی که حجم سنگین آن به روی قفسه دیگر فقط سیاهی می

 .پیچید زد، میان سیاهی خوابش می ون و صدای مهرسا که متصل به هم او را صدا میآسمان پرتاب شد و آقاجانش سرنگ

*** 

 



 

 
 

11 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

کرد، ایستاد و صدای بهزاد در افکارش طنین  قاب نشسته بر روی کمد کوچکی که نقش میز آرایشش را هم بازی می روی آینه بی روبه

 .انداخت

 «.ق و بدون انحناست، دوست ندارممن این دختر مونارنجی رو که هیکلش مثل گونی هویج، چا»

اش با یک حسرت درآمیخت. دستانش را دور گودی کمرش حلـ*ـقه کرد. دیگر از آن گونی هویج خبری نبود و به  آه برآمده از سـینه

اش، دل به  هشد آل رسیده بود. راهی که بعد از طالق برای فرار از افکار مالیخولیایی پیش گرفت و برای ترمیم غرور له  اندامی ایده

خاطر ظاهرش  وقفه سپرد تا فراموش کند بهزاد کشمیری، مهربان را فقط و فقط به های مداوم و تمرینات ورزشی بی شدن دوالوراست

 .پس زد

حالتش را دوست داشت  وار به موهایش کشید و چتری همیشه آویخته روی صورتش را پس زد. موهای پرپشت و خوش دستی نوازش

گذشت، تازه سرپا و پنج  آن را تغییر دهد. اصالً نارنجی رنگ دلخواهش بود. حاال بعد از پنج ماه که از طالقش میو محال بود رنگ 

 .هایش باالوپایین شد چنان که شانه فرنگی مشغول به کار شده بود. نفس عمیقی کشید، آن ی تولید رب گوجه روزی هم در کارخانه

رسید و  اش می بایست به داد غرور به یغمارفته آن هم از نوع نامردش نداشت. حاال می شدن نیاز به هیچ جنس مذکری،  برای دیده

های ضعیف  کشید. همچنان به این اصل باور داشت که دنیا، آدم ی غرورش، دستی به سروگوش آن می خورده برای ترمیم چینی ترک

 .وا رفته استکند. چنان که گویی دودی بوده و به ه را مثل برگ خشکی زیر پایش له می

*** 

فرنگی، سخاوتمندانه فضای پذیرایی خانه را احاطه کرده بود؛  های تابستانی، بوی نم پوشال کولر، هندوانه و توت معجونی از رایحه

 .درست مانند آرامشی که دل و نگاهش را جادو کرده بود

های افسرخانم تالقی کرد.  به آنی با چشمحوری گرفت. سر برداشت و نگاهش  بوی مامان فرنگی خوش نگاهش را از شربت توت

 .چشمانی که رد اشک آن را نمناک و قدری هم براق کرده بود

هایش را دوست داشت و شرمنده بود که هر ماه  قلب که گویی نسبتی هم با فرشته دارد، دلگیر نبود. مادرانه از این زن خوش

طلبید؛  لیاقتش حاللیت می آمد و بابت پسر بی ه به گردن بهزاد بود، میسرافکنده، با یک دنیا عذرخواهی به همراه یک سکه، دینی ک

های  کنایه جانانه بر روی شانه کرد و گاهی گوشه ای خرج زن بینوا می غره راه چشم وبی حوری شمشیرش را از رو بسته بود. راه اما مامان

شد. مهرسا هم مانند سربازی وفادار در رکاب  الی میگذاشت و چشمان افسرخانم مدام از اشک، پر و خ باریک و استخوانی او می

 .کرد حوری می های مامان کنایه ورنگ چاشنی گوشه آب تاخت و در دفاع از مهربان، کلماتی تندوتیز اما خوش حوری، چهارنعل می مامان

ای روی آن،  راه رژ لب قهوهاش را هم های قیطانی ی چشمش را گرفت و لب رنگش، اشک نشسته گوشه ای  افسرخانم با پر شال سرمه

 :برهم فشرد و رو به مهربان گفت

 خانوم هر چی بارم کنه حقمه. مقصر اصلی منم. از همون روز اول که توی مولودی دیدمت، مهرت به دلم  جون، حوری مهربان -



 

 
 

12 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

دونستم راضی به  کینه به دل نگیر. میلیاقت من  خواد. از بهزاد بی نشست. به خداوندی خدا هنوز هم دوستت دارم. داشتن تو لیاقت می

ی سکه  ت رو سیاه کردم و هر ماه به بهونه طالق نیستی؛ ولی دلم رضا نشد که بیشتر از این عذاب بکشی. حاللمون کن. شناسنامه

 .هوام رو حالل کردی میام. دل خوش به اینم که از دهن گلت بشنوم که من و پسر سربه

های  خانم روی مبل نشست. دست زیرورو کرد و برخاست. میز گرد پذیرایی را دور زد و کنار افسرخانم، دلش را  های افسر التماس

 :ی او گذاشت. آن را قدری فشرد و آهسته و نرم اما با اطمینان و باورپذیر گفت نرمش را روی دستان استخوانی و کشیده

 .قدر خودتون رو اذیت کنید ت هر ماه برای حاللیت اینجوری بگم حاللتون کردم تا باورتون بشه؟ نیازی نیس افسرخانوم چه -

 .لیاقتی کرد ترین انتخاب بود؛ اما اون نفهمید و بی قربون اون دل مهربونت برم. انتخاب من برای پسرم درست -

را در دم قیچی  ی افسرخانم هایش را در حدقه تاب داد و ابروهایش را هم باالوپایین کرد و جمله خانم دیگر تاب نیاورد. چشم حوری

 :کرد

دونم این حرفا رو بارها گفتم؛ ولی بازهم میگم تا الاقل جیـگرم خنک بشه. نون ما انگاری نمک نداشت. من به سهم  افسرجون می -

گلت به این وصلت رضا نیست، نباید پافشاری  دونستی که پسر دسته ی من بد کردی. شما می کنم. در حق بچه خودم حاللت نمی

ی عقد بنشونی. اون هم نامردی کرد برای  کشیدی تا با من بمیرم تو بمیری، پسرت رو سر سفره و حق شیرت رو وسط میی  کرد می

 .دل مادرش داد به کام به مهربان حرف دلش رو نزد و دل تا اینکه دل مادرش رو به دست بیاره، الم

 :انند تعجب ادامه داداش گذاشت. با حالتی م خانم دست راستش را مشت کرد و روی چانه حوری

بودنش و خوشحال بودم دامادم سبک و جلف  حرف نزدنای بهزاد رو گذاشتم به پای کم خیالیم! حرف بینی تو رو خدا ما چه خوش می -

 .نیست

ه گاهی ی مهربان هم ک شده ریخت. به چشمان براق زهر، به جان افسرخانم بینوا می هایش را با زهر و بی پشت، گله به خانم پشت حوری

هایش باشد، کاری نداشت و عاقبت افسرخانم با  کنایه ی پایانی برای گوشه تا بلکه نقطه« مامان لطفاً»گفت که  هایش می میان جمله

 .کرد، راهی شد هایش سنگینی می چشمانی تر و شرمندگی که بر روی شانه

*** 

 .ن لم دادهایشا با رفتن افسرخانم، آرامش مثل اکسیژن، نرم و سیال میان لحظه

اش را هم غالف کرد و به دنبال پختن مربا رفت که  حوری خبری نبود. شمشیر از رو بسته شده و برزخی مامان دیگر از چشمان براق

اش با نرگس رفت. حاال او ماند و یک سکه طالیی که بهای دل  نشدنی های تمام کاره رهایش کرده بود. مهرسا هم پی وراجی نیمه

 .وبوی خیرخواهانه داشت های یک مادر که رنگ نشدن و دخالت وان خواستهاش بود. تا شکسته

 .وباال قد پوش و خوش هایش جای گرفت؛ آن هم تمام قد، خوش پلک به مبل تکیه داد و چشمانش را بست. بار دیگر بهزاد پشت
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گفت بهزاد یک  آمد و می پایین می سمت او ی ترازوی عدالتش به کرد، کفه گذاشت و او را قاضی می خب اگر کالهش را وسط می

ی  کشاند و از قواره سمت خود می های دختران بسیاری را به سروگردن که هیچ، چندین سروگردن از او سرتر بود. مردی که نگاه

 .تر بود مهربان سروساده قدری بزرگ

 .ای؟ خوابت میاد، پاشو برو روی تختت دراز بکش مادر خسته -

هایش را باز کرد. او را با  اش مشامش را به بازی گرفته بود، به آنی چشم فرنگی که درست زیر بینی ی توتخانم و بو با صدای حوری

 .ی کوچک مربا و چند تکه نان سنگک باالی سرش دید یک کاسه

 :جا شد و آهسته جواب داد به چنان که گویی افکارش قابل رؤیت است، قدری جا هول و دستپاچه، آن

 .م نمیادنه ممنونم. خواب -

 :جای آن به دستش داد و گفت ی مربا را به ی طال را از میان دستان مهربان بیرون آورد. کاسه خانم خم شد و سکه حوری

انداز پسِ دستت بذار  ریزم. یه پس فروشم و پولش رو به حسابت می فرنگی آوردم که دوست داری. سکه رو فردا می برات مربای توت -

 .ته باشیکه برای روز مبادا داش

 .فکرش از آینده خالی بود. سری جنباند و اولین قاشق مربا که بر روی زبانش نشست، بهزاد را به همراه خاطرات تلخش فرو داد

*** 

 فصل دوم

کفش کهنه در بیابان را داشت. کاری که از فیـلتـر  در این بازار داغ بیکاری، پیداکردن این کار برایش حکم کیمیا یا همان لنگه

رویش  اش را دوبرابر کرد و لیستی از کارهای ممنوعه را پیش کرد. آقاجانش پول توجیبی های آقاجانش هم عبور می گیری سخت

گری یا به  گذاشت که برای خودش طوماری بود. خواندن آن حداقل پنج دقیقه زمان نیاز داشت و در صدر تمام مشاغل ممنوعه، منشی

فرنگی، چندان به  ی تولید رب گوجه ی یک کارخانه ونشان بود. هرچند کارگر ساده نام قول آقاجانش سکرتری شرکت خصوصی بی

نام  اش دنیا را فتح کند و روزی دبیر یک دبیرستان به تواند با لیسانس ریاضی کرد می هایش نزدیک نبود، برای او که تصور می آل ایده

بودن هم  بهره بود، باید به همین کارگر ساده بازی بی ی پارتی تبصرهشود و سری بین سرها درآورد؛ اما خب تا زمانی که از ماده و 

 .زد ی بیکاری می کرد و یک تودهنی محکم به مقوله قناعت می

 .تری که از فیلترهای آقاجانش هم عبور کند، با آن کنار بیاید توانست تا پیداکردن شغل مناسب البته می

یمن هزار صلواتی که نذر کرده نصیبش شده و باید نماز شکر به جا بیاورد که آقای حوری اعتقاد داشت همین کار را هم به  مامان

وپا کرده. البته کارش هم چندان سخت  ی باال، این کار را برای او دست ی طبقه فر، داماد عزیز و گرامی خانم کمالی، همسایه رمضان

 .نبود و آن را دوست داشت

 چین کنند. سپس  ی سیمانی پرآب، دست ها را بعد از بارگیری و تخلیه در حوضچه فرنگی کارگران این قسمت وظیفه داشتند که گوجه



 

 
 

14 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

رفتند،  صف به دنبال هم پیش می خوردند و به که روی هم قل می کردند تا درحالی ی غلتان منتقل می ها را به صفحه  فرنگی گوجه

های سالم جدا شود.  ودند یا خار و خاشاکی داشتند، از دیگر گوجهشدند تا احیاناً اگر خراب یا له ب توسط کارگران کنترل کیفی می

 .ی غلتان بود ی مهربان دقیقاً ایستادن پشت این صفحه وظیفه

های دیگر  دادند و آقایان در بخش ها تشکیل می ی این قسمت خاص، این بود که تمام کارگرانش را خانم های برجسته از ویژگی

 .مشغول به کار بودند

کرد، زنانی از جنس سرپرست خانوار که  های نحیفشان سنگینی می تنهایی بار سنگین زندگی بر روی شانه نانی که بهعمدتاً ز

ای که بازهم به دالیل متفاوت  شوهرهایشان یا به رحمت خدا رفته بودند یا به دالیلی متفاوت زندانی بودند و یا معتاد، یا زنان مطلقه

 .سنگین کرده بودهایشان را   مهر طالق شناسنامه

ی یک معرف خیر مشغول به کار شده بودند؛ آن هم با بیمه و مزایا. زنی به نام خانم دکتر که درواقع  ها به سفارش و توصیه ی آن همه

آوردن این اطالعات در این مدت کوتاهِ چندروزه که استخدام شده بود،   دست ی بزرگ مدیرعامل صاحب کارخانه بود. برای به عمه

  وار کنار گوشش زمزمه کرده پچ کرد، پچ خانم، همسر آقای طوطی که حواسش دقیقاً مثل یک رادار عمل می ی به تقال نداشت. نیرهنیاز

 :بود

کنم. من با زیروبم این کارخونه آشنام. مهندس  چم اینجا آشنات می و واردی. گوشِت رو بده به من. خودم با خم دلشادجون تو تازه -

 .شناسم. میگی از کجا؟ اون هم برات میگم کف دست میروشن رو هم عین 

چندساله را به خاطر آورد. یک مرد قدبلند با پاهایی کشیده که  و مهربان افکارش را مثل باغچه بیل زد و زیرورو کرد. مردی سی

کرد، صالبت کالم و  متمایز می وساالنش سن قطاران و هم ای که او را از سایر هم اش اصالً هم جذاب نبود؛ اما ویژگی ی معمولی چهره

کرد. مهربان  چندان خاصش وادار به تحسین و احترام می ی نه رغم چهره اش مخاطب را علی صدای پر و رسایش بود. البته رفتار مردانه

یک توفیق دو بار که از دور دیده بود، فقط یک بار از نزد-غیر از یکی چقدر خوشحال و شاکر بود که این مدیرعامل پرابهت را به

فر، داماد عزیز و گرامی خانم کمالی  رمضان اش در بخش کارگزینی کارخانه توسط آقای دیدارش را داشت و تمام کارهای استخدامی

 .انجام شده بود

گفتند.  برای مهربان ساعت دلخواهش در کارخانه بین دوازده و سی دقیقه تا یک و ربع بود. زمانی که به آن وقت ناهار و نماز می

سوم شام شب گذشته بود،  شو، خلوتی دنج پیدا کند و ناهارش را که غالباً یک و توانست به دور از هیاهوی قسمت شست تایمی که می

 .نوش جان کند

ای که یک  شده کاری ی کوچک و چمن البته جای دلخواهش که امروز آن را کشف کرده بود، جایی پشت کارخانه قرار داشت. باغچه

 .وجورِ چهارگوش لم داده بود ی جمع ، غریب و تنها در آن باغچهدرخت بید مجنون
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 .که عاشق طبیعت و دارودرختش بود، از این کشف جدید خیلی هم خرسند بود از آنجایی 

هایش  های درخت، لبخندی روی لب وبرگ ی بید مجنون کشید و از طروات و تازگی شاخ وار بر روی گیسوان آویخته دستی نوازش

 :روی اوست، گفت گونه گویی که انسانی روبه زیر لب نجوانشست. 

 خوای؟ سالم خانوم خوشگله. مهمون ناخونده نمی -

دار، چهارزانو  های نم سمت باال چند تا کرد و روی چمن بند سفید آویخته از گردنش را به یش را قدری باال و پیش سپس پر مانتو

های فینقیلی و خیارشور، بدجوری دلبری  کمی به ساندویچ کتلتش زد که با گوجهاش را به درخت داد. آنگاه گاز مح نشست. تکیه

ی مهندس متین  چندان دوستانه و البته پرطعنه کرد؛ اما هنوز لقمه جایی میان گلویش به مقصد نرسیده بود که با صدای نه می

شدن و رفتن به دیار باقی یک نفس  تا مرز خفهگیر شد که  آنی برخاست. چنان غافل شمشیری، سرپرست و مهندس ارشد کارخانه، به

 .فاصله داشت

 نیک تشریف آوردید؟ پیک -

آمد.  تر از آش بود، هیچ خوشش نمی ی داغ از این مهندس جوان که مثل عقاب حواسش به تمام زوایای کارخانه و کارگرانش و کاسه

 .حالتش بود تی بغـل کرده و همرنگ موهای صاف و بیاش را دودس های قیطانی های پرپشت و مشکی که لب خصوص با آن سبیل به

های غرورش   کرد. از نشانه چنان مغرور بود که مانند نگاه اربـاب به رعیت، همه را از باال به پایین نگاه می مهندس متین شمشیری، آن

شد. او همانند نام  ش از آن سرریز میا شده به چشمان تیره گرفت و غرور کوک اش را قدری باالتر می زدن، چانه این بود که وقت حرف

های  بست. اسمش هم هیچ سنخیتی با ویژگی اش را برای کارگران بینوا از رو می ی خدا شمشیر آخته اش، شمشیری، همیشه خانوادگی

 .اش نداشت اخالقی

دهد و فقط سری به عالمت منفی  قدر که راه نفسش باز شود و بتواند جواب سختی لقمه جامانده در گلویش را فرو داد؛ ولی نه آن به

 .باال انداخت

اش را که مثل شمشیر باالی چشمانش نشسته بود، درهم جفت کرد و دلخور از اینکه این  متین ابروهای پروپیمان بلند و کشیده

 :آورد، بادی پرغرور در گلویش انداخت و با صدایی آمرانه گفت وارد او را به حساب نمی تازه

قدر سخت باشه که سرتون رو تکون میدید. آقای مهندس روشن اکیداً تأکید کردن که هیچ کارگر و  دادن این بکنم جوا فکر نمی -

کنم چهار یا پنج روز زمان مناسبیه تا با قوانین  کارمندی حق نداره خارج از سالن غذاخوری توی محوطه کارخونه غذا بخوره. تصور می

 .وی نیمکت کنار در ورودی میل کردیدآشنا بشید. دو روز پیش هم ناهارتون رو ر

خانم را درمورد  تر از آش داده، درجا ترور کند. باید هشدارهای نیره ی داغ خواست جاسوسی را که راپورت او را به این کاسه دلش می

 .گرفت این قانون جدی می

 :شور آن باقی مانده بود، فرو داد و گفت دهانش را که خشک شده و طعم خیار سختی آب به
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 .چشم آقای مهندس، دیگه تکرار نمیشه -

ی ازخودراضی را اغنا کند. متین سری جنباند. با وجود اینکه  داده قدر غلیظ بود تا حس برتری این مهندس عصاقورت گفتنش آن چشم

 :اسم او را به خاطر داشت؛ اما برای تحقیرش پرسید

 اسمتون چی بود؟ -

 :درنگ جواب داد مهربان بی

 .دس، دلشادمآقای مهن -

آمد شمشیری در شکم این مهندس شمشیری فرو کند  پوزخندی کج روی لب متین نشست که از دید مهربان پنهان نماند. بدش نمی

سمت او برگشت و متین هم به روی  خانم سرش به  اش با صدای نیره طلبانه یا با همان شمشیر بر فرق سرش بکوبد. میان افکار جنگ

 .پاشنه به پشت چرخید

که دست راستش را  ها رساند. سپس درحالی کنان خود را به آن هن ها دوید و هن سمت آن اش به خانم با آن هیکل فربه گرد و قلنبه نیره

سمت او  ی نان سنگک را به سمت مهربان بود، لقمه اش گذاشته بود و یک چشمش به متین و چشم دیگرش به ی سـینه روی قفسه

 :گرفت و منقطع گفت

ی نون و حلوا سهم شما. گفتم تا وقت ناهار تموم نشده بهت بدم تا  دجون اینجا هستی؟ خیلی دنبالت گشتم. این هم لقمهدلشا -

 .تا صلوات هم بفرستی؛ بلکه حاجت من و طوطی هم روا شد و صاحب خونه شدیم بخوری، هفت

نگاهی به  ا ژستی خاص تا امتداد چشمانش باال کشاند و نیمخانم کرد. مچ دستش را ب هایی که زیادی درهم بود، رو به نیره متین با اخم

 :ای گفت اش انداخت و با لحن آمرانه ساعت مچی

 .کنم موقع سرکارتون نباشید، توبیختون می ی دیگه وقت ناهار تموم میشه. به دقیقه  ا پنج خانوم -

فت و از همان مسیری که مثل اجل معلق ظاهر شده خب پیامش واضح و کامل بود و نیازی به توضیح بیشتر نداشت. متین این را گ

 .بود، بازگشت

 .خانم ایشی غلیظ اما زیر لب گفت و چشم از رفتن او برداشت نیره

 .بیا بریم تا درسته قورتمون نداده. خدا خیر بده طوطی رو! اون بهم گفت اینجا هستی -

اش را با لبخندی پهن به نمایش گذاشته بود. خب زودتر از  فتادهومعوج روی هم ا های کج خانم چشم دوخت که دندان مهربان به نیره

خانم، آقای طوطی، که آلو هم  کرد، جاسوس را پیدا کرده بود و او کسی نبود جز همسر عزیز و محترم نیره آنچه که تصورش را می

 .رسید؛ حرف که دیگر جای خود را داشت خوردن نمی توی دهانش به خیس

حوری  بو برنگ مامان شمشیری در دم اشتهایش را کور کرد و دیگر میلی به خوردن ساندویچ کتلت خوش هندسهای م بلدورم اولدورم

 .را نداشت
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 .ی نان و حلوایش زد گشت، گاز محکمی به لقمه سمت سالن کارخانه برمی گام با او به خانم، هم که همراه نیره درحالی

 .شده طعم نذرتون قبول. دستتون درد نکنه خیلی خوش -

بندش فرو برد و جواب  های پیش هایش را داخل جیب های قیطانی و باریکش جا داد و جفت دست ای نخودی روی لب خانم خنده نیره

 :داد

چم کار آشنا  و یواش با خم هات رو وا کن دلم گرفت. یه هفته نشده اومدی این کارخونه یواش جونت. تو رو خدا اون سگرمه نوش -

جوری  دونم چه پره بیرون. می خوره و می ست که حرف مثل ماهی از دهنش لیز می  نشده تقصیر این طوطی ذلیلمیشی. اصالً همش 

 .گوشش رو بپیچونم

 :دستی به روی بازوی مهربان زد و با لحنی قاطع ادامه داد

 .وری؟ اونم برات میگمج ها. من خودم هوات رو دارم. ناسالمتی از کارگرهای قدیمی کارخونه هستم. میگی چه غصه نخوری -

هایی که لقب دماغ  خانم چرخید. بیش از هر چیز، بینی بزرگ او با آن قوز باالیش به چشمش آمد. از آن نوع بینی سمت نیره سرش به

 .کشید عقابی را یدک می

گویی قهار از  گویی قصهزد،  هایش هم چندان دلبری نبود؛ ولی دهان گرمی داشت. وقتی که حرف می چند ساله که جوانی و زنی پنجاه

 :ی زندگی خودش را گفت گو شد و قصه خانم شهرزاد قصه کند. نیره وشیرین روزگار تعریف می تلخ

ست، تا خرخره زیربار قرض رفت.  بـ*ـوس که االن سرویس کارخونه نشده برای خرید همین مینی چندسال پیش، طوطی ذلیل -

کارها  هایی که دست طلب خاطر سفته بچرخه، بدتر چرخ روزگارمون لنگ شد. بهخواستیم یه چهارچرخ بخریم چرخ زندگیمون  می

ی  ی کفشم رو باال بکشم و برم خونه قد، بدون خرجی. مجبور شدم پاشنه ی قد و نیم داشت، افتاد هلفدونی و من موندم و سه بچه

 .قلب بود نام و خوش خانم خوش مردم کارگری و معرفم یه حاج

پشت،  به هایش را پشت اش ناتمام نماند؛ اما جمله تر کرد تا قبل از رسیدن به سالن کارخانه، قصه هایش را قدری آهسته قدمخانم  نیره

 .چید وقفه کنار هم می بی

ون دکتر زن نازنینه. از ا روشن سردرآوردم. بعض شما نباشه، خانم  ی مهندس دکتر، عمه ی خانم وآمدها از خونه یه روز توی این رفت -

ی  روشن وقتی قصه ی مهندس ها، نه! گویا شوهر خدابیامرزش دکتر بوده. عمه های روزگار! حاال نه اینکه خودش دکتر باشه خوب

ش که تازه سرپا شده بود، مشغول به کار بشم. اون هم با بیمه و مزایا! گفت  ی برادرزاده زندگیم رو شنید، پیشنهاد داد توی کارخونه

کردم این لطف فقط  اومدم سرکار، فکر می های مردم کارگری کنم. روزهای اول که می ی نیست برم در خونهجوری دیگه نیاز این

خیر همین  ی دست ها به واسطه ی اون تر از من هم هستن که همه شامل حال من شده؛ ولی بعدها متوجه شدم چند تا زن درمونده

 .دکتر توی کارخونه مشغول به کار شدند خانم

 ای دیگر  نیمه و کرد و بعد از نفس نصفه اش نفسی تازه می جویده های جویده زد که گاهی میان جمله قدر با شتاب حرف می آن خانم نیره
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 :داد ادامه می

نشده رو خرید و من و طوطی رو  های طوطی ذلیل ی خیر شد و سفته روشن رو که واسطه سرت رو درد نیارم. خدا خیر بده مهندس -

ها و بعد هم  روشن رفت سر زبون  فرنگی خودش کرد. دو سال بعد هم که کارخونه روی غلتک افتاد و اسم رب گوجهیه عمر مدیون 

 .ش استخدام کرد تا بشه سرویس کارخونه قراضه وبالش باز شد و طوطی رو با اون ابو توی سبد خرید مردم. مهندس دست

وتاب  خانم از محسناتش با آب چنین نیره روشن را که این ی مهندس چهرهجوید، سعی کرد تا  ی لبش را می که گوشه مهربان درحالی

 .ی معمولی و مردانه چیز دیگری به یاد نیاورد خاطر بیاورد؛ اما جزء یک چهره گفت، به می

حتی سر رویش برای دیدن او  اش رفته بود، مرد پرابهت پیش خاطر داشت وقتی به دفترکار او برای آخرین امضای استخدامی خوب به

کرد برنداشته بود و به محض امضا، با همان سر فرو افتاده روی کاغذها، کوتاه و  از روی کاغذهایی که مدام چیزی در آن یادداشت می

 :آمرانه گفت

 .سالمت به -

 :تر از آش پرسید ی داغ روشن شد و زیرکانه از همان کاسه خیال مهندس ابرویی باال انداخت و بی

 بنده؟ طور شمشیرش رو از رو می یشه همینشمشیری هم مهندس -

 .خانم پرواز کرد و به قهقهه مبدل شد و با کف دست به روی بازوی او کوبید های نخودی نیره خنده

ی  جوری؟ برات میگم. پسرعمه خان چهار میخ پشتش قرصه. میگی چه قدر زبونت نمک داره! این متین ذلیل نشی دختر که این -

دکتر. تازه برادرزنش هم هست. از اون گذشته، پونزده درصد از سهام کارخونه هم به نامشه.  ر همین خانمروشنه یعنی پس مهندس

گیره و از سربازی معاف میشه. بعد از تموم شدن درسش اومد توی  عهده می پسر بودن وفوت پدرش، کفالت مادرش رو به خاطر تک به

 .بینه ط سرش باد داره و همه رو از باال میها، فق کارخونه و مشغول به کار شد. پسر بدی نیست

ی  تر از آش شود. چرا که گذشته از رابـ ـطه ی داغ حق داشت تا کاسه« پسر لوس و از خودراضی»ی حسن کبابی خب این دردانه

ه در سود و برقضا صاحب کارخانه هم بود، پانزده درصد از سهام کارخانه به نامش بود. در نتیج اش با مدیرعامل که دست فامیلی

 ...زیانش شریک

روشن قدری تفحص  شمشیری و داماد عزیز وگرامیشان، مهندس با رسیدن به سالن کارخانه، دیگر مجالی نداشت تا در احواالت متین

 .خاطر کمبود وقت از خیر ساندویچ کتلتش هم گذشت کند. به

های پالستیکی قرمزرنگش را میان انگشتانش   که دستکش درحالیبافت.  رج آن را می به هایش را گرفته بود و رج خانم نخ پرحرفی نیره

 :وار گفت پچ داد، سر بیخ گوش مهربان فرو برد و پچ جای می

 .روشن رو برات بگم دلت کباب میشه ی مهندس قصه -
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خانم خیال  ت؛ اما نیرهی پر غصه سر رف خانم تمامی نداشت. دلش از این همه قصه های نیره اش را درهم کشید. گویا ذکر مصیبت چهره

پشت به  به که حواسش پی متین بود که پشت مانندش را به اطراف چرخی داد و درحالی  کوتاه آمدن نداشت. چشمان ریز و دکمه

 :آمد، صورتش را قدری پیش آورد و تند و پرعجله گفت ها می سمت آن داد و به کارگرها دستور می

روشن به همراه زنش برای ختم یکی از  سال پیش، پدر و مادر مهندس   قدر برات بگم که ده ناین ذلیل نشده داره میاد طرف ما همی -

رسن  خداها آخرشب می روشن. بنده ذارن یعنی همین مهندس اقوام راهی شمال میشن و صبای چهار ساله رو پیش پدرش می

خوابن و فردای  ا اومده و اونجا اتراق کرده. شب میه کنن. نگو ای دل غافل، اجل زودتر از اون ها رو روشن می ویالشون و بخاری

دکتر  هاشون رو همین خانم کنن. علت مرگشون گازگرفتگی بود. جنازه نفرشون رو دراز و کوتاه پیدا می های هر سه همون شب جنازه

ش  روشن! گویا با دخترعمه سها. بیچاره مهند دکتر برام تعریف کرده ها رو خود خانم کنه. این که مادرزن مهندس هم میشه پیدا می

دار میشن. درسته که یه دختر چهارده ساله داره؛ ولی خیال نکنی  کنن و زود هم بچه معشوق بودن و برای همین زود ازدواج می و عاشق

جور که من شنیدم بابای خدابیامرزش طالفروشی داشت و مهندس با پول  شیش سالشه. این-وپنج خدا سی ی ها. بنده سنش زیاده

 .ندازه همین طالفروشی و کلی قرض و قوله این کارخونه رو راه می

 :داد گفت که سرش را به اطراف تکان می نچی از سر تأسف سر داد و درحالی خانم نچ نیره

 .مونه گیره و عزب می روشن! بعد مرگ زنش دیگه زن نمی طفلک مهندس -

خانم مختصر و مفید  های نیره روشن به لطف پرحرفی ی مهندس نامه . شجرهکرد آنکه پلک بزند، او را تماشا می خیره بی مهربان خیره

مرور شد. تصور از دست سه عزیز در یک شب سخت بود چه برسد به آنکه این موقعیت دردناک را بخواهد تجربه کند. دلش مثل 

 :اش از ناراحتی درهم فرو رفت و آهسته لب زد ریش شد و چهره ی حالجی ریش پنبه

 .متشون کنهخدا رح -

 .از خیر ساندویچش گذشت. دیگر میلی به خوردن نداشت و آن را داخل کمد فلزی که متعلق به خودش بود، گذاشت

که بازوی او  حالی اش کشید. قری به سروگردنش و تابی هم به چشمانش داد. در ی درهم او را دید و دستی به پر مقنعه خانم چهره نیره

 :ها فاصله داشت، به سرکارشان بروند و گفت متین که فقط چند گام با آنکشید تا قبل از آمدن  را می

 .های خودش رو داره خواستم ناراحتت کنم؛ ولی روزگاره دیگه بازی ببخش تو رو خدا. نمی -

 :ی نخودی کرد و ادامه داد سپس خنده

ومیم باالست. طوطی میگه من استاد روابط دلشادجون یه وقت خدایی نکرده فکر نکنی من فضولما، نه جونم! من فقط روابط عم -

 .ام. دردِدل تمام کارگرهای کارخونه پیش منه و دهن من هم چهل قفل عمومی

ی دل این زن پر از  هایش نشاند و خط لبخندش در دو سوی لبش کش آمد و با خود اندیشید، خانه مهربان لبخندی نرم بر روی لب

 .او بود های نخودی و ریز سادگی است و عاشق خنده



 

 
 

20 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

خانم  ی غلتان رساند و کنار یکی از کارگرها ایستاد. نیره های قرمزرنگش را قدری باالتر کشاند و تندوتیز خود را به صفحه دستکش

خوردند را زیرنظر داشت، سر بیخ گوش  قل می هایی را که روی هم قل فرنگی که گوجه تروفرز خودش را پیش او جای داد و درحالی

 :رد و گفتمهربان فرو ب

 .الهی بمیرم وقت ناهار تموم شد و فرصت نشد غذات رو بخوری -

 :وار گفت پچ ی پیراهن مردانه بود، به اطراف چرخی داد و سر بیخ گوش او فرو برد و پچ هایش را که همانند دکمه سپس چشم

؟ شوهر داری یا نه؟ خواهر و برادر تره! تحصیالتت چیه خب دلشادجون از خودت بگو فامیلت که خیلی قشنگه اما اسمت قشنگ -

کنی؟ اهل کجایی؟ این چند روزه چیزی ازت نپرسیدم تا با محیط خو  جوری استخدام شدی؟ کجا زندگی می چندتا داری؟ اصالً چه

 .بگیری

نگاهی به  رچشمی نیمی کنار پایش کرد. زی زباله ولورده بود، بیرون آورد و راهی سطل  ها را که له ها یکی از آن فرنگی از میان گوجه

دانست راه فراری نیست و دیر یا زود استاد روابط عمومی باال به سراغ او و  هایش نشاند. می خانم کرد و لبخندی بر روی لب نیره

 .آید و تا از چند و چون آن هم با خبر نشود، کوتاه نخواهد آمد اش می قصه

*** 

کرد، برداشت و میان  اش سنگینی می ی بینی اش را که روی تیغه طبی هایش نفوذ کرده بود. عینک مرز پلک خستگی تا پشت 

 .کارش رفت شکل اتاق ی مربع سمت پنجره میزش برخاست و به انداخت، از پشت قراری که به جانش چنگ می بی

رفتند و به سفری هایش باال آورده بود. دلتنگ سه عزیزی بود که دست یکدیگر را گ امروز جور ناجوری حس دلتنگی جانش را تا لب

ها دل آسمان که هیچ، دل سنگ هم برایش گریه  اش که تا هفته بازگشت رفتند و او ماند و داغ عزیزانش و صبای چهارساله بی

 .کرد می

های پرشیطنت صبا  وقوس روزگار جریان داشت. خنده اش بود. صبا که بود، زندگی جور خوبی میان کش صبا شاهرگ حیاتی زندگی

آنکه چشم از  ای کوتاه به در بی های صبا، با صدای کوبش تقه ش جای گرفت و لبخندی روی لبش نشاند. درگیر خندههای پلک پشت

 :اش را صاف کرد و محکم و رسا گفت وخش سـ*ـینه حیاط کارخانه بردارد، قدری خط

 .بفرمایید داخل -

 .بندش سنجاق شد ، پشت«اولیایی  خانم»ای منشی کارخانهی پا چرخید و سکوت اتاق را برهم زد و صد در با صدای قیژی روی پاشنه

 .ی خانمی رو که چند روز پیش استخدام شده از کارگزینی بگیرم و بیارم خدمتتون مهندس امر کرده بودید پرونده آقای -

 .تسمت میزش رف ی پا چرخید و به هایش بیرون آورد و روی پاشنه هایش را از جیب یوسف اوهومی زیرلب گفت. دست

اش  نقلی کرد بارداریش را پشت مانتوی گشادش پنهان کند، با دوگام بلند تابی به شکم برآمده و گردو که سعی می اولیایی درحالی خانم

 .رنگی را روی میز گذاشت و قدمی پس رفت و منتظر ایستاد ی آبی داد و خود را به میز یوسف رساند. پوشه
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باز کرد و به فرم استخدامی که اول صفحه سنجاق شده بود نگاهی گذرا انداخت. سپس مسیر یوسف با سری فرو افتاده، پوشه را 

 :چنان که خودش بشنود گفت شده باالی صفحه انداخت و زیرلب آن  سمت اسم حک نگاهش را به

 .دلشاد مهربان -

هایی که کمتر  خاص بود. از آن اسمای نه چندان خاص اما اسمش  حوصله گوشه چشمی هم به عکس او انداخت. دختری با چهره بی

 .شد و دیرتر از ذهن محو شنیده می

خاطر حجم وسیع کارهایش سر  وارد برای امضای نهایی استخدامش به اتاق او آمده بود و به خاطر داشت چندروز پیش این تازه به

 .برنداشته بود تا نگاهش کند و فقط برگه استخدامش را امضا کرده بود

نظر کرد و ترجیح داد تا اولیایی از او بگوید. نگاه خیره و مستقیمش  ه را بست و از خواندن سایر مشخصات او صرفبا یک حرکت پوش

 :سمت او برگشت و گفت به

 .شنوم خب می -

اولیایی  وارد را بگو. ی آدم از سیرتاپیاز این تازه ی خواندن ندارم و خودت مثل بچه شنوم یعنی اینکه حوصله دانست خب می اولیایی می

 .هایش را ردیف کرد پشت جمله به وار، پشت همان کرد که او گفت و طوطی

ی خانم رو برای جلوگیری از ازدحام جمعیت فقط دو  طور که امر کرده بودید، آگهی استخدام جذب کارگر ساده مهندس همون آقای -

 .روز توی سایت کارخونه گذاشتیم

یشش گذاشت و آن را تا چانه امتداد داد و با لحنی که خستگی از سر و روی دستش را روی صورت صاف و بدون ر یوسف کف

 :بارید، میان تأمل کوتاه اولیایی گفت کلماتش می

 ش؟ خب بقیه -

هایش به شماره افتاده بود. برای اینکه  رود، نفس بلند باال می اولیایی معذب از سرپا ایستادن، مانند کسی که از سرباالیی با کفش پاشنه

 :سمت باال هول داد و بعد از نفسی کوتاه گفت اشاره به اش را با نوک انگشت ای سی تازه کند، عینک دایرهنف

فر، مسئول بخش کارگزینی از  رمضان هفت سالشونه. لیسانس ریاضی هستن و آقای و دلشاد مجرد هستن و بیست مهندس، خانم آقای -

 .یشون رو انتخاب کردندهایی که برای استخدام اومده بودند، ا  بین خانم

اش رنگ تعجب گرفت و ابروهایش یک پله باالتر رفت. لیسانس ریاضی برای کارگر ساده بودن قدری زیاد بود. از جایی که به  چهره

 .دانست دلیلی پشت این انتخابش است، چیزی نپرسید فر اعتماد داشت و می رمضان آقای

 :زمزمه کرد عالمت تأیید تکان داد و زیرلب سپس سرش را به

 .طور صحیح که این -

 سمت  گاه سر برداشت و مسیر نگاهس به پایین شد. آن شکلی محسوسی باالو ی فراخش به چنان که سـ*ـینه یوسف نفسی کشید. آن
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 .اولیایی چرخید

 .فر اطالع بدید بیان دفتر من رمضان تونید تشریف ببرید. لطفاً به آقای اولیایی. می ممنونم خانم -

ی کوتاهشان شد.  وگو ای برای پایان گفت دینگ، نقطه دینگ داشت. این دینگ همراه یوسف، آوایی شبیه دینگ مک تلفنپیا

 .ای هم زیرلب گفت و از اتاق خارج شد ی پا چرخید و بااجازه اولیایی از خداخواسته، تروفرز روی پاشنه خانم

 .هایش مثل مرغ مهاجر پر کشید صبا، خستگیهمراهش را برداشت و با دیدن پیام  یوسف باالفاصله تلفن

 خانم میگه شام ماکارونی درست کنه یا بادمجون؟ سالم بابایوسف، انیسه -

بادمجان را  گرفت. کشک ای می درد جانانه ی خدا بعد از خوردن آن، دل خوشی نداشت و همیشه اش داد. از ماکارونی دل چینی به بینی

 .موقع خوردن ماکارونی به یاد آورد و برایش تایپ کرد ی صبا را داد؛ اما چهره ترجیح می

 .خوشگله. بهشون بگو لطفاً هردوتاشو درست کنه سالم خانم -

دانست تقدیر برایش چه  سمت دیگر میز هول داد. نمی آنکه باز کند تا نگاهی به آن بیاندازد، به  ی مهربان را بی سپس پرونده

 .هایی دیده است خواب

*** 

های  هایی که در یکی از کوچه و پس کوچه ی قدیمی، از همان خانه طبقه ای ویالیی تک اش را دوست داشت. خانه ی پدری خانه

 .نشین ونک قرار داشت و از تکنولوژی نوظهور جا مانده بود ی عیان تره پر دارودرخت محله قدیمی

 .کشید سازها، همچنان نفس می نی از دید برجشکل حیاط بود که در سمت راست آن لم داده و پنها ی مربع یوسف عاشق باغچه

های حیاط باال رفته بودند و داربست فلزی سفیدرنگی که همانند سقفی، شاخ و  ای بود که از سروکول دیوار های رونده عاشق پیچک

داد پیدا کرده بود، اش جای داده و از درب ورودی تا ایوان کوچک خانه امت های نازک آهنی الی میله برگ درخت قدیمی تاک را البه

 .آنجا را به داالنی سبز مبدل کرده بود

عطر و بوی یاس باغچه کشید.  ی گل خوش وار به بوته سمت خانه، دستی نوازش ماشینش را داخل حیاط پارک کرد و قبل از رفتن به

 .هایی که رنگ و بویی از خستگی داشت، راهی شد سپس با قدم

ن به استقبالش آمد و از آنجایی که عادت نداشت در را آهسته ببندد، طبق روال همیشه آن بادمجا در بدو ورودش، عطر خوش کشک

 .را رها کرد و در ورودی با صدای تق محکمی حضور او را اعالم نمود

که  ی آن ایستاد. درحالی خانم همیشه گوش به زنگ، تروفرز با صدای درب ورودی از آشپزخانه خارج شد و تمام قد در آستانه انیسه

 :کرد گفت داد و با دست دیگرش پایین دامنش را پاک می قاشق چوبی را در دستش تاب می

 .کنم مهندس، خسته نباشید شام حاضره. منتظر شمابودیم. االن دخترتون رو هم صدا می سالم آقای -
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دانستی  کرد، نمی نگامی که نگاهت میهایش هم لوچ بود. ه ای داشت و چشم خانم، بیوه زنی بود با قامتی کوتاه. هیکل فربه انیسه

کرد. کدبانوی قابلی هم بود و اصالتاً  وجان را بدجوری درگیر خود می نظیرش دل پخت بی کند؛ اما دست کدام سمت و سو را تماشا می

را « و»ماتش حرفکرد کلمات را بدون لهجه ادا کند؛ اما باز هم ناخواسته، آخر بعضی از کل ی بانمکی داشت. سعی می شیرازی و لهجه

پز و از صبا مراقبت  و شد که برای یوسف پخت دانگ مورد تأیید عمه پوران بود. هفت سالی هم می کرد. زنی که شش اضافه می

 .کرد می

اش  دستی چرمی خانم را داد. سپس کیف بارید، جواب انیسه سمت او چرخاند. با سالمی که خستگی از سروکولش می یوسف سرش را به

های کلفت و نازک بود. همراه  روی تلویزیون پرتاب کرد. سرش پر از ترافیک و صدای انواع بوق روی مبل راحتی سبزرنگ روبهرا به 

هایش را بر روی هم گذاشت و خودش را به خنکای باد  اش را به آن داد و چشم هایش، روی مبل هوار شد. تکیه خستگی بر روی شانه

ای  ی دستان او فرو رفت و بـ..وسـ..ـه هایش نشست. سروگردنش در حلقه سر بر روی شانه از پشتکولر سپرد که ناگهان دستان صبا 

 .اش جای گرفت که طبق معمول با حجم وسیعی آب دهان همراه بود آبدار بر روی گونه

 .سالم و صد سالم به بابا یوسف خودم خسته نباشی -

آلود صبا را پاک کرد و  ی تف دند و رفتند. با سر انگشتانش جای بـ..وسـ..ـههایش بر روی موجی از لبخند پرپرزنان بال کشی خستگی

 .ی پرشورتر هم پنهان شده بند این استقبال پرشور، یک خواسته دانست این عادت صبا هرگز ترکش نخواهد شد. یقین داشت پشت می

 :رنگ گفت ای بر روی آن کاشت و با لبخندی کم مچ دستش را گرفت. بـ..وسـ..ـه

 خوای؟ شنوم چی می خوشگله خوبی؟ بگو می سالم خانم -

ی دستانش  اش بر روی هم پنهان کرد و حلقه لوچه و هایش را با فشار لب کرد دستش رو شده بود. خنده صبا زودتر از آنچه که تصور می

روزه که  اش گفت. از اردوی یک روی پدرش ایستاد و پرشور و پرهیجان از کالس نقاشی را هم باز کرد. سپس مبل را دور زد و روبه

وار از مزایای اردو  ی بابایوسف کم حرفش بود. مسلسل آموزشگاه برای هنرجوهای نقاشی ترتیب داده بود و حاال او منتظر اجازه

 .گفت می

اش  مر کالس نقاشیها را بر روی هم جوید و فرو داد. دو هفته بیشتر از ع  هایش آمده بود را با فشار آن یوسف لبخندی که تا مرز لب

دانست وقتی صبا وارد  داد. می وقت این جوجه که هنوز سر از تخم درنیاورده خودش را در صف هنرمندها جای می گذشت آن نمی

کند. برای اینکه از فواید آب و هوای تمیز لواسانات و  گاز پرحرفی می شود، ترمز سکوتش از کار می افتد و تخته ی پرحرفی می جاده

 .هایش آمد ی هنرمندان سخن نگوید، به میان پرحرفی بر روحیه تأثیر آن

 گردی؟ تر ساعت چند برمی به جای این پرحرفی، بگو ساعت چند میری و از اون مهم -

که قرهای  ها را به طرفین گرفت و درحالی هایش را برهم کوبید. سپس آن صبا خود را پیروز میدان دید و از فرط خوشحالی دست

 هایش را دور گردن او حلقه کرد و به  سمت یوسف رفت. سپس خم شد و دست زنان با همان قرهای ریز به ، بشکنداد ریزی می
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 .چشمان پدرش خیره شد

ش رو هم آخر ترم  جا هم ناهار بهمون میدن. هزینه گردیم آموزشگاه. همون ونیم برمی ساعت نه صبح از آموزشگاه میریم و پنج -

 .کنن حساب می

 :بانویش بود، خیره شد و با صدایی آهسته اما هشداردهنده گفت حالت صبا که یادگار مریم خوش به چشمان

گیرم. باید رأس ساعت شیش هم خونه باشی و اگر  صبا بهتره فردا موبایلت رو با چسب به گوشت بچسبونی؛ چون مدام تماس می -

 .که میریبه هر دلیل موجه و غیرموجه جواب ندی، این آخرین اردویی میشه 

اش آویزان شد.  ولوچه گیری، لب ی دستانش را از دور گردن پدرش باز کرد و دلخور از این همه سخت صبا با شنیدن این حرف حلقه

 .دانست میان حرف پدرش تا عمل، فقط یک عالمت مساوی قرار دارد گردنش را قدری کج کرد و چشم کوتاهی گفت. می

**** 

 «فصل چهارم»

ها را بر سر اهالی زمین  آورد و خانه ها را به حرکت درمی اشت، زلزله انواع و اقسام متفاوت دارد. گاه در دل زمین گسلمهربان اعتقاد د

 .کند فیکون می ات را کن افتد و زندگی کند. گاهی هم میان تقدیر و سرنوشت می آوار می

 .اش افتاد و غرورش را زیر آوار تحقیر، نابود کرد ی روزگار آرام و خوش او بود. بهزاد آمد و به جان زندگی بهزاد زلزله

کرد. البته همیشه زلزله تلخ نیست و گاهی هم شیرین  خشت باید زمان خرج می به حاال برای بازسازی دیوار اعتماد به نفسش، خشت

 !آن هم چندین ریشترای بودند.  ی باال که برای خودشان زلزله ی طبقه کمالی، همسایه های دوقلوی خانم شود همانند نوه می

گذاشت و  های متحرکش را پیش مادرش به امانت می رفت، زلزله کمالی، خبرنگار صداوسیما بود و هرروز که به سرکار می دختر خانم

ا ها ر گلش، وقت نماز و یا حمام رفتن، آن های دسته دادن نوه آب به گل  کمالی هم از ترس دسته آمد. البته خانم غروب به سراغشان می

خانم استخدام مهربان در کارخانه را مدیون لطف داماد  گذاشت و از جایی که حوری حوری به امانت می پیش مامان

 .پذیرفت تا بلکه ادای دین کرده باشد میل می دانست، با کمال می« فر رمضان آقای»کمالی خانم

حوری را سپر خود  ی مامان تن با قل دیگر رفته و در قابلمه به ی تن رنگی به مبارزه ها با شمشیرپالستیکی نارنجی حاالیکی از آن قل

 .چرخیدند و آنجا را به میدان جنگی تمام یار تبدیل کرده بودند کرده بود. هردو مثل علی ورجه دور سالن می

نزیستوری را به کمی آن سوتر، آقاجانش تکیه به بالشت پشتش، روی زمین نشسته و فارغ از دنیا پاهایش را دراز کرده و رادیو ترا

هایی که بر روی امواج سوار بودند، آهنگ آن سوی آبی  خش چرخاند تا بلکه از میان خش گوشش چسبانده بود و مدام پیچ آن را می

 .هایش شود و قدری هم خاطرات ایام جوانی را زنده کند که شاید دست بر قضا قدیمی هم باشد، نصیب تارهای شنوایی گوش

 کردند. عاقبت حرف دلشان  ی او نگاه می خیره به پای قطع شده ت باالی سر آقاجانش ایستادند و متعجب، خیرهدوقلوها شمشیر به دس
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 :را صاقانه گفتند و پرسیدند

 ی پات کجاست؟ پس بقیه -

 :آقاجانش هم با شیطنت ابرویی باال انداخت و جواب داد

 .هی مامانش بره سر قندون، پاهاش غیب میش هرکی بدون اجازه -

 :ها روبه قل دیگرش گفت دیگر نگاه کردند و یکی از قل که قدری ترسیده بودند، به یک دوقلوها درحالی

 ما اصالً قند دوست نداریم مگه نه؟ -

 .دلشاد را فراموش کردند ی آقای دوان باردیگر بازیشان را از سر گرفتند و پای قطع شده سپس هردو دوان

 .ز دوقلوها برداشت و آقاجان و رادیوی ترازیستوری میان دستان پهنش را هم به حال خود گذاشتمهربان همراه لبخند نرمش، چشم ا

تر، مهرسا  ترین کار ممکن بود و از آن مسخره ی آشپزی مسخره بارید، دیدن برنامه در این واویال و حجم صدا که از سروکوله خانه می

کاشت. هرگاه هم که  ها طرح گل و بته می زد و با دقت بر روی آن ا الک میهایش ر بود که درست وسط پذیرایی ولو شده بود و ناخن

 .کرد تا الکش سرنگون نشود شدند، دستش را حائل می دوقلوها به او نزدیک می

 .گوشش بند کرد ها را پشت های افتاده بر روی صورتش را پس زد و آن ای از چتری طره

زد. با تبحر،  شیرین حرف می اش بند کرده و با خاله راهش را جایی زیر گونه و شانههم حوری بود که تلفن تر، مامان از همه جالب

شد و  هایش گاهی دور می کرد و صدایش همراه گام هایش گردگیری هم می الی حرف به چرخید و ال دستمال به دست در خانه می

 .گاهی هم نزدیک

دار شیا. بچه یعنی حبه دردسر. دلم خونه به  گول نخوری و زود بچهجون تازه یه ساله عروسی کردی حواست باشه یه وقت  شیرین -

جوشه. هم موبایل خودش خاموشه، هم  ی پاییز توی هم می وسرکه م مهرنوش خبر ندارم. دلم مثل سیر ست از بچه خدا! سه هفته

 .موبایل اون نانجیب

شنید و نگاهش مثل  کمالی، یک خط در میان می ی خانم ههای شبه زلزل وقال نوه حوری با خواهرش را میان قیل های مامان دردودل

 . آمد رفت و می های او می یویو با قدم

حوری عداوت خاصی با نجیب، شوهر مهرنوش داشت و لقب نانجیب را  پاهایش را باال کشاند و چهارزانو روی مبل نشست. مامان

ربط به پا قدم  های ریزودرشت خانواده را باربط و بی ام گرفتاریشد. تم ها باز نمی چنان به او سنجاق کرده بود که به این راحتی

 .کرد. کاری هم به درست و غلط آن نداشت منحوس او وصل می

خاطر دیابت از دست داد بعد هم  از وقتی این نانجیب سر راه مهرنوش من سبز شد، زندگیمون طلسم شد. شوهر نازنینم پاش رو به -

 .گلم زد م مهربان و مهر بیوه روی پیشونی دختر دسته فتاد توی دامن بچهبهزاد خیرندیده، آتیش شد و ا
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 :ای نامعلوم خیره شد و اضافه کرد خانم ناگهان ایستاد. دستمال گردگیری را در هوا تابی داد و به نقطه حوری

 شونی؟ ای پیشونی، من رو کجا می -

خواست کاغذهای  شد. دلش می ای قدیمی و تاریخ گذشته مچاله می مجلهآمد، افکارش در دم مثل کاغذ باطله یا  اسم بهزاد که می

سمت دروازه پرتابش کند، از زمین  زباله شوت کند؛ اما مهرسا مجالی نداد و مثل توپی که ناگهان به سمت سطل ی ذهنش را به مچاله

 :وار گفت پچ ش او فرو برد و پچسمت او آمد. سپس کنارش روی مبل لم داد و سرش را بیخ گو کنده شد و همراه الکش به

 .مهربان، مامان اسم بهزاد رو آورد یاد یه چیزی افتادم -

 :مهربان کنجکاو پرسید

 یاد چی؟ -

 .هایش را رها کند مهرسا منتظر همین جمله بود تا نخ پرحرفی

ِپا پاشید  رو ببینه و گفت یه تُکحوری  خواد مامان شون و می مرضیه زنگ زد و گفت مادرش از شهرستان اومده خونه صبح زندایی -

 .بیاید اینجا

کند.  زد که گویی راز یک گنج را برای مهربان فاش می سمت او برگشت. مهرسا چنان با احتیاط حرف می مهربان نگاهش کامالً به

 :تاب بیشتری داد و اضافه کرد و هایش آب وقتی اشتیاق مهربان را دید، به جمله

 .مرضیه، افسرخانم هم اونجا بود کاله کردیم رفتیم اونجا. از شانس ما یار غار زنداییهیچی دیگه ما هم شال و  -

 .هایش گفت و سری باال انداخت مهرسا نچ محکمی میان جمله

ساعت هم نشده بود که بهزاد اومد دنبال افسرخانم و با هزارتا اصرار  حوری زیاد افسرخانم رو تحویل نگرفت؛ اما هنوز نیم مامان -

 .ایی، راضی شد بیاد داخلزند

 :وتاب اولیه، شاید هم کمی بیشتر ادامه داد مهرسا کف دستش را به طرفین به حالت بادبزن تاب داد و با همان آب

قد و باال! فک ستاره که کش اومده بود. کور شم  تیپ و خوش اوف! بهزاد چه تیپی به هم زده بود. جز جیـ*ـگر زده، چقدر خوش -

حوری خوشم اومد که این یکی رو هم تحویل نگرفت و همین که بهزاد  داشت. از مامان خودم دیدم چشم ازش برنمیاگه دروغ بگم. 

 .تون ما دیگه مرخص میشیم سالم کرد، مامان بلند شد و چادرش رو انداخت روی سرش و گفت بااجازه

 .کرد اش حس می های گرم او را روی گونه چنان که نفس مهرسا خودش را به مهربان چسباند. آن

 .ها. بهش قول داده بودم چیزی بهت نگم تا یه وقت ناراحت نشی جون یه وقت حرفی به مامان نزنی مهربان -

لوق مهرسا بود. بهزاد در افکارش زیاد دوام نیاورد، چرا که شمشیر یکی از دوقلوها با صدای ویژ از  و بست دهان لق و ی چفت مرده کشته

 .ر قل دیگر توی شکمش فرو رفتکنار گوشش گذشت و شمشی

 .به نفع خودته که تسلیم شی -
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هایش نشست. به چشمان گرد و براق آن دو خیره شد که همچنان منتظر ایستاده بودند تا او  لبخندی نرم از سر مهربانی بر روی لب

 .هایش را به عالمت تسلیم باال ببرد دست

 .گرفت ایستاد تا سهمش را از خوشبختی می محال بود تسلیم شود. باید رو در روی زندگی می

**** 

رفتند و او تروفرز شاخ و برگ و خار و خاشاک  ی متحرکی پیش می کنان روی صفحه قل های گرد و براق، زیر دستش قل فرنگی گوجه

 .کرد ی سطل کنار پایش می را جدا و روانه

 .رفتند را دوست داشت می خوردند و پیش های سرخ و آتشین را که بر روی هم سر می این گلوله

 .گذاشت های بهزاد و جوالن افکار منفی، باقی نمی کرد و جایی برای نامردی چرا که تمام حجم ذهنش را اشغال می

هایی که یک تنه به جنگ مشکالت ریزودرشت زندگیشان  شد. زن های خوب می کرد، پر از حس  ای که کار می کنار جمع زنانه

 .بهانه را هم بلد بودند کردند. راه و رسم خندیدن بی های روزگار، سر خم نمی سپیداری بلند در برابر طوفان رفتند و استوار، چون می

هایی را  بر نظامی، حواسش به تمام زوایای کارخانه بود و آمار پشه تر بود و البته همانند رادار خنده خانم از همه خوش ها، نیره میان آن

دانست. نگاه همچون عقابش را به اطراف چرخی داد و سر بیخ گوش مهربان  یک می به کردند را یک میهم که به سالن کارخاته تردد 

 .ی متین ایستاده بود رو  وبه را نشان داد که آن سوتر با سری فرو افتاده، ر« عظیمی خانم»فرو برد و با سر و چشم، مستخدم کارخانه

 :کرد، با حرصی آشکار گفت ها جدا می فرنگی که برگ خشکی را از میان گوجه خانم درحالی نیره

 .موشه میشه« خانم پوران»مونه! فقط پیش مادرش نشده، امروز شمشیرش رو از رو بسته. ماشاءهلل مثل شمرذالجوشن می ذلیل -

ی چندانی  ی مستأصلش با زار زدن فاصله عظیمی که چهره ی غلتان بود و چشم دیگرش پی خانم مهربان یک چشمش به صفحه

 .خانم بود تا علت را جویا شود هایش هم پیش نیره نداشت؛ اما جفت گوش

ی کامیونه. دو سال پیش،  عظیمی راننده عظیمی، دوست گرمابه و گلستانه. شوهر خانم خانم دونی یا نه؟ طوطی با شوهر  دونم می نمی -

ش باطل شده بود، قتل عمد به پاش  ن گواهینامهکنه؛ چو برگشته هم در جا تموم می گیره و اون بخت خدایی رو زیر می یه بنده

ای. کس و کار  ای و یه خونه اجاره قد مدرسه مونه و سفیل و سرگردون با دوتا بچه قد و نیم نویسن و میفته زندان. عظیمی می می

با وجود اینکه  مهندس رو خدا عمر بده. وقتی طوطی ماجرا رو بهشون گفت، وحسابی هم ندارن که به دادشون برسه. آقای درست

هاش تا  چی استخدام کرد. وکیل کارخونه رو هم فرستاد پی کار عظیمی رو به عنوان نظافت کارخونه نیاز به کارگر نداشت؛ اما بازم خانم

 .ی اون مرحوم رضایت بگیره؛ ولی نشد که نشد. مادر پسره، رضایت بده نیست که نیست ه بلکه از خانواد

حرف و مطیع کارخانه، دلش سقوطی آزاد به داخل چاه غم داشت. جسته و گریخته چیزهایی از سایر  معظیمی، زن ک ی خانم از غصه

سمت او برگرداند. چوب  خانم جایی کنار گوشش حواسش را به های نیره دانست. نفس کارگران شنیده بود؛ ولی تا این حدش را نمی

 .رفت را جدا کرد و آن را به داخل سطل انداخت ها پیش می نخوردند و زودتر از آ ها قل می فرنگی نازکی که همراه گوجه
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احواله و  خواد بره زندان گوهردشت، مالقات شوهرش. گویا صبح زنگ زده که مریض دونی یا نه؟ فردا روز مالقاته و می دونم می نمی -

اری و اگه بدون اجازه غیبت کنی، از ذاره. میگه مرخصی ند نشده هم نمی وپرت و پول براش ببره. این شمشیری ذلیل یه کم خرت

دونم این به کی رفته  دکتر خدابیامرز رو هم خیلی شنیدم. نمی های آقای قلبه! وصف خوبی خانم خیلی خوش کنم. پوران حقوقت کم می

 .قدر مارموز و بد ذات شد که این

گرفت،  نوا را می راه حال کارگرهای بی و راه و بیسمت متین کج شد. از این جوجه مهندس که تازه سر از تخم درآورده بود  نگاهش به

 .اش هم پر باد بود را سرجایش بنشاند متشکر بدعنق را که کله کرد تا این از خود آمد. دوست داشت فرصتی پیدا می اصالً خوشش نمی

 :پایش انداخت و پرسیدی کنار  زباله ولورده بود را جدا کرد و به داخل سطل های غلتان، آن را که له فرنگی ازمیان گوجه

 کردید؟ شمشیری یه ساله که اومده. پیش از این برای مرخصی با کی هماهنگ می جور که من شنیدم، مهندس این -

مهندس. خدا این مرد رو حفظ  داد دست آقای اونم می« اولیایی»مهندس دادیم منشی آقای هیچی واال! درخواست مرخصی رو می -

 .کرد حتی اگه مرخصی نداشتیم حدیث امضا میحرف و  ی خدا بی کنه! بنده

رفت.  سمت در خروجی سالن کارخانه می کنان به لخ هایی افتاده، لخ عظیمی را دید که تی به دست با شانه مهربان سر برداشت و خانم

 .قدر کافی خم شده بود و بیش از این دیگر روا نبود های این زن زیر بار سنگین زندگی، به شانه

ای مصمم و  ها انداخت و با چهره کش های قرمزرنگش را درآورد و آن را به داخل سبد مخصوص دست کش یم آنی، دستبا یک تصم

 :تر گفت لحنی مصمم

تر بشه با ایشون  کنم راحت گرفتید، االن هم میشه همون کار رو کرد. فکر می مهندس مرخصی می پس اگه قبالً مستقیم از آقای -

 .حرف زد

هایی بلند  خانم، با قدم ی نیره مانده باز خبر بودند؛ اما کنجکاو والبته دهان  متعجب سایر کارگران که از ماجرا بی سپس میان چشمان

کشان با خود همراه کرد و در جواب  حرف دست او را گرفت و کشان عظیمی رفت و قبل از اینکه از سالن خارج شود، بی سمت خانم به

 :پرسید درپی می او که متعجب پی

 دلشادجون کجا داریم میریم؟ -

 :جواب داد

 .شما بیا بریم توی راه براتون توضیح میدم -

*** 

گذاشت. به محض رسیدن به ساختمان  بندی در ذهنش باقی نمی تصمیمش به قدری آنی و پرعجله بود که جایی برای تفکر و جمله

 .به در زدی کوتاه  درنگ دو ضربه ها را باال رفتند و مهربان بی اداری، پله

 هایش را ندارد، بلکه برای تردید و پشیمانی  بندی روشن، فهمید که نه تنها فرصت مرتب کردن جمله با صدای محکم و رسای مهندس
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 .هم دیر است

خواست صادقانه  عظیمی نگاه کرد. دلش می بند سفیدش پاک کرد. به چشمان منتظر خانم ی پیش اش را باگوشه کرده های عرق دست

« شوره دل »اش پهن کرده و منتظر یار شفیقش وروده اف کند که او هم پشیمان شده و اضطراب، بساطش را سخاوتمندانه در دلاعتر

 .است تا مهمانیشان کامل شود

آور و سخت بود که پوشیدن لباس تنگ و ترشی که  قدر عذاب روشن، مدیرعامل و صاحب کارخانه، همان حضور در اتاق یوسف

 .آور است نیست، عذابی آدم  اندازه

 :وار گفت پچ سمت او خم کرد و پچ جوشید. وقتی تأمل مهربان را دید، قدری سرش را به عظیمی هم دلش مثل سیروسرکه می خانم

 .اصالً من نمیام تو تنهایی برو -

های این مدیرعامل  یزند؛ اما باز به یاد وصف خوب اش ته کشیده ریپ می ی ساعت که باتری دانست چرا قلبش مثل چرخنده نمی

 .دلش قدری آرام گرفت ته مرموز افتاد که نقل زبان کارگرهای کارخانه بود و ته

سمت صندلی خالی خانوم اولیایی برگشت. پیش از آنکه پشیمانی  عظیمی برداشت و سرش به ی مضطرب خانم نگاهش را ازچهره

در، جا  عظیمی را پشت اه به در زد. سپس به آرامی آن را باز کرد و خانمی کوت تصمیمش راناجوانمردانه قلع و قمع کند، بار دیگر دوتقه

ها به دنبال  پاچه بود که جزء سالم بلند باال چیزی به ذهنش نرسید. یوسف که در میان فایل دست  گذاشت. بدو ورودش چنان هول و

سمت او  ، متعجب با ابروهایی باال رفته، تمام قد بهاولیایی را داشت گشت و انتظار دیدن خانم ای می های زنجیره ه قرارداد فروشگا

 !دانگ او را تأیید کرد. آن هم با مهر و امضا فر شش وارد بود که رمضان برگشت. این همان دختر تازه

 های مک و تر نگاه کند. قدش چندان بلند نبود و کک دید. حس کنجکاوی باعث شد تا قدری دقیق باری بود که او را می این اولین

 .دار کرده بود اش را نشان وسال خودش متمایز و پوست مهتابی هایش او را از تمام دختران هم سن وپال روی بینی وگونه پخش

خاطر  رنگش بود که روی صورتش کج از زیر مقنعه بیرون زده بود. اسم خاصش را به خوبی به تر، تکه موی نارنجی از همه خاص

اش، با  میان گفتگوهای ذهنی«. مهربان دلشاد»گذرد، نام او در ذهنش حک شد ل آسمان میای که از د سرعت، صاعقه داشت و به

 :زده بر افکارش پرسید تکان سری آهسته سالم او را جواب داد و با همان تعجب چنبره

 وجود اومده؟ مشکلی به -

و بتواند حرف بزند. خب مشکل، ذاتِ عجول و کرد و امیدوار بود قلبش تا حلقش باال نیاید  وتولوپ قلبش را به وضوح حس می تاالپ

 .شد اش می زد و تسلیم مهربانی و دلسوزی ذاتی گدار به آب می ی خدا بی فکر او بود که همیشه بی

 :ای که به ذهنش آمد را در دم گفت اش دامن زد و اولین جمله زدگی شتاب چشمان خیره و منتظر مرد پیش رویش به

 .خوام مهندس مرخصی می آقای -

 .اش گرفت. آن را ماهرانه فرو داد و سعی کرد همچنان صدایش پر ابهت باقی بماند اراده خنده یوسف بی
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شمشیری هستن و باید برای مرخصی با ایشون هماهنگ کنید. دوماً تا اونجایی  مهندس اوالً کارخونه سرپرست داره و اون هم آقای -

اولیایی بیرون تشریف نداشتن که شما  و برای مرخصی رفتن خیلی زوده. سوماً خانمخاطر دارم، شما تازه استخدام شدید  که من به

 بدون هماهنگی وارد شدید؟

 :زده گفت های او شد و تا قبل از اینکه قلبش از دهانش بیرون بیاید، شتاب خیال اول و دوم گفتن مهربان، بی

 .خوام مهندس، مرخصی رو برای خودم نمی آقای -

ای نرم میان ابروهایش انداخت و طبق عادت  اش را با او کوتاه کرد. گره قدری دور شد و چند قدم فاصله ها یوسف از فایل

 :اش، آرام اما محکم و مردانه گفت همیشگی

 .شنوم خب می -

 .شد اش وارد ای باز شد و متین سراسیمه با شمشیر آخته های ذهنش بود که در بدون صدای تقه کردن جمله مهربان در حال مرتب

ی آن را به دست گرفت و پیش از  ی متین بند دلش در دم پاره شد؛ اما نخ بریده نشسته آلود و به خون مهربان با دیدن چشمان غضب

 :اش برداشت و روبه یوسف گفت آنکه شروع به بازخواست او کند، چشم از متین و نگاه به خون نشسته

هاشون تموم شده و باید به  عظیمی هستید. ایشون مرخصی در جریان مشکل خانم مهندس تا اونجایی که من اطالع دارم، شما آقای -

تونه غیبت کنه؛ ولی از  شمشیری بهشون مرخصی نمیده و میگه می مالقات شوهر مریضش بره و براش پول ببره؛ ولی مهندس

هستن و ممکنه براشون مشکلی پیش  دونم کارخونه قوانین خودش رو داره؛ ولی کارگرهای کارخونه هم آدم حقوقش کسر میشه. می

 .ست، سخته از حقوق یه روز کاریش بگذره آور خونه بیاد. برای زنی که نان

هایش هم یک نقطه گذاشت. سپس خیلی محتاط زیرچشمی  عظیمی دفاع کرد و آخر جمله وار حرفش را زد و از خانم مهربان مسلسل

اش در  های بینی شنید که بر روی موجی از عصبانیت از حفره اش می قدمیهای او را در یک  نگاهی به متین انداخت. صدای نفس

هایش یک پله  اراده هردو چشمش بسته شد و شانه ها کم نداشت، بی ی اژده ی او که چیزی از نعره وآمد بود. با صدای فریادگونه رفت

 .باالتر رفت

رو ترک کنید؟ مگه اون سالن، مهندس ارشد نداره؟ هنوز یه ماه  کی به شما اجازه داد سرتون رو جای پاتون بذارید و محل کارتون -

کنی و انگار اومدی  هم نشده که استخدام شدی، دوبار که دیر اومدی سرکار و برات غیبت رد کردم، قوانین رو هم که رعایت نمی

 .خوری کشه ناهار می پیکنیک و هرجا میلتون می

 .شود را داشت که در دفتر مدیر مدرسه توسط ناظم، شماطت میخب حرف حساب جواب نداشت. حس شاگرد دبستانی 

برای دوبار دیر آمدنش دلیل منطقی نداشت، جزء اینکه هنوز به صبح زود بیدار شدن عادت نکرده و خواب مانده بود. با قوانین کارخانه 

 .افتاد نمیهم چندان آشنایی نداشت وگرنه مثل یویو در حیاط دلباز و پردارودرخت کارخانه به راه 

 هایش را درهم تاب داد. زیرچشمی به یوسف نگاه کرد که در سکوت به تماشای او ایستاده بود و شاید هم منتظر توضیحی  پنجه
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 .کننده از جانب اوبود قانع

اب کند، زد. آمده بود ثو هجده روز کاریش، برای اولین آشنایی به عنوان یک کارگرساده چندان چنگی به دل نمی-ی هفده رزومه

 .خودش کباب شد

داد، برداشت و به پشت میزش برگشت و به محض  اش آن را نشان می های فرو افتاده ی معذب او که پلک یوسف نگاهش را از چهره

وتشر هوار کند و با یک اردنگی هم  وارد دوتا توپ نشستن، به متین خیره شد و یقین داشت که او منتظر است تا بر سر این کارگر تازه

 .و را به بیرون شوت کندا

پا بیخ گلویش ایستاده و در حال خفه کردنش بود. متین، این روزها زیادی  چنان باال زده بود که جفت حس مدیریتی متین آن

 .کشید وشونه می شاخ

رضایت ولی دم را های خودش را هم به یاد آورد تا بلکه بتواند  خاطر آورد. تالش ای او را به ی مدرسه عظیمی و دو دختر بچه خانم

طلب را خوب  برد. متین جاه عظیمی همچنان بالتکلیف در زندان به سر می بگیرد؛ ولی ثمری نداشت و بعد از دو سال شوهر خانم

کش، همیشه به راه  هایش برای این قشر زحمت وبلدروم کند و اولدورم دانست برای کارگر جماعت هم تره خورد نمی شناخت و می می

 .است

توجه به متین و  چرخاند، بی وار آن را می که دایره خودکارش را از روی میز برداشت. آن را میان انگشتانش گرفت و درحالی خم شد و

 :نگاه خیره و منتظرش، روبه مهربان گفت

تا  ی مرخصیشون رو به مهندس شمشیری بدن تونن برگه عظیمی بگید با مرخصی ایشون موافقت شد. می خانوم دلشاد، به خانم -

 .شمشیری هماهنگ کنید امضا کنن. لطفاً از این به بعد کارهاتون رو با مهندس

شان بریزد.  ولوچه روشن از لب باره به قلبش سرازیر شد. کارگرها حق داشتند تا یک مهندس بگویند و چند صد مهندس آرامش به یک

این جوجه مهندس که هنوز قوقولی کردن را هم یاد نگرفته پیروز میدان، در دلش سوروساتی به پا شد که آن سرش ناپیدا بود. برای 

 .بود، این تو دهنی الزم و واجب بود

 .اش هم قدری باالتر ایستاد گردنش مانند پرچمی افراشته شد و چانه

 .مهندس اگه امری نیست مرخص بشم ممنونم آقای -

 .یوسف کوتاه سری جنباند

 .سالمت به -

سمت صندلی همچنان خالی اولیایی  سرش بست، نگاهش به ای زیرلب گفت و از در خارج شد. وقتی در را پشت مهربان بااجازه

عظیمی هم نبود و یقین داشت از ترس متین به سرکارش برگشته. خوشحال از این پیروزی کوچک، بشکن  برگشت. اثری از خانم

 رسید و دماغ این جوجه مهندس هم  عظیمی به مرخصی و وصال شوهرش می بود. خانم ریزی زد. با یک تیر، دو نشان را هدف گرفته
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 .به خاک مالیده شده بود

 . بهداشتی خارج شد اش بود، از سرویس که دستش بر روی شکم برآمده ای درهم درحالی عزم رفتن داشت که ناگهان اولیایی با چهره

 .ها سرازیر شد از پله بدون توضیح از حضورش، برایش دستی تکان داد و

*** 

آتشفشانی  های داغش، مثل کوه های خشمش را همراه نفس سرش، گدازه متین چشم از رفتن مهربان برداشت و با بسته شدن در پشت

 .اش بیرون فرستاد های بینی کند، از حفره که فواره می

سمت جلو خم شد. به  گذاشت و قدری روی آن به سمت میز یوسف رفت. کف دو دستش را مثل ستونی روی میز با دو گام بلند به

وسخت از آن بیرون  های سفیدش گیر کرده بود و اصوات، سفت سوی میز زل زد و با خشمی که میان دندان چشمان یوسف در آن

 :آمد، گفت می

مدیر هستی اونم درست،  تیوسف، این کار تو چه معنی میده؟ هشتادوپنج درصد کارخونه به نام توعه درست، مدیرعامل و رییس هیئ -

ی  ی پونزده درصد که اجازه کنی؟ من به اندازه ی من گذاشتی دخالت می ی وظایفی که خودت برعهده ولی چرا دیگه توی حیطه

 .اظهارنظر دارم

 .اش را باالوپایین داد هایش را از روی میز برداشت و تمام قد ایستاد. نفسی عمیق و جاندار، سـ*ـینه متین دست

 ها با موافقت من باشه؟ ها و مسائل مربوط به اون قرار نشد من سرپرست کارگرهای سالن کارخونه باشم و تمام مرخصی مگه -

خواست با یک مشت جانانه و البته پروپیمان از خجالت پسرعمه  های متین برایش تازگی نداشت. دلش می سری ها و خیره کشی گردن

 .اراده پی فرمان دلش نرود بانویش، انگشتانش را مثل کالفی درهم پیچ داد تا بی ه حرمت مریمآمد؛ اما ب می و برادر همسر مرحومش در

 .رفت وپایین می مکزیکی باال صدای میتن، همچنان بر روی اعصابش مثل موج

س نایتینگل و بال تو ریخت. خودش هم شد فلوران و پسردایی عزیز، داماد محترم، مادر من آزمایشگاه پدرم رو فروخت و توی دست -

 .لنگه دار رو دور هم جمع کرد و توی این کارخونه آورد که هرروز خدا یه جای روزگارشون می یه مشت زن مشکل

 :متین از سکوت یوسف و نگاه خیره و درهمش شیر شد و باد به غبغبش انداخت و گفت

ای رقیب که بعد از تو شروع کردن، هر روز پروارتر و ه داری نیست. کارخونه چند بار بهت بگم برادر من، این راه و رسم کارخونه -

 .زنه طور درجا می های تو همین ی ما به لطف دلسوزی تر میشن و کار خونه کلفت

ای  های قهوه هایش را در مردمک زل به چشمان او خیره شد تا تأثیر حرف متین به اینجای حرفش که رسید، نفسی چاق کرد و زل

 :تر از دقایقی پیش ادامه داد ه از در صلح درآمده بود، قدری مالیمیوسف ببیند و با صدایی ک

 یوسف این کارگرهای به درد نخور رو بریز بیرون. بذار من چند کارگر حسابی استخدام کنم. یه کم سفت بگیری، پول روی پولمون  -
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 .بری که سهام بیشتری داری خوابه. از اون گذشته، نفع اصلی رو تو می می

های  طلب را که چشمانش پی اسکناس را قدری باریک کرد و با دقت بیشتری به چشمان او زل زد. این روی متین جاهچشمانش 

های  خواست یک شبه راه صد ساله را مثل برق و باد طی کند. دستی به پلک نرسیده، می  دوید را ندیده بود. متین از گرد راه درشت می

 :تاش کشید و خیره به چشمان او گف خسته

شکنن.  پذیر جامع هستن که با یه تلنگر می زنی، زنان آسیب خیال حرف می قدر بی کارگرهای به درد نخوری که تو ازشون این -

ی همین  قد دارن. از این گذشته، تو نگران چی هستی؟ سود ساالنه ی قد و نیم آور خونه هستن و چندتا بچه هاشون هم نان بعضی

 .کنم سودش خیلی بیشتر از آزمایشگاه پدر خدابیامرزت باشه کمال. مالیات هم شاملش نمیشه و فکر می و بری تمام پونزده درصد رو می

 .تاخت حاال نوبت یکه تازی یوسف بود و چهار نعل می

یه خاطر  بسته و زبر و خشنش نگاه کنی، دو تا بچه داره و شوهرش به های پینه چی کارخونه که تو عارت میاد حتی به دست نظافت -

کنه که تابلوی  احتیاطی و تصادف توی زندانه و مریض احوال و معلوم نیست چقدر دیگه عمر کنه. خودش هم جایی زندگی می بی

بندم تو حتی یه بار هم عکس این منطقه رو ندیدی چه برسه به اینکه بری  ش نصب شده و شرط می خداحافظ تهران کنار خونه

 .اونجا

سوی او پرتاب کرد و بادی در  ار بود و متین آن را گرفت. دستش را باال بر دو به معنی برو بابا، بهای آشک جمله آخر یوسف، طعنه

 :سـ*ـینه گفت به درخشید، دست غبغبش جای داد و با صدایی که غرور در آن استوار می

زبون رو توی  ن اشتباه کرد پول بیپورا خب بگو بنگاه خیریه باز کردی و ما هم بساطمون رو جمع کنیم و بریم رد کارمون. مامان -

 .داد، توی این یه ساله که درسم تموم شده، بارم رو بسته بودم وبال تو ریخت. اگه همین پول رو به خودم می دست

هایش را جوید و آن را در دم قورت  هایش را برهم فشرد. برای اینکه حرف نامربوطی نزند، خشم زیر دندان هایش و دندان یوسف چشم

 .داد

اش را قدری  از جایش برخاست و به پشت پنجره رفت و روبه حیاط کارخانه ایستاد. پنجره را باز کرد تا هوای تازه، خشم غلیظ شده

 :تر کند. با صدایی گرفته اما آرام و شمرده گفت رقیق

 ...یلی وقت داریحواست باشه حرفی نزنی که بعدها بابتش احساس شرمندگی کنی. تو هنوز اول راهی و برای پرواز خ -

ای  اش را جلب کرد. مردی را دید با چهره قال مبهمی از جلوی در نگهبانی، توجه و ی یوسف به انتها نرسیده بود که صدای قیل جمله

های بعد، هردو مثل  سمت نگهبانی رفت و بعد از چند کلمه حرف زدن با قاپوچی نگهبان کارخانه، گالویز شد و ثانیه سوخته به آفتاب

درنگ و شتابان با  تن بودند. متین با دیدن نزاع آن دو، بی به ی جنگی تن هایشان را به هم چسبانده و هر آن آماده وس الری پیشانیخر

تلفن روی میزش را برداشت و با اتاقک نگهبانی تماس  سمت حیاط سرازیر شد. یوسف هم بالفاصله گوشی دوان به هایی بلند، دوان گام

 :طوطی جواب داد بوق ممتد، آقای گرفت و بعد از چند
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 بله آقای مهندس؟ -

 وقال برای چیه؟ طوطی اون پایین چه خبره؟ این قیل -

گرفت.  شمشیری رو می کاره میگه پول دوتا کامیون گوجه رو بهش ندادن و سراغ مهندس مهندس، یکی از کشاور های صیفی آقای -

 .قاپوچی اجازه نداد بیاد داخل و دعوا باال گرفت

وپشت این ماجرا هم ردپای متین به چشم  های متین تمامی نداشت و پس هایش را میان موهایش برد. گویا خرابکاری از حرص پنجه

 .خورد می

 :زده گفت صدای دادوقال باال گرفت و حاال فریادهای متین هم به آن اضافه شده بود. دیگر تأمل جایز نبود و شتاب

 .یام پایین ببینم چه خبرهطوطی نذار دعوا کنن تا من ب -

 .سمت حیاط دوید ها سرازیرشد به ی اولیایی، از پله درنگ از اتاقش خارج و پیش چشمان متعجب و قامت به احترام ایستاده سپس بی

*** 

تر از عسل زیر زبانش  های کارکردن، طعم خوش استقالل شیرین تر، حاال با وجود سختی روزگارش خوش بود و حال خودش خوش

ها که هیچ، از زمین تا آسمان فاصله داشت؛ اما  اش فرسنگ های ذهنی ی یک کارخانه بودن با آرمان سته بود. هرچند کارگر سادهنش

 .دردسر هم دوست داشت ی بی همین کار ساده

چنین  اینگذاشت، پیدا کردن دوستانی  جا جا می اش دوستانش را همان برای او که دوست صمیمی نداشت و در هر فصل از زندگی

آوردند و با وجود تمام  ها ایستاده و خم به ابرو نمی ی غم سـ*ـینه به ریا نعمتی بود. زنانی که مثل کوه، سـ*ـینه صمیمی و بی

 .دانستند رسم شاد بودن و لبخند زدن را می  شده به روزگارشان، باز هم راه و های سنجاق سختی

راه ژست  داد و راه و بی شمشیری مدام آزارش نمی یک دشمن بالقوه به نام متینشد اگر  تر هم می بله روزگارش خوش بود و خوش

 .کرد گرفت و کارهای سنگین و خارج از توانش را به او محول نمی مدیریتی نمی

جرأت گرفت و او  های ریز می دید که پس و پنهانی پیوسته از او نیشگون نوایان می مهربان، متین را مثل زن تناردیه در رمان بی

 .هایش به جا بماند های روز بر روی شانه  اعتراض نداشت. این نیشگون آخر برایش درد عجیبی داشت که باعث شد تمام خستگی

های بدن به بیرون  سنبه چکه از تمام سوراخ ی اول مرداد ماه، از همان روزهایی که عرق چکه دار هفته  بعدازظهر یک روز داغ و تب

 .هایشان را داشتند، به دستور متین مجبور به ماندن شد ی کارگرها عزم رفتن به خانه همهکند. زمانی که  شره می

*** 

اش آویزان کرد. کلید را در قفل کوچک چرخاند و آن را  بند سفیدش را گله چوب لباسی کمد فلزی وچابک پیش خانم چست نیره

ای ایستاده و او را تماشا  انداخت، روبه مهربان که گوشه که چادرش را روی سرش می اش کرد. سپس درحالی ی جیب مانتو روانه

 :کرد گفت می
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 .ها مهربان، بجنب دختر تو که هنوز آماده نیستی. همه سوار شدن الی ما دوتا. طوطی منتظره -

 :ادسرش تکیه د های بزرگش فرو برد و به کمد آهنی پشت بند سفیدش کشید. هردو دستش را داخل جیب مهربان دستی به پیش

عظیمی هستم، بمونم و وظایف ایشون رو انجام بدم تا  قدر دلسوز خانم شمشیری گفته حاال که این سالمت. مهندس شما برید به -

 .خودشون برگردن

 :وتابی داد. چشمانش را درحدقه چرخاند و گفت تر گذاشت و ابروهای نازکش را درهم پیچ خانم قدمی پیش نیره

ین چند وقت همش به تو گیر داده؟ حاال دو روز عظیمی بدبخت، گیر و گرفت پیدا کرده و دو فردای دیگه وا! چه گوشت تلخ ! چرا ا -

 .گرده برمی

قل کردن بود و هر دم صدایش بر روی موجی از عصبانیت  خنده به جوش آمده بود و در حال قل رو و خوش خانم خوش اعصاب نیره

 .رفت گرفت و روبه باال می اوج می

 .ای رو سرپرست کارخونه کرده وشن هم چه تحفهر مهندس -

اش را گفت و پر چادرش را از دو سو روی هم آورد و آن را شلخته زیر بازویش مچاله کرد و با همان لحن  خانم انتهای جمله نیره

 :اش اضافه کرد عصبی

نشده مظلوم گیر آورده. دیروز هم  ذلیل اصالً بذار من همین االن برم دفتر مهندس و با خودش حرف بزنم و بهش بگم این مهندس -

قاسمی رو که به دادت رسید و همین که  ها رو ببری پای حوض سیمانی. خدا خیر بده آقای گفت سبد سنگین گوجه دیدم بهت می

 .چشم متین رو دور دید، اومد کمکت

روی بازوی او گذاشت و با لحنی ملتمس، اما  ی بیرون رفتن بود رساند و دست بر خانم که آماده وچابک خود را به نیره مهربان چست

 :زده گفت شتاب

روشن.  مهندس کنم! درست نیست من مدام گله و شکایت کنم و دم به ساعت برم اتاق آقای خانم کجا داری میری؟ خواهش می نیره -

 .عظیمی رفتم خاطر خانم اون بار هم به

ومعوج  اش، کج شده ای از موهای مش اش برگشت که تکه سمت پیشانی به خانم برداشت و ای نیره مهربان نگاهش را از چشمان دکمه

 :بیرون افتاده بود. بعد از نفسی کوتاه ادامه داد

وخویش خودش رو ول نکنه و من غریبه رو بچسبه. من یه کارگر  شمشیری فامیلشه و منطقیه که قوم باالخره هر چی باشه، مهندس -

عظیمی  م محول میشه باید انجام بدم. حتی اگه خارج از وظایفم باشه. چه بهتر که بتونم به خانمبدون هیچ سِمتیم. هرکاری به  ساده

 .توی این روزهای سخت کمک کنم

ی او شد و  شود، تسلیم خواسته ای که در دمای محیط نرم می خانم با لحن آرام و مهربانی خوابیده در کالم مهربان مانند کره نیره

 اش کشید.  کرد، با دست دیگرش پر چادرش را گرفت و آن را روی پیشانی اش را روی بازویش سوار می کیکه کیف ورنی مش درحالی
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 :های نازکش را بر روی هم فشرد و سری به اطراف تکان داد لب

همین قدر  کردم، شون کار می ها هم که من توی خونه نشه الهی! پسر بدی نیستا فقط یه حوریه المصب! اون وقت  پیف! ذلیل پیف -

 .دادم دماغ نمی وکچل داشتم، یکیشو به این گنده تلخ و نچسب بود. اگه هفت تا دختر کور گوشت

های او را جواب داد و برای اینکه خیالش را راحت کند،  خانم گیرکرده بود. با لبخند، دلسوزی نقیض نیره های ضدو افکارش میان جمله

 .اس همراهی کردبا همان لبخند او را تا دم اتاق تعویض لب

داد و سالن  سختی آن را تکان می خانم رفت و با رفتن او، مهربان ماند و یک سطل قرمزرنگ آب، یک تی بزرگ و سنگین که به نیره

 .شد وچیلی که باید تمیز می انداخت و میزهای چرب کشید و برق می غذاخوری که باید آن را تی می

 :حوری پیام فرستاد ای باال انداخت و برای مامان شانهخیال نشان دهد،  برای اینکه خودش را بی

 .کار وایسم یه کم دیرتر میام مامان، امروز باید اضافه -

 .اللهی شروع به نظافت کرد پیچید و با بسم سپس نگاهش را در سالن وسیع غذاخوری چرخی داد که صدا در آن مثل باد می

*** 

های یک روز کاریش را دود کند  وشایند زیر پوستش به ولوله افتاد. برای اینکه خستگیها رخوتی خ یوسف از خنکای کولر و نم پوشال

وقالش، سخاوتمندانه خودش را به  خیال دنیا و قیل های سنگین از خوابش را ببندد و بی و به هوا بفرستد، فقط کافی بود قدری پلک

های  دینگ پیامک داد و دینگ مزاحم این اجازه را به او مییک چرت کوتاه در دفترکارش دعوت کند. البته اگر تکنولوژی همیشه 

 .رسید همراهش هر دقیقه یک بار از راه نمی تلفن

همراهش میان کف دستش جای گرفته بود، چشمان خمـار از خوابش را  که تلفن اش جدا کرد و درحالی گاه صندلی سرش را از تکیه

 .امالیی فاحش بود، لبخندی روی لبش آمد معمول پر از غلط خانم که طبق باز کرد و با دیدن پیام انیسه نیمه

 .خواد بره بیرون و میگه از شما اجازه گرفته مهندس، دخترو آال گارسون کرده می آقای -

 .اش گذاشت و آن را قدری فشرد. پیام بعدی از صبا بود اش را روی شقیقه انگشتان بلند و کشیده

 .خانم اجازه داد رم بیرون. انیسهخوام با سپیده ب بابا یوسف، من می -

 .شد باد دستش رو می و سرعت برق گفت و به اش در دم دود شد و به هوا رفت. صبا این روزها ناشیانه دروغ می آلودگی خواب

 .گردند ها هم برنمی اند و به این زودی اش به شمال رفته گفت رفیق فابریکش سپیده به همراه خانواده همین دیشب بود که می

 :دلواپس رفتارهای صبا برایش تایپ کرد

 .جا نمیری تا من بیام خونه شما هیچ -

 .پوران بود با اوقاتی تلخ، آخرین پیام را خواند که از عمه
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 .ذره شده. زود بیایید م صبا یه جان، کم پیدایی قربونت برم. امشب برای شام منتظرتون هستم. دلم برای بچه یوسف -

میز  اش را پس زد و از پشت خیال قیلوله رفتن شد. سپس صندلی وپایین داد و بی ی فراخش را باال *ـینهدم و بازدمی عمیق، سـ

های پیشنهادی تبلیغاتی را بست و تصمیم درمورد آن را به وقت دیگر موکول کرد و با برداشتن کیف  ی مربوط به طرح برخاست. پوشه

 .اش از اتاق خارج شد چرمی

*** 

ی دوم آن قرار داشت، بیرون آمد و در آهنی آن را با صدای سنیگن و محکمی  جایی که دفترکارش در طبقهازساختمان اداری 

باز سالن غذاخوری برگشت و ابروهایش به پرواز درآمد. اندکی بعد،  های روشن و در نیمه سمت چراغ سرش بسته شد. نگاهش به پشت

 .سمت نگهبانی رفت های بلند به مثل دو خط اوریب درهم گره شد و با گام

آقای قاپوچی با دیدن یوسف گویی مار نیشش زده باشد، جلدی ازجایش برخاست و صدای تلویزیون را از بیخ و بن قطع کرد. تروفرز 

اش را قدری باالتر کشاند؛ اما باز  دستانش را دو طرف شلوارش گذاشت و قری به کمرش داد. سپس کمربند چرم کهنه و زوار در رفته

 .اش روی آن افتاد د و قلنبهشکم گر

 :با نزدیک شدن یوسف به اتاق نگهبانی، جلدی بیرون آمد و گفت

 .خیر خسته نباشید مهندس، عصرتون به سالم آقای -

 :های روشن سالن غذاخوری بود، با تکان سری جوابش را داد و پرسید یوسف که ذهنش درگیر چراغ

قدر طول  عظیمی چرا تا حاال نرفته و کارش این باید فقط وقت ناهار باز بشه. اصالً خانمقاپوچی، چند بار بگم در سالن غذاخوری  -

 کشیده؟

 :نگاهی به ساعتش انداخت و ادامه داد یوسف مچ دستش را باال آورد و نیم

 کاری یک ساعته که تموم شده. مگه قرارنبود به تمام زوایای کارخونه حواست باشه؟ ساعت -

حال چیزی ندیده بود، گران تمام شد. دستی به میان موهای  ای قاپوچی که از او جزء بزرگواری تا بهلحن توبیخی یوسف بر

های تسبیح کنار هم  یک مثل دانه به هایش را یک ی سیاه و سفیدش کشید و با کف دست آن را مرتب کرد و سپس قسم شده تنگ

 :چید و جواب داد

بردند، گفتن  شمشیری وقت تشریف می مهندس خاک مادرم، غیر این هم نیست. آقای م، ارواح مهندس، به جان چهارتا بچه آقای -

 .ها رو خاموش و در سالن رو هم قفل کنن دلشاد وقتی سالن غذاخوری رو تمیز کردن، چراغ خانم

نظمی و  ایی بیی در آهنی کارخانه برگشت. این روزها هرج سمت دو لنگه داری پروخالی شد و نگاهش به های یوسف از پوف کش لپ

 .داد، اسم متین هم به آن سنجاق شده بود قانونی رخ می بی

 .سمت سالن غذاخوری به راه افتاد های بلند به ی پا چرخید و با گام دیگر منتظر توضیح بیشتری نماند. روی پاشنه
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 .شد، به دنبال یوسف دوید یین میاش با هرگام باالوپا که شکم گرد و تپلی قاپوچی جلدی در اتاقک نگهبانی را بست و درحالی

آنکه برگردد  داشت، بی سمت سالن غذاخوری گام برمی طور که به دود، همان سرش می یوسف وقتی متوجه شد آقای قاپوچی دقیقاً پشت

 :تا او را نگاه کند، گفت

 .خواد بیای خودم راه رو بلدم و نیازی نیست تو همراهیم کنی قاپوچی نمی -

 .اپوچی در دم پاهایش از رفتن باز ماند و رفتن یوسف را به تماشا ایستادپیام واضح بود. ق

*** 

دانست و  رغم میلش مجبور به انجام آن بود، ترفندهای بسیاری می مهربان برای آرام کردن ذهن خودش و تلطیف کارهایی که علی

 .کرد زمزمه میهای قدیمی بود که پدرش گاهی زیرلب با خود  کردن ترانه ها، زمزمه یکی از آن

 :گفت نوازی دارد و مهرسا با بدجنسی می آقاجانش اعتقاد داشت مهربان صدای نرم و گوش

 .البته اگه در حمام بخواند -

 .کرد وپهن رو لبش چندبار باالوپایین می بعد هم جفت ابروهایش را با لبخندی پت

جا کردنش دشوار بود و کشاندن آن از  به گونی سیمان جاخواند. هم برای دل خودش و هم برای تی سنگینی که مثل  حاال هم می

 :پیچید گذرد، در سکوت سالن می الی میزهای ناهارخوری دشوارتر. صدای نرمش، مثل نسیمی که از باغی می البه

ل شکفته بر لب ها دارم، منم که چون گ خدا، خدایا اگر به کام من جهان نگردانی، جهان بسوزانم، منم که در دل ز نامرادی افسانه -

 .ها دارم ترانه

در سالن  وار امواج مالیم دریا به ساحلی آرام بود، در دم پشت یوسف با شنیدن صدای نرم و مخملی او که مثل برخورد نوازش

هایش را برهم فشرد و آرامش مثل یک سیال در ذهنش جاری شد و حس  غذاخوری ایستاد. طبق عادت برای تمرکز بیشتر، پلک

همراهش مثل خروسی  هایش جان گرفت؛ اما عمر این حس آرامش به کوتاهی عمر چند نفس بود و زنگ تلفن حظهخوبی در ل

 .شد، در دم قطع شد هایش تزریق می محل جفت پا به میان آرامشش دوید و صدایی که آرامش به رگ بی

ی موبایلش، بی آنکه اجازه دهد کارشان  حهپاچه، گیج و منگ تالش کرد به خودش مسلط شود و با دیدن اسم صبا بر روی صف دست

 :به سالم و احوال برسد، گفت

 .گیرم صبا بعداً تماس می -

 .چنان آرامش جادویی، مثل یک طلسم به تاروپود ذهنش چسبید درنگ موبایلش را به داخل جیبش سر داد؛ اما هم سپس بی

*** 

حضور داشته باشد. ترانه خواندنش را نیمه رها کرد و نطقش در  کرد به غیر از خودش شخص دیگری هم در آنجا مهربان تصور نمی

 .دم کور شد
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اش که همان اتاقک نگهبانیست را رها کند. کنجکاو، مات و کمی ترسان به در  قاپوچی محال است مقر فرماندهی دانست که آقای می

سمت او که وسط  هایی بلند به روشن را دید که با گام دسورودی سالن خیره شد و بعد از دقایقی کوتاه، به قدر چند نفس پر دلهره، مهن

 .شد سالن ایستاده بود، نزدیک می

اش این بود که فکر  بینانه توانست ابروهای درهمش را ببیند که مثل دو خط اوریب درهم تاب خورده بود. خوش از همان فاصله هم می

 .ی قدیمی را دوست نداشتها کند از جنس صدای او خوشش نیامده و شاید هم اصالً ترانه

ای که به او  سرعت نور شخم زد تا بلکه دلیلی برای این همه اخم خوابیده در صورتش پیداکند؛ اما جزء انجام وظیفه ذهنش را به

 .داد محول شده بود، کار دیگری انجام نمی

دستی کرد و با لبخندی که سعی داشت  شهایش را سنگین کرده بود، غلبه کند و عاقبت پی مذبوحانه تالش کرد به هیجانی که نفس

 :کمی هم رسمی باشد، قبل از یوسف گفت

 .خیر مهندس عصرتون به سالم آقای -

های درشت  اش افتاده بود. دانه اش کج و قدری نامرتب روی پیشانی ای از موهای نارنجی رویش ایستاد. طره یوسف بدون جواب روبه

لب او برداشت و با لحن توبیخی  های درشت عرق پشت ا را براق کرده بود. چشم از دانهه اش آن های گونه ومک عرق هم بر روی کک

 :گفت

 کنم وقتی استخدام شدید شرح وظایفتون، جزء بند قراردادتون بود. درسته؟ دلشاد فکر می خانوم -

اش،  ی معمولی هایی پهن. با وجود چهره تری انداخت. قامت رعنایی داشت با شانه تر و موشکافانه رویش نگاه دقیق مهربان به مرد پیش

خواست باز هم بیشتر او را  نوازی جوگندمی شده بود. دلش می اش به طرز چشم بارید. موهای کنار هردو شقیقه ابهت از سروکولش می

 .داد قرار می« شرم بیدختر »ی دخترهای دردو آپارتی رویش او را در دارودسته ی مرد روبه نگاه کند؛ اما بیش از این کندوکاو در چهر ه

 :اش کوتاه جواب داد ی او داد و با همان آرامش ذاتی به ناچار نگاهش را به چشمان خیره

 وجود اومده؟ طوره. مشکلی به مهندس همین بله آقای -

چندان رویش را رصد کند. چشمان بادامی نه  ی دختر پیش هایش بکشد و چهره حاال نوبت یوسف بود تا دستی به سروگوش حس

خواست قدری  فرمش هم یقیناً عملی نبود. او هم دلش می ای روشنش لم داده بود و بینی کوچک و خوش درشت او زیر ابروهای قهوه

 :که یک تای ابرویش باال جسته بود، گفت قدر بسنده کرد و درحالی بیشتر نگاه کند؛ اما به همان

 ای توی این کارخونه دارید. درسته؟ ی دیگه عظیمی باشه و شما وظیفه انمی خ کنم کارهای خدماتی و نظافتی به عهده تصور می -

 :اش جواب داد ی قبلی تر از جمله جا کرد و کوتاه ی تی را میان دستانش جابه مهربان دسته

 .مهندس درسته بله آقای -

 :ت. کوتاه، طبق عادت گفتیوسف با شنیدن این جمله، چشمانش را قدری باریک کرد و چند چین مورب کنار چشمانش نقش بس
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 .شنوم خب می -

کرد زبانش مثل چرخ ماشین پنچر شده که کلمات و جمله در  سپس سکوت کرد و منتظر توضیح بیشتر ماند. مهربان احساس می

 :بریده جواب داد زد، بریده زنند و عاقبت با همان جمالتی که یک پایش لنگ می ذهنش لنگ می

های بچگانه  روزی که برای مالقات شوهرش به زندان میره، دست دختر کوچکش بر اثر شیطنتعظیمی  مهندس، خانم آقای -

های ایشون موافقت بشه، آقای شمشیری  شکنه و مجبور میشه باز هم مرخصی بگیره. از اونجایی که دستور داده بودید با مرخصی می

 .گردنعظیمی بر هم پذیرفتند؛ اما وظایف ایشون رو به من سپردند تا خانم

های خشمی که  داد. نفس عمیقی کشید تا گدازه جوید و قورت می هایش را می های متین، خشم گفت و یوسف از خودسری مهربان می

 .کرد، مهار کند هایش به بیرون فوران می عنقریب از گوش

 .شد ز دستش خارج میکرد، کنترل کارخانه یقیناً ا های متین اگر به همین منوال ادامه پیدا می تازی و خودسری یکه

ی سرخ از خشم را از برافروخته شدن  قدر رشد عقلی داشت که چهره ی او خیره شده بود. خب آن ی برافروخته مهربان، گیج به چهره

 .ها را در اثر گرما از هم تشخیص دهد گونه

شد فهمید. خشم هر چه  م فشرده میهایی که بر روی ه هایش بود و این را از لب دادن خشم روشن درحال قورت یوسف حاال مهندس

 :دانست و برای اینکه قدری اوضاع را آرام کند گفت که بود، علت آن را نمی

 .جا رو تمیز کردم فقط باید تی رو بشورم گردم خونه. همه گیرم و برمی مهندس به خدا کارم تموم شده. االن آژانس می آقای -

 .هایش آمد یوسف به میان پرحرفی

 .ی رو بشوری. تشریف ببرید منزلالزم نیس ت -

هایش به پنج قدم نرسیده بود که به آنی  سمت در ورودی سالن غذاخوری کارخانه به راه افتاد و گام ی پا چرخید و به سپس روی پاشنه

 :برگشت و روبه مهربان که درحال کشیدن تی سنگین بود، گفت

 .یه جایی شما رو برسونم تونم تا من دارم میرم تهران اگه ساکن تهران هستی، می -

بایست چهار یا پنج اسکناس سبز رنگ که برای  انگیزی بود. از کارخانه تا رسیدن به ایستگاه مترو حداقل می خب پیشنهاد وسوسه

نگاه پذیرفت؛ اما جانب ادب را  میل می خواست با کمال دلش می ته کرد. از ته خرید کادوی تولد مهرسا کنار گذاشته بود خرج آژانس می

 :داشت و مؤدبانه جواب داد

 .گردم مهندی ممنونم مزاحمتون نمیشم. با آژانس برمی آقای -

ی  درخشید، چشم گرفت و به پاس آرامشی که چند دقیقه های مهتابی سقفی می یوسف از موهای نارنجی مهربان که زیر نور المپ

ی رفتارش بود، به روشی دیگر بیان کرد  ابهت خاصی که ضمیمهپیش از صدای این دختر در ذهنش جان گرفته بود، پیشنهادش را با 

 :پیچید گفت رفت، با صدایی که در سالن بزرگ ناهارخوری می سمت در ورودی سالن می های بلند به که با گام و درحالی
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 .ی دیگه خودت رو برسون دلشاد من توی ماشین منتظرت هستم. تا پنج دقیقه -

 :هایش نشاند و به ابروهایش قری داد و با خودش زمزمه کرد بمهربن لبخند بدجنسی روی ل

 .خواد؟ خب معلومه دو چشم بینا کور از خدا چی می -

ی تی آویزان کرد و بدون آنکه  بندش را از گله گردنش بیرون آورد و به دسته دیگر تأمل جایز نبود. تی را به دیوار تکیه داد و پیش

ی کارخانه  وی میز برداشت و به دنبال یوسف از سالن غذاخوری خارج شد. وقتی به محوطههایش را بشورد، کیفش را از ر دست

سـ*ـینه کنار در  به قاپوچی که جفت پا و دست رفت، روبه آقای سمت ماشینش می که به حالی رسیدند، صدای یوسف را شنید. در

 :نگهبانی ایستاده بود گفت

ه. برو در سالن غذاخوری رو قفل کن. یادت نره دزد گیر رو هم روشن کنی. به جای دلشاد هم داره میر قاپوچی من رفتم. خانم -

 .های مداربسته باشه تلویزیون دیدن، حواست به دوربین

های سیاهش که نشان از کشیدن زیاد  قاپوچی با چشمی غلیظ و پروپیمانی جواب یوسف را داد و با دیدن مهربان، لبخندی روی لب

 .سیگار بود، نشست

 دخترم برات آژانس خبر کنم؟ -

شد، به  ی حیاط کارخانه پارک بود می که سوار ماشینش که گوشه های مهربان آمد؛ اما یوسف مجالی نداد و درحالی حرف تا روی لب

 :جای مهربان جواب داد

 .رسونم الزم نیست. ایشون رو تا جایی که مسیرم باشه می -

 .ی قاپوچی، همراه مهربان از کارخانه خارج شد شده یوسف این را گفت و پیش چشمان متعجب و گرد

*** 

ماشین مهندس یوسف روشن نه شاسی بلند چند صد میلیونی بودو نه از آن ماشین های اسپرت ژیگولی مدل باال... بلکه یک پژوی 

کردو مهربان از خنکای این  سفید تولید وطن بود وهیچ آپسنی جز کولر دلچسبش نداشت و یوسف دست و دل باز پیچ آن را تا انتهاباز

نسیم مطبوع در خلسه ای دلخواه فرو رفته و پلک هایش ازخواب سنگین شده بود و به سختی آن ها را نیمه باز نگاه می داشت ! آن 

 . چنان که دلش می خواست دمی کوتاه چشم هایش را بر روی هم بگذارد و خودش را به قیلوله ای تابستانی دعوت کند

دن به ترافیک چنبره زده در اتوبان ،چراغ های احتیاط را روشن کرد و پشت قطاری از ماشین ها ایستاد و گوشه چشمی یوسف با رسی

 . ،خرج مهربان کرد که خواب آلودگی از سر و رویش می بارید و به سختی پلک هایش را از هم باز نگه می داشت

 :رگشت ، مودبانه اما آرام ،گفتدستهایش را روی فرمان جا به جا کرد و نگاهش به روبرو ب

 «خانوم دلشادفکر می کنم خیلی خسته اید ؟ »

 برای اینکه خواب از چشمانش فراری شود و پلک هایش از هم فاصله بگیرد، همین شرمندگی جزیی کافی بود، دستی به گوشه ی 
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دوست مثل نیره خانوم این سوال را می شالش کشید و موهای فراریش را به زیر شال هول داد. اگر به جای مهندس روشن یک 

که دیروز بعد از دو ساعت ورزش بی وقفه در باشگاه وقتی به خانه برگشت ، مامان » پرسید بقچه ی درد دلش باز می شد و می گفت:

لخ گذشته حوری با دو جعبه آلبالو به استقبالش آمد تا هسته هایش رادر آوردو شب تا طلوع آفتاب و خروس خون صبح ، حاطرات ت

 .مثل مار به دور افکارش پیچید و لحظه ای پلک بر هم نگذاشته است

 :از تمام درد دل هایش فاکتور گرفت، قدری جا به جا شد و لبهایس انحنایی نرم رو به باال داد طرحی شبیه به لبخند، جواب داد »

 « معذرت می خوام یه کم خسته ام »

 :مه دادسپس برای اینکه حرف را برگرداند ، ادا

 «. آقای مهندس لطفا وقتی رسیدیم مترو نگه دارید بیشتر از این مزاحمتون نمیشم »

حاال نوبت یوسف بود که تعارف کند ،اما سکوت را به جای تعارف نشاند و عمر این سکوت فقط چند ثانیه طول کشید، سپس در حالی 

دامه داد و با همان لحن آرام ، بی آن که کلماتش را میان لقمه که پایش را از روی کالج بر می داشت به حرکت الک پشتی خودش ا

 :ی تعارف بپیچد ، کوتاه پرسید

 «منزلتون کدوم قسمت تهرانه ....؟ »

مهربان در چاله ی موقعیتی که دوست نداشت، افتاد و پس و پشت این سوال این بود که می خواست او را تا مسیری برساندو مهربان 

 ..این را نمی خواست

 :برداشت و شتاب زده جمالتش را قطار کرد« مدل پایین مرام باال» نگاهش را از روی شیشه ی نیسان باری و نوشته ی روی آن 

 « آقای مهندس ،مزاحمتون نمی شم ... همون ایستگاه مترو خوبه»

حالی که راهنما می زد تا داخل  یوسف میانه ی خوبی با تعارف و مقوله هایی از این دست نداشت و حسابی کالفه اش می کرد ! در

 :الین سرعت شود، بی حوصله اما با لحنی محکم ،گفت

 «. دلشاد ، تعارف رو بگذار کنار ، بگو خونتون کدوم سمته تهرانه ، اگه سر راهم باشه همون جا پیادت می کنم»

، که وصف مهربانی اش را زیاد شنیده بود ، مهربان به آنی جا خورد ! انتظار این برخورد تند و تیز را از این مهندس بی اعصاب 

 ! نداشت

 :ابهت خوابیده در صدای یوسف لبهای مهربان را مثل نخ و سوزن به هم دوخت ،کوتاه و آهسته ،جواب داد

 «. آقای مهندس ماشرق تهران زندگی می کنیم»

ای شرق تهران ، هم تاکسی هست هم اتوبوس خیلی خب ... من میرم ونک ، شما رو هم میدون ونک پیاده می کنم و از اون جا بر»

 «. و راحت می تونی بری خونتون
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 .یوسف این را گفت و دستش به سمت دکمه ی ضبط صوت رفت و آن را روشن کرد

 .موزیک شاد اما بی کالم سکوت را یک جا بلعید و دقایقی بعد گره گره نفس های مهربان باز شد

روزگار ، در پیچ و خم خیابان ها می راند و نمی دانست چه روز های پر پیچ و خمی در انتظارش یوسف بی خبر از آینده و پیچ و خم 

 . است

*** 

یکی از تفریحات سالم مهرسا که خیلی به آن عالقه داشت، این بود که مدام زاغ سیاه بهزاد را چوب برند و تمام اخبار او را از طریق 

 .ریافت کندحشمت د ی دایی هجده ساله-حسام، پسر هفده

حسام غالم حلقه به گوش مهرسا بود که یک دل نه، بلکه چندین دل در گروی مهرسای تندوتیز داشت و عاشق دو رشته موی 

 . ی او بود همیشه بافته

 های های زرق و برقی و خوراکی سر های پرنگین، گلِ کاری فروگذار نبود. وقتی از خریدن تل ی مهرسا از هیچ حسام برای جلب توجه

وپنهانی به  کرد جواب نگرفت، به سراغ عالیق مهرسا رفت و یک خبرچین قهار شد. پس خوشمزه که یواشکی به مهرسا پیشکش می

آورد، دو  دست می گرفت و اخبار مربوط به بهزاد را که از طریق مامان مرضیه به همراه مهرسا تماس می ی خبررساندن با تلفن بهانه

گفت حس خفگی  شد و اگر آن را به کسی نمی . از آن جایی که حرف در دهان مهرسا بند نمیگذاشت دستی کف دست مهرسا می

حوری را هم نداشت، به محض ورود مهربان به خانه و  رساند و البته جرأت حرف زدن در باب این مقوله به مامان جانش را به لب می

تر از هر روز، به  تاب کرد و با سالمی بلند و قدری گرمی آشپزی را به روی مبل کنار دستش پر سرش مجله بسته شدن در پشت

 :رویش ایستاد و با لحن چابلوسی گفت استقبال او رفت و تندوتیز روبه

 .وای بمیرم برات! صورتت از گرما مثل لبو قرمز شده. بذار برم برات شربت خنک بیارم -

جا کنار  آورد، کیفش را همان می اش را در که مقنعه کرد و درحالیای روانه  دارش را به گوشه های داغ و تب مهربان با یک حرکت کفش

 :دار که خستگی در گوشه و کناره آن چنبره زده بود گفت وکور چرخی داد و با لحنی کش ی سوت در گذاشت. نگاهش را در خانه

 حوری کجاست؟ آقاجون هنوز نیومده؟ خوام میرم یه دوش بگیرم. مامان شربت نمی -

اش را در دست گرفته بود و آن را  که یک رشته از موهای بافته شده ایه به او چسبید و تا حمام او را بدرقه کرد و درحالیمهرسا مثل س

 :داد جواب داد تاب می

ش رو برداشت و شال و  ی سررفته حوری هم حوصله کار هستی و دیر میای، مامان آقاجون هنوز نیومده. وقتی پیامک دادی که اضافه -

 .کمالی ی خانم ی باال، خونه رد و رفت طبقهکاله ک

 .کرد را بگوید هایی که روی زبانش سنگینی می جویده گفت تا حرف زده و جویده هایش را شتاب مهرسا جمله

 های مانتواش بود، با  چشد، روبه او که درگیر بازکردن دکمه هایش سر داد که گویی طعم ترشی را می سپس زبانش را چنان روی لب
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 :وتاب گفت آب

اول برات دارم. بهزاد توی پاساژ سر همین خیابون با یکی شراکتی با یکی از دوستانش یه بوتیک باز کرده و  مهربان یه خبر دست -

حشمت هم دعوت هستن. فقط هم برندهای معروف میاره. انگاری وضع  دو روز دیگه افتتاحیه بوتیکشه. ستاره و حسام دایی-یکی

 .دهمالیش حسابی سکه ش

کشیدن اجباری به اتمام رسید.  هایش هوار کرد. روزی که انتهای آن با تی اسم بهزاد تمام خستگی یک روز کاری را بر روی شانه

 .تر هم شد حوصله حوصله که بود، بی بی

وتا کالغ مالی اساسی به این د رساند. باید یک گوش اول را چه کسی به گوش مهرسای فضول می دانست که این خبرهای دست می

 .داد زدند، می وپنهونی با هم حرف می خبرچین که پس

 .های چرک و کثیف که جایش دقیقاً درست کنار در حمام بود، پرتاب کرد اش مچاله و به داخل سبد لباس مانتواش را به همراه مقنعه

 مهرسا چند بار بگم دوست ندارم از بهزاد چیزی بشنوم؟ -

نشاند که یک چین عمیق و عمودی آن را از هم جدا کرده بود و با لحنی آرام که بوی تهدید  سپس اخمی آشکار میان دو ابرویش

 :داد گفت می

هاش رو  ه ی بهزاد دل میده و قلو زنه و به بهونه پنهونی به موبایلت زنگ می و کنم اگه آقاجون بفهمه یه کالغ سیبلو، پس فکر می -

 .بره، حسابی از دستت شاکی بشه می

 :اش سکوت کرد و بعد از تأملی، به قدر یک نفس ادامه داد عد از انتهای جملهمهربان ب

 کنی؟ طور فکر نمی تو این -

خشی به  و پوچ، خط و کرد و حاضر نبود سر هیچ رنگ از رخسار مهرسار در دم پر زد و رفت. برای حسام یه القبا، تره هم خورد نمی

های مهرسا میان  کند؛ اما مهربان در حمام را بست و صدای عذرخواهی و التماس اعتبارش وارد شود. دهان باز کرد تا عذرخواهی

 :گفت رنگ شد که می شرشر آب محو و کم

 .چسبه، خوشم نمیاد اصالً از این پسر که مثل سیریش به من می -

اش، مثل یویو در  و مردانه روشن و لحن قاطع یوسف ی مهندس های آب سپرد و چهره هایش را به دست قطره دانه خستگی مهربان دانه

 .آمد رفت و می ذهنش می

*** 

تواند خیلی  کرد که از چه راهی می هایش جور ناجوری درهم بود و تمام مدت به این فکر می صبا در تمام طول شب، سگرمه

 .فروش را بگیرد لق آدم خانم دهان زیرپوستی و نامحسوس حال انیسه



 

 
 

45 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .هایش دود شد و به هوا رفت خانم، تمام نقشه لقی انیسه رفت و به لطف دهن بایست بیرون می بعدازظهر امروز می

های درهم به  دانگ حواسش پی او بود که از سرشب با اخم کرد؛ اما شش یوسف هم هرچند به ظاهر با عمه پوران و متین صحبت می

 .داد های سرسری می پوران و متین، جواب های عمه سؤال

پشتش مخفی  پشت آن ابروهای نازک و کم و ای پس های نگفته خوردن بود و یقین داشت حرف مثل آبتجزیه و تحلیل صبا برایش 

 .شده

سمت او که روی مبل نشسته و غرق در  عاقبت تاب نیاورد و زیتون درشتی از ظرف روی میز ناهارخوری برداشت و با چند گام بلند به

رنگ صبا فرو برد. آن را قدری به هم ریخت و  ش را میان موهای کوتاه و بلوطیا فکر بود، رفت. قدری خم شد. انگشتان بلند و کشیده

 :با لبخندی کنج لبش، به نرمی پرسید

 حرفی هست که بخوای بهم بزنی؟ -

 :پاچه جواب داد ی ترس، به پایین سر خورد و هول و دست صبا به یکباره دلش روی سرسره

 .برم بیرون که اجازه ندادی همیننه چیزی نشده. دوست داشتم امروز بعدازظهر  -

 .اش را نرم بوسید فرم او گذاشت و پیشانی های کوچک و خوش یوسف هر چند قانع نشد؛ اما کوتاه آمد. سپس زیتون را میان لب

 .های خوشگلت رو باز کن اگه حرفی برای گفتن نیست، پس اون اخم -

دفاع بود و مثل موم، نرم  رفت که همیشه در مقابل آن بی میهای خاص و یونیک بابا یوسفش غش  صبا دلش برای ناز خریدن

 .شد می

 :لبخند مرموزی روی لبش جای گرفت و با زیرکی گفت

متین  خواد دایی بابایوسف، میشه این هفته بیام کارخونه و ناهار رو با هم بخوریم؟ فکر کنم خیلی بهمون خوش بگذره. خیلی دلم می -

 .کار ببینم رو توی سالن کارخونه با لباس

 :سمت باال رفت و قدری از چشمانش فاصله گرفت و با لحنی رسمی جواب داد ابروهای یوسف به

 .خانم بیای و بعد از ناهار هم زود برگردی باعث افتخار منه! به شرط اینکه با انیسه -

خانم فضول که این روزها او را زیرنظر  سهی صبا در دم از حالت خنده به منحنی روبه پایین تغییر شکل داد. هرچند از انی ولوچه لب

سمت او  پوران نگاه هردو به ای کج کرد و با صدای عمه ای نبود. سرش را به عالمت باشه داشت چندان دلخوشی نداشت؛ اما چاره

 .گذاشت سبزی می برگشت که دیس برنج زعفرانی را روی میز ناهارخوری، کنار قرمه

 .چند تا کاسه ماست هم بیار برم، پاشو برو صباجان، قربونت -

ی او رفت  با چشم به بدرقه  خانم سالنه به طرف آشپزخانه راهی شد و پوران میل چشمی زورکی گفت. سپس برخاست و سالنه صبا، بی

 سمت در ورودی تراس برد.  سمت یوسف رفت و بازوی او را کشید و به و به محض اینکه صبا از تیر نگاهش دور شد، چند گام به
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 :وار و دزدکی گفت پچ رویش ایستاد و پچ روبه

ی آفتاب!  خواستم حرف بزنم برای همین فرستادمش دنبال نخودسیاه. یه دختر برات پیدا کردم مثل پنجه جان جلوی صبا نمی یوسف -

 .نهاوندی رو میگم. از دوستای خانوادگیمونه چند سالی شهرستان بودند و دوباره برگشتن تهران دختر سرهنگ

کنان اما  پچ ی یوسف و پچ خانم یک چشمش پی آشپزخانه بود تا مبادا صبا از ماجرا بویی ببرد و چشم دیگرش هم به نگاه خیره پوران

 :پرشتاب ادامه داد

 «.کنم کنه اون وقت برات مفصل تعریف می پنهونی حرف زد. بعد شام متین سر صبا رو گرم می و  حاال فرصت نیست نمیشه پس -

حالت عمودی باال گرفته بود، پرده ی تور آویخته به در تراس را پس زد و به داخل آمد و با  کباب را به های جوجه که سیخ الیمتین درح

 :لبخندی موذیانه گفت

 .ی شوم نکن پنهونی نیست، تمامش رو من شنیدم. لطفاً من رو وارد این توطئه و هاتون خیلی هم پس پوری حرف مامان -

 :پچ کرد هایش زیادی درهم بود و جایی زیر گوشش پچ یستاد که اخمسپس کنار یوسف ا

های زیرخاکی  ی آفتاب! البته اگه به عتیقه پوری برات لقمه گرفته، آفتابه هم نیست چه برسه به پنجه رئیس، دختری که مامان جناب -

 .اهلل عالقه داری، بسم

 :شده پرسید خانم معترض شد و با چشمانی براق پوران

 کنی؟ پچ می زیرگوشش پچچی  -

 :تفاوت جواب داد متین ابرویی باال انداخت و بی

 .های مردونه سری حرف یه -

اش، سیبلش را روبه  چیلی و داغ در دهان یوسف چپاند. با همان دست چرب متین این را گفت. یک تکه جوجه از سیخ جدا کرد و داغ

داد  ی این بحث قدیمی و کهنه را نداشت، ترجیح می شام رفت. یوسف که حوصله سمت میز ای کرد و به ی موذیانه باال تاب داد و خنده

دادن یوسف بود برگردد، با   اش که زن پوران دوباره به سر بحث موردعالقه چنان یک پدر مجرد باقی بماند. پیش از آنکه عمه تا هم

 :سمت دیگر چرخاند و روبه متین با صدای بلند سؤال کرد تبحر سر حرف را به

 ببینم تو مشکلت با دلشاد چیه؟ -

 :تفاوتی جواب داد های میز ناهارخوری را پیش کشید و بشقابش را پروپیمان از ساالد پر کرد و با بی متین یکی از صندلی

 کنم. چیه بازم اومده چوقولی؟ طورایی باهاش حال نمی یه -

 .رویش نشست و زیتونی به دهان برد یوسف هم صندلی پیش کشید. روبه

 کرد. کاری  جا می های سنگین رو جابه های دوربین مداربسته رو چک کنم. دیدم که جعبه نیازی به چوقولی نیست، کافیه فقط فیلم -
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ی اون نیست. امروز بعدازظهر هم مجبورش کردی سالن غذاخوری رو تمیز کنه که البته اون هم جزء وظایفش  که اصالً وظیفه

 .نیست

 .شکی پروپیمانش باال رفتمتین یک تای ابروی م

 .فرمانروایی من کاری نداشته باشی  رئیس، قرار شد به قلمروی آقای -

اش را باال آورد و به هم  هایش فاصله انداخت. دو انگشت شست و اشاره سپس چنگالش را در بشقاب رها کرد و صدای تقی بین جمله

 .نزدیک کرد و آن را نشان داد

 .بینی که همه چی هم به بهترین نحو داره انجام میشه قدر کوچیکه. می من همینی فرمانروایی  ببین حیطه -

 :تر کرده بود، پرسید هایی که صورتش را جدی چرخید و عاقبت با اخم پوران، بین آن دو می های سرگردان عمه نگاه

 دونم؟ چیزی شده که من نمی -

نشاند. با صدای  و باید به روش خودش متین را سرجایش میهایش فشرد. عادت به چوقولی نداشت  یوسف حرصش را میان مشت

ی او، سری به عالمت نفی باال انداخت. سپس از  رویش برداشت و روبه نگاه خیره پوران، چشم از بشقاب سفید و از خالی پیش عمه

 :جایش برخاست و مؤدبانه گفت

 .تون من میرم دستام رو بشورم بااجازه -

 .شنید که فضای خانه را پر کرده بود های صبا و متین را می رفت، صدای خنده و شوخی هداشتی میب سمت سرویس یوسف وقتی به

*** 

 «فصل پنجم»

پزشدن، راه چندانی ندارد. این را از عرقی  کرد تا آب آمد و احساس می رحم بر تنش فرود می آفتاب بعدازظهر تابستان، مثل شالقی بی

 .هایی که از فرط گرما، ملتهب و داغ شده بودند بود فهمید و گونه های شالش سرازیر چک از کناره که چک

کرد که بعد از چهل دقیقه در نهایت بد قولی برایش ماشین  خواست چندتا ناسزای آبدار و تروتازه اول نثار آژانس بدقول می دلش می

خبری از ماشین نبود. بعد هم چند تا ناسزای  گفتند چشم، چشم خانم ماشین توی راهه! اما گرفت، می نفرستاد و هربار که تماس می

نوا را از بیخ و بن فراموش کرد و  خانم، مهربان بی ی نیره گذاشت که در غیبت یک روزه اول برای آقای طوطی کنار می آبدار و دسته

 .بدون حضور او، گاز یاقوتش را گرفت و او را در کارخانه جا گذاشته بود

 .ی آخر او را وادار به دستشویی رفتن کرد اش بود که لحظه در پی  های پی خوردن اصالً تقصیر آب

 دخترم ماشین نیومد؟ -

 قاپوچی برگشت که روی شکم گرد  سمت آقای ای نداشت در دم پاره شد. سرش به آمدن فاصله نخ افکار درهم و برهمش که تا جوش
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 .کرد گر نگاهش می کشانده و پرسشاش را از اتاقک نگهبانی به بیرون  تنه اش خم شده و نیم و تپلی

 .اش نگاهی انداخت سری باال انداخت و با لحنی ناامید به ساعت مچی

 طوطی متوجه نشد من هنوز سوار نشدم؟ نه داره دیرم میشه. آخه چطوری آقای -

 .ی پنجره برداشت گیره قاپوچی دستی به سر تاس و نخ نمایَش کشید و دست دیگرش را از روی دست

ذاشتم از  دونستم هنوز سوار نشدی، نمی ان هالک شدی از گرما. خب بیا داخل جلوی پنکه یه کم خنک بشی. من اگه میباباج -

روشن  خواد. اگه مهندس الخصوص تو که خیلی خاطرت رو می خانم که باشه، حواسش به همه هست. علی جاش تکون بخوره. نیره

کار  ی قبل هم همین ش رو گرفته و رفته، حسابی شاکی میشه. نوبه  ه و گاز ابوطیارهبفهمه دوباره طوطی یکی از کارگرها رو جا گذاشت

ی کارگرهایی که  قاسمی جا موند. آخه اینجا ماشین راحت پیدا نمیشه و مهندس واسه همین سرویس واسه خدا آقای ی رو کرد و بنده

 .ماشین ندارن گذاشته

خانم و  اش بکشد. به یاد نیره شده خواست دستی به موهای تنک و سیخ می زد که که دلش قاپوچی چنان پدرانه حرف می آقای

 .طوطی توبیخ شود های ریز و درشتش افتاد. اصالً دوست نداشت آقای محبت

قول، شریک اعتماد مردمه. حاال هم دیر نشده، برو  دخترم بهت گفتم که آژانس اینجا روی بدقولی معروفه. از قدیم گفتن آدم خوش -

بون بلکه یه تاکسی راهی پیدا کنی؛ ولی حواست باشه، سوار ماشین شخصی نشیا این دوروبرها زیادی خلوته و خطرناکه و سر خیا

 .امنیت نداره باباجان

 .اش درهم گره خورد و جا ماند دلش از ترس سر خورد و هوری به پایین افتاد و نفسش جایی میان سـ*ـینه

ای شد و ماشین آژانس را  یرون کشید و انتهای خیابان را برای چندمین بار نگاه کرد تا شاید معجزهباز کار خانه سرکی ب از الی در نیمه

 .دادند ببیند؛ ولی ناامید کمر راست کرد و از گرما کیف را روی سرش گذاشت اش را می که یک ساعت وعده

اش   های جامانده آمد، گره نفس ها می سمت آن هایش باز نشده بود که صدای رسا و محکم یوسف که کیف به دست به هنوز گره نفس

سرهم با مدیرعامل کارخانه،  شد. دو روز پشت پاچه، کیف را از روی سرش برداشت. از این بدتر نمی را کورتر کرد. هول و دست

 .مالقاتی غیرمنتظره داشت

پال کرده  و ید تا موهایی را که باد پنکه پخشقاپوچی مثل همیشه حاضر و آماده از اتاقک نگهبانی بیرون آمد. دستی به سر طاسش کش

 : بود را قدری مرتب کند و با صدایی بلند گفت

 برید؟ مهندس تشریف می آقای -

اش را  هایی که چهره دلیل نگه داشته است، با اخم یوسف با دیدن مهربان به تصور اینکه باز هم متین خودسری کرده و مهربان را بی

 :، بدون آنکه سالم آن دو را جواب دهد پرسیدداد قدری ترسناک جلوه می

 امروز واسه چی با سرویس کارخونه برنگشتی؟ -
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طوطی را بکند. هول و  هایش را گم کرد. نگاهی تندوتیز به قاپوچی انداخت و نگران بود تا مبادا چوقولی آقای پاچه حرف مهربان دست

وصوف کند؛ اما پارچه  که مثل پلیسه به دامنش افتاده بود را صاف رنگش کشید تا چینی زده، دستی به مانتوی نخی کرم شتاب

ی یوسف، او را مطیع  تر از آن بود که تابع رفتار او باشد و دوباره فر خورد و به سرجایش برگشت. عاقبت نگاه منتظر و خیره کیفیت بی

 :کرد. جواب داد

 .منتظر آژانس هستم -

ای که بر سرزبانش  طوطی هم به ماجرا باز نشود، اولین جمله انس داشته باشد و پای آقایسپس برای این که دلیلی برای رفتن با آژ

 :زده گفت آمد، شتاب

 .عظیمی خوام برم دیدن دختر خانم می -

 :درنگ پرسید یوسف بی

 .تر میشه هرجا بخوای بری طوطی نرفتی تهران؟ از اونجا که راحت خب چرا با آقای -

شود دیگر متعلق به تو نخواهد بود، زبانش الل شد  ی دهان خارج می جواب ندارد و وقتی حرف از صندوچهاز آنجایی که حرف حساب 

وپای کلماتش شکست. آقای قاپوچی دهان باز کرد تا اصل ماجرا را بگوید که مهربان عجوالنه حرف او را در دم قیچی کرد و  و دست

 :گفت

 .رسم تر می حرف رو بهم زدن. خودم قبول نکردم گفتم با آژانس سریعطوطی هم همین  بله حق با شماست. طفلک آقای -

زند، روبه او که با دهان  سرعت چشم برهم زدنی گفت و سپس برای اینکه مطمئن شود قاپوچی حرفی نمی هایش را به مهربان جمله

 :کرد، شد و گفت باز و چشمانی گرد نگاهش می نیمه

 قاپوچی؟ طور نیست آقای مگه این -

 .ومنگ دروغ مهربان بود، سری تکان داد وچی که همچنان گیجقاپ

 .طوره آهان از اون لحاظ. بله، بله همین -

درخشید. خب  اش مثل نگینی براق، زیرنور آفتاب می های درشت عرق روی پیشانی یوسف نگاهی گذارا به مهربان انداخت که دانه

خورد اگر این دختر مونارنجی  دت دخترش برود و به جای دنیا برنمیخواست به عیا عظیمی بود و می ی خانم مقصد او هم خانه

 .شد سفرش می هم

 :کرد برگشت. گفت خیره او را تماشا می سمت قاپوچی که خیره یوسف مسیر نگاهش به

 .خوام برم قاپوچی در رو باز کن می -

دوان  ی آن کرد و دوان و چشمی هم ضمیمه قاپوچی طبق عادت دست روی کمربندش گذاشت و با قری به کمرش آن را باال کشاند

 .ی در آهنی بزرگ کارخانه رفت و همان کرد که او گفته بود سمت دو لنگه به
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 :سمت مهربان برداشت و آهسته جوری که قاپوچی نشنود، گفت یوسف روی پاشنه پا چرخید و با دور شدن قاپوچی، قدمی به

 .عظیمی تر خانمخوام برم عیادت دخ بیا سوار شو. من هم می -

پاییم به زیردستانش نگاه  به تکلفی این مدیرعامل که هیچ نسبتی با تکبر و غرور نداشت و مانند بسیاری از مدیرها از باال سادگی و بی

 .باز ماند هایش قدری نیمه سمت باال رفت و لب اش کرد. ابروهایش در دم به زده کرد، شگفت نمی

 :چنان که قاپوچی هم آن رابشنود گفت ی قبل، آن رفت با صدایی بلندتر از چند لحظه یسمت ماشینش م که به یوسف درحالی

 .کنی. سوار شو تا یه جایی برسونمت ی آخرته که روی آژانس اینجا حساب می دلشاد، دفعه -

ی  رد تا یک جملهپا شد تا فرصتی برای تصمیم بخرد و مثل جستجو در گوگل ذهنش را باالوپایین ک پا و اون مهربان قدری این

 .شد، مجال فکرکردن را از او گرفت که سوار ماشینش می تعارفی پیدا کند؛ اما یوسف درحالی

 .دلشاد مگه با تو نیستم؟ سوار شو دیگه -

ایستاد و به دیدن دختر  ای نداشت و باید پای دروغش می مهربان تردیدهایش را مثل گردوغبار از ذهنش پاک کرد. گویا چاره

 .رفت یمی میعظ خانم

ای که با دیدن  المثل گربه سمت ماشین یوسف رفت. با تشکر کوتاهی سوار شد. روی صندلی جلو نشست و شد ضرب پا تند کرد و به

 . کند درِ باز دیزی، حیا را فراموش می

کان داد و صدای بلند او را ها بود، دستی ت سر آن قاپوچی که لبخند بر لب درحال بستن در کارخانه پشت مهربان وقت رفتن برای آقای

 :گفت شنید که می سرش می پشت

 .شون رو نفرستن. برید، دست حق به همراهتون زنم آژانس و میگم دیگه ماشین تحفه نگران نباش دخترم. زنگ می -

*** 

شود و  اریک میها ب ی تهران که کوچه ترین منطقه ای قرار داشت. جنوبی ی محروم و دورافتاده عظیمی در منطقه ی خانم خانه

 .هایی نه چندان فاخر، از سقف به زیر شره کرده بود شکل که پرده های مستطیل و مربع هایی با پنجره تر. خانه هایش باریک خانه

کند تا ساعت هشت خانه باشد. سپس غرق در  رود و سعی می حوری پیامک داد که به عیادت یکی از همکارانش می مهربان به مامان

 .ها به فکر فرو رفت ها و مردمان این محله نهسکوت، محو خا

 .داشتند کردند و صورتشان را با سیلی سرخ نگاه می های چندوجبی، روزگار سپری می های شریفی که در این مکعب مستطیل انسان

ایی به پا در قد گرفت که دمپ های قد و نیم های قسمت نامهربان شهر چرخی داد و چشم از پسربچه کوچه نگاهش میان کوچه و پس

 کرد. افکارش کوبیدند و فریادهای شادیشان روبه آسمان پرواز می رنگی، به امید قهرمانی پا می رو به توپ پالستیکی آبی پیاده

 :هایش نشسته بود. گفت سمت یوسف برگشت که در تمام طول راه، سکوت روی لب را پس زد و سرش به

 .عظیمی بخرم نگه دارید تا یه چیزهایی برای عیادت دختر خانم مهندس میشه لطفاً کنار یه سوپرمارکت آقای -
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سمت  دانگ به وپال شد و حواسش شش چرخید، مثل دودی در هوا پخش با صدای مهربان، افکار یوسف هم که حول محور کارخانه می

 .او برگشت

هایش، کوچک و بزرگ در تابش  ومک ای کک قهوههای  نگاهی زیرچشمی اما دقیق به او انداخت. دانه قرمز ایستاد و نیم پشت چراغ

سرش، مسیر  اش روی صورتش پهن شده بود. با صدای بوق ماشین پشت ای از موهای نارنجی درخشید و طره آفتاب تابستانی می

 :دادراه افتاد. سرش را به عالمت تأیید تکان داد. کوتاه جواب  نگاهش را که ناخواسته به او چسبیده بود، برگرداند و به

 .بله حتماً -

 .برق متوقف شد و فروشی نه چندان پر زرق روی یک شیرینی ی خیابان راند و روبه سپس دقایقی بعد، ماشین را به حاشیه

 :نواز بود، مؤدبانه گفت ی ذهنش، با صدایی که نرم و گوش های قطارشده کردن جمله مزه مهربان درحال مزه

 .ردمگ مهندس ممنونم خیلی زود برمی آقای -

تکلف  پولش را از داخل آن برداشت و خیلی ساده و بی یوسف کمربندش را باز کرد و با قدری فاصله به سمت داشبرد خم شد و کیف

 :جواب داد

 .عظیمی بخرم خوام یه چیزی برای دختر خانم پیاده شو با هم بریم. من هم می -

سرش جا نماند و هردو با هم، با اندکی  تر کرد تا مهربان پشت وتاههای بلندش را قدری ک مهربان همان کرد که او گفت. یوسف گام

 .فروشی راه افتادند سمت شیرینی فاصله به

*** 

کرد. دو جعبه  دلباز خرید می و ی وطنی خالصه شد؛ اما یوسف دست تمام خریدهای مهربان به دو عدد کمپوت گالبی و یک پاکت میوه

قامت با محاسنی سفید و شکم گرد و تپلی بود، در این  ها. فروشنده که مردی کوتاه وب بچهشیرینی و چندبسته شکالت و تنقالت محب

مانندش، چلچراغ روشن  کسادی بازار از دیدن یک خریدار الرج و دست به جیب، چنان به وجد آمده بود که در چشمان ریز و نخودی

 .کرد ها را فاکتور می کرده بودند و تروفرز با لبخندی گل و گشاد قیمت

سمت او برگشت. خم شد  باره یوسف به اش، قدری کنارتر ایستاد تا نوبت او شود که به یک مهربان به همراه دو عدد کمپوت و آب میوه

میوه را از دست او گرفت و روی پیشخوان گذاشت و روبه فروشنده که از خوشحالی خنده روی  ها و آب ی کمپوت و آرام کیسه

 :هایش ماسیده بود گفت لب

 .ها رو هم حساب کنید لطفاً این -

 :رنگ شد و با لحنی آرام اما معترض گفت به مهربان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود. کمی رنگ

 .کنم. این کار درست نیست. اجازه بدید خودم پولش رو بدم مهندس خواهش می آقای -

 نگاهی به فاکتور انداخت و چند تراول درشت روی پیشخوان گذاشت. نگاهش تا چشمان  سمت او چرخید و سپس نیم یوسف به
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جا ایستاده بود،  داشت، روبه او که همچنان همان ها را برمی که کیسه ای مهربان باال آمد و با اخم تصنعی به او خیره شد و درحالی قهوه

 :دی گفتبا کلماتی شمرده و تأکی

 خوای بیای؟ دلشاد معطل چی هستی؟ نمی  -

تر از حد معمول، یوسف را برانداز کرد. معنی زیرپوستی این جمله این بود که دهنت رو ببند و  هایی کوچک لحظاتی کوتاه با چشم

 .ی یوسف، همان کرد که او گفته بود دنبالم بیا و او تابع رفتار جدی و آمرانه

*** 

ساعت هم طول نکشید؛ اما در مسیر بازگشت، تمام اتفاقات مثل بادکنکی تمام حجم، ذهن مهربان را  ظیمی نیمع عیادت دختر خانم

 .زد عظیمی از تمیزی برق می چهل متری خانم-ی ساده سی اشغال کرده بود. خانه

های او را  . یوسف معنای نگاهقدر یک نعلبکی بزرگ شد اش از تعجب چشمانش به در، خانه عظیمی با دیدن آن دو کنار هم پشت خانم

اش را  دو جمله، معمای ذهن او را حل کرد و کنجکاو ی-تر از مهربان دریافت و با توضیحی کوتاه شاید به قامت یکی خیلی سریع

 .جواب داد

مهربانی تاخت، به  مهربان آن شب وقت خواب، اتفاقات آن بعدازظهر گرم تابستانی را مرور کرد و از هر سمت که اسب ذهنش می

 .رسید روشن می سنجاق شده به قلب مهندس

اش هارمونی غریبی با  هایش امتداد پیدا کرده بود. بینی مردانه ی چشم مرد بلندقامتی که ابروهای بلند و نه چندان پرش تا گوشه

 .هایش داشت و پیشانی بلندش جایگاه همیشگی چند طره موی صافش بود لب

دو بار نگاهش توسط یوسف شکار شد و او با شرمندگی، به -زیرپوستی و نامحسوس باشد؛ اما یکیهایش خیلی  هرچند سعی کرد نگاه

دار و پیوسته بود که حتی  قدر این خجالت و شرمندگی ادامه ناچار دست و پای هرز چشمانش را بست تا پی اکتشافات جدید نروند و آن

 .ول راه به سکوتی سنگین گذشتکرد و تمام ط تا زمان رسیدن به سر خیابانشان همراهیش می

بود اگر بهزاد به  کالفه از هجوم افکارمتفاوت، به پهلو چرخید و پاهایش رابه حالت جنینی در خود جمع کرد. امروز روز خوبی می

 .دید روشن نمی شد و او را هنگام پیاده شدن از ماشین مهندس معلق سر راهش سبز نمی ی دادن سکه، مثل عجل بهانه

ی لبش،  ای گوشه کرد که گویی آتوی بزرگی به چنگش افتاده است و با پوزخنده مسخره چنان حق به جانب او را نگاه می بهزاد آن

 .هایش را ردیف کرد پرسی، طعنه که یک تای ابرویش باال رفته بود بدون سالم و احوال درحالی

 .نه خوشم اومد، زود شروع کردی -

ی کیف  هایش زهردار بود. به دسته تاروپود وجودش پیچید. هنوز هم مثل گذشته، جمله ی صحرایی، به حرص مثل خارهای رونده

 .اش چنگی زد و سعی کرد مثل او آرام باشد مشکی
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 .دلیلی نداره که برات توضیح بدم -

 .هایش زهر تزریق کند حاال نوبت مهربان بود که به جمله

 ب بزنی؟سیاه من رو چو دادی تا زاغ نگو که اینجا کشیک می -

 :ای کوتاه از لحن محکم مهربان جا خورد؛ اما باز هم خودش را نباخت و با همان پوزخند کج روی لبش جواب داد بهزاد لحظه

 .اصالً مهم نیستی که بخوام برات صبر کنم -

وبه مهربان ی طالیی را درآورد. با نگاهی سرد و سخت آن را ر رنگش فرو برد و سکه سپس دست در جیب شلوار اسپرت شیری

 .گرفت

تون، با چشم گریون برگرده. رسیدش رو با  خواد هربار که مادرم برای دادن سکه میاد خونه ی این ماهت رو بدم. دلم نمی اومدم سکه -

 ی داییت هم اون ی جدید موبایلت رو که سکرت نگه داشتی و حتی خانواده تاریخ و امضا، چند روز دیگه میام بگیرم البته اگه شماره

 .رو ندارن، بهم بدی دیگه معطل نمیشم

 :ی پا چرخید و وقت رفتن گفت بهزاد این را گفت و سکه را میان دستان آویزان مهربان جای داد. سپس روی پاشنه

 .ی موبایل من تغییری نکرده ت رو برام پیامک کن. شماره شماره -

وی ماه نقره فام درون قاب پنجره ثابت شد که زیباتر از همیشه کرد. باز هم به پهلو چرخید و نگاهش به ر هیاهو در سرش غوغا می

 .درخشید می

 .افکارش را پس زد و به خواب عمیقی فرورفت

ی دلشان را پهن کنند و گل بگویند  کردند تا در کنار هم، سفره ها فرصتی پیدا می مهربان عاشق سالن غذاخوری بود. جایی که خانوم

 .آوردند شد که از خانه همراه خود می ای می پروایشان، دسر غذای ساده های بی خندهتر بشنود و هرازگاهی هم  و گل

سوتر قرار داشت و میان  ها، کمی آن کردند که میز ناهارشان جدا از آن سر کارگران آقا غیبت می وار، پشت پچ گاهی اوقات هم پچ

 .ی کارگران را کشیده بود ه مثل شمرذالجوشن، نسق همهکردند ک هایشان، چند ناسزای آبدار و زیرلبی هم نثار متین می خنده

 :داد گفت وملوچ دهانش، اعصاب مهربان را آزار می که ملچ خانم سرش را به گوش مهربان نزدیک کرد و درحالی نیره

هزار تومن  سی ش نفری عبدالعظیم گذاشتم با سرویس ایاب و ذهاب و غذا. هزینه ی همین هفته، تور زیارتی شاه جون جمعه مهربان -

 .میشه

سمت او چرخید که محتویات دهانش را جویده و نجویده  مهربان قاشق را داخل ظرف استیل غذایش گذاشت و مسیر نگاهش به

 .ی بعدش را بگوید داد تا جمله قورت می

 .کنم بـ*ـوس طوطی سرویس ایاب و ذهاب میشه، من هم ساندویچ خونگی درست می مینی -

 :وگذار بود و با خوشحالی گفت های مهربان آمد. عاشق تفریح، سفر و گشت سمت لب کرد و به لبخند، راهش را کج
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 .جمعی باشه. لطفاً اسم من رو یادداشت کنید خصوص اگه دسته چه عالی! من عاشق مسافرت هستم به -

اش  وچیلی دستش، لب و دهان چرب پشتخانم خرسند از این پیروزی، سریع اسم او را در دفتر یادداشت کوچکش نوشت و بعد با  نیره

نویسی  حیدری، برای نام کس به غیر از خانم عبدالعظیم و مزایای آن گفت؛ اما هیچ های دیگر از تو شاه را پاک کرد و روبه خانوم

ی  و پسربچهای از دست داده بود و د گو که چند سال پیش، شوهرش را بر اثر سانحه وچند ساله، شادو بزله قدم نشد. زنی چهل پیش

 .دبستانی داشت

 :جنبید، با سر انگشت دستی دور دهانش کشید و گفت که دهانش می حیدری درحالی خانم

هام خونم رو توی شیشه کردن که تابستون داره تموم میشه ما رو ببر شمال. اسم دوتا  خانم خدا خیرت بده. چند وقته که بچه نیره -

 .هزار تومن بیشتر نمیدم رسه نودهزار تومن برای سه نفر بدم. من شصت نمی پسرهای من رو هم یادداشت کن؛ ولی وسعم

ای کنار  جا ختم شد و هرکس بهانه های تور زیارتی به همین خانم، تروفرز سری جنباند و اسم او و پسرهایش را نوشت؛ اما دواطلب نیره

 .کرد گذاشت و از آمدن امتناع می دلیلش می

 .اش، تقربیاً با شکست مواجه شده بود خانم بود که طرح تور زیارتی ی آویزان نیره لوچهو مهربان تمام حواسش پی لب

ای کشاند تا بلکه امیدی در دلش زنده کند. سپس  بعد از اتمام وقت ناهار، پیش از آنکه به سالن کارخانه برگردند، او را به گوشه

 :هایش را در هوا تاب داد و پرهیجان گفت دست

ها عوض شد. اصالً حاال که جا  های خالی نباش. تا جمعه، دوروز فرصت داری. شاید نظر بعضی از خانوم نگران صندلیخانم  نیره -

 .هست، اسم من و خواهرم مهرسا رو هم بنویس

 .تر شد خاطر بیاورد، دست روی بازوی مهربان گذاشت و قدری به او نزدیک باره موضوعی را به خانم مانند کسی که به یک نیره

پنهونی گفت  و الهی دورت بگردم که مثل اسمت مهربونی. صبح قبل از اینکه بیام داخل سالن، قاپوچی من رو کشید یه گوشه و پس -

جوری قالت گذاشت و تو هم با چه درایتی الپوشونی کردی. بازم خانومی کن، بیا برو از  نشده چه دیروز که من نبودم، طوطی ذلیل

عبدالعظیم رو بچسبونیم در و دیوار کارخونه بلکه یه چند نفر اضافه بشن. خودم رفتما ولی  ی تور شاه میهمهندس اجازه بگیر تا اعال

شناسی، از وقتی حامله شده همون سر سوزن اعصابش رو هم به باد داده.  اعصاب رو که می انگاری مهندس جلسه داشت. اولیایی بی

 .افته دنبالم اگه این بار برم دفترش، با چوب می

اش، چوب به دست دور حیاط کارخانه به دنبال او  لبخندی روی لبش نقش بست. اولیایی را تصور کرد که با آن شکم گرد و قلنبه

 .دود. لبخندش را قبل از اینکه وسیع شود، در دم قورت داد می

 :ومعوج کرد حالتی مثل دهن کجی و ادامه داد اش را کج ولوچه خانم لب نیره

خشک هم اجازه نمیده یه کاغذ ناقابل به گله دیوار بزنم و میگه اطالعیه چسبوندن برای  ی ناخن نشده یری ذلیلشمش این مهندس -

 .کارهای شخصی ممنوعه
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وکور شده بود، چرخی داد و با ناامیدی که در صدایش لنگر انداخته بود  خانم نگاهش را در سالن غذاخوری که خلوت و سوت نیره

 :گفت

کنم. راستش رو بخوای من و طوطی روی سود این پول  ی همون خدایی پنهون نمی هون نیست، از تو هم که بندهاز خدا که پن -

جان  وبرج، هنوز نتونستیم به قولمون وفا کنیم. میگم مهربان حساب کرده بودیم. به پسرکوچیکم قول دوچرخه دادیم و با این خرج

 .رو از مهندس بگیر. ماشاءهلل تو خوب سر و زبون داریی اطالعیه چسبوندن  خانومی کن و بیا برو اجازه

دید، رکود  روشن را می ها زیر بغلش جا ماند. اگر امروز هم مهندس یخی که زیر آفتاب بگذارند، وا رفت و هندوانه مهربان مثل تکه

 .امور کارگران بود تر از آش، مدام در پی رتق و فتق ی داغ شکست که دست بر قضا، کاسه ترین کارگر سال را می فضول

چرخید و دلش  ی خدا نه در دهانش نمی گفت نه، اما از آنجایی که همیشه بایست می های رودربایستی افتاد. می کوچه پس توی کوچه

 .اش پذیرفت رغم میل باطنی خانم چوب ناامیدی بزند، علی خواست به امید نیره نمی

شمشیری را کم داشت که او هم از گرد راه رسید و داخل غذاخوری شد.  ندسخانم، فقط مه میان لبخندهای پهن شده روی لب نیره

 .ها رساند های بلند خود را به آن سپس با گام

وکوله شد، بدونید از کجا آب  ی حقوقتون کج ی سری تشکیل دادند. آخرماه اگه گوشه هایی که غیبشون زده اینجا جلسه پس خانوم -

 .خوره می

 :گونه که فقط مهربان شنونده باشد، گفت گاه زیرلب، آن اش داد و ایشی کوتاه گفت. آن خانم چینی به بینی نیره

 .خبر شود وای به روزی که گدا معتبر شود، گر معتبر شود، ز خدا بی -

*** 

ارچرخ اعصابش یک تر از همیشه، چه اعصاب خانم بود. اولیایی امروز بی روی میز اولیایی ایستاد. خب حق با نیره هایی مردد روبه با گام

 .پریده، سرش تا بیخ در کامپیوتر روی میز فرو بـرده بود ای رنگ های درهم و چهره جا پنچر شده بود و با سگرمه

 :تفاوتی پرسید نگاهی به او انداخت و با لحن بی اش، نیم های جفت هم از باالی عینک مستطیلی سپس با همان اخم

 کی رو بکنی؟ خوای دلشاد؟ باز اومدی وساطت چی می -

 :پا شد و گفت پا و اون هایش آمد و برای آنکه فرصتی باشد تا آن را با آب دهانش ببلعد، کمی این وقت تا مرز لب ای بی خنده

 تونم یه چند لحظه کوتاه مهندس رو ببینم؟ خسته نباشید. می -

داد، با صدایی که  وار روی شکمش سر می ایرهکه کف دستش را د اش تکیه داد و درحالی جا شد و به صندلی اولیایی قدری جابه

 :کرد جواب داد خس می خس

 .نه نمیشه مهندس مهمون داره. برو یه روز دیگه بیا -

 ی اتاق یوسف برداشت و عزم رفتن کرد. خب مأموریتش را انجام داده بود و از  مهربان از خداخواسته، نگاهش را از در بسته
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ها برود، با اندکی تأمل به روی  پله سمت راه خانم، موفق به دیدار مهندس نشده بود؛ اما پیش از آنکه به هاقبالی او و بداقبالی نیر خوش

 :ی او پرسید پریده ی رنگ چهره

 اولیایی حالت خوبه؟ خانم -

 .تر شد اولیایی که گویی منتظر همین جمله بود تا سرِ درددلش باز شود، لحنش کمی دوستانه

 .کنه ردی کبابم! حال خوب کجا بود دختر؟ یه چند وقته این بچه بدجوری اذیتم میآخ گفتی مدینه و ک -

 :داد، اضافه کرد وتاب می روی شکمش در هوا پیچ که دستش را دورانی با قدری فاصله روبه سپس درحالی

شدم.  قدر سخته، عمراً حامله می شدن ایندار  دونستم بچه م تا حلقم میاد باال. اگه می همین که یه لقمه غذا از گلوم پایین میره، معده -

 .کار باید بکنم دونستم چی با دکترم تماس گرفتم، منشی مطبش گفت رفته شمال تا هفته آینده هم نمیاد. کاشکی می

آشنایی  ی پاستوریزه بود و حتی با دنیای پر پیچ و خم زنانه کرد؛ اما برای او که یک مطلقه ای از او باز می خواست گره خیلی دلش می

 .نداشت، جواب دادن به این سؤال برایش سخت و دشوار بود

روشن باز  باره، در اتاق مهندس زنان دیگری مشورت کند که به یک دهان باز کرد تا بگوید بهتر است تا برگشتن دکترش با متخصص

ها بیرون  سر آن ای هم پشت سال و فربه انوسال مهرسا بود، از اتاق خارج شدند و زن می سن  شد و او به همراه دختر نوجوانی که هم

 .آمد

رنگش به جای موهایش روی  داشتنی با موهای بلوطی براق خیلی کوتاه، شال قرمز ی شادی داشت. دلنشین و دوست دخترک چهره

 .داد اش او را بلندقد نشان می هایش سوار بود. پاهای بلند و کشیده شانه

بند سفیدش کشید و روبه  پاچه شده بود. بیهوده دستی به پیش ش را بگیرند، هول و دستای که درحال خالفی مچ مهربان مثل بچه

 :ها گفت آن

 .سالم -

های  سمت او برگشت و نگاه کنجکاو صبا پیش از همه. با چشمانی ریزشده، دقیق و موشکافانه او را رصد کرد. از چکمه ها به نگاه

اش بیش از  اش رسید و موهای نارنجی فیدش هم گذشت تا به گردی صورت مهتابیبند س اش باال رفت و از پیش قرمزرنگ پالستیکی

 .هرچیز نظر او را جلب کرد

دانست چه نسبتی با مهندس دارد، تأمل را  ی او که نمی های خیره سالمش را کوتاه و نرم و زیرلبی جواب داد. مهربان معذب از نگاه

 :ایی آهسته لب زداولی جایز ندانست و عزم رفتن کرد و روبه خانم

 .من میرم مواظب خودت باش -

 ی  سرش جا می ماند، پیش از آنکه روی پاشنه ی خدا دقیقاً پشت تر بود و همیشه ولی از آنجایی که بخت و اقبال، یک قدم از او عقب
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 .وب کردک ها برود، صدای رسا و محکم یوسف او را از رفتن بازداشت و درجا میخ پله سمت راه پا بچرخد تا به

 دلشاد مشکلی پیش اومده؟ خانم -

هایش را از حرص این همه بداقبالی، پر و خالی کند؛ اما  برای اینکه قلبش در دم بایستد، همین یک جمله کافی بود. دوست داشت لپ

 .به جای آن نیشگونی نرم از پایش گرفت

 :کوتاه، جواب داد کرد، برگشت و منقطع اما سمت یوسف که منتظر او را تماشا می نگاهش به

 مهندس مشکلی نیست. اگه اجازه بدید مرخص بشم؟ نه آقای -

ی ابرویش باال رفت و با همان لحن محکم  هایش گل کرده است، یک لنگه یوسف به تصور اینکه باز هم حس مدیریتی متین شکوفه

 :کرد، گفت که دیگران را وادار به اطاعت می

 .شنوم جا تا بگی مشکلی نیست. بگو میکاری اومدی این کنم ساعت فکر نمی -

ای نداشت. برای اینکه از این آمپاس نجات  اش اذن آزادی داد. چاره شده سپس مستقیم به چشمان او خیره شد. مهربان به نفس حبس

 .داد وقتش را توضیح می بایست علت حضور بی پیدا کند، می

اش تاب داد. وقتی نخ  زیر دستانش آمد و آن را میان انگشت اشاره بندش فرو برد و نخ شلی به های گشاد پیش دستش را در جیب

 :شمرده گفت کنده شد، کلمات هم در ذهنش آزاد شدند. نگاهش به زیر افتاد تا تمرکزش را از دست ندهد و شمرده

ش نفری  ذاشتن و هزینهعبدالعظیم گ ی شاه ی همین هفته، یک تور یک روزه طوطی برای روز جمعه خانم و آقای مهندس، نیره آقای -

 .نام کنه سیهزار تومنه. از من خواستن تا بیام برای چسبوندن اطالعیه این تور یه روزه اجازه بگیرم تا اگه کسی خواست، بیاد ثبت

هایش  دانست چرا گونه ی ساده، قلبش یک دور تا حلقش باال آمد و دوباره به سرجایش برگشت. نمی برای گفتن همین چند جمله

 .رو شد هایش که باال آمد، با دوتا اخم درشت که اصالً بو و برنگ صلح و دوستی نداشت روبه کند. پلک لیل گزگز مید بی

 وتلک پا نشی بیای اینجا؟ شمشیری هماهنگ کنی و هلک مگه من قبالً به تو نگفته بودم هرکاری از این دست رو باید با مهندس -

چنین عرق به  کرد غرورش زیر آفتابی از خجالت درحال آب شدن است که این س میاین روی مهندس را ندیده بود. مهربان ح

 .ی کمرش امتداد پیدا کرده بود باره از کف دستش تا تیره یک

باره  کردند، باعث شد تا او هم به یک شدن تماشا می ای که او را درحال آب های خیره خلق دیروز خبری نبود. نگاه از آن مهندس خوش

 :تر از قبل که سرد و بدون انعطاف بود، جواب داد اه ابروهایش درهم جفت شود و با لحنی جدیو ناخودآگ

 ...شمشیری صحبت کردن؛ اما ایشون اجازه ندادن و گفتن خالف مقرارته، گفتن شاید شما خانم با آقای نیره -

جوش آمد.  شته سوءاستفاده کنند، خونش بهها دا یوسف از تصور اینکه کارگرانش بخواهند از عطوفت او که همیشه نسبت به آن

 .ی راه قیچی کرد ی او را با لحنی سرد و توبیخی، میانه جمله



 

 
 

58 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

شمشیری مسئول سالن کارخونه هستن. ایشون درست گفتن، کارهای  اگه ایشون اجازه ندادن، دلیلی نداره من اجازه بدم. مهندس -

 .نشخصی توی کارخونه ممنوعه. حاال بفرمایید سرکارتو

بندش بیرون آورد  های پیش های خیسش را که انباشته از عرق خجالت بود، از جیب شدن است. دست کرد در حال له مهربان حس می

خواهی  ی پا چرخید و با معذرت های کف اتاق چسبید. با حس خفگی که تا حلقش باال آمده بود، روی پاشنه و نگاهش به سرامیک

در  تر از آش نشود و دیگر حتی برای گرفتن حقش هم به پشت ی داغ شد و با خودش عهد کرد تا کاسه ها سرازیر کوتاه و گنگی از پله

 .روشن نیاید اتاق مهندس

*** 

 .ها ناپدید شد. دستش را دور بازوی یوسف حلقه کرد و قدری به او آویزان شد پله صبا چشم از دختر مونارنجی گرفت که در پیچ راه

کردیم. فکر کن با  نام می وقت ما هم ثبت دادی اون شت طفلکی خیلی خجالت کشید. کاشکی اجازه میبابایوسف، گـ ـناه دا -

دونی چقدر بهم  طوطی برگشتم خونه. نمی ی پیش که اومدم کارخونه، با آقای عبدالعظیم. دفعه طوطی بریم شاه بـ*ـوس آقای مینی

 .بازاری گوش کردم گذشت و چقدر آهنگ کوچه خوش

 .ر از خواهش شدصدای صبا پ

 دفعه رو اجازه بدی؟ ای به این قانون اضافه کنی و این کنم، تو رو خدا! حاال نمیشه یه بنده و تبصره بابا خواهش می -

خانم هوار کند. پشیمانی،  طوطی و همسرش نیره وتشرها را بر سر آقای توانست این توپ شنید. اصالً می یوسف صدای صبا را نمی

های بلندش به زیر افتاده بود و پشیمان از  هایی که با مژه دانگ حواسش پی خم ابروی مهربان رفت. پلک قالب دلش شد و شش

 .رفت پایان کلنجار می وتیزش، با خودش در جدالی بی آزردن او و برخورد تند

جا دست و پای دلش  رد و همانشد، او را تا مرز کالفکی ب ها بدون استثناء به مهربان منتهی می ی آن اش که همه وگوهای درونی گفت

سمت او  اش سر داد. با صدای صبا مسیر حواسش به اش گذاشت و آن را تا چانه را بست. کف دستش را روی صورتش، جایی زیر بینی

 .کج شد

بدید، دایی عبدالعظیم رو ببینم. اگه شما اجازه  خواد برم شاه شد اجازه بدی. خیلی دلم می بابا شنیدی چی گفتم؟ میگم کاشکی می -

 .متین چیزی نمیگه

ای کشید و خوشحال از پیدا شدن  اش را توجیح کند. با شنیدن این جمله، نفس آسوده ای بود تا تغییر عقیده یوسف به دنبال بهانه

 :اولیایی که همچنان سرپا ایستاده بود گفت بهانه، روبه خانم

ش برای  عیدالعظیم رو هم با هزینه روزه شاه و پیچ کن و موضوع تور یکخانم ر اولیایی، لطفاً توی بلندگوی کارخونه، نیره خانم -

 .کارگرها بگو

 :چرخید، شد و گفت ها می خانم که ساکت یک گوشه ایستاده و نگاهش بین آن سپس رو به انیسه
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بایست  فر که برای کاری می رمضان جا منتظر بمونید تا من کارخونه رو به صبا نشون بدم و بعد هم با آقای خانم شما همین انیسه -

 .کنم تهران برن، راهیتون می

 :ی یوسف را بوسید. گفت پروا گونه ی پا بلند شد و بی هایش را برهم کوبید و روی پاشنه صبا خوشحال از این پیروزی، دست

 .مرسی بابا ممنون که قبول کردی -

سمت مهربان  های دلش به بار عقربه ش که تعارف نداشت، اینچرخید؛ اما با خود های دل یوسف، همیشه تابع خواست صبا می عقربه

 .داد تا کارگران مسائل شخصیشان را به محیط کارخانه بکشانند چرخیده بود و اگر در پی دلجویی از او نبود، هرگز اجازه نمی

*** 

اند، کوالک نکرد؛ اما وقتی کارگران عبدالعظیم که اولیایی آن را از پشت بلندگو برای کارگران خو ی شاه ی تور یک روزه اطالعیه

شکاندند و کار بیخ پیدا کرد و  نام سر و دست می روشن به همراه دخترش در این سفر هستند، همه برای ثبت مهندس فهمیدند که آقای

رف چند ساعت هزار تومان باالتر، صندلی برای خودشان بخرند و در ظ به بازار سیاه هم کشیده شد. برخی حتی حاضر بودند با بیست

روشن مواجه شد؛ اما از  خانم هرچند با توبیخ نرم مهندس طوطی پر شد. نیره بـ*ـوس آقای های مینی در کمال ناباوری، تمام صندلی

 .خوشحالی روی پاهایش بند نبود

تقریباً همه رأس  های معروف تهران حاضر شوند و صبح جمعه، در یکی از میدان قرار بر این شد که تمام مسافران، رأس ساعت نه

 .ساعت مقرر، خود را به آنجا رساندند

اش به همراه مهرسا  رغم میل باطنی روشن دیگر تمایلی به این سفر نداشت؛ ولی علی ها و لحن توبیخی مهندس مهربان دلخور از اخم

بار، برایش  ی کسالت داد و یک جمعه خانم نبود، امکان نداشت به سفر رضایت می های نیره و تو بمیری، من بمیرم آمد و اگر اصرارها 

روشن بود؛ اما یوسف با رضا و رغبت این سفر را پذیرفت و اگر دلیل محکمی به اسم مهربان و  رو شدن با مهندس تر از روبه ارحج

اب و تماشای اش را به خو کرد و جمعه خانم را همراه صبا راهی می دلجویی از او در محیطی خارج از کارخانه نداشت، یقیناً انیسه

گاه جلوتر از دماغش  میل او رفتار کرده، نیامد. چرا که اوصوالً هیچ گذراند. البته متین دلخور از اینکه باز هم یوسف برخالف فوتبال می

 .دید و اعتقاد داشت که نباید با کارگر جماعت هم پیاله شد را نمی

که یک سبد بزرگ زیر  حیدری درحالی هایشان را نیاوردند؛ اما خانم د، بچهطوطی، برای اینکه جای بیشتری داشته باشن خانم و آقای نیره

 .های تخس و شیطانش آمد چادرش پنهان کرده بود، با دوتا پسربچه

طوطی،  بـ*ـوس آقای زنان از گرد راه رسیدند؛ اما گل سرسبد مینی نفس عباسی، حسابدار کارخانه هم به همراه همسرش، نفس آقای

سوتر، تکیه به ماشینش ایستاده بود و جمعی از کارگران به گردش حلقه  ختر ترگل و ورگلش صبا بود که کمی آنروشن و د مهندس

های مهربان، نرم و ظریف درهم  هایشان کاشته بود، سگرمه زده بودند. میان جمعی که شوق یک سفر یک روزه لبخند روی لب

 پشتی مملو از  رود، همراه یک کوله شاد و شنگول، گویی به سفر قندهار می تاب خورده و دلش رضا به آمدن نبود؛ اما مهرسا و پیچ
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کرد که وقت راه رفتن، تعادلش را  هایش سنگینی می قدری روی شانه ی مهرسا به زنان آمد. کوله های مضر و مفید، بشکن خوراکی

ای که به دنبال  گربه را فراموش کند و مثل بچه هایش که چاشنی فضولی داشت شد تا پرحرفی زد؛ اما این مانع نمی قدری برهم می

کرد، سالم گرم  پرسی می ها سالم و احوال داشت و به تمام کسانی که مهربان با آن سر مهربان قدم برمی خورد، پشت تلو می مادرش تلو

 :پرسید ای کشید و سر بیخ گوش مهربان فرو برد. داد. عاقبت تاب نیاورد و او را به گوشه ای می و دوستانه

 میگم مهربان، مدیرعامل کارخونه هنوز نیومده؟ -

مهربان سر برداشت و چشم از کاغذ آگهی تبلیغاتی آرایشگاه زنانه که بالتکیف زیرپایش روی زمین افتاده بود، گرفت. مسیر نگاهش 

 .وار به دورش جمع شده بودند ای دایره مستقیم به یوسف رسید که جمعی از کارگران مثل حلقه

رنگش از او، یک خط عمودی  کوتاه و شلوار جین هم رنگ آستین دید. بلوز آبی وشلوار می باری بود که او را بدون کت ن اولینای

 .آسمانی ساخته بود آبی

استاد روابط »خانم ور بود؛ اما رنگی از تکبر و غرور نداشت. البته به لطف نیره در رفتار این مرد، صالبت و مردانگی خاصی غوطه

خیلی زود متوجه شد که دخترنوجوانی که دیروز در دفترکارش دیده بود و حاال کنارش ایستاده بود، دخترش صباست. « می باالعمو

کیلو کشیده  خجالتی که کیلو  روشن افتاد و  ی تلخ دیروز، همچنان پیش چشمانش جان داشت و به یاد برخورد تندوتیز مهندس خاطره

 .ایش جفت هم شده بود و باز هم ناخودآگاه اخم

 :ی مهرسا او را به خود آورد و غرولندکنان گفت سقلمه

 .زنی؟ پهلوم درد گرفت این چه عادت زشتیه؟ چرا سقلمه می -

اش افتاده بود،  اش که از زیر شال روی سـ*ـینه وتشر کوتاه بیاید. دستی به موی بافته شده تر از آن بود که با یک توپ مهرسا تخس

 .دهان کجی کردکشید و نامحسوس 

 حواست کجاست؟ پرسیدم مدیرعامل کارخونه هنوز نیومده؟ -

کرد،  وبش می حیدری خوش تر با خانم سو خانم را که کمی آن سمت مخالف کج کرد و با لبخندی نرم، لبخند نرم نیره نگاهش را به

 :سمت یوسف برگردد، ریز و زیرلبی گفت جواب داد و بی آنکه نگاهش به

 .همون آقایی که قدبلندی داره و بلوز شلوارجین آبی پوشیده و به ماشینش تکیه داده چرا اومده. -

وار حلقه زده بودند، یوسف  الی چند مرد و زنی که دایره هایش، کمی گردن کشید تا از البه مهرسا در حال سروسامان دادن به فضولی

چنانی را داشت؛ اما با  بلند آن فت. چراکه انتظار دیدن یک ماشین شاسیای بعد، ابروهایش به حالت تعجب قدری باالتر ر را ببیند وثانیه

که چشم از یوسف و دخترش  دیدن مردی بلندقامت که به ماشین پژوی سفیدرنگی تکیه زده بود، با صدایی بلندتر از حدمعمول درحالی

 :داشت، گفت برنمی

 یه ماشین گوگولی میاد. اصالً بهش   ه؟ من فکر کردم االن باای پژو سوار میش مگه همچین چیزی داریم؟ کدوم صاحب کارخونه -
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 .خوره مدیرعامل باشه. اینکه خیلی جوونه نمی

 :هایش گفت هایی که سعی داشت از هم فاصله نگیرد، از جایی میان دندان سمت خود کشید و با لب ی آستین مهرسا را به گوشه

 .قدر بهشون زل نزن ؟ زشته اینزنی قدر بلند حرف می آبروم رو بردی! چرا این -

 .توجه به لحن معترض خواهرش، آستینش را با یک حرکت از میان دست او نجات داد مهرسا بی

 گیرم. اون دختره که کنارش ایستاده کیه؟ جون من اذیت نکن. دارم از فضولی حناق می -

هایی که به  ا بکشی و یک قفل کوچک از همان قفلحوری بود. دهان مهرسا یک زیپ کم داشت که به وقت نیاز آن ر حق با مامان

 :زند، بند دهانش کنی. لب زیرینش را گاز گرفت و باز هم زیرلبی جواب داد ها می ی مادربزرگ صندوقچه

 .بلند حرف نزن، دخترشه -

بل از اینکه حرفی بزند، ی بزرگ گرد شد و ق قدر یک دایره زنان به پرواز درآمد و چشمانش به بال های مهرسا، بار دیگر بال تعجب

 :ی آستین او را کشید و نرم زیرلب گفت مهربان گوشه

 .زشته بیا بریم سالم کنیم. تو رو خدا مواظب رفتارت باش -

خب بابایی  ی او را نداشت، یک گوشش در شد و گوش دیگرش هم دروازه و خیله های پیرزنانه ی نصحیت و موعظه مهرسا که حوصله

 .جاکرد و به دنبال مهربان راه افتاد اش جابه شنگول، کوله را روی شانهزیرلب گفت و شاد و 

گفت و دیگری از گرانی و  اش می وخم زندگی کردند. یکی از پیچ کارگران کارخانه فرصت راغنیمت شمرده و دمی یوسف را رها نمی

داد؛ اما  هم برای تأیید سرش را تکان می هاست و گاهی که گویی یکی از آن داد چنان ها گوش می های آن یوسف صبورانه به حرف

بـ*ـوس ایستاده بودند و حاال همراه همان دختر  سوتر کنار مینی تمام حواسش پی مهربان بود که همراه دختر نوجوانی، کمی آن

هنوز ردپای دلخوری های یکی از کارگران او را دید.  خیر مهربان، ازخداخواسته از پس شانه آمد. با صدای سالم صبح به سمت او می به

 .دیروز، میان ابروهایش به شکل اخم ظریفی به جا مانده بود

هایش را با دست باز و  ی ابرو خواست هیچ بندی به دست و پایش نبود و سالم او را بلند و گرم جواب داد و بعد هم گره دلش می

 .سالم او را با لبخندی نرم و تکان سری جواب داداش می کرد؛ اما هیچ یک از این کارها را نکرد و  خواهی نرمی چاشنی معذرت

های  کرد. عاقبت از پس شانه ی صورت او را زیرورو می نقطه به داشت و نقطه مهرسا، حیا را کنار گذاشته بود و چشم از یوسف برنمی

 :مردی که سد نگاهش شده بود، با صدایی بلند گفت

 .مهندس سالم آقای -

 :ری بازتر شد و یوسف با دیدن دختری که تقریباً هم سن صبای خودش بود، جواب دادبا صدای بلند مهرسا، حلقه قد

 .سالم دخترم -



 

 
 

62 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

لبش هم نشسته  جمعی، به محض دیدن دختر مونارنجی دو روز پیش که عرق خجالت حتی پشت زده از این سفر دسته صبا هیجان

سمت  نگاهی هم به دختر کنار دستش انداخت و دست دوستی به نیم سمت اورفت. شده به دورش بیرون آمد و به ی احاطه بود، از حلقه

 :مهربان دراز کرد. گفت

 دو روز پیش توی دفتر پدرم دیدم. یادتون هست؟-روشن. من شما رو یکی سالم من صبا هستم. دختر مهندس -

 .دستش را به گرمی فشرد وغش او را داد و غل ، بقچه و بساط آن را جمع کرد. با لبخندی جواب رفتار بی مهربان اخم

 .سالم خوشبختم. من هم مهربان هستم -

 :وآمد بود، برگشت و ادامه داد ها در رفت یو ببن آن سمت مهرسا که چشمانش مثل یو سپس نگاهش به

 .ایشون هم خواهرم مهرسا هستن -

 :فتصبا با مهرسا دست داد و زیرلب اسم مهربان را باخودش تکرار کرد و قری به لحنش داد گ

 !مهربان، اوه الال! چه اسم سبک و خاصی -

 .هایش جا ماند دوید، روی لب ها می سمت آن زنان به نفس طوطی که نفس لبخند مهربان همراه تشکرش با صدای آقای

 دید راه بیفتیم؟ مهندس، خداروشکر آخرین مسافر هم اومد. اجازه می آقای -

های  دویدند و چادر رعناخانم مثل بال ها می سمت آن خانم، به ی همسرش رعنا انهش به قاپوچی برگشت که شانه سمت آقای سرها به

 .پرنده درحال پرواز بود

ها، تعارف را کنار  ها سوار شوند. سپس به محض سوار شدن آن وقت سوار شدن، همه به احترام یوسف و دخترش ایستادند تا ابتدا آن

خواهند زودتر سوار شوند تا بلکه صندلیشان  اصالً هم تابلو نبود که هر یک می گرفتند. گذاشتند و در سوارشدن از هم پیشی می

نزدیک مدیرعامل کارخانه باشد؛ اما مهربان با خودش عهد کرد، دورترین نقطه را برای نشستن انتخاب کند تا مبادا نگاهش با 

 .روشن تالقی کند مهندس

*** 

ها  مردگی روکش صندلی ی اول از کثیفی و چرک بافت. جمله ن را برای یوسف میرج آ به هایش را گرفته بود و رج طوطی نخ تعارف

وپاگیر، عاقبت صبا را  خواست. یوسف کالفه از این همه تعارف دست ی بعدی از گرمای هوا معذرت می کرد و جمله عذرخواهی می

ی چوبی  تش به مسافران نباشد، روی چهارپایهگونه که پش روی صندلی شاگرد، کنار دست راننده نشاند و خودش هم به شکل افقی آن

ها کنار گذاشته بود، عمداً خالی نگه داشت تا  های ردیف اول را که آقای طوطی برای آن کنار دستش نشست وخیلی زیرکانه، صندلی

نگاهی زیرچشمی  ربان نیمیک سوار شدند و مهربان و مهرسا آخرین نفر بودند. مه به بلکه گذر مهربان به آنجا بیفتد. تمام مسافران یک

بـ*ـوس ایستاد تا صندلی خالی  به یوسف که روی چهارپایه کنار صندلی راننده نشسته بود روانه کرد و ابتدای راهروی باریک مینی

 ت و راه مسیرنگاهش سرراس به نشست، تا رسیدن به مقصد، راه پیدا کند و با دیدن صندلی ردیف اول، آه از نهادش برآمد. اگر آنجا می
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 .چسبید مستقیم به یوسف می

 :زد، گفت که طبق عادت سقلمه به پهلویش می کنان زیرگوشش بود. درحالی پیس صدای مهرسا، پیس

 .مهربان چرا معطلی؟ برو بشین دیگه ردیف اول جا هست -

بـ*ـوس  نگاهش به ته مینی حیدری ای که بین مسافران برپا بود، با صدای خانم هایش، ناگهان در میان همهمه دست وبش دست شش

داد، با دست به روی تشک  سمت پنجره هول می که پسرهایش را به کشیده شد که پر چادرش را میان مشت گرفته بود و درحالی

 :ی کوتاه زد و با خنده و صدایی بلند گفت صندلی کنار دستش چند ضربه

 .کسی جات رو نگیرهجون، با خواهرگلت بیا پیش خودم. برات زنبیل گذاشتم  مهربان -

های  بـ*ـوس رفت. یوسف میان جدال حس مهربان نفسی از سر آسودگی کشید. سپس دست مهرسا را گرفت و به ته مینی

اش به  مرده های کثیف و چرک ی کوچک ماشین و پرده هایش را مهار کرد تا پی مهربان نرود و نگاهش را از پنجره متفاوتش،چشم

 .بیرون پرتاب کرد

جایشان راضی بودند الی صبا که اصالً از جایی که نشسته بود، راضی نبود و مثل کسی که سوزن زیرش باشد، مدام وول همه از 

خواست تا حسابی خوش  صحبتی می کشید. دلش هم شد و به عقب گردن می ی صندلی خم می خورد. گاهی هم روی دسته می

 .بگذارند

بـ*ـوس روی صندلی آخر نشسته بودند، از جایش  دن مهربان و مهرسا که انتهای مینیهایش را نیاورد و با دی تابی عاقبت، تاب بی

 :برخاست. خم شد و کنار گوش یوسف زمزمه کرد

 .شینم بابا من میرم ته اتوبوس می -

ی کرد و خود ها بود ط ی صندلی که دستش به لبه بـ*ـوس را درحالی صبا این را گفت و منتظر اجازه هم نماند و راهروی باریک مینی

که  ها را تنگ کرده است، درحالی تعارف کنار مهرسا نشست. بدون اینکه به روی خودش بیاورد که جای آن را به ردیف آخر رساند و بی

 :ای نخودی گفت داد تا جای بیشتری برایش باز شود، با خنده باسنش را به اطراف تاب می

 .م کافیهدست جا هم برا راحت باشید. من الغرم و یه کفِ -

ی وسط ماشین نگاهش به مسافران بود،  طوطی که از آینه مهربان لبخندی زد و خود را به شیشه چسباند و با صدای بلند آقای

 .سمت او برگشت حواسش به

 .مهندس و دخترگلشون که به من و یاقوت افتخار دادند. یه صلوات محمدی ختم کنید تا آتیش کنیم بریم سالمتی آقای به -

 :سر خم کرد و کنار گوش مهرسا توضیح دادصبا 

 .بوسیه که سوار شدیم منظورش از یاقوت همین مینی -

 :گذرد، پرسید اش با مهرسا می چنان که گویی مدت طوالنیست که از آشنایی سپس گرم و صمیمی، آن
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 خب مهرساجون چه خبر؟ -

اش کم از فلفل نداشت،  وتیزی چرخاند. این دختر که تندسمت شیشه  هایش فشرد و سرش را به هایش را میان لب مهربان خنده

 .پیچ کند توانست با زبانش مهرسای حاضرجواب را در دم، فیتیله می

ها نشست. مهربان همان ابتدای راه، در مسیر نگاهش جای  سمت مسافران چرخید و روبه آن ی دیدن صبا، کامالً به یوسف به بهانه

 .کرد و مسیر نگاهش به بیرون بود هایش پنهان می لب هایش را با فشردن گرفت که خنده

عبدالعظیم بگو و بخندهایشان به راه بود و همه خوشحال، شالی از شادی به دور احوالشان بود. مهربان هم شالی شد و به  زائران شاه

 .دور دل یوسف افتاد

*** 

گرفتند و تقریباً با هم  دیگر را می زده دست یک یدند، هیجانرس هایشان می ی مشترکی که در عالیق و سلیقه مهرسا و صبا به هر نقطه

 :گفتند می

 .طور، این رو خیلی دوست دارم، وای خدا! چقدر نقاط مشترک داریم وای منم همین -

 اجازه، تمام قد در خیالش ظاهر شد. با همان سمت شیشه برگشت. بهزاد و خاطراتش بی مهربان نگاهش را از آن دو گرفت و سرش به

 :گفت سمت او نشانه رفته بود و با لحنی تحقیرآمیز می اش را مانند کمانی به تیپ همیشه اسپرت و دخترکشش که انگشت اشاره

 ی منه؟ ی مشترکی با هم نداریم. یه نگاه به خودت بنداز ببین کجای شکل و شمایلت قواره ما هیچ نقطه -

توانست قامت آن را افراشته نگاه  شدن بود و پیش از این نمی در حال متالشی هایش را بر روی هم فشرد. غرورش زیر آوار تحقیر، لب

های درشت  هایش، بلکه دانه دارد. خشم و التهاب روح مهربان، نه اخم شد و میان ابروهایش نشست و نه کالم درشتی به روی لب

 .ِدستانش جای گرفت هایش و کف لب عرق شد و پشت

ی آن هم  قاعده حالتش کشید که بی در فضای شلوغ پارک چرخی داد و دستی به میان موهای خوشبهزاد سرمست از غرور، سرش را 

اش را بیرون فرستاد و دو قدم رفته را برگشت. به چشمان مهربان که  شده در سـ*ـینه داری، حرص انباشته نمود. با پوف کش زیبا می

 :ها را براق و لرزان کرده بود، زل زد و گفت ی اشک آن حلقه

 .کنه هات عرق می آور پشت لب زنم، چندش نگاه کن هروقت باهات حرف می -

ی مزاحم عرق  ی او خیره شد و با سر انگشتانش، چند دانه نقش و نگار مردانه به سختی آب دهانش را فرو داد و به چشمان خوش

جی که درگیر سونامی شده باشد بلندتر از باره مثل مو اش به یک لبش را پاک کرد. بهزاد سر و ساکت، روزهای اول آشنایی پشت

 .فهمید حسابش را نمی قامتش طغیان کرده بود و حاال حرف

 :پوشاند، گفت ی مانتو پاک کرد و با لحنی که غوغای دورنش را می های خیس از عرقش را نامحسوس با گوشه دست

 ها رو چرا پنج ماه پیش نگفتی؟  گیری؟ این حرف ایراد می دلیل از من کنی و بی حسابت چیه؟ چرا چندوقته مدام اذیت می بهزاد حرف -
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 چرا وقتی دلت با زبونت یکی نبود اومدی جلو؟

سمت او  بار به جای انگشت اشاره، تمام انگشتانش را به سمتش یورش برد و این زدند، به خیال رهگذرانی که در پارک قدم می بهزاد بی

تر از لحظاتی قبل  سمت او خم کرد و پرغیظ کند، سرش را به کشی می پایش گردنو دست گرفت و مثل خروسی که برای مرغ بی

 :گفت

داری؟ آخه به چه زبونی بهت بگم  بگم فالن خوردم راحت میشی؟ بگم نتونستم روی حرف مادرم نه بذارم دست از سرم برمی -

 .بینمت، حس خفگی بهم دست میده خوامت؟ وقتی می نمی

وار  هایشان گرفته بودند، مسلسل خیال رهگذرانی که آن دو را زیر رگبار فضولی تمام شد و او هم بیطاقت آسمان ابری چشمانش 

زد  پا می و خواست. مهربان میان خاطرات تلخ خود دست کرد. دیگر این مرد که نامردی صفتش بود را نمی بارید. او هم حس خفگی می

ی مسافران را چاق  نمکس حوصله های لوس و بی ه سعی داشت با لطیفههایش با آقای طوطی بود ک و یوسف هرچند به ظاهر گوش

هایی درهم به بیرون زل زده بود و گاهی  زد که با اخم وپر می دانگ حواسش خیلی نامحسوس در هوای مهربان بال کند؛ اما شش

 .شد تر از قبل می هایش پررنگ و لعاب اخم

سر متمایل شد و مسافران را از دست  کمر ایستاد. قدری به پشت به د و سرجایش دستخانم مانند یک ناجی با چترنجات آم عاقبت، نیره

طوطی، مهربان را از دست خاطرات تلخ بهزاد و یوسف را هم از دلی که ناخواسته درگیر اخم نشسته روی  نمک آقای های بی لطیفه

 :تحیدری گف پیشانی مهربان شده بود را نجات داد. با صدایی بلند روبه خانم

صوت  ست. سازت رو آوردی؟ یه چیزی بزن دلمون وا بشه. از شانس ما ضبط هات تازه   هات برم که همیشه روی لب قربون خنده -

وگذار. قراره بهمون خوش  های زیرخاکی و عتیقه. ناسالمتی داریم میریم گشت طوطی خراب شده و خودش افتاده به گفتن لطیفه

 .بگذره

حیدری چرخید تا ساز او را  سمت خانم کردند، با خوشحالی سرشان به ها را بین خودشان تقسیم می واشککه ل صبا و مهرسا درحالی

سمت او برگشته بود، کمر خم کرد و و از  هایی که به حیدری میان چشم ببیند. چیزی شبیه به تار، گیتار یا حتی دف و تنبک. خانم

ی  تعارف، آن را میان دستانش مانند دف گرفت و با خنده رون آورد و بیداخل سبد جلوی پایش، یک در قابلمه از جنس رویی بی

 :مانندش، بی آنکه خجالت بکشد یا حتی تعارفی بکند، روبه یوسف گفت نخودی

 .وهوای این سفر جور در بیاد خونم که با حال سر ماست، یه شعر می مهندس که تاج ی آقای بااجازه -

سمت  زدن به لواشکش بود به تر جوابش راداد و مسیر نگاهش از صبا که درحال لیس کنمی نرم یوسف با لبخندی نرم، با خواهش می

وزید در رقـ*ـص بود و لبخندی دلنشین  رنگش مثل روبانی براق در بادی که از پنجره می ای از موی نارنجی  مهربان رفت. طره

بار دیگر آرامش صدای او راتجربه کند؛  خواست یک فتاد و دلش میتر کرده بود. به یاد صدای نرم و مخملی او ا هایش را برجسته گونه

 حیدری به خیاالت خام او پایان داد و در قابلمه را با دو دست نزدیک صورتش گرفت و با مهارت با سرانگشتانش شروع به  اما خانم
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 :نواختن کرد و خواند

اومد، به  سفر ما شده بود و همراهمون می گل و با محبت، همجمعی رفته بودیم زیارت، برگشتنی یه دختری خوش پارسال دسته -

 .مروت پام افتاده بود این دل بی و دست

حیدری بود  ی خانم بازاری، پسر هشت ساله ی این شعر کوچه کننده بـ*ـوس حاکم شد. تکمیل هیجان خاصی در فضای مینی  شور و

که یک  بـ*ـوس آمد و شروع به رقصیدن کرد و درحالی  سط مینی توی کمرش را تاب نیاورد و به راهروی و شده که قر خشک

چرخاند و گاهی هم دستی به سر تاسش  وتاب در هوا می کرد، دست آزادش راپر پیچ دستش به کمرش بود و قرهایش را مدیریت می

کرد بند  هرسا از خنده حس میکرد و م کشید که معلوم بود تازه از زیر تیغ سلمانی رده شده است. صبا با سوت بلبلی تشویق می می

کرد را تاب نیاورد و یک چیپس از میان  دلش درحال پاره شدن است و عاقبت این همه نمکی که از این نمکدان قردار فوران می

نوا با صدای مادرش، قرهایش را به زمین   ای گذاشت و هم هایش به رسم شاباش به او داد. پسرک چیپس را به گوشه خوراکی

 .ریخت می

هزار تومانی داخل جیب کوچک پیراهن پسرک  مهربان دومین نفری بود که مزد قر کمر او را داد. از جایش برخاست و دو اسکناس ده

اش جای گرفت، همراه او بود. او  که روی صندلی چپاند و آهسته به سرجایش برگشت. یوسف نگاهش با مهربان راهی شد و تا زمانی

خاطر قد بلندش، مجبور شد قدری خم شود تا  هزار تومانی بیرون کشید. از جایش برخاست؛ اما بههم سخاوتمندانه یک تروال صد

هزار تومانی گذاشت و به سرجایش برگشت. حاال نوبت مهربان بود که با  سرش با سقف اصابت نکند و تراول را کنار دو اسکناس ده

 .چشم او را همراهی کند

گشت، کلی خوراکی  داد و وقتی به سرجایش برمی اش به او شاباش می ناسب با جیب و بودجهرقصید و هرکس مت حیدری می پسر خانم

قاپوچی که  هایش را هم به مادرش داد تا نگه دارد. آقای کاسب شده بود. غنایمی که دست و دلباز با برادر بزرگنرش تقسیم کرد و پول

 .گشتیک ردیف جلوتر با همسرش نشسته بود، سر خم کرد و به پشت بر

 .زنده اجرا کنم. آهنگ درخواستی هم قبوله عبدالعظیم براتون آهنگ خوام تا خود شاه آبجی اون سازت رو بده می -

قاپوچی آن را به شکل تنبک روی  سمت او گرفت. آقای اش پهن کرد و در قابلمه را به های قیطانی هایش را روی لب حیدری خنده خانم

 :آن را مهار کرد و روبه یوسف گفت پایش گذاشت و در جایی زیر آرنجش

 .مهندس، اتل و متل و تسمیه، جلسه دیگه رسمیه ی آقای با اجازه -

 :سپس قری به گردن کوتاهش داد و خواند

ها  تون، یک شاخه گل در دستم، سر راهت بنشستم، از پنجره من و دیدی مثل گل یواش، اومدم در خونه پرسون، یواش پرسون -

 .فشونه روز دنیا مثل خواب و رویا گذرونه، با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گلخندیدی، این دو 

 کرد که برای  کردند و مهربان به این فکر می انگیز را با او هم نوایی می ی قدیمی و خاطره خواند و همگی این ترانه قاپوچی می آقای
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 .ها باشد ای برای لبخند روی لب هم بهانه تواند در قابلمه شادی نیازی به وسایل پیچیده نیست و گاهی می

*** 

 فصل ششم

های ریز و درشتی  زاده پنهان شده بودند. سوراخ ها در چادرهای سوراخ امام رسند و حاال این بهانه های کوچک از راه می ها با بهانه خنده

 .داد ها را میان خود جای می که خنده

خانم  های کمتری داشته باشد تا بتواند با آن، دو رکعت نماز بخواند؛ اما نیره وراخگشت که س حیدری به دنبال چادر سفیدی می خانم

ها را به  بار، چادرها را زیرورو و بعد از بوکردن، آن گشت و مثل میوه در میدان تره ها، به دنبال چادری تروتمیز می توجه به سوراخ بی

 .کرد ای پر تاب می گوشه

ها و بوی بد بعضی از چادرها به دنبال رنگ مورد  توجه به سوراخ زد، بی وپایینشان لق می ، فک باالکه از خنده صبا و مهرسا درحالی

های ریز و قرمزرنگ را بیشتر دوست  پسندید و دیگری گل های درشت و صورتی را می کردند. یکی گل ها را زیرورو می شان، آن عالقه

 .داشت

قاپوچی، دوراندیشی کرده بود و از خانه چادر نمازش را که  د، رعناخانم همسر آقایچرخی ها که سرشان توی چادرها می میان خانوم

 .داد، همراه خود آورده بود و زودتر از همه از اتاقک مخصوص چادر خارج شد بوی گالب می

کرد و اولین چادر  داد، برایش کفایت می های چادر برایش مهم نبود و همین که بوی بد نمی مهربان هم وسواس به خرج نداد. سوراخ

های سفیدو براق بود، زیر دستش آمد و به سر کرد. چادری که برحسب اتفاق بدون هیچ سوراخی، بوی خوش  سفیدی که غرق شکوفه

مواد شوینده، همچنان میان تاروپودش لم داده بود. آن را روی سرش پهن کرد و روبه مهرسا و صبا که همچنان درگیر پیدا کردن 

 :شان بودند، گفت قهچادر مورد عال

 .مونم. شما هم زود بیایید دخترا، من بیرون منتظرتون می -

 :سمت مهرسا چرخید و خیلی خودمانی گفت صبا با دیدن چادر روی سر مهربان، با چشمانی گردشده به

 .نداره حالش! نگاه کن دیرتر از ما اومد؛ ولی چادری به این خوشگلی و سفیدی نصیبش شد. یه سوراخ هم خوش به -

اش محکم میان مشت کوچکش جای داد و صورتش در قاب چادر جای گرفت و  مهربان لبخندی روی لبش نشاند و چادر را زیر چانه

 :آمد، با خود زمزمه کرد که از اتاقک بیرون می درحالی

 .ای کاش چادر بختم سفید و قشنگ بود -

سوتر جایی نزدیک  محض بیرون آمدن، سر برداشت و یوسف را کمی آناش پایان داد. به  وگوی درونی سپس با نفسی عمیق به گفت

 هایش را از یاد برد. دل سر  ی شیرینی افتاد. مهربان دلخوری هایشان گره اتاقک دید که تنها، تکیه به دیوار ایستاده بود، میان نگاه
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ای  زاده داد؛ اما یوسف حال غریبی داشت. حس تازه امامهای مربع شکل  اش را برداشت و نگاهش را پیش از یوسف، به کاشی خورده

ای سفید دورن  اش نبود. حتی وقتی که پرستار، صبا را داخل ملحفه های احساسی قبلی کدام از تجربه کرد، شبیه به هیچ که تجربه می

خروش افتاده  و دلش به جوش ی پدر بودن را چشید، حال خوش آن روز به حس شیرینی که ته آغوشش گذاشت و برای اولین بار مزه

 .بود، شبیه نبود

های چادر او را تماشا کند که صورتش را قاب گرفته بود و مثل آبشاری از  جا زیر تیغ آفتاب بایستد و شکوفه خواست همان دلش می

ایی که همیشه کسی هست های او را بشمارد؛ ولی از آنج های روی بینی و گونه مک و دانه، کک به کرد یا بنشیند و دانه سرش شره می

سمت او مایل شد که همراه  سختی از مهربان برداشت و سرس به قاپوچی نگاهش را به که خلوت خوش را برهم بزند، با صدای آقای

که آستین پیراهن  آمدند. قاپوچی درحالی سمت او می دوان به عباسی، حسابدار کارخانه، دوان چند تا دیگر از کارگران و آقای

 :زنان گفت نفس چکید، نفس چیک می های آب از صورت و دستانش چیک ش را تا آرنج باال داده بود و قطرهرنگ طوسی

 .مهندس شما رو تنها گذاشتیم. رفتیم وضوبگیریم خیلی شلوغ بود ببخشید آقای -

 .هایش نشست لبخندی نرم روی لب

 .ایرادی نداره، راحت باشید. من هم منتظر صبا هستم -

های صبا جلوتر از خودش آمد که چادر گلداری به سر داشت که یک سوراخ درشت  ایان نرسیده بود که صدای خندهاش به پ جمله

 :هایش گفت که از خنده ریسه رفته بود، روبه مهربان شد و میان خنده دقیقاً روی فرق سرش نشسته بود و درحالی

 .جون دلت بسوزه. چادر من هواکش هم داره مهربان -

 .های چادرش شکفت و دل یوسف را با خودش برد هربان، مثل شکوفههای م خنده

*** 

هوا اتراق کردند. جایی که چندتا دارودرخت داشت و نسیم خنکی هم  و آب ی خوش طوطی، یک منطقه وقت ناهار به پیشنهاد آقای

چنین  ر و اسکاچ شسته باشند که اینچنان صاف و تمیز بود که گویی آن را با اب وزید و آسمانش آن میان شاخ و برگ درختانش می

 .جرعه هوای تازه سر بکشی خواهد جرعه درخشید. از آن روزهایی که دلت می می

بار مصرفی را هم روی آن پهن   ی یک های دیگر، سفره ی چندتا درخت، زیراندازی انداخت و با کمک خانم خانم با سلیقه زیر سایه نیره

های گرد همبرگر جای گرفته  زمینی به جای همبرگر، میان نان ساده و کم هزینه بود. کوکوسیب خانم های خانگی نیره کرد. ساندویچ

 !بودو مختصری کاهو و چند پر خیارشور. همین و دیگرهیچ

 .ها نبود و چند بطری آب معدنی با لیوان یک بار مصرف وسط سفره قرار گرفت میوه و از این قسم نوشیدنی خبری از نوشابه و آب

 :کرد، گفت هدف بازوبسته می اش را بی که گره روسری اش گویی فقط با یوسف بود، درحالی خانم که با تمام رودربایستی نیره
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داری نیست. سوسیس و کالباس که به قدرتی خدا چیزی جزء ضرر نداره. گفتم یه چیزی باشه که  مهندس، شرمنده چیز قابل آقای -

 .هم سالم باشه، هم مقرون به صرفه

داد، احساس مهربان را نرم به بازی گرفت و به زنی که تدبیر را  تنگی و کوچکی معاشش می خانم که خبر از دست اقت کالم نیرهصد

سمت یوسف که با قدری فاصله از او کنار  خانم برداشت. نگاهش به گذاشت، آفرینی جانانه گفت و چشم از نیره پشت تصمیماتش می

 .صبا نشسته بود، برگشت

های خوش آب و رنگ را که کاهو از الی آن به بیرون سرک کشیده بود، برداشت وگاز محکمی به آن  م شد. یکی از دایرهیوسف خ

 :آنکه محتویات دهانش پیدا باشد، گفت جوید، بی اش را می که شیک لقمه زد و درحالی

 .هوم، دستتون درد نکنه خیلی عالیه -

هایی که  اش به سـ*ـینه بازگشت وخنده های آسوده شده بود، با شنیدن این جمله، نفسخانم که چشمش به دهان یوسف دوخته  نیره

 :ها ناتوان بود گفت در مهار آن

 .جونتون نوش  -

 :سپس روبه همکارانش گفت

 .اهلل بفرمایید تو رو خدا شروع کنید. بسم -

 :ف کشاند و آهسته پچ زدی آویزان سرش را به کنار گوش یوس لوچه و صبا سهم خودش را برداشت و با لب

 «.داد زمینی هم شد غذا؟ کاشکی الاقل سس کچاب هم همراش می بابا، آخه کوکوسیب -

 :تر از صبا که کنار مهربان نشسته بود، جواب داد هاش را قورت داد و آهسته یوسف لقمه

 .هیش! غز نزن غذات رو بخور -

کشید تا  خواست نگاه لجباز و سرکشش را به غل و زنجیر می سر داد. دلش میی او را شنید. سرش را به زیر  گونه مهربان صدای نجوا

سمت یوسف بال و پر نزند و به این فکر نکند، زنی که مردی چون او را به عنوان همسرکنار خود داشته باشد،  قدر به این

 .ترین زن دنیاست خوشبخت

*** 

ای به همراه داشت. صبا و مهرسا یک دوستی را آغاز کردند. پسر  توشهعبدالعظیم به پایان رسید. سفری که برای هرکسی  سفر شاه

 .رسید ای که آرزویش را داشت می خانم به دوچرخه کوچک نیره

همسری را فراموش  هایش را نداشت، در این سفر یک روزه کلی خوش گذراند وغم بی خانوم حیدری که استطاعت مسافرت بردن بچه

 .تر نصیبشان شده بود هزار تومان از قر کمر برادر کوچک۹۵۱و کرد. پسرهایش هم راضی بودند 

 ای ریز و درشتش، در دل و جانش حک شد و تا پایان شب  های قهوه مک و ی گرد مهربان با آن کک بهره نماند و چهره یوسف هم بی
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و به لطف کارگران کارخانه که نشست  هایش عجیب به دل می هایش همراهش بود. دختری با موهای نارنجی که خنده و بستن چشم

 .کردند، فرصت عذرخواهی و دلجویی از او راپیدا نکرد دمی رهایش نمی

ای معمولی که قلبی  روشن. مردی با چهره یوسف شب تابستانی ذهنش پر بود از مهندس مهربان هم دست خالی برنگشت. حاال در نیمه

 .تپید اش می از جنس مهربانی در سـ*ـینه

اش، سرش را از زیر پتوی نرمالویش بیرون  های ذهنی زیرلب گفت و نیشگون ریزی از پایش گرفت و ناتوان از کشمکشاستغفراللهی 

ای  نقره پچ وار روبه ماه  ای که از قاب پنجره اتاقش به داخل سرک کشیده بود، برگشت. با حرص، پچ آورد و نگاهش به روی ماه نیمه

 :گفت

خانما؟ تقصیر منه که خودش مثل پونز به ذهنم سنحاق شده؟ پام کبود شد از بس نیشگون  خانم کنی جوری نگام می تو چرا این -

 .ی یه پول سیاه کرد جوری توی دفترکارش پیش اون همه چشم، من رو سکه گرفتم. تازه هنوزم یادم نرفته چه

 .د چند نفس از خستگی به خواب رفتدل گفت و باز هم به زیر نرمالو پنهان شد و دقایق کوتاهی، بع سپس آه غلیظی از ته

*** 

گفت که مثل دو رشته طناب قطور از  عبدالعظیم، صبا ورد زبانش مهرسا شده بود. از بلندی موهایش می بعد از یک سفر یک روزه شاه

 .کرد اش آویزان بود و ازعالیقی که بینشان مشترک بود. گاهی هم از مهربان صحبت می دو طرف روی سـ*ـینه

داد، با لبخندی نرم به  کرد و سهم هرکدام را به نوبت می ها را به نوبت از میوه پوست کنده پر می دستی که پیش انم درحالیخ پوران

 .داد داد و گاهی اوقات هم سری تکان می هایش گوش می حرف

موهای کوتاهش کشید و  های صبا بود. صبا دستی به دانگ حواسش پی حرف کرد؛ اما شش یوسف به ظاهر با متین شطرنج بازی می

 .وتاب قری به گردنش داد با آب

جون هم بلند باشه آخه  کنم موهای مهربان دونی مهرسا چه موهایی داره! فکر می خوام موهام رو دیگه بلند کنم. نمی پوری می مامان -

 .شرلی کارتون آنجون نارنجیه شبیه به  پوری، موهای مهربان سرش بسته بود. مامان اون رو مثل یه توپ گرد پشت

 .خانم هم مشتاق دیدن این دختر مونارنجی شده بود کرد که پوران تاب از مهربان تعریف می و چنان با آب صبا آن

سوتر، مقابل مبل راحتی نشسته بودند و سر  متینش انداخت که کمی آن یوسف و دایی نگاهی به بابا صباآب دهانش راقورت داد و نیم

جا شد. سر شعرا قدری پیش آورد و کنار گوش مادربزرگش،  کج شده بود. پر از هیجان روی مبل جابه ی شطرنج هردو توی صفحه

 :تر از قبل گفت کمی آهسته

اومده سر  ی مهربان خوشش نمی خاطر اینکه از قیافه ست و شوهرش با نامردی به جون مطلقه گفت مهربان پوری، مهرسا می مامان -

 .یشهپنج ماه طالقش داده، باورت م
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زد. حتی  پر می و فکر حرکت داد. نگاهش به روی صفحه بود و حواسش پی مهربان بال یوسف با شنیدن این جمله، وزیرش را بی

رنگش  های نارنجی های دلنشین این دختر به چشم شوهر سابقش نیامده باشد. زلف کرد که آن همه نمک و خنده تصورش را هم نمی

 :هایش بشنوند، زمزمه کرد چنان که گوش تر. زیرلب، آن اش خاص نگ روی گونه و بینیر ای مک قهوه و خاص بود و کک

 !کج سلیقه -

ی  ی سرکشی به سالن کارخانه رفت. همه کرد. امروز به بهانه سمت مهربان کج می راه مسیرش را به یوسف این روزها دلش راه و بی

ی او نصیبش شد که اخم هم باالی آن بود. متین هم  های فروافتاده پلککارگران به خط شدند. او به هوای مهربان آمده بود؛ اما 

پرتی یوسف استفاده کرد و با  ی بازی از دستش خارج شود. ماهرانه از حواس قدر که رشته حرف صبا را شنید و متعجب شد؛ اما نه آن

 .ی شطرنج به بیرون شوت کرد یک حرکت وزیر را از صفحه

 .؟ وزیرت به فنا رفتکیش و مات! حواست کجاست -

خورد. از چه وقت دلش کیش و مات این دختر  نفس عمیقی چاشنی این باخت زود هنگام کرد و این سؤال درسرش چرخ می

هایش را میان موهایش فرو برد و  خیال شطرنج و باخت آشکارش به مبل تکیه زد. پنجه مونارنجی شد که خودش هم نفهمید؟ بی

 .هول داد. صدای متین مثل شیپور آماده باش پادگان، خلوت افکار خوشش را برهم زد ها را به عقب وار آن شانه

 .دامادعزیز، اعتراف کن شطرنج بلد نیستی -

 .پچ کرد سپس سرش را قدری پیش آورد و جایی کنار گوش یوسف پچ

ای یا  فسیل شدی. پایهی یکی از بچه هاست. بیا یه کم خوش بگذرون بدبخت  فرداشب یه دورهمی شیک و گوگولی خونه -

 های پیش بازم بهونه بیاری؟ خوای مثل دفعه می

پوران به داداش  هایش ناخودآگاه درهم شد و اعتراض عمه ماجرا راخواند. اخم ی شیک و گوگولی را شنید، تا ته یوسف وقتی دو کلمه

 .رسید

رف زدن بدم میاد. یوسف رو ببر توی اتاق و تمام دونی من از درگوشی ح زنی. می های مردونه می متین، البد بازم داری حرف -

 .جا بهش بگو ت رو همون های مردونه حرف

سمت او رفت. سپس خم شد و روی  خیال روی ترش مادرش، از روی مبل برخاست. میز گرد و پایه کوتاه را دور زد و به متین بی

 .ای نرم نشاند اش را بـ..وسـ..ـه موهای صاف و زیتونی

 خوری مادر من؟ تاب نده دلم هوری میریزه پایین. چرا حرص می و جوری واسم پیچ خانم، ابروهات رو اون چشم پوران -

 :چرخید، شد و ادامه داد ها می متین این را گفت و دستی به سیبلش کشید و روبه صبا که در حال انگور خوردن بود و نگاهش بین آن

 .سوزی نیست. با خودم بچرخ تا آدم حسابی نشونت بدم دهن صباجان، با کارگر جماعت نپر. این دلشاد هم آش -

 اش را روی میز گذاشت. جلدی میز را دور زد و کنار یوسف  دستی مملو از میوه متینش بود، پیش صبا که گویی منتظر رفتن دایی
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 :که دست پدرش میان دستانش بود، گفت نشست و با هیجان درحالی

سه جور ساندویچ درست کنه. فکر کنم -خانم هم میگم دو کنم. به مهرسا هم میگم بیاد. به انیسهخوام دوستام رو دعوت  بابا می -

 خیلی بهمون خوش بگذره مگه نه؟

کرد.  لبخندی نرم به نرمی حس لطیفی که دلش را دچار کرده بود، روی لبش جای گرفت. شاید او هم فرصتی برای دلجویی پیدا می

 :بوسید و با حفظ همان لبخند شیرین، جواب داد های لطیف صبا را خم شد و گونه

 .خانم موافقم خوشگل -

*** 

وقفه در باشگاه  درپی در کارخانه و دو ساعت ورزش بی های پی نوای مهربان، بعد از هشت ساعت کار مداوم و ایستادن پاهای بی

 .زوق انداخته بود اش، اعصابش را به زوق دنیهای تمام نش نق زوق به راه انداخته بودند و حاال مهرسا با نق سمفونی، از زوق

هایش به بیرون از اتاق رفت تا ببیند فرجام این  هایش زیرسرش قالب شد؛ اماگوش هایش را روی تخت هوار کرد و دست خستگی

 .انجامد جدال نابرابر به کجا می

کنه. به خدا دختر  ت. جایی که مهربان اونجا کار میس مامان تو رو خدا، اجازه بده برم. بابا غریبه نیست که، دختر صاحب کارخونه -

 .خوبیه اسمش صباست

حوری مثل همیشه با وسواس به  شد و گاهی نزدیک و یقین داشت که مامان گرفت. گاهی دور می حوری هردم اوج می صدای مامان

 .رود سایه می به اردکی به دنبالش سایه های احتمالی اثاثیه افتاده و مهرسا هم مثل جوجه خاک جان گردو

اش،  های خسته کن به داخل رفت و به جان آینه افتاد و با نفس پاک بهداشتی را باز کرد. همراه دستمال و شیشه خانم در سرویس حوری

 :آنکه به مهرسا نگاه کند، جواب داد بی

رسی  فهمم چرا تو به هر کسی می دختر، اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. با چه زبونی بگم نه که متوجه بشی؟ من نمی -

 جی باجی میشی؟ سالمت به علیک نرسیده باهاش جی

 .ست. قول میدم زود برگردم مامان تو رو خدا بذار برم. یه مهمونی دخترونه -

 ی آویزان به وقت لوچه و معوج و دلخور مهرسا را تجسم کند که با لب و ی کج توانست قیافه هایش کش آمد. می لبخندی روی لب

دهد؛ اما از آنجایی که  هدف در هوا تاب می اش را میان دستش گرفته و آن را بی استیصال یک رشته از موهای همیشه بافته

 .حوری از بدو تولد، یک پا بیشتر نداشت، خیال کوتاه آمدن هم نداشت مامان

شناسم؟  من از کجا مهندس و دخترش رو میکنه درست، ولی  شون کار می مهرسا حرف من دوتا نمیشه. حاال مهربان توی کارخونه -

 ی بعد اجازه دادم. سراغ  یه بار صبا رو دعوت کن بیاد خونمون اگه رفتار و کردارش معقول و پسندیده بود، اون وقت شاید برای نوبه
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 .دونی حرف من و پدرت یکیه بابات هم نرو که می

 .ای حق به جانب سر کج کرد برد و با قیافه اش به کار حوری مهرسا آخرین ترفند را برای رضایت مامان

گرده خونه، بهش خسته  زنه. تازه وقتی برمی کس هم بهش حرفی نمی خوش به حال مهربان! هرجا که بخواد میره و میاد. هیچ -

 .نباشید هم میگید. کاشکی من هم مثل آبجی مهربان بودم

 .دخانم از کوره در رفت و صدایش روی سرش افتا ی حوری حوصله

دست میارن؛  ریز به جون، اعتماد رو مثل آبرو، ریز خوشم باشه دیگه چی؟ خواهرت دو برابر تو سن داره. تو فقط چهارده سالته بچه -

خوای بری. هنوز یادم نرفته چند وقت  ای از دست میدن. تو هم اعتماد من رو جلب کن تا بذارم هرجا می دفعه ولی جفتشون رو یک

دونی خوشم  شون سر درآوردی. می اعت با نرگس بری خرید و بدون اینکه به من بگی، سه ساعت بعد از خونهپیش، قرار بود یه س

 .شون با اون داداش لندهورش ولی باز کار خودت رو کردی نمیاد بری خونه

 .شنید حوری را نزدیک در اتاقش می مهربان حاال صدای مامان

کمالی.  دستی و ببر برای خانم رش درست و درمون از اون کیکی که پختم بذارتوی پیشبه جای یکی به دو کردن با من، برو دوتا ب -

 .ی پسرش خونه نیست روستا هم رفته خونه بوی کیک توی ساختمون پیچیده مدیون میشیم. خانم

اش روی  همراه نفس خستهتعارف داخل شد و بالفاصله  باز اتاق مهربان را با دست پر هول داد و بی خانم این را گفت و در نیمه حوری

 :دست چرخاند. مانند کسی که کالفه باشد، گفت به ی تخت نشست. دستمال گردگیری را دست لبه

کنه. تو زبونت خوبه و بلدی حرف بزنی. پاشو یه بار دیگه به  قل می جان مادر، دلم داره مثل سیروسرکه توی قابلمه قل مهربان -

م و اون شوهر نانجیبش تونست آدرسی از در و همسایه برامون پیدا کنه یا نه؟ به  بچه ی مهرنوش زنگ بزن ببین از صاحب خونه

 .قدرتی خدا، من از زبان انگلیسی فقط سالم و خداحافظش رو بلدم

ی تخت کنار  خیال استراحت کردن شد و لبه شد را از زیرسرش بیرون آورد. بی سوزن می هایش را که خواب رفته بود و سوزن دست

ی همسایه به راه است و مانند  رسوم کاسه و سوی آب هم رسم کرد میان مردمان آن خیالش تصور می حوری نشست. مادرخوش مامان

 :ی چپش ریخت. جواب داد پالیش را روی شانه و ها مراوده و بده و بستون دارند. موهای پخش ها هم مدام با همسایه خودش آن

شون حرف زدم. بهم گفت این خانم با شوهرش  خونه ساعت پیش که اومدم خونه، با صاحب مامان یه بار که بهتون گفتم، من نیم -

چند هفته پیش آخرین اجاره رو تسویه کردن و کلید خونه رو هم پس دادن. اصرارهای من باعث شد تا بگه اگه دوستانشون اومدن، 

 .ها دارن یا نه؟ ولی قولی نمیده پرسه خبری از اون می

 :تر دقایقی پیش گفت را تاب نیاورد. از جایش برخاست و کالفه خانم نشستن حوری

 ی پدرش رو فقط  ی خونه موبایل جفتشون هم که خاموشه. اون نانجیب هم که یه فامیل توی ایران نداره تا برم سر وقتشون. شماره -
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ی پدر و مادر داماد نانجیبم رو پیدا  ی خونه بابات داشت که اشتباهی پاکش کرده. چند روزه تمام خونه رو زیرورو کردم بلکه شماره

کنم؛ ولی انگاری آب شده رفته توی زمین. شکر خدا یالغوز با اون عموی زبون بازش اومد خواستگاری و دختر زبون نفهم من رو گول 

 .ی زمین. چقدر بهش گفتم این پسر جفت تو نیست و عشق و عاشقی کشکه زد و با خودش برد اون سر کره

ی در اتاق ایستاده بود، یک  نوا که مظلوم با گردنی کج در آستانه نم تمام حرص انباشته روی اعصابش را بر سر مهرسای بیخا حوری

 :جاخالی کرد و روبه او شد و با چشمانی براق شده گفت

 .ی من گردنت رو کج نکن دیگه کاله سرم نمیره. حواسم به تو و مهربان هست واسه -

سمت مهرنوش پرواز کرد. کالفه دستی به  شنید و فکرش روی بالی از دلواپسی به حوری و مهرسا را نمی نمهربان، بگومگوی ماما

 .حوری مانند ویروس به جان او هم افتاد های مامان میان موهایش فرو برد. نگرانی و دلواپسی

*** 

ی صبا برود؛ اما در عوض، روز بعد او را برای ناهار  خانم که مرغش یک پا بیشتر نداشت، اجازه نداد تا مهرسا به مهمانی دخترانه حوری

 .اش کرد خانم، او را همراهی شان دعوت کرد البته او هم تنها نیامد و انیسه به خانه

اش زمانی بود که متوجه  ی اوج خوشحالی ای که همراه صبا آمده بود، گل از گلش شکفت. نقطه خانم با دیدن زن تپل و با مزه حوری

 .اش هم خوشش آمد ی ظریف و دخترانه شعر و حافظ هستند. از صبا و چهره ی شهر گل  شهریست و هردو زاده خانم هم هشد با انیس

ی سوم هم حضور  ی طبقه روستا، همسایه گلش و خانم های دسته کمالی به همراه نوه البته مهمانان به این دونفر خالصه نشد. خانم

 .داشتند

خاطر شغل پدرش مجبور شدند به تهران مهاجرت  اش گفت و اینکه به گس و خاطرات دوران کودکیخانم از شیراز و عطر نر حوری

 .های زندگی گم شد رفته میان روزمرگی اش رفته کنند و با آمدن به پایتخت، لهجه

ات تابستان سال گذشته صبا و مهرسا، بعد از ناهار به اتاق مهرسا رفتند و پایین تخت خیلی خودمانی روی زمین نشستند. صبا از خاطر

های  و سفری که به همراه پدرش به فرانسه رفته بود تعریف کرد و وقتی هردو از گرفتن عکس سلفی و دیدن عکس های شبکه

یک معرفی  به هایی که مهرسا یک دیگر خسته شدند، به سراغ آلبوم خانوادگی دلشادها رفتند و صبا کنجکاو میان عکس اجتماعی یک

زد و عاقبت تاب نیاورد و  تاب حرف می و بودنش با آب گشت که مهرسا از جذاب بال عکسی از شوهر سابق مهربان میکرد، به دن می

 :پرسید

 مهرساجون، عکس شوهر سابق مهربان رو نداری؟ -

بوه شکلی را بیرون کشید. از میان ان ی مقوایی مربع مهرسا چشمانش برقی زد و از خداخواسته خم شد. از زیر تختش جعبه

 :وار گفت پچ های آن، عکسی را درآورد و آن را به او نشان داد و مانند دزدی که بخواهد خالفش را پنهان کند، پچ پرت و خرت



 

 
 

75 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

های اون رو پاره کرد و دور  صبا تو رو خدا زود نگاه کن تا بذارم سرجاش. وقتی بهزاد مهربان رو طالق داد، مهربان تمام عکس -

این عکس رو کش رفتم. ببین چقر خوشگل و جذابه! همکالسیم نرگس، از وقتی فهمید بهزاد اومده توی ریخت. من هم یواشکی 

ی خرید میره پاساژ تا اون رو ببینه. حیف شد  کنه و به بهانه سه بار شال و کاله می-ای دو پاساژ سر چهارراه و بوتیک باز کرده، هفته

 .دادم سه به دوستام میبهزاد مهربان رو طالق داد. کلی پزش رو توی مد

کرد، سوت  هایش که دل آب می اش سوار کرده بود وخنده صبا با دیدن تیپ بهزاد و کت چرمی که با ژست خاصی روی شانه

 .داری کشید کش

 های خارجیه! چقدر جذابه دلم آب شد. مهربان دوستش نداشت؟ که مثل مدل مجله اوه الال! این -

حوری مانند همیشه سر زده به اتاقش بیاید. تروفرز عکس را از صبا گرفت و آن را سرجایش برگرداند  نمهرسا نگران بود تا مبادا ماما

 :و جواب داد

ومنگ بود. چند وقت بعد توی باشگاه ورزشی  مهربان هم دوستش داشت. وقتی بهزاد طالقش داد تا یه هفته لب به غذا نزد و گیج -

 .راه شد کم حالش روبه نام کرد و کم ثبت

ی کوتاه باز شد و  گفت، در اتاق بعد از چند ضربه ی زیبایش می های مهرسا که یکی درمیان از بهزاد و قد رعنا و چهره میان وراجی

وتیز حرفش را قیچی کرد. صبا به احترام او از روی زمین برخاست و بعد از  پاچه تند مهربان با لبخندی داخل شد. مهرسا هول ودست

هایش پریشان بود، کشید  دار او که روی شانه آمدگویی مهربان، صبا دستی به موهای نم هایشان و خوش ـ..وسـ..ـهسالم و بده بستون ب

 :و گفت

 !صحت آب گرم، معلومه حموم رفته بودی. چه موهای خوشگلی داری -

 :تعریف دلنشینی بود. لبخندی چاشنی آن کرد و جواب داد

 .ممنونم عزیزم تازه رسیدم خونه -

 :دستی به موهای خیسش کشید و ادامه دادسپس 

 .گردم خونه، بدنم مثل باقلوا چسبناک میشه و باید حتماً اول دوش بگیرم باره. هر روز وقتی از سرکار برمی از هوا آتیش می -

 :هایی آویزان گفت اش انداخت و با لب نگاهی به ساعت مچی صبا نیم

ه اصالً گذشت زمان رو حس نکردم. حیف شد دیگه باید برم خونه. قراره بابایوسفم قدر بهم خوش گذشت ک جون، امروز اون مهربان -

 .یواش پیداش بشه بعد از ساعت کاری بیاد دنبالمون. فکر کنم دیگه یواش

های صبا،  ریزند، دلخواه و شیرین به زیر سرازیر شد و میان جمله مهربان با شنیدن اسم یوسف، دلش مثل نقلی که بر سر عروس می

 :زده روبه صبا گفت آنکه در بزند، در اتاق را باز کرد و هول و شتاب خانم بی حوری

 مهندس اومدن دنبالت. تعارف کردم تشریف بیارن باال گفتن کار دارن و باید برن. گفتن صبا زود بیاد پایین من  صباجان، آقای -
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 .منتظرم

خانم خیلی  سمت چوب لباسی رفت تا مانتویش را بردارد. حوری نه بهسال ی آویزان چشمی زیرلب گفت و سالنه لوچه و صبا با لب

پاچه و شتابان  کرد، دست که چادرش را روی سرش تنظیم می نامحسوس بازوی مهربان را کشید و او را بیرون از اتاق برد و درحالی

 :گفت

 !ست، زشته و صاحب کارخونه خوبیت نداره، یه چیزی تنت کن. تو هم برای بدرقه بیا پایین باالخره مدیرعامل -

 .خانم هم مانتوش رو پوشیده وحاضره ایم بریم. انیسه دلشادجون ما آماده خانم -

روستا دید که درحال مرتب کردن چادرهایشان بودند و هر  کمالی را به همراه خانم سمت در ورودی چرخید و خانم مهربان سرس به

 .ان سرش را بیخ گوش مادرش چسباند و غر زدگشتند. مهرب هایشان می کدام به دنبال دمپایی

 .کشی نیست. به خدا زشته. اصالً من نمیام مامان، برای یه خداحافظی ساده نیازی به قشون-

ی مهمانان، ناچار  اش داد و برای بدرقه حوری ی مامان ناچار تن به خواسته غرولند و تهدید مهربان در حد حرف باقی ماند و عاقبت، به

 .ها را پایین رفتند پله کنان جلوتر از او راه تپ کمالی تپ های خانم ر برود. البته نوهشد به دم د

*** 

یوسف با دیدن سه زن که به خط در یک صف ایستاده بودند و چادرهایشان شبیه به هم با یک طرح و رنگ و نقش بود، گیج و 

یر انداخت و کوتاه رو به لشکری که به صف کنار در ساختمان دلشاد است؟ عاقبت نگاهش را به ز دانست کدام یک خانم سرگردان نمی

زدند و شال سبزرنگی  هایش برق می تر ایستاده بود، رفت. گونه سو به صف ایستاده بودند، سالم کرد و دلش برای مهربانی که کمی آن

 .قید نشسته بود روی موهای بازش راحت و بی

 :هایش گفت ای روی لب خانم پر چادرش را بیشتر کشید و با خنده حوری

 .آوردید منزل یه شربت خنک درخدمتتون باشیم مهندس، من دلشادم. مامان مهربان و مهرسا. هوا گرمه! تو رو خدا تشریف می آقای -

 :کمالی گفت تشکر یوسف به جمله نرسید و خانم

دونید چه دوماد خوبیه! اهل، مؤمن،  هستم. نمی فر هم رمضان دلشاد اینا، مادرزن آقای ی خانم ام. همسایه مهندس، من کمالی آقای -

 .بره مسافرت و میگه مرخصی ندارم ش رو کم می  دوست. فقط زن و بچه بامحبت،خانواده

روستا که خودش را از قافله  سختی فرو داد. تا ته منظور او را متوجه شد؛ ولی پیش از آنکه حرفی بزند، خانم هایش را به یوسف خنده

 :دید، پا پیش گذاشت و گفت عقب افتاده می

خریم. دستتون درد  روشن می فرنگی دلشاد اینا. ما همیشه رب گوجه ی سوم خانم مهندس من هم روستا هستم. همسایه طبقه آقای -

 « رنگه نکنه خیلی خوشمزه و خوش

 و نگاهش گذرا مثل نسیمی که هایش پهن کرد  هایش را روی ایوان لب ی دیگری را ببلعد و رسماً خنده یوسف دیگر نتوانست خنده
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 .داد جوید وآن را قورت می هایش می هایش را میان لب ی مهربان گذشت. او هم خنده گذرد، از چهره ای می لحظه

فرنگی هم رسیده بود. یوسف به رسم ادب،  تفنگدار گیر کرده و کار به دستورپخت انواع غذا با رب گوجه یوسف میان پرحرفی سه

 .دوید داد؛ اما تمام هوش و حواسش پی مهربان می ها بود و فقط گاهی سرش را تکان می با آنظاهراً حواسش 

پچ صبا و مهرسا  شد و چشم از پچ پا می پا وآن سرانجام مهربان مانند نجات غریقی به داد یوسف رسید که روی مرز کالفگی، مدام این

 :دهنده گفت گرفت و آهسته و هشدار

 .ن مهندس از کارخونه برگشتن و حتماً خسته خانم رو سرپا نگه داشتی هوا گرمه و آقای مهندس و انیسه مامان لطفاً، آقای -

 :ها، از فرصت استفاده کرد و کنار گوش صبا لب زد کردن تعارف پاره مهرسا میان بازارداغ خداحافظی و تکه

 .ساژ سر همین خیابونهبرمت بهزاد رو نشونت میدم. بوتیکش توی پا ی دیگه که اومدی، می دفعه -

ی یک روز خوش را با خود به یادگار برد. یوسف هم  ی گرم اهالی ساختمان، سوار ماشین شد و خاطره ای گفت و میان بدرقه صبا باشه

 .چشمان براق مهربان را با خودش برد و دلش را پیش مهربان به جای گذاشت

*** 

ها را بست و با غیظی  ی طرح زدند. پوشه کدام چندان چنگی به دل نمی د. هیچهای تبلیغاتی را یکی بعد از دیگری زیرورو کر طرح

کرد را با نوک انگشت،  بازی می اش سرسره ی بینی سمت جلو هول داد. کالفه عینکش را که مدام روی تیغه آشکار، آن را روی میز به

اش دست و  ش افتاد که تمام موهای صاف و مشکیروی روبه باالهول داد و سپس سر برداشت و نگاهش به چشمان مشتاق دختر پیش

خوانی عجیبی با چشم و ابروی مشکی و پوست گندمی براقش داشت و کلمات را با چنان  دلباز از زیر شال بیرون آمده بود و هم

 .کرد داد که دل مخاطب مذکر که هیچ، مؤنث را هم آب می کشید و به آن ناز و غمزه می تبحری می

 .کرد هایش خام خود کرده بود که چهار میخ در رکابش خدمت می  وقنبلیه با همین قر البد متین را هم

 .داشت کرد و چشم از او برنمی اش چکه می ی به آب افتاده لوچه و جان از لب گفت و صدتا نازی جان می متین یک نازی

رفت، محال بود با این شرکت مبتدی  ابش راه نمیی متین به ته چاه رفته بود و اگر اصرارهای او روی اعص باز هم با طناب پوسیده

 .کرد برای تبلیغات محصول کارخانه، قرارداد امضا می

له  خیال اشتیاق خوابیده در نگاه دخترک شد که برای یک تأیید کوچک له هایش کشید و بی اش را دور لب دو انگشت شست و اشاره

 .زد می

 .من رو جلب نکردهای شما نظر  کدوم از طرح قیاسی، هیچ خانم -

هایش انحنایی روبه پایین پیدا کند. لبخند نرم  قیاسی در دم خاموش شود و لب همین جمله کافی بود تا نور اشتیاق در چشمان نازنین

 :ریست کردن اوضاع گفت و پاچه برای راست های متین هم رنگ باخت و دست روی لب
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های خالقانه ارائه  آوری هاشون نوع ه با دقت بیشتری نگاه کن. ایشون توی طرحبار دیگ  قدر زود قضاوت نکن. یه جان، این یوسف -

 .دادن

حیایی در سرش  چشمانش را قدری باریک کرد و چند چین و شکن مورب کنار چشمانش پدیدار شد و این فکر به شکل موذیانه و بی

معوج او را  و چنین سنگ کج تین ارائه کرده است که او اینقیاسی به غیر از نازوغمزه چه چیزهای دیگری به م خورد که نازنین چرخ می

 .کوبد به سـ*ـینه می

های  ها را به رقـ*ـص درآورد و بعد از تأملی کوتاه، خم شد و از بین طرح سر انگشتانش را روی میز به بازی گرفت و به تناوب، آن

داد که مادرش یک قاشق پر رب  ی تپل و مپلی را نشان می ای حدوداً یک ساله رویش یکی را برداشت که پسربچه ی زن پیش خالقانه

 .جان کند سمت دهان او نشانه رفته بود و پسرک با اشتیاق دهان باز کرده بود تا آن را نوش فرنگی به گوجه

 :یوسف کاغذ را بین دو انگشتش گرفت و آن را به موزات صورتش باال آورد و در هوا تاب داد و روبه او گفت

فرنگی میده. تبلیغات تأثیرگذار، به  ش یک قاشق پر رب گوجه ی یک ساله قیاسی تبلیغات یه علمه. آخه کدوم مادری به بچه خانم -

 .کنه تا محصوالتش توی سبد خرید مردم جای بگیره کارخونه کمک می

گذاشت با  تاپش را داخل کیفش می لپ که اش برخاست و درحالی یوسف این را گفت و برای اینکه به بحث خاتمه دهد، از روی صندلی

 :همان لحن آرام اما قاطعش ادامه داد

صورت با عرض شرمندگی قرارداد همکاری  دار بیارید. چیزی که بشه روش بحث کرد. در غیراین لطفاً تا آخر هفته چندتا طرح جون -

 .کنم با شرکت شما رو لغو می

فرم و خوش آب و رنگش  های خوش ای از میان لب مایی. چشم آهسته مرگ شای داشت و نه لبخند مک قیاسی نه دیگر نازوغمزه

 .ی پروپیمانی نثار متین کرد و به احترام یوسف برخاست غره بیرون آمد و چشم

 :زد، با دست به میوه و شیرینی روی میز اشاره کرد گفت که میزکارش را دور می یوسف درحالی

مهندس در خدمتتون هستن من باید برم جایی کار دارم. به امید  ون پذیرایی کنید. آقایقیاسی تشریف داسته باشید ازخودت خانم -

 .دیدار

 :گفت شنید که می ی متین را می پچ آهسته سر صدای پچ رفت، از پشت کارش بیرون می یوسف وقتی از اتاق

 .و انتخاب کنهها ر کنم تا یکی از همین طرح تلخه. من راضیش می جون ناراحت نشو. یکم گوشت نازی -

های مسخره  بار را کور خوانده بود. محال بود با این طرح سرش بست. متین این پوزخندی کج روی لبش جاگیر شد و در را پشت

 .ی عام و خاص کند خودش را مضحکه

 ی دلش شده  هرود که این روزها عزیزکرد شود و مستقیم در چشم مهربان فرو می دانست که این تصمیم قاطع، دودی می یوسف نمی

 



 

 
 

79 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .بود

*** 

اش با مساعدت متین  های پیشنهادی قیاسی یا همان نازیجون متین، به سر رسید و او به امید اینکه یکی از طرح موعد مقرر خانم

فسخ  شود، هیچ طرح جدیدی ارائه نداد و درنتیجه، یوسف با قاطعیت تمام قرارداد بین کارخانه و شرکت تبلیغاتی قیاسی را پذیرفته می

 .کرد و از آنجایی که مرغ او هم یک پا بیشتر نداشت، به زیربار اصرار های مکرر متین نرفت

جون بود  های نازی قنبیله هایش را که ناشی از کم شدن قرو ودلی متین هم دلخورشد و چون توان مقابله با یوسف را نداشت، تمام دق

کس جرئت  چنان که هیچ چی، نسق همه را از دم کشید. آن و مانند نسق ی کارخانه خالی کرد برگشته را بر سر کارگر های بخت

 .داد زدن به وقت کارکردن نداشتند و بیش از همه مهربان را آزار می جیک

هایش را باز کند، متین در غیاب یوسف که ناچار شد میان حجم وسیعی از کارهای  کرد تا گره عقده تر از او پیدا نمی گویا دیواری کوتاه

کرد و هیچ ترمزی هم نداشت تا جلوی  تازی می ی صبا بدهد و با هم به سفر تابستانی بروند، چهارنعل یکه نبار شده، دل به خواستهتل

 .او را بگیرد

*** 

های بدنش شره  سنبه چیک از تمام سوراخ زد و عرق چیک گونه تازیانه می ی تیز و داغ آفتاب که بر سرش شالق مهربان زیر تیغه

 .کمرشد به ایستاد و دستمیکرد، 

 .شنید خورند را می نوایش را که روی هم سر می های کمر بی تق مهره کرد، صدای تق جا می به ای را که جا هر جعبه

توانست با اندکی صبوری شغل  گرفت. او که به پول این کار نیازی نداشت و می بایست عجوالنه تصمیم می حق با آقاجانش بود. نمی

پا از  ی استعفا را با یک تیپ افتاد، کلمه خورد؛ اما به یاد یوسف که می وتاب می د و مؤدبانه فکر استعفا در سرش پیچبهتری پیدا کن

 .کرد ذهنش به بیرون شوت می

سمت او پرتاب  باره حواسش را به ی وانت نیسان به یک شد که صدای زمخت و کلفت راننده وپیش می وبش افکارش، پس میان شش

 .زد ی تهران قدیم حرف می ها ها و لوطی مشتی که مثل داشکرد. مردی 

 .ببینم آبجی، توی کارخونه با این همه خدم و حشم، یه مرد پیدا نمیشت که یه نسوان لچک به سر رو به کار نگیرن -

 :اش ادامه داد اش راجلو کشید و با همان لحن لوطی منشی ی نیسان این را گفت و سپس هیکل گنده راننده

جا کنه. همیشه دوتا کارگر مرد توی حیاط جلویی بار  ها رو جابه ذارم پایین تا یه مرد پیدا بشه این ها رو می وکنار آبجی، من جعبهبر -

 .واعلم شمشیری من رو فرستاده پشت کارخونه، اهلل کردن. حاال چرا مهندس رو خالی می

 های مورب عمیق و  هایش چندین چین و شکن ی چشم ه گوشهی او چشم دوخت ک ی آفتاب سوخته مهربان سر برداشت و به چهره
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کرد، با همان گردن افراشته به مذکر بودن خود  قدری ریز که چشمان خروس را در ذهنش تداعی می عمیق بود و چشمانش به نیمه

 .بالید می

یف سبیل مشکی پروپیمان روی آن های کلفت و پهنی داشت که یک رد البته به قدرتی خدا هر چقدر چشم نداشت؛ اما در عوض لب

هایش را با پر دست بتکانی،  خاک بود. از آن دسته مردهایی که اگر شانه اش هم غرق  های کارگری کهنه و فرسوده نشسته بود. لباس

 .شود گردوخاک غیرت و مردانگی از آن بلند می

هایش شود و با لبخندی نرم، تشکر کوتاهی کرد.  اش کرد تا مانع تابش مستقیم آفتاب بر روی مردمک دستش را سایبان پیشانی

سوتر داخل انبار، کنار باقی جعبه ها بگذارد و از جایی که نگاهش به روی  ی دیگری را برداشت تا کمی آن سپس خم شد و جعبه

ی آمدن یوسف نشد و  آورد، متوجه ها که به انگشتانش فشار دردناکی می ی جعبه های تروتازه بود و حواسش پی تیزی لبه فرنگی گوجه

 .ی او فرود آمد زد، تاالپی با او برخورد کرد و همراه جعبه در سـ*ـینه هنگامی که دیوار انبار را دور می

نشسته روی پیشانی او خیره شده بود و به  های عرق گنگ به دانه و ها، هردو ایستادند. یوسف گیج برای دقایقی به کوتاهی لحظه

 .اش را قدری برافروخته کرده بود ی خستگی چهره انداخت که زیر سایههای او نگاهی گذرا  گونه

پاچه گفت، اولین فکری که از ذهنش گذشت، این بود که این دیگه از کجا پیداش شد؛ ولی  مهربان پشت ببخشیدی که هول و دست

شود. و سؤال دوم که چه  ارخانه متصل میخاطر آورد که انبار در دیگری هم دارد که با راهروی باریکی به سالن ک ای بعد، به ثانیه

بند  طوطی پشت گاریست؟ ذهنش نیازی به تکاپو نداشت چرا که آقای نوا درحال بی کسی به او گفته که انتهای کارخانه، مهربان بی

 .زنان داخل شد نفس یوسف از همان در دوم انباری، نفس

که رعدوبرق خشم در آسمان چشمانش در تردد بود. ابروهایش مثل دو  همه چیز مثل رعدوبرق اتفاق افتاده درست مانند نگاه یوسف

ی  مانده سختی ته دانست. از تشنگی زبانش به کام چسبیده بود و به خط اوریب روی هم غش کرده بودند و مهربان علت آن را نمی

 .ه زبان آوردکنند را ب ترین کلمه را که همه در این مواقع استفاده می دهانش را فرو داد. متداول آب

 .سالم -

تاپش را به روی زمین  درنگ خم شد و کیف لپ جواب گذاشت. سپس بی ی نیسان را بی یوسف با خشمی آشکار، سالم او و راننده

های دیگر گذاشت. با  سوتر روی جعبه گذاشت. دو طرف جعبه را گرفت و با یک حرکت آن را از دست مهربان بیرون آورد و کمی آن

هایش درمیان است، به چشمان مهربان زل زد و با لحنی که خشم از آن فوران  دانست باز هم پای متین و خودسری وجود آنکه می

 :کرد پرسید می

 جا کنی؟ به هایی به این سنگینی رو جا کی به شما گفته جعبه -

زم کرد تا عطای این کار را به هایش نشست و عزم او را ج اش بار مثبت داشت؛ اما لحن توبیخی، یوسف روی خستگی هر چند جمله

 .لقایش ببخشد و استعفا دهد و از خیرحقوق چندرغازش هم بگذرد
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کرد، درهم فشرد و با اخم  نگاهش را به زیر، سُر داد و بند انگشتانش را که ردی از تیزی جعبه روی آن همچنان خود نمایی می

 :ظریفی جواب داد

 .توکلی و اکبری هم اطالعی ندارم یشمشیری دستور دادن. از آقا آقای مهندس -

ی فوتبال، به  هایش را ردیف کند وسرانجام مثل بازیکن ذخیره باز نگاه داشته بود تا در اولین فرصت جمله طوطی دهانش را نیمه

 :زده توضیح داد میدان آمد و شتاب

جا کردن این همه  کنه بار رو خالی کنه و جابه شمشیری گفتم راننده قبول نمی مهندس  مهندس، خدای باالسر شاهده به آقای آقای -

راست کارهای  و دونم چه پدرکشتگی با این دختر الجون داره که در غیبت شما چپ ی سنگین هم کار این دختر نیست. من نمی جعبه

قول  ی دیگ بخار. بهکنم، اجازه ندادن و گفتن برم توی سالن پا هام گفتم من میرم بار رو خالی می سپره. به جان بچه سخت بهش می

 .دلیل، نوبره به خدا دلیل دیده بودیم؛ اما دشمنی بی ها دوستی بی قدیمی

 :طوطی دستی در هوا تاب داد و پرشور و پرهیجان همچنان ادامه داد آقای

ت شمشیری دو روز پیش سر یه بگومگوی ساده اخراج کرد و توکلی هم به دستور ایشون رفتن قسم مهندس اکبری رو آقای -

 .قرنطینه

کرد و کارهای متین را مثل  آمد و چوقولی می طوطی که دل خوشی از متین نداشت، به سبک و سیاق خودش سوسه می آقای

 .وآمد بود چرخیدو در رفت وار می ها، دایره خروسی بین آن ی نیسان چشم داد و نگاه راننده وار گزارش می صوت، طوطی ضبط

سمت او روانه کرد و کف دستش را به  نگاهی به حرفی طوطی و اخم نشسته روی پیشانی مهربان. نیمیوسف کالفه بود. از گرما، از پر

 :عالمت سکوت و ختم جمالت او باالبرد و گفت

 .طوطی کافیه -

 :ی نیسان شد و با همان لحن محکم ادامه داد سپس روبه راننده

 .و بار رو خالی کننشما هم ماشین رو ببر کنار حوضچه تا بگن چندتا کارگر بیان  -

یوسف این را گفت و خم شد. کیفش را از روی زمین برداشت و با وجود آنکه تمام حواسش پی مهربان بود؛ اما افسار چشمانش را به 

 :آنکه او را نگاه کند، با صدایی رسا و محکم گفت دست گرفت و بی

 .ی دیگه توی دفتر من باش دلشاد، تا ده دقیقه -

کوبید،  سر به قامت بلند او که پاهایش را محکم به زمین می ی یوسف رفت و از پشت ب گفت و با چشم، به بدرقهمهربان چشمی زیرل

 .نگاه کرد

دار شود و تمام تاروپود احساسش را درگیر  بایست پیش از آنکه این حس، عمیق و ریشه زد و می غرورش پیش از دل حرف اول را می

 . فرصتی که در پی آن بود هم بهانه برایش فراهم شده بودداد و حاال کرد، استعفا می خود می
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ی نیسان برگشت که از تمام زوایای صورتش  سمت راننده های خسته خالی شد. نگاهش به اش از نفس نفس عمیقی کشید و سـ*ـینه

 .طوطی هم دست کمی از او نداشت کرد و آقای رضایت شره می

*** 

 .کرد ها پرواز می پلهپاهای یوسف، به جای باال رفتن از 

 .ای نداشت زد و تا سرریز شدن فاصله گویی اعصابش را درون یک دیگ درحال جوشیدن انداخته بودند که هر دم قل می

 :گفت سرش شنید که می ی بعدی او را از پشت سالم اولیایی را هم با تکان سری جواب داد و جمله

 .شمشیری توی دفتر شما هستن مهندس آقای -

ی  نگامی که داخل دفترکارش شد، متین را دید که دقیقاً پشت میز او نشسته و با ژستی خاص درحال تایپ بر روی صفحهیوسف ه

 .موبایلش بود

همراهش را خاموش کرد و با  پاچه تلفن ی درهم یوسف که اخم غلیظی میان ابروهایش نسشته بود، هول و دست متین با دیدن چهره

 :زد، همراه لحن آرامش گفت که میز را دور می ست و درحالیلبخندی تصنعی از جایش برخا

کردم چند روز دیگه برگردین. دیشب که حرف زدیم، نگفتی امروز  خیر. چه سفر کوتاهی! فکر می سالم خوش اومدی. رسیدن به -

 .میای

ده بود فرو داد. سپس سر برداشت ای را که پشت پیامک پنهان ش نگاهی به آن کرد و خنده دینگ پیامک موبایلش، نیم سپس با دینگ

 :و اضافه کرد

 .صبا چطوره؟ سفر بهش خوش گذشت؟ دلم براش تنگ شده -

دست خالی کرد تا  اندام خوش میزش نشست و خودکار را میان انگشتانش فشرد و تمام حرصش را بر سر آن باریک یوسف پشت

 .صدایش از مرز آرامش فراتر نرود

 .وهوای صبا عوض بشه دیم. چند روز رفتیم شمال تا آبسفر دور اروپا که نرفته بو -

 :که سعی داشت خونسرد باشد، پرسید دهانش درحالی قدر فرو دادن آب سپس بعد از تأملی کوتاه به

 راهه؟ خب کارخونه چه خبر؟ همه چی روبه -

نوازش داد و با همان آرامش ساختگی متین یک تای ابروی کمانی و شمشیرمانندش را باال داد و با پشت انگشت اشاره، سیبلش را 

 :ادامه داد

 مو گزارش کارخونه رو کف دستت نذاشته؟ کنم! چطور طوطی موبه تعجب می -

نوا آورد که در دم دو شقه شد و  زار بود و چنان فشاری به کمر خودکار بی های آشکار که رنگ گوشه و کنایه داشت، بی یوسف از طعنه

 :حاشیه گفت شده گرفت و بی ی میز افتاد. نگاهش را از خودکار دونیماش با صدای تقی به رو جنازه
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 کنی؟ جا می به هاشون اونا رو جا چند روز نبودم کارخونه رو شخم زدی. چرا توکلی رو اخراج کردی؟ چرا بدون توجه به توانایی -

 .ی یوسف آمد های قطارشده دوان به میان جمله متین دوان

ی بار گذاشتم؟ ببخشید تاریک بود  شد چرا نیومده توپت پره! ناراحتی که چرا دلشاد رو برای تخلیه خب این رو بگو. معلوم -

 .ای دارن هاتون رو ندیدم. یادم رفته بود براتون جایگاه ویژه سبیل

 :های یوسف در دم رنگ خشم گرفت و اثر آن تا لحن صدایش امتداد پیدا کرد چشم

 .حرف دهنت رو بفهم متین -

روی او ایستاد و کف دو دستش را روی میز گذاشت.  مانند کسی که عقرب دیده باشد در دم از جایش برخاست. تمام قد روبهمتین، 

 .قدری به جلو خم شد و به چشمان یوسف زل زد

تی که ای هس سلیقه کنه، با خودم گفتم مرد خوش وقتی دیدم بعد مرگ خواهرم این همه سال هیچ زن و دختری نظرت رو جلب نمی -

 .کردم یه مونارنجی کوتوله که مطلقه هم هست چشمت رو بگیره دستی راضی نمیشی؛ ولی فکر نمی به این دخترهای دم

شدت  ی متین نشاند که به خویشی، یک مشت جانانه به روی چانه و خیال قوم یوسف تمام تالشس را کرد تا از جایش بلندنشود و بی

 .استحقاق آن را داشت

 .تری سرت نمیشه، الاقل مزخرف به هم نباف و حرف دهنت رو بفهم تری و بزرگ چکاگه حرمت کو -

 .کرد، یک تای ابرویش باال رفت خیره نگاه می که به چشمان او خیره ای زد و درحالی متین آشکارا پوزخند مسخره

های  هواش رو داری؟ سندش هم فیلم قدر جنس خودم رو فوت آبم. برای چی این دیوار حاشا بلنده! منم مثل خودت یه مردم و هم -

وحول کردین، اون  خانم رو سوار ماشینت کردی. حاال کجا رفتین حال ست. دیدم دو بار از حیاط کارخونه، نارنجی ی کارخونه شده ضبط

لنگ  زد، چطور گوش هات تیز میشه و حواست خانم حرف می رو دیگه نفهمیدم. حواسم بهت هست، دیدم وقتی صبا از این نارنجی

 .زنه می

اش را  یوسف دیگر تاب نیاورد و به آنی از جایش برخاست. به چشمان او زل زد و محکم و قاطع، با خشمی آشکار انگشت اشاره

 .سمت او کمانه کرد به

خواد یه کلمه دیگه ازت بشنوم تا به روش خودم سرجات بنشونمت. یه کم مرد باش. مردی به سیبل  به جان صبا، فقط دلم می -

وحول با دخترهای رنگ و وارنگ نیست، مرد بودن آداب داره. یه کم یاد بگیر مرد  لب و صدای دورگه و به قول خودت حال پشت

 .باشی

 .زبانی بگوید برو بابا سمت او پرتاب کرد. گویی بخواهد با زبان و بی متین قدری از میز فاصله گرفت و گستاخانه دستش را در هوا به

 :برد، گفت تصنعی که صدایش را از حدی باالتر نمی سپس با همان آرامش
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تیش مامانی رو بهت  حول کنی، یه ترگل و ورگل و تی و خوای حال قدر این دختر پایین نیار. اگه می آقای شدیداً مرد، خودت رو به -

 .پی کارش سروصدا میره کنم که قد و قامتش بهت بخوره هروقت هم دلت رو زد و ازش خسته شدی، بی معرفی می

طور، اما  های جنس متین خبر داشت و از روابط بازش با دخترها هم همین مهبوت مانده بود. ازخرده شیشه و یوسف از این وقاحت، مات

 .حضورش در کارخانه باعث شده بود تا پیش از پیش با زوایای پنهان شخصیت او آشنا شود

 .شرد تا مبادا حرفی بزند که بعدها از بابت آن نادم و شرمنده شودهایش را روی هم ف چشمانش را از حرص بر روی هم و لب

های او  هایش بنشاند و دیگر جرئت دخالت در خصوصی سوی مرز خصوصی گشت تا متین را مچاله کند و او را آن ای می به دنبال جمله

اولیایی داخل شد.  بندش خانم خت و پشتای اندا ی کوتاه به در، فضای متشنج بینشان را فاصله را نداشته باشد؛ اما چند ضربه

 :سمت متین که کنار میز یوسف ایستاده بود روانه کرد و سپس روبه یوسف گفت نگاهی به نیم

شمشیری هم در جریان هستن. برای همین مزاحمتون شدم.  خوام. سانترال سه روزه خراب شده. مهندس مهندس معذرت می آقای -

 .تید بیاد دفتر شمادلشاد اومده و میگه شما بهش گف

 .کرد بایست کارخانه را به امید او رها می های متین بود و نمی توجهی ی کوچکی از بی خرابی سانترال، نمونه

های وجودش پر از خشم بود؛ اما رفتارش را تا حد امکان کنترل کرد، سری جنباند و با صدای آرام اما  با وجود آنکه همچنان الیه

 :دار گفت خش

 .بهشون بگید بیان داخللطفاً  -

 :وارگفت پچ اولیایی چشمی گفت و رفت. متین فرصت را غنیمت شمرد و قبل از بیرون رفتن، آهسته و پچ

 .بفرما، شاهد از غیب رسید. اگه مردی، همین االن اخراجش کن تا قبول کنم مزخرف گفتم -

 .رحمانه گفت و از دفترکار یوسف بیرون رفت متین این را بی

*** 

ی  کج به داخل سرک کشیده بود و مثل طنابی نازک و نورانی از سر شانه باریکی مورب از کنج پنجره شیشه را شکافته و کج نور

 .تعارف به روی میز او پهن شده بود یوسف گذشته و بی

*ـص و پایکوبی به هایش را که با گردوغبار در حرکت بود، میان همان نور باریک در رقـ های متفاوتش، مردمک مهربان همراه حس

 .رفتند سو می سو و آن این

کرد  وتولوپ می شد و تاالپ کرد. قلبش هم مثل توپ بیسبال چنان باالوپایین می طرز عجیبی در سر انگشتانش احساس سرما می به

آمد  وقتش میلبش که دیگر جای خود داشت. اوصوالً وقتی اضطراب به سر  های عرق پشت که راه نفسش بند آمده بود. حضور دانه

 .خواست برای حفظ غرورش پا روی دلش بگذارد و استعفا دهد که قرار بود چیزی را از دست بدهد و حاال می
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داد که غصه  اش وعده و وعید می جنبه بینانه به دل بی دلش آن قسمتی که مخصوص عشق است راضی نبود؛ اما خوش ته هرچند که ته

 .کند یناً با استعفایش مخالف میقلب، یق نخور چرا که این مهندس خوش

که از در اتاق بیرون برود برگه استعفایی از   شمشیری، خیلی شیک و رسمی بگوید و همین آمده بود برای بقای غرورش در برابر متین

ماند تا با  رود پی کارش و دیگر نمی گذارد و می های ضمانتش، دمش را روی کولش می گیرد و بعد از گرفتن سفته اولیایی می خانم

 .فنی شود شمشیری ضربه ی مهندس شمشیر همیشه آخته

وغریب  خاطر تو نبود، دستورات عجیب روشن، اگر به گفت مهندس کرد و می سپر می خواست شجاعانه سـ*ـینه دلش می

 .آوردم شمشیری را تاب نمی مهندس

بود، پیش چشمانش جان گرفت و دوباره حس حقارتی که  پیش او، وقتی از دفتر یوسف بیرون آمده  پوزخند کج و زهرآلود چند دقیقه

 .بهزاد به جانش ریخته بود برایش تداعی شد

وفلک مدام زیرورو  گشت تا موضوع استعفایش را مطرح کند و دل توی دلش مثل چرخ ها می دنبال جمله در به های بد، دربه پر از حس

 .شد می

ی و در ذهن یوسف هم غوغایی بر پا بود که آن سرش ناپیدا! جدالی سخت میان های ناگفتن وگوهای ذهنی مهربان، پر از حرف گفت

 .داد ای از آن را نشان نمی ی آرامش ذره عقل و احساس که چهره

ی دم و دستی عذر مهربان دلشاد را بخواهد و  بین متین برود، با یک بهانه منطقی و معقول آن این بود که پیش از آنکه به زیر ذره

ی لبنیانی که با مدیر عاملش دوستی نزدیکی داشت  عنوان کارگر ساده به کارخانه توانست او را به تم به خیر کند. اصالً میقاعله را خ

 .خواست خواهش را می های دل مک و میزه با آن کک معرفی کند؛ اما با دلش که تعارف نداشت، این دختر یا زن مونارنجی ریزه

سرش جا  دید، غم دنیا را پست خوشی پیدا کرده بود و هربار که او را می ذشت، برای دلش دلگ ها که از مرگ همسرش می بعد سال

 .شد و سیر نمی طرز باور نکردنی چشمانش از دیدن ا گذاشت و به می

ای به  مهکه مانتو و شلوار سر رویش ایستاده بود آن هم بدون لباس فرم کارخانه! درحالی خوشی این روزهایش حاضر یراق روبه حاال دل

 .تن داشت و کیفی بزرگ روی دوشش سوار بود، گویی که بخواهد همین االن پا به فرار بگذارد

زیر افتاده  اش پیش قدم شد. لب زیرش را با سر زبان تر کرد و سکوت بینشان را شکست و با چشمان به مهربان میان هیاهوی ذهنی

 :گفت

خاطر شرایط روحی  ست؛ ولی باور بفرمایید دیگه تحملم تموم شده. من بهمهندس، چوقولی و نق زدن توی مرام من نی آقای -

فر این کار رو بهم پیشنهاد دادن و از محیط امنش تعریف  رمضان نامساعدم نیاز داشتنم تا مدتی سرم به کاری گرم بشه. وقتی آقای

 .کردن، بدون توجه به حقوقش که نیازی هم به اون نداشتم پذیرفتم

 .دارد اش که رسید، سر برداشت و یوسف را دید که خیره از او چشم برنمی  جای جملهمهربان به این
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دیگر خیره شدند و  گذرد به یک ای به کوتاهی رعدی که از آسمان می های ذهنش گم شد و لحظه کوچه پس باره توی کوچه کلمات یک

اش زد و با دست  ی کیف روی شانه سراغش آمد. چنگی به دسته بهدوان باز هم  هایش را به زیر سر داد. دستپاچگی، دوان دوباره پلک

 :سروسامان ادامه داد ای رنگش را میان مشت کوچکش فشرد و با جمالتی بی ی شال سرمه دیگرش گوشه

طر خا شمشیری چه مشکلی با من دارن که مدام من رو توی آمپاس قرار میدن. کارگرهای دیگه به دونم آقای مهندس من نمی آقای -

 .بینم زنن؛ ولی من دلیلی برای این کار نمی های ایشون رو دم نمی نیازشون زورگویی

ی سیبیلو  مالی اساسی به این تحفه خوش به این بود که یوسف پشت او درآید و متین را یک گوش گفت و دل هایش را می مهربان گله

 .بدهد و در نهایت قاطع و صریح با استعفایش مخالفت کند

دانست با  زد و نمی دستش را روی صورتش سر داد و غوغای دورنش را ماهرانه پنهان کرد. مهربان دلش حرف از رفتن مییوسف کف 

 .کند اش چه غوغا و آشوبی در دلش برپا می هر جمله

ردکن کنار میزش سپرد. از جایش برخاست و از دستگاه آب س دست دلش نمی کرد و افسار مدیریت کارخانه را به باید عاقالنه رفتار می

و خیره شد  سمت او نشانه رفته بود به چشمان ا که لیوان آب را به رویش ایستاد و درحالی سمت او گرفت. روبه لیوانی پر از آب کرد و به

 .هایش، قایق دلش را به دریا زد و با زیرکی سرش را به نشان تأیید تکان داد دل و بعد از دل

کنم؛ ولی قبل از  زور نگه داشت و انتظار کار خوب از اون داشته باشی. باشه استعفات رو قبول می بهطور! نمیشه پرسنلی رو  که این -

 .ی در خواست استعفا رو بیاره ولیایی برگه رفتن بنشین یه لیوان آب بخور تا نفست جا بیاد و من هم بگم ا

محاسباتش دود شد و به هوا رفت. یک لیوان آب، دردی آنی تمام  ای مات شد. بعد هم دو طاق ابرویش روی هم سقوط کرد. به لحظه

نوشید. نظرش درمورد خوش قلبی او هم تغییر  ی خزر را یک سره می کرد و باید آب دریاچه از آتشی که به جانش افتاده بود را دوا نمی

 .کرد

درنگ با تشکری کوتاه،  را مهار کند، بیبه چشمان او که یک تای ابرویش قدری باالتر رفته بود، خیره شد و برای اینکه آتش درونش 

آنکه بنشیند، یک سره آن را  بارمصرف را که میان دستان یوسف بین زمین و هوا معلق مانده بود گرفت و سپس بی  رنگ یک لیوان بی

 .نوشید

ن سیاستی که در پیش نگران ای العمل بعدی او بود و دل ی او را زیرنظر داشت و منتظر عکس یوسف با حظی وافر، حرکات دستپاچه

 .گرفته بود

زبان خالی کرد و آن را میان مشت پرحرصش، چنان مچاله کرد که لیوان  بارمصرف بی اش را بر سر لیوان یک خوری مهربان تمام دل

 .کاغذی استفاده شده با صدای چرق و چروقی درهم فرو رفت برگشته مثل دستمال بخت

چرخاند اما نگاهش به  که خودکاری را میان انگشتانش دورانی می نشست و درحالی اش یوسف به پشت میزش برگشت و روی صندلی

 :روی مهربان بود با لحنی آرام گفت
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 .ی استعفا بیاد دلشاد، سانترال خرابه قبل از اینکه بنشینی، اولیایی رو صدا کن و بهش بگو با یه برگه -

 .فهمید ال معنی تعارف آمد، نیامد دارد را میاش، از نهاد مهربان درآمد. حا آه جامانده در سـ*ـینه

 .اش تکیه زد و گام بعدی را برداشت یوسف به صندلی

ات رو مطالعه کردم. توی بند توضیحات نوشته بودی تا حدودی با  حیف شد تصمیم به استعفا گرفتی! قبل از سفرم، پرونده -

عباسی بگذارم.  خدام نیروی جدید، شما رو به عنوان دستیار آقایخواستم از سفر که برگشتم به جای است حسابداری آشنا هستی می

تونه باشه و توی بازار  ی کاری هر کسی می ی خوبی توی پرونده نامی مثل اینجا، رزومه ی خوش کنم حسابدار یه کارخونه تصور می

 .دیمای نیست، باید آگهی استخدام ب داغ بیکاری یه فرصت ناب محسوب میشه. با این اوصاف چاره

کشید! اضطرابی که از جواب مهربان داشت را با دم و باز دمی  زد و با پا پیش می کرد. ماهرانه با دست پس می یوسف بازار گرمی می

 .عمیق فرو داد

 ی صورت اولیایی رو صدا کن تا برگه البته پیشنهاد من همچنان سرجاشه. مگر اینکه شما نظرتون همچنان استعفا باشه که درغیراین -

 .عباسی واقعاً دست تنهاست استعفاتون رو امضا کنم. بهتره همین االن جواب بدی چون آقای

خوشی این  ای بود؟ دل انگیزی بود. استعفا دیگر چه صیغه اش بود. چیزی ورای شگفتی، پیشنهاد شگفت تعجب برای یک دقیقه

 .گرفت خبر باشد از دلش نمی های کوتاه را حتی اگر از احساس یوسف بی دیدار

 .اش بازگشتند یک شاد و خرم به سـ*ـینه به هایش یک زند. نفس آمده بود تا به غرورش ثابت کند هنوز حرف اول را می

هایی  کارش آید. کالس کرد چند ماه کالس حسابداری روزی به گاه فکر نمی زد. هیچ حاال حس بهتری داشت و غرورش هم لبخند می

آنکه مدرکی بگیرد،  ی جوگیری شد و بی ی کوتاه مدت رفت و بعد از ازدواج با او دچار پدیده رهکه قبل از ازدواج با بهزاد یک دو

 .ها را نیمه رها کرده بود کالس

کنان  من اش را میان جمالت پنهان کرد و من پا شدن، خوشحالی پا و اون انگشتانش را درهم تاب داد و بعد از تأملی کوتاه به قدر این

 :جواب داد

ال درسته که من به کار واقعاً نیازی ندارم؛ ولی خب اینجا دوستای خوبی پیدا کردم. محیطش رو هم دوست دارم. من خب حا -

 .تونم پیشنهادتون رو قبول کنم شمشیریه و اگه جام رو عوض کنید، خب دیگه دلیلی نداره استعفا بدم و می مشکلم با مهندس

 :حلقش باال آمد و بعد نفسی کوتاه ادامه دادبرای گفتن همین چند جمله، قلبش یک دوره تا 

مهندس، از قبل باید خدمتتون بگم که من یه مدت کوتاه کالس رفتم؛ ولی مدرک نگرفتم و فقط با الفبای حسابداری  ولی آقای -

 .عباسی باشم تونم کمک حال آقای دونم چقدر می آشنا هستم. نمی

که سعی داشت انقالب  اش بازگشت و با خیالی آسوده درحالی سـ*ـینه بود، به هایش گیر کرده دل های یوسف هم که میان دل نفس

 .ای خیلی جدی سری جنباند دهانش فرو داد. سپس با چهره درونش هویدا نباشد، لبخند رضایتش را همراه آب
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عباسی  بح به عنوان دستیار آقایش رو یادت میده. از شنبه ص قدر که با اصول حسابداری آشنا باشی کافیه. عباسی بقیه خوبه همین -

 .کنه عباسی همین که رضایتش رو اعالم کنه، از ماه بعد حقوقت هم تغییر می به همین طبقه میای. آقای

 :اش گفت یوسف به صندلی تکیه زد و رغم میل باطنی

 .تونی بری سر کارت توی سالن. لطفاً به اولیایی هم بگو بیاد داخل اگه سؤالی نداری می -

 .اش، با لبخندی نرم و تشکری چاشنی آن بیرون رفت ی رب موردعالقه ان خوشحال از ماندن در کارخانهمهرب

وار میان موهایش  هایش را شانه داری کشید و پنجه یوسف به محض خارج شدن مهربان گویی از دوی ماراتن برگشته باشد، پوف کش

زدند. بدون  یز زد. یوسف و مهربان هردو در آسمان یکدیگر بال و پر میای م فرو برد و سرمست از این پیروزی با نوک خودکار یقه

 .وحال یکدیگر خبر داشته باشند آنکه از حس

*** 

وگو و یا داخل آشپزخانه درحال  ها در حال گپ و گفت ی همسایه توانستی پیدا کنی. خانه راحتی می خانم را فقط در دو مکان به حوری

 !پختن چیزی

چابک، تروفرز  و روشن، چنان او را به وجد آورده بود که گویی عید آمده. چست فرنگی ی رب گوجه مهربان در کارخانهخبر ارتقاع مقام 

 .ای درست کرد به کار شد و هنرمندانه شیرینی نان پنجره دست 

 .تر و بدون خاک قند تا یک جشن کوچک خانوادگی بگیرند دلشاد کمی مخصوص البته برای آقای

دلشاد  هایش چسبیده بود، ظرف شیرینی را بر روی زمین گذاشت. کنار آقای های خسته و لبخندی که به لب نفس خانم با حوری

 :سمتش هول داد و با دلبری که کمی مشهود بود، قری به گردنش داد و گفت ای بدون خاک قند او را به پنجره نشست و سهم نان

 .حمیدجان این هم شیرینی پست جدید مهربان -

 :بینانه ادامه داد گوشش فرستاد و خیلی خوش کرد، موهایش را پشت که با حظ وافر به مهربان نگاه می حالی رسپس د

ش رو توی  ریز ستاره  ت بدم که یک  گیری، مدیر عاملی کارخونه باشه. منم پز تو رو به این زندایی مرضیه ایشاهلل پست بعدی که می -

 .کوبه سر دخترهای من می

سمت  ها را از ذهنش بیرون انداخت و نگاهش به اش داشت، با دهان کجی، تلخی ِ بردار پر فیس و افاده دل پری از زن خانم که حوری

 .دلشاد چرخید آقای

 .هایی که دوست داری رژیمی. از همون شیرینی ضرر و رژیمیِ این رو مخصوص شما درست کردم. بی -

 .داشت، ناراضی مرسی زیرلب گفت ر دوست میای با خاک قند را بیشت دلشاد که نان پنجره آقای

های که به شکل گل  ها اضافه کرد. کنار مهربان نشست و یکی از شیرینی مهرسا هم از روی مبل جستی زد و خود را به جمع آن

 :شد، گفت وپال می اش پخش ی گلدار صورتی قندهایش روی ریزجامه  که خاک شکفته بود، برداشت و به دهان برد و درحالی
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ی صبا اینا. ببین باباش چقدر آدم  اش آدم حسابی هستن. حاال هی اجازه نده برم خونه خانم، دیدی گفتم صبا و خانواده بفرما مامان -

 .حسابیه! اصالً خودت اون روز که آقای مهندس رو دیدیش

گرفت و با  ها قرار می وه آدم حسابییوسف مثل کبوتری روی بام خیالش نشست و تمام قد در ذهنش تداعی شد. خب انصافاً جزء گر

 .صدای مهرسا، یوسف خیلی زود از بام ذهنش بال زد و پرواز کرد

مهندس و داییش و یکی دوتا از دوستای فابریکش  خواد همراه آقای آقاجون تو رو خدا شما یه چیزی بگید. جمعه تولد صباست و می -

ی دیگه تابستون تموم میشه و من هنوز هیچ  گردیم. یه هفته غروب برمی واشی و من رو هم دعوت کرده. صبح میریم و برن تنگه

 .گذرونی نداشتم خوش

هایی  کرد، شیرینی بدون خاک قند را پس زد و یکی از آن گذرانی فکر می های مهرسا که فقط به خوش توجه به اعتراض دلشاد بی آقای

 :وملوچش به راه بود، گفت که ملچ رحالیبارید برداشت. به دهان برد و د که خاک قند از سرورویش می

گفت آدم حسابیه. اگه با مهربان بری ایرادی نداره. منم از مغازه برات یه ساعت  من که مهندس روشن رو ندیدم؛ ولی مامانت می -

 .دار دخترونه میارم تا براش کادو ببری مارک

 .ه چندان مفهوم نبود، معترض شدمهربان هول و دستپاچه شیرینی را نجویده قورت داد و با کلماتی ک

 دعوت؟ آقاجون من رو که دعوت نکرده کجا پاشم برم بی -

رفت و یک پا بیشتر نداشت. دهانش پر شد تا بگوید محال است قبول کند  دلشاد گویی مانند خودش دست به عصا راه می مرغ آقای

 .خود جلب کرد تلفن خانه توجه همه را بهواشی بفرستد که قرقر زنگ  هوا را تنهایی به تنگه که مهرسای سربه

جای موبایلش با تلفن خانه تماس گرفته، سرخوش از جایش برخاست. جستی زد و گوشی  مهرسا به تصور اینکه شاید صبا باشد که به

آهسته  گرشان به روی او ثابت ماند بود، ی حک شده روی صفحه، متعجب روبه آن سه که نگاه پرسش را برداشت. با دیدن شماره

 :گفت

 !۱۹چه شماره ی عجیبی، اولش  -

های مهربان در  سمت تلفن دوید و نفس خانم یا خدایی گفت و به خیز شد. حوری اش را جمع کرد و نیم  دلشاد پای قطع شده آقای

 :اش به بند و زنجیر کشیده شد. او هم جلدی از جایش برخاست و گفت سـ*ـینه

 .ی افغانستانه پیش شماره -

آوری نبود؛ اما اگر داماد خانواده افغانی تبار باشد و چند صباحی هم از مهرنوش، عزیز  ی افغانستان، موضوع دلهره شماره خب پیش

 .شود ، این پیش شماره خیلی هم مهم می خبری باشی ی دل پدر و مادر بی کرده

*** 
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 .افتاده بود جانش وقفه لرزش خفیفی به های مهربان گویی در سرما جا مانده که بی دست

ی تماس را وصل  آنی آن را از دست مهرسا قاپ زد و دکمه خانم مجالی نداد و به خواست تلفن را از دست مهرسا بگیرد، اما حوری می

 .درپی تکرار کرد؛ اما جزء سکوت چیزی عایدش نشد بار پی کرد و الو بفرمایید را چندین

 :آنکه پلک برهم بزند با صدایی خفه گفت دلشاد شد و بی نداشت، روبه آقای ی چندانی ای که تا زار زدن فاصله عاقبت با چهره

 !جواب نمیده -

 .اش را با کف دست ماساژ داد و با لحنی محزون و درمانده روبه مهربان شد دلشاد اندکی خم شد و انتهای پای قطع شده آقای

 .هم از طرف اون نانجیب نامرده ش چیه؟ خودت زنگ بزن شاید مهرنوش باشه. شاید بابا، ببین شماره -

ی حک شده بر  بار شماره لرزید، چندین جا گذاشت و با انگشتانی که می خانم تلفن را میان مشت او به مهربان چشمی گفت و حوری

ه ها ک های ممتد چیزی نصیبش نشد و سرانجام تلفن را با ناامیدی قطع کرد و روبه آن ی گوشی را گرفت؛ اما جز بوق روی صفحه

 :داشتند، گفت چشم از او برنمی

 !خوره؛ ولی کسی جواب نمیده زنگ می -

 .داد ی دمغ هر چهار نفرشان این را به وضوح نشان می آنی خاموش شد و چهره سوی امید در دلشان به فانوس کم

 :سمت آشپزخانه راهی شد و همراه آهی جگرسوز، زیرلب زمزمه کرد سالنه به خانم سالنه حوری

 .شد رسید خیالم راحت می دستم می م به شکرت. ای کاش حداقل خبر سالمتی بچهخدایا  -

سرش تکیه زد و با لحنی شل و وارفته روبه مهربان  رنگ پشت ی الکی هایش بیرون آمد. به مخده دلشاد هم از میدان درماندگی آقای

 :گفت

 .خوردم فکر کنم نباید اون شیرینی پر از خاک قند رو می زحمت قرص فشار من رو از توی جیب پیرهنم بیار جان، بابا بی مهربان -

 .سمت اتاق مشترک پدر و مادرش دوید پاسخ، چشمی گفت و به وگنگ از تلفن بی مهربان گیج

 .زد پاسخ بود؛ اما مهرسا، همچنان ساز خودش را می همه ذهنشان درگیر تلفن بی

 قدر ظالمی؟ مهربان رو که دعوت نکردن. آخه شما چرا اینواشی.  آقاجون تو رو خدا اجازه بده تنهایی برم تنگه -

*** 

 .واشی برود  ی مهربان رفت تا راضی شد همراهش به تنگه صدقه قدر قربان گویند کار نیکو کردن از پر کردن است. مهرسا آن می

اما این تماس باعث نشد که از تولدش دعوت کرد؛  هر چند صبا فردای همان روز تماس گرفت و خیلی فرمالیته او را هم برای جشن

 .حس سر جهازی بودن که به جانش قالب شده بود، چیزی کم شود
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قیاسی آمده بود، از همان ابتدای صبح به این  دخترش نازنین های پر از معنایش که همراه دوست البته پوزخند کنج لب متین و نگاه

پروای صبا و مهرسا که به همراه شبنم  های بی بود که حتی صدای خنده دار قدر این احساس منفی، قوی و جان زد و آن حس دامن می

های  توانست از حس معذب بودن او چیزی کم کند و فقط گاهی به لطیفه فابریکش در صندلی عقب ماشین نشسته بودند، نمی رفیق

 .زد رنگ می دی کمخندیدند، لبخن ها هم می وهوای نوجوانی حتی به ترک جاده نمک آن سه که در حال لوس و بی

کاش  کرد. بارها از دلش گذشت که ای وهوای دیگری داشت و از حضور دختر کنار دستش، آرامش غریبی را تجربه می یوسف اما حال

ی دلش روی زبانش ننشست و سکوت کرد. وقتی صبا گفت که پدر و مادر مهرسا بدون  صبا مهربان را هم دعوت کند؛ اما خواسته

ی  جا گوشه واشی بیاید و مجبور است او را هم دعوت کند، خوشحالی زیر پوستش دوید و همان دهند به تنگه ه نمیحضور مهربان اجاز

 .دلش جاخوش کرد

 .تر فکر کند این فرصت خوبی بود تا با این دختر مونارنجی قدری بیشترآشنا شود و بتواند به او جدی

سمت پنجره کج شده  رنگی پنهان کرده و سرش به ت عینک آفتابی مشکیی او کرد که چشمانش را پش نگاهی زیرچشمی روانه نیم

 .بود

ی نخ سکوتش را بگیرد  ای مناسب، ذهنش کاوید تا سر حرف را با او باز کند؛ اما هیچی نیافت و ترجیح داد دنباله به دنبال جمله

 .های دخترها بسپارد وگوش به پرحرفی و خنده

ها در امتداد جاده قرار گرفت. صبا  ها سبقت گرفت و درست جلوی آن دخترش از ماشین آن وستمتین، پرگاز ویراژی داد و همراه د

 :اش انداخت و پرشور وحرارت گفت شالش را روی شانه

 .جون خیلی خوشگله دختر جدیدش نازی ذاره روی آس، دوست متین من همیشه دست می ها، دایی بچه -

از همان بدو آشنایی، کنار رفتار گرم و صمیمی و لبخند زیبایش از فیس و افاده چندین مهربان در ذهنش دختر زیبایی جای گرفت که 

 .پرسی کرد گام فاصله داشت و برخالف متین که او را تحویل نگرفت و حتی سالمش را هم جواب نداد، به گرمی با او سالم و احوال

 .ها فرو برد صندلی شبنم، صبا را که وسط نشسته بود پس زد و سرش را از فضای خالی بین

کنی؛  کردم موهات رو رنگ می جون چه اسم قشنگی داری! اسمت خیلی گوگولیه درست مثل موهای نارنجیت! من فکر می مهربان -

 .ت به ارث بردی گفت که رنگ موهات رو از عمه ولی مهرساجون می

 :به لبخندی نرم باز کرد و کوتاه جواب دادهایش را که مهر سکوت بر آن زده بود،  تعریف شبنم، ساده و دلنشین بود. لب

 .ممنونم، تعریف قشنگی بود -

 .ها به جلو بکشاند صبا شبنم را پس زد. حاال نوبت او بود تا سرش را از الی صندلی

 گفت صدای خوبی داری. میشه یه ترانه به مناسبت روز تولدم برام بخونی؟ جون، مهرسا می مهربان -
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سمت او مایل  اش دید، دلش نرم و قدری به بود؛ ولی وقتی سر خم کرد و چشمان مشتاق او را در یک وجبیخب جوابش یه نه بزرگ 

 :ی او سر داد وار کف دستش را بر روی گونه شد و نوازش

جوری به همه خوش  مبارک رو بخونیم. این من پیشنهاد بهتری دارم تا بیشتر بهمون خوش بگذره.بیایید با من آهنگ تولدت -

 .گذره می

 :جمعی خواندند ای بعد، همه دسته دخترها با کف زدن موافقت خودشان را اعالم کردند و لحظه

 .ها رو فوت کن تا صد سال زنده باشی مبارک، لبت شاد و دلت خوش چو گل پرخنده باشی، بیا شمع تولد تولد تولدت -

 .کردند خواندند و دوباره شعر را تکرار می الی می زدند و آهنگ ترانه را با آوای الی دخترها سرخوش دست می

سلیقگی کرد و از بین صداها، صدای مهربان را جدا و نهایت سعی خودش را کرد تا فقط صدای او را بشنود که بر  یوسف هم خوش

 .آمد کرد و مانند نسیم بهاری، میان شاخ و برگ افکارش به گردش درمی روی موجی از آرامش شنا می

*** 

شد، حال معذب مهربان را مثل قاصدکی پر داد و رفت.  جمعی دخترها که میان بگو بخندهایشان یکی درمیان خوانده می آواز دسته

چنان که وقتی به پارکینگ محوطه رسیدند، لبخندی هم روی لبش بود. یوسف نگاهش را از روی لبخند نرم مهربان برداشت و از  آن

 .سر نگاه کرد داخل آینه به پشت

 .اینجا آخرخطه بقیه راه رو باید پیاده بریم دخترها -

کاله  واشی را تقسیم کنند و اگر دیر برسند، سرشان بی دخترها هوراکشان چنان تند و پرشتاب پیاده شدند که گویی قرار است تنگه

 .ماند می

رنگش بیرون آمده و  وتاه طوسیک ی یوسف جدا کرد که از زیر پیراهن آستین مهربان نگاهش را به سختی از دستان پر مو و مردانه

 .تمام طول راه مثل جاودیی چشمان او را سحر کرده بود

نفس عمیقی کشید تا سحر را باطل کند و با تشکری کوتاه، به دنبال دخترها پیاده شد و به محض بیرون آمدن از ماشین، متین و 

 .خیالشان درحال پرواز بود های سرخوش و بی دند، خندهآم ها می سمت آن که به دست یکدیگر، درحالی در نازنین را دید که دست

اش انداخت. به یوسف که منتظر  چرکین به پیشانی جویی رصد کرد و آشکارا چینی دل متین با دیدن مهربان، سرتاپای او را برای عیب

 :پچ کرد ها بود نزدیک شد و سرش را بیخ گوش او فرو برد و به طعنه پچ آن

 .ه این دختر خوشت اومده؟ به خدا پاک ناامیدم کردیدنیای سلیقه! از چی -

 .های متین، دقیقاً شریان زندگی شخصی او را هدف گرفته بود. خود را قدری کنارتر کشید تیغ دخالت

 .های تو ندارم طور که من کاری به خصوصی های من بردار. همون تا کالهمون توی هم نرفته، پات رو از روی خصوصی -

 .ریست کند. باز هم سرش را در گردن یوسف فرو برد و هایش را راست کاری ای برداشت تا خراب پاچه، مالهمتین هول و دست
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 .ی تو نیست زنم که، میگم باهاش حال کن؛ ولی جدی بهش فکر نکن. اندازه حرف بدی نمی -

های نازنین برگشت  ـ*ـوه و لوندیسمت عش خیال اخم نشسته روی پیشانی یوسف که نشان از دلخوری داشت، چشمانش به متین بی

 :سمت باال کج کرد و ادامه داد ی لبش را به کرد. لبخند موذی گوشه ای برای مهربان و دخترها تعریف می تاب خاطره و که با آب

ر و ببر های مهد کودکت رو بردا خانم و بچه من با نازی میرم یه جای خلوت و دنج، جایی که بدون سرخر حال کنیم. توهم نارنجی -

 .گردش علمی تفریحی داماد عزیز

های او بود نثارش کرد و از متین فاصله گرفت و سپس مانند  یوسف تا ته منظور او را رفت و برگشت. بیشعوری که فقط سهم گوش

 :ای مقتدر، اوامرش را روبه صبا، مهرسا و شبنم ردیف کرد فرمانده

داخل ماشین بذارید تا داخل رودخونه راحت باشید. حواستون باشه فقط دو قدم از من های مهم و قیمتیتون رو  دخترها موبایل، وسیله -

 .گیرید و از جلوی چشمم دور نمیشید فاصله می

 .سمت خود کشید تا با او همراه شود توجهی ملموسی از کنار مهربان گذشت و بازوی نازنین را به سالنه با بی متین سالنه

 .خوام یه جایی ببرمت که هوش از سرت بپره های مهد کودک جداست. می بچهنازی، راه بیفت. راه ما از  -

 .ای در هوا برایش پرتاب کرد هایش گذاشت و بـ..وسـ..ـه کرد شد و دست روی لب سپس روبه صبا که دلخور او را نگاه می

جا همدیگه رو  دیگه وقت ناهار همینآلو باشی؟ جون صبا دو ساعت  قدر اخم هات رو باز کن. چه معنی داره روز تولدت این اخم -

 .بینیم می

 :سپس دو دستش را باال برد و ادامه داد

 .به جون صبای خوشگل خودم، قول مردونه میدم -

ها یک پایش را روی زمین کوبید  تصمیم متین، گویا فقط به مذاق خودش خوش آمده بود، چرا که نازنین هم معترض شد و مانند بچه

 :و صادقانه گفت

های من موافقت کنه و بازم با شرکت ما  روشن رو بزنم تا با طرح تین کجا بریم؟ من کلی نقشه کشیده بودم توی راه، مخ مهندسم -

 .کار کنه

 :کرد، جواب داد که سعی داشت جدی باشد؛ اما لبخندش او را رسوا می هایش را جمع کرد و درحالی یوسف خنده

کردید. درثانی، من  هاتون تجدیدنظر می ازی نیست مخم رو بزنید. فقط کافی بود توی طرحقیاسی، برای متقاعد کردن من نی خانم -

 .خارج از کارخونه محاله حرف کار رو بزنم

ی آویزان صبا که  ولوچه واشی برود و لب روشن و دخترها به تنگه های نازنین که مایل بود همراه مهندس عاقبت، متین میان دلخوری

 .سمت دیگری راهی شدند ها جدا شده و به جون هم حتماً همراهشان باشند، از آن ن و نازیمتی اصرار داشت دایی
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*** 

کرد که گویی آخرین  برای مهربان که عاشق طبیعت بود، زیبایی مناظر اطراف، خارج از تصورش بود و چنان با میـ*ـل تماشا می

وهوایی دیگر داشت.  های خوبش بود و کنار یوسف حال ی از حسا ها گوشه ی این آید. همه چنینی می باریست که به گردش این

هایش را با او هماهنگ  تر از همه اینکه حتی گام داشت. عجیب زد و حتی قدم برمی کرد، حرف می روشن مردانه رفتار می مهندس

 .کرد. ناخودآگاه به یاد بهزاد افتاد می

رفت  رفتند، دو یا سه گام جلوتر از او راه می ی خدا وقتی با هم بیرون می شهشد تا با او قدم بردارد و همی بهزادی که کسر شانش می

 .تا مبادا کسی او را با مهربان ببیند

پا او را به بیرون پرتاب کرد و حواسش را به دخترها  با دم و بازدم عمیقی، مجالی به بهزاد نداد تا در ذهنش جوالن دهد و با یک تیپ

 .دادند وقالبش سرخوش، سرگرم بگو و بخندشان بودند و به یکدیگر مجال حرف زدن نمی خیال دنیا و قیل داد که چند قدم جلوتر، بی

های بلندشان توجه همه را جلب کرده بود، برداشت. قدری  یوسف نگاهش را از هیاهوی اطرافش و جمع دختر و پسری که خنده

 .ممتد بینشان را شکست ها فاصله بگیرد و سپس سکوت هایش را کندتر کرد تا از آن قدم

 .واشی باره که اومدی تنگه کنم اولین فکر می -

 .آنی از خیاالتش فاصله گرفت. هنوز بابت حضور اجباریش شرمنده بود مهربان متعجب، به

 های صحرایی را همراه نسیم شهریور ماه که خنک، نرم و سبک از کنارش لقی مهرسا، عطر دلنشین و پر طراوت گل دلخور از دهن

 :نرمی همان نسیم جواب داد سمت یوسف چرخید و به هایش جا داد و سرش به گذشت را در ریه می

 .واشی باره که اومدیم تنگه بله درسته. من و مهرسا اولین -

 :گذراندن بود، توضیح داد خیال دنیا درحال خوش که نگاهش روبه جلو بود و پی مهرسا که بی سپس درحالی

کنه. راستش ما  زده میشه، مدام پرحرفی می زده شده. مهرسا وقتی هیجان واشی خیلی ذوق برای اومدن به تنگهمهندس، مهرسا  آقای -

 .روی داره، نیومده بودیم جور جاها که نیاز به پیاده هاست که به این خاطر شرایط خاص پدرم مدت به

 .فرو داد و با انگشت کوچک دست راستش، ابرویش را خاراند اش را با آب دهانش یوسف برای اینکه او را از اشتباه بیرون آورد، خنده

 .اما خواهرتون حرفی نزده -

گاهی با  ای داشت و گـه توانست حتی از پشت عینک ببیند. با همان لحن که نرمی خاص اما مردانه نگاه متعجب مهربان را می

 :شد، توضیح داد های عمیقش همراه می نفس

های بدون بند یا چرمی برای پیاده روی مناسب  دونه که کفش واشی، می ی که قبالً رفته تنگهفهمیدنش خیلی سخت نبود. کس -

 .گفت کاش صبا بهتون می ای و بدون بنده. ای های شما هم پارچه راحتی هر لحظه ممکنه از پا در بیاد و کفش نیست و به
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دعوتش تلقی کرد.  ای به حضور بی سقوط کرد و حرف یوسف را طعنهای از افکار منفی  های بد شد و در چاله آنی پر از حس مهربان به

 .اش نشست ناخودآگاه لبخند نرمش از روی بام لبش به زیر افتاد و به جای آن اخمی روی پیشانی

کرد بعد از  جاکرد. تصور می ی او سوار کرده بود، جابه صدقه و خواهش برگرده ی پر از خوراکی مهرسا را که از وسط راه با قربان کوله

 .کنان و خوش خوشک برمیگردند دلی روی، در دل طبیعت و استراحت زیر درختان دلی پیاده

پاسخ، جفت پا آمد و تمام حجم افکارش را پر کرده بود و اگر اصرارهای مهرسا نبود،  اصالً مقصر مهرنوش بود که بعد از آن تلفن بی

آمد. برای این فکر،  ها می هایش می بارید، همراه آن ز سر روی لحن و جملهمیلی ا ی صبا که بی ونیمه محال بود با دعوت نصفه

 .های بدی که به جانش افتاده بود، دوا نکرد نیشگون ریزی از پایش گرفت؛ ولی دردی از حس

 .اش ریخت های مؤدبانه رو داد و یک کاسه پر از طعم تلخ بر روی جمله اش را باال و نگاهش را به روبه چانه

هواییه و مامان و بابام همیشه نگرانش هستن. برای همین من  دعوت جایی نمیرم. مهرسا دختر سربه وقت بی مهندس، من هیچ آقای -

 .شدم های نامناسب مزاحم شما نمی رو همراهش راهی کردن. وگرنه با این کفش

گذاشت و با جمالتی نرم و سبک  بانش میتوانست، حرف دلش را روی ز هایش گره کور بخورد. اگر می حاال نوبت یوسف بود که اخم

 .رو داد خوبه که اینجایی، اما هیچی نگفت و نگاه سرد و سختش را به روبه  گفت که دختر چی داری میگی تو؟ خیلی می

 .ی او را در دم قیچی کرد سپس با لحنی که دیگر نرمی دقایق پیش را نداشتند، جمله

 .کردم داشت کردید متأسفم نباید دخالت میخوام. انگار منطورم رو بد بر معذرت می -

 .خواهی یوسف، از صد تا فحش و ناسزا دردسر بدتر بود و دلخوری را کنار شرمندگی به دلش زنجیر کرد معذرت

ایشان ه واشی به راه افتادند و دیگر نگاه سمت تنگه هایشان شتاب دادند و خود را به دخترها رساندند و با فاصله از هم به هر دو به قدم

 .سمت یکدیگر کج نشد به

*** 

زده شد و مانند کسی که سحر شده  واشی رسید. مهربان از این همه زیبایی شگفت ی بعد به تنگه امتداد دلخوری هردو، بیست دقیقه

 .باز مانده بود باشد، دهانش نیمه

دان عمیق ولی صاف و زالل در دل آن جریان ای نه چن فلک کشیده که رودخانه های بلند سنگی بود، سربه رویش داالنی ازصخره پیش

 .داشت

ها، حس طراوت و تازگی زیرپوستش به تکاپو  از تماشای رنگ آبی آسمان از شکاف باالی سرش و انعکاس نور بر روی صخره

 .ای از بهشت را به زمین قرض داده باشند، آنجا بهشتی کوچک بود شیرینی افتاد. گویی تکه

جان کرده بود، نفس عمیق و ممتد کشید. هوای روزهای پایانی تابستان، به طرز  دهایی که در پایتخت نوشمهربان به تالفی تمام دو

 .وزید، گواه آن بود داد ونسیم خنک و ملسی که می غریبی بوی پاییز می
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 .توجهی محسوسش به او روشن و بی های مهندس همه چیز برایش دلخواه بود، جزء اخم

های مهرسا را هم باید به  سری آمد. البته سبک نظر می ار ندادن او وقت صحبت، برای مهربان دردناک بههایش مخاطب قر محلی بی

 .کرد آن اضافه می

داد این فکر مثل تیری  جایی انجام می های لوس و نابه شد و گاهی هم شوخی چنان جوگیر شده بود که دمی از صبا جدا نمی مهرسا آن

هوا را خیلی بهتر از او شناخته  مورد نبوده و مهرسای سربه حوری وآقاجانش چندان هم بی های مامان از ذهنش عبور کرد که دلواپسی

 .بودند

کرد تا حساب کار  گرفت. چشمانش را پنهانی قدری برایش براق می مهربان مثل ببری زخمی، هرگاه در مسیر نگاه مهرسا قرار می

گذرانی در  حساب و کتاب دستش باشد و تنها اصلی که به آن پای بند بود، خوشتر از آن بود که  دستش بیاید؛ اما مهرسا سرخوش

 .لحظه بود و الغیر

های رنگانگ ریز و  هایش را به کمر قالب و نگاهی به بستر شفاف رودخانه انداخت و سنگ پوف بلندی از سر ناچاری کشید. دست

 .درخشیدند ها، باز همچنان می ی صخره درشت آن که زیر سایه

پا بود.   وار به اطراف به گردش درآمد. هیاهوی شیرینی از جنس خوشی وخنده و هیجان به وسف را ندیده گرفت و نگاهش دایرهی

 .کردند طریقی برای رفتن به داخل آب، خود را مهیا می مهمانان تنگه هر یک به

 .کرد هایش را محکم می هایش را. دیگری هم بند کفش زد و دیگری آستین ی شلوارش را باال می یکی پاچه

میان این هیاهو، نگاهش باز به مهرسا رسید و عاقبت رفتار سبک او را تاب نیاورد. همین که صبا و شبنم از او قدری فاصله گرفتند، 

 :سمت خود کشید و زیرگوشش زمزمه کرد خود را به او رساند. بازویش را به

جوری  حوری حق داشت نذاره تنهایی بیای. تو که این انمانه رفتار کن. مامانمهندس بردی. یکم مؤدب و خ مهرسا آبرومو پیش آقای -

 .نبودی

ی دیگر فقط در بند خوردن، به تنها چیزی که فکر  کره گذرانی بود و نیم ی راست مهرسا در اشغال خوش کره ولی از آنجایی که نیم

ه، تندوتیز بازویش را از دست مهربان بیرون آورد و معترض به میان ادبان کرد، آبروداری و خانمانه رفتارکردن بود. با یک حرکت بی نمی

 :جا کرد و با صدایی که قدری بلند بود جواب داد  های او آمد. پاکت چیپسش را جابه نصحیت

 .مهربان تو رو خدا یه روز نصحیت رو کنار بذار. مامان نیست تو جاش نشستی؟ بذار خوش بگذرونیم-

آرزو کرد تا همین لحظه از خجالت بخار شده و به ابرهای تپل و سفید باالی سرش ملحق شود و با باران  سر رو به آسمان برداشت.

 .سال بعد به زمین برگردد

هایش را محکم کند و  ی یوسف کرد که روی زانو خم شده بود تا بند کتانی گاه زیرچشمی نگاهی روانه هایش را برهم فشرد. آن پلک

 .هایش با مهرسا جا مانده های او، میان مکالمه کرد جفت گوش دانست چرا احساس می نمی
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 .سوتر پرتاب کرد جان را کمی آن ی بی ای به سنگ زیر پایش زد و آن زبان بسته کالفه بود. قدری هم عصبانی، با نوک پا ضربه

ای که چیزی از لواشک آلو کم نداشت  ههای پارچ های مهرسا وکفش سری ی صبا، سبک ونیمه امروز روز او نبود. بعد از آن دعوت نصفه

هایش که مثل خوره به جانش افتاده بود که دیگر جای خود را  محلی های یوسف و بی بایست با آن به دل رودخانه بزند، اخم و می

 .داشت

 .با صدای صبا، از هیاهوی ذهنش فاصله گرفت

ها کندن که  هایی روی صخره  شید. کتیبه ا. آبشار رو ببینید عاشقش میمتین و بابایوسفم اومدیم اینج ها من اول تابستون با دایی بچه -

 .مال زمان قاجاره. بابام قول داده بود برای تولدم بازم بیاییم اینجا

 .ی او را بوسید ی پاهایش قدری بلند شد. خودش را از بازوی یوسف آویزان کرد و محکم گونه صبا این را گفت پ روی پنجه

 !عاشقتممرسی بابا  -

زد، با خنده و هیاهو داخل آب شدند و  ها چشمانشان از خوشی برق می ندیده وخیزکنان همراه مهرسا و شبنم که مثل آب سپس جست

 .پاهای هر سه تا مچ در آب فرو رفت

 .مهربان نگاهی به عمق رودخانه انداخت. باز هم جای شکرش باقی بود که عمق رودخانه چندان زیاد نبود

ی دلخورش بود و نیم دیگر، دخترها که از سردی آب  ف به دونیم تقسیم شده بود. نیم بیشترش پی مهربان و چهرهحواس یوس

سوتر، چشمشان پی دخترها بود و  ی ژیگول که کمی آن پریدند و با دیدن سه پسر نوزده یا بیست ساله زده باالوپایین می هیجان

کردند، با لحنی قاطع و هشداردهنده گویی که به در  ها می ای خرج آن عشـ*ـوه وپنهونی دخترها هم گاهی پرشیطنت، زیرچشمی پس

 :بگوید تا دیوار بشنود گفت

 .سرتون میاییم شید. حواسم بهتون هست. من و دلشاد هم پشت ها امروز اینجا خیلی شلوغه. از جلوی چشمم دور نمی بچه -

 .طور گفتند صبا چشمی گفت و مهرسا و شبنم هم همین

دار بین خودش و مهربان را نداشت. به  هایش را میان موهایش فرو برد و به دل آب زد. دیگر طاقت این سکوت کش ف پنجهیوس

 :سمت مهربان چرخید. پرچم صلح را برافراشت و با لحنی نرم گفت کمرش زوایه داد و به

 .بیا بریم. نگران نباش، حواسم بهت هست. آهسته میریم اتفاقی نمیفته -

هایش  ی دلنشینی بود. حمایتی کمرنگ اما شیرین و دلخواه، جواب آشتی مهربان هم لبخندی نرم و مالیم بود. به یاد کودکی جمله

ی پر  بین باشد و مثل همیشه نیمه اش را روی انگشت وسط دستش گذاشت. سعی کرد خوش شانسی، انگشت اشاره ی خوش نشانه به

هایی که بر روی هم  اخل آب رودخانه که چیزی از آب یخچال کم نداشت فرو برد، انگشتلیوان را ببیند؛ اما همین که پایش را د

 .هایش باال آمد پلک گذاشته بود از هم باز شد و سرما تا پشت

 .وخمی در پیش دارد اش ترک برداشته و روز پر پیچ بینی وقتی پایش محکم به سنگی برخورد کرد، فهمید که لیوان خوش
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چیز به دلخواهت پیش نمی رودو برای مهربان این چنین بود ، و هر چه پیش می رفتندآب رودخانه عمیق تر می گاهی اوقات همه 

شد و پر جوش و خروش تر ، تنگه گاهی چنان باریک بود که مهربان و یوسف بازو به بازو قدم بر می داشتندوگاهی عقب تر از دختر 

 .ها فقط یک قدم با آنها فاصله داشتند

اسش به کوله ی سنگینی بود که پشت مهربان آویزان بود و سواری می گرفت ، از او خواست تا کوله را به او بدهد، اما یوسف حو

 .مهربان با تشکری کوتاه نپذیرفت

مهربان هر چند قدم هایش را میان آبی که تا زانویس باال آمده بود ، حساب شده قدم بر می داشت اماگاهی احتیاط هم کاری از 

بر نمی آمدوپایش روی سنگ های غلتان رود خانه سر می خورد وبه ناچار به گوشه ی آستین پیراهن یوسف چنگی می  دستش

 .انداخت و یوسف با مالحظه تکیه گاهش می شد

د و آفتاب مذبوحانه تالش می کرد تا از میان دیوارهای سنگی سرکی به رودخانه بکشد اما موفق نبود و سایه همچنان مهمان تنگه بو

 .بر روی صخره های تند و تیزش پس وپیش می شد

باد سردی که عجیب بو و برنگ پاییزی داشت خود را به البه الی لباس های تابستانی مهمانان تنگه پنهان می کردو لرز به تنشان 

 .می چسباند

 .از مهربان و یوسف پیش می رفتندصبا ،مهرسا و شبنم بی خیال خنکای تنگه در حالی که غش غش خنده هایشان به راه بود جلوتر 

اکیپی از دختر های ترگل و ورگل تیش مامانی از کنار شان عبور کردندو یکی از آنها که حب بی حیایی قورتداده بود و یک قولوپ 

 :آب هم رویش به پشت سر برگشت ،نیم نگاهی روانه ی یوسف کرد و با صدایی بلند رو به دوستانش ،گفت

 «ا افتاده هاش هستم ،قد بلند هم که باشه دیگه معرکه اسبچه ها من عاشق ج »

دختر هایی که پس وپیش با هم حرکت می کردند، شلیک خنده هایشان به هوا پرتاب شد و از کنار صبا و مهرسا و شبنم هم گذستند 

 .و به راه شان ادامه دادند

آنی سرش به سمت او کج شد و زیر چشمی چهره ی بی برای مهربان تمام حاالت صورت یوسف به طرز عجیبی مهم شده بود ، به 

تفاوت او را تماشاکرد ، چند تار موی نقره ای که میان موهای مشکی و براقش کنار شقیقه هایش لم داده بودند زیر تابش انوار 

 .خورشید می درخشید ند

را برای جو گندمی شدن بر می داشتند از او  دختر ها حق داشتند، موهای مشکی رو به باال شانه زده شده ی یوسف که اولین قدمها

 . مردی خوش استیل جا افتاده ساخته بود

مهربان عادالنه حواسش را تقسیم کرد ، نیمی از آن سهم یوسف و قدم هایش شد و نیمی دیگر پی مهرسا که همراه صبا پس 

 !اغ سبزی هم به اونشان می دادندوپنهونی با پسر دیالقی بده بستونی بین نگاههایشان به راه بودو هر زگاهی چر
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جوانک مدل موهایش تاج خروسی بودو روی موهایش رنگ زردی مواج موج می زد و همراه دوستان دیگرش که اکیپی پنج ، شش 

 .نفره بودند ، با قدری فاصله پس و پیش از آنها راه می رفتند

ا ناگهان یکی از دوستان جوانک دیالق که جوانی باریک مهربان پی فرصتی تا مهرسا نزدیک شود و بگوید حواسم بهت هست ام

 .اندام بود ، تنه ی محکمی به مهربان زد و از کنارش عبور کرد

اتفاق به عمر چشم بر هم زدنی در یک لحظه ی کوتاه متولد شد ، سنگ گردی زیر پای مهربان قل خورد و سنگینی کوله پشتی 

هم زد و پیش از آن که بتواند خودش را کنترل کند شاالپی درون آب رودخانه پخش و پال مهرسا که پر از خوراکی بود تعادلش را بر 

 ! شد و کوله اش مثل قایقی سوراخ روی آب شناور و به آنی غرق شد

حادثه به این جا ختم نشد یک لنگه از کفش هایش در آمد و شنا کنان در بستر رودخانه روی سنگها قل خورد و به سمت نا کجا آباد 

 .راهی شد

پر حرص چشمانش را بر هم گذاشت ،شرمندگی از این دست وپا چلفتگی پیش از سرمابه تار و پودش چنگ انداخت !هیچ نگفت و 

 .برای لنگه کفش از دست رفته اش فاتحه ای خواند

 .مهرسا و شبنم و صبا با صدای یوسف ایستادند و به سمت آنها چرخیدند

 « دختر ها صبر کنید »

 ! شمانی برزخی نگاهی روانه ی پسرک کرد که با ببخشیدی هول و دست پاچه سعی داست کارش را توجیح کندیوسف با چ

یوسف به آنی خم شد و بازوی مهربان را گرفت و او را از داخل آب بلند کردو نگاهش را از مانتوی نخی شیری رنگ اوکه خیس به 

 :گذاشته بود برداشت و شتاب زده ،پرسید بدنش چسبیده وتاپ نارنجی اش را دست و دلبازبه نمایش

 «حاالت خوبه ...؟ »

حالش خوب بود ، اگر لنگه کفش اش پا به فرار نمی گذاشت ! سنگینی کوله پشتی از یک طرف و شرمندگی هم از طرف دیگر روی 

زده و دست پاچه خم شد و  شانه هایش سنگینی می کرد و سر بر نداشت تا مبادا نگاه شرمنده اش را با یوسف گره بخورد ، شتاب

 :مانتوی نازکش را که دو دستی به تاپ نارنجی اش چسبیده بود از آن جدا کرد و جواب داد

 «.چیز نیس خوبم ، پام روی سنگ لیز خورد »

پ مهرسا، شبنم و صبا که چند قدم با آنها فاصله داشتند با دیدن لباس خیس مهربان خالف جهت رودخانه ایستادند و شاالپ شلو

 .کنان به سمت آنها به راه افتادند

مهربان پایین مانتوی غرق آبش را گرفت و میان دستانش چالند تا قدری سبک تر شود و از ته دل دعا کردتا یوسف متوجه ی تنه ی 

 .عمدی پسرک نشده باشد و اینکه دختر هاپی نخ دادن به دارو دسته ی او بودند
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د و بعد از تنه ای که تعمدی به پهلوی و مهربان زدند از حواس پرتی یوسف استفاده کردندو پسر سناریو پسرها پالن به پالن اجرا ش

دیالق هنگامی که از کنار صبا رد می شد کاغذمچاله ای توی مشت صبا به جا گذاشت و سپس دستش را به عالمت تلفن باال برد و 

 :د اما نبود ، گفتکنار گوشش تکان ریزی داد و با صدایی که سعی داشت آهسته باش

 «زنگ بزنید منتظرم »

 . یوسف متوجه ی کاغذ مچاله شده میان دست صبا نشد ،اما حرکت دست جوانک را دید و جمله اش را هم شنید

دیگر تاب نیاورد و حرف آخر پسر مو خروسی دیالق بد جوری روی غیرتش لنگر انداخت ، مردانگی اس که درون آب نم نکشیده بود 

اند، با گام هایی بلند و پر شتاب اما سنگین چند قدم در رود خانه راه رفت ، فاصله اش را با او کوتاه کرد و با سر که ساکت بم

انگشتانش روی شانه ی او تپ تپ چند ضربه ی کوتاه زد ، هنگامی که پسرک به سمت او چرخید اوضاع قمر در عقرب در هم پیچ و 

 .تاب خورد

*** 

 :ازخشم شره می کرد، گفتیوسف با چشمانی که 

 «!ببینم بچه ناموس سرت نمی شه ؟ شماره رو بده تا خودم از خجالتت در بیام »

پسرک دیالق گویی دسته هاونی در گلویش جا مانده باشد خر خر کنان مانند خروس جنگی گردن کشید و صدایش را در گلویش پیچ 

کشک چی ؟ پشم چی ؟ کدوم شماره ؟ خیال » از دیوار حاشا باال رفت.  و خم داد و با ادبیاتی که مختص دارو دسته ی الت هاست

 «برت داشته دادا.... !؟

پسرک حیا را قورت داده بودو لغات چاله میدانی را میان جمله هایش می نشاندو بر خالف یوسف که بر خوردی منطقی و متناسب با 

 :فتار زشتی نداشته باشد و شمرده و آرام حرف می زدشخصیتش داشت ،خشمش را تکه تکه با آب دهانش فرو می دادتا ر

 «! حواسم بهت هست ،از ابتدای تنگه چشمت دنبال دختر هاست ، خیال نکن تنه ای که رفیقت عمدا زد رو متوجه نشدم »

 .جوانک که نقشه هایش را نقش بر آب می دید آن را پشت هوچی گری هایش پنهان کرد و باز هم گردن کشید

ظی می رفت تا به دست به یقه شدن منتهی شود ، صبا از ترس در دم شماره تلفن پسرک را به آب سپرد تا اشکهایش را در گیری لف

 .پاک کند

مهربان هول و دست پاچه ، جمعیتی که در باریکی تنگه در حال تماشا بودند را پس زد و خود را به یوسف رساند و پیراهن او را کشید 

 :ا بود با صدایی بلند ، گفتو میان همهمه ای که بر پ

 «آقای مهندس خواهش می کنم کوتاه بیایید »

 .اما یوسف فقط صدای توهین های پسرک را می شنیدو اعصابش تا به نقطه ی جوش کش آمده بود
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او قلب صبا مثل گنجشکی که در دام افتاده باشد گروپ گروپ در سـ*ـینه اش می کوبید، از حساسیت های پدرش و تعصب خاص 

 . بر روی این مسائل خبر داشت . اخم وحشتناک پدرش بدترین اتفاق زندگی اش بود

مهرسا هم از ترس زبانش بند آمده بود ، صبا بی وقفه چون ابر بهارگریه می کرد و شبنم که متوجه ی دسته گل مهرسا و صبا نشده 

 .بود ، متعجب، هاج و واج فقط نگاه می کرد

 .فت تا وارد فاز دعوا ی تن به تن شودمشاجره ی لفظی آن دو می ر

چند نفر بی خیال با موبایل هایشان فیلم می گرفتند تا خوراک شبکه های اجتماعی شان را فراهم کنند ، گویی از کره ی ماه آمده 

 !باشند و رسم انسانیت را نمی دانستند که این چنین بی تفاوت فقط نظاره گر بودند

چ کدام نمی شد ، می بایست پیش از آنکه کار به نزاع و در گیری ختم می شد و آن دو یک دیگر را مهربان سر در گریبان حریف هی

داخل رودخانه غرق کنند، کاری می کرد. ناچار به آنی خودش را ما بین پسرک و یوسف قرار داد، رو به یوسف ایستاد و دست روی 

 :بود چیزی شبیه فریاد ، گفت بازوی او گذاشت و با صدایی که تا حاال یوسف از او نشنیده

 «آقای مهندس خواهش می کنم ، شما کوتاه بیاین ، دختر ها ترسیدن»

 :مردی از بین جمع با صدای بلند ، گفت

 «یه صلوات ختم کنید تا قاعله ختم به خیربشه»

نها دور شد ، اما اخم های در بله به لطف صلوات قاعله ختم به خیر شد و جوانک دردسرهایش را برداشت و شاالپ شاالپ کنان از آ

 ! هم یوسف و خلق تنگش جمع نشد

خیل عظیمی از جمعیت که منتظر بودند تا راه باز شود ، گویی پشت چراغ سبز خیابان ایستاده باشند با تمام شدن دعوا به راهشان 

 .ادامه دادند

ید تا ته مانده ی خشمش رامهار کند . سپی نیم یوسف به صخره تکه دادو پنجه هایش را داخل موهایش فرو برد ، نفس عمیقی کش

نگاهی به چهره ی رنگ پریده ی مهربان انداخت و سر بر گرداند و پر غیض رو به صبا که اشکهایش خشک شده بود حاال ترس 

 :جای آن را پر کرده بود با لحنی قاطع که ذره ای انعطاف و نرمی در آن نبود ، گفت

 «. ود ، همین اآلن بر می گردیمحواسم به رفتار های زشتتون ب»

 ! مهرسا شرمنده لب گزید و سر خم کرد تا چشم غره های مهربان را نبیند

 ! صبا هم سر به زیر انداخت برای او که همیشه صدای نوازش گر پدرش را زیر گوشش داشت این لحن حکم فلک کردن را داشت

 ! هرسا را هم سر جایشان خشک کرده بودابهت کالم یوسف مثل صاعقه ای که به زمین برسد شبنم و م

البته مهربان هم دسته کمی از آنها نداشت و موهای پخش و پالیش را به زیر شال هول داد و با صدای یوسف سرش به سمت او 

 . چرخید
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 « کوله ات روبده من ، خیس شده وبیشتر لباس هات رو خیس می کنه»

تعارف پاره کردن با مردی که خنجر غیرتش حسابی آخته شده ، دیوانگی محض بود و  مهربان لبهای خشکش را با سر زبان تر کرد ،

جرات نکرد تا بگوید که لنگه کفش بخت برگشته اش شنا کنان به زباله هایی که توسط افرادی بی فکر به داخل رودخانه سرازیر می 

 . مثل لشکری شکست خورده راه رفته را برگشتند شود ملحق شده .تشکر کوتاهی کرد و کوله ی خیس و سنگین را به او سپرد و

 

*** 

در راه باز گشت دیگر از شوخی و خنده خبری نبود ، صبا ، بابا یوسفش را می شناخت و می دانست تنبیه اصلی که همان بی محلی 

اند آیا بابا یوسفش های آشکار اوست و جان به ستوه می آورد در راه است وعجیب دل توی دلش بی قرار زیر و رو می شد تا بد

 متوجه ی گرفتن شماره از همان جوانک دردسر ساز شده ، یا نه ؟

سکوت مثل ویروس به جان لبهای هر پنج نفر شان افتاد و مهربان به لحظه ای فکر می کرد که یوسف با این خلق تنگ متوجه شود 

 ! که مهربان دست و پا چلفتی مانند سیندرال فقط یک لنگه کفش به پا دارد

سکوت مثل کشی که آن را بکشند تا زمانی که از رودخانه خارج نشدند کش پیدا کرد و به محض بیرون آمدن از آب اولین نفری که 

 : این سکوت را شکست یوسف بود

 «دلشاد ، یه لنگه کفشت کو ..!؟»

اما موفق نبود و با خنده ای که خب ، دقیقا از همین می ترسید ! سعی کرد پای بدون کفش اش را پشت پای دیگر پنهان کند 

 . مصنوعی بودن از سر رویش می بارید ، سعی کرد اوضاع را خوب جلوه دهد

 «. موقعی که افتادم توی رود خونه ، جریان آب یه لنگه اش رو با خودش برد»

 .یوسف سعی کرد عصبانیت اش را پشت لحن آرامش پنهان کند اما موفق نبود

 «! می خوای این همه راه رو بدون کفش برگردی ؟ توی راه پر خرد شیشه اس می شه لطفا بگی چه جوری »

خودش به این قسمت ماجرا فکر کرده و تمام راه حل هایش به بن بست منتهی شده بود ! با همان لبخند مصنوعی روی لبش جواب 

 :داد

 «... طوری نیس جوراب پامه

می تواند » تا نظر کارشناسی بدهند، مهرسا سر خوش و بی خیال با خنده گفت : دختر ها به دورش حلقه زدند ، حاال نوبت آنها بود 

 « ! تا آنجا لی لی کند

 :صبا خوشحال از این که موضوع مزاحمت جوانک دیالق تحت شعاع گم شدن کفش مهربان قرار گرفته بود ، گفت

 «. اگر این بار هم بودند ، مشکلش حل می شددفعه ی قبلی این جا پراز دست فروش بود که دمپایی بند دار می فروختن و »
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 « کفش هایشان را به نوبت به او قرض دهند» اما شبنم قدری مهربان تر بود و پیشنهاد داد 

مهربان نگاهش به ظاهر با دختر ها بود اما دلش با هر قدم یوسف پس و پیش می شد و وقتی با اخم های درهمش سمت او آمد 

 .خم های او هم نا خود آگاه در هم گره خوردقلبش در دم ایستاد و ا

 .دختر ها وقتی دیدند که مهربان از پیشنهاد های یونیک آنها استقبال نکرد از گرد او پراکنده شدند و از او فاصله گرفتند

 انه سپردمهربان دلخور از پیشامدی که هیچ نقشی در آن نداشت پشت به یوسف شد و با نفس عمیقی حس های بدش را به آب رودخ

. 

 «!... کفشت غرق شده ، کشتی هات که غرق نشده ! با قاطر سواری میونه ای داری »

سرش به آنی به سمت یوسف چرخید که فقط یک قدم با او فاصله داشت ، با چشمانی که می خندید ، قاطره ی را نشان داد که کمی 

 .آن سو تر همراه صاحبش منتظر مسافری بود تا به دل آب بزند

 :سف همراه لبخند نرمش توضیح دادیو

اونهایی که دلشون نمی خواد خیس آب بشن یا مشکل راه رفتن داخل آب رو دارن ، قاطر اجاره می کنن ، می تونی تا پارکینگ  »

 «. سوار قاطر بشی ، فکر می کتم توی صندوق عقب ماشین دمپایی رو فرشی های صبا باشه ، می تونی اونها رو هم پات کنی

 :به چهره ی مردد او خیره شد که تکه موی نارنجی رنگش نامرتب از زیر شال به بیرون سرک کشیده بود و ادامه داد یوسف

 «.... تصمیم بگیر تا قاطر رو اجاره نکردن »

 چقدر این لحن حمایت گر را دوست داشت ، حس های بدش نا امید خود را در دم در رودخانه غرق کردند و حال خوشی جای آن را

 .پر کرد

این مرد توانایی فوق العاده ای در از بین بردن حس های بد داشت و هر قدم که بر می داشت بندی از مهر به دلش محکم گره زده 

 .می شد

تا به حال قاطر سواری نکرده بود و می توانست تجربه ی شیرینی باشد .کشتی نحاتی که روی دست و پا راه می رفت و دو گوش 

 . گوله ای به گردنش آویزان بود . به عالمت تایید لبخند پر سپاسی زد و یوسف مـسـ*ـت لبخند او شددراز داشت و زن

 

**** 

دختر ها با دیدن قاطر باز خنده به لبهایشان برگشت و پسرک دیالق را فراموش کردند . یوسف هم به احترام تولد صبا خطای او را 

 . ن شوت و تنبیه صبا را به وقت دیگری موکل کردکه مهرسا هم شریک جرمش بود از ذهنش به بیرو

 : صاحب قاطر خوشحال از مشتری چرب و چیلی که پول درست و درمانی به او وعده داده بود رو به مهربان گفت

 «... همشیره ، پات رو روی لبه ی جیب خورجین بند کن و سوار شو »
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گفت اما موفق نشد و قاطر بی نوا به سمت جلو قدمی برداشت ، دختر ها به مهربان بدون آن که قر و قنبیله بیاید همان کرد که او 

جای کمک کردن از خنده ریسه رفته بودند و نمی توانستند خودشان را کنترل کنند! یوسف که دیگر اخمی روی صورتش نبود و با 

 بار بیهوده تر از دفعه ی قبل موفق نمی شدلبخندی نرم و مالیم ، مهربان را نگاه می کرد که برای سوار شدن تالش می کرد و هر 

! 

به کنار او آمد ، دلش می خواست دو دستش را دور کمر ش حلقه کند و با یک حرکت او را روی قاطر خاکستری رنگ بنشاند اما پا 

 : روی خواسته ی نا به جای دلش گذاشت و آرام و شمرده رو به مهربان گفت

 «... دست دیگه ات رو هم بده منیه دستت رو بگیر لبه ی خورجین و  »

بادرنگی کوتاه دست مهربان میان دست یوسف جای گرفت و از این حمایت کوچک ولی مردانه بندی دیگر به دلش زده شدو یوسف 

 .دست کوچک او را میان دستش به نرمی فشرد

در حالی که خنده هایشان را به سختی کنترل دختر ها با سوار شدن مهربان ، هورا کشان همراه او که سوار بر قاطر بود راهی شدند 

می کردند و به قاطر بینوا انواع چیبس و پفک و شکالت خوراندند و گاهی هم زنگوله اش را تکان می دادند . البته به همین قناعت 

 .دندنکردند و نوبتی کفش هایشان را به مهربان قرض می دادند و خود سوار قاطر می شدند و تا خود پار کینگ خندی

وقتی به محوطه ی پارکینگ رسیدند ، یوسف کرایه ی قاطر را حساب کرد و رو فرشی های صبا را هم به مهربان داد و منتظر متین 

 .و نازنین شدند

 . وقت ناهار صبا با فاکتور گرفتن از بلوایی که مسبب اصلی آن خودش بود از گم شدن کفش مهربان گفت و به قاطر سواری ختم شد

با حسرت به دختر ها که هریک از خاطره ی قاطر سواریشان با شور و حرارت تعریف می کردند ، نگاه می کرد و گاهی آهی از نازنین 

 «...خوش به حالتون» سر حسرت می کشید و می گفت : 

 .سفر به تنگه ی واشی با کوله باری از خاطره به اتمام رسید

شی زری دوزی صبا انداخت ، سپس سر برداشت و به چشمان خندان و براق وقت خدا حافظی مهربان نگاهی به کفش های رو فر

یوسف نگاه کرد و نیم نگاهی روانه ی مهرسا که کنار ماشین منتظر او ایستاده بود و همراه صبا و شبنم مثل ورور جادو حرف می زد و 

 !گویا حرفهایشان به نقطه ی پایان نمی رسید

 :رده و آرام ، گفتلبهایش را با سر زبان تر کرد و شم

 «. آقای مهندس ، بابت امروز ممنونم خیلی خوش گذشت ، ببخشید که بی دعوت اومدم و با گم شدن کفشم باعث زحمتتون شدم »

 :یوسف با لبخند نرمی جواب داد

، آبشار تنگه  دختر تو نمی خوای کوتاه بیای ؟ برای من هم روز خوبی بود ، مرسی که اومدی و سعی کردی به صبا خوش بگذره »

 «.ی واشی واقعا دیدنیه ، مزاحمت اون پسرک اعصابم رو بهم ریخت و نشد بریم اونجا رو ببینم
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مهربان برای تشکر لبخندی وسیع به او هدیه داد ، آبشار را می خواست چه کند ؟ وقتی آبشاری از حس خوب در دلش جاری و فکر 

 . ه بوداو مثل عسلی چسبناک به تار و پود ذهنش چسبید

یوسف هم افکاری مشابه او داشت با احساسی قوی تر ، اما احساسش را پشت ابهت مردانه اش پنهان کرد و نگاه بی تابش را به 

 . بادی داد که میان شاخ و برگ درختان پر و پیچ و تاب می پیچید تا مبادا حرف دلش روی چشمانش جای بگیرد

این ماندن را دیگر جایز ندانست و بعد از خدا حافظی از صبا و شبنم همراه مهرسا سوار  مهربان قدری این پا و آن پا شد ، پیش از

 .جانش که به امانت گرفته بود شدندو با تک بوقی از آنها خدا حافظی کردو به راه افتاد پراید آقا 

 

*** 

که سرش پر بود از یوسف با تبحر تندوتیز  گیر جمعه رسید و مهربان درحالی وشیرین بود به غروب دل ای که پر از حوادث تلخ جمعه

ای  کرد که پیش یوسف به جا گذاشته بود. حفره راند و به جای خالی دلش فکر می های تهران می میان ترافیک چنبره زده در خیابان

 .شد نرمک از عشق پر می که نرم

های امروز حرفی به آقاجانش یا مامان حوری  ماجرامهرسا با دیدن دو اخم نشسته به روی پیشانی مهربان از ترس این که مبادا از 

 :گفت بست و می خواری درآمده بود و یک خط در میان با لحنی التماس گونه به ناف مهربان آبجی می بزند از در پاچه

 !ها آبجی جونم تو رو خدا به مامان اینا حرفی نزنی -

 :رو بود، با لحنی آرام اما پر از تهدید جواب داد ه نگاهش به روبهک اما مهربان زیرکانه ترفند او را نقش بر آب کرد و درحالی

مونه و به محض اینکه یه اشتباه دیگه ازت سر بزنه  زنم؛ ولی رفتار زشت امروزت، پیش من گروگان می باشه حرفی نمی -

دس بردی رو به مامان و آقا جون خاصیت از من پیش مهن رودربایستی تمام ماجرای امروز و آبروریزی که به خاطر اون دیالق بی بی

 بشی؟ خوای زود بزرگ فهمم چرا می میگم. من نمی

خیر گذشتن امروز، سؤال  ی پر سودی بود و شاد و شنگول از به ی مهربان باز شد، برای او معامله نیش مهرسا قبل از تمام شدن جمله

 .مهربان کاشت و تا خانه دیگر حرفی نزدی  ی محکمی بر روی گونه جواب گذاشت. خم شد و بـ..وسـ..ـه او را بی

شان  محض رسیدن در خانه ولی از آن جایی که ناف این جمعه را با حادثه بریده بودند و قرار نبود بدون اتفاق دیگری به پایان برسد به

 :ای کشید. گفت مهرسا از شوق سر جایش نیم خیز شد و جیغ خفه

شرت سفید و شلوار جین چقدر بهش  کار داره؟ بی شرف خیلی جذابه! تی ست! یعنی چیی ما وای مهربان جونم، بهزاد دم در خونه -

 !میاد

تر از او روی بازویش نشست و به چشمان او  مهرسا این را گفت و تندوتیز کمربندش را باز کرد تا پیاده شود که دست مهربان عجول

 :خیره شد. با لحنی پر از تهدید اما آرام گفت
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ی آدم  رو یادت نره پس مثل بچه  باشه چه قراری گذاشتیم. اشتباه بعدی کلیدی میشه برای باز شدن دهن من، اینمهرسا یادت  -

 .ندازی پایین و میری خونه ای سرت رو می کنی و بدون حرف اضافه فقط بهش سالم می

ای  آن را تاب داد و با لب و لوچه اش را میان دستش گرفت و شوق مهرسا دم در فروکش کرد. یک تای موی بافته شده تمام شورو

 :آویزان جواب داد

 !کنی !؟ من که چیزی نگفتم باشه چرا دعوا می -

زده و یک پایش را از زانو خم و بند  مسیر نگاه مهربان به بهزاد ختم شد که با ژستی خاص و شیک به دیوار در ورودی آپارتمان تکیه

 .دیوار کرده بود

هایش سرریز شده بود از ماشین پیاده شد و برای ایمنی به آن قفل عصایی هم زد و همراه  از میان حسمیلی که  مهربان با تمام بی

 .ی وسیعی روی لبش بود راهی شد مهرسا که از ذوق دیدن بهزاد خنده

 :بهزاد با دیدن آن دو از دیوار فاصله گرفت. مهرسا با صدایی بلند و رسا که نشان از شوروشوقش داشت، گفت

 بهزاد خان، خوبین؟ سالم -

که چشمانش پی مهربان و اخم نشسته روی  بهزاد با ابرویی باال رفته در چشم برهم زدنی مهربان را سرتاپا از نظر گذارند و درحالی

 :صورت او بود. سالم مهرسا را جواب داد و رو به مهربان که برای سالم فقط سرش را قدری خم کرده بود، گفت

 احوال مهربان خانوم؟صدایی!  چه سالم بی -

 .سپس رو به مهرسا که با چشمانش درحال قورت دادن او بود، شد

 !زحمت صداش کن بیاد. زنگ زدم؛ ولی فکر کنم توی فاز خداحافظی گیر کرده که هنوز نیومده ی شماست، بی مامان افسرم خونه -

 .را در دل قفل چرخاند و داخل شد حس و حالی گفت و کلید میان دستش مهرسا که میلی به رفتن نداشت، چشم بی

سر  بند مهرسا به داخل برود، اما بهزاد به آنی با یک حرکت خودش را جلو انداخت و در را پشت خواست پشت مهربان درنگ نکرد. می

کرد.  ناع میی او نشست که میخ زمین از دیدن او امت های فرو افتاده روی مهربان قرار گرفت و نگاهش به روی پلک مهرسا بست. روبه

 .اش امتداد پیدا کرده بود اخم ظریف و کوچکی هم بین ابروهای او لم داده و تکه موی نارنجی رنگش تا چانه

اش دید که زیر ابروهای بلند و خوش حالت  هایش باال آمد و چشمان گیرای او را در یک قدمی مهربان متعجب از رفتار بهزاد پلک

قدر به او  کشیدند و بهزاد همین به گذشته پرتاب شد همان روزهایی که نام زن و شوهر را یدک میبرد.  اش مثل همیشه دل می مردانه

 .گوله جا ماند و با صدای او قدمی پس رفت کرد. نفسش گوله شد و او را با صدای آرامش زیر آوار تحقیر له می نزدیک می

داره! هر دختری که دست  و شیدای تو شده و دست از سرت بر نمیمار داری که افسر خانوم ما این جوری عاشق  ی میگم نکنه مهره -

بنده! دم غروبی پاش رو کرد توی یه کفش که دلم برای مهربان جونم  کنه و یه عیبی به نافش می ذارم روش با تو مقایسه می می

 .ونه نیست و بیا دنبالمتنگ شده و تلفنش رو هم جواب نمیده. من رو ببر تا ببینمش و یه ربع بعد زنگ زد که مهربان خ
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دیگر مهربان چند ماه پیش نبود که دست و دلش بلرزد و نگران از دست دادن باشد. کلید را میان مشت کوچکش فشرد و باز هم 

 :اش را باال داد و با لحنی محکم گفت قدمی پس رفت و سر برداشت و چانه

 .خوام برم داخل لطفاً از جلوی در برو کنار می -

شان را با یک قدم پر کرد. بازوی  اش، فاصله بین بینی نشده تاریک و روشن دم غروب استفاده کرد و مثل تمام حرکات پیش بهزاد از

 :وار گفت مهربان را میان دستش گرفت، سر خم کرد و جایی کنار گوش مهربان زمزمه

 !طاقت دوری من رو نداشتی؟ الغر شدی -

ای به کوتاهی عمر یک آه نفسش رفت و سر برگرداند تا نفسش به نفس او  برای لحظهاش جای گرفت  عطر تلخ بهزاد زیر بینی

 .نخورد

شان به تعداد انگشتان یک دست هم  هایی که در پنج ماه زندگی متاهلی بهزاد هنوز هم بلد بود تا با صدایش نوازش دهد. نوازش

 .نرسیده بود

 .اش را تکرار کرد ه جملهبار با سر و چشمی فرو افتاد قدمی دیگر پس رفت و این

 !لطفاً برو کنار -

ی خیابان  های تازه روشن شده ی او سر داد. نور چراغ ی آفتاب سوخته ی مهربان، نگاه نافذش را بر روی گونه توجه به خواسته بهزاد بی

 :ای بعد سر خم کرد و این بار جایی نزدیک شالش لب زد بر روی نیمی از صورتش نشسته بود، ثانیه

 !غری بهت میاد، خوشگل شدیال -

ازاین با شنیدنش در دلش  ای بود که شاید پیش آید سر برداشت. گیج جمله به آنی حتی زودتر از نفسی که از سـ*ـینه بیرون می

 .کرد اما حاال مثل رنگ خاکستری برایش خنثی بود ای از شادی به پا می ولوله

 .بعدی مانند عقرب زهر خودش را ریخت ی و با جمله ی لبش جای داد  بهزاد پوزخندی گوشه

 !قدر که دل من رو ببری ولی نه اون -

 .سپس قدری فاصله گرفت و با حالتی متعجب یک تای ابرویش را باال داد

 پشتی توی دستت میگه رفته بودی کوه؛ ولی موندم چرا با دمپایی زری دوزی گل منگولی!؟ هات سوخته و کوله نوک بینی و گونه -

 .ه کافی بود تا یوسف بدوبدو بیاید و در ذهنش چهار زانو بنشیندهمین جمل

اش  آمد بهزاد را سر جایش بنشاند، اضطرابش را پشت آرامش ساختگی جا کرد. بدش نمی پشتی پر دردسر را میان دستانش جابه کوله

 :پنهان کرد و جواب داد

 .خوام برم خونه برو کنار میخوشبختانه دیگه با هم نسبتی نداریم، پس به شما مربوط نمیشه  -
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توانست هر دختری را مجذوب خود کند در دم خاموش  گیرای بهزاد را که می  ضربه به قدر کافی مهلک بود و نور چشمان مشکی و

 .کرد

یز را نداشت! ی تندوت نشینی کند و به ناچاریک گام پس رفت. بعد از آن همه مالیمت، انتظار این جمله حاال نوبت او بود تا قدمی عقب

الیه روی  به اش الیه اش را میان موهای خوش حالتش فرو برد و تارهای مشکی و صاف با پوزخندی کنج لبش، انگشتان بلند و کشیده

 .هم، نرم و سبک لغزیدند

تاب داد و از مهربان هایش را در هوا  ای دیگر پیدا نکرد و با پوفی بلند دست بهزاد با بیرون آمدن افسر خانوم مجالی برای گفتن جمله

 .فاصله گرفت

اش را کش داد و مهربان را محکم در آغـ*ـوش  های قیطانس افسر خانوم با دیدن مهربان گویی دنیا را به او داده باشند، خنده لب

 .اش رفت ها کاشت و قربان صدقه جفت بـ..وسـ..ـه هایش جفت فشرد و روی گونه

 :رفت، گفت اش می ماشین سمت که به بهزاد دیگر نایستاد و درحالی

 .مامان من توی ماشین منتظرت هستم -

 .هایش را برای مهربان به جای گذاشت با رفتن بهزاد جمعه و اتفاقاتش هم به اتمام رسید اما خاطره

*** 

ر شهر الی نسیم د ی تابستان و در یک شب خنک شهریوری که بوی پاییز البه واشی تمام شد اما در آخرین جمعه سفر به تنگه

آنکه از حال یکدیگر خبر  هایشان را رسماً پیش یکدیگر جا گذاشتند و تا پاسی از شب بی چرخید، مهربان و یوسف سخاوتمندانه دل می

اش را توی  کرد که یک لنگه کفش کردند. یوسف به سیندرالی مهربانش فکر می داشته باشند در عالم خیال یکدیگر را مرور می

 .دانست ا گذاشته بود و مهربان به مردی که راه و رسم مردی را خوب میعقب ماشین او ج صندوق

دنبال خود  هایش آنها رابر روی موجی از حوداث به دانستند زندگی و بازی یوسف و مهربان با خیال یکدیگر به خواب رفتند و نمی

 .برد کشاند و پیش می می

*** 

گیرند و برخی هم به فکر رخت و  ی غم به بغـ*ـل می ها کاسه ای ه بچه مدرسهدر آخرین روز شهریور ماه، ته تغاری تابستان روزی ک

های دوران نوجوانی راهی مرکز خریدی که تنها یک  لباس، کیف و کتاب و خودکار و دفتر هستند، مهرسا به همراه صبا پی شیطنت

 .خیابان با آنها فاصله داشت، شدند

گشت مهرسا از استرس و اضطراب دل توی دلش  کشید، می برند معروف را یدک می هر چقدر صبا بی خیال، پی بوتیکی که نام یک

اند که حالش مدام دگرگون  شویی انداخته کرد محتویات داخل شکمش را دورن ماشین لباس خورد. چنان که حس می پیچ و تاب می 

 . شد می
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 :ایی که لرزان بود، گفتسمت خود کشید و با صد عاقبت طاقت نیاورد و ایستاد، بازوی صبا را به

صبا تو رو خدا بیا برگردیم، اگه باد حواسش نباشه و از کنار گوش مامان حوری و مهربان بگذره و به گوششون برسونه که به جای  -

 !کنن کشن بعد پوستم رو درسته می خرید لوازم تحریر سر از مرکز خرید و بوتیک بهزاد در آوردیم، من رو اول می

 .جا کرد و دستی به موهای خوش حالتش کشید هایش جابه ل دهانش را میان فکصبا آدامس داخ

هاش که  خواد بهزاد رو از نزدیک ببینم، عکس خریم. جون مهرسا خیلی دلم می ای بابا. سختش نکن تو رو خدا! لوازم تحریر هم می -

 !کرد دل آدم رو آب می

 .پا شد پا و آن د، مردد درمانده قدری اینی صبا داده بو مهرسا پشیمان از این که دل به خواسته

خواد بازم با  آخه بریم توی بوتیکش چی بگیم؟ این مدلی خیلی زشته! درسته که بهزاد خیلی تو دل برو و جذابه و یه دنیا دلم می -

مدت خیلی صدمه دیده  مهربان ازدواج کنه و دوباره دامادمون بشه؛ ولی دوست ندارم مهربان رو پیش بهزاد کوچیک کنم. مهربان این

 !و تازه داره سرپا میشه

نگاهی به  دست چپش را تا امتداد چشمانش باال آورد و نیم  ی مهرسا مچ صبا خیال کوتاه آمدن نداشت. کالفه از اما و اگر و آخه

 .ساعتش انداخت

داره و رگباری  ت تموم بشه تلفنش رو بر میهای انیسه خانوم با مامان قدر غر نزن. همین که حرف مهرسا تورو خدا. وقتمون کمه! این -

 زنه و میگه دختر کجایی چرا نیومدی!؟ پشت هم زنگ می

 .مهرسا دهان باز کرد تا بلکه او را منصرف کند اما صبا مجالی نداد

خواد  د از کجا میزنم و میام بیرون. بهزا ها می اصالً تو نیا، من ناشناس میرم داخل و به عنوان خریدار یه چرخی بین رگال لباس -

 .کنه !؟ این مدلی دیگه برای مهربان هم زشت نیست ی بابای من کار می بفهمه که من و تو دوست هستیم و مهربان توی کارخونه

 .خطرترین راه ممکن بود هایش را پر و خالی کرد و پوف پر صدایی کشید. خب این بی کمر لپ به مهرسا دست

 .هایش تسلیم شد مهرسا به میان آید. عاقبت کالفه از پرسه زدن میان دودلی آنکه پای دید بی صبا بهزاد را می

جا همون گوشه  حال داخلش نرفتم؛ ولی از دور بهزاد رو اونجا دیدم. تو برو داخل، من هم یه باشه بوتیکش یه کم جلوتره. من تابه -

 .مونم تا تو بیای کنارا منتظر می

 .چشم و ابرویش داد و با لبخندی همراه مهرسا راهی شد اش رسیده بود، قری به صبا که خواسته

*** 

 !داشتند وپایش را گم کرد، چنان که پاهای او ضربدری گام بر می صبا با دیدن بهزاد دست

 .تر بود هایش خیلی جذاب انصافاً از عکس
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رنگ بدجوری خودنمایی  ای زیر تیشرت سرمه اش از هایش چندان فراخ نبودند اما بازوان عضالنی مردی با قامتی بلند هرچند که شانه

 .کرد می

نقص ساخته  ای داشتند و از او یک تابلوی بی العاده ترش با پوست برنزه و صافش همگونی فوق موهای مشکی و چشم و ابروی مشکی

 .بود

 .درخشیدند نگینی میهای سقف چون  های براق کش داد که زیر انعکاس نور هالوژن اش را روی سرامیک نظم های شل و بی قدم

از خلوتی بوتیک استفاده کرد و خود را به او رساند که آن سوی پیشخوان ایستاده و سر و چشمش به روی دفترش پیش رویش خم 

 .شده بود

*** 

ش آنکه خودکارش را زمین بگذارد کوتاه سر بر داشت و با دیدن دختر نوجوانی که شاید چهارده یا پانزده بهار از عمر بهزاد بی

 :گذشت، دوباره سر خم کرد و گفت می

 .مون رفته بیرون االن میان خدمتتون ی باالست. چند لحظه صبر کنید، فروشنده خوش اومدید. رگال تینیجرها طبقه -

ای زیر دستش پرسه زد اما تمام  های ابریشمی ویترین شیشه ی لبش را به دندان گرفت و نگاهش تفریح کنان بین شال صبا گوشه

 .حواسش، حول و حوش بهزاد در گردش بود هوش و

گیرش کرد  ی بهزاد غافل شان باشد اما صدای بم و مردانه ای برای شروع پیدا کند تا باب آشنایی پا شد تا جمله پا و آن مردد قدری این

 .که مثل عطر سرد و تندش، تیز و تلخ بود

 !کردی ایستادی و بروبر من رو متر نمی بودی اینجا نمیکورشه اون بقالی که مشتری خودش رو نشناسه! تو اگه خریدار  -

 :اش را خاراند سپس با سر و چشم در بوتیک را نشان داد و گفت نوک بینی

 .فنچول، فردا اول مهر و باید بری مدرسه. برو خونه یه وقت خدایی نکرده مامانم اینا نگران نشن. خوش اومدی -

 .شد هایش در سـ*ـینه باال و پایین می تر از نفس ود و قلبش سریعوپایش را گم کرده ب صبا دیگر رسماً دست

 . ی خوش فرم و گردن بلندش رسید اش از پوست برنزه و ته ریش دلخواه او به چانه نگاه هول و دست پاچه

ند و با سماجت هر جمالت بهزاد هر چند ساده بود اما بر روی لحنی از تحقیر سوار بود؛ ولی باز هم باعث نشد تا صبا عقب نشینی ک

 .سمت او مایل شد و سعی کرد خود را بزرگتر از آنچه که هست نشان دهد ای گذاشت و قدری به دو دستش را روی ویترین شیشه

 !هات هستی. خیلی کنجکاو بودم ببینمت تر از عکس حق با مهرساست. خیلی جذاب -

های سفید و  چرخید خندید، عمیق و از ته دل آنچنان که دندان یسمت دیگر م که سرش به هایش را قورت داد و درحالی بهزاد تعجب

 .اش را دست و دلباز به نمایش گذاشت ردیف شده

 .ی دلشادها بود پس تمام این نمایش را مدیون مهرسا ته تغاری خانه
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 :شد، پرسیدخاطر این آشنایی برایش کف بزند و هورا بک هایش را بقچه کرد و رو به صبا که انتظار داشت به خنده

 پس مهرسا خودش کجاست؟ مهربان هم هست؟ -

 .صبا نا پخته بدون آنکه متوجه باشد در دام سؤاالت بهزاد افتاد و سری به عالمت نه باال انداخت

 !نه مهربان جون سرکاره. من با مهرسا اومدم، خودش هم همین گوشه کنارها قائم شده تا مبادا آبجی مهربانش اعدامش کنه -

 :ای کوتاهش را به زیر شال هول داد و با غروری خاص دست پیش برد و گفته چتری

ی پدر من حسابدار شده. یعنی اولش کارگر ساده بود بعد منتقل شد بخش حسابداری. من  جون توی کارخونه من صبا هستم. مهربان -

 .جون آشنا شدم با مهرسا از طریق مهربان

هایش را در جیب شلوارش فرو برد و آنگاه نگاه  ، تعمدی آن را نادیده گرفت. دستی او کرد بهزاد نگاهی به دست پیش آورده

 .ی دلشادها بشنود آنکه حرفی بزند بیشتر از خانواده اش را به او دوخت و منتظر ایستاد تا بی مستقیم

نداد و قبل از اینکه دخترک  هایش هایی خسته داخل بوتیک شد مجالی به فضولی ی بوتیک که دوان دوان با نفس اما حضور فروشنده

 :اش به او برسد سر پیش برد و جایی نزدیک صورت صبا گفت های خسته و نفس

 .ی باالست کنن طبقه جیک می هایی که تازه سر از تخم درآوردن و جیک رگال بچه فنچول -

 .هایش فاصله انداخت سپس تأمل کوتاهی کرد و بین جمله

 .جون سالم من رو برسون به مهربان -

 : رفت، گفت سمت در خروجی می که به درحالی  ای را دور زد و بهزاد این را گفت و ویترین شیشه

 .خواد انتخاب کنه خانوم نادری، به این دخترخانوم کمک کن تا اگه چیزی می -

 :خط گفت ی تماس را فشرد و باصدایی بلند به مخاطب پشت اش دکمه ی موبایل آنگاه با صدای موزیک پیوسته

 .افتم و میام پیشت سالم عزیز دلم خوبی؟ چند دقیقه دیگه راه می -

کرد و این  گذرد، یوسف جای پایش را در دل مهربان محکم می خرامان مثل نسیمی که از دل اردیبشهت می نرمک و خرامان نرم

 .ی دوم مهر ماه متوجه شد واقعیت را هفته

ی او باعث شد تا مهربان فرصتی پیدا  خارج از کشور سفر کرده بود و غیبت ده روزهیوسف برای بازدید از یک نمایشگاه مواد غذایی به 

 .دهد ته دلش جوالن می و با دلش خلوت کند و حاال یقین داشت که حس شیرین و چسبناکی به نام عشق ته

آمد و  سنگین و رنگین میداد.  زد و نه در رفتارش نشان می تاکام از آن نه حرف می حس پنهانی که مختص به خودش بود و الم

 .ی دل بازیگوشی کند داشت تا مبادا چشمانش پی خواسته گشت. حتی هنگام حضور یوسف سر بر نمی تر هم بر می سنگین و رنگین

های  وفن پنداشت که یک طرفه است و کنار آقای عباسی حسابدار کارخانه فوت اما باز هم دل خوش بود و به این حس شیرین که می

 هایش خبری  های آقای عباسی بابت خرابکاری آموخت و حاال برای خودش نیمچه حسابداری شده بود و دیگر از اخم وتخم یکار را م
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 !نبود

پیرمردی ریز نقش و خوش صورتی که محاسنی سفید داشت و تکه کالمش برقرار باشید بود و برای تشویق آن را خرج مهربان 

 .کرد می

درخشید  پهلو شد. نگاهش را به ساعت روی میز کنار تختش داد که عددهای شبرنگش در تاریکی می خوابش غلتی زد و به روی تخت

 .داد ی صبح را نشان می و ساعت دو و یازده دقیقه

آمد به مناسبت این کشف بزرگ و برگشتن یوسف بعد از  ی تخت نشست. خب بدش نمی پوف بلندی کشید و نرمالو را پس زد و لبه

زد و بزمش را با  های سهراب و فروغ می نوشید و سری به عاشقانه کرد، چای می ا به یک ضیافت خودمانی دعوت میده روز، خودش ر

 .کرد فال حافظ تکمیل می

 .ی لبش را به دندان گرفت و ذهنش پی تدارک مهمانی،اش رفت گوشه

توانست همین امشب را هم بی خیال  د. میسروصدا برای خودش چای درست کن توانست بی برای این بزم نیاز به چای داشت و می

سمت آشپزخانه راهی شد. نگاهش  رژیم شود و ناخنکی هم به کیک دست پخت مامان حوری بزند. با این فکر از جایش برخاست و به

در اتاق کشان  ی اتاق پدر و مادرش به اتاق مهرسا رسید که نور باریک و کم جانی از درز در تاریکی پذیرائی چرخ خورد و از در بسته

 .کشید بود کشان به بیرون سرک می

سمت اتاق او کج کرد و آرام و نرم داخل شد و به محض اینکه دستش به روی کلید برق رفت نور زرد رنگی بر  دلواپس مسیرش را به

 .روی فرش الکی پایین تخت پاشیده شد

که دستش را  را بست، ازجایش برخاست، سیخ ایستاد و درحالیتاپش  العینی لپ درنگ مانند کسی که ترسیده باشد به طرفه مهرسا بی

 :کرد، گفت روی قلبش گذاشت بود با رنگی پریده که به رنگ گچ دیوار دهن کجی می

 !ترک شدم وای زهره -

 :اش را پس زد و با شک و تردید پرسید مهربان ابروهایش را در هم کشید و موهای پریشان روی شانه

 فردا نباید بری مدرسه!؟چرا نخوابیدی؟ مگه  -

 .خواب خوندم. االن میرم می تاپ درس می آبجی داشتم با لپ -

لنگد چراکه او هر گاه خرابکاری یا درخواستی داشت به ناف  مهربان نفس عمیقی کشید. حاال یقین داشت که یک جای کار مهرسا می

 .بست او آبجی می

شنید، یک  هایش می زده با قلبی که صدای تاپ تاپش را در گوش وحشتتاپ رفت. مهرسا  سمت لپ سری تکان داد و آهسته به

 .تاپ گذاشت و لحنش پر از التماس شد دستش را محکم بر روی لپ

 !آبجی به خدا هیچی نیس -
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اهر تاپ را گشود و با دیدن فیلم پیش رویش ناخودآگاه سر چرخاند تا نبیند خو درنگ لپ مهربان پر تردید دست او را پس زد و بی

 .حال خود نه دیده بود و نه تجربه کرده بود کند. آنچه را که تابه هایی را تماشا می کوچکش چه صحنه

هایش هماهنگ  ها با دست که صدایش با لب دی را از دستگاه بیرون آورد و درحالی تاپ را خاموش کرد و سی با دستانی لرزان لپ

 :وار پرسید پچ لرزید پچ می

 ؟اینو از کجا آوردی -

 ... آبجی به خدا -

 .ی او بود بر صورتش نواخت مهربان دست راستش را تا جایی که امکان داشت باال برد و کشیدی که شایسته

 دی رو از کجا آوردی ؟ خوری. حاال بگو این سی ی آخرته که اسم خدا رو به دروغ قسم می دفعه -

سمت  قل کنان به هایش قل که اشک ن کرده بود و درحالیمهرسا با چشمانی غرق آب دست روی جای سیلی گذاشت که نوش جا

 :لرزید کوتاه جواب داد هایی که می پایین سرازیر بود با لب

 .صبا بهم داد -

دی مبتذل برای یوسف نیست و شاید متعلق به دایی متین صبا  دل و روحش یک جا مچاله شد. به خودش دل داری داد که این سی

 :ردیگر پرسیدتر از قبل با باشد. بی رمق

 دی مزخرف رو از کجا آورده؟ صبا این سی -

 .هایش را پس زد های روی گونه دست اشک مهرسا با پشت

 .کشتش ترسه. اگه بفهمه می ها صبا از باباش خیلی می وقت حرفی به مامان اینا نزنی تو روخدا آبجی یه -

 :مهربان بازوی او را محکم گرفت و تکان شدیدی به آن داد و لب زد

 .ی آقاجون گذارم به عهده دونم که سیلی دوم رو می دی رو از کجا آورده؟ نگو نمی سؤال من یه جواب داشت. این سی -

 :ی اتاق کرد و جواب داد نگاهی به در بسته تهدید مهربان کار خودش را کرد و قلب مهرسا از ترس آقای دلشاد در دم ایستاد و نیم

کنار در مدرسه آشنا شده، یه خانوم سن باال که به صبا گفته خیلی شبیه خواهر خدا بیامرزشه و اس با یه خانومی  صبا یه هفته -

دوست داره اون رو بیشتر ببینه. بعد مدرسه با هم میرن بیرون، گاهی میرن کافی شاپ و یکی دوبار باهم با هم رفتن ناهار خوردن. 

دی رو هم همون خانومه بهش  برنامه داره و این سی های فوق کالسگفت  آقای مهندس که ایران نیست و صبا به مادربزرگش می

 .داده

 .باره بیرون رفته که تاب ایستادن ندارد، روی صندلی میز تحریر هوار شد کرد تمام جان از دست و پایش به یک مهربان حس می

 .شرمنده از این پیش داوری سر خم کرد و دست الی موهایش فرو برد

 .دی فیلم مبتذلی هم بینشان رد و بدل شده چگونه از دوست مشکوک صبا مطلع کند و بگوید سیدانست یوسف را  نمی
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 .سمت او برگشت رمق و مستاصلش به ها افتاد بود. با صدای مهرسا نگاه بی ای از چه کنم افکارش در چاله

 .تونم توی چشماشون نگاه کنم ه نمیها آبروم پیششون میره! دیگ آبجی تو رو خدا، غلط کردم! حرفی به مامان اینا نگی -

 .مهربان دستانش را به زانوهای ناتوانش ستون کرد و از روی صندلی برخاست

هاشون آوار کنم. به قدرکافی نگران  ای روی غصه خواد غصه سوزه چون دلم نمی زنم، نه برای اینکه دلم برات می بهشون حرفی نمی -

کنم بهت  چیز رو براشون تعریف می ون همین که خیالشون از مهرنوش راحت شد همهفکر هستن؛ ولی این رو بد اون مهرنوش بی

 .گفته بودم اشتباه بدی کلیدی میشه تا قفل دهن من باز بشه. برای اینکه دیوار اعتمادمون رو درست کنی باید خیلی زمان بذاری

ی تخت بنشیند و یک  و مهرسا مجالی پیدا کرد تا لبهدست از اتاق بیرون رفت  دی به رمقش سی مهربان این را گفت و با پاهای بی

 .دل سیر گریه کند

*** 

های  های سختی را سپری کرد و در افکارش هزاران راه را رفت و برگشت، عاقبت مستاصل از چه کنم روز بعد مهربان ساعت

سمت دفتر کار یوسف  تن آقای عباسی بهحاصلش دل به دریا زد و قبل از پایان ساعت اداری تردیدهایش را برداشت و بعد از رف بی

 . کند خود را مجاب کرد رفت و با این فکر که یک پدر حق دارد تا بداند دختر نوجوانش در پس و پنهان چه می

نگاهی به مهربان کرد و با لحنی  که عزم رفتن داشت، وسایلش را به داخل کیفش سر داد و نیم خانوم اولیایی با دیدن مهربان درحالی

 : ی که طنزی چاشنی آن بود، گفتجد

خوای مهندس رو ببینی تصمیم داری شکایت یکی رو بکنی، حاال  دلشاد، دیگه تو رو فوت آبم! هروقت با این قیافه میای اینجا و می -

ضروری اون بخت برگشته کیه!؟ از اون گذشته مهندس امروز اولین روز کاریشون بوده و از صبح، وقت سر خاروندن نداشتند، اگه 

 !نیس برو یه روز دیگه بیا

شود با استرسی که به جانش افتاده بود، از زیر جواب طفره رفت و اولین دروغی که به  قدر زود دستش رو می دلخور از این که این

 :ذهنش آمد را گفت

 .خوام در مورد حقوقم صحبت کنم که هنوز تغییری نکرده یعنی نمیشه مهندس رو ببینم ؟ می -

 .اش داد و یک لنگه ابرویش را باال انداخت تابی به شکم گرد و قلنبهاولیایی 

خوای بری داخل؛ ولی  کنم. به مهندس اطالع میدم که اومدی و می وقتی پای پول در میون باشه من شمشیرم رو غالف می -

 .تموم میشه باالغیرتاً زود بیا. شوهرم امروز میاند دنبالم بریم خرید، چند دقیقهطی دیگه هم ساعت کاری

 .مهربان سری جنباند و بعد از اینکه اولیایی به یوسف خبر داد، با دلی که از استرس به لرز افتاده بود بعد از چند تقه به در داخل شد

*** 
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 اش تکیه زد و سیراب شد از دیدن دختر نارنجی موی پیش رویش، اصالً او آبی شد و آتش یوسف خسته از روزی پر مشغله به صندلی

 .هایش را خاموش کرد تنگی دل

آمد. این ده روز فرصت خوبی بود تا در خلوتش فکر کند و روی خواسته  ای که به طرز غریبی از دیدن او به وجد می دختر ناشناخته

 .ای دنج حرف دلش را به او بزند توانست گوشه تر شود. اصالً شاید همین امروز می دلش مصمم

ی او که مضطرب به نظر  ی شد، یوسف از پرسه در افکارش دست بر داشت و نگاهش را از چهرهوقتی سکوت مهربان قدری طوالن

 :رسید گرفت و آهسته پرسید می

 دلشاد، اتفاقی افتاده؟ نکنه مهندس شمشیری دوباره اذیتت کرده!؟ -

ده بود. مردد میان انتخاب جا کرد. خیسی عرق دستانش باز هم آزار دهن هایش جابه دی را بین دست دلتنگ مرد پیش رویش سی

 :هایش گفت ها بعد از تأملی به قدر تازه کردن نفس جمله

 .آقای مهندس مطلبی هست که باید بهتون بگم و ربطی به آقای شمشیری نداره -

 :کرد جواب داد ی او به گردش درآورد و با لحنی که رضایت از آن چکه می یوسف تفریح کنان نگاهش را در چهره

 !باقیه که متین سرش توی کار خودشه جای شکرش -

 .سپس به چشمان اوخیره شد. ممتد و بدون پلک زدن

 !شنوم خب می -

 اش را بشنود باز هم خدا را شکر می کند یا نه؟ دانست اگر بقیه دنبال سکوت او ذهنش را پس و پیش کرد. نمی مهربان به

 .سی دی را روی میز گذاشت حرف روی میز او ایستاد و بی آهسته چند قدم برداشت و روبه

 .دی رو مهرسا از صباجون گرفته آقای مهندس این سی -

تر آن بود که متوجه نشود که مهربان به رسم امانت  سمت او برگشت. زیرک دی انداخت و به آنی نگاهش به یوسف نگاهی به سی

 .ی در هم مضطربش گواه آن بود دی را برای او نیاورده و چهره داری این سی

 دی چی هست که رنگ به صورتت نمونده!؟ توی این سی -

 .هایش را بند میز کرد تا تعادلش بر هم نخورد مهربان درحال جان دادن بود و دست

که  سمت مهربان کج کرد و درحالی تاپش را به هایش خبری نبود. لپ یوسف به آنی از جایش بر خاست. دیگر از لبخند نرم روی لب

 :گذاشت گفت میدی را داخل دستگاه  سی

 دلشاد حال و روز تو من رو هم نگران کرد! من خیلی مواظبم تا صبا هر فیلم هالیودی رو تماشا نکنه. بگذار ببینم این چه فلیمیه؟ -

اش تا حلقش باال آمد. دیگر ماندن جایز نبود و  کرد و مهربان دل و روده زده، دستش را روی موس باال و پایین می یوسف تند و شتاب

 .گریخت اما اولین قدم دور شدنش با توپ و تشر یوسف همراه شد سرعت برق و باد می بایست تا قبل از اینکه فیلم اجرا شود به یم
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 کجا داری میری!؟ واستا ببینم این چه فیلمی که تو رو این قدر پریشون کرده و صبا به مهرسا داده؟ -

هایش را به سرامیک کف دوخت. یوسف با دستانی لرزان با  سر برگرداند و چشمتاپ آمد مهربان از شرم  ی لب فیلم که روی صفحه

 .دی را درآورد خاموش کرد وبن بدون آنکه سی تاپ را از بیخ العمل آنی لپ یک عکس

صدا در خودش شکست. از فکر اینکه صبا و مهرسا هنوز از کودکی فاصله  چشمانش طبق عادت به وقت خشم بر هم فشرد و بی

 .با مسائل خصوصی زن و مرد آشنا شدند قلبش مچاله و در هم فرو رفت نگرفته

الی تارهای مشکی آن  اش نشست و تا ابروهایش قل خورد و البه از شرم قدمی از مهربان فاصله گرفت. عرق شرمندگی روی پیشانی

 .محو شد

سفیدی بندهای انگشتانش را از همان فاصله به فشرد که  از درد غیرت رنگ از رخش پر کشیده بود و انگشتانش را چنان در هم می

 .دید وضوح می

 .یوسف کالفه دستی میان موهای خوش حالش کشید و تارهای نرم الیه به الیه روی هم خوابیدند

 :دار اما آهسته پرسید تر از این بود. رو به مهربان شد و با صدایی خش بلعید برایش هضم آن بسیار راحت کرد اگر سنگی می حس می

 دی رو از کی گرفته ؟ نفهمیدی صبا این سی -

 .دی رو هم اون خانوم بهش داده ظاهرا چند وقته که صبا با یه خانومی کنار مدرسه دوست شده و این سی -

 .هایش شتاب بیشتری داد مهربان به جمله

ها  ردم و چوقولیش رو پیش آوردم. بچهخواد فکر کنه فضولی ک رخدا صبا یه وقت نفهمه من به شما گفتم. دلم نمی آقای مهندس تو -

کنن بزرگ شدن؛ ولی هنوز از دوران کودکی فاصله نگرفتن و  ها فکر می اند، نوجوانی دوران سختیه و بچه توی این سن خیلی حساس

 .افکارشون ساده و تأثیر پذیره

 .هایش پنهان کرد و سرش را میان دستهایش را روی میز گذاشت  اش آوار شد. آرنج یوسف دیگر تاب ایستادن نداشت روی صندلی

کرد. سکوت تلخی  ایش را زیر انگشتانش لمس می برد و تارهای نقره خواست دست میان موهای صاف او فرو می مهربان دلش می

 .شان حاکم شد، گویی تا ابد این سکوت ادامه پیدا خواهد کرد بین

 :دارد، گفتآنکه سر بر  یوسف که روی دیدن چشمان مهربان را نداشت بی

 .شما تشریف ببرید -

طاقات از غیرتی که مثل طناب به گردن یک پدر افتاده بود، بالفاصله از آب سرد کن لیوانی پر آب کرد و پیش روی او  مهربان بی

 .هایش تنها گذاشت آنکه حرفی بزند از اتاق بیرون رفت و یوسف را با آوار غصه گذاشت و بی

*** 

 



 

 
 

117 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .نشست تر بر تار و پود ذهنش می وانگذشت خشم پرت هرچه می

 .ی آب دهانش را فرو داد سختی ته مانده هاش بیرون آورد و به لحظاتی بعد سرش را از میان دست

اطراف پخش  هایش به حاال به یک بمب کوچک دستی مبدل شده بود که برای انفجار فقط نیاز به یک جرقه داشت تا منفجر و ترکش

 !و پال شود

 .های چشمانش را دربر گرفته بود خون تمام مویرگ ای از باریکه

هایش چون برگ  اش خالی کرد و آن را محکم به دیوار کوبید و صغحه تمام حرص انباشته در وجودش را بر سر تقویم روی میزی

 .ریزان خزان بر زمین فرود آمد و بخشی از سرامیک کف را فرش کردند

آنکه زیپ آن را ببند، موبایلش را  دقت و سرسری درون کیفش جای داد و بی  زده آن را بی تاپش بود، با حرکاتی شتاب حاال نوبت لپ

 .جواب نداد«برید؟! آقای مهندس تشریف می»برداشت و از اتاق کارش خارج شد و حتی به سؤال اولیایی که پرسید

هایش را بند  شد، طبق عادت دست اش می نی یوسف که سوار ماشی قاپوچی هم وخامت اوضاع را فهمید و با دیدن صورت بر افروخته

ی در بزرگ آهنی کارخانه را باز کرد و  حر ف و کالمی دو لنگه ی کمر شلوارش کرد و تابی به آن داد. آن را باال کشید سپس بی لبه

ه دل جاده زد شدند، تخته گاز ب یوسف پیش چشم متعجب و البته کنجکاو کارگرانی که برای رفتن به سرویس آقای طوطی آماده می

 .بار صدا کرد، نشنید و حتی صدای متین را که او را چندین

*** 

ی یوسف،  زده های شتاب کشید و با دیدن گام باز اتاق سرک می هایش مدام از الی در نیمه مهربان با رفتن آقای عباسی همراه دلشوره

 .ی دلش پشیمان شد چهار گوشه

 .اسخ گذاشته بود به این پشیمانی دامن زددرپی صبا که همه را از دم پ های پی تلفن

اش که اعتماد کردن  شد یک خبرچین آن هم از نوع جاسوس افتاد چی؟ برای او می گدار به آب زده بود! اگر از چشم صبا می باز هم بی

 .به او حماقت محض بود

های مهربان یقیناً الی سپر ماشین او گیر  وقت نفس کرد چه؟ آن خب اینها یک سر ماجرا بود و اگر خدایی ناکرده یوسف تصادف می

 .شد هایش له و لورده می کرد و قلبش زیر چرخ می

هایش را بر هم فشرد و زیر  اش هوار شد. از سر استیصال دستش را بر روی سرش گذاشت، پلک وای بلندی گفت و بر روی صندلی

 .د و قاعله ختم به خیر شودمقصد برس ی راهش کرد تا به سالمت به لب آیت الکرسی خواند و بدرقه

*** 

هایش  شد و بار سنگینی به اسم غیرت روی شانه یوسف وقتی به خانه رسید پر بود. مثل ظرف لبریزی که با تلنگری سر ریز می

 .رسید. احساس کسی را داشت که اعتمادش را به مسلخ بـرده باشند تر به نظر می چنان که قدری خمیده کرد، آن سنگینی می
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جواب گذاشت و برای آسودگی خیالشان به هر دو پیام داد که قدری سر درد دارد و برای  های عمه پوران و متین را بی تلفنسیل 

 .استراحت به خانه رفته است

سمت  هایی بلند به اش را کنار در رها کرد سپس با گام وقتی داخل شد، سالم انیسه خانوم را با تکان سری جواب داد و کیف دستی

صدا تلوتلو خوران روی  صبا رفت. درب اتاق مثل فنری که از جایش رها شده باشد، باز شد و محکم به دیوار برخورد کرد و بی اتاق

 .چنان که گویی سرگیجه گرفته باشد آمد، آن رفت و می پاشنه می

 .باره از رخسارش پریده بود ی تخت پرید. درست مثل رنگی که به یک صبا در دم از روی لبه

سمت انیسه خانوم که هاج و واج در آستانه در ایستاده بود کج کرد و ناامید دوباره مسیر نگاهش  ه ملتمس و سرگردانش را بهنگا

 .سمت پدرش برگشت به

کشید و  بعد از مدرسه وقتی به خانه برگشت مهرسا از بندی که دیشب به آب داده بود برایش گفته بود و انتظار این لحظه را می

اش که برحسب اتفاق مجرد هم هست از این خبر چینی  شناس من باب خود شیرینی و جلب توجه رییس کارمند وظیفهدانست  می

 .گذرد نمی

حال این چنین پریشان حال ندیده بود!  هایش مثل یویو در گردش بود بابا یوسفش را تابه لرزید و مردمک چشم های صبا می لب

هایش نبود! گویی  زد و رنگ به روی لب اش دودو می یخ رو به هوا و چشمان به خون نشستهطرز عجیبی مثل آنتن رادیو س موهایش به

 .او را از عالم برزخ به زمین آورده باشند

 :انیسه خانوم، گیج و سردرگم میانه داری کرد و گفت

 .دم بیارم آقای مهندس تو رو خدا به من هم بگید چی شده؟ اصالً بیاید یه کم استراحت کنید یه چایی تازه -

 .زد یوسف نگاهش به روی صبا میخ کوب مانده بود و پلک هم نمی

 !سرتون ببندید انیسه خانوم لطفاً برید بیرون. در رو هم پشت -

گذاشت و انیسه خانوم را به بیرون پرتاب کرد.  قدری قاطع و محکم بود که جایی برای اما و اگر و چون و چرا باقی نمی صدایش به

 .سمت صبا نشانه رفت اش را به شدن در بعد از نفس عمیقی انگشت اشاره یوسف با بسته

 . بار هم نزدیک بود ماشینم زیر چرخ کامیون له بشه کردم و یک از کرج تا اینجا خدا همراهم بود، وگرنه دوبار تصادف می -

 .از سر استیصال دستی به میان موهایش فرو برد و آن را تا انتهای گردنش کش داد

وکسر بود که دخترم  هاش کج شد؟ کجای محبتم کم تاخت اومدم تا از خودت بپرسم کجای راهم رو اشتباه رفتم که دخترم قدم به -

تره دوست شده و با هم بیرون میرن بدون اینکه به من بگه!  به اعتمادم خــ ـیانـت کرده و با یه زن غریبه که یقیناً از خودش بزرگ

 !هایی به مادربزرگت گفتی تا فرصت کنی و این خانوم رو ببینی دونه توی این مدت چه دروغ میده روز رفتم مسافرت و خدا 

 :لرزید، گفت وقفه و متصل به هم با صدایی که می اش مثل بادکنکی ترکید و بی آسمان چشمان صبا ابری شد در دم بغض
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خواد باهام بیشتر آشنا بشه.  خواهر خدا بیامرزش هستم و میگفت شبیه  جون زن بدی نیس می خدا شیرین ببخشید بابا غلط کردم. به -

 .شناسمش، قرار شد از سفر که اومدی به شما معرفیش کنم اس می یه هفته

ی صبا قوای بدنش را تحلیل  تر از حد معمول شده بود و هر جمله اش گشاده های بینی خس افتاد و حفره هایش به خس یوسف نفس

 .برد می

 .یک قدم برداشت و به چشمان او زل زد سمت او طوفانی به

فقط یک کلمه بگو! این غلط اضافه رو شریکی با مهرسا انجام دادی یا فیلم رو شبنم هم دیگه و آبروم رو پیش آقای دکتر هم  -

 بردی؟

به اطراف پرواز  هدف هایش بی آید و دست ای است که بر سرش فرود می ی یوسف تازیانه کرد که گویی هر جمله صبا آنچنان گریه می

 .کرد می

دی رو به مهرسا دادم. من فقط یه کم از اوایل فیلم رو دیدم، بهش گفتم از اون فیلم بدهاست؛ ولی خودش با اصرار ازم  فقط سی -

 .فیلم رو گرفت

 .تبرعه کند کرد خود را با هر ترفندی زد و سعی می بریده حرف می انداخت و بریده هایش فاصله می های صبا میان جمله هق هق

 !جون اشتباهی بهم داده. جلدش که چیز بدی نداشت دونستم چه فیلمیه! شاید اصالً فیلم رو شیرین به خدا نمی -

 .باره صدایش اوج گرفت یوسف یه یک

جا معلوم کنی و دوست میشی؟ از ک رسه اعتماد می بینی؟ چرا زود به کسی که از راه می قدر همه چیز رو ساده می صبا، صبا چرا این -

 خواد ازت سوءاستفاده کنه؟ ای نباشه؟ از کجا معلوم نمی اش نیم کاسه این خانوم آدم درستی باشه و زیر کاسه

یوسف وسط اتاق مثل باد به خودش پیچید و از سر استیصال چرخی زد و به چشمان پر آب صبا خیره شد و با صدایی که از شدت 

 :لرزید گفت خشم می

گردی خونه اما فردا بعد از  برمت و بعد از ظهر هم با انیسه خانوم بر می داری تنها بری مدرسه، صبح خودم میاز فردا دیگه حق ن -

 ظهر خودم میام دنبالت تا این خانوم رو از نزدیک ببینم. گفتی که قرار بود بهم معرفیش کنی؟

زده که از حدقه بر آمده بود و دیگر اشکی  چشمانی وحشتدانست با  ها را از دهن لقی مهرسا می صبا باز هم کودکانه مقصر این اتفاق

 .حرف فقط سری جنباند و از ترس، راز دیگرش را همراه آب دهانش فرو داد نداشت، ساکت و بی

هایش را بر  برد، چنگی به موهایش زد و تمام دق و دلی هایش را به مسلخ می یوسف کالفه از حس بدی که مثل طناب اعدام نفس

 :اش ورم کرده بود، با لحنی فریاد گونه داد زد های شقیقه که رگ زبان در آورد سپس درحالی ای نازک و بیسر آن تاره

 ی این خانوم چیه؟ موبایلت رو بده من. شماره -
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سمت  به های صبا را بر هم فشرد و به آنی موبایل را از روی میز برداشت و ای ناخودآگاه پلک قدری بلند بود که لحظه صدای یوسف به

 .زند قدری آهسته بود که گویی از ته چاه فریاد می پدرش گرفت. صدایش به

زدیم. یعنی گفت موبایلش رو تو مترو ازش دزدیدن و قرار حقوق  وقت تلفنی با هم حرف نمی ای ازش ندارم. ما هیچ هیچ شماره -

 .بگیره و یه موبایل خوب بخره، بعد بهم شمارش رو بده

کارت را بیرون آورد و موبایل را به داخل جیبش سر داد. آوای صدایش خفه، له و لورده بود. آنچنان که گویی از درنگ سیم  یوسف بی

 .زیر آوار نحجاتش داده باشند

گذاری توی اتاق من. هروقت تونستی اعتمادم  تاپ و تبلت رو هم میاری می ی دیگه لپ مونه. تا پنج دقیقه این موبایل پیش من می -

 .گردونم نی دوباره بهت بر میرو جلب ک

اش را کوتاه کرد و از پشت، دست دور کمر پدرش  ی پا چرخید اما قبل از اینکه خارج شود، صبا فاصله یوسف این را گفت و روی پاشنه

 .حلقه زد و سرش را به پشت او چسباند

 !روم میرهبزرگ پوری نزنی! آب وقت حرفی به دایی متین و مامان بابا، تو رو خدا ببخش یه -

 .های او را از دور کمرش باز کرد ی دست آنکه بر گردد حلقه هایش را برروی هم فشرد و بی یوسف از درد چشم

 .آبروی یه دختر، آبروی پدرش هم هست -

دانست و رازش را  و پاچلفتی می یوسف رفت و صبا ماند و یک دنیا حس بد که مقصر اصلی آن را خبرچینی مهربان و مهرسای دست

 .تواند بدون کمک پدرش آن را حل کند کرد می همچنان پنهان کرد و تصور می

*** 

 !پیچید وار دورتارهای مغزش می اش بود و سر درد لعنتی که پیچک ارمغان آن همه تنش و استرس انرژی تحلیل رفته

ر روی هم سوار کرد. بخار داغ چای را لیوان چای را از روی میز برداشت و دوباره به مبل تکیه زد و پاهای بلندش را ب  خم شد و

 .سمت چشمان پر دردش فوت کرد و صدای انیسه خانوم را از باالی سرش شنید به

 خوره، شام شما رو بیارم؟ آقای مهندس شام حاضره. دخترتون میگه شام نمی -

برمش دیگه  ها هم خودم می ا. صبحفردا برید دنبال صب ممنونم میل ندارم، شما شامتون رو بخورید. فقط یادتون باشه از پس -

 .خوام تنهایی از مدرسه بر گرده خونه نمی

ی هردو را  آنکه دخالت کند و یا از در نصیحت برآید به چشمی اکتفا کرد. صدای قرقر تلفن توجه ای بود و بی انیسه خانوم زن دنیا دیده

ید خم شد و تلفن دستی رها شده روی میز مقابلش را نوش ای دیگر از چایش را می که جرعه به خود جلب کرد و یوسف درحالی

 .ی تماس را فشرد برداشت و دکمه

 .بله بفرمایید -
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 .خیر آقای مهندس. من دلشاد هستم شبتون به -

ی قند ته فنجان! لیوان نیم  ای خاص در دلش به پا کرد حسی شیرین مثل آب شدن حبه صدای نرم و ابریشمی مهربان شور و ولوله

 .را به روی میز برگرداند و حبه قندش را در لیوان چای رها کردخورده 

 .خیر سالم شب شما هم به -

ی جا مانده از آن را به  ی گوشش کرد و تکه وپالیش را بند الله ی تخت نشست، با یک دست موهای پخش قرار روی لبه مهربان بی

 .تپید قرار می ست قلبش بیوار پیچاند. از تصور اینکه یوسف پشت خط ا اش دایره دور انگشت

گشت و عاقبت  های گمشده می دربه دنبال جمله هایش را بارها و بارها دوره کرده بود؛ ولی حاال ذهنش خالی از کلمات، دربه جمله

 :سکوت ممتد بینشان را شکست و گفت

ن؛ ولی دلم طاقت نیاورد تا فردا دونم خوشتون نمیاد کارمندها و کارگرهای کارخونه با منزلتون تماس بگیر آقای مهندس می -

 .کردم قدر نگرانتون می فکری امروز ازتون عذرخواهی کنم. نباید این خواستم بابت بی صبرکنم، می

 .اش کشید اش حبس شده بود را رها کرد و به مبل تکیه زد و دستی به پیشانی یوسف نفسی که توی سـ*ـینه

کنه. از جانب من از  کار می ی نوجونش چی کردی این حق هر پدریه که بدونه بچه ترین کارو نیازی به عذرخواهی نیس. تو درست -

 .پدرتون عذرخواهی کنید و بگید دیگه تکرار نمیشه

 :ی آهسته به سرش کوبید و لب زیرینش را به دندان گرفت گفت ی آخر یوسف دستش را مشت کرد و چند ضربه با شنیدن جمله

 .حرفی به مادر و پدرم نزدم بله حق با شماست؛ ولی من هنوز -

 :اش رها شود و ادامه داد سپس نفس عمیقی کشید تا نفس جا مانده در سـ*ـینه

دونم حتماً صبا از دستم خیلی دلخور و من رو  کنم. می ولی خیلی سربسته بدون اینکه حرفی از صبا بزنم ماجرا رو براشون تعریف می -

 .بینه یه جاسوس خائن می

 .زوق نشست و با دو انگشت شست و اشاره آن را قدری فشرد هایش کش آمد و به زوق نگی زد و شقیقهر یوسف لبخند کم

کنه؛ ولی تا یه مدتی تنبیه شده و حق نداره جایی بره و دوستاش رو ببینه و متأسفانه این شامل خواهر شما  دیر یا زود فراموش می -

 .مهرسا هم میشه

دارد اما در این جمله برای مهربان یک دنیا ذوق به همراه آورد. آن چنان که از سر شوق چهار زانو  ی متأسفانه هرچند بار منفی کلمه -

 .نشست و قلبش روی ریتم دلخواهی تاالپ و تولوپ کرد

ی برا»به اتمام برساند یا مثالً بگوید « مواظب خودت باش»خواست آخرین جمله را با  هایش ته کشیده بودند، دلش می حاال که جمله

 .ی دلش آمد پا روی خواسته اما جفت« تمدد اعصاب یک فنجان دم نوش گل گاو زبان بنوش تا خواب راحتی داشته باشی

 .کنم و مزاحمتون نمیشم. شبتون خوش خب دیگه پر حرفی نمی -
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دست و پای دل ی دل یوسف قدری متفاوت بود و عجیب تمایل داشت این مکالمه همچنان ادامه پیدا کند اما او هم  خواسته

 :بازیگوشش را بست تا در فرصت مناسب دیگری حرف دلش را به او بگوید سپس کوتاه و مردانه جواب داد

 .شب شما هم خوش -

سمت اتاقش رفت و  زانو گرفت، برخاست و به به چسبی که به دلش سرازیر شده بود دست مکالمه تمام شد. یوسف پر از آرامش دل

 .، فردا چه روز سختی را برایش رقم خواهد زددانست راز پنهان صبا نمی

*** 

 !رفت، آن چنان که قادر به باز کردن آن نبود هایش قیلی ویلی می خواب زیر پلک

برای او که بعد از یک دل درد و کمر درد مرد افکن شب بدی را تجربه کرده و تا خود طلوع آفتاب صبح خواب راه چشمانش را گم 

 .های آسفالت سوراخ کن بود رسا آن هم کنار گوشش مثل متهپچ مه کرده بود، صدای پچ

ی  وار مهرسا یک جمله پچ اش به صدای آهسته و پچ حوصله نرمالو را تا زیر گردنش باال کشید و با همان چشمان بسته تنها واکنش بی

 .بریده بریده و نامفهوم بود

 .مهرسا، بذار بخوابم امروز مرخصیم -

 .سر هول داد و کنار تخت زانو زد و کتف او را چند بار تکان داد اش را به پشت موهای بافته شده مهرسا پوف بلندی کشید و

 .مهربان پاشو باید باهات حرف بزنم -

هایش به شکل محسوسی در هم فرو  ی مهرسا راشنید؛ ولی خود را به نشنیدن زد. هنوز بابت دیروز از دست او دلخور بود. اخم جمله

 .هایش همچنان بسته بماند اما مهرسا خیال کوتاه آمدن نداشت لکرفت و سعی کرد پ

 .مهربان تو رو خدا پاشو، در مورد صباست -

 .هایش را باز کرد کند، در دم پلک اسم صبا مثل کلیدی که قفل گاوصندوق را باز می

سختی دل از نرمالوی دلخواهش  ناچار به بهای از تاریک و روشن طلوع روز دید.  بازش مهرسا را تارومات در هاله از الی چشمان نیمه

 .ی تخت نشست جدا کرد و سرمای صبح پاییزی مورموری روی پوست تنش نشاند و لبه

 :وار پرسید پچ اش فرو برد و پچ خورده  وار به مثان موهای ژولیده و گره گیج خواب، انگشتانش را شانه

 ه که نزدی!؟ای هم موند قرار شد دوروبر من نپلکی. مگه حرف دیگه -

 .اش را مچاله کرد و میان دستانش فشرد ای مدرسه ی سرمه مهرسا از اضطراب مقنعه

ذاره و زود  دونی که شاطر نون ما رو سفارشی هر روز کنار می تو رو خدا تنبیه من بمونه برای بعد! مامان رفته نون تازه بخره و می -

 .خوام مامان حوری چیزی بفهمه گرده خونه. نمی برمی
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های سرد مهربان را میان  نگاهی به در انداخت و دست زده نیم مهرسا که مطمئن نبود مهربان حواسش به او هست یا نه؟ هول و شتاب

 .دستانش گرفت

مهربان حواست هست یا هنوزم خوابی؟ گوش کن ببین چی میگم، مگه نگفتی باید اعتمادم رو دوباره جلب کنی تا به مامان و آقا  -

 .نزنی جون حرفی

 .رفت ی اضطراب پیش می گرفت و در جاده حواسش بود آن هم شش دونگ و با هر جمله تپش قلبش مثل ماشین مسابقه سرعت می

 .حواسم هست حرفت رو بزن -

 :اش را در دست گرفت و آن را تاب داد، گفت مهرسا طبق عادت یک رشته از موی بافته شده

گفت  چیز رو به صبا گفتم، از دستت خیلی عصبانی شد. خیلی هم ترسیده بود، می تلفنی همهآبجی دیروز که از مدرسه برگشتم خونه  -

گفت همون زنه که اسمش شیرین و باهاش دوست شده یه ساک ورزشی بهش داده که یه  اش با پدرش خراب میشه. می رابـ ـطه

 .هشب پیش صبا امانت بمونه و قراره امروز صبح قبل از مدرسه بیاد و ازش بگیر

ی تخت  اش از صد هم گذشته بود! از روی لبه درپیچ میان دل و جانش جای گرفت. حاال سطح هوشیاری شوره کالفی پیچ دل

 .هایش نشان از در هم ریختگی افکارش داشت برخاست و جمله

اصالً همین االن  شناسه یه همین چیزی قبول کرده؟ توی ساک چی بود؟ اس اون را می برای چی صبا از کسی که فقط یه هفته -

 .زنگ بزن موبایلش من باهاش حرف بزنم

 .ای بینوا خالی کرد و او هم از جایش برخاست و بالتکلیف وسط اتاق مهربان ایستاد مهرسا اضطرابش را بر مقنعه

بود و جایی کار وپرت و یه بسته کادویی بوده. انگاری شیرین خانوم دیروز با ماشینش نیومده  گفت توی ساک یه مشت خرت صبا می -

تونست با ساک بره، برای همین ساک رو میده به صبا که با خودش ببره خونه و قراره امروز صبح ازش بگیره. صبح زود  داشت و نمی

 .به موبایل صبا چندبار زنگ زدم که بگم این زنه یکم مشکوکه! نترسه و به باباش بگه؛ ولی موبایلش خاموش بود

لنگید و هرچه  کردند. یک جای کار اساسی می گرفتند و نقشی از دلواپسی را ترسیم می هم قرار می افکار منفی مثل پازل کنار

 .شد تر می گذشت این فکر که دوست مشکوک صبا یک قاچاقچی است در سرش پر رنگ می

 .ان نا امیدی محو شدسمت موبایلش هجوم برد و با صدای مهرسا امیدش دودی شد و در میان آسم مثل تیری که از چله رها شود به

خواد  ها پریز تلفن رو بکشه و ساعت هشت که می ای نداره! صبا بهم گفته پدرش عادت داره شب آبجی به خونشون زنگ نزن فایده -

 .گیره کنه. میگه هر کی کار داشته باشه با موبایل تماس می بره سرکار تلفن رو وصل می

 :دور خود چرخید و زیر لب نالید ی پا به روی پاشنه مستاصل مانند کسی که در گردابی افتاده باشد

 کار کنم؟ وای خدا! حاال چی -
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هایش را برای دمی کوتاه  درد تیز و پر پیچ و خمی نیشگونی از دل و کمرش گرفت و به او یادآوری کرد که همچنان پابرجاست. پلک

داد  کنار تختش که ساعت شش و سی دقیقه را نشان می بر هم فشرد سپس کالفه از حس بد درماندگی نگاهش را از ساعت کوچک

 :برداشت و پرسید

 صبا ساعت چند میره مدرسه؟ -

 .خوره شون می ساعت هفت. ساعت هفت و نیم هم زنگ مدرسه -

و  گشت. ناتوان از فکری منطقی و مستمر چنگی به مانتو و شلوار چروک رفت و دوباره بر می گیج و سردرگم مثل یویو چند قدم می

توجه به رنگ آن شالی هم روی سرش انداخت و از داخل  اش زد و آن را از جالباسی ایستاده کنار در اتاقش برداشت و بی اتو نشده

 .زده یک جفت جوراب بیرون کشید هایش شتاب کشوی جوراب

 .هدونه توی اون ساک چیه! خدا کنه صبا به پدرش گفته باش گفتی!؟ خدا می مردی همون دیشب می می -

زد گرفت. حاال استرس مثل ویروس به جان او هم سرایت  تای مهربان که هرکدام یک سازی می های تابه مهرسا نگاهش را از جوراب

 .کرده بود

 کنی؟ دلم بدتر به شور افتاد! موبایل مهندس رو نداری؟ طوری می وای مهربان چرا این -

 :زده گفت داشت تند و شتاب که موبایلش را از روی میز کنار تختش بر می درحالیاش انداخت و  چنگی به کیفش زد وآن را روی شانه

 کارشم که موبایل مهندس رو داشته باشم؟ من چی -

 :ی در نیمه باز ایستاد و گفت سپس در آستانه

ه پرسید بگو دیرش شده بشه که صبا به باباش موضوع ساک رو گفته. با ماشین آقا جون میرم اگ من میرم خونشون باید خیالم راحت -

 .بود و امروز رو لطفاً با اسنپ یا آژانس بره سر کار

 .وار نشانه رفت سمت او تهدید اش را به سپس انگشت اشاره

زنی تا بیخودی نگران نشن، خودم بعداً موضوع رو بهشون میگم. شاید اصالً  حواست باشه فعالً حرفی به مامان و آقاجون نمی -

 .رد باشهمو نگرانی من هم بی

 .مهربان این را گفت و مثل باد از خانه خارج شد

*** 

 .پیچید و به تصور اینکه خواب است از یک پهلو به پهلوی دیگر چرخید دینگ زنگ خانه در سرش می صدای دینگ

هنوز هایش را از هم گشود.  دینگ دوم مـسـ*ـت خواب، پلک سکوت مختصری برقرار شد و صداها از سرش پر زدند اما دینگ

 .هایش قدری فاصله بگیرد ومنگ قرص آرام بخشی بود که شب گذشته دست و دلباز دوتا را با هم بلعید تا بلکه از چه کنم گیج

 های نیمه باز و نیمه  شوره به دلش سرازیر کرد و باعث شد اهرمی شود تا دل از رختخواب جدا کند. با پلک دینگ سوم دل دینگ
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 .اش باز شود خفته

زمان شد با بیرون آمدن انیسه خانوم از  شرت افتاده کنار آن را هم پوشید و باز کردن در اتاقش هم اش را به پا کرد و تی ورزشیشلوار 

 :زده گفت اش را با پر شالش خشک کرد و شتاب پاچه دستان خیس بهداشتی که گویا حسابی غافلگیر شده بود. هول و دست سرویس

 !کنم شاید دخترو باشه حتماً دفتر مشقش رو جا گذاشته دار شدید، االن در رو باز میسالم آقای مهندس ببخشید بی -

ها در دل آن  که از راهروی باریکی که اتاق خواب هایی بلند درحالی هوشیاری تمام ذهن یوسف را پر کرد و با ابروهایی در هم و گام

هایش  ی دیوار ثابت شد که عقربه ت نشسته روی سـ*ـینهسمت آیفون رفت، نگاهش در دم به روی ساع جای داشتمی گذشت و به

 .دادند پنج دقیقه به هفت را نشان می

 برم چرا اجازه دادید بره!؟ مگه صبا رفته؟ دیشب بهتون گفتم که از فردا خودم صبا رو مدرسه می -

 :پاچه جواب داد د و هول و دستداشت، دستی به چشم لوچش کشی سر او قدم بر می های یوسف پشت انیسه خانوم چسبیده به گام

 !آقای مهندس خدا به سر شاهده رفته بودم نون تازه بخرم، اومدم خونه دیدم دخترو رفته. خیال کردم شما اجازه دادید -

های  شوره هورا کشان به دلش سرازیر شد و دیگر قسم و آیه ی مهربان از قاب مربع شکل آیفون تصوری دل یوسف با دیدن چهره

 :درنگ گوشی آیفون را بر داشت، پرسید شنید و بی انوم را نمیانیسه خ

 دلشاد اتفاقی افتاده؟ -

 سالم آقای مهندس. ببخشید صبح به این زودی مزاحم شدم، صبا هست؟ -

 .هایش به شماره افتاد شوره تمام آرامش یوسف را به یغما برد و نفس طوفان دل

 ت رو بزن. چیزی شده؟نه رفته مدرسه. جون به سرم کردی دختر، حرف -

 .هایش بیرون آمد مهربان ناخودآگاه وا رفت. وای خفه و گنگی از میان لب

آقای مهندس تو رو خدا عجله کنید تا دیر نشده، موضوع مربوط میشه به همون دوست یواشکی صبا. باید بریم دنبالش من ماشین  -

 .آوردم، تشریف بیارید توی راه براتون توضیح میدم

*** 

هایش را  شوره ترین موضوع لباس است. یوسف شلوارش را عوض کرد و دل واپسی در میان باشد کم اهمیت پای عجله و دل وقتی

 .سمت در خروجی دوید همراه موبایلش برداشت و پیش چشمان متعجب و حیران انیسه خانوم چون باد به

تمام ماجرا را از سیر تا پیاز برای یوسف تعریف کرد و یوسف با کشید  کرد و گاهی هم الیی می که تروفرز رانندگی می مهربان درحالی

 .داشت شد و مثل عقابی که پی شکار باشد نگاه مضطربش را از کوچه و خیابان بر نمی ورتر می  ی مهربان آتش خشمش شعله هر جمله

 .چرخید اطراف می مهربان هم یک چشمش به خیابان بود و چشم دیگرش به
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ای پوش دراز و کوتاه مثل فتوکپی در دستگاه زیراکس درحال زیاد شدن  شدند تعداد دختران سورمه تر می دیکهرچه به مدرسه نز

 .سالنه بگو بخندهایشان به راه بود دست سالنه های باریکشان بود و برخی کیف به بودن. برخی کوله روی شانه

 :یوسف گفت

گه قرار باشه صبا ساک رو به اون زنه بده داخل مدرسه نمیره و همین دلشاد، لطفاً سرعتت رو کم کن. نزدیک مدرسه هستیم ا -

 .مونه گوشه کنارها منتظرش می

زده با صدایی بلند که پر از هیجان و ترس بود  و مهربان همان کرد که او گفت و لحظاتی بعد، به کوتاهی چند نفس یوسف شتاب

 :گفت

 .م دستشه! همین گوشه کنارها پارک کندیدمش، دیدمش! به دیوار مدرسه تکیه داده. ساک ه -

اش را دوبل پارک کرد. هر دو  چنان که جای خالی برای پارک ندید و ماشین قل کنان تا حلق مهربان باال آمده بود. آن اضطراب قل

 !العینی طوفانی شد که آن سرش نا پیدا زمان دست به کمربندهایشان بردند تا آن را باز کنند اما به طرفه هم

کردند،  هایشان چاق و چله می آمدند صدا در حنجره سمت آنها می دویدند و به که طول خیابان را می های تیره درحالی رد با لباسدو م

 :فریاد زدند گفتند

 .ایست، پلیس -

ان رد شد. سمت زنی جلب شد که الغر اندام بود و ریز نقش و مثل باد از جلوی ماشین مهرب ها به های عابران و راننده تمام نگاه

 .زد دوید و پر شالش رو به پرواز بال بال می سمت خیابان می به

 .اش بود دنبال شیرین همان دوست یواشکی وار نگاهش به صبا رنگ به رخسار نداشت و مجسمه

توجه به  سختی فرو داد و نگاهش پی مرد بلند قامت سیاه پوشی بود که چون ببر پی شکار بی یوسف پر از دلهره آب دهانش را به

 .دوید دنبال زن می ازدحام خیابان به

گذرد، صدای قیژ خط ترمز ماشینی به گوش رسید و زن مثل برگی در دست باد به هوا  سرعت رعدی که از آسمان می ناگهان به

 .خراشی گروپ نقش آسفالت خیابان شد ای بعد با صدای دل پرتاب و لحظه

چشمانش را بست و مهربان وای خدایی از ته دل و جان گفت و کف هر دو دستش را ای  رو لحظه ی روبه ومبهوت صحنه یوسف مات

 .بر روی چشمانش گذاشت

 !ای بر پا شد نا گفتنی به آنی جمعیت به گرد زن حلقه زدند و ولوله

 :زد ی ماشین تو سر زنان از ماشین پیاده شد و فریاد می راننده

 !به خدا خودش پرید وسط خیابون -

 :گفت و دیگری می
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 .زنگ بزنید آمبوالنس -

ی مردان  گرفتند و عاقبت زنی هراسان از میان حلقه داد، برخی هم موبایل به دست فیلم می و فرد دیگری صد و ده را پیشنهاد می

آلود  حنی حزنای بعد نبض خاموش زن را از میان دستش جدا کرد و با سری فرو افتاده و ل خود را به زن رساند. کنار او زانو زد و ثانیه

 :گفت

 !ی خدا تموم کرده کشه بنده یکی زنگ بزنه آمبوالنس بیاد! نفس نمی -

مهربان چشم از ازدحام جمعیت برداشت. حال او هم چندان تعریفی نداشت. دردهای دل و کمرش تحت شعاع استرس محو شده 

 .کرد شت لبش را هم حس میشنید و عرق پ زد و صدای گروپ گروپ قلبش را می بودند و از ترس پلک هم نمی

 .هایش را محکم بر هم فشرد تا مبادا قلبش از شدت استرس خیال بیرون آمدن داشته باشد لب

سمت  هایی پر عجله به ها بود؛ ولی برای یوسف عمری گذشت، به آنی از ماشین پیاده شد و با گام لحظات هرچند به کوتاهی عمر ثانیه

 .شد سرش راهی صبا رفت، مهربان هم پشت

زد و با دیدن پدرش نفسش برگشت. عاقبت  زده پلک هم نمی ی تصادف شیرین شوک تأثیر صدای ایست پلیس و صحنه صبا تحت

 .هایش روان شد قطره اشک لرزان چشمانش دوام نیاورد و بر روی گونه

 .کرد تا خونسرد باشدیوسف با خشمی آشکار با یک حرکت تندوتیز ساک ورزشی را از دست او قاپ زد و تمام تالشش را 

دوان  دادند و برخی دوان ی تصادف بودند و نظر کارشناسی ارائه می گر صحنه ای همچنان نظاره نگاهی پر دلهره به اطراف انداخت. عده

 .رساندند تا از قافله عقب نماند خود را به آنجا می

 :اش گفت های به هم قفل شده وسف از بین دندانیوسف لحن صدایش اگر چه آهسته بود؛ ولی ترسی بزرگ به دل صبا انداخت. ی

 !بی شعور، دنبال من بیا -

 .لرزید ها و صدایش هماهنگ می بند دل صبا در دم پاره شد و خودش را آخر خط دید. لب

 !خواستم ساکش رو بهش بدم بابا، به خدا فقط می -

 :یوسف غرید

 .خفه شو ! دنبالم بیا -

ی  ی صبا برداشت و متوجه ی ترسیده سر او بود. نگاهش را از چهره سف فاصله داشت و دقیقاً پشتمهربان فقط چند گام کوتاه از یو

چرخید و با دیدن  اطراف می دوید و حاال چشمان ریزش مثل جغدی سراسیمه به پلیس سیاه پوشی شد که دقایقی پیش پی زن می

 .ک شدنش نشده بودی نزدی آمد. یوسف پشت به او متوجه سمت آنها می ساک دست یوسف به

نخ دلشوره رج به رج بافته شد و تا حلقش باال آمد. از تصور این که یوسف را با ساکی که یقیناً محتویاتش جز درد سر چیز دیگری 

 .شد هایش منجمد می گرفتند خون در رگ نبود می
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 .ساک ورزشی سیاه رنگ بود در ذهنش مثلثی شکل گرفت که یک ضلغش صبا و ضلع دیگرش زن مرموز ماجرا و در رأس آن

 .شوند فهمید که چگونه حیران و سرگردان میان زمین و آسمان مستاصل رها می های بینوا را می حاال، حال برزخی

زده به ساک ورزشی در دست یوسف نگاهی انداخت و پیش از آن که برگردد و پلیس سیاه پوش به آنها برسد با یک تصمیم  شتاب

 :ند، کیف را از دستش قاپ زد و فریاد گونه و طلبکارانه، گفتآنی خود را به او رسا

 !بده من ساکمو -

 .سرش چرخید و حیران رفتار مهربان به او زل زد ی پا به پشت ومنگ روی پاشنه یوسف گیج

 :اش را هم و با چشمانی براق شده فریاد گونه گفت مهربان سـ*ـینه جلو داد و چانه

 کنی؟ مامانت نمیام. واسه چی این بچه رو قاطی دعواهامون میی  صدبار بهت گفتم من خونه -

 .تر باشد واقعی  مهربان دستش را در هوا تاب داد تا نمایش

ی دلخراش  کنم. حاال خیالت راحت شد با این صحنه ات که نیستم! من کلفتی مامانت رو نمی کور خوندی جونم. زنت شدم، بـرده -

 گند زدی به روزم؟

تر از پدرش نگاهش یویووار بین آنها در  کرد و صبا سرگردان و حیران ومنگ با چشمانی گرد مهربان را تماشا می یوس همچنان گیج

 .رفت و آمد بود

ی خیابان شده و خیلی زمان نبرد تا معمای رفتار مهربان برای  ی حجم همهمه صدای آژیر آمبوالنس مثل موسیقی متن پس زمینه

 .یوسف حل شود

دوید و حاال کمی آن سوتر ایستاده بود و پس  ی قبل به دنبال زن می ج کرد مأمور سیاه پوشی را دید که چند دقیقههنگامی که سر ک

 .کرد و پنهانی آنها را تماش می

چیزی به اسم دلهره از سراشیبی دلش سقوط کرد و ته دلش مثل رسوب ته نشین شد. تمام این قیل و قل برای این ساک کذایی و 

ش بود. چشم بر هم زدنی تا ته ماجرا را خواند. حاال نوبت او بود که نقش بازی کند و سعی کرد لحنش آرام باشد و محتویات شوم

 :چشم از جمعیتی که به دور آمبوالنس حلقه زده بودند گرفت و گفت

 .زنیم ریم خونه اونجا حرف میریم، بیا ب ی مامانم نمی کنن! باشه خونه باشه عزیزم. داد نزن آبرمون رفت مردم دارن نگاهمون می -

نگاهی به پلیس سیاه پوش انداخت که  مهربان قلبش تا حلقش باال آمد و آب دهانش را فرو داد تا دوباره سر جایش برگردد و نیم

برود.  ای آنها را باور کند و بی خیال شود و پی کارش نگاهش بین آنها در رفت و آمد بود. در دلش دعا کرد تا بازی نه چندان حرفه

 :های پر دلهره و آشوبش را بیرون داد و رو به صبا با تغیر گفت نفس

 !خوره برو دیگه تون االن می کنی!؟ زنگ مدرسه تو چرا اینجا واستادی و برو بر من رو تماشا می -

 :لند گفتاش به راه افتاد و با صدای ب سمت ماشین خورد به ای سنگین در دستش تاب می که ساک مثل وزنه سپس درحالی
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 .اش ی دلخراش رو دیدم، بیچاره خانواده راه بیوت بریم دیگه! دلم غش رفت این صحنه -

 .مهربان غرق در نقش خود دستش را در هوا تاب داد

 !هاش گیرمون میاد بار، دیر برسیم آشغال زود باش دیگه باید بریم بازار میوه و تره -

ی دعوای خانوادگی و زن آپارتی را نداشت و  پروخالی شد. مأمور پلیس هم که حوصلههایش از هوا  یوسف حیران دیالوگ بعدی گونه

اش را با صدایی بلند گفت تا مرد  تفاوت از کنار آنها گذشت و یوسف آخرین دیالوگ نقش گشت بی دنبال دختری با ساک مشکی می به

 .به راحتی بشنود

 .ریم خونهتو برو مدرسه دیرت شد. ما هم میریم خرید و بعد می -

 .دانست و به تکان سری اکتفا کرد صبا از ترس دهانش به هم دوخته شده بود و معنای این بازی عجیب را نمی

 .سمت مدرسه راهی شود خود را به او رساند و سر بیخ گوش او فرو برد یوسف قبل از اینکه صبا به

 .بزن و از خیابون پشتی گمشو برو خونه تا من بیامسرت رو بنداز پایین و بدون این که جلب توجه کنی مدرسه رو دور  -

سمت ماشین مهربان که منتظرش ایستاده بود رفت. وقتی که ماشین از میان  آنکه به چشمان سرگردان صبا نگاه کند به سپس بی

ای سفید  لحفهجان، سرد و خاموش زیر م گذشت، برانکاردی را دیدند که جسمی بی سیل جمعیت و ترافیکی که گره خورده بود می

 .شد داخل آمبوالنس می

 .مهربان همانند جنازه رنگ به رخسار نداشت

*** 

 .شد شدند عمق فاجعه برایشان بیشتر هویدا می هرچه از مهلکه دور می

دار بود که دهان هردو را گویی با نخ و سوزن به هم دوخته بودند که حتی صدای نفس از هیچ یک  ی شوک چنان محکم و جان ضربه

 .آمد رون نمیبی

ی زار و نزار و  ی رنگ پریده عاقبت این یوسف بود که به تمام هیجانات منفی و دلهره آورش مسلط شد. سرکج کرد و با دیدن چهره

 :های درشت عرق باالی آن به صف نشسته بودند، دل نگران با لحنی نرم گفت های سفید و گچ مانند او که یک رشته از دانه لب

 .ونده دختر! بزن کنار من رانندگی کنمرنگ به روت نم -

زد جدا کرد. گویی زبانش را به کامش منگنه کرده بودند که  صدای یوسف او را از اعماق چاه دلهره که در آن بیهوده دست و پا می

 .قدرت حرف زدن نداشت

آنکه  برد، این بهترین پیشنهاد بود. بی ا میرحمانه به یغم پیچید و آخرین توانش را بی برای او که درد، در کمر و دلش سخاوتمندانه می

حرفی بزند کوتاه سری جنباند و رهنما زد. آهسته کنار خیابان متوقف شد، سپس فرمان ماشین را به یوسف سپرد و روی صندلی کنار 

 .دست او نشست
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و آنگاه مثل شکاری که از  عقب انداخت رنگ افتاده روی صندلی ی ترس چسبیده به دلش نگاهی به ساک مشکی یوسف به واسطه

وار میان ازدحام صبحگاهی خیابان چرخی داد و به محض اینکه پشت فرمان  شکارچی واهمه داشته باشد چشمانش محتاط دایره

 :تر از دقایقی پیش پرسید نشست، سر کج کرد و با صدایی نرم

 خوبی؟ -

در ته دلش فاکتور و عرق پشت لبش و دردی که تنها هایش و ترس خوابیده  خب حالش خوب بود، اگر از لرزش نامحسوس دست

 !گرفت حالش خوب بود های ماهیانه بود را هم نادیده می علتش باال و پایین شدن هورمون

وقت هنگام اضطراب پشت  هایش را به زیر سر و شرمنده از عرقی که وقت و بی ی یوسف چنان برایش سنگین بود که پلک نگاه خیره

 :سته با سر انگشتانش آنها را پاک کرد و بعد از نفس عمیقی گفتشد، آه لبش سبز می

 .خیر گذشت ممنونم. خدا رو شکر به -

 :کرد ادامه داد که استرسش را با انگشتانش تقسیم می سپس درحالی

شم. آدمی تونم مثبت با کنم، حتی توی بدترین شرایط؛ ولی به این ساک و محتویاتش نمی آقای مهندس من همیشه مثبت فکر می -

دلیل یه ساک رو پیش یه دختربچه به  تونه بی گیره نمی پروا جونش روکف دستش می جور بی کنه و اون که از دست پلیس فرار می

 !امانت بگذاره

هایش را چنان روی فرمان فشرد که بندبند انگشتانش  زد، دست وپا می با مهربان هم عقیده بود و مستاصل از گردابی که درآن دست

 :زند گفت چنان که گویی با خودش حرف می رنگ شد و با کلماتی جویده، کوتاه آن و بی سفید

 کار کنم!؟ صبا! من از دست تو چی -

هایش راهنما زد و در دل خیابان مملو از ماشین جای گرفت و لحظاتی بعد در خیابان فرعی خلوتی پیچید و زیر  سپس میان دلواپسی

 .ای داشت، متوقف شد فرو افتادههای  درخت تنومند چناری که شاخ

های قدیمی محصور شده بود و انتهای آن هم مشخص نبود و درختان چنار کهن  خیابان طویل و عرضی که از دو سو بین ساختمان

 .هایشان بر سر درخیابان پهن کرده بودند سال از دو طرف چتری از برگ

اش را با هوای تازه تعویض کند، سپس موبایلش را از داخل کیفش  رهمهربان شیشه را قدری پایین کشید تا نفس سنگین و پر دله

آهسته « »مهربان کجایی؟»های آقاجانش و مامان حوری که از دم یکی درمیان پرسیده بودند  بیرون آورد و با دیدن سیل پیام

ترین  های ذهنش راحت ومرج یان هرجهایش از هوا پر و خالی شد. م پوف بلندی کشید و گونه« رانندگی کن رسیدی کارخونه خبر بده 

 .دورغی را که نیاز به توضیحی اضافه نداشت برایشان تایپ کرد

 «.مامان من رسیدم کارخونه نگران نباشید»
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هایش عاقالنه به خلوت او  رغم دلهره رو بود. علی آنکه پلک بزند به روبه سمت یوسف کج کرد که نگاه ماتش بی آنگاه سرش را به

 .و مجال داد تا به افکارش نظم دهد و دقایقی بعد این یوسف بود که سکوت را زیر پایش له کرد سرک نکشید

 !متأسفانه من هم حس خوبی به این ساک ندارم؛ ولی قبل از اینکه خونه بریم باید ببینم توی ساک چیه -

 .هایشان پهن کرد واپسی کنار دلهای هر دو گره خورد و افکار منفی بساطش را دست و دلباز  دوباره دلهره به ثانیه

آرامی ورق زدن  ها جای داد و به یوسف خم شد و از شکاف بین دوصندلی ساک پر دردسر را برداشت آن را در فضای خالی بین صندلی

ادو ای مربع شکل و ک های زنانه که شامل رژلب، عطر و یک دست لباس شب بود، بسته کتابی زیپ آن را باز کرد و میان خرت و پرت

 .دورش حلقه زده بودند و قدری هم سنگین بود پیچی دید که ربانی صورتی به

ها را کنار هم بگذارد  بایست پازل تواند باشد چندان سخت نبود. فقط می برای یوسف حدس اینکه پس و پشت این کادو چه چیزی می

 .تا به نتیجه برسد

 .رم مهربان او را از سکته نجات دادشنید و صدای ن تپش سنگین و ناموزن قلبش را به وضوح می

 خواهید من بازش کنم؟ آقای مهندس حالتون خوبه؟ می -

هایش را با سر زبان تر کرد و  سختی لب ی یوسف در هم تاب خورد و دستی به پرش عصبی پلک راستش کشید و به اراده های بی اخم

 .خیلی نا محسوس سری باال انداخت

ی مقوایی و  برقی تارهای اعصاب هر دو را از وسط به دو نیم کرد و با پاره شدن جعبه دو مثل ارهقرچ باز شدن کاغذ کا صدای قرچ

های مهربان که از ترس دو دو  اش با مردمک درنگ سر برداشت و نگاه درمانده دیدن محتویات آن بند دلشان هم پاره شد. یوسف بی

 .زد تالقی کرد می

ی مربع شکل که پودر سفید رنگی داخل  اشت و با چشمانی گرد شده نگاهش را از دو بستهحال و روز مهربان هم چندان تعریفی ند

 .داشت آن بود، بر نمی

هایی که صورتشان در اخبار ساعت بیست  ها و فیلم و اخبار بود. قاچاقچی تا حال هرچه از این مواد کوفتی دیده بود در سریال

 .شدند هم محترمانه به پای چوبه دار فرستاده میکردند و حتی با کمتر از این مقدار  شطرنجی می

 :وتردید پرسید دار تصور کرد و با لکنتی که روی زبانش نشسته بود با شک ی برای دمی کوتاه خودش را همراه یوسف پای چوبه

 مواد مخدره؟ -

 :هایشان زیر لب نالید هایش را برهم فشرد با دردی میان جمله یوسف چشم

 کار کنم؟ چیوای خدا حاال  -

 .سختی فرو داد. نیازی به جواب نداشت جوابش را روشن و واضح دریافت کرده بود آب دهانش را به

 



 

 
 

132 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

اش باز شد و با همان صدای مستاصل ادامه  اش بیرون آمد و راه نفس وتاب خوران از سـ*ـینه ی یوسف پیچ گره شده های گره نفس

 :داد

 !ه و نشناخته اعتماد کرده و ساک رو آورده خونه! نصف این مواد برای حکم اعدام کافیهعقل من چطور ندید من موندم دختر بی -

زد. یقیناً مرگ دلخواهش اعدام به جرم حمل مواد مخـ ـدر نبود و همیشه مرگ  مهربان از ترس خوابیده در ته دلش پلک هم نمی

 .کرد ای آرزو می شرافتمندانه

هایش یویووار  چرخید و بعد از آنکه مردمک دیگ سفت و سخت در دهانش می ت مثل تهاز شدت ترس فکش منقبض شده بود و کلما

 :ها را به داخل جعبه هول داد و در آن را هم بست و معترض گفت اطراف را از نظر گذراند، یکی از بسته

ها رو  رد میشه و این کوفتی وقت یکی جوری دستتون گرفتید! تو رو خدا قایمش کنید. یه آقای مهندس، بسته لواشک که نیس این -

 .بینه دستتون می

درنگ بسته را درون ساک ورزشی گذاشت و ناتوان از فکری مستمر  ی شوکی که به او وارد شده بود بیرون آمد. بی یوسف تازه از دایره

های ذهنش رفت و  کوچه پس کرد، تا انتهای کوچه اش که هر یک به طریقی ته دلش را خالی می و منطقی سوار بر امواج منفی ذهنی

 .های افکار سردرگمش را به زبان آورد برگشت و عاقبت دغدغه

منطقی و عاقالنه این که پلیس رو در جریان بگذاریم که البته دردسرهای خودش رو داره. تا بیام ثابت کنم این مواد مال من نیس  -

ترسم انگشت نماشه و  ن نگران صبا و وضعیت تحصیلش هستم، میو صبا فریب خورده، اعتبار و آبروی من بر باد فنا میره. از طرفی م

 .وقوس ماجرا آسیب ببینه توی کش

 .های او را از کمر به دو نیم کرد زده جمله مهربان عجول و شتاب

 !ها رو بریزیم توی چاه فاضالب تونیم این کوفتی آقای مهندس یه راه دومی هم هست. می -

 :ا قدری به اطراف تکان داد و پرسیدسپس برای تأیید نظر یوسف، سرش ر

 هوم؟ نظرتون چیه؟ -

اش  زد که گویی پلیس در یک قدمی وار حرف می پچ ی مهربان اندکی او را آرام کرد. مهربان چنان آهسته و پچ صدای نرم و آهسته

 .ایستاده و یا برایش شنود کار گذاشته اند

هاش گفته باشه که ساک رو به صبا سپرده، اونا از ترس این  نه به هم دستآقای مهندس اصال فرض رو بر این بگذاریم که اون ز -

تونه اتهامی  گذارن و سراغ ساک نمیان. پلیس هم وقتی چیزی دست شما نباشه نمی که پلیس دست گیرشون نکنه یقیناً پا پیش نمی

ی صبا رو عوض کنید. از  سال تحصیلی مدرسهسر و صدا همین اول  تونید بی بزنه و موضوع با گذشت زمان فراموش میشه. اصالً می

 .خواهیم بکنیم ریزه دیگه، کاری که ما می اون گذشته پلیس هم این مواد رو دور می
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ی اعضا باند قاچاق مواد مخـ ـدر هم مثل همان زن  اش از دلهره خالی شد، هرچند از ته ته دلش آرزو داشت بقیه ای یوسف نگاه قهوه

ترین راه  دردسر هایش و راهکار مهربان بی ی تحصیلی صبا در صدر اولویت به چنگال پلیس گرفتار اما آیندهبه درک واصل شوند یا 

 .پیش پایش بود

ای به صورتش کشید. سر برگرداند رفتگر نارنجی پوشی را دید که جاروی دسته بلندی را روی زمین  از سر ناچاری دست کالفه

 .کنار ماشین آنها گذشت سالنه از خش کنان سالنه کشید و خش می

هایش هوای مسموم دلهره ودلواپسی خالی شود سپس ماشین را روشن کرد و با صدایی نه چندان محکم  نفس عمیقی کشید تا ریه

 :گفت

 ها خالص بشیم؛ ولی قبلش باید با صبا حرف بزنم درسرترین راهه . بریم خونه تا از شر این زهرماری هرچند راه درستی نیس اما بی -

 .کنه ببینم چقدر به صبا نزدیک شده و مطمئن بشم خطری اون رو تهدید نمی

ی مهندس  یوسف راهنما زد و در دل خیابان جای گرفت و مهربان یک بسم اهلل غلیظ، از ته دل و جان گفت و تا زمانی که به خانه

ها هم  پلیس راهنمایی و رانندگی سر چهارراه کرد روزی حتی با دیدن گاه تصور نمی خیر بگذرد و هیچ چیز به رسند همه روشن می

 .وحشت کند

**** 

ی گذشتن از پل صراط طول کشید و بند دلش از ترس  ی مدرسه تا خانه یکی یا دو خیابان بیشتر نبود اما برای مهربان به اندازه فاصله

 .شد پاره می« پخی»چنان کش آمده بود که با 

ای خیال او را قدری  با رسیدن به خانه راه نفس او هم باز شد. کوچه خالی از هر جنبدهبرای یوسف هم زمان پر از دلهره گذشت و 

 .های دراز و کوتاه مواجه شد تر کرد و پیش از آنکه از ماشین پیاده شود نگاهی به موبایلش انداخت و با سیلی از پیام راحت

ی امروز را یادآوری کرده بود اما متین خیلی خودمانی  رپی جلسهد ها انداخت. اولیایی با کلماتی اتو کشیده پی نگاه سرسری به پیام

 «چرا موبایلت رو جواب نمیدی، بازم که رفتی روی ویبره!؟»برایش نوشته بود 

گفت سر صبح رفتی  مرد ناحسابی معلوم هست کدوم گوری هستی؟ انیسه خانوم می» اما دو پیام بعدی قدری رنگ نگرانی داشت.

 «بیرون چیزی شده!؟

کنه و  آقای مهندس دخترو از مدرسه اومده خونه، فرت و فرت گریه می» پیام بعدی متین را رها کرد و به سراغ پیام انیسه خانوم رفت.

 «کار کنم؟ زنه حاال من چی به من حرفی نمی

 .روخالی شدهایش برای دمی کوتاه پ ای کشید آن چنان که لپ هایش را میان موهایش فرو برد و پوف محکم و کالفه پنجه

سمت  های بلند پر عجله به زمان از ماشین پیاده شدند و یوسف ساک را برداشت و دزدگیر ماشین را هم زد سپس با گام هر دو هم

 الی آن نبود  کرد با لحنی محکم که هیچ تعارفی البه پا می پا و آن اش به راه افتاد اما وقتی تعلل مهربان را دید که آشکارا این خانه
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 :یدپرس

 !چرا معطلی بیا بریم دیگه -

کنید من حضور نداشته باشم. این جوری رابطمون کمتر  آقای مهندس اگه اجازه بدید من برم ، بهتره که وقتی با صبا صحبت می -

 .خراب میشه

 :نگران کیف درون دستش، نگاهی به اطراف انداخت با لحنی کوبنده گفت یوسف دل

خوای  ز ظرفیتم پر شده، لطفاً تو دیگه اون رو لبریز نکن! رنگ به صورتت نمونده ختر! با این حالت میدلشاد به قدر کافی برای امرو -

 .کجا بری؟ با من میای داخل و فقط میگی چشم

ی ارتش  شد اما جرأت مخالفت با مردی که مانند فرمانده اش را از ماشین برداشت. هرچند میان تردیدهایش پس و پیش می تکیه

کرد، نداشت و سر و ته قاعله را با یک چشم گفتن شل و وارفته به هم دوخت و همراه یوسف  را وادار به اطاعت می کالمش همه

 .راهی شد

*** 

 .کرد و چشمانش مثل ناودانی شده بود که آب از آن سرازیر بود صبا شرشر گریه می

ها به آنی از روی مبل سفید رنگ وسط سالن  رق گرفتهترک بود و با دیدن یوسف همانند ب روح و ترک هایش هم رنگ جنازه، بی لب

اش  های درهم تاب خورده ی او و سگرمه ی پدرش، رنگ پریده اش کشید. چشمان به خونه نشسته پذیرایی برخاست و دستی به مقنعه

 .ی خوبی نبود. تا امروز بابا یوسف صبور و آرامش را این چنین طوفانی ندیده بود نشانه

وقت مهربان، آن  ی یوسف جرأت سالم کردن را از دست داد و گیج و سرگردان از حضور بی ی بر افروخته ا دیدن چهرهانیسه خانوم، ب

 .ای ایستاد زدند بسم اهلل زیر لب گفت و ساکت گوشه هایی که هرکدام یک ساز ناکوک می هم با لباس

ی آب  سختی ته مانده هایش را بر هم فشرد و به لکای بیاندازد پ یوسف طبق عادت برای این که میان خشم و تصمیمش فاصله

 :روی صبا ایستاد و سرد و کوبنده گفت هایش را در آورد روبه آنکه کفش دهانش را فرو داد. ساک منحوس را همان در رها کرد و بی

 .شنوم خب می -

کار نیست و باید از سیر تا پیاز ماجرا را شنوم یعنی هیچ گذشت و انعطافی در  گفت خب می اش می دانست که وقتی بابا یوسف صبا می

 .بگوید

 :فین کنان گفت اش را میان انگشتانش تاب داد و فین انتهای مقنعه

اس ؟ پلیس برای  ببخشید بابا، به خدا ترسیدم بهتون بگم ساک شیرین پیش منه. ترسیدم بدتر رابطمون خراب بشه، یعنی حاال زنده -

 چی دنبالش بود؟

 داد و اسم شیرین  هایش بوی خشم می تر شده بود و نفس اش از حرص قدری بزرگ های بینی یوسف از این همه سادگی دخترش حفره
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 .کام او را شیرین نکرد و با همان لحن سرد و غیرقابل نفوذش او را به رگبار سؤاالتش بست

 این ساک زدی؟ شماره تلفن خونه و موبایلت رو بهش دادی؟کسی از دوستی تو با این زنه خبر داره؟ به دوستات حرفی از  -

 .صبا گیج از این سؤاالت نگاه پر حرصش را از مهربان که کمی آن سوتر ایستاده بود برداشت و سری باال انداخت

ریبه آدرس دونستم خوشتون نمیاد آدم غ دونست خونمون کجاست چون می ی تلفن خونه رو بهش ندادم. حتی نمی نه به خدا شماره -

کرد و این  دونست و این خواهر فضولش. اگه مهرسا دهن لقی نمی خونمون رو داشته باشه به کسی هم حرفی نزدم. فقط مهرسا می

اومد طرف من تا ساک رو بگیره  اومد. شیرین داشت می کدوم از این مسائل پیش نمی نارنجی خانوم هم پیش شما خودشیرینی، هیچ

 .ها پا به فرار گذاشت و رفت زیر ماشین با دیدن اون پلیسکه شما رو دید بعد هم 

 :جانب ادامه داد های ناکوک و در هم و بر همش نگاه کرد و حق به صبا این را گفت و از سر غیض به مهربان و لباس

 !ها، من گوش ندادم ها دم خورنشم دایی متین بهم گفته بود که با این گدا گشنه -

 .باز کرد و از خجالت او را هورتی سر کشید زمین زیر پای مهربان دهن

ی ساعت فروشی  اش جا ماند. گدا گشنه نبودند، پدرش مغازه از این تحقیر آشکار رنگ نگاهش عوض شد و نفس درون سـ*ـینه

 .شان هم هر چند قدیمی اما شیک و آبرومند بود خورد. خانه داشت و کارگری هم زیر دستش نان می

 .لرزید اش می های فرو خورده ای بر گوش صبا نشاند. صدایش از شدت خشم د کرد و سیلی جانانهدرنگ دست بلن یوسف بی

دونی اگه تو رو با اون  دونی توی این ساک چند کیلو مواد مخدره؟ می زدم دختر نفهم! می این سیلی رو همون دیروز باید بهت می -

 تونست به قیمت جون و آبروی من تموم بشه؟ اه تو میدونی اشتب آوردی؟ می گرفتن سر از کجا در می همه مواد می

 .عقب پرتاب شود ی صبا زد که باعث شد قدمی به ی محکمی به شانه یوسف از شدت خشم خوابیده در وجودش ضربه

آن سرعت پلک بر هم زدنی خودش را مابین  طلبید اما مهربان تاب نیاورد و به سیلی هرچند به جا بود و یک دست خوش و ایول می

 .دو قرار داد و رو به یوسف ایستاد

 .کنم به اعصابتون مسلط باشید. اول باید از شر اون ساک کوفتی خالص بشیم آقای مهندس خواهش می -

ی پر دردش  یوسف روی پاشنه پا چرخید و پشت به او شد، سپس کف دستش را روی صورتش سر داد و انگشتش را روی شقیقه

 :کند، گفت آنکه به صبا نگاه فشرد و بی

 .گمشو بر توی اتاقت جلوی چشمم نباشی ، امروز هم الزم نبیس بری مدرسه -

 :اش صورت غرق اشکش را پاک کرد و ملتمس، گفت صبا با پشت آستین مانتوی مدرسه

 !دونستم توی ساک چیه خوام. به خدا نمی بابا معذرت می -

 .دفریاد یوسف بلندتر از قبل همه را سر جایشان میخ کوب کر
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 !تا نزدم لهت کنم گمشو توی اتاقت -

های پلیسی تلویزیون هر  کرد مانند فیلم هایش به اتاق رفت و مهربان دیگر طاقت نیاورد. احساس می ها و گریه فین صبا همراه فین

به انیسه خانوم  سمت ساک رفت و از پیش یوسف ساک را برداشت و رو شوند جلدی به لحظه پلیس از در و دیوار به داخل سرازیر می

 :پرسید

 سرویس بهداشتی کجاست؟ -

که  پاچه درحالی هدف باز و بسته کرد. او هم تحت تأثیر جو حاکم دست اش را بی وگنگ بود، گره روسری انیسه خانوم که همچنان گیج

 :رفت جواب داد سمت راهروی باریک خانه می های کوتاهش به با قدم

 .دنبال من بیا، نشونت میدم -

*** 

های صبا همچنان برای یوسف باقی ماند و با  اش معدوم شد اما شرمندگی حرف ساک پر دردسر و ماجرا ساز به همراه مواد کوفتی

 .دید چشم دلش، ته ته نگاه مهربان دلخوری را می

 :سمت او هول داد و با صدایی پر خش اما آهسته لب زد ظرف بیسکویت را به

ای که شرمندگی من رو نشون بده و  ها ناتوان میشن. من هرچی فکر کردم، کلمه ر مقابل آدمراسته که میگن کلمات هم گاهی د -

کنم! گاهی اوقات قامت تشکر لفظی برای لطفی که شامل حالت  های زشت صبا عذرخواهی کنم پیدا نمی بتونم با اون برای حرف

 .تونه حس قدر دانیت رو نشون بده شده زیادی کوتاهه و نمی

 :ی مهربان خیره شد و ادامه داد های فرو افتاده ل عجیبی به مبل تکیه زد و به پلکیوسف با حا

 .ی بزرگی نجات داد العمل شما من رو از مهلکه ولی امیدوارم روزی بتونم جبران کنم، عکس -

نا خواسته غنج رفت و حس هایی که قهرمانش فردین بود. دلش  های فارسی قدیمی افتاد. از همان های فیلم ناخودآگاه به یاد دیالوگ

 .هایش شد خوبی جانشین تمام دلهره

سرت سالمت، اصالً قابل شما » گفت: زد و می کنمی کوتاه همراه شد، اما دلش پر چانه مدام با خودش حرف می زبانش با خواهش می

 «.الی دل شما بدجور گیر کرده را نداشت. این فداکاری را برای دلم کردم که البه

اش پایان  به گفتگوی درونی  آمد سمت آنها می های کفش انیسه خانوم روی پارکت خانه که همراه سینی چای به پاشنهتق  صدای تق

 .سمت انیسه خانوم کج شد و او فرصتی پیدا کردتا نگاهش را در خانه چرخی دهد داد. سر یوسف به

های آپارتمانی کوچک و  لفیق رنگ سفید و آبی در کنار گلدانی دلبازی با مبلمانی سفید و میز ناهار خوری به همان رنگ بود. ت خانه

توانی کتاب بخوانی و  خواست کنج مبل چهار زانو بنشینی و تا می بزرگ محیطی پر از آرامش را مهیا کرده بود. آنچنان که دلت می

 .هایت جای دهی بوی عطر خاصی که فضا را پر کرده بود میان نفس
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 وجور براش ببرم؟ ی جمع دید یه صبحونه ه نخورده! اجازه میآقای مهندس دخترو صبحان -

سمت یوسف برگشت که فنجان چایش  با صدای انیسه خانوم مهربان تندوتیز نگاهش را از دور زدن در خانه جمع کرد و چشمانش به

 .نوشید را جرعه جرعه می

 .نیازی نیس -

 :و ادامه داد سپس فنجان چای را داخل نعلبکی مربع شکل فانتزی آن گذاشت

 .شما می تونید تشریف ببرید، اگه الزم باشه کاری کنید بهتون میگم -

ی صبا و سکوت پشت آن جا مانده بود؛  انیسه خانوم صبا را همتای دختر خودش دوست داشت و دلش شش دونگ پشت در اتاق بسته

 .نه راهی شدسمت آشپزخا ولی از ترس یوسف آخه، اما و اگر را رها کرد و چشمی گفت و به

نوشید، اما به یاد در دیزی و حیای گربه  زد و چای می نشست. گپ می مهربان دوست داشت تا انتهای دنیا همان جا کنار یوسف می

آنکه چای بنوشد خانومانه از جایش  افتاد، از آن گذشته درد دل و کمرش طاقتش را طاق کرد و آن را به طاق چسباند بود. بی

 .برخاست

 .مهندس اگه اجازه بدید من مرخص بشمآقای  -

 :حس و حالش نگاهی کرد و با لحنی آرام و نگران گفت ی او و چشمان بی یوسف هم به دنبال او از جایش بلند شد. به رنگ پریده

 !خوردی رنگ به روت نمونده یه چیزی می -

 .مرسی میل ندارم. با اجازتون امروز رو مرخصی گرفتم و کارخونه نمیرم -

 :تر از قبل با کلماتی دو پهلو پرسید ی دلش، دل به دریا زد و قدری آهسته ف دو دل از خواستهیوس

 تونم از حالت با خبرشم؟ کنی چطوری می خب فکر می -

مهربان در دم درد دل و کمرش را فراموش کرد. این جمله معانی بسیاری داشت و اصالً بوی محبت و مهربانی و قدری هم صمیمیت 

 .شاید هم یک پیشنهاد دوستی محترمانه به سبک و سیاق مهندس روشن بودداد.  می

سیاه یک بیست جانانه از معلم گرفته باشد. لبخندی چاشنی حس خوبش کرد و او هم دو  حال دانش آموزی را داشت که پای تخته

 .پهلو جواب داد

 !کنم موبایل مشکل ارتباط رو حل کرده فکر می -

صدا خندیدند و این آغازی شد برای حس مشترک و  سر گذاشته بودند، بی ای که ساعتی پیش پشت پر دلهره های هر دو فارغ از لحظه

 .پنهانی که در دلشان مانند سریالی جاری بود

*** 
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 «فصل هفتم»

 

زندایی مرضیه و  خیر گذشته، اما با دیدن چیز به کرد همه پس آن قایق پر دلهره که خطر مثل صاعقه از بیخ گوششان رد شد تصور می

 .ی آنها فهمید امروز و ماجراهایش خیال تمام شدن ندارند وحوش خانه افسر خانوم و بهزاد آن هم درست حول

های هفت رنگ اوکه هر کدام ساز خود را  مرضیه خانوم با نگاه تمسخر آمیزی سر تا پای مهربان را بر انداز کرد و با دیدن لباس

 :بی به خود گرفت و با لحنی پر کنایه پرسیدی حق به جان زدند و قیافه می

؟ اصالً مگه نباید این وقت روز سر کار  قدر ریخته و پاشیده لباس پوشیدی جون خوبه؟ چرا این جون اتفاقی افتاده؟ حوریه وا مهربان -

 باشی؟

و نداد و شاالپ و شلوپ روی زده از این مالقات غیرمنتظره در آن وقت روز مجالی به ا افسر خانوم برعکس زندایی مرضیه ذوق

های درهم و برهم مهربان، دلسوزانه رنگ و روی  ی آبدار کاشت و به جای ایراد گرفتن از لباس های مهربان چند بـ..وسـ..ـه گونه

 :حس و حالش را دید و دل نگران پرسید ی او و چشمان بی پریده

 قربونت برم، ناخوش احوالی؟ چرا رنگ به رخت نمونده!؟ -

 .پا شد پا و آن ی بهزاد قدری این های خیره درپی و نگاه های پی از سؤال معذب

 .مرسی خوبم. یه کم سرما خوردم، مرخصی گرفتم و برگشتم خونه استراحت کنم -

های جلو  های تا به تای او که سرشان از کفش بهزاد با پوزخندی کج سرتاپای مهربان را وجب به وجب متر کرد و با دیدن جوراب

حس و حال او رسید. علت این رنگ پریدگی  ی بی هایش فشرد و سر ب رداشت و به چهره اش را میان لب ش بیرون آمده بود خندهباز

 .توانست حدس بزند. دوران عقد دوبار او را با همین حال و روز دیده بود را می

اولین قدمش با پیروزی مواجه شده تابی به سر ی بهزاد چیزی نبود که از چشم مادرش دور بماند، سر خوش از این که  نگاه خیره

 :گردنش داد و با حظی وافر، گفت

تر از ساختمون شما یه آپارتمان نوساز دیدیم که خیلی  جون اگه خدا قسمت کنه قرار با شما همسایه بشیم. دوتا پالک پایین مهربان -

 .خریم به دلم نشست و اگه خدا بخواد اونجا رو می

 :کرد با همان آب و تاب ادامه داد از خوشی لی لی می افسر خانوم که دلش

جوری به محل کار بهزاد هم نزدیک  خدا خیر بده خانوم کمالی رو اون بهم گفت یه آپارتمان فروشی توی این خیابون هست، این -

 .مام نیارزی نیس توی این ترافیک بره و بیاد. از این به بعد زیاد مزاحم حوریه جون میشی میشیم و بچه

راه  شود. همین را کم داشت که بهزاد راه و بی اش هم سبز می آید درست کنار لونه آه نهادش بر آمد. مار از پونه خیلی خوشش می

 .ببیند
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 :حس و حال جواب داد ای به بهزاد رفت اما جانب ادب را هم نگه داشت و بی غره چشم

 .مبارک باشه به سالمتی -

 .د. پشت چشمی غلیظ خرج مهربان کرد و از او روی بر گردانداما زندایی مرضیه طاقت نیاور

ی بهتر بخرید. این خیابون درسته که  تونید یه خونه ها؛ ولی حق با آقا بهزاده شما با این پول می دونی افسرجون واال خودت می -

 .های بهتر ی پیدا میشه آپارتمانتره هم  ی ما هم خلوت های خونه ی شلوغ و پر رفت و آمدیه، طرف هاش خوبه؛ ولی محله خونه

هایش یک هدف  وپشت حرف چشمان مهربان برای کنجکاوی قدری باریک شد تا فاز زندایی مرضیه را پیدا کند و یقین داشت پس

 :باره زیر دلش پیچید فرصت تفحص بیشتر را به او نداد و رو به افسر خانوم، گفت بزرگ مخفی کرده، اما دردی که به یک

 .چه که خیره پیش بیاد  قتتون نمیشم. ان شاهلل اونمزاحم و -

 .ی دلخور و درهمش برگشت سمت مرضیه خانوم و چهره سپس از دعوت و تعارف شاعبدالعظیمی فاکتور گرفت و سرش به

 .ها سالم برسونید زندایی به دایی و بچه -

 .سمت خانه به راه افتاد ی بلند بههای بهزاد را هم آشکارا نادیده گرفت و از آن دو خدا حافظی کرد و با گام

اما دقایقی به کوتاهی عمر چند ثانیه صدای بوق کوتاه پیامکش که چیزی شبیه سوت بود، مثل سوت پلیس راهنمایی رانندگی سر 

موبایلش را از ها او را وادار به ایستادن کرد و به تصور این که شاید پیامی از جانب یوسف باشد، با شوروشوقی وافر بالفاصله  چهارراه

 .های خوبش پر کشیدند سر هم، تمام حس ی بهزاد و سه تاپیامک پشت کیفش بیرون آورد. آن را باز کرد و با دیدن شماره

 قدر داغونی؟ نکنه از جنگ با دشمن فرضی برگشتی؟ امروز چرا این -

 .پیام بعدی حرصش را بیشتر در آورد

وقت نتونستی در مورد  هاته نه سرماخوردگی! من تو رو از حفظم، کاری که تو هیچ  ونات برای باال و شدن هورم رنگ و روی پریده -

 !من انحام بدی

 .شعوری زیر لب گفت و پیام آخر را باز کرد  بی

 !راستی یادت رفت از من خدا حافظی کنی همسایه، خدا حافظ -

 .داخل کیفش برگرداند و به راه افتادبه بی شعور قبلی چند تا ناسزای درشت دیگر اضافه کرد. موبایلش را به 

*** 

 .های ساعت هم لنگان لنگان به یازده رسیدند انتهای یک روز پر ماجرا به سکوت آخر شب منتهی شد و عقربه

مهربان سر قولی که به خودش داده بود ماند و ماجرای فیلم مثبت هیجده را که مهرسا دیده بود با اندکی دخل و تصرف برای مامان 

گردنی راهی  خانوم هم دست و دلباز با چند نیشگون آبدار از خجالت مهرسا درآمد و بعد هم با یک پس تعریف کرد و حوریه حوری

 .اتاقش کرد و تصمیم گرفت برای مراعات حال آقای دلشاد فعالً حرفی نزند
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 .ک دل سیر گریه کردمهرسا هم از ترس این که مبادا آبرویش پیش آقاجانش به باد فنا برود پس و پنهونی ی

 .خواست منطق مهربان هم یک دل سیر گریه می دل بی

فرستد،  شود یا در غالب کلمات، پیامکی کوتاه برایش می کرد یوسف حداقل دو ساعت بعد جویای حالش می برای او که تصور می

 .ساعت یازده شب خیلی زیاد بود

 .گفتند شدند و از نادیده گرفتن او می وبزرگ در سرش تشکیل می های کوچک صداهای منفی مثل حباب

 .اش با او تماس گرفته و جویای حالش شده بودند خاطره غیبت یک روزه حتی نیره خانوم و خانوم عظیمی به

ای جز آشوب دلش نداشت چراغ اتاقش را خاموش کرد و بعد هم چهارزانو روی تختش  خسته از هجوم افکار منفی که هیچ نتیجه

 :وار زمزمه کرد پچ در آغـ*ـوش گرفت و زیر لب آهسته و پچ نشست. نرمالو را

ی موبایل خشک شد، اما مهندس روشن زنگ نزد. جوری که مامان حوری هم فهمید منتظر تلفنم،  نرمالو، امروز چشمم به صفحه -

ها،  همون یوسف رو میگم شناسی قبالً برات تعریف کرده بودم. اما دیده رو ندیده کرد و چیزی نپرسید. مهندس روشن رو که می

بینمش ته دلم براش قیلی ویلی میره و یه جورای خوبی به دلم چسبیده. امروز وقتی توی لفافه شماره موبالیم رو  همونی که می

 .زور خودم رو سر پا نگه داشتم کردم و به خواست تا حالم رو بپرسه داشتم از خوشی غش می

 .ای باال انداخت و نفس عمیقی کشید شانه

اهمیت بودنم تمام حس و حال خوشم روله و لورده کرد. اصالً خوش به حال تو که یه پتویی و دل  ولی وقتی زنگ نزد و حس بی -

 .نداری تا بفهمی من چه حس و حالی دارم

 .کرد و حاال، حال بهتری داشت تر بود. همیشه درددل با پتوی دلخواهش او را قدری سبک می نفس بعدیش قدری عمیق

ی موبایلش روشن شد و با دیدن اسم صبا  ن همراهش را از کنار دستش برداشت و نرمالو را پس زد تا دراز بکشد اما ناگهان صفحهتلف

 .قلبش تاالپ و پولوپ شروع به تپیدن کرد

 .شان بلندتر بود سمت مغزش هورا کشان آمد و افکار منفی قامت راه به هزار فکر راه و بی

 :ی تمای را فشرد و گفت ر زنگ دوم نشد و بالفاصله دکمهدیگر تعلل نکرد و منتظ

 سالم صبا جون خوبی، اتفاقی افتاده؟ آقای مهندس خوبن؟ -

 .خیر من خوبم سالم شب به -

کرد صبا پشت خط است یک سورپرایز بود، آن هم از نوع شیرینش. دست روی  صدای یوسف پشت خط برای او که تصور می

 .ا قلبش از خوشی و هیجان به بیرون پرتاب شود! با صدای یوسف فرصتی پیدا کرد تا نفسی چاق کنداش گذاشت تا مباد سـ*ـینه

 !دونم که االن برای احوال پرسی وقت مناسبی نیس می دونم دیر وقته، این رو هم می -

 .را محکم به گوشش بچسباندکرد که مهربان مجبور شد موبایل  آرامی ادا می خستگی از صدایش سر ریز بود و کلمات را آن قدر به
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قدر که وقتی رسیدم خونه تازه  برای توضیح این بد قولی فقط دو تا جمله میگم. امروز تا دیر وقت درگیر کار کارخونه بودم. اون -

متوجه شدم موبابلم رو جا گذاشتم. حاال به این حواس پرتی ترافیک تهران و کرج رو هم اضافه کن. شمارت رو از توی گوشی 

 ای صبا پیدا کردم تا بگم بد قول نیستم و بپرسم حالت چطوره؟ مصادره

هایش را بر هم و دست  شد، پلک مهربانه پر از آرامش نیمه شب و صدای مردی که با هر کالمش قسمت خالی دلش پر از عشق می

 :دیگرش را روی قلبش گذاشت و گفت

 آقای مهندس نیازی به غذرخواهی نیست صبا چطوره؟ -

 .هایش را تعویض کند از خستگی روی تخت دراز کشید و در تاریکی به سقف خیره شد آنکه لباس بی یوسف

شون و  محلی من برای اون نیست. فردا میرم مدرسه ی باالتر از بی وقتی اومدم خوابیده بود. صبا باید تنبیه بشه و هیچ تنبیه -

ی  ریم خونه ها از آسیب بیفته می مدتی هم تا آب کنم. یه شو عوض می مدرسه گیرم تا مهرماه تموم نشده و اول ساله، اش رو می پرونده

تونه کنترل کنه. امیدوارم ماجرای این ساک پر دردسر به همین امروز  مادر بزرگش. ایشون دیسیبلین خاصی داره و صبا رو خوب می

 .ای برام درست نکنه ختم بشه و دردسر تازه

وتاب از او  حال فقط تنها اسمی از او شنیده بود و انیسه خانوم با آب ی یوسف افتاد که تابه نوم، عمهدرنگ به یاد پوران خا مهربان بی

 .بسیار گفته بود

 .این بار سکوت بین خط را او شکست

 .ها رو هم بگذارید برای فردا، خدا فردا هم هست زنه. نگرانی توی صداتون موج می  آقای مهندس، برید استراحت کنید. خستگی -

 :هایش را بر هم گذاشت و کوتاه جواب داد یوسف پر از آرامش پلک

 .خیر بازم برای امروز ممنونم، تا فردا شب به -

 :تر از او جواب داد و مهربان آهسته

 .خیر شب شما هم به -

*** 

 

 .بعد از آن همه استرس، روز بعد با آرامش آغاز شد

توانست  چیز نمی قدر که هیچ مش آمد و حال خوش مهربان را دو چندان خوش شد. آناولین باران پاییزی مهرماه به استقبال این آرا

اش را بر سر خودکار  اش که تمام حرص خاطر حواس پرتی ای به این حال خوبش وارد کند، حتی غرو لندهای آقای عباسی به خدشه

 :گفت کوبید و با صدایی بلند می کرد و مدام سر آن را به میز می زبان خالی می بی

 !کنم بیرون دلشاد، به خدا اگه این بار اشتباه کنی از همین پنجره پرتت می -
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 !شد تا جنگی دیگر در نگیرد چسباند و دوباره مشغول حساب و کتاب می و او به این تهدید نیمه جدی یک لبخند می

ی کوتاه به در با لبخندی گله  و بعد از تقهترگل و ورگل متین وارد کارزار بین آنها شد  my friend عاقبت نازنین قیاسی همان

 :داخل کشاند و گفت گشاد سرش را از الی در اتاق به

 جناب عباسی، اجازه هست چند لحظه خانوم دلشاد رو ببینم؟ -

سته ی در ایستاده بود، از خدا خوا آقای عباسی که برعکس مهربان امروز خلقش تنگ بود با دیدن زن جوان و زیبایی که در آستانه

 :هایی که ناجور در هم گره شده بود گفت پاکت سیگار و فندکش را برداشت و به آنی از جایش برخاست و با سگرمه

گرفتی! من میرم یه سیگار بکشم،  اش رو تحویل می رسیدی باید جنازه دخترجون، بیا داخل خوب موقعی اومدی! اگه یکم دیر می -

 .گردم د، زود بر میهاتون رو جمع کنی شما هم زود سروته حرف

آقای عباسی این را گفت و پیش چشمان متعجب نازنین از اتاق خارج شد. نازنین هم گیج و ویج سالم و احوالپرسی را فراموش کرد و 

 :با چشمانی که تعجب از آن سر ریز بود، پرسید

 قدر از دستت شاکی بود!؟ چه بالیی سر این بنده خدا آوردی؟ چرا این -

ی نازنین را بوسید و سرش را نرم تکان  یش گذاشت و با لبخند و سالمی گرم و خوش آمدی هم به آن چسباند. گونهمهربان قدم پ

 .داد

 .بینمت  دقتی کردم، همین! تو خوبی؟ خوشحالم می چیزی نیس. فقط توی حساب کتاب یه کم بی -

 هایش را در هوا تاب داد، سپس روی صندلی نشست و دست ها را رها کرد تعارفی بود خوش و بش نازنین که اوصوالً دختر راحت و بی

 .زد ات رو هم با تیر می ها! اینی که من دیدم سایه دقتی بوده کم بی  چی میگی دختر! فکر کنم خیلی بیشتر از یه -

 .ی لبش خشک شده بود با آسودگی خیال به پرواز در آورد لبخندی که از ترس آقای عباسی گوشه

 .آنکه سؤالی بپرسد جواب داد  د تا علت حضور او را دریابد و پر حرفی نازنین به تمام سؤاالت ذهنش بیذهنش در تکاپو بو

های جدیدی برای تبلبغات کارخونه زدم. با خود گفتم شاید بتونم مهندس رو راضی کنم دوباره با شرکت ما  راستش رو بخوای طرح -

 دونست دقیقاً کجاست؟ از ظهر نیس، خانوم منشی هم نمی قرار داد ببنده. از شانس من مهندس امروز تا بعد

 :نازنین نیم خیز شد و مانتویش را از زیرش بیرون کشید تا چروک نشود و دوباره نشست و پر جوش و خروش ادامه داد

اده و تافته جدا کنه از دماغ فیل افت دونم با متین مثل کارد و پنیری! نظر اون برام مهم نیس مشکل متین اینه که فکر می می -

ی موبایلت رو بگیرم؛ ولی خیلی  واشی شماره خواستم همون روز که رفته بودیم تنگه اس! راستش رو بخوای ازت خوشم اومده، می بافته

 یهویی از هم جدا شدیم. حاال اگه موافق باشی با هم دوست باشیم؟ هوم نظرت چیه؟

 .نها پی بردتوان از ظاهر افراد به باطن آ خب راست است که نمی
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هایش قالب شد و بارش اولین باران پاییزی را به فال نیک  غل و غش نازنین لبخندی روی لب مهربان تحت تأثیر روح ساده و بی

 .گرفت

 .چه پیشنهاد قشنگی! موافقم شمارت رو بگو تا بهت زنگ بزنم -

ی خودش را وارد کرد. با داخل شدن آقای عباسی که  مارهنازنین در دم برخاست، جستی زد و موبایل را از دست مهربان قاپ زد و ش

های مهربان را بوسید و کنار  هایش را جمع کرد، گونه رسید نازنین باروبندیل پر حرفی هایش هم به مشام می بوی سیگار حتی از نفس

 :گوشش آهسته لب زد

گردم تهران، سر فرصت با هم  رو ببینم و بعد هم بر میفرصت ندارم منتظر بشم و یه روز دیگه میام. میرم پایین توی سالن متین  -

 .حرف میزنیم

 .کنان برای آقای عباسی قری به چشم و ابرویش داد و بیرون رفت  نازنین این را گفت و سپس با خداحافظی سرسری خنده

*** 

هایی که شانس فرود  لغزیدند و قطره یباران پاییزی تا عصر همان روز ادامه پیدا کرد و مثل نواری پهن از آن سوی پنجره روی هم م

 .کردند خوردند و به پایین شره می ی آهنی پنجره می تق کنان به لبه بر روی شیشه را نداشتند، تق

ای شیرین میان تاروپودش  کوبید و دلهره روی میز یوسف ایستاده بود. قلبش پر از هیجان می ی دلخواه درست روبه میان این همه ثانیه

 .وددر جریان ب

 :هایش را در هم قالب کرد و گفت وزنش را بین پاهایش تغییر داد و دست

 آقای مهندس با من امری داشتید؟ -

سر گذاشته بود به صندلی گردانش تکیه داد، سپس با لحنی خسته که از میان لبخند نرمش بر  یوسف خسته از روز سختی که پشت

 : خاست کوتاه جواب داد می

 خوبی؟ -

طور چشمانی را  توانست نا دیده بگیرد. همین ری سبک بر روی دلش نشست، نوازش در صدای مرد پیش رویش را نمیآرامش مثل پ

 !که گویی ریسه چراغ عید در آن بر پا کرده بودند و درخششی خاص داشتند

 .ش را نرم به زیر سر دادهای دادند برداشت و پلک هایش ساعت سه و هفت دقیقه را نشان می نگاهش را از ساعت دیواری که عقربه

ای که در دلش بر پا بود بر روی  دانست و سعی کرد شور و ولوله بستگی خاصی به عدد هفت داشت و آن را عدد شانس خود می دل

 :کوتاهی یوسف جواب داد کالمش تأثیر نگذارد و به

 .مرسی خوبم -

 شینی؟ چرا نمی -
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 .د و زیر لب چشمی نرم گفت. همانند رفتارش که بر روی موجی از آرامش سوار بودهایش باال آم ی یوسف پلک با صدای بم و مردانه

 .های بالتکلیفش را در هم جفت کرد روی اولین مبل چرمی کنار دستش نشست و باز هم دست

 .هایش را با تماشای او به در کرد هایش را روی میز گذاشت و مثل زنگ تفریحی دلخواه خستگی یوسف هم دست

آنکه به مبل تکیه دهد و از نرمی چرمی که در آن فرو رفته بود لـ*ـذت ببرد با کمری صاف و بدو انحنا زانوهایش  عذب بیمهربان م

 .ای از موی نارنجی رنگش مثل طنابی باریک روی صورت کوچکش افتاده بود را در هم جفت کرده و تکه

ای نشسته روی  های قهوه رسید و کک و مک ه به نظر میآرام بود. مثل همیشه، صورت ساده و بدون آراشش قدری رنگ پرید

 .شد هایش هم پر رنگ دیده می گونه

های در  ی حرف میل عجیبی داشت تا در این بعد از ظهر پاییزی یک فنجان چای کنار این دختر مو نارنجی نوش جان کند، اما واهمه

حاشیه  ی دلش را با رنگ و بویی دیگر مطرح کرد و بی و خواستهگوشی کارمندان و کارگران کارخانه مانع شد و پا روی دلش گذاشت 

 .به سراغ متن رفت

هامون رو بزنیم و از حال  تونیم حرف تر می چسبه، اونجا راحت ی دنج، دو تا فنجون چایی می توی این هوای بارونی پاییزی یه گوشه -

 و روز دلمون با خبر بشیم، نظرت چیه ؟

 !ی مبل بند کرد تا مبادا از خوشی پرواز کند هایش را از دوطرف به لبه حلقش باال آمد دست لی کنان تا قلبش یک دور لی

ی بلند  خواست یک بله یقیناً این یک دعوت چای خیلی محترمانه بود. دلش غنج رفت و حس خوبی ته دلش را قلقک داد. دلش می

خیلی هم مثبت است اما آب دهانش را فرود داد و نیشگون بگوید و برای تأکید سه تا ضربدر هم کنارش بگذارد و بگوید نظرش 

گشت تا موافقت خودش  ی شیک و کوتاه می ریزی از پایش گرفت تا خانومه رفتار کردن یادش نرود و در ذهنش به دنبال یک جمله

 .شد، مجالی به او نداد موقع متین که طبق معمول بدون در زدن داخل می را اعالم کند اما ورود بی

سمت میز یوسف  های بلند به ورق با گام ی مهربان کرد و شق چپ که چندان هم رنگ و بوی دوستی نداشت روانه ن نگاهی چپمتی

 .رفت

محل  . ایشی زیر لب به این خروس بی ای روی سرش باشد دید که تاج سرخ قراضه محلی می مهربان متین را شبیه به خروس بی

نرمی  اندرقیچی متین به های چپ دارش فقط در ذهنش طنین انداخت. سپس بی خیال نگاه شچنان آهسته که صدای ک سیبلو گفت. آن

 :از جایش برخاست و رو به یوسف گفت

 .کنم و خدمتتون میارم شم، فاکتورهای فروشی رو که خواسته بودید، جدا می آقای مهندس اگه بامن امری ندارید، مرخص -

 :اش گفت و با لحنی رسمی جواب داد نهیوسف آفرینی جانانه به این رفتار زیرکا

 .تونید تشریف ببرید ممنونم، خانونم دلشاد می -

 :ای گفت و از در بیرون رفت. متین که منتظر بسته شدن در بود بالفاصله گفت مهربان با اجازه
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؟ مامان پوری هم نگران ای دیگه ثبت نامش کردی ی صبا که خوب بود، برای چی یه مدرسه از صبح تا حاال کجا بودی مدرسه -

 .شده بود به موبایلت زنگ زد در درسترس نبودی

 .راز روز گذشته را سر به مهر نگه داشت و سری باال انداخت

های صبا باشه. برای  ی شما تا عمه پوری حواسش به درس کادر دبیرهاش خیلی قوی نبود. یه چند وقت هم میایم خونه -

 .وآمدش هم سرویس گرفتم رفت

 .یک تای ابرویش باال جستمتین 

ها کنار استاد  کنه! برای تو هم خوبه چون شب خوش اومدید، مامان پوری بفهمه از خوشحال حیاط و البی برج رو چراغونی می -

 .مسلم شطرنج یه کم تکنیک یاد بگیری

 .ردطلبید و موبایلش را برداشت و برای مهربان تایپ ک این همه اعتماد به نفس لبخندی جانانه می

شو من همون گوشه کنارها  روی شهرک اکباتان از سرویس پیاده اگه برای دو فنجون چای و یه کم صحبت نظرت مثبته لطفاً روبه -

 .منتظرتم

ی آقای  غره ی شیک و البته خانومانه جواب بدهد اما چشم خب نظرش مثبت بود، خیلی هم مثبت بود. شدیداً مایل بود تا با یک جمله

 .شد و کوتاه در جواب تایپ کردعباسی مانع 

 .بینمتون مرسی می -

 .ای دندان نما موبایلش را به داخل کیفش سر داد و پرچم صلح را باال برد سپس پیش چشمان عصبانی آقای عباسی با خنده

 .شید خدا رو شکر تقریباً یه ساعت دیگه ساعت کاری تموم میشه و از دست من خالص می -

خواست به جای آن گردن این دختر سر به هوا را  ش را میان انگشتانش از کمر شکست. چقدر دلش میآقای عباسی سیگار خامو

 .شکست که امروز جز خراب کاری هیچ کمکی به او نکرده بود می

*** 

اما وپیش آن، نیاز به قدری آرامش داشت تا افکارش را متمرکز کند؛  های پس برای رفتن به یک قرار مالقات عاشقانه و حرف

کرد، مجالی برای  هایش به مشتری غالب می الی سبزی های گندیده را البه شان که سبزی فروشی محله خانوم و بحث داغ سبزی نیره

ی  کرد و از صندلی جلو اش می داد. البته در این بحث خیلی اقتصادی، خانوم عظیمی هم همراهی دادن به افکارش نمی سروسامان

 .ها حکم جواهر پیدا کرده بود گفت که این روز شت و از گرانی میوه میگ ماشین گاهی به پشت برمی

خانوم از وسط افکارش جمع شود؛  ی نیره فروش سر کوچه ی ماشین بکوبد تا لنگه سبزی خواست سرش را محکم به شیشه دلش می

ی کوچک  سمت پنجره دند، سرش را بهفروش بینوا ش خانوم سرگرم نفرین و ناله به سبزی سپس به محض اینکه خانوم عظیمی با نیره

 کجی جانانه به او کرد. نفس عمیقی  بـ*ـوس برگرداند. تصویر صورت مات و بدون آرایشش در شیشه منعکس شد و یک دهان مینی
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ه از عاشقانه بود. چرا ک کشید تا اکسیژن بیشتری به مغزش برسد و بعد مشغول دو دوتا چهارتا شد. خب این یک قرار مالقات نیمه

 .خبر بود درصد یوسف بی شد، مطمئن و از پنجاه درصدی که مربوط به او می پنجاه

 .شد عاشقانه محسوب می پس یک قرار مالقات نیمه

شاید هم یک خواستگاری روتین و معمولی بود. پیشنهادی برای شروع یک زندگی دو نفره. شاید هم فقط فنجانی چای برای تشکر از 

گونه، بار دیگر به آینه نگاه کرد و باز هم ناامید  از افکار ضد و نقیض، پوف بلندی کشید و باز هم وسواسکمک دیروزش. سرگردان 

رسید و نیاز به کمی  عاشقانه، بایدقدری به خودش می شد. این دیگر جزء واضحات بود. اینکه برای یک قرار مالقات، حتی نیمه

اش،  ای روی پوست مهتابی ومک قهوه جز چند کک رنگ و دلبرانه؛ اما به ب کمسفیداب داشت. مثالً کمی ریمل و یا یک رژل سرخاب

کرد. مانتو و  دردنخور دیگر، چیزی پیدا نمی وپرت به پول و موبایل و چندتا خرت خاصیتش هم جز کیف شد. در کیف بی رنگی دیده نمی

گرفت و گاهی هم به او  پوشیدن او ایراد می ام از طرز لباسزدند. یاد بهزاد افتاد که مد اش هم که چندان چنگی به دل نمی شلوار ساده

های  خانوم هم به آن چسبیده بود، با دیدن ساختمان ی نیره فروش سر کوچه وقوس افکارش که اسم سبزی گفت. میان کش امل می

 :شکل شهرک اکباتان به آنی برخاست و با صدایی بلند گفت مستطیل

 .ها نگه دارین، پیاده میشم ارکن آقای طوطی! لطفاً همین گوشه -

 :سمت او برگشت و با ابروهایی متعجب پرسید اش را فراموش کرد و صورتش به های پالسیده فروش و سبزی خانوم سبزی نیره

 .خوای بری؟ گربه هم توی این بارون توی خیابون بند نمیشه وا! مادر! هنوز نرسیدیم که. توی این بارون کجا می -

هایش  اش مرتب کرد و به چتری وپیش و آن را روی شانه رنگش را هم قدری پس گردن نارنجی کشید. شال دستی به پر شالش

 .سروسامانی داد

 .مونم. ماشین داره خانوم! با دوستم قرار دارم. نگران نباشین! زیر بارون نمی نیره -

خورین. درست میگم، نه؟ راستش خیلی دلم  میشاپ، چایی و قهوه  رید توی کافی خب خدا رو شکر! خیالم راحت شد. البد می -

 .خوریم دیگه ها چیه، توی خونه چایمون رو می بازی نشده میگه این قرتی شاپ؛ ولی این طوطی ذلیل خواد یه بار برم کافی می

خانوم را بی  ههمه شور نیر شد؛ اما باز هم دلش نیامد این لغزید و زیرورو می مهربان دل توی دلش مثل دو گوی غلتان روی هم می

 .جواب بگذارد

 .شاپ ریم کافی شاءاهلل یه بار با هم می ان -

 :سرعت به پشت برگرداند و تند و تیز گفت خانوم عظیمی سرش را به

 .معرفتی نکنید دیگه! من رو یادتون رفت. منم میام بی -

نه به روی مهربان بود، تابی به سیبیلش داد و که نگاهش از آی ی اتوبان نگه داشت و درحالی آقای طوطی راهنما زد و آهسته گوشه

 :گفت
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 !دخترم! به سالمت -

کنان، به دور از چشم آقای طوطی، برای رفتن به  شنید که با خانوم عظیمی، خنده خانوم را می شد، صدای نیره مهربان وقتی پیاده می

 .کردند ریزی می شاپ برنامه کافی

*** 

ای بعد سرتاپایش خیس آب شد. با  بارید و ثانیه ند. باران مثل آبی که از ناودان سر ریز کند، شرشر میرو رسا دوان خود را به پیاده دوان

باره بند آمد  پشت آستین مانتواش صورت غرق آبش را پاک کرد تا بهتر ببیند؛ سپس سری به اطراف چرخاند که ناگهان باران به یک

سرش دید. هر دو زیر سقف  ی پا چرخید و با قدری فاصله، یوسف را پشت هدرنگ روی پاشن رنگی سقف سرش شد. بی و چتری سیاه

اش  ریش یک روزه ی یوسف، هارمونی خاصی با ته هایشان زودتر از کالم با هم تالقی کرد. لبخند خسته چتر ایستاده بودند و نگاه

داد. یوسف  تر از همیشه نشان می ا پهنهای فراخش ر پالتوی مشکی شیک و با کالسش شانه داشت؛ اما باز هم مرتب بود و نیم

 :سمت دیگر کج کرد و گفت اش را برداشت و به اش را با مهربان حفظ کند، نگاه دستپاچه کرد فاصله که سعی می درحالی

قندیل تره. بریم تا از سرما  کم پایین کم دور بشه، بعد بیام. ماشین یه بـ*ـوس پیاده شدی. منتظر بودم یه سالم. دیدم از مینی -

 .نبستیم

ترسید از خوشی بال درآورد و پیش چشمان یوسف بر فراز شهر به پرواز  بستن، بلکه می بله. او هم موافق بود. البته نه از ترس قندیل

حال تجربه نکرده بود. یقیناً این یک قرار  درآید. هیجانی خاص از ته دلش قل زد و تا حلقش باال آمد. اضطرابی شیرین که تابه

گذارند. دل و  یواشکیشان قرار مالقات می my friend ها را داشت که پنهانی با ی مخفی بود. حس دختر دبیرستانی عاشقانه نیمه

تق صدا ندهد و به سالمی کوتاه اکتفا کرد تا  هایش از سرما روی هم تق لرزیدند و سعی کرد دندان صدایش، هر دو هماهنگ با هم می

 .طرف ماشین به راه افتاد گام با یوسف، به سپس با حفظ همان فاصله، همحال و روز دلش برمال نشود؛ 

*** 

دار ماشین تا آنجا  چسب کافه لم داده بود. سکوت کش ی دل کرد و مثل مخملی نرم بر روی گرما شده غوغا می ی آسیاب بوی قهوه

ای ابریشمی فرو بـرده بود. هیچ یک میلی به شکستن  هم امتداد پیدا کرد و این چهارحرفی پر رمز و راز و جادو، آن دو را به خلسه

نوشیدند و گاهی هم با کیک وانیلی کنار چای، طعم اوقاتشان را  جرعه چای با طعم یاسمن می ای بینشان نداشتند و جرعه بلور شیشه

موسیقی، بارش باران  کردند. کافه غرق سکوت بود. خلوت و دنج، بدون هیچ آهنگ الیت و نرمی. با وجود آنکه تنها شیرین می

سلیقگی کرد و جایی دنج کنار  ی افکارشان بود؛ اما در دل مهربان ساز و دهلی بر پا بود، آن سرش ناپیدا. یوسف خوش زمینه پس

کردند که پیوسته و نرم فرود آمده و بر روی  ی قدی رو به تراس انتخاب کرد. هر چند در ظاهر هر دو به بارش باران نگاه می پنجره

اش  های خسته کردند. یوسف دستی به پلک چین می بایست دست هایی که می لغزیدند؛ اما حواسشان پی یکدیگر بود و جمله می هم

 :کشید و گفت
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خان  ست. دیشب تا صبح از فکر صبا نخوابیدم. دیروز روز سختی برام بود. امروز هم از هفت دونم صدام خیلی خسته ببخشید! می -

 .ی صبا رو عوض کنم نستم مدرسهرستم رد شدم تا تو

اش را از فنجان  اش را برهم نزند. یوسف بعد از تأملی کوتاه، نگاه خیره کنمی گفت و سکوت کرد تا خلوت ذهنی مهربان خواهش می

 .چای پیش رویش برداشت و به چشمان مهربان خیره شد

اش شد که  سالگی عاشق دخترعمه مردی که توی بیست ممنونم که دعوت یه پدر مجرد رو که یه دختر نوجوون داره، پذیرفتی! -

کرد، ازدواج کرد. سال بعد هم لقب پدر رو به روزگارش چسبوندند و همون  سن خودش بود و خیلی زودتر اونچه که فکر می تقریباً هم

 .معرفت خیلی زود پدر و مادر و همسرش رو ازش گرفت و فقط یه دختربچه براش باقی گذاشت روزگار بی

اش را در چند جمله خالصه  ربان از غم خوابیده در صدای یوسف نفس عمیقی کشید. چیزی شبیه به آه. مردی که تمام زندگیمه

رنگ موهایش  رنگ او را که هم خواست شال بافت نارنجی کرده بود. یوسف سر برداشت و نگاه مات مهربان را دید و چقدر دلش می

 بود، لمس

 .صورتش را نوازش کند و یا تکه موی افتاده بر روی

 : کنان، با همان لحن آرام اما سر و چشمی به زیر آمده، ادامه داد دل اش پنهان کرد. دل شده های گره ی دلش را میان مشت خواسته

 .کس توی دلم جایی پیدا نکرد و تموم وقتم رو برای صبا گذاشتم آدم رکیم. بدون حاشیه. بعد از مرگ همسرم هیچ -

 .هایش باز باز بود ر حال پرواز بود و دهانش را بست تا مبادا از حلقش بیرون آید؛ اما گوشقلبش عنقریب د

 .سفرم بشی خوام از این به بعد هم یه جایی توی دلم باز کردی و می -

نی که یکدیگر را ی او را دید و انگشتا های فروافتاده ی او ببیند و پلک اش را در چهره یوسف این را گفت و سر برداشت تا تأثیر جمله

 .در آغـ*ـوش گرفته بودند

ی یوسف و بیان حس و حالش به او  دل مهربان با همین یک جمله سر خورد و از سرازیری فرو ریخت. خواستگاری پیچیده در لفافه

 :گفت خواست می نشین بود که دلش می قدر دل برایش آن

 «میشه به بار دیگه تکرار کنید؟»

 .ای که در دلش بر پا بود، آمد ن هلهلهپا به میا صدای یوسف جفت

سفرت اجازه بده تا مدتی همدیگه رو بشناسیم. فرصتی که من بتونم ذهن  اگه تو هم موافقی یا حسی شبیه به من داری، به این هم -

 .صبا رو برای پذیرش این موضوع آماده کنم

کند.  حاال منتظر بود تا ببیند به کدام سمت شوت می سکوت ممتدی بینشان حاکم شد. یوسف توپ را در زمین مهربان انداخته و

ای آن را بیان کند تا اشتیاق دلش پنهان بماند.  دانست با چه جمله تاپ قلبش را نادیده گرفت. خب یقیناً نظرش مثبت بود؛ اما نمی تاپ

 :عاقبت کمر سکوت ممتد بینشان را شکست و گفت
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 یلی دختر جلف و سبکیم؟به نظرتون اگه همین االن بگم موافقم، خ -

یوسف خندید. عمیق و از ته دل و جانش. حاال یقین پیدا کرده بود که انتخابش درست بوده است. صدای نرم مهربان به میان 

 . ی افکارش آمد هلهله

 ...ش خاطر شکل و ظاهرش پس زد و مهر مطلقه رو نشوند توی شناسنامه دختری که پنج ماه عقد مردی شد که اون رو به -

داد؛  ای از چایش را نوشید که طعم شروع زندگی جدیدی را می اش تکیه داد و جرعه یوسف با همان لبخند وسیع به صندلی حصیری

هایی که دور کمر فنجان  ی مهربان و دست های فروافتاده سپس با درنگی کوتاه فنجان را به داخل نعلبکی مدور باز گرداند. به پلک

 :رد و با نرمی خاصی که در صدایش شناور بود، گفتحلقه شده بودند، نگاه ک

شناسم؛ ولی این رو مطمئنم که خیلی بی سلیقه  کنم. مرسی که قبول کردی! من اون آقا رو نمی وجه چنین فکری نمی هیچ اصالً! به -

 ...بوده

 .ی دادهای خوب را در دل و ذهنش جا این جمله مثل بمب شادی در میان تاروپودش منفجر شد و تمام حس

جرعه  ی آرام یوسف نگاه کرد و لبخند نرم کنج لبش که چای را جرعه ها را گم کرده و زبانش بند آمده بود. به چهره بار واقعاً جمله این

بندی سفید که از  های او و جمالتی که در جواب گم کرده بود، صاحب کافه به دادش رسید و با پیش نوشید. میان دستپاچگی می

 :شید، کنار میزشان ایستاد و گفتدرخ تمیزی می

 .کنم چای گیاهی مارو امتحان کنید. من اسمش رو گذاشتم معجون آرامش پیشنهاد می -

سمت مهربان برگشت. نیازی به چای گیاهی و معجون آرامش نداشت. او معجون آرامش خودش را پیدا کرده  یوسف نگاهش سریع به

 :شکر کوتاهی کرد و جواب داداش انداخت. ت نگاهی به ساعت مچی بود. نیم

 .دیم ی بعد حتماً سفارش می شاءاهلل دفعه ان -

 :سپس رو به مهربان کرد و ادامه داد

 .زنیم ای بارونی ترافیک تهران مثل کالف سردرگمه. توی راه بیشتر حرف می اگه موافقی، بریم. روز -

ی صندلی حصیری برداشت و پول میز را  م پالتواش را از لبهمهربان سری به عالمت تأیید تکان داد و از جایش برخاست. یوسف ه

ی عاشقی، برای رسیدن به یکدیگر چه پیچ و  دانستند در جاده حساب کرد و همراه هم از کافه بیرون رفتند و این دو مسافر عشق نمی

 .هایی برایشان دیده است های بسیاری را باید طی کنند و زندگی چه خواب خم

*** 

ها هستیم، حکم افیونی را  ها، حتی لحظه هایی که کنار این آدم نشین آن زندگی هر یک از ما و بعضی کلمات نرم و دل های خاص آدم

ی  ها به پرواز درآییم و این آدهای خیلی خاص مستقیم با واژه جای اینکه روی زمین قدم بگذاریم، روی ابر شود به دارند که باعث می

 دو ساعت پیش، بر روی ابرها -های خوش یکی ظاهر روی تختش دراز کشیده بود؛ اما با مرور لحظه اند. مهربان به عشق گره خورده
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ها به زمین  دینگ زنگ تلفن همراهش او را تاالپی از روی ابر کرد. خب این پرواز چندان دوامی نداشت و صدای دینگ پرواز می

خواب به پایین سرنگون شد که آخ بلندی از ته  و دستپاچه از روی تختانداخت. بعد هم به تصور اینکه شاید یوسف باشد، چنان هول 

ی  شده ی حک جز درد آرنج و مچ پایش که اندکی ضرب دیده بود و شماره مرحله به به دل همراهیش کرد. البته در این سقوط مرحله

و رفت و چهارزانو زد و هوشیار نشست. ی موبایل، چیزی عایدش نشد. به یکباره تمام نعشگی از سرش پر زد  بهزاد بر روی صفحه

 .ی این ماه تماس گرفته است ی گوشی نگاه کرد و یقین داشت که بهزاد برای رسید سکه اش داد و مردد به صفحه چینی به بینی

هد؛ اما ذات میلی، تصمیم گرفت با پیامکی کوتاه جوابش را بد تردید تماس را قطع کرد و با تمام بی اخمی میان دو ابرویش نشاند. بی

ی موبایلش  ی رند و سرراست او صفحه ی این کار را به او نداد و دقایقی به کوتاهی عمر این تصمیم، دوباره شماره عجول بهزاد اجازه

که مچ پایش را  کجی به روی صفحه، جوابش را داد و درحالی ای به حال خوشش شد. او هم با دهان کجی جانانه را روشن کرد و دهان

 :داد، با لحنی که سعی داشت مالیم باشد؛ اما نبود، گفت یماساژ م

 سالم. امرتون؟ -

 .بهزاد به آنی جا خورد؛ اما به روی خودش نیاورد

خانوم داد؟ البته قابل شما رو  ی این ماه رو بدی که مامانم چند روز پیش به حوریه خوای رسید سکه خانوم! شما نمی سالم مهربان -

 !ها نداره

 .کرد بمب ساعتی بود که برای انفجار دقایق معکوس را طی می مهربان مثل

 .فرستم به موبایلت عکس رسید سکه رو با تاریخ و امضا می -

 .چنان که مهربان به راحتی آن را شنید اش گذاشت. آن بهزاد یک نچ بلند اول جمله

دونی با ایمیل هم  طالعاتش پاک شد. خودت مینچ! اعتباری به گوشی موبایل نیست. یه وقت خدایی نکرده گم شد، سوخت یا ا -

 .گیرمش جوری دستم به جایی بند نیست. رسید رو برام بیار یا میام ازت می ای ندارم. این میونه

خواست یک مشت، البته خیلی محکم و جانانه، به سر  ی آهسته به سرش کوبید. دلش می دستش را مشت کرد و از حرص چند ضربه

 .هایش از عصبانیت روی هم فشرد هایش را هماهنگ با لب ککوبید. پل بهزاد می

گیرم. البته فقط این  تون کار دارم. یه سر میام و رسید رو ازت می خواد تو بیای. فردا غروب با بنگاهی محله مهربان! اصالً نمی -

 !نیست. یه کار کوچولوی دیگه هم با خودت دارم. فعالً خداحافظ

جواب برای  که فرصتی دهد تا مهربان از آن کار کوچولو سؤالی بپرسد و یک عالمت سؤال بزرگ اما بیآن بهزاد خداحافظی کرد، بی

ی عمیقی که  مهربان به جا گذاشت. صدای مهرسا که گویی سر جالیز ایستاده است و مسافت زیادی با او فاصله دارد، او را از حفره

 .بهزاد در ذهنش ایجاد کرده بود، بیرون آورد

 .ی شام رو پهن کنیم ن! آقاجون اومد. بیا کمک سفرهمهربا -
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رنگ  جستی زد و از جایش برخاست. بهزاد و کار کوچولویش را با یک اردنگی از ذهنش به بیرون پرتاب کرد. شلوار نارنجی

کرد،  می اش را که کشش شل شده بود، تا کمرش باال کشید؛ سپس با چند نفس کوتاه که به اعتدال هیجانش کمک منگولی گل

حوری  های همیشه فضول مهرسا، از یوسف و پیشنهادش به مامان تصمیم گرفت بعد از شام خیلی درگوشی و پنهانی، به دور از گوش

 .و آقاجانش بگوید

*** 

 «جیرینگ»

دوان از اتاق  گذارد، دوان یاین صدایی بود که دقیقاً قبل از اینکه به بیرون از اتاقش برود، شنید. مانند فالمینگو که از ترس پا به فرار م

حوری وسط  بیرون رفت و سر از آشپزخانه درآورد. البته آقاجان و مهرسا تروفرزتر از او، خود را به محل حادثه رسانده بودند. مامان

کرده بود. جا را پر  های برنج همه ی نامساوی تقسیم شده و دانه ی برنج به هزاران تکه شده آشپزخانه ایستاده بود و دیس سرنگون

ی در  کرد. پدرش هم بدون پای مصنوعی، در آستانه وار فقط تماشا می زده کنار در یخچال، مجسمه سوتر، بهت مهرسا هم کمی آن

 :آشپزخانه تکیه به چهارچوب در، آرام لب زد

 . فدای سرت! خدا رو شکر خودت خوبی. بنشین روی صندلی تا دخترا آشپزخونه رو تمیز کنن -

م همان کرد که همسرش گفته بود و ناگهان به طرز ناباوری اشک پهنای صورتش را پر کرد. درست مثل سدی که خانو حوریه

 : هایی که مفهوم نبود، گفت هق شده از چشمانش، میان هق هایش فرو ریزد و سیلی جاری شود. دقایقی بعد از سیل جاری دیوار

خبرم و دخیل بستم به آخرین  م بی ست که از بچه کنم. چند هفته دارم دق می حمید! ارواح خاک پدر و مادرت، قسم، یه کاری بکن. -

بینم مهرنوشم ته چاهه و میگه مامان کمکم کن. اصالً شاید  ش خواب می ای که با اون زنگ زد و هیچی عایدم نشده. شبا همه شماره

 .از طریق سفارت افغانستان بشه کاری کرد

های دیس شکسته را پس زد  ه افتاد و چشمان آقای دلشاد از همه پرتر شد. با نوک عصا تکهاشک مثل ویروس به جان چشمان هر س

روی او نشست و دست بر روی پای  خانوم رساند. روی صندلی روبه ها نرود، خود را به حوریه طور که پایش روی برنج و با احتیاط، آن

 .همسرش گذاشت

ی  ی خودش و اجازه ی بند نیست. برم سفارت چی بگم؟ بگم دختر ما به میل و ارادهکار کنم؟ دستم به جای آخه فدات شم! میگی چی -

ی افغانستان از اون داریم که اون رو هم  شماره تبار شوهر کرده و ازش چند وقتیه بی خبریم و فقط یه شماره با پیش ما، با یه افغانی

 جواب نمیده؟

 .لنگید خانوم بدجوری می پای منطق حوریه

 !خوام. دلم به شنیدن صداش هم راضیه به خدا م رو می احب یه مادر این حرفا حالیش نیست. من بچهص دل بی -
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اش را ته چشمانش رسوب کند؛ سپس رو به مهربان کرد که با چشمانی تر آن دو را نگاه  های مردانه آقای دلشاد سر برداشت تا اشک

 .کرد می

 .ن. برکت خدا روی زمین نمونه. گـ ـناه داره. مهرسا! تو هم به خواهرت کمک کنباباجان؟ چرا معطلی؟ آشپزخونه رو جارو ک -

های مهربان  کنان پی دستور فین انداز را برداشت و مهرسا هم فین مهربان جستی زد و تروفرز دمپایی به پا کرد و جارو و خاک

های آقاجانش که خاطرات  دند و میان شوخی و خندهسبزی را با نان نوش جان کر ی آقای دلشاد، آن شب قورمه چرخید. خانواده می

کرد، مهرنوش را موقتاً به دست فراموشی سپردند. مهربان همانند اسمش، دل مهربانش  وتاب تعریف می اش را با آب دوران سربازی

دش ترجیح های خو حالی پدر و مادرش را به خوشی تپید و برعکس مهرنوش و مهرسا، خوش حالی پدر و مادرش می برای خوش

واپسی بی خبری مهرنوش را دارند، فعالً  داد. تصمیم گرفت موضوع خواستگاری یوسف را در شرایطی که پدر و مادرش دل می

خواب سپرد و پیامک یوسف الالیی ذهن خسته و  هایش را به رخت ها و دغدغه مسکوت بگذارد. مهربان در انتهای شب، خستگی

 .چشمان غرق خوابش شد

 !توانم رنگی برایش تصور کنم. خوب بخوابی کردم مهربانی چه رنگی دارد. حاال جز نارنجی نمی می همیشه فکر -

ی محکم و صدادار به روی آن زد و کوتاه برایش  حالی مثل اکسیژن به زیر پوستش دوید. نرمالو را برداشت و یک بـ*ـوسـه خوش

 .تایپ کرد

 !خیر شب شما هم به -

 .ی موبایلش نشاند و پیام را ارسال کرد بر روی صفحهخیر را  سپس بـ*ـوس شب به

*** 

روز بعد مهربان سرشار از زندگی به کارخانه رفت و خیلی عادالنه، افکارش را به دو نیم تقسیم کرد. نیمی از آن را به مهرنوش و 

بست، آن هم از  د، به یک بنش غیبت غیرموجهش و نیم دیگر را هم به یوسف اختصاص داد. درمورد مهرنوش از هر راهی وارد می

ی دوم رفت. خب از اولین روز دوستی یواشکی و عشق  هایش را پر و خالی کرد و به سراغ نیمه شد. گونه نوع الینحل مواجه می

و های دراز  شان، از انواع آدم اش با یوسف هم خیری ندید. چرا که از همان صبح اول وقت، دفتر کار یوسف مثل نانوایی محله پنهانی

شنید و  های تهدیدآمیز آقای عباسی می ی اتاق و زیر نگاه ی این افراد را از پشت در بسته کوتاه پر و خالی شد و او صدای همهمه

اش به پایان وقت اداری کارخانه بود تا شاید یوسف او را  خوشی بینانه تمام دل رفتن نداشت تا سروگوشی آب دهد. خوش جرئت بیرون

وجود آید؛ اما  و فرصتی کوتاه برای یک دیدار عاشقانه و گپ و گفتی مثل حال و احوال و یا چیزی شبیه به آن بهبه اتاقش دعوت کند 

که نگاهش  ای پیدا نشد. مهربان درحالی های زنجیره ی طوالنی فروشگاه ساعت کاری کارخانه تمام شد و این فرصت به لطف جلسه

پا کرد. عاقبت از خانوم اولیایی خداحافظی کرد و خسته نباشیدی هم به آن چسباند و  آن پا و ی اتاق یوسف بود، قدری این به در بسته

 خانوم دل سپرد. در امتداد این روز بسیار دلپذیر، پیامک مهرسا  سالنه سوار یاقوت آقای طوطی شد و باز هم به پر چانگی نیره سالنه
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 .درست وسط برجک حال و روز دمغش فرود آمد

 .وهوای مامان بهتر بشه کم حال ی دایی حشمت تا یه ر فتیم خونه مهربان! ما -

 .پیامک بعدی را توأم با آهی خواند

 .خوریم. تو فکری برای خودت بکن شام هم بیرون می -

 ای حس بچه سرراهی را پیدا کرد؛ شد. لحظه سلیقگی، به املت منتهی می هایش یقیناً به دو عدد تخم مرغ و در نهایت خوش خب فکر

جای  شدن گذشت و ترجیح داد امروز به ای کرد و این فکر بیهوده از سرش پر زد. از خیر باشگاه ورزشی و دوال و راست اما عطسه

کردن مربی ورزش باشگاه، در خلوت خانه سری به شاملو و فریدون مشیری بزند و تفالی هم به حافظ... وقتی  همراهی با یک، دو، سه

های  خانوم و یار شفیقش، خانوم عظیمی. در دم سوز غریبی به استقبالش آمد. لبه پر بود از پر حرفی نیرهاز سرویس پیاده شد، سرش 

که رسید، بهزاد سر راهش  ۹۹۹ی  هایش کرد تا به خانه برسد. به شماره ژاکتش را روی هم آورد و طبق عادت شروع به شمردن قدم

 :پوش بود، خالی کرد و بدون سالم گفت هزاد که پیش از همیشه شیک و خوشظاهر شد و او هم با نامردی تمام حرصش را بر سر ب

ی ما ظاهر  کنن، باز هم چهارچنگولی میاد پایین، مدام چهارچنگولی در خونه ببینم! تو چرا مثل گربه هر جوری که از بلندی ولش می -

 میشی؟

ها دور از ذهن بود. باید اعتراف  ف افتاد، این حر هانش نمیگفتن از د ی اول تعجب کرد. از مهربان سر و ساکت که چشم بهزاد لحظه

رنگش را  ی کت جیر کرم هایش پنهان کرد و لبه آمد؛ اما حرف دلش را پشت اخم کرد که از این مهربان جسور بیشتر خوشش می می

 :که یقه آن پشم فرفری مانند پشم گوسفند تزیین شده بود، به هم نزدیک کرد و گفت

 خانوم! اومدم رسید سکه رو بگیرم. یادت رفت؟ یادت رفت مهربانبازم سالم  -

قدر منتظر تماس یا حتی پیامکی از جانب یوسف بود که بهزاد را کامالً فراموش کرده بود؛ اما خودش را  آه از نهادش بر آمد. امروز آن

 .وتا نیانداخت از تک

 .کم صبر کن برم خونه و رسید رو بیارم کیفم ندارم. یهنه، فراموش نکردم؛ ولی همراهم نیست. کاغذ و قلم هم توی  -

 .بهزاد طبق عادت نچ بلندی گفت

 .وقت ندارم. یه آدم خاص که خیلی برام مهمه منتظرمه -

 .تر آورد و در تاریک و روشن خیابان به چشمان او زل زد بهزاد سرش را قدری پیش

 .کم کوتاه بیاد و رضایت بده شیم. فقط منتظر مامانم تا یه تون می عیالم همسایه ها به امید خدا با خونه رو قولنامه کردیم. همین روز -

ای بانمکی آویزان بود،  کنان دست در جیب کت جیرش برد و یک دسته کلید که انتهای آن کالغ پارچه بهزاد این را گفت و تفریح

 .روی صورت متعجب مهربان گرفت و آن را تاب داد روبه
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هرسا با دوستش که فکر کنم اسمش صبا بود، اومدن بوتیک من. مهرسا خودش نیومد داخل؛ اما دوست فنچولش چند وقت پیش م -

 .کلید هم مال اونه. کارمندم این رو مطمئن بود خواست مخ من رو بزنه. این دسته ناشیانه می

 :ب آهسته گفتسمت دیگر کج شد و زیر ل ی بهزاد برداشت و سرش به مهربان پر حرص چشم از نگاه خیره

 !فکریای تو آخ صبا! از دست بی -

 :بهزاد غرولند زیر لب او را شنید؛ اما اهمیتی نداد و با ژستی شیک و خاص سر خم کرد و گفت

 .گیرم فردا میام ازت می بدرود همسایه! رسید این گربه چهارچنگولی رو آماده کن. فردا، پس -

 .کرد توانست با آن مهرسا را اعدام کند، فکر می هایی که می تمام راه بهزاد رفت و مهربان وقت برگشتن به خانه، به

*** 

بینی نشست. اصالً  ی پر لیوان خوش وقتی به خانه رسید، سکوت و تاریکی خانه به استقبالش آمد. باز هم مثل همیشه به تماشای نیمه

حوری، برایش پیامکی با  چیزی برای راحتی خیال مامانتوانست از سکوت خانه برای تمدد اعصابش استفاده کند؛ اما قبل از هر  می

 .این مضمون فرستاد

 .سالم مامان! من رسیدم -

های درشت سرخابی داشت، به پا کرد و تاپ  رنگش را که گل کالمی گذاشت. شلوار محبوب نخی نارنجی سپس موزیک الیت و بی

حوری بارها عزمش را جزم کرده بود تا از آن دستمال گردگیری  انی بنفشی که شدیداً در آن حس راحتی داشت و مام رنگ و رو رفته

سمت آشپزخانه رفت تا از خجالت شکمش  کنان به لخ کرد، پوشید و لخ هایش پنهان می ی لباس درست کند و او ماهرانه آن را ته کشو

ی گوشه دلش نشست؛  داخت و باز هم ناامیدی موبایلش نگاهی ان کار شود، برای بار هزارم به صفحه به درآید؛ اما پیش از آنکه دست

 :سپس سر بر داشت رو به باال، با صدایی بلند گفت

 .خداجون! بزن پس گردنش یه زنگ بزنه دیگه. دلم آب شد از بس منتظر موندم -

راه رسید.  سوی خط از دیلینگ زنگ موبایل، آن هایش به استجابت رسید و یوسف همراه دیلینگ دعایش زودتر از دم و بازدم نفس

ی پا یکبار به  کرد. هول و دستپاچه بر روی پاشنه هایش را حس می ها و صعود آن به گونه هجوم خون از درون قلبش به داخل شریان

برد، انگشتش را  اش را باال و پایین می دور خودش چرخید و عاقبت روی صندلی آشپزخانه نشست و بعد از نفسی عمیق که سـ*ـینه

 :سوی خط متصل شود و آرام و شمرده گفت شت تا به مرد آنی گذا روی صفحه

 !خیر سالم آقای مهندس! شبتون به -

 .اش را به صندلی چرخانش داد اش جدا شد و تکیه یوسف با صدای نرم مهربان از دنیای پر مشغله

ست که  و گذرونده و فقط ده دقیقهخیر! برای یه مرد خسته وقت داری که هنوز خونه برنگشته، روز مزخرفی ر سالم. شب تو هم به -

 خالص شده؟
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دانست چه بگوید. تا پیش از این احساس مشترکی مثل این را تجربه نکرده بود. ارمغان بهزاد چیزی نبود جز تحقیر،  نمی

کند؛ اما سکوتش قدری ها را انتخاب  ها افتاد تا بهترین نفس او. با وسواس به جان جمله به دادن خودش و خوردکردن اعتماد نشان بزرگ

 .طوالنی شد

 الو؟ مهربان؟ پشت خطی؟ -

های ذهنش مثل دومینو که  شنید. جمله باری بود که اسمش را از دهان یوسف می گروپ افتاد. این اولین قلبش به یکباره به گروپ

 .ها شد خیال آن ناچار بی شوند و از دم بر روی هم غش کردند و به خراب می

تونه خستگی یه مرد رو که روز پر مشغله و مزخرفی رو پشت سر  ای می کردم چه جمله خوام! داشتم فکر می می اوه! بله. معذرت -

 .گذاشته، در کنه

 .صدا یوسف خندید. عمیق و بی

 ای هم رسیدی؟ خب به نتیجه -

 .صادقانه جواب داد

گیرم. مطمئنم اونجا یکی هست که حال و  مون میراستش نه؛ ولی من هر وقت از زندگی و بازیاش خسته میشم، سرم رو رو به آس -

 .رسه بینه و به دادم می روز من رو می

ها را قدری ماساژ داد. این جمله مثل آبی بر روی خاکستر داغ  هایش را بر هم گذاشت و با سر انگشتانش آن یوسف پلک

 :هایش را شست و با همان چشمان بسته گفت خستگی

 بگردی. این جمله کار خودش رو کرد. خب! تو بگو! روزت چطور بود؟ای  نیازی نیست دنبال جمله -

های قلبش را منظم  کردن، تپش بودن یوسف وقت صحبت تکلف هایش اسیر کرد. بی هایش را بین دندان مهربان لبخند نرمی زد و لب

کلید صبا افتاد و چینی  هزاد و دستهشد؛ اما یاد ب کرده بود. خب تمام روز انتظار برای تماس یوسف جزء لحظات شیرینش محسوب می

های این مرد را بیش از این سنگین کند. با مشت آرام به سرش کوبید تا  اش نشست. محال بود بار مشغله از سر نارضایتی روی پیشانی

 .حواسش را جمع و جور کند

خدا از وقتی من دستیارش شدم، مصرف    هپرتیم حسابی شاکی کردم. بند کنم آقای عباسی رو با حواس روز خوبی بود؛ اما فکر می -

 .سیگارش باال رفته

هایش، صاف روی  کردن دل بار عمیق خندید. آن هم با صدایی بلند که از قهقهه چیزی کم نداشت. مهربان هم میان دل یوسف این

 .خواست بگوید آماده کند صندلی نشست تا خودش را برای دروغی که می

 .ای به اون وصله و سه تا کلید هم داره کلید صبا رو پایین تختم پیدا کردم. یه کالغ پارچه تهراستی آقای مهندس! امشب دس -

 :زد، جواب داد یوسف با لحنی که همچنان خنده در آن موج می
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 .دونست کجا افتاده ای سیاه بهش آویزون باشه، مال صباست. چند روزه که گمش کرده و نمی اگه یه کالغ پارچه -

 .بند آن اضافه کرد ایش را با آب دهان فرو داد و پشته سپس خنده

 .بینمت مرسی که حال و روزم رو عوض کردی! من دیگه باید خداحافظی کنم. فردا می -

های هر دو  های پرسوز و گداز عاشقی هم خبری نبود؛ اما دل ی یوسف و مهربان هر چند عاشقانه نبود و در آن از جمله اولین مکالمه

 .خواهی داشت ری تپش شیرین و دلبرای آن دیگ

*** 

 .وزید، غلبه کند فردا از راه رسید. آفتاب پاییزی بر روی شهر پاشیده شد؛ اما نتوانست بر سوزی که همراه باد می

های پنهانی اول صبح  هایشان غلبه کنند. گریه نگرانی ها و دل واپسی حوری و آقاجانش نتوانستند بر دل طور که مامان همان

خبری از حال و روز او هم گذشت و از اینکه در این شرایط به فکر عشق و  ی دمغ آقاجانش گواه آن بود. بی حوری و چهره مامان

ها دامن زد و انواع و اقسام افکار منفی را برایش به  واپسی عاشقی است، شرمنده شد. البته خواب پریشان شب گذشته هم به این دل

محض اینکه مهربان برای  دوید و به هایش می خیال جو حاکم بر خانه، همچنان پی شیطنت مهرسا، بیارمغان آورد؛ اما در این میان 

چرخاند،  وار می اش را در دستش دایره ی مدرسه که مقنعه دوان خود را به او رساند و درحالی پوشیدن مانتو و شلوارش به اتاق رفت، دوان

 :وار کنار گوش او گفت پچ ی اتاق انداخت و پچ نگاهی به در بسته نیم

فردا توی اون ساختمون سفید  خوان از فردا، پس مون بشن و می آبجی! یه خبر دست اول دارم. بهزاد و افسرخانوم قراره همسایه -

دایی مرضیه و ستاره چه تحویلش  دونی زن ی دایی اینا بود. نمی خوشگله که نوسازه ساکن بشن. دیشب افسرخانوم هم خونه

 .دایی مرضی یه خوابایی برای بهزاد دیده. حاال میگی نه، بشین و تماشا کن لط نکنم این زنگرفتن. غ می

سر او ایستاده بود و دست  ی دیوار دل کند. به آنی روی پاشنه پا چرخید و رو به مهرسا شد که دقیقاً پشت ی کوبیده به سـ*ـینه از آینه

 :مهرسا، گفت« آخ دستم!»ز صدای و دلباز نیشگون پروپیمانی از بازویش گرفت و بعد ا

کم به فکر  جا کنی، یه ا بچرخی و حرف جابه تر وپای بزرگ جای اینکه مدام توی دست خطت داره پر میشه! به حواست باشه چوب -

 .خورن؟ مهرنوش خواهر من و تو هم هست کنن و غصه می تابی می بینی برای مهرنوش چقدر بی مامان و آقاجون باش. نمی

ی آخر را چنان محکم و قاطعانه بیان کرد. گویی بخواهد با صدای بلند این مطلب را به خودش یادآوری کند. شور و  دو جملهمهربان 

 :ای آویزان جواب داد ولوچه ی گازدار، در دم فروکش کرد. قدمی پس رفت و با لب هیجان مهرسا مثل حباب روی نوشابه

ی شما غصه  گرده، من حاضرم دو برابر همه یاد. اگه با غصه خوردن مهرنوش برمیخب منم ناراحتم؛ ولی کاری از دستم بر نم -

 .بخورم

اش را به  وتا نیانداخت و در حالی که مقنعه اش کرد؛ اما باز خود را از تک فنی حرف حساب جواب نداشت و حاضرجوابی مهرسا ضربه

 :زده گفت کرد تا به سرویس برسد، تند و شتاب سر می
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کم بیشتر دوروبر مامان بچرخ.  ه بخور. نیازی نیست کار خاصی بکنی. از مدرسه که برگشتی، درسات رو که خوندی، یهنگفتم غص -

ای که از افغانستان  گیرم و به آخرین شماره خواد. از سر کار که برگشتم، بازم با کانادا تماس می نذار غصه بخوره تا ببینم خدا چی می

 .ید هم امروز، فردا مهرنوش یا نجیب زنگ زدنزنم. اصالً شا بود هم زنگ می

 .ی عجبیی شود که ته ته دلش لنگر انداخته بود توانست منکر دلشوره ها را گفت؛ اما نمی مهربان این

*** 

ی خدا  چیز را با هم داشته باشند و همیشه توانند همه اندیشید که همه نمی در طول راه تا زمانی که به کارخانه برسد، به این حقیقت می

هایش بر روی  هایش بیرون آمد و مثل کودکی یک کم و کسری در زندگی همه هست. آه غلیظی از اعماق وجودش همراه نفس

ومعوجی که با  ی کوچک. خطوط کج ی ماشین طرحی از خانه نقاشی کرد. یک مثلث بر روی مربع با یک پنجره ی بخار گرفته شیشه

ا همراه یوسف و صبا در خانه تصور کرد. آهی دیگر از ته دلش بیرون آمد و بخاری همانند کرد، خودش ر حرکت ماشین قوس پیدا می

چیز مثل نقاشی ساده بود؛ اما نمی توانست این  اش نشست و آن را تار کرد. ای کاش همه شده ی نقاشی مهی رقیق بر روی خانه

گل به آب دادانش  نوجوان هم دارد. دختر سرکشی که دسته حقیقت را نادیده بگیرد. مردی که عاشقانه او را دوست داشت، یک دختر

کند. صبا یک سر ماجرا بود و  خیلی ملس است و یقیناً به زنی که کنار پدرش به عنوان همسر بایستد، به چشم یک متجاوز نگاه می

خاص یوسف... خب عشق، آن ها به شرایط  شد. واکنش آن اش مربوط می سر دیگر که خیلی هم مهم بود، به آقاجان و مامان حوری

ها  توانست بر روی آن ی قسمتش گذاشته بودند و نمی هم از نوع دوطرفه را داشت؛ اما مشکالت آن را هم پر و پیمان داخل کاسه

گیرواگیر زندگی، فقط   توانست مهرنوش و ناپدیدشدن او و همسرش نجیب را نادیده بگیرد و میان این طور که نمی چشم ببندد. همان

ی پر دردسری خواهد شد.  داد که همسایه زاد را کم داشت که قوز باالقوز روزگارش شود و حس ششمش این اطمینان رابه او میبه

خانوم و چند نفر دیگر از مسافران، چرتشان پاره  شدت باال و پایین شد و نیره اندازی که شبیه به چاله بود، به بـ*ـوس در دست مینی

اش کشید  آلوده های خواب ی که مچش را گرفته باشند، تر و فرز بر روی صندلی سیخ نشست و دستی به پلکخانوم مانند کس شد. نیره

 :و غرولندکنان گفت

م اومد توی حلقم. اون ضبط کوفتی رو هم روشن کن یه چیزی بخونه، دلمون سر صبح وا  تر! دل و روده ذلیل نشی طوطی! یواش -

 .شه

 .آلوده را هوشیار کرد بازاری جو خواب را روشن کرد و داالم و دولوم آهنگ کوچه آقای طوطی چشمی غلیظ گفت و ضبط

*** 

اش را کنترل کند؛ اما ابرهای سمی نگرانی دور سرش در گردش بودند و او مذبوحانه تالش  تمام طول روز سعی کرد احساسات منفی

کردن، با چندتا عطسه  کتاب دوساعت حساب-سی هم پس از یکیها را پس بزند و مثبت فکر کند؛ اما موفق نبود. آقای عبا کرد آن می

 :کردن از خیر کار کردن گذشت و با صدایی گرفته که خط و خش داشت، گفت فین و سرفه و فین
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 .زنی تا فردا خودم بیام پیلی میره. دست به هیچی نمی دخترجون! من دارم میرم خونه. حسابی سرما خوردم و چشمام پیل -

 «!وقتی بزرگترت خونه نیست، دست به چیزی نزن، جیزه»وپاچلفتی را داشت که به او بگویند  ستی د حس بچه

سر کج و چشمی هم گفت و با رفتن آقای عباسی با خیال راحت بر روی صندلی نشست تا به افکار پریشانش سروسامانی دهد؛ اما 

 :اش بود، گفت هایی سنگین که تأثیر بارداری کشاند و با نفس استراحتش چندان طوالنی نشد و اولیایی سرش را از الی در به داخل

 .دلشاد! مهندس منتظرته. سراغ آقای عباسی رو گرفت گفتم، مریض بود، برگشت تهران. گفت تو بری دفترش -

دید.  ف را میحال نشد و ذوق نکرد، ناجوانمردانه یک دورغ بزرگ به خودش گفته بود. باالخره بعد از دو روز یوس گفت خوش اگر می

اش را پشت آن پنهان کرد؛ سپس چشمی گفت و از جایش برخاست و با رفتن  حالی ی جدی به خود گرفت و خوش ماهرانه چهره

 اولیایی

 :شدن در اتاق، رو به سقف سر برداشت و زیر لب با خودش زمزمه کرد و بسته

 .خیال راحت به عشق و عاشقیم برسم قربون اون حکمتت برم! یه خبر از مهرنوش به ما برسون تا منم با -

 :کرد، زیر لب خواند اش رامرتب می که مقنعه سپس درحالی

 گشته باز آید به کنعان، غم مخور یوسف گم»

 «ی احزان شود روزی گلستان، غم مخور کلبه

ای به نام  ا وقتی پای مقولهداد؛ ام گاه برای هیچ یک از کارگران و کارمندانش انجام نمی یوسف به احترامش ایستاد. کاری که هیچ

ها، هر دو در نگاه هم  تر از قامت لحظه خورد. لحظاتی کوتاه شود و معادالت بر هم می عشق درمیان باشد، شرایط قدری متفاوت می

عجیب و قدر دور و رؤیایی! مهربان به طرز  کوچولو تنها رها شده باشند. همان ی شازده ای همانند سیاره غرق شدند. گویی در سیاره

کرد. پنداری او هم در همانند  تاپ نمی هایش عرق کرده بود و نه پشت لبش. قلبش هم تاپ غیرقابل باوری آرام بود. نه دست

 .ی مهربان، قلب سکوت را شکست ای رسیده باشد. اولین جمله کوچولو به حریم امن سیاره شازده

 سالم. با من امری داشتید؟ -

 :زد، جواب داد که میز را دور می کوچولو به زمین برگشت و درحالی ی شازده سیاره یوسف با صدای او، به آنی از

 !سالم. خوبی؟ چرا وایستادی؟ بشین -

روی میز مدیریت رفت و همان کاری را کرد که او گفته بود. یوسف هم  سمت مبل روبه مهربان با لبخند ظریفی تشکر کرد و آهسته به

 .با انگشت اشاره باالی ابرویش را نرم خاراند. انگار که بخواهد زمانی برای فکرکردن بخردای بعد مقابلس نشست؛ سپس  لحظه

وقتی خانوم اولیایی گفت آقای عباسی مرخصی گرفته و نیست، ته دلم به شانسم آفرین گفتم که فرصت این دیدار یواشکی رو  -

 .فراهم کرده

 تکلفی متحیر نبود،  همه بی گفت از این م بر روی ساحلی آفتابی. اگر میصدا. مثل برخورد موجی آرا هر دو خندیدند. عمیق و بی
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هایی که به آن  کرد. احساس یک مهمان خاص را داشت. از همان شد. حس خوبی زیر پوستش ولوله می دروغگو محسوب می

دا خیلی ریز و نامحسوس چشمانش را در کند، ابت ای که با ورود به مکان جدید موقعیتش را بررسی می گویند. مانند گربه وی.آی.پی می

رنگ ساده  وپاش اضافه، چرخی داد و بعد هم به یوسف رسید. انصافاً در آن پلیور خاکستری وبرق و ریخت دفتر شیک اما خالی از زرق

کرد.  تر هم می نیداشت تکلفش او را دوست درخشید و رفتار بی ی گرد پلیور بیرون آمده بود، خوش می ی پیراهن سفیدش از یقه که یقه

نشین و  کرد. مهربان خیلی پنهانی نفس عمیقی کشید تا بوی عطر دل آالیش آن را بیان می یوسف جمالت را ساده، انتخاب و بی

ای بگوید و مکالمه را دونفره کند؛ اما ذهنش  قیمت یوسف که مابینشان در تردد بود، سهم او شود. حاال نوبت او بود تا جمله احیاناً گران

ی خدا پر  حوری که همیشه برعکس همیشه. نه تنها خالی نبود، بلکه افکار متفاوت بر روی هم تلنبار شده بودند. همانند انباری مامان

 :ی افکارش به پایین افتاد، پرسید وپرت مهم و غیرضروری بود و خیلی زود، صبا از طاقچه از خرت

 عادت کنه؟ ی جدیدش آقای مهندس! صبا چطوره؟ تونست به مدرسه -

 .یوسف اخم کوچکی و کرد و سری جنباند

 .بره و من سرسنگین جوابش رو میدم مرسی! خوبه؛ ولی هنوز به محیط جدید خو نگرفته و همچنان در دوران تنبیه به سر می -

قاچاقچی بوده، هایش درمورد ساک پر دردسر و زنی که یقیناً  واپسی هایش انداخت و از دل ای بین جمله نفس عمیق یوسف فاصله

 :هایش پنهان کرد و دوباره ادامه داد فاکتور گرفت و آن را زیر خاکستر نگرانی

پوران و متین هنوز از ماجرای اون زن و ساک ورزشی کذایی حرفی نزدم و بهشون گفتم از کادر جدید مدرسه ناراضی  البته به عمه -

 .بودم

اش سفت و محکم درهم گره خورد و اخم کوچکی هم مابین  شده افکار مچالهزد، مشتش تحت تأثیر  ها را می یوسف وقتی این حرف

 .هایش لم داده بود ابرو

ش  بلعه. نگرانی برای صبا و آینده جرعه می ای که وقتی ایجاد شد، آرامشت رو جرعه نگرانی مثل یه گودال عمیق ته نداره. حفره -

 .برای من حکم همون گوداله

های  چسباند. حق با یوسف بود. نگرانی یک چاه عمیق بود. دست دوان خود را به مهرنوش می ذهنش دوانآمد،  اسم نگرانی که می

 :حالت یوسف فرود نیاید. یوسف گفت وار بر روی موهای خوش بالتکلیفش را درهم قالب کرد تا مبادا دستش نوازش

 .لوس شدهکم  مورد و افراطی یه های بی خاطر توجه صبا دختر بدی نیست. فقط به -

کم لوس بود و نیاز به یک بازنگری  کرد؛ اما به اعتقاد مهربان، صبا خیلی بیشتر از یه او همانند یک پدر مسئول از فرزندش دفاع می

رفت  حوری و آقاجانش گاهی زیرآبی می های مامان گیری رغم سخت طور که مهرسا علی ی تربیتی داشت. همان حسابی در شیوه درست

جا شد و ماهرانه با یک اردنگی جانانه صبا و مهرسا را از  تجدید نظر در روش بر خورد با او داشتند. مهربان قدری جابهو نیاز به یک 

 ذهنش به بیرون شوت کرد؛ اما مهرنوش همچنان دودستی به افکارش چسبیده بود و خیال رفتن نداشت و با صدای یوسف او هم 
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 .بیرون رفت

 .ریزی کنیم دارهامون، تا زمانی که یواشکی هستن برنامهاگه موافق باشی، برای دی-

سراغ متن رفت که فقط  های قلب مهربان سراسیمه بازگشتند و در ذهنش الهی شکر غلیظی گفت. خب باالخره بعد از حاشیه به تپش

 :فتوار گ های قبلی، زمزمه تر از جمله شد. سعی کرد لبخندش را پنهان کند. یوسف نرم مختص به آن دو می

 .گذرونم؛ اما شنبه تا چهارشنبه اگه کار خاصی توی کارخونه نداشته باشم، وقتم آزاده ها رو با صبا می من آخر هفته -

دلخور شد. آن هم از دست دلش که افسار آن از دستش در رفته بود و چشم بسته به یک پدر مجرد پر مشغله دل بسته بود. سعی کرد 

 .اش مصنوعی از آب درآمد ی مبتدی خنده رپیشهلبخندی بزند؛ اما مانند یک هن

ها قرار دارد. یوسف اخم ظریف میان ابروهای او را دید و  ی آن پذیرفت که لنگ صبا درست وسط رابـ ـطه ای نداشت. باید می چاره

 : وار گفت پچ تر آورد و با سیاست خاصی همانند چرچیل، پچ سرش را قدری پیش

 !کنی ک میمرسی که یه پدر مجرد رو در -

هایش هم پر  ی آخر یوسف دلخوری هایش برگشت و با جمله شدن همین یک جمله کافی بود و لبخند ظریفی به لب برای درازگوش

 .کشید

 افتخار میدی امشب شام در خدمتتون باشم؟ -

توانست  . شام دونفره میی پیش او را چون دودی در آسمان محو کرد لحن نرم توأم با احترام یوسف تمام افکار منفی چند دقیقه

 .ای نداشت ماندن و دیر به خانه برگشتن بهانه ی خوشی برای هر دو به ارمغان بیاورد؛ اما برای بیرون خاطره

ممنونم از دعوتتون؛ ولی من هنوز فرصت مناسبی پیدا نکردم تا از شما برای پدرومادرم حرفی بزنم و از اونجایی که همیشه تا  -

 .ای برای دیراومدن بیارم ونم بهانهت م، نمی هشت خونه

 .اش جدی شد و سری جنباند یوسف چهره

 بهت حق میدم! حرفات منطقیه. قول میدم با توجه به ترافیک تهران، قبل از ساعت هشت خونه باشی. حاال نظرت چیه؟ -

ی در مانع  ارش بگذارد؛ اما صدای تقهتا ضربدر هم کن ی محکم بگوید و برای تأیید سه خواست یک بله شد. دلش می از این بهتر نمی

 :شد. یوسف از کنار مهربان برخاست و به سر جایش برگشت و به جلد همان مدیرعامل جدی برگشت و آمرانه گفت

 !بفرمایید -

ش مانند ا نگاهی انداخت و با آن شکم گرد و قلنبه های آهسته داخل شد و به مهربان که کنار مبل ایستاده بود، نیم اولیایی با قدم

 .شده بر روی میز گذاشت ی تایپ سمت میز یوسف رفت و چند برگه پنگوئن تلوتلوخوران به

 ی نور و دانش زنگ زدند و اجازه  هایی رو که صبح خواسته بودید، تایپ کردم. در ضمن! مدیر دبستان پسرانه آقای مهندس! نامه -
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 .ه. گفتم باید از شما اجازه بگیرمخواستن شاگرداشون رو برای باز دید علمی بیارن کارخون

 : یوسف رو به مهربان شد و با لحنی خیلی رسمی گفت

 .کنم دلشاد! شما برو. فردا که آقای عباسی اومد، با ایشون صحبت می -

 .ن آمدی بعد برایش پیامکی با این مضمو اش افتاده بود، چشمی گفت و خارج شد و پنج دقیقه مهربان ، گیج و گنگ که تازه دوهزاری

 .ا منتظرتم کنار بعدازظهر، همون جای قبلی از سرویس پیاده شو. همون گوشه -

 :هایش داد و خیلی مؤدبانه برایش تایپ کرد حالی قری به ابرو از خوش

 «!بینمتون متشکرم می»

های قرمزرنگ پالستیکی  هایی که به دور میز فروشی منتهی شد. فضایی کوچک اما مملو از آدم ی آش دعوت شام یوسف به یک مغازه

 .شد تا سوز پاییزی را فراموش کنند هایشان از آش پر و خالی می نشسته بودند و قاشق

کرد  های آش را جدا می ی تخسی بود که با لجبازی تمام سبزی مهربان مشتاق نگاهی به اطراف انداخت. میز کنار دستشان پسر بچه

های آش را  ای نشسته بودند که زن با وسواس نخود وتر زن و مرد نسبتاً سالخوردهس هایش را دوست ندارد و کمی آن و می گفت چمن

 :گفت کرد و مرد با خنده می به جرم نفاخچبودن برای همسرش جدا می

 !خوره که حاال دوتا نخود به جایی بر نمی -

شان  ی گرسنه کردند تا از خجالت معده می بربری همراه های نان های آش را با تکه هایش، قاشق ترها فارغ از دنیا و غصه اما جوان

آنکه سؤال  وارد، بی های تازه کرد و برای مشتری ها را تمیز می چرخید و میز درآیند و پسرکی الغراندام با موهایی فرفری مثل فرفره می

وی سیرداغ و پیازداغ به گرفت. ب زدنی روی میز قرار می ها به چشم برهم های آش آن گذاشت. کاسه ی آش مقابلشان می کند، کاسه

 .سمت او گرفت اش بیرون آورد و به استقبال اشتهای هر دو آمد و یوسف که تعلل مهربان را دید، قاشقی از روکش پالستیکی

 !ست العاده شروع کن. آشای اینجا فوق -

سمتش نشانه رفته بود،  قاشقی که بهنیازی به تبلیغات نبود. بوی سیر و پیازداغ و کشک به قدر کافی اشتهایش را قلقلک داده بود. 

ها گم شد. یوسف هم شروع به خوردن کرد؛ اما تمام ذهنش پر بود از دختر مو  ی مشتری گفتنش در همهمه گرفت و صدای مرسی

خواست. خیلی هم  دانست. با خودش که تعارف نداشت. او را می ی کوتاه، چیزی از او نمی جز چند جمله نارنجی پیش رویش که به

آشیانه و  رفت و کنار او حالش خوب بود و دوست داشت هم خواست. دختر آرامی که به طرز عجیبی روی موجی از آرامش را می یم

های کنجکاوی به همسر سابق مهربان که  جوید و تمام موریانه شریک باقی زندگیش شود؛ اما کنجکاوی مثل موریانه ذهنش را می

 .شد دانست، منتهی می نامش را هم نمی

 : جوید، خیلی محتاط پرسید که نخود و لوبیای آش را می عاقبت به جدال میان افکارش پایان داد و درحالی
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 هر آدمی برای ازدواج معیارهایی داره و برام سؤاله چرا همسر سابقت پا پیش گذاشت وقتی تو با معیاراش جور نبودی؟ -

پرسید. قاشق را در دل  دادن به سؤالی که هر کس با سبک و سیاق خودش می اش غباری از دلخوری نشست. بیزار بود از جواب چهره

 :که نگاهش به زیر بود، جواب داد هایش غرق شدند و درحالی ی آش فرو برد و پیازداغ کاسه

سابقم به  شون یه جواب دادم. همسر پرسیدند و من به همه م از من می غیر از خانواده این سؤالی بود که بعد از طالقم، همه به -

مادرش خیلی عالقه داره و جونش بنده جون مادرشه و نتونست روی حرف مادرش نه بیاره؛ ولی از اونجایی که ظرفیت آدما با هم 

 .کنه، بعد از ازدواج نتونست من رو کنار خودش تحمل کنه خیلی فرق می

زدن کاسه  سرونگاهی به زیر افتاده، مانند باغچه، شروع به شخمها، آب دهانش را فرو داد و با  مهربان با کامی تلخ از یادآوری آن روز

 :کرد، با همان لحن محزون ادامه داد که آن را زیرورو می آشش کرد و درحالی

کردم و برای حفظ همین  سفر بهش نگاه می ای در حد عشق و عاشقی نداشتم؛ ولی به عنوان همسر و هم من به بهزاد عالقه -

 .بست رسید شون به بن یمه خیلی تالش کردم که همهی نصفه و ن رابـ*ـطه

 :ای یوسف گره خورد و مطمئن گفت های قهوه هایش به مردمک مهربان سر برداشت و مردمک

 .غیر از شما، برای کسی توضیح ندادم این قسمت آخر رو به -

اش پشیمان  مهربان او را از سؤال عجوالنه ی درهم ی آش رها و در ذهنش اسم بهزاد را تکرار کرد. چهره یوسف قاشق را داخل کاسه

چسبی نداشت. یوسف برای اینکه قدری زمان بخرد، دستمال کاغذی برداشت و دور دهانش را که تمیز  شان شروع دل کرد. مکالمه

 :بود، پاک کرد و ماهرانه اما منطقی و معقول پرسید

ت. از صبا  گپ و گفتگوی ما جایی نداره. از خودت بگو. از خانواده تا جایی که مربوط به من بود، متوجه شدم. دیگه این آقا بین -

 .کنه شنیدم که یه خواهر داری که با همسرش کانادا زندگی می

 .که آرام بود، منتظر به مهربان نگاه کرد خوردن را از سر گرفت و درحالی یوسف این را گفت و دوباره آش

داد که موفق شد در مدت کوتاهی هم آش رشته را کوتش کند، هم اشتهایش  باید به مهندس یوسف روشن یک کارت صدآفرین می

را کور... اول از همه بحث بهزاد را پیش کشید و بعد هم به مهرنوش و شوهرش رسید که مانند مردان نامرئی اثری ازشان نبود. 

زد،  که آن را پس می و رنگ گذشت و درحالیبو  مربوطی نزند. از خیر آش خوش زبانش را از داخل گاز نرم و سبکی گرفت تا حرف بی

 :جواب داد

 .تبار میشه تر منه و چندسال پیش عاشق یه مرد افغانی درسته! مهرنوش خواهر بزرگ -

 .های او آمد های یوسف رنگ حیرت به خود گرفت و ناخودآگاه با لحنی پر از شگفتی به میان جمله ابرو

 یه مرد افغانی؟ -
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های فروافتاده به روی میز قرمزرنگ،  ای از غم بر روی آن نشسته بود و با پلک خند گرفت. لبخندی که سایههایش طرحی از لب لب

 :جواب داد

ای سخت تن در میدن نبود. یه پسر  کنن و به کار حق دارید تعجب کنید؛ اما نجیب یه مرد افغانی معمولی از اونایی که کارگری می -

وندن راهی ایران شده بود. البته پدر و مادرم مخالف سخت این ازدواج بودند؛ اما مرغ مهرنوش یه خ تیپ و پولدار که برای درس خوش

 .خبریم و حتی موبایالشون رو هم جواب نمیدن ش هم رسید و االن مدتیه که از جفتشون بی پا بیشتر نداشت و به خواسته

ی دامادشان جویای حال آن  ها و اینکه چرا از طریق خانواده آن هایش را درهم جفت کرد و از کندوکاو در مسائل خانوادگی یوسف اخم

 : شوند، فاکتور گرفت و دستی به صورت صاف و بدون ریشش کشید و بعد از تأملی کوتاه به قدر چند نفس، گفت دو نمی

محل زندگیشون یه  تونم ازش خواهش کنم بره کنه و اگه بدونی کدوم شهرن، می یکی از دوستای صمیمی من تورنتو زندگی می -

 .سر و گوش آب بده، ببینه چی شده

تابد، دلش را روشن کرد و هیجان هوراکشان لبخندی روی لبش نشاند.  امید مثل نور باریکی که از الی در درز اتاق به دل تاریکی می

 .سمت جلو خم شد هایش را روی میز گذاست و قدری به دست

کنن.  جا زندگی می کنین. مهرنوش و نجیب هم همون دونین چه کمک بزرگی به ما می یک دنیا ممنونم! نمی !وای آقای مهندس -

 .گیرم زنم و آدرس رو می شون رو دارم و زنگ می شون رو نداریم؛ اما تلفن صاحب خونه آدرس خونه

اش  حالی راحتی و خوشهیجان نشسته در رفتار مهربان برایش تازگی داشت. مهربان خودش بود. بدون تظاهر و پسوند و پیشوندی. نا

 .توانست پنهان کند را هم نمی

 .ی خندان او هول داد ی آش را سمت چهره با لبخندی نرم کاسه

 آشت رو بخور، بریم. مگه نباید قبل از ساعت هشت خونه باشی؟ -

دیگر آش رشته، غذای گیرد، اینکه  آوری برگشته بود. اصالً وقتی امید باشد، زهر مار هم طعم خوبی می اشتهایش به طرز شگفت

 .اش بود اش بود. آن هم کنار مردی که او هم موردعالقه موردعالقه

*** 

 فصل هشتم

اش را روی پایش کوبید و پر حرص انگشت  شده های گره نرد فرو آمد و متین مشت ها جفت یک، با صدای تقی بر روی تخته تاس

 :آن را سر داد و گفت هایش ی لب ی گوشه شصتش را بر روی سبیلش کشید و تا انتها

 .نرد که دارم مارس میشم ومات شدم، این هم از تخته مذهبت رو شکر! امشب روی فرم نیستم. اون از شطرنج که کیش -

 :قوقول کند، باال داد و بادی هم به غبغبش انداخت و ادامه داد متین این را گفت و سپس سرش را مثل خروسی که بخواهد قوقولی

 الً خوش دارم بذارم شب پنجشنبه حال کنی، چطوره؟ هان؟آقای داماد! اص -
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چی »مانند او جایی نزدیک صورتش سر برداشت و قبل از اینکه بپرسد  پچ های متین شد و با صدای پچ پوزخند یوسف جواب لغزخوانی

ش را قدری باریک کرد و ی گنجی را پیدا کند، چشمان خواهد رمز نقشه ای که می متین چشمک ریزی زد و مانند پسربچه« شده؟

 :پرسید

نخوندن باهاش قهری. بیچخیال  خاطر درس کنم. مامانم میگه به پوری بگو چرا از دست صبا دلخوری! نگو نه که باور نمی جون عمه -

 .ها فقط توی جیب مامان جا میشه بابا! این بهانه

 .اش گذاشت یی بعد ای اول جمله سپس سری باال انداخت و طبق عادت نچ بلند و کشیده

 .تا معلم خصوصی اینجا ردیف کرده بودی شناسم. اگه مشکل این بود، تا حاال پنجاه نچ! من تو کتم نمیره. تو رو می -

رغم تمام  چندان دور بود و علی های نه ی تخس و بلندپرواز سال کرد. متین برایش همچنان همان پسربچه یوسف خیره نگاهش می

نگاهی به صبا  های واقعی مبدل شد. نیم بار پوزخندش به خنده اش دوست داشت. این برادر نداشته هایش، او را مثل بازی چموش

زد. دلش رفت برای اینکه  هدف ورق می اش را بی آنکه حواسش به اطراف باشد، کتاب درسی انداخت که روی مبل لم داده و بی

گاه  های او الزم بود. آن اش گذاشت. این تنبیه برای خودسری انهموهای کوتاه صبا را زیر انگشتانش لمس کند؛ اما پا روی حس پدر

 :سمت متین برگشت و آرام اما مطمئن جواب داد های دستش را میان انبوه موهایش فرو برد و مسیر نگاهش به پنجه

 .خوای بزرگ شی؟ سرت توی کار خودت باشه و توی کار منم دخالت نکن تو کی می -

ی چوبی پرتاب کرد و جفت شش لبخندش را کش  ی تخته میان مشتش چرخی داد و آن را روی صفحهها را برداشت و  سپس تاس

 :ی یوسف در حرکت بود، زیرکانه پرسید ها که چشمانش با حرکت مهره داد. متین درحالی

 داشته باشم؟خانوم و اتفاقاتی که ممکن بینتون باشه و یا در آینده شاید بیفته، کاری ن این یعنی اینکه به نارنجی -

 :یوسف با اخم به مبل تکیه زد و خیره به او، قاطع جواب داد

 !دقیقاً -

 .هایش پروازکنان به هوا رفت هایش را به عالمت تسلیم باال برد و خنده متین جفت دست

 .نوم یا هر رنگی دیگهخا خوای حال کن. حاال نارنجی هات رو! اصالً به من چه! برو با هر کی می خیال بابا! وا کن اون سگرمه بی -

اش افتاد که به اعتقاد او هارمونی خاصی با رنگ موهایش داشت و  ای های ریز و درشت قهوه ومک یوسف به یاد مهربان و کک

 :اش را از هم باز کرد. متین گفت شده های جفت لبخندی نرم لب

 !ایول! همیشه بخند پسر! حالمون خوب میشه به خدا آقای داماد -

هایش که پنهان از پدر  زد، برداشت و همانند کودکی وقفه با تلفن حرف می خانوم که بی مک ریزی زد و نگاهش را از پورانگاه چش آن

وآمد بود،  های یوسف در رفت جاشدن مهره که چشمانش با جابه گفت، رو به جلو خم شد و درحالی هایش را به یوسف می و مادرش، راز

 :شمرده زمزمه کردجایی حوالی صورت یوسف، آرام و 
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درصد از سهام کارخونه رو بخرم و بشیم ۹۵خوام یه سرمایه تپل جور کنم و  این رو یادت نره! روی رازداریت حساب کردم. می -

 .، نصف نصف

 :از این فکرِ بکر، گفت اش چشمک ظریفی هم زد و سر خوش بند جمله سرعت پشت سپس به

 هوم؟ نظرت چیه؟ -

های متین مثل اقیانوسی عمیقی وسیع بود. بازی را رها کرد و به مبل تکیه داد و دلش راضی نشد  بلندپروازیخب نظرش معلوم بود و 

 :ذوقش را کور کند و محتاط پرسید

 .ای مالی خالص میشم اینکه خیلی عالیه! منم از فشار -

 .کرد و آن را نشان داداش را قدری به هم نزدیک  نفس عمیقی کشید. دستش را باال برد و انگشت شست و اشاره

 خوای از کجا بیاری؟ ی تپل رو می فقط یه مشکل کوچیکی هست. اون سرمایه -

 :متین چون فاتحی پیروز، بادی به غبغبش انداخت و پیروزمندانه جواب داد

 .چی رو بهت میگم کنم. به موقعش همه غمت نباشه! جورش می -

 :وار گفت پچ تر از قبل، پچ ووار اطراف را رصد کرد. باز هم آهستههایش یوی آنکه سرش را تکان دهد، مردمک متین بی

خوام  ای خرپول تهرونه. می ساز خوام باهاش برم توی فاز خواستگاری و این حرفا. باباش از اون برج شناسی؟ می نازی رو که می -

 .وقتی رفتم خواستگاری، چپم حسابی پر باشه

بینی بود. درست مثل ابر بهار و  ه باالتر رفت. خیره نگاهش کرد. متین غیرقابل پیشابروهای یوسف از روی نردبان تعجب یک پل

کرد؛ اما تا فهمیدن  پوران را از راز مگوی او با خبر می هایش ید طوالیی دارد. یقیناً عمه های او مانند بلندپروازی دانست خودسری می

های ذهنش را در هم ریخت و با دیدن اسم  همراهش تمام پازل کرد. صدای ممتد زنگ تلفن بایست صبورانه برخورد می آن، می

 :رفت، گفت سمت اتاق می که به ی روشن گوشی، به آنی موبایل به دست برخاست و درحالی شده بر روی صفحه حک

 .ببخشید! حسین از کانادا زنگ زده -

 :نکه یوسف داخل اتاق شود، با صدایی بلند گفتهای تخته را که نشان از باخت آشکارش داشت، برهم زد و قبل از ای متین مهره

 .روی رازداریت حساب کردما! به حسین سالم من رو هم برسون -

کورن را از روی  ی پر از پاپ شده و کنجکاو مامان پورانش، پاهای بلندش را روی میز دراز کرد و کاسه های باریک خیال نگاه سپس بی

 :جنبید، گفت هانش میکنان د قرچ که قرچ میز برداشت و درحالی

 .فکرتون رو درگیر نکنین. حرفای مردونه بود -

*** 
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های ترجمه شده بود اما بعد از مرگ عزیزانش  خانوم زن تحصیل کرده بود، مترجم خبره و سرشناسی که نامش اعتبار کتاب پوران

خورد و  کرد و به قاعده غذا می رسید، ورزش می یخودش خوب م خانوم به ترجمه را کنار گذاشت و به کارهای خیریه روی آورد. پوران

 .رفت که گویی عصایی قورت داده است زد و چنان راه می با اتیکت حرف می

ی خدا رنگی مطابق مد روز بر روی  داشت، همانند موهایش که همیشه هایش آراسته و الک زده نگه می خوش پوش هم بود و ناخن

 .موهایش بود

داد و هم ذائقه را و البته عنوان  وکسر نداشت و غذاهایش هم بو برنگی داشتند که هم چشم را نوازش می کماز کدبانو گری هم چیزی 

 .جا مانده بود برازنده نبود اش به مادربزرگ بودن برای او که ردی از جوانی بر چهره

که با  ر نفری آنها بود. بعد از شام درحالیی چها خانوم دوستان خانوادگی بسیاری داشت و یکی از آنها جناب سرهنگ و خانواده پوران

ی سرهنگ  ای بحث را به آنها کشاند و از دختر بزرگ خانواده رفت با ظرافت خاص زنانه رج باال می به های بافتنی ژاکت صبا را رج میل

 .بسیار گفت

گ را به کناری گذاشت و او را به سرهن  پوران را دست چین کرد و آگاهانه دختر جناب های عمه سرعت برق و باد جمله یوسف به

ی ماتی و  کرد، مردی که چهره ی آگاهی کار می ی افکارش پرتاب کرد. ذهنش پی جناب سرهنگی رفت که در اداره دورترین نقطه

از خاطر داشت و این فکر مثل تیری که از چله رها شود از ذهنش گذشت که شاید بتواند بابت دردسرهای آن ساک پر  مبهمی از او به

آمیز داشته باشد و  نشینی مسالمت واپسی هم توانست با این دل ای بگیرد. نمی ی پیش از او کمک یا مشاوره مواد و اتفاقات هفته

اش را  شد و صدای متین افکار مشوش ی او نیست خیالش راحت می ها متوجه بایست بابت صبا و این که خطری از جانب قاچاچی می

 .برهم زد

وقت  ی خیال تو رو خدا ول کن محاسن دختر جناب سرهنگ رو! شب تعطیلی این همه حرف برای گفتن هست، اونپوری، ب مامان -

 !اش شما کلید کردید روی جناب سرهنگ و خونواده

اش  های بافتنی اش را از گستاخی متین میان رج خوری هایش را برهم فشرد و به یک خط باریک مبدل شد و تمام دل خانوم لب پوران

 .هان کردپن

اش  ی جناب سرهنگ و دخترش به اتمام رسیده، تلویزیون را خاموش کرد. جفت بابا یوسف صبا هم خوشحال از اینکه بحث خانواده

طور که نگاهش به متین بود دست یوسف را گرفت آن را تا  دست آورد سپس همان نشست تا مانند روزهای گذشته دل او را به

 .او را بوسیدهایش باال برد و پشت دست  لب

 .هایش دستش را نرم از میان دستان صبا بیرون آورد رغم تمام دلتنگی اما یوسف علی

 های روی میز جدا کرد و با کارد به جان آن نارنجی گرد و خوش عطر و بو افتاد و با لودگی گفت:  متین خم شد و پرتقالی از میان میوه
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ریم تو فاز خواستگاری و  هات رو برای من بزن باال، همین روزها می باشی آستین مامان پوری، به جای اینکه همش به فکر یوسف -

 !ها این حرف

هایش مانند دروازه چهار طاق باز  زده چهارزانو روی مبل نشست و گوش اش گواه آن بود اما صبا هیجان یوسف متعجب نشد و چهره

هایش را درگیر کرد و  اش نبود و سگرمه بحث چندان مورد عالقه شد. واکنش پوران خانوم قدری متفاوت بود و از آنجایی که این

 :رفت با کنایه گفت اش کلنجار می های در رفته بافتنی که با دانه درحالی

 !ای بود جان، برای شب تعطیل شوخی بامزه مرسی متین -

که در صدایش دیگر شوخی و  رد و درحالیدستی رها ک هایش باال آمد و پرتقال را نیمه پوست کنده در پیش   خوری تا اخم متین دل

 :داد، گفت اش آن را نشان می لودگی نبود و چهره

بار با من مخالفت نکنی؟ مشکلش کجاست؟ یوسف هم بیست سالش بود که آبجی مریم رو بهش دادید و من  خانوم دکتر، شد یک -

 .شغل خوب دارم و نگران پول و خونه هم نیستماالن بیست و سه سالمه و درسم رو هم تموم کردم مشکل سربازی ندارم. یه 

نگاهی به یوسف  ی در رفته گذشت که تا انتهای بافتنی امتداد پیدا کرده بود آن را به کناری گذاشت و نیم پوران خانوم از خیر دانه

 :گر بود، گفت انداخت که در سکوت نظاره

تر بلوغ ذهنی که تو هنوز  زهایی که گفتی خیلی مهمه اما از همه مهممن مشکلی با سن تو ندارم. حق با توئه برای ازدواج این چی -

تونی بین عقل و احساست تعادل بر قرار کنی. معیارهات برای انتخاب دختر خیلی سطحیه، به قول اون  به اون نرسیدی! تو نمی

 !المثل معروف یه روز عاشقی یه روز فارغ ضرب

 .از بین برود و میل آزاد بافتنی را در هوا تاب دادخانوم نفسی چاق کرد تا خشکی دهانش  پوران

گرفت، اهل مشورت کردن بود. نمیگم  کرد. تصمیمات یهویی نمی اما یوسف، توی بیست سالگی مثل یه مرد بالغ پخته فکر می -

زدند روی  حرفی میهایی داشت، اما وقتی داداش و زن داداش خدا بیامرزم  وایراد نداشت اون هم نپختگی کاریش عیب نقص هیچ بی

 .گفت حرفشون نه نمی

 :نگاهش کرد و ادامه داد تحسین سمت یوسف برگشت. پر از خانوم مسیر نگاهش به پوران

ی کوچیک، طال  چرخوند. بعد فوت داداشم، با وجود اون همه مصیبت و یه بچه خوند و هم طال فروشی داداشم رو می هم درس می -

سرپرست یا بد  های بی ه یه کارخونه تبدیل کرد و با پشتکار نون رسون چندتا خانواده شد و به زنفروشی و با هزارتا قرض و قوله ب

دادم.  کنم اگه یه دختر دیگه هم داشتم چشم بسته بهش می سرپرست کمک کرد. از خدا که پنهون نیس، از خودش هم پنهون نمی

 !ب سرهنگ هم در حد پیشنهاده نه بیشترام دور بشه. دختر جنا اش از خونه ذاشتم همچین مردی سایه نمی

تر از قبل ادامه  هایش را سنگین کرده بود، سسب شد تا تأمل کوتاهی کند آنگاه با لحنی آرام خانوم نفس وار پوران های مسلسل جمله

 :داد
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باشی و تمام زندگی رو به خوش ی مسئولیت رو درک کرده  من از خدامه که تو ازدواج کنی و سر و یامون بگیری، اما وقتی که واژه -

 !گذرونی نبینی

اش را  های پوران خانوم به ایستگاه رسید و متوقف شد اما متین بر آشفته از این قیاس، از جایش برخاست و نگاه پر غیض قطار جمله

 :تواند باشد، گفت طورکه یک فاتح می سمت یوسف پرتاب کرد و با گردنی افراشته آن به

 .کنی کنم که در مورد من اشتباه می ثابت می دکتر، بهت خانوم -

 .وآمد بود ها در رفت سمت یوسف برگشت که کالفه چشمانش بین آن سپس مسیر نگاهش به

 .خیر آقای داماد شدیداً عزیز، شب به -

فاصله بگیرد شد از متین  سمت اتاقش رفت. یوسف هم از این قیاس و توجه خاصی که باعث می لخ کنان به متین این را گفت و لخ

 :هایش را از هوا پروخالی کرد و آهسته لب زد دلخور شد و با بسته شدن در اتاق متین گونه

 .مون فاصله بیفته پوران، لطفاً دیگه من رو با متین مقایسه نکنید! این مقایسه باعث میشه بین عمه -

 :ش فرو برد و متأسف جواب دادهای بلند و زرشگی رنگش را میان موهای کوتاه و هایالت خانوم ناخن پوران

گدار به آب  ی خدا بدون مشورت بی ام. قبول دارم یه کم زیاده روی کردم، متین از اول هم سرکش و غد بود و همیشه متوجه -

خوشیم به توست که حواست  ها جمعش کرد و تمام دل ترسم کاری کنه که نشه به این راحتی کنه و می زنه. این من رو نگران می می

 .هش هستب

 :یوسف کف دستش را روی صورتش کشید و آرام زمزمه کرد

 .گذارم نگران نباشید، اگه بخواد کاری بکنه به من میگه و من شمارو درجریان می -

کردند. آه عمیقی از ته دل و جانش بیرون  هایش برای رسیدن به فردا ثانیه شماری می، سپس نگاهی به ساعتش انداخت که عقربه

 .قدر طوالنی شود شان این نشینی کرد که شب نمیآمد، تصور 

 .تصمیم داشت همین که تنها شد با مهربان تماس بگیرد و حاال برای تلفن کردن و یا حتی پیامک، زمان را از دست داده بود

خانگی نرم و ای  تابش و افکاری که مهربان بخش وسیعی از آن را اشغال کرده بود، صبا مثل گربه های دل بی دل کردن میان دل

ای زد، سپس تا جایی که میسر بود روی  سبک خودش را به یوسف نزدیک کرد و دست او را گرفت و دوباره پشت آن را بـ..وسـ..ـه

 :ی پا بلند شد و کنار گوش پدرش زمزمه کرد پنجه

 !بابا بیام امشب پیشت بخوابم ؟ تو رو خدا نگو نه -

 .داد برایش کافی بود و بیش از این دیگر تنبیه اثرش را از دست می به چشمان دخترش خیره شد. تا همین مقدار

 :کرد جواب داد نوک بینی او را بین دو انگشتش فشرد. با اخم مصنوعی که لبخندی روی لبش آن را رسوا می

 .ها رو پهن کن تا من هم مسواک بزنم باشه، برو رختخواب -
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 .سمت اتاق دوید ند بشکن زنان بهصبا که گویی دنیا را دو دستی به او داده باش

ی فردا جفت هم شدند  ها در آستانه هایش عاقبت تاب نیاورد و همین که عقربه دل یوسف نگاهش را از رفتن صبا برداشت و میان دل

 .برای مهربان کوتاه تایپ کرد

 «.مرسی که هستی، شب خوش»

**** 

 !زد میجمعه ساز دلش کوک نبود و هردمبیل برای خودش ساز مخالف 

هایش را از هم باز کرد، روی مبل چمباتمه  آوردند. اوف بلندی از ته دلش لب اهالی خانه هم حوصله نداشتند اما به روی خودشان نمی

هایش را بر باد دهد و  ها قدری متفاوت بود و برای اینکه غصه سمت مامان حوری برگشت. روش او برای فرار از غصه زد. نگاهش به

ی مخصوص  هرنوش و غیبت عجیب و غریبش بیفتد، چندین کیلو سبزی قورمه خرید، آن را وسط پذیرایی روی سفرهکمتر به یاد م

های  ی حساسیت، چشم کرد و خیلی ریز و پنهانی به بهانه ها جدا می ی ترد را از برگ که ساقه پاک کردن سبزی گذاشت و درحالی

 .کرد ترش را همراه سبزی ها پاک می

 .خش آن مخفی کرد بود هایش را میان امواج ترازیستوری و خش ن ابتکار عمل نداشت و مانند همیشه غصهاما پدرش چندا

ها  ی سبزی کشان خود را به سفره ی در هم همسر محبوبش برای دل داری، دل از رادیو جدا کرد و کشان آقای دلشاد با دیدن چهره

های سبزی را به جای پاک کردن از وسط به دونیم کرد و همه را با  زد و ساقهاش گره  ی نداشته سلیقگی را به حوصله رساند و با بی

 .کرد ی سبد می هم روانه

 .مهرسا بمب سر و صدای خانه هم حال و روز خوبی نداشت

زد  ربط حرف نمی که سکوت کرده و اعتراضی به پاک کردن سبزی نداشت و با ربط و بی البته نیازی نبود کاری انجام دهد، همین

 .یعنی اینکه حوصله ندارد

واپسی مربوط به  ودماغ او هم چاق و سر حال نبود. از مهرنوش و دل اش کرد. دل ی مبل گذاشت و ستون چانه آرنجش را روی دسته

زد. سهم او از یوسف و قرار مدارهای پس و پنهانشان در دو روز آخر هفته  گرفت ته دل عجولش دلخوری موج می او که فاکتور می

 !همین و دیگر هیچ« مرسی که هستی.» یک پیامک کوتاه سهم او بود. فقط 

هایی که عاشق  خواست، ناب ناب! از همان ستون نماند، باز هم به فکر فرو رفت. دلش لحظات عاشقانه می جا کرد تا بی دستش را جابه

اش بیرون آورد و سعی کرد روی ترازوی  انهی مهرسا او را از رویاهای دختر داد. عطسه ای از موی معشوق دل و دین می برای گره

 .منطق بنشیند

ی مشترکی با یوسف داشته باشد، یقیناً باید یوسف را با صبا تقسم  توانست نادیده بگیرد که اگر آینده خب این حقیقت را هم نمی

 ای اندک به مهربان، فقط به  ا عالقهکرد، پدر مجردی که سالیان دور عشق را در ابتدای راه جوانی تجربه کرده بود و حاال شاید ب می
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 .گشت. افکار سمی را با یک دهن کجی نا محسوس از ذهنش بیرون کرد و برخاست دنبال همسفری همراه می

های همیشه شتاب زده را تماشا کند؛ ولی با دیدن کامیون بار بری که  های پر دود و آدم سمت پنجره رفت تا خیابان و ماشین سپس به

ی آن از پنجره پذیرایی قابل مشاهده بود و بهزادی که کنار ححم وسیعی از وسایل تلنبار شده ایستاده بود، برق با ولتاژ قوی فقط انتها

 .از سرش پرید

 :آهستگی زمزمه کرد اش داد و زیر لب به از سر نارصایتی چینی به بینی

 .کم بود جن و پری این یکی هم از دیوار پرید -

کشی افسرخانوم و پسر دسته گلش را کم  واپسی که مثل ویروس به جان اهالی خانه افتاده بود، اسباب و دلحوصلگی  میان این بی

 .ها هم از راه رسیدند داشت که آن

عنوان نیروی  البته دست تنها نبودند و به لطف بهزاد خوش برو و رو خوش قد و باال، زندایی مرضیه به همراه ستاره و حسام هم به

 .کردند شان می راهینفس هم تازه

ها  ی آن بار به در خانه این موضوع را هم خیلی زود متوجه شد. چرا که حسام، پسر دایی حشمت، مثل بوم رنگ هر نیم ساعت یک

گوشتی دوسو و  اش پر کردن فالکس چای بود و بار دیگر آچار فرانسه و پیچ بار بهانه کرد. یک شد و هربار چیزی طلب می پرتاب می

 .خواست و این داستان تا بعد از ظهر ادامه داشت می گچهارسو 

 .ی جدید از همان بدو ورود خود را به خوبی نشان داده بود زد. دردسرهای همسایه این قسمت از ماجرا را از قبل حدس می

و پسر جذاب و تو دل کرد. همان نیروی تازه نفسی که برای کمک به افسر خانوم  بینی مهمان ناخوانده را نمی اما غروب جمعه پیش

هایشان خاکی و چروکیده و گردوغبار بر روی  برویش آمده بودند، از فرط خستگی دیگر نفسی برایشان باقی نمانده بود. لباس

 .زد صدا فریاد می موهاشان نشسته و خستگی خوابیده در صدایشان بی

 .انند یک فرمانده در مقرش ایستاد و دستور داداش چسیبده بود م حوصلگی به اوقات روز جمعه خانوم که همچنان بی حوریه

 .هاش واسم حال و حوصله نذاشته! خودت یه قورمه سبزی بار بگذار واپسی مهربان، مهرنوش و دل -

 :سپس رو به مهرسا ادامه داد

 .وخیار شام هم با تو توهم چایی و میوه بیار، بعد هم بیا کمک خواهرت. ماست -

ی لبش به عالمت نارضایتی  ی کار کردن نداشت، گوشه بان چشمی گفت، اما مهرسا که حال و حوصلهدستورات عادالنه بود و مهر

 :کج شد و آهسته و کوتاه زیر لب گفت

 .باشه -

 :وار، گفت پچ سپس با رفتن مامان حوری تروفرز خود را به مهربان که کنار گاز ایستاده بود رساند و سر بیخ گوش او فرو برد و پچ
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رفتن حمالی افسرخانوم رو بکنن. ندیدی ستاره هفت  هایی دیده وگرنه از صبح نمی کنم زندایی مرضی برای بهزاد یه خوابغلط ن -

 !خواد بره عروسی قلم سرخاب سفیداب به صورتش مالیده بود انگار که می

 !دلیل باشد توانست بی مرضی نمی ای خیره شده بود. با او هم عقیده بود، این همه دون پاشیدن زندایی هدف به گوشه نگاهش بی

 .زد ستاره دختر دایی حشمت بوده شاید هم دختری که بهزاد از آن حرف می

 .ی در آشپزخانه ایستاده بود سمت او برگشت که در آستانه با صدای ستاره نخ افکار هر دمبیلش پاره و سرش به

 .مامان موافق بود؛ ولی من مخالف کردمببخشید مزاحم شدیم، بهزاد خیلی اصرار کرد برای شام بمونیم.  -

کرد و در ذهنش  پسوند و پیشوند صدا می قدر صمیمی شده بودند که بهزاد را بی ی تعجب نشست، پس آن ابرویش باال رفت روی پله

 .های دیگر خودنمایی کرد تر از جمله پر رنگ« من مخالفت کردم»

 .ن را پشت لبخندش پنهان و موشکافانه او را وارسی کردگیر شد و آ ها دل ناخواسته از این پس و پنهان کاری

توانست انکار کند. موهای صاف و مشکی او را که تا زیر گوشش بود و روی یک خط صاف کوتاه شده  اش را نمی ی نمکی خب چهره

 .ترجیح می داد شد کرد مانند کاله نمدی می بود را هم دوست داشت و آن را به جنس موهای معجد خودش که با رطوبت وز می

 .توانست به سلیقه ی بهزاد نزدیک باشد اش و کمر باریک و پاهای بلند و کشیدی او می بینی عملی

 .کنم یه گونی خاکی تنم کردم شرت یا بلوز به من بدی حس می تونی یه تی مهربان می -

 .سمت ستاره برگشت اما ذهنش همچنان درگیر بود و کوتاه سری جنباند سرش به

 .حتماً. بیا بریم اتاق من باشه -

حوصله  ها بی دار آماده زیر زبانش داشت؛ ولی از ترس مهربان آن را قورت داد و با بیرون رفتن آن مهرسا که چندتا حرف درشت و آب

و روی سرش ایستاده بود از ترس هینی کوتاه و خفه کشید  ها را از چای پر کرد و با صدای حسام که دقیقاً پشت سلیقه فنجان و بی

 .کرد ی پا به،سمت او چرخید که خیره او را نگاه می پاشنه

 !ها بشمار نمیاد؛ ولی تو بد جوری درو دافی ی در و داف هرچی مهربان جزو دارودسته -

توانست از خجالت این یکی در  چشمان مهرسا باریک شد مثل یک خط، اگر پیش مهربان نتوانست جواب خواهرش را بدهد اما می

 .آید

 :رویش ایستاد و با گردنی افراشته، گفت زد روبه ها لمبر می که چای در نعلبکی ی چای را برداشت و درحالیسین

 !زنی سر خواهر من حرف می ی آخرت باشه پشت ها به حساب نمیارم. دفعه ی آدم مشکل اینجاست که من تو رو جزو دارودسته -

 .ا با لبخند روی لبش در آشپز خانه تنها گذاشتمهرسا این را گفت و باسینی چای بیرون رفت و حسام ر

*** 
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خوری و حتی خاطرات مشترکی بسیاری در  نشینی مسالمت آمیزی داری کنارشان نون و نمک می ها سالیان سال هم با بعضی از آدم

ان پیدا کنید و ستاره برای مهربان اند راه نفوذی به قلبش توانید از حصار بلندی که به دور خود کشیده گاه نمی کنارشان دارید، اما هیچ

 .دقیقاً این چنین بود

ها آرامش  پیچید و با لحنی آرام و لبخندی بر روی لب مثل زهر به رگ دختری که ماهرانه نیش کالمش را در جمالت مؤدبانه می

شرت مهربان  که تی ن و لحن نرم درحالیتر اما باهمان لبخند زهر آگی پرده بار کمی بی سوزاند و این ته دل را می کرد و تا ته تزریق می

 .در دستانش بود، سر صحبت را باز کرد

 از گم شدمون چخبر؟ مهرنوش هنوز تماس نگرفته؟ -

شد و تمام امیدش به  رفته به معما تبدیل می هایش هورا کشان بر گشتند، عالمت سؤال بزرگی که رفته با شنیدن اسم مهرنوش غصه

 .دست آورد در کانادا خبری به یوسف بود تا از طریق دوستش

 .ی تخت نشست واپسی رمق پاهایش را قلع و قمع کرد و از بیرون رفتن منصرف شد و لبه دل

 !ی ما ی این روزهای خونه خبری از حال و روز مهرنوش شده غصه هام! خبری ازش نداریم. بی درست دست گذاشتی روی غصه -

 .شبیه پوزخند روی لبش نشاند ستاره چشمانش را قدری خمـار کرد و لبخندی

 تر از دهنتتون بر دارید؟ مهرنوش تا یه مرد پولدار پیدا کرد، رفت تو فاز عشق و عاشقی و ی گنده انگار دو خواهر عادت دارید لقمه -

 !هتو هم تا چشمت به یه پسر خوش تیپ و خوش قد باال افتاد آب از دهنت سرازیر شد و زود بله رو گفتی تا از دستت نپر

ی ستاره بگذرد. به چشم بر هم زدنی از جایش  توانست از نگاه پر از تمسخر و لحن پر از طعنه جای خود اما نمی حرمت مهمان به

 .روی او ایستاد برخاست و روبه

 حاال گیرم تو درست میگی! مشکل تو با این موضوع چیه؟ -

اعصاب مهربان یک خط درشت و عمیق کشید. ستاره دستی در هوا لبخند بعدی ستاره رسماً یک پوزخند تمام عیار بود که بر روی 

 :مقدمه جواب داد تاب داد و بی

شدم و هم  گرفت، هم من خوشبخت می من موندم افسرجون از چی تو خوشش میاد!؟ اگه به جای تو من رو برای بهزاد لقمه می -

 !اینکه تو االن مهر بیوه روی پیشونیت نبود

 .تلخی جمله او فکر نکرد. غافلگیر شده بود و دهانش نا خودآگاه نیمه باز ماند قدر متعجب شد که به آن

اش بیماری مادر بزرگش بود و  فهمید! سفری که بهانه ی ستاره را در دورانی که عقد بهزاد بود را می حاال معنای غیبت چند ماهه

 .ها شاد و شنگول به تهران برگشت درست دو هفته قبل از طالق آن

 .ها را کنار هم بچیند گرفت و صدای ستاره اجازه نداد بیش از این پازل ای ذهنش یکی بعد از دیگری در جای خود قرار میه پازل
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قدر متعجب شدم! خیال برت نداره، از حسم به  حق داری متعجب بشی. من هم شبی که فهمیدم بهزاد قرار بیاد خواستگاری، همین -

مرد باهوشیه و مطمئنم که یه چیزهایی فهمیده بود. نمیگم عاشقم بود؛ ولی از من هم بدش بهزاد حرفی نزده بودم: ولی اون 

کردم تا بیاد خواستگاری، اما اون مهمونی مولودی که باعث آشنایی شما و افسرجون شد تموم رویاهای من  اومد. روز شماری می نمی

 .رو سوزوند و خاکستر کرد

 .مهربان ایستاد و سـ*ـینه سپر کردستاره گامی پیش گذاشت و در یک قدمی 

کنم. حاال که بهزاد با شما  بار من میدون رو برای تو خالی نمی ها رو برات توضیح بدم؛ ولی گفتم تا بدونی این نیازی نبود این -

ی این  که برنده دفعه منم دست بیاری. این تونی دلش رو به همسایه شده خیال برت نداره و فکر کنی چون پنج ماه زنش بودی بازم می

گذره! اون پنج ماهی که زن بهزاد بودی من تهران نبودم  سختی میشه فهمید توی سرت چی می میدونم. تو دختر تو داری هستی و به

 .شنیدم که بهزاد رفتار گرم و صمیمی با تو نداشت دونم چی بینتون گذشت که کارتون به طالق کشید؛ ولی گاهی از مامانم می و نمی

ی گوشش  دار به میدان برود. سپس برای اینکه خودش را بی خیال نشان دهد الله بت مهربان بود که با پوزخندی آشکار و جانحاال نو

 .را به نرمی به بازی گرفت

کنم تا باهاش درد دل کنم. دوماً یه جنگجوی پیروز، کسی که دوست و دشمنش رو بشناسه! اشتباه  سوز پیدا نمی اوالً رفیق دل -

 !کنی مرده توش نیس دختر دایی! من رقیب تو نیستم که برای من حالت تدافعی گرفتی ، سر این گوری که گریه میاومدی

 :اش را رو به نشانه رفت و ادامه داد سپس انگشت اشاره

 !و فراموش نکن این ر -

ی آخر تأمل کرد، هرچند  د، اما لحظهی او بو  ی پا چرخید تا به سر وقت شامی برود که به عهده مهربان این را گفت و روی پاشنه

 .شد زد تا آن قسمت از دلش که سوخته بود قدری خنک می بایست تیر خالص را هم می گفتنش لزومی نداشت اما می

 :ی درهمش برگشت و با لحنی نرم، گفت سمت ستاره و چهره ی در، پیش از آنکه دستگیره را بفشارد ایستاد و دوباره به در آستانه

بار توی خونشون بنایی بود و من برای کمک به  کشی بری کمکشون! یادمه یه کنم بهزاد چطور اجازه داد توی اسباب میتعجب  -

 .وسفید بزنم و ناهار و شام رو هم از بیرون سفارش داد افسر خانوم رفتم، بهزاد اون روز اجازه نداد من دست به سیاه

ها حس خوبی نداشت  شد اما موقع گفتن این حرف رات خوشش با بهزاد محسوب میهرچند حقیقت را گفته بود و این جزء معدود خاط

 .و سعی کرد خودش را قانع کند که گاهی هم بدجنسی الزم است

*** 

دهند تا تو را رسوا کنند و  دست هم می به کنی، تمام کائنات با نهایت بدجنسی دست هرگاه در پس و پنهان دلت رازی را مخفی می

 .این اتفاق درست زمانی که دور میز شام نشسته بودند افتادبرای مهربان 
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ها را مانند کسی که بخواهند مجرم  زده دور میز شام را شکست و تمام نگاه وقت موبایل همیشه ساکتش سکوت حلقه صدای زنگ بی

 .های نازکش داد مرضیه تابی ابروه زنداییآمد کج کرد.  سمت مهربان و صدای زنگی که از جیب او بیرون می گیر کند به را دست

 وا! ساعت ده و نیم شب چه وقته زنگ زدنه!؟ -

سمت ساعت دیواری برگشت و با دیدن ساعت ده و نیم ته دلش چراغ کم سوی امید ی روشن شد و  آقای دلشاد بالفاصله سرش به

 :زده ، گفت قاشق غذایش را رها کرد و شتاب

 .بده تا قطع نشده! شاید مهرنوش یا نجیب پشت خط باشن باباجان چرا معطلی!؟ جواب -

 تر محتویات دهانش را پاچه پاچه موبایلش را ازجیب سارافونش بیرون آورد و با دیدن شماره مهندس روشن دست دست

 :کرد شد، گفت حوری که چهار چشمی او را نگاه می جویده و نجویدن، قورت داد و با لبخندی مصنوعی رو به مامان

 .خانومه، همکارم توی کارخونه نیره -

ی سبز رنگ زیر  رفت، دکمه سمت اتاقش می که به سپس ببخشیدی گفت از جایش برخاست و قبل از اینکه تماس قطع شود درحالی

 :انگشتش را لمس کرد و با صدایی بلند که به کنجکاوی همه پاسخ دهد، گفت

 خانوم، خوبین؟ خیر نیره سالم شبتون به -

 :کرد، جواب داد تاپش را باز می که لپ ه کنان درحالییوسف خند

موقع تماس گرفتم، برای کاری به  جور که معلومه بی دونم؛ ولی من خوبم. ببخشید این خانوم رو نمی خیر. نیره سالم شب شما هم به -

 . خارج شهر رفته بودم و موبایلم رو توی خونه جا گذاشتم بودم و تازه رسیدم خونه

سرش بست و تا  کرد در اتاق را پشت که قلبش تاالپ و تولوپ می هایش را شست و با خود برد و درحالی خوری یوسف دل ی آخر جمله

 .ی اتاقش چسباند جایی که امکان داشت از آن فاصله گرفت تا صدایش بیرون نرود و خود را به رادیاتور زیر پنجره

 .بزنم جوری حرف سالم آقای مهندس، ببخشید مجبور شدم این -

 .ذوق نجات دهد تاپش روی زمین نشست تا پاهایش را از خستگی و ذوق یوسف همراه لپ

 !زنی کردم آخر هفته با پدر و مادرت حرف می کنم، فکر می خواهش می -

آرامش اش بیرون آمد و تأملی کوتاه کرد تا فرصتی کوتاه برای آرامش تپش قلب نا نفس عمیق مهربان چیزی شبیه به آه از سـ*ـینه

 .پیدا کند

خاطر غیبت عجیب خواهرم مهرنوش و شوهرش مساعد نیست و شاید خودخواهی باشه که  راستش شرایط روحی پدر و مادرم به -

 .توی این شرایط به فکر خودم باشم

 .اش ستودنی بود یوسف در دل آفرینی به او گفت، حس مسئولیت او درقبال خانواده

 .بیند چنان که گویی مهربان او را می کارخانه را باز کرد و سرش را عالمت تأیید تکان داد، آن های مربوط به قرار دادهای فایل
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 .کنم حق با توئه، درکت می -

 .او هم نفس عمیقی کشید و صدای آن در گوشی پیچید

خواهرت رو بهش دادم و ی  طور که قول داده بودم من هم دیشب با دوستم توی کانادا صحبت کردم، شماره تلفن صاحبخونه همون -

 .قرارشد بره تحقیق و یکی دو روز دیگه خبرش رو بهم بده

 .کرد دستان سردش منتقل می از این حمایت مردانه ته دلش گرم شد، درست مثل رادیاتوری که گرمای مطبوعی به

 .کنم جا ادا می ه نذرهام رو یکبش کنید، اگه از بابت ماجرای اون ساک کوفتی هم خیالم راحت ممنونم. واقعاً کمک بزرگی می -

گشت، پلک  دنبال فایل قرارداد فروشگاه شهروند می شد و به ی کامپیوترش باالوپایین می که چشمانش بر روی صفحه یوسف درحالی

 :اش را فشار داد و با لبخندی روی لبش، گفت خسته

پوران، امروز تلفنی با ایشون صحبت کردم. قرار  عمهنگران اون موضوع نباش، یه جناب سرهنگی هست که از دوستان خانوادگی  -

 .شد فردا حضوری با هم صحبت کنیم

 .اش و سکوت بین خطوط لنگر انداخت های خسته قدر ماساژ پلک یوسف تأملی کوتاه کرد، به

 ها حرف زدیم از خودت بگو، خوبی؟ ها رو بگذار برای بعد، همش از نگرانی این حرف -

 .بار به سراغش آمد، اما با باز شدن در توسط مهرسا مجالی پیدا نکرد تا از حال خوبش بگوید ی کسالت ک جمعهلبخند واقعی بعد از ی

 . مهربان، مامان گفت پس چرا نمیای!؟ شامت یخ کرد، به نیره خانوم هم سالم مخصوص من رو برسون -

جا کرد  چشمانش برقی زد و گوشی را میان دستانش جابهخواست  های مهرسا بود با پیدا کردن فایلی که می ی حرف یوسف که شنونده

 :و با لحنی شوخ، گفت

 .خیر بینمت، شب به موقع تماس گرفته! برو شامت رو بخور دختر، فردا می خانوم حسابی بی پس نیره -

 :کرد، آهسته جواب داد که به چشمان منتظر مهرسا نگاه می مهربان درحالی

 .خیر بینمتون، شب شما هم به م و من باید برم. به آقای طوطی سالم برسونید، فردا میخانوم، مهمون داری مرسی نیره -

 .های قرداد شهروند گم شد هایش میان فایل خندید سرش را به اطراف تکان داد و خنده که می تماس که قطع شد، یوسف درحالی

*** 

 .چسب بستی، همان قدر شیرین و دلای مثل ترس از آب شدن  وتاب عجیبی داشت. دلهره برای دیدن یوسف تب

 .هایش هماهنگ باشد با وسواس مانتوی شیک و خوش دوختی انتخاب کرد، رنگی که با چکمه

ی ریمل رفت و برای اینکه وسوسه نشود تا مبادا رنگ و لعاب صورتش را بیشتر کند،  از میان وسایل آرایشش فقط به سراغ فرچه

اش باال و پایین  هایش بست و نفس عمیقی کشید و سـ*ـینه ای تق محکمی به روی وسوسهتروفرز درب کشوی میز آرایش را با صد

 .شد
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 :چشمانش را قدری خمـار کرد و با صدای بلند رو به مهربان در آیینه گفت

 !بسه خانوم! انگار حواست نیستا داری میری سر کار نه مهمونی -

قدر هم برای بر انگیختن حس فضولی  کرد، همین ر محیط کار آرایش نمیگاه د آرایشش هرچند زیاد نبود اما برای او که هیچ

 .کرد های بخش شست و شو که این روزها به دلیل پایان فصل برداشت گوجه فرنگی کار کمتری داشتند، کفایت می خانوم

محض سوار  خانوم دور نماند و به های عقاب مانند نیره هایش قابل تقدیر بود اما از چشم خب تالشش برای محو نشان دادن آرایش مژه

ی پنجره تپ تپ ضربه زد و  اش را برانداز کرد، سپس با پشت دست به پالستیک لبه بـ*ـوس کنار او نشست و چهره شدن به مینی

 :سمت او برگشته بود، گفت که کامالً به درحالی

های بلندی داری! ریمل  کردی، هزارماشااهلل چه مژهبزنم به تخته، ما شاءاهلل چه خوشگل شدی! سوار که شدی فهمیدم یه تغییری  -

 .خیلی به چشمات میاد

آلودگی  ی خواب های نیره خانوم گم شد و خدا را شکر کرد که به واسطه اش میان خنده اطراف انداخت و هیس آهسته نگاهی به

بـ*ـوس آورده  ب شبشان را به داخل مینیخانوم نشدند، چرا که باقی خوا ی تعریف و تمجید نیره صبحگاهی بیشتر همکارانش متوجه

 !بودند و یا درحال چرت زدن و خروپف کردن بودند

هات با وجود اینکه رنگش روشنه به چشم نمیاد و با ریمل  چه خوب کاری کردی ریمل زدی تا حاال با آرایش ندیده بودمت! مژه -

 .چشمات خیلی خوش حالت شده

 :ها گردن کشید و با افسوس، گفت سمت آن حیدری از صندلی جلو به خانوم

 .کشیدی حیف شد. ای کاش یه خط چشم هم باالش می -

 .بود شد خیلی بهتر می گفت اگر یه رژه لب هم به آن اضافه می البته خانوم عظیمی هم با او موافق بود و می

 !خب این بخش خوش ماجرا بود

به اتاق آقای عباسی آمد و زیر چشمی مدام مسیر چشمانش های پر دردسر وقتی جدی شد که متین  تصمیمش برای شستن ریمل

 .ی دلبری افتاد بازهم پشیمان شد کرد، اما وقتی به یاد یوسف و مقوله سمت او راهش را کج می به

 ی تعریف و گونه در منگه کرد تا برای یک آرایش خیلی ساده این اصالً باید همین امروز تکلیف این دیدارها را با یوسف مشخص می

 !گرفت تمجید و نگاهای متعجب قرار نمی

خواست در  هایی که می ها و حرف ی دلبری تواند حساب باز کند، تمام نقشه ای بعد هم نمی ولی از آنجایی که آدمیزاد حتی برای ثانیه

 .حوری دود شد و به هوا رفت کنار آن بزند با یک تلفن مامان

دست حال پدرش  های راننده یک ریز اشک ریخت و موبایل به ژانس بود، میان دلداریکه سوار ماشین آ مهربان تا خود تهران درحالی

 انگیز پاییزی به جای کنج دنج یه کافی شاپ شیک و  را پرسید و این حادثه باعث شد تا مالقات او و یوسف را در یک بعدازظهر دل
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 .رمانگاه بود، پرتاب شودگوگولی به صرف قهوه و کیک، به بخش اورژانس و نیمکتی که کنج حیاط د

*** 

ودلباز بر روی صورتش  ی آهنی دست در غروب زود رس پاییزی در سایه وروشن حیاط درمانگاه، نور زرد رنگ چراغ ایستاده بر میله

 .ی شال کج و معوج بیرون آمده بودند های نارنجی رنگش از گوشه پاشیده شده بود و چتری

ای سیاه چیزی شبیه به دود چراغ زیر چشمان نقش بسته و بر روی  رسید، هاله لود به نظر میآ اش قدری متورم و پف های خسته پلک

 .های ریز و درشتش نشسته بود کک و مک

 .ی دستانش ثابت مانده بود دلش رفت برای نگاه مضطربی که مدام به زیر بود و میان انگشتان گره شده

های کوچک  سپرد. وسوسه گرفتن دست خاطر می کرد و به یک مرور می به کیوسف تمام اجزای صورت مهربان را مانند مشق شب، ی

رنگ و حال او رسید، لیوان کاغذی چای را که بخار گرم و مطبوعی  های سفید و بی هایش پنهان کرد و وقتی به لب او را میان مشت

 .را شکست شان سمت او که آن سوی نیمکت نشسته بود، گرفت و سکوت بین خاست را به از آن بر می

هوا خیلی سرده! یه کم چایی بخور گرم بشی، برای ویلچر هم نگران نباش با یکی از دوستام صحبت کردم قرار شد تا نیم ساعت  -

 .دیگه ویلچر قدیمی مادرش رو برام بیاره

 .ردک های کوچک که شدیداً بوی مردانه داشت دلش را گرم می برای گرم شدن نیازی به چای نداشت و همین توجه

کرد یک نارنگی کوچک در آن گیر کرده است باز شود و کوتاه  ای جای تلخ فرو برد تا راه گلویش که حس می اش را با جرعه خستگی

 :پچ در گوشی قدر شناسانه گفت و نرم مثل پچ

 .واقعاً ممنونم -

 :ت و نرم تر از هر نوازشی لمسی، گفتسمت او گرف ی پالستیکی کوچکی لم داده بودند را به های قندی را که در کیسه یوسف حبه

چیز درست میشه. خدا رو شکر با شرایطی که آقای دلشاد داره، لیز خوردن روی یخ فقط به شکست پاشون منتهی  نگران نباش، همه -

ی شکرش رو باقی کنن تا دوباره روی پا بایستن. خدا همیشه جا شد و اتفاق بدتری نیفتاد. در نهایت یکی دو ماه از ویلجر استفاده می

 .گذاره می

 .کرد جا شکسته بود باید خدا را شکر می قدر که ساق پای پدرش فقط از یک بله حق با او بود. همین

شد، سوز سردی را که از اضطراب در دلش بر پا بود به نسیم  هایش معانی مثبت ترواش می گرم کننده یوسف که از واژه لحن دل

 .سمتش سرازیر بود حس و رمق پاداش این موج مثبت را داد که چون آبشاری به لبخندی هرچند بی چسبی از امید مبدل کرد و با دل

ی نو پا هنوز جا نیفتاده  کرد، مهربان در این رابـ ـطه هایش را راحت و ساده انتخاب می تکلف بود و جمله رغم رفتار یوسف که بی علی

 .کوبید کلمات ذهنش ناتوان خود را به هر دری میبارید و در انتخاب  بود و معذب بودن از رفتارش می

 .کردند هایش که از درد پرتوان ذوق ذوق می همانند شقشقه
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های پالتواش پنهان کرده بود، بیرون آورد و لیوان چای را گرفت و انگشتان سردش رابه  هایش را از که ترس سرما درپناه جیب دست

 .دور آن حلقه زد

وآمد  شد و رفت های پروانه مدام باز و بسته می ای اورژانس برگشت که مثل بال به دو لنگه در شیشهسپس سر برداشت و نگاهش 

رفت که یک سال اخیر زندگی مدام  داد و این فکر در سرش مثل اسب یورتمه می اش را درخود جای می زده بیماران و همراهان شتاب

 .داد ای نشانش می تر از تازه تازه

 .تونست اتفاق بدتری هم بیفته ، میبله حق با شماست -

 :کند، ادامه داد چنان که گویی با خودش صحبت می سپس آهی کشید از ته دل و به سادگی آن

 .کرد ای کاش توی شرایط سخت یه خبر از مهرنوش حالمون رو خوب می -

شان روی نیمکت  را بین فضای خای بینهای یوسف نشاند. لیون چای  ترش لبخند را بر روی لب ی او و لحن بیان ساده سادگی جمله

که نگاهش به مهربان بود،  ای گوشی موبایلش را از جیب پالتویش بیرون آورد و درحالی گذاشت، سپس مردد و بعد از تأملی چند ثانیه

 :گفت

نجیب شوهر  کنه در مورد خواهرت مهرنوش و طور که قول داده بودم با دوستم حسین که کانادا زندگی می مهربان من همون -

 .خواهرت صحبت کردم. قرار شد بره تحقیق و امروز بعدازظهر برام یه پیام صوتی فرستاد

طور درخشان و شفاف و  شود، همان ای که پس از غروب خورشید در آسمان پدیدار می چشمان مهربان درخشید مثل اولین ستاره

 .نتوانست هیجانش را مخفی کند

 اقعاً لطف کردید، میشه پیام رو گوش کنم؟وای آقای مهندس چخبر خوبی! و -

 .هایش انحنایی رو به پایین داد ی هیجان مثبتش را خاموش کرد و به لب ی بعدی یوسف آبی شد و شعله اما جمله

 .باشه، این حق توئه که بدونی؛ ولی لطفاً خیلی امیدوار نباش -

م را پیش چشمان مهربان که حاال هیجانش را از دست داده بود، باز ی موبایل پیا یوسف این را گفت و بعد از باالوپایین کردن صفحه

 .شان را پر کرد کرد و صدای شاد و پر انرژی مردی فضای بین

 ی مهرنوش دلشاد و شوهرش نجیب امانی رو ای که بهم داده بودی آدرس خونه سالم داداش یوسف، پی اوامر شما با اون شماره -

کشیدم! مهرنوش خانوم و همسرش  غر و بد اخالقی بود که با انبر باید از دهنش حرف بیرون میاش زن چ پیدا کردم. صاحب خونه

ی مبله و شیک رو اجاره کردن و سر وقت هم اجاره شون رو  نجیب تقریباً از همون ابتدای که از ایران اومدن کانادا، این خونه

دست آخرین اجاره رو همراه کلیدهای خونه پس میدن. با  ون چمدون بهچیز عادیه تا اینکه اواخر تابست دادن. تا اینجای قصه همه می

کرد رو پیدا کردم و یکی از دوستانش که یه آقای چینی بود  ی چغر جایی که نجیب کار می هزار مکافات از طریق همون صاحب خونه

 شون شده پنج  ی هم که دوهفته مرخصیدونست کجا! وقت گفت که نجیب برای دو هفته مرخصی گرفته و قرار بود برن سفر؛ ولی نمی
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قدر تونستم ازشون خبر بگیرم. از قول من  اش کنم داداش همین هفته مدیرشون یه نفر دیگه رو به جاش استخدام کرده. خالصه

و حتماً معرفت هم سالم برسون. یه چند ماه دیگه میام ایران  دکتر و متین بی صبای وروجک رو ببوس. دلم براش تنگ شده به خانوم

 .میام پیشتون. بازم اگه فکر می کنی کاری از دستم بر میاد بگو تا برات انجام بدم. فعالً، خداحافظ

 .شد تر می ی چشمانش پر آب ی دوست یوسف کاسه مهربان با هر جمله

 .شفاف راهی به بیرون پیدا کنندهای  هایش رابر هم فشرد تا قطره بارید. مستاصل پلک امروز اصالً روز او نبود و از درودیوار برایش می

های او متأسف که نتوانسته کاری برایش انجام دهد از جیب پالتویش دستمال کاغذی تا شده ای بیرون آورد و  یوسف درگیر اشک

 .سمت او گرفت به

 :وپشت آن بود، گفت داری پس تر کشاند و با لحنی نرم که دل سپس سرش را قدری نزدیک

 .کنه! توکل کن به خدا. اصالً خدا رو چه دیدی شاید همین امشب خودش زنگ زد کلی رو حل نمیدختر خوب گریه که مش -

هایش را با سر انگشت گرفت و  حوری بود. اشک ی یوسف، اما پشت خط مامان بله موبایلش زنگ زد آن هم بالفاصله بعد از جمله

 .تماس را وصل کرد

 .ها ری؟ بابات مرخص شدهمهربان، کجا غیبت زد مادر! تونستی ویلچر بخ -

 :سمت یوسف برگشت که آن سوی نیمکت نشسته و چشمانش به در درمانگاه بود و معترض، گفت نگاهش به

ای داشته بشه! مهندس روشن وقتی مشکلمون رو  ها! ویلچر که قرص سرماخوردگی نیست که هر داروخونه مامان یه چیزی میگی -

 .ویلچر دست دوم پیدا کردن و دوست ایشون هم لطف کردن و االن میارنش درمانگاهفهمیدن از طریق یکی از دوستانشون یه 

خانوم با شنیدن اسم مهندس روشن به یاد صبا افتاد و به تصور اینکه شاید از طریق دهان لق مهرسا و صبا ماجرا را شنیده  حوریه

 :باشد، جواب داد

نم. تا تو بیای، یه زنگ هم به مهرسا بزن. بچم هالک شد از بس گریه خدا خیرش بده. خیالم راحت شد من میرم تصویه حساب ک -

 .گفت تلفن مهربان در دسترس نیست کرد، می

 .رویش ایستاد ی مهربان برخاست و روبه یوسف به محض اتمام مکالمه

 .بیا بریم، دوستم پیامک داده که رسیده؛ ولی جای پارک پیدا نکرد و بیرون درمانگاه منتظره -

 .سویش خم شد و با لبخندی مرموز سرش را جایی حوالی صورت مهربان برد ری بهسپس قد

 .زیر چشات خیلی سیاه شده پاکشون کن -

دفعه به یاد ریمل چشمانش افتاد، خب ریمل دردسر ساز که باعث شده بود همه از بلندی مژگانش و حالت خاصی که به  یک

 !سهم یوسف فقط سیاهی زیر چشمانش بودچشمانش داده بود تعریف کنند به دلبری نرسید و 
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 داد را زیر چشمانش کشید و با فاصله از او به راه افتاد شدت بوی عطر یوسف را می لبخند خجلی زد. دستمال کاغذی را که به

 .ها دیده است هایی برای هر دوی آن دانست روزگار چه خواب و نمی

**** 

 «تونی صحبت کنی؟ می»

 .های مهرسا که تمامی نداشت از راه رسید آالرم ساعت تمام حجم مغزش را پر از هوشیاری کرد و میان حرفپیامکی بود که مانند 

 .سرش را نهیب زد تا قدری آرام بگیرد کوبید، دل خیره اش می میان تاالپ و تولوپی که در حجم سـ*ـینه

 .شد تر می رگ او نزدیکی توری بود که با هر قدم به روح بز یوسف برایش مثل تصویر مات پشت پرده

 .دانست و تکیه گاه بودن را بلد بود مردی که رسم مردی را می

داد  حوری نگاه کرد که با ترفند قربان صدقه، آب میوه به خورد آقاجان می جا کرد و زیر چشمی به مامان موبایل را میان دستانش جابه

 .کرد کند برایشان سخنرانی می ها می و مهرسا از فواید آب پرتقال و ویتامین سی که معجزه

پورانش و صبا صحبت کند  که یوسف با عمه های عجیبی گرفتار بود و معذب از این پنهان کاری با خودش عهد کرد، همین میان حس

 .او هم بدون توجه به شرایط و جو حاکم بر خانه از یوسف و تقاضای ازدواجش بگوید

 .نکه اهالی خانه متوجه شوند ماهرانه با یک دست تایپ کردلبش را به دندان گزید و با این فکر بدون آ

 .تونم صحبت کنم سالم. بله می -

سمت مهربان کج شد و دستش را  رمقی نگاهش به سمت اتاقش برود، اما آقای دلشاد با لبخند بی از کنار تخت پدرش برخاست که به

 .سمت او دراز کرد به

 !خورم بان. حوری تو رو خدا ولم کن آب میوه نمیبیا اینجا باباجان، ویتامین سی من مهر -

 !از رفتن منصرف شد، مردد پایین تخت کنار مادرش و مهرسا نشست و دست پدرش را میان دستانش گرفت، اما دل توی دلش نبود

*** 

هایش  خانوم که اشک یوسف که منتظر بود با خواندن پیامک مهربان از خدا خواسته دستی به زانویش گرفت و برخاست و رو به پوران

 :رسید، گفت های غلتانش می خدمت اشک ای به چون سیلی روان بود و با دستمال کاغذی مچاله شده

تون  کنم، خودتون رو هالک کردید! یادتون که نرفته، دکتر گفته گریه برای چشماتون سمه و روی ببنایی پوری، خواهش می عمه -

 .گذاره تأثیر می

ی  که روی صفحه یی در مبل فرو رفته بود و بی خیال، پای بلندش را روی پای دیگرش انداخت و درحالیمتین آن سوی میز پذیرا

 :کرد، گفت موبایلش تایپ می
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ی خدا بیامرزت نود و پنج سالش بود و این اواخر هم  یوسف راست میگه مامان. خدا بیامرزتش، جوون نبود که تعجب کنیم، خاله -

 .مریض احوال

 .اش را پاک کرد هایش تازه از راه رسیده م با بقایای دستمال دورن دستش اشکخانو پوران

کردم، از  خواست خودم ازش مواظبت می ام در حق من و داداش خدا بیامرزم مادری کرد. دلم می زنی؟ خاله این چه حرفیه که می -

 .بس مغرور بود راضی نشد و پرستار گرفت

 :یوسف که همچنان سر پا ایستاده بود، گفت  میان دستانش گرفت و رو به داری دست مادربزرگش را صبا برای دل

 خوام بیام. میشه برای منم بلیط بگیری؟ بابا، من هم می -

 :متین گفت

 .هاش خیلی ملسه جون، تو هم برو. کیش زمستون فکر خوبیه دایی -

سمت صبا  را به عالمت تسلیم باال برد سرش به هایش ی یوسف از آن سوی میز مواجه شد و دست غره سپس سر برداشت و با چشم

 .چرخید

 .من تسلیمم. تک تیرانداز من رو هدف گرفت، صباجون هر چی بابات بگه، من فقط پیشنهاد دادم -

 :سپس دستی به سبیل بلندش کشید و ادامه داد

 .ن به من محول شدهی رب گوجه فرنگی روش خدا رو شکر، من قرار نیست برم و حفاظت از سکان کشتی کارخونه -

چنان که  پوران نشسته بود، خیره شد. یک تای ابرویش را باال داد و با صدایی بلند آن یوسف به چشمان صبا که چهارزانو کنار عمه

 :محکم و قاطع که اما و اگری به دنبالش نباشد، گفت

ه که چه قولی به من دادی؟ من هم زنگ خونی تا من بر گردم، یادت که نرفت شما به جای کیش میری خونه و خوب درس می -

 .زنم انیسه خانوم، برگرده خونه تا تو تنها نباشی می

 .ی مهربان را گرفت ای آویزان تنها گذاشت و شماره سمت اتاق رفت و صبا را با لب و لوچه هایی بلند به یوسف این را گفت و با گام

*** 

 .رسوا کنندباز هم کائنات دست در دست هم دادند تا مهربان را 

خود جلب کرد و مهربان مشتاق مخاطب پشت خط، هول و  ها را به دینگ زنگ موبایل مهربان مثل آهن ربایی نگاه صدای دینگ

ی ایکس را داشت،  حوری که چشمانش دقت اشعه ی موبایلش نگاه کند از جایش برخاست و رو به مامان آنکه به صفحه پاچه بی دست

 :گفت

 .د حال آقاجون رو بپرسهخوا خانوم می نیره -
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کردند، دزدید و به داد  حوری و پدرش که او را خیره نگاه می اش از چشمانش ییرون نپرد، نگاهش را از مامان سپس برای اینکه دورغ

 :زد رسید. تماس را وصل کرد و با صدایی بلند گفت امان زنگ می موبایل که بی گ

 .خیر خانوم، شبتون به سالم نیره -

کرد از  چنان که وقتی در اتاق را بسته حس می سمت دروازه شوت شده باشد با سرعت خود را به اتاق رساند. آن ه مثل توپی که بهگا آن

 .زند نفس می دوی ماراتن برگشته که این چنین نفس

 .یوسف خندید و سرش را به اطراف تکان داد

خانوم رد کنم، چون به جای من خیلی کار کرده. گفتی که  ی برای نیرهخیر. فکر کنم باید این ماه اضافی کار سالم شب شما هم به -

 تونم حرف برنم! آقای دلشاد چطوره؟ می

 :کشید، جواب داد که با سر انگشت اشاره روی میز خط می ی نخودی کرد و پشت میزتحریرش نشست و درحالی خنده

مساعد نمیشه؛ ولی در اولین فرصت با مادرم و پدرم صحبت دونم چرا شرایط خونه برای صحبت کردن  خوام. نمی معذرت می -

 .کنم شکر خدا حال پدرم هم بهتره می

هایش به پر  که مردمک های ریز و درشت شهر در نگاهش نشست و درحالی زد و چراغ سمت پنجره رفت و پرده را پس یوسف به

 :نورترین چراغ خیره مانده بود، گفت

تونی بیای بیرون. همین که حال آقای دلشاد مساعد شد  وقتی توش سقوط کنی فقط با حقیقت می دختر خوب دروغ چاه عمیقیه که -

پوران که حکم  ی عمه پوران بگم تا با کمک هم ذهن صبا رو آماده کنیم، اما فوت خاله خواستم به عمه ات بگو، من هم می به خانواده

 .مادرش رو براش داشت مجالی بهم نداد

 .لحنش تغییر کرد مهربان متأثر شد و

 .ای وای! تسلیت میگم. واقعاً متأسفم -

 .ی چشمانش گذاشت اش را گوشه یوسف از خستگی دو انگشت شست و اشاره

ی خدا شوهر و بچه نداشت باید بعد از مراسم خاک سپاری بمونیم تا به کارها سروسامون  ممنون. فردا قرار بریم کیش، چون بنده -

خانوم هم مواظبشه. درضمن فردا قبل از پرواز با  ی خودمون و انیسه گرده خونه گردیم. صبا هم بر می یبدیم و تا هفتمشون بر نم

 .جناب سرهنگ قرار دارم امروز که صحبت کردیم قرار شد تحقیق کنه و خبرش رو بهم بده

رهنگ ته دلش مثل آواری فرو ریخت. گوید ته دلش قند آب شد اما با شنیدن اسم جناب س هایش می مهربان از اینکه یوسف از برنامه

 :واپس گفت ی چوبی میز کشید و صدای قیژ آن در گوشش نشست و مردد و قدری دل ناخنش را از استرس بر روی تنه

 .گذره خیر می خبر نگذارید! انشاءاهلل همه به ذهن من هنوز درگیر اون ساک دستی کوفتی! لطفاً من رو هم بی -
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های روشن شهر بست تا آرامشی را که گم کرده بود با صدای مهربان پشت پلکش حس کند. لبخند کم  یوسف چشم بر روی چراغ

 .هایش باز شد هایش نقش بست و با صدای او پلک رمقی به روی لب

 .خوام آقای مهندس اگه اجازه بدید مرخصی می -

رویش ایستاده است و  ن که گویی یوسف روبهچنا مهربان این را با هزار جان کندن گفت و سپس صاف وسط اتاقش ایستاد، آن

 :زده گفت شتاب

گیره. دلم  ها و اینکه به کارمند و کارگرهای که تازه استخدام شدن مرخصی طوالنی مدت تعلق نمی دونم البته قانون کارخونه رو می -

 .کنم خواد یه وقت خدایی نه کرده فکر کنید دارم از شرایطم سوء استفاده می نمی

 .های مسلسل وارش آمد صدا سرش به عقب پرتاب شد و میان جمله ای بی خندهیوسف با 

 کنم، یه هفته خوبه!؟ دختر یه نفسی بکش! باشه من هیچ فکری نمی -

 .بار یوسف به داد این فضای خالی رسید شان معلق ماند و این شرمنده نیشگون دیگری از پایش گرفت و سکوت بین

شاءاهلل تا اون موقع هم  اولیایی هماهنگ کن و بگو من در جریانم. فقط تا زمانی که بر گردم، ان دم با یه هفته بهت مرخصی می -

 .خواهرت برگشته ایران

 .داد هایی که بوی مردانگی می گرمی نیاز داشت به حمایت به این دل

مرور کرد تا هم عالوه بر مرخصی، بابت  هایش را تیز و تند در ذهنش آنچه که بهزاد در آن مدت پنج ماه از او دریغ کرده بود! جمله

 .کمک امروز عصر از او تشکر کند

 .ماند کشد و اگر دیر برسد جا می ای پشت در انتظارش رامی اما مهرسا در اتاق را چنان باز کرد که انگار جایزه

 :که به شکل اوریب نیمی از تنش بیرون بود نیمی دیگر داخل، گفت مهرسا درحالی

 .چقدر با نیره خانوم حرف داری؟ بیا دیگه مامان کارت دارهمهربان، مگه  -

اش نشسته بود، هم نتوانست حریف صدای بلند  ی بینی ی سکوت روی تیغه ی مهربان و انگشتی که به نشانه البته چشمان براق شده

 .مهرسای همیشه حاضر به جواب شود

 !رو واسم گرد کرده و هی میگه هیس هیسخانوم، سالم. جات خالی ببینی مهربان چه جوری چشماش  نیره -

 :های یوسف در گوش مهربان پیچید و با همان لحن پر خنده، گفت خنده

 .زنم که سرم خلوت بشه بهت زنگ می برو، مزاحمت نمیشم. همین -

 .دراز در آمد پاچه خداحافظی کرد و با یک پس گردنی از خجالت مهرسای زبان مهربان هول و دست

*** 
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های خشک بر روی  خش برگ های خشک درختان پارک و خش وتاب باد سرد پاییزی میان شاخ و برگ ها در پیچ قار قار کالغصدای 

 .ها خالی کرد رفتند، ذهنش را از تمام دغدغه سو می سو و آن زمین که دسته جمعی با وزش باد به این

 چیز جز صداهایی که ا بشنود و دقایقی همراه پاییز به هیچکالم پاییز ر به نیمکت تکیه داد و پلک بر هم گذاشت تا آهنگ بی

 .رویش ایستاده دید هایش به آنی باز شد و جناب سرهنگ را روبه هایش پلک شنید، فکرد نکند و با فشار دستی بر روی نشانه می

 .سالم کاپیتان جوان، ببخش خلوتت رو بهم زدم -

 .ی دوستی فشرد د و دستش را گرم و صمیمانه به نشانههایش به احترام او ایستا سرعت باز کردن پلک به

 .سالم از من جناب سرهنگ، شما ببخشید که با دردسرهام مزاحمتون شدم -

های  ای تکیده و قامتی میانه اما شق و رق، شکم صاف و تختی داشت که نشان از ورزش ای بود با چهره جناب سرهنگ مرد وارسته

 .کرد ا سپری میی شصت عمرش ر مستمرش بود و دهه

رفت و اضطراب تا حلقش باال آمده بود. محترمانه با دست به  یوسف دل نگران آنچه که قرار بود بشنود دل توی داش زیر و رو می

 .نیمکت اشاره کرد

 .کنم بفرمایید، در خدمتتون هستم منتظرتون بودم. خواهش می -

ای رنگش را به هم نزدیک  ی کاپشن قهوه که لبه نشست و درحالی تعارف با لبخندی نرم سری تکان داد. روی نیمکت سرهنگ بی

 :کرد، گفت می

بار این طور تمیز و پر اکسیژن میشه! خوشحالم که توی پارک قرار گذاشتم، از اون گذشته،  هوای دود آلود تهران هر هزار سال یک -

 .هایی که بینمون زده میشه مطلع بشه فخواستم کسی از حر حکم بازنشستگی ام دیروز اومد و بنا بر مالحظاتی نمی

های افکارش پایان  ها و کابوس ی امید بخش از جانب سرهنگ به اضطراب شرمنده سری تکان داد و سر تا پا گوش شد، تا چند جمله

 .رمقی زد دهد و در جوابش لبخند بی

 .ام. شرمنده که دردسرهای زندگیم رو براتون آوردم بله متوجه -

که نگاهش  اش که در وزش باد به رقـ*ـص در آمده بود کشید و بعد از تأملی کوتاه درحالی روی موهای تنک شدهسرهنگ دستی بر 

 :ای کز کرده بود، گفت گردی بود که از سرما گوشه ی ول پی گربه

 .واپسی، حق هم داری پای صبا و آبرو و اعتبارت وسطه. توی بد بازی بر خوردید دونم دل دشمنت شرمنده. می -

 .هایش را نجات دهد های پالتویش را باز کرد تا شاید نفش اش شد؛ ولی مصرانه دیگر بیرون نیامد و کالفه دکمه نفس داخل سـ*ـینه

وقتی ماجرا رو برام تعریف کردی، خیلی نگران شدم. یه چیزهای از این باند حمل مواد مخـ ـدر شنیده بودم؛ ولی اطالعاتم کافی  -

 کنه تماس گرفتم. خبلی زیر پوستی و نا محسوس که  کی از دوستانم که توی دایره مبارزه با مواد مخـ ـدر کار مینبود، بالفاصله با ی
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 .هایالت نباشه در مورد این باند ازش سؤال کردم، اون هم هر چند مسئول پرونده نبود اما از چند و چون ماجرا خبر داشت

رفت و در هر حفره یک  کرد و پیش می را داشت که ریز ریز مغزش را سوراخ می ای ای حکم مته های حاشیه برای یوسف این حرف

 .گشت تا آرامش به ذهنش تزریق کند دنبال یک جمله می قرار به گرفت. بی فکر منفی جای می

 .سراغ اصل ماجرا رفت خبر از حال او حاشیه را رها کرد و به عاقبت سرهنگ بی

ای و نوجوون بود که از شون سوءاستفاده  های مدرسه نفر بودند و خوراک کارشون دختر بچه اسم باندشون گالدیاتور بود. چهار -

 .کردند می

 .زده به میان حرفش آمد برد، شتاب در گیر افعال ماضی که سرهنگ به کار می

 که دیگه نیستند؟ کنید، منظورتون این کنم. از افعال ماضی استفاده می خوام جناب سرهنگ که حرفتون رو قطع می معذرت می -

 .سرهنگ سری به نشان تأیید جنباند

ها رو که حاشیه تهران بود  ای، خونه اون دقیقاً درست متوجه شدی. باند گالدیاتور منهدم شد و پلیس توی درگیری مسلحانه -

که با پلیس همکاری  کنه، کسی ی نفر سوم رو هم پیدا می محاصره کرد و دو نفرشون کشته شدن. پلیس وقتی وارد خونه شد جنازه

کرد و قول تخفیف مجازات رو از پلیس گرفته بود، عضو چهارم هم همون خانومی بود که با صبا طرح دوستی ریخته بود. حاال به  می

خواسته زیر آبی بره و مواد رو پیش خودش نگه داره یا  گذاره برای من هم معماست! شاید می چه منظور اون ساک رو پیش صبا می

گشت که تصادف او زن باعث  ای با یه ساک مشکی می میده بود لو رفتن. به هرحال پلیس روز حادثه به دنبال دختر مدرسهشاید فه

رسه و ذهن پلیس رو منحرف  طور که تعریف کردی، کارمندت به دادت می ها رو از روی صبا برداشته بشه بعد هم همون شد توجه

 .کنن به خونه تیمی باند گالدیاتور حمله می کنه. پلیس طی عملیات هماهنگ همون روز می

 .سمت یوسف چرخید باره سکوت کرد و سرش به سرهنگ به یک

 ای با یه ساک مشکی نگرده!؟ دونی چه چیز باعث شد پلیس دیگه دنبال دختر مدرسه می -

آمد. کف دستش را روی  میخس کنان از سـ*ـینه بیرون  هایش خس زد که نفس واپسی و اضطراب چنان دست و پا می ته چاه دل

 .اش سر داد صورتش گذاشت و آن را کالفه تا زیر چانه

 .جناب سرهنگ لطفاً خودتون بگید. ذهنم قادر به حل معمایی نیست -

کنه و به تصور اینکه ساک  کنه یه ساک مشکی پر از مواد مخـ ـدر پیدا می ای نیست! وقتی پلیس به خونه حمله می معمای پیچیده -

دونست و یا اینکه از پلیس  مون ساکه دنبالش بودن از تحقیق منصرف میشن. چیزی که اون نفوذی که کشته شد یا نمیمشکی ه

ها توی خونه،  مخفی کرده بود. این بود که دوتا ساک مشابه پر از مواد مخـ ـدر وجود داشت و پلیس با پیدا کردم یکی اون ساک

 .کشته شدن اعضای باند عملیات رو متوقف و پرونده مختومه میشه کنه ساک مشکی رو پیدا کرده و با تصور می
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 .روی هم ایستادند سرهنگ به انتهای داستان رسید، از روی نیمکت برخاست و یوسف همراهیش کرد و دومرد روبه

 .ی مالیم زد ی یوسف به گردش در آورد و با دست به بازوی او چند ضربه ی آشفته سرهنگ نگاهش را چهره

خیر گذشت؛ ولی بازم بهت میگم، تو و اون کارمندت ریسک بزرگی کردید، و  ر جوان، نگران نباش دخترت در امانه. هرچند بهپد -

شد شاید جون صبا تو و یا حتی  دادید. اگه اون باند متالشی نمی عجوالنه تصمیم گرفتید. باید همون روز ساک رو به پلیس تحویل می

 .افتاد اون کارمندت به خطر می

 .دانست، بهشتی که متعلق به ذهن است اش برگشت. حاال قدر آرامش خیال را می های آسوده نفس

 .وزد هایش به سبکی بادی است که به میان موهایش می کرد قدم از سرهنگ جدا شد، حس می یوسف وقتی

*** 

 .زندگی بر روی جریان آرام و نرمی درحال حرکت بود

 .آمدند گذشت پری شد و به پذیرایی مهمانی که برای عیادت میاش با آرامش س سه روز اول مرخصی

 !ها، دوستان دورونزدیک و البته اقوام همسایه

خانوم برای زیر پا  ی دمغ و درهمش با صدمن عسل هم قابل خوردن نبود. ترفندهای حوریه ، اما چهره افسرخانوم با گل و شیرینی آمد

 .کشی جواب نداد و قفل دهانش را باز نکرد

خانه نه تنها برای شام بلکه شب هم  ی دایی حشمت هم آخر هفته آمدند و طبق روال همیشه بدون مالحظه حال صاحب خانواده

 .یشان این بود که فردا جمعه است و بیشتر پیش هم باشند ماندند و بهانه

زد، به حسام محل  شان پرسه می ر محلهی چاق و تپلی که د ی گریه اما حسام صداقت به خرج داد و زیر گوش مهرسا که به اندازه

 :پچ کنان گفت آورد پچ گذاشت و او را به حساب نمی نمی

 !اس اش بهانه مون امروز ترکیده و تا شنبه آب نداریم. بقیه کشی کل آپارتمان حرف راست رو از من بشنو. لوله -

 !کرد ها را شنید با دهان نیمه باز او را نگاه می مهرسا وقتی این حرف

جیک عاشقانه و حال و احوال با یوسف  اش قید جیک ی مهمان مشکل نداشت اما باید تا رفتن دایی حشمت و خانواده هربان با مقولهم

 .زد را می

 !نفسی از سر حسرت از ته دلش بیرون آمد چیزی شبیه به آه خفیف

 .شدند زده نزدیک میلنگان به یا هایش لنگ سمت ساعت مربع شکل کنار تختش برگشت که عقربه نگاهش به

گرفت و امکان نداشت بتواند در حضور ستاره حتی یک جمله هم حرف بزند چه برسد به  ی دیگر تماس می یوسف ده دقیقه

جیک عاشقانه! عاقبت پیش از آنکه دلینگ دیلینگ موبایلش بلند شود، آن را روی حالت سکوت گذاشت و تندوتیز بدون وسواس  جیک

 .رایش پیامکی با این مضمون فرستادها، ب در انتخاب جمله
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 .تونم صحبت کنم برامون مهمون اومده سالم خوبین؟ نمی»

 .کرد اما کنجکاو حواسش پی او بود، پیام را ارسال کرد و منتظر ماند ظاهر حرافی می های ستاره که به سپس زیر نگاه

هایی که از صبح در کفش مانده بودند و بوی نا مطبوعی  های پیراهش را باز کرد و پاهای تب دارش را از شر جوراب یوسف دکمه

 !داد، خالص کرد. با خواندن پیامک مهربان آه از نهادش بر آمد می

فهمید. نفس عمیقی کشید و  آرامش صدای او معتاد شده بود و حاال حال خماری معتاد جماعت را می کرد که به باید اعتراف می

 .ی اتاق انداخت و برایش تایپ کرد شهپیراهنش را به روی تک مبل قدیمی گو

 «.کنیم، خوب بخوابی شود. فردا صحبت می سالم، حال من خوب است و کنار تو، حال روزگارم بهتر می»

اش را صورتی کرد و  ی مهتابی هایش دوید و چهره سمت گونه چنان که خون با تمام سرعت به این جمله یک سورپرایز شیرین بود، آن

 .به آنی سر برداشت و نگاهش با او که اوریب کنار پنجره ایستاده بود و زیر چشمی او را زیر نظر داشت تالقی کردبا صدای ستاره 

 !کنی یه مذکره بندم مخاطب پشت خط که باهاش پیامک رد و بدل می شرط می -

ی  باال بود، پوزخندی مهمان چهره که یک تای ابرویش سمت او آمد و درحالی ستاره این را گفت و از چهارچوب پنجره دل کند و به

 .متعجب او کرد

 !تعجب نکن من آدم باهوشی نیستم، تو خیلی ناشی هستی -

 .اش ایستاد و با سر و چشم به صورت او اشاره کرد سپس در یک قدمی

 .های گل گلیت رسوات کرد لپ -

 :لحنش پیدا بود، پرسیدای که در  ی تخت نشست و با دلهره ستاره این را گفت و کنار مهربان روی لبه

 !کنی؟ آخه کی باورش میشه دختری از یه همچین مرد جذابی بگذره ببینم نکنه داری روی مخ بهزاد کار می -

ی فضولی و حسادتش به قدر  چشمانش مثل دو خط باریک شدند! در این که ستاره باهوش نبود شکی نداشت، اما مطمئن بود کاسه

 .کفایت پروپیمان است

 .ی قوم و خویشی، ستاره با اختالف چند ماه تقریباً هم سن او بود رابـ ـطه گذشته از

مرضیه و  های زنکی زندایی نشستند، اما به لطف پچ و واپچ کالس و روی یک نیمکت می بازی بودند و دبستان هم دوران کودکی هم

روی  ت مشترک به جای اینکه کنار هم باشند روبهگاه دوستان خوبی نشدند و حالت بعد از آن همه خاطرا جایش، هیچ های بی دخالت

 .هم بودند

وپال شده بود را  هایش پخش رسید و روی شانه اش که حاال تا روی بازویش می ی تخت برخاست و کالفه موهایش نارنجی از لبه

 .رویش ایستاد گاه روبه زد و آن پس
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ا شدند؛ ولی من رو تهدید نبین! حتی حاضرم کمکت کنم تا بهش ی م دونم دلت پیش بهزاد گیر کرده و نگرانی که همسایه می -

 .برسی

 .خود گرفت و دهانش تقریباً نیمه باز ماند اش کرد. چشمانش از تعجب حالت دایره به ی آخر مهربان ضربه فنی جمله

 :رفت، گفت سمت در اتاق می که به ای از مویش که کج بر روی چشمانش افتاده بود را پشت گوشش پنهان کرد و درحالی مهربان تکه

 .من برم کمک مامانم دست تنهاس -

 :سمت او برگشت و با لحنی پر طنز، ادامه داد ی پا چرخید، به سپس پیش از خارج شدن روی پاشنه

 .کردن تو رفته بودی پی فضولی و توی صف نبودی دونم چرا باهوش نیستی! چون وقتی داشتن هوش رو تقسیم می من می -

بندش برخاست و با همان  سمت او پرتاب کرد. پشت ید. پرچم صلحش را بر افراشت، بالش را از روی تخت برداشت و بهستاره خند

 .ی کنج لبش همراه او راهی شد ی تروتازه خنده

*** 

 .گیر شد خانوم غافل شنبه، اولین روز هفته با پیامک کوتاه نیره

 «.مرش گرفته، من هم مرخصی گرفتم به این ذلیل نشده برسمدلشادجون امروز سرویس نداریم. طوطی رگ سیاتیک ک»

اش افتاد و زیر لب آخی از سر دلسوزی گفت و برای آقای طوطی خوش قلب متأسف شد؛ ولی چیزی از اشتیاقش هم  چینی به بینی

 .کم نشد

از یاد ببرد که روز جمعه نه تنها زنگ داد تا بد قولی یوسف را فراموش کند و  بایست قدری سخاوت به خرج می امروز روز او بود و می

 .نزد، حتی یک پیامک مختصر و مفیدی هم برایش نفرستاد

ودلباز آژانس گرفت تا در دام ترافیک صبحگاهی نیفتد و دیر به کارخانه برسد؛ ولی از  ای که برای دیدن یار داشت دست میان هل هله

 .هایش نقش بر آب شد آید تمام نقشه در نمی کنیم گاهی درست از آب بینی می آنجایی که هرچه که پیش

گویا امروز رگ سیاتیک شانس و اقبال او هم گرفته بود، چرا که ماشین آژانس در اتوبان تهران کرج پنچر شد و دیر به سرکار رسید و 

 .هایش جدا نشد تأخیر خورد، اما باز هم لبخند از لب

ی دیدار خود را  گشت و مدام لحظه بش، مهندس یوسف روشن به سرکار بر میتنگی و دوری از کارخانه و صاح یک هفته بعد از دل

کرد و گوش به زنگ هم بود تا یوسف  کشید، البته فقط در رویا سیر نمی های به شکل رویا در ذهنش می کرد و برایش نقشه تجسم می

 ! ای صدایش کند و رویاهایش رنگ و بوی حقیقت بگیرد، اتفاقی که نیفتاد به بهانه

بایست به آن  های یوسف گذاشت که در یک هفته غیبتش می ی پر لیوان رفت و آن را به پای مشغله مانند همیشه به سراغ نیمه

 .داد سروسامان می
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هایی گنگ و نا مفهوم، حتی بازوبسته شدن در دفترکار را که بر روی پاشنه  شنید، همهمه ها را می از پشت در صدای تاپ تاپ قدم

ی موبایلش نگاه  بار به صفحه شد را از حفظ بود و این اشتیاق وسواس گونه باعث شد تا هرچند لحظه یک ان بازوبسته میقیژقیژ کن

 .کند تا مبادا پیامکی بیاید و او متوجه نشود

آنکه  بیگرفت و  کرد نامریی شده است چرا که حتی آقای عباسی با اخالق تندوتیزش اشتباهاتش را نادیده می رفته رفته حس می

 .کرد ها را درست می غرولند کند آن

سراغ  لی کنان به کرد که دست در دست هم لی اش را به همراه ذهن متالطمش ساکت می خواست یکی قاروقور شکم گرسنه دلش می

ید کالغ نشان داشت و مستمسکی جز دسته کل رفتند. پوف بلند و صدا داری کشید و عاقبت تاب نیاورد، باید قدمی بر می فاز منفی می

ی سرویس  آموز تنبلی که پی فرصت باشد تا از کالس فرار کند به بهانه صبا پیدا نکرد و بعد از ظهر حوالی ساعت سه مانند دانش

 .بهداشتی گریزی به بیرون زد

داد، نیمچه نگاهی  هایش ماهرانه روی کیبورد دکمه را فشار می کرد و پنجه که سرش تا بیخ درون کامپیوتر سیر می اولیایی درحالی

 :خرجش کرد. پرسید

 خوای دلشاد؟ چی می -

 :تعارف جواب داد بی

 .با آقای مهندس کار داشتم -

که همچنان انگشتانش در حرکت بود  اولیایی سری تکان داد و گوشی تلفن سانترال را برداشت و آن را روی بلندگو گذاشت و درحالی

 :با صدای بلند گفت

 تونه بیاد داخل؟ ندس، دلشاد با شما کار داره میخسته نباشید آقای مه -

 !کس مزاحم نشه اولیایی، گفتم هیچ -

صدای تق گوشی که روی دستگاه نشست همانند پتکی بر سر مهربان فرود آمد، همان قدر سنگین و دردناک. اولیایی نگاه و کالمش 

 .خیره شد که دلخوری میان آن لنگر انداخته بودبا هم رنگ دلسوزی گرفت و دست از تایپ بر داشت و به چشمان مهربان 

 .اگه کارت واجبه بگو من برم داخل و برات انحام بدم -

 :سپس مثل مادری که بخواهد خطای فرزندش را توجیح کند ادامه داد

 ی پدرش رفته بود کیش و آقای شمشیری هم کلی توی این یه هفته که تو مرخصی بودی مهندس هم به خاطر فوت خاله -

 !خرابکاری کرده و خالصه کارهای کارخونه قاراشمیش شده

 .ی واضح و آشکارش نیشگون ریزی برای غرورش بود کرد، صدای عصبی یوسف و جمله این توجیحات دردی از او دوا نمی

 .قرار گرفته بود دل و غرورش توأم با هم مچاله شد«کس هیچ»از این که در صف
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منطقش مانند دخترهای  زد. دل بی درپی ضربه می کرد، انگار کسی با مشت به آن پی میاش هم فشار عجیبی حس  دورن معده

 .نوجوان تازه بلوغ شده سرکشی کرد و دو دوتا چهارتا، شایدها و اگرها را هم نادیده گرفت

 :کلید را بر روی میز گذاشت و توضیح داد

دالعظیم با خواهرم که همسن هستن دوست شد و یه بار که اومد مرسی، کار ضروری ندارم. صبا، دختر آقای مهندس توی تور شاعب -

 .ی ما جا گذاشت. لطفاً این کلید رو بده به ایشون بود خونمون کلیدش رو خونه

 :گفت سرش شنید که می سمت سرویس بهداشتی به راه افتاد و صدای اولیایی را از پشت سپس تشکر کوتاهی کرد و به

ی بری خونه، چون امروز سرویس آقای طوطی نیست و هواهم زود تاریک میشه، مهندس دستور دادند تون دلشاد، یه ربع دیگه می -

 .گردن یه ساعت زودتر تعطیل بشن هایی که با سرویس بر می خانوم

 .سمت او بر گردد دستش را باال برد آنکه به داشت بی طورکه گام بر می مهربان همان

 .مرسی که گفتی -

سمت سرویس بهداشتی که انتهای راهروی باریک و طویلی قرار داشت پرتاب کرد تا بغض  توپ بیسبال بهگاه خودش را مثل  آن

 .حوری به دروغ پیامک زد هایش حال زار دلش را رسوا نکند و برای مامان نشسته در صدا و چشم

 «.واپس نشو با مترو میام، نگران نباش مامان موبایلم شارژ نداره. اگه خاموش شد دل»

 .وبن خاموش کرد اش را از بیخ س گوشیسپ

*** 

داشت و برخالف  لخ کنان گام بر می رمق و خسته لخ دوید، هنگام بر گشتن بی پاهای مشتاقی که صبح سبک بال برای یوسف می

به ازدحام راه به یوسف نچسبد، خود را  صبح که با آژانس آمده بود برای اینکه ذهنش را با محیط اطرافش مشغول کند تا راه و بی

 .ی عمومی سپرد و با وجود آنکه زودتر از هر روز راه افتاده بود نیم ساعت دیرتر از همیشه رسید ی نقلیه مترو و سیله

محض اینکه  شان خودش را از شر ازدحام آن مستطیل متحرک نجات داد و به مهربان با پیاده شدن در ایستگاه اتوبوس نزدیک خانه

 .داد، خالص شود اش جوالن می نفس عمیقی کشید تا از بوی بد و نامطبوعی که از مبدأ زیر بینیپایش به روی زمین رسید، 

قرارش  بایست به داد کوبش قلب بی داشت، یکی می های بلند بر می سمت او گام شان که به اما با دیدن یوسف جایی حوالی خانه

 !رسید می

 .گذاشتسرعت سرچ در اینترنت مغزش صدها واکنش پیش رویش  به

یا با غرور چانه باال دهد «باهات قهرم و دیگه دوستت ندارم » های لوس و لجباز از کنارش رد شود و بگوید توانست مثل دختر بچه می

 .زد و یا تمام عصبانیتش را از این نادیدن گرفتن بر سر او فریاد می« سالم، امرتون؟»و سردوخشک، خالی از هر حسی بگوید 
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احترام آن دو برای چند ثانیه و شاید کمی بیشتر ایستاد  روی هم متوقف شدند و زمان هم به ایشان به هم رسیدند، روبهه اما وقتی گام

 .های سنگی تبدیل شده بودند ور و به مجسمه های یکدیگر غوطه نی مردمک کالم در نی که بی

چشمانش پر از اشک شد و از پس آن یوسف را بعد از یک ی  حرکت در آمد و در دم، کاسه ها برای مهربان زودتر از یوسف به ثانیه

 .دید هفته دوری و شاید چند روزی بیشتر تار و لغزان می

تاب با قدمی دیگر  تنگ و بی ها خود اوست، دل دانست مسبب تولد این اشک یوسف با دیدن حلقه اشک درشت در چشمان او که می

 .تر کرد اش را قدری کوتاه فاصله

زد و او را محکم در  های کوچک او حلقه می هایش را به دور شانه خواست بدون در نظر گرفتن شرع و عرف دست و چقدر دلش می

کرد، اما عقل به خواست دل سرکش پیروز شد و از جایی ته ته  وار لمس می فشرد و یا چشمان غرق اشکش را نوازش آغوشش می

 :قلبش اسم او را نجوا گونه صدا زد

 !مهربان -

 .هایش سر خوردند قل کنان بر روی گونه های اشک دیگر تاب نیاورده و قل قدری بود که حلقه ی یوسف به لحن نوازش گونهتأثیر 

اطراف چرخاند. از خلوتی و تاریک و روشن دم غروب استفاده کرد و جایی حوالی صورتش،  ی قبل سری به تر از لحظه یوسف کالفه

 :گفت

 .حرف بزنیم، بیا بریم توی ماشین من صحبت کنیم وسطه پیاده رو درست نیس با هم -

حرف مطیع با چشمان پر اشک  دنبال خود کشید و مهربان بی یوسف این را گفت و تروفرز دست دور بازوی باریک او حلقه کرد و به

 .همراهیش کرد

*** 

ای  به لبش رسانده بود به شکل گریه تنگی که جان از جایی در درونش، احساسات غلیان یافته، تلنگری که به غرورش خورده و دل

سمت مهربان که روی صندلی  ای کوتاه فرو رفت و عاقبت به شان چند ثانیه پروا خود را نشان داد. یوسف در سکوت معلق بین بی

 :وار با صدایی که قدری خش داشت، گفت مسافر نشسته بود برگشت و نوازش

 .عزیز دلم، بگذار برات توضیح بدم -

 .کرد سمت او چرخید که خیره نگاهش می وار یوسف و عزیز دلمی که نخ دلش را پاره کرد، سرش به ازشبا صدای نو

های  اش داشت. موهایش قدری نامرتب و پلک خوانی غریبی با پیراهن مشکی ریش و سبیل پر و مشکی صورتش را پوشانده بود و هم

 .رسید نظر می اش خمـار و افتاده به خسته

سمت مهربان گرفت و با لبخندی محو کنج لبش،  بورد خم شد و چند برگ دستمال کاغذی از آن بیرون کشید و بهسمت داش یوسف به

 :گفت
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های دختری که فقط چند ماه  بینم گریه کنه؛ ولی حاال می های صبا اعصابم رو داغون می کردم فقط گریه همیشه فکر می -

 .زنه شناسمش قلبم رو آتیش می می

کرد تا بیشتر از  شود، خون گریه می دانست این چهارتا قطره اشک اهرمی برای اعترافی عاشقانه می ماند، اگر می نفس مهربان بی

 .شنید ها از یوسف می این

هایش را مردانه پشت سنگر غرورش پنهان کرد و  کوبید؛ ولی خستگی تراش می روح خسته و پر تالطم یوسف به درودیوار جسم خسته

 .ی مهربان و رد به جا ماندن از اشک او کشید وار بر روی گونه نرم و نوازشدستمال کاغذی را 

خوام. باور کن امروز روز خوبی نداشتم، از صبح تمام کارگرها برای شکایت از متین به دفترم سرازیر شدن. وقتی اولیایی  معذرت می -

و به حساب کارخوده واریز کرده بود، اما متین به زدم و درگیر مشتری بودم که پول ر زنگ زد، من با تلفن کارخونه حرف می

های اولیایی رو بشنوم،  تعهداتمون عمل نکرده بود و من به تصور اینکه بازهم یکی از کارگرها برای شکایت اومده بدون این که حرف

 :کس مزاحم نشه. نیم ساعت بعد اولیایی اومد توی اتاقم و گفت گفتم هیچ

 .کس داخل نشه. کلید صبا رو داد به من تا بهتون بدم بشه و گفتید هیچ جازه ندادید داخلدلشاد اومده بود و شما ا -

قدر نفسی کوتاه تا به احساسی که در دلش نسبت به مهربان به جوش و خروش افتاده بود، مسلط شود  ای تأمل کرد و به یوسف لحظه

 :و ادامه داد

بودی. زنگ زدم موبایلت ولی اون هم خاموش بود. حاال به این چیزهای برات تعریف خواستنم بگم بیای توی اتاقم؛ ولی رفته  می -

های سالن کارخونه و تموم شدن شارژ موبایل و نداشتن شارژ و گم شدن  کردم یه جلسه،ی اعصاب خورد کن و خرابی یکی از دستگاه

 .متین رو هم اضافه کن

گم شدن متین رو هم اضافه »ی آخر او چسبید. را رها کرد و فقط به جمله های یوسف هایش را فراموش کرد و تمام جمله خوری دل

 «.کن

رسید و گاهی عبور ماشینی از روبرو برای لحظاتی کوتاه، نور بر  ی یوسف در ابتدای شب پاییزی قدری تیر و تار به نظر می چهره

 .پاشید اش می چهره

 :وگنگ پرسید قدری صاف نشست و با حالت گیج

 تر توضیح بدید؟ منظورتون رو متوجه نشدم! یعنی چی که آقای شمشیری گم شدن!؟ س، میشه واضحآقای مهند -

 :رو بود، گفت که نگاهش به روبه اش را ماساژ داد و درحالی یوسف با سر انگشت پیشانی

ه که هیچی سرجاش نیس، ی زندگیم از دستم در رفته! اون از وضع کارخون دونم. یه هفته نبودم رشته مهربان خودم همین قدر می-

 !این هم از متین که معلوم نیس کجاس

 .هایش نفسی از سر استیصال کشید، عمیق و پر آه یوسف میان جمله
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پوران پی جو شدیم جواب سر باال داد. تا اینکه چهار شنبه تماس گرفت و  ی گذشته متین زیاد سرحال نبود. هرچی من و عمه هفته -

گرده خونه، اما هنوز بر نگشته و  اش بهتر بشه با یکی از دوستاش میره شمال و قبل از اومدن ما بر میگفت برای اینکه حال و هو

فکر باشه محاله مادرش رو دل نگران  دونه ! متین هر چقدر بی تماس هم نگرفته! موبایلش هم خاموش و از کی خاموش شده خدا می

 .زنه جوری شور می پوری دلداری میدم؛ ولی ته دلم بد کنه. خودم به عمه

 :گشت، بالفاصله گفت مهربان که ذهنش خودکار پی چاره می

 .تونید از اون سؤال کنید. اون حتماً ازش خبر داره ای از دوستش داشته باشید می خب، اگه شماره -

 :جواب داد های مرتب و نرمش کشید و با لحنی که بر روی موجی از عجز و ناتوانی سوار بود، یوسف کالفه دستی به ریش

خبر بودند  اش هم ازش بی ی خدا روحش هم خبر نداشت! دوستای دیگه گفت میره شمال تماس گرفتیم، بنده با اون دوستش که می -

ای گزارش  حتی به نازنین هم گفته بود میره شما. با پلیس راه تماس گرفتم شکر خدا توی این سه روز آخر هفته هیچ تصادف جاده

 .نشده

شنیدند و عاقبت مهربان پشیمان از قضاوت عجوالنه و  های یکدیگر را می چنان که صدای نفس شان نشست آنسکوت میان ن

 .شان را با لحنی پر از امید گرم کرد زده بین اش سکوت یخ زده شتاب

ه خونه. کارهای گرد اس. هنوزم دیر نشده، انشاءاهلل تا شب بر می نگران نباش. متین که بچه نیس! یه جوون بیست و سه ساله -

کنم به خدا و میگم، اگه الزم  افته توکل می گرده به روال سابق. من هر وقت گره به زندگیم می کارخونه هم یکی دو روز دیگه بر می

 .کنه. فقط باید این رو باور کنیم هاشون رو باز می ایسته و گره هاش می باشه خدا از عرش میاد روی زمین و کنار بنده

 .داشت تنگ او چشم از دریای پیش رویش بر نمی کرد و یوسف دل ها ادا می مخملی جمله مهربان نرم و

*** 

 .گم شدن متین مثل صدای انفجار توپ در کارخانه پیچید

 !زدند ها دورتر با تیر می اش را از فرسنگ متینی که بین کارگرها نه تنها محبوب نبود بلکه سایه

گفتند  تر می اما پیرترها با جمالتی شمرده« دودر کرده و پی عشق و حال رفته.»گفتند  ترها می وانبازار شایع داغ و پر و پیمان بود. ج

 «.امان از دست اوالد نا اهل

رفت،  که یک پایش در کارخانه بود و موبایل از کنار گوشش یک وجب دورتر نمی و در این میان یوسف کالفه و پریشان حال، درحالی

 .زدند ر جایی که ممکن بود متین رفته باشند سر میخانوم به ه همراه پوران

هایی پر شتاب از کارخانه خارج  آمد و چون باد با قدم ی درهم و نامرتب یوسف بود که مثل سأبه می گر چهره مهربان از دور نظاره

 .آمد کاری بر نمی شد. از او جز دستانی که پر از دعا رو به آسمان پر گشوده بودند، هیچ می
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شان از نبودن متین رنگ باخت و به شکل  رفته خوشحالی ران و کارمندان کارخانه که ارادت خاصی به یوسف داشتند، رفتهکارگ

 .همدردی ظاهر شد

 .متین قطره آبی شده بود و به دل زمین فرو رفته بود

خانه دخیل بسته بود. او با حال زار و ها، نازنین قیاسی هم حضور مستمر داشت و مانند کسی که حاجتی دارد به کار تای کنار این بی

 .گشت و همدمش مهربان شده بود آمد و به وقت تعطیلی کارخانه به تهران بر می نزار صبح می

 گرفت و از میتن دست آبغوره می زد و یا دستمال به ای ذل می نشست و در سکوت خیره به گوشه ها کنار او می نازنین ساعت

 .گفت می

 .خبریم. اون موبایل لعنتیش هم که همش خاموشه اس از متین بی ه میشم! االن یه هفتهمهربان دارم دیوون -

های تکراریش که  هایش که گویا به ابری پر باران متصل شده بود تمامی نداشت. همانند حرف فین های نازنین و فین صدای گریه

 .بارها به سبک و سیاق متفاوت شنیده بود

 .زد دار می های عمیق و جان ید که کنار پنجره ایستاده بود و به دل و جان سیگارش پکسر کج کرد و آقای عباسی را د

واپس حال و روز مدیرعامل خوش قلبی بود که گره کار بسیاری را باز  ودماغ کار کردن نداشت و دل آقای عباسی هم این روزها دل

 .کرد سیگارش با او همدردی می های خودش بود و به همراه کرده بود و حاال ناتوان از باز کردن گره

روی  هایشان را آزار داد. روبه وار گوش اش را قدری جلوتر کشید و صدای سایش پایه آهنی آن بر روی زمین ناله مهربان صندلی

 .صندلی نازنین نشست و دست روی پای او گذاشت

 .ش بهت خبر میدمجان. پاشو برو خونه یه کم استراحت کن. اگه خبری بشه مطمئن با بسه نازنین -

اش باال کشید و بدون توجه به حضور آقای عباسی با صدایی که از  فین دماغش را همراه چانه های لوس فین نازنین مثل دختر بچه

 :رسید، گفت فرط گریه بد آهنگ به نظر می

خرین باری که دیدمش باهم ترم. آ کنم به متین نزدیک مهندس اجازه داده که بیام. من جایی نمیرم! اینجا که باشم حس می -

خواد شازده پسری که دل دخترش رو بـرده ببینه و اگه نیای مجبورم  دعوامون شد، بهش گفتم پس چرا نمیای خواستگاری؟ بابام می

 .کنه برم انگیس پیش عموم می

که روی  کرد و درحالیی سیگار ش را هم داخل جا سیگاری روی میز کارش دفن  آقای عباسی دل از پنجره جدا کرد و ته مانده

 :نشست، گفت صندلی گردانش می

زنه. حاال  پس معلوم شد مهندس شمشیری چرا غیبش زده! دختر جون آدم حرف خواستگاری رو با مقدمه چینی به جوون مردم می -

ش کرده. نگران نباش نام و نشون پا گذاشته به فرار و یه جماعتی رو عالف و حیرون خود خوبه سکته نکرده و بنده خدا از ترس! بی

 ی کارخونه یه چرخی بزن تا ما هم به کارمون  گرده. حاال هم پاشو برو توی محوطه همین که بفهمه منصرف شدی خودش بر می
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 !جوریش سر به هواست برسیم. دلشاد همین

 .های نازنین آن را در دم بلعید خنده تا پشت لبش آمد. به احترام اشک

 !عباسی همیشه بد اخالق را ندیده بوداین روی طنز آلود آقای 

 .هایش با خنده ادغام شد و جو سنگین اتاق از بین رفت هایش پقی زیر خنده زد. اشک نازنین همراه گریه

 .ی آقای عباسی بود، سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت فین کنان همراه ته مانده!ی همان خنده که هدیه سپس فین

ای کوچک  بایست با بهانه دست آورد و حاال می گشت با بیرون رفتن نازنین به در می دل کنان دربه آن دلخب فرصتی که از صبح پی 

 .رساند خود را به اتاق یوسف می

های واریز شدن به حساب کارخانه پرینت گرفت و برگه  زده از رسید پول درنگ شتاب فکری مانند پیکان نورانی از ذهنش گذشت و بی

 .وقفه جمالت ذهنش را که از پیش طراحی کرده بود ردیف کرد اد و بیدست سیخ ایست به

 آخ! آقای عباسی، فراموش کردم این رسیدها رو بدم مهندس امضا کنن. اگه اجازه هست من برم دفتر ایشون؟ -

 .ای باال انداخت عباسی خیره نگاه کرد ممتد و طوالنی، سپس نچی زیر لب گفت و چانه

ی کارگرها رو آماده کن. اگه تاریخش رد بشه برامون درد سر  ر و دستیار برای من در نمیاد! زود بیا، لیست بیمهدلشاد از تو حسابدا -

 .میشه و بیمه مکافات داریم

شنید که  سر می هایش نشست. چشمی گفت و وقت رفتن صدای آقای عباسی را از پشت پیروزمندانه لبخندی همانند یک فاتح بر لب

 :گفت می

 .ی آبغوره گرفتنش رو ندارم ها! االن رفیقت میاد حوصله جلدی بر گشتیدلشاد  -

*** 

 .های کور بود، حضور مهربان برایش زنگ تفریحی بود برای نجات از جهنم روزگارش میان کالف سردرگم روزهایش که پر از گره

 .کرد دختری که با لحن آرام و ظریف صدایش، آرامش به تاروپود مغزش تزریق می

 .انداخت شان می ، خط فاصله بین انست در پس تقدیر چه حکمتی پس و پنهان شده بود که هربار با اتفاقات ریز و درشتد نمی

اش ایستاد و در جواب مزاحمت نیستم او  احترامش برخاست و میز را دور زد. به استقبالش رفت و جایی در یک قدمی مانند همیشه به

 :وار، گفت نرم و نوازش

 .میشه وقت دارمبرای تو ه -

 :رنگ اشاره کرد و ادامه داد ای های چرمی قهوه سپس با دست به مبل

 .چرا ایستادی؟ بشین -
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روی یکدیگر نشستند  های دورن دستش را روی میز گذاشت. هر دو روبه سمت مبل رفت و برگه مهربان مطیع، نرم سرش را جنباند. به

تر با هم صحبت  تر از روزهای گذشته شده بود و روان فتارشات قدری صمیمیشان آب شده و ر های رودربایستی بین حاال یخ

 .کردند می

توقع عشق را تقسیم  هاشان هم مشترک بود و بی شناختند. خنده های دیگری را می ها و غصه فهمیدند و غم سکوت یکدیگر را می

 .کردند می

متحیر بود از بندی که این دختر مو نارنجی به دلش زده بود، با آن  ایستاد و ی آرامش می زمان در کنار مهربان برای یوسف در نقطه

 .ای روی بینی و گونهژاش های قهوه ابروهای روشن و پوست مهتابی و کک و مک

از آقای »یا « از متین چخبر؟»هایی از این دست که  گشت که تکراری نباشد. جمله ای می ها به دنبال جمله مهربان میان جمله

به پلیس خبر دادید؟ ان شاءاهلل هرجا هست سالمت »ای مثل این  ی تکراری و کلیشه و یا جمله« نشد؟ زنگ نزد؟ شمشیری خبری

 .شنید درپی می های که بارها و بارها از دوست و آشنا و فامیل، حتی کارگران کارخانه مداوم و پی جمله« باشه.

های مرد  از طراوت مثل باران دم صبح پر از امید، تا باری از روی شانه ای پر ای تروتازه و یونیک بگوید. جمله خواست جمله دلش می

 .پیش رویش سبک کند

 .ای زد و آن فکر بکر را کشف کرد ناگهان ذهنش جرقه

های  باز داره و پنجره ی دنج که یه تراس دست و دل برای بعد از ظهر دعوتم رو برای صرف یه فنجون معجون آرامش توی یه کافه -

 .کنی؟ آپشن این دعوت یه کیک وانیلی خوش طعم و خوش بو و برنگه بره قبول می می قدیش دل

کرد لبخندی  چی که آنها را به خوردن معجون آرامش دعوت می درنگ به آن بعد ظهر پاییزی بارونی پر کشید و کافه ذهن یوسف بی

و دستش را میان موهای پرو خوش حالتش که مثل هایش نقش بست. و انگشتان هر د ای که در ذهن داشت روی لب به نرمی خاطره

که به چشمان او خیره شده بود به صندلی  عقب هول داد و درحالی ها را به وار فرو برد و آن برد، شانه همیشه با فرق کج دل می

 :گردانش تکیه داد، گفت

 .تو خود معجون آرامشی -

 .گاه یوسف شده بود که برایش حکم نوازش بر روی احساس را داشت وبی ی گاه های عاشقانه باز هم گرفتار یکیدیگر از آن اعتراف

 :یوسف ادامه داد

کنم و دنبال چی هستم. باید اعتراف کنم اولین کسی  دونی به چی فکر می خونی و می کنم ذهنم رو می ها فکر می بعضی وقت -

ی نیستی! این مدت خیلی درگیر بودم و ازت غافل هستی که توی این چند وقت سؤال تکراری ازم نپرسیدی و پی دلداری و دلسوز

 شدم. از خودت بگو، خوبی؟ از خواهرت خبری شد؟

 .های خودش را هم داشت های یوسف، غصه سرش را نرم باال انداخت، کنار غصه
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که دوستشون داریم.  هایی ای نیس! انگار گم شدن مثل یه ویروس خطرناک اپیدمی شده و افتاده به جون اون نه متأسفانه خبر تازه -

 .گرده و ما دستتمون به هیچ آدرسی بند نیست تا دنبالشون بگردیم با این تفاوت که وکیل کارخونه دنبال متین می

 :یوسف خیره به چشمان او، گفت

برادر  خبری از عزیزی چقدر سخته! متین برام مثل فهمم اینکه بی ات رو می کنم. حاال حس و حال تو و خانواده درکتتون می -

 .مون خاموش شده مونه، همیشه مواظبش بودم و با نبودنش چراغی از خونواده ترم می کوچک

 .اش کشید های خسته یوسف دستی بر روی پلک

دست از یه جا، به جای دیگه بره!  دوش رو پیدا کردم که مدام مجبوره ساک به به ام. حس یه آدم خانه ی عمه دوباره بر گشتم خونه -

خوره و حاضر نیس از خونه تکون بخوره. میگه شاید متین  مشت قرص می کنه و مشت حال و روز خوبی نداره مدام گریه میپوران  عمه

زنه. اقوام دور و نزدیک یا پشت خط تلفن  با تلفن خونه تماس بگیره. صبا هم یه گوشه کز کرده و چشماش از نگرانی دو دو می

خالصه مهربان بد جایی گیر کردم. دیگه کاری از دستم بر نمیاد و باید منتظر بنشینم تا هستن یا توی سالن پذیرایی خونه نشستن. 

زنه تا بلکه یه سر نخ از متین پیدا  پلیس خبری ازش پیدا کنه. البته صمدی وکیل کارخونه هم ببکار نشسته و داره به هر دری می

 .کنه

ی لمس موهای صاف و خوش حالت  کرد و عاقبت وسوسه نگاه می مهربان در سکوت سنگ صبور او شده بود و او را وجب به وجب

 .اش خفه کرد های در هم قالب شده یوسف را میان دست

رمق پاییزی کج و  ای یقه گرد او منتهی شد که به تنش خوش قواره نشسته و آفتاب بی های بازیگوشش به پلیور سرمه مسیر مردمک

 .تابید های فراخ و پهنش می همورب از چهار چوب پنجره از پشت بر روی شان

سمت او خم کرد و با لحنی  هایش را رها کرد، قدری سرش را به هایش شد. درد دل ی مهربان بر روی شانه ی نگاه خیره یوسف متوجه

 :آرام و نوازش گونه، پرسید

 جوری بهش خیره میشی!؟ های من دیدی که همیشه این چی توی شونه -

 .ی دنیا باشد ترین نقطه توانست امن هایی که می از ذهنش گذشت. مردونگی و تعهد، شانه سرعت نور جواب سؤال یوسف به

کرد. گفتگوهای ذهنش بر روی بازبان ننشست و شرمنده از اینکه به جای گوش دادن  پاچه شدن همین جمله کفایت می برای دست

سمت او هول داد و با  ها را به های رسید چک برگهچرخید، سر به زیر انداخت و  هایش حواسش پی بازیگوشی دل می به درد دل

 .کرد، ناشیانه سر حرف را بر گرداند چشمانی که از دیدن او پرهیز می

 .ها اومدم! آقای عباسی سفارش کرد زود برگردم ی امضای این برگه رفت به بهانه ای وای، داشت یادم می -

ها را امضا کرد و  خودکار رها شده بر روی میز را برداشت، خم شد و پای برگهیوسف با همان لبخند کنج لبش سری تکان داد، سپس 

 .سمت مهربان گرفت ها را به آن
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 .اگه دعوتت به صرف معجون آرامش همچنان پا بر جاست، همون جای همیشگی از سرویس پیاده شو -

 .و جواب مهربان لبخند وسیعی بود

*** 

گفت، برای یوسف آرامش به ارمغان آورد و در انتهای  مشتری به آن معجون آرامش می دم نوش گیاهی که صاحب کافه برای جلب

ترین  ها شاخه گلی که هنگام توقف در سر چهارراه، یوسف دست و دلباز بزرگ دیدارشان برای مهربان یک دسته گل رز قرمز زیبا. ده

 .گرد خرید ها را از دست فروش دوره آن

 .عالوه بر بوی خوشش تمام آغوشش را پر کرده بودهای چشم نوازی که حجم آن  گل

به یاد دسته گلی افتاد که بهزاد برایش خریده بود، که اسم دسته گل عروس بر روی آن بود اما بیشتر شبیه دسته گل مراسم ترحیم 

 !بود همان قدر پر غم و نازیبا

 زد، گل رز گم کند و با هیجانی که در صدایش مواج موج میهای  الی شاخه ها فرو برد تا خاطرات بد را البه صورتش را به داخل گل

 :گفت

 .ها خیلی خوشگله! مرسی وای خدای من، این گل -

ی او  کرد تا با سبز شدن چراغ راهنمایی و رانندگی به راهش ادامه دهد زیر چشمی نگاهی روانه که دنده را عوض می یوسف درحالی

 . زده بود کرد که همچنان هیجان

 !کنم، قابل تو رو نداره میخواهش  -

 .سمت یوسف چرخید ها کشید و سرش به های لطیف و مرطوب گل وار بر روی گلبرک مهربان دستی نوازش

 .چیز رو برای مامان و بابام بگم ای میشه تا همه پنهون کاری دیگه درست نیست. این دسته گل بهونه -

دانست پاییزی که آبستن اتفاقات بسیار است، باز  دید و نمی ها می س انبوه گلرخ یوسف و لبخند نرم بر روی لبش را از پ مهربان نیم

 .گذارد هم مانعی جلوی پایش می

*** 

ها گل رز بود به محض ورودش با لحن سرزنش آقاجانش نه  مـسـ*ـتی و حالوت یک بعد از ظهر عاشقانه و سورپرایز یوسف که ده

 .لبش را هم دزدید تنها دود شد و به هوا رفت، بلکه لبخند روی

که نگاهش بر روی دسته گلی بود که  های ویلچرش گذاشت و آن را قدری به جلو هول داد و درحالی آقای دلشاد دست روی چرخ

 :پاسخ گذاشت و سرد و کوبنده گفت ی مهربان را پر کرده بود، سالم او را بی تمام حجم سـ*ـینه

 ! هزاربار من و مامانت و مهرسا به موبایلت زنگ زدیمنباید حواست به موبایلت باشه؟ غروب تا حاال -
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هایش را بر روی هم فشرد. به یاد موبایلش افتاد که از حالت سکوت خارج نکرده بود. دسته گل را همراه نگاهش به  از شرمندگی لب

 :کرد، جواب داد پایین سر داد و با لحنی که شرمندگی از آن شره می

 .یلت بود، متوجه نشدم. من که گفته بودم یکم دیر میامببخشید! موبایلم روی سا -

 .آقای دلشاد با اخم نشسته میان دو ابرویش به میان حرفش آمد

 !بله گفته بودی دیر میای؛ ولی نگفتی که موبایلت رو جواب نمیدی -

 :داد سمت دسته گل واژگون شده در دست مهربان برگشت و با همان لحن توبیخ گرش، ادامه سپس نگاهش به

 ها چیه!؟ مناسبت این گل -

 .قلب مهربان به حالت سکته ایستاد و دوباره شروع به حرکت کرد

داد. در این شرایط محال بود  کرد و او را درسته قورت می حرکتی ناموزن مانند تاالپ و تولوپ! دوست داشت در دم زمین دهان باز می

 .که به ذهنش رسید رضایت دادبتواند از یوسف بگوید و به ناچار به اولین دروغی 

 .ها رو از سر چهارراه برای شما گرفتم گل -

اش که مستمر و پیوسته چشم از او بر  اش فهمید و نگاه خیره آقای دلشاد دروغ او را باور نکرد و این را از چشمان باریک شده

 .داشت نمی

 .زحمت انداختی؟ یه شاخه هم برای من کافی بود چرا خودتت رو به -

سمت اتاقش هدایت کرد و رو به  اعتنایی واضحی به او، ویلچر را به ی مهربان برداشت و با بی س نگاهش را از سر فرو افتادهسپ

 :ها در رفت آمد بود، گفت هایش مثل یویو بین آن زد و مردمک مهرسا که از ترس ابهت پدرش جیک هم نمی

ه توی بیمارستان دست تنها مونده. کارت اعتباریم رو کنار میز تلفن مهرسا بهش بگو افسرخانوم دچار شوک عصبی شده و حوری -

 .گذاشتم، بهش بده و بهش بگو ماشین رو بر داره و بره کمک مادرش

 .سرش بست سمت اتاقش رفت و در را پشت های ویلچرش گذاشت و به آقای دلشاد این را گفت و دست روی چرخ

ی درشت آب را در ته چشمانش  ربان آورد و در تالشی مذبوحانه سر بلند کرد تا قطرههای مه محلی آشکار اشک را تا مردمک این بی

سمت مهرسا برگشت و با  وگنگ مسیر نگاهش به تر است و گیج از هزار ناسزا هم دردناک« بهش بگوها»کرد این  دفن کند. حس می

 :آمد پرسید صدایی که از ته چاه بیرون می

 شده؟ درست برام تعریف کن ببینم چی -

های بازیگوشش پی دسته گل رز واژگون شده در دست مهربان بود و منتظر فرصت تا زبانش را به کار بیاندازد و  مهرسا چشم

سمت مهربان که کنار در ایستاده بود، دوید سپس خم شد و دسته گل را از دست او گرفت. صورتش را  محض بسته شدن در اتاق به به

 :که مشامش پر از بوی خوش گل بود سر بر داشت، گفت گاه درحالی ایی عمیق و جاندار کشید، آنه ها فرو برد و نفس میان گل
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ی ما و گفت  وای مهربان نبودی ببینی دم غروبی اینجا چه قیامتی به پاشد! افسر خانوم سراسیمه، گریون و تو سر زنون اومد خونه -

خاطر وام بانکی سندش گرو  ی خودشون به گفت خونه ا آزادش کنه. میخواست ت محل گرفتن و سند می خاطره چک بی بهزاد رو به

اش تموم نشده بود که غش کرد و تاالپی افتاد زمین. رنگش شده بود عین میت! آقاجون سریع زنگ زد  بانکه. بیچاره هنوز جمله

ساعتی رو تحت نظر پزشک باشه،  اورژانس، بعد هم آمبوالنس اومد و دکتر اورژانس گفت شوک عصبی بهش وارد شده و بهتره چند

 !دادی بعد هم هرچی به تو زنگ زدیم بلکه زودتر بیای بری پیش مامان، موبایلت رو جواب نمی

حجم این همه اتفاق، برخورد سرد پدرش و دروغی که باور نشد، پاهایش را سست کرد و دست به جالباسی چوبی کنار دستش 

 :گفت رمق، گذاشت تا تعادلش بر هم نخورد و بی

 !سوییچ ماشین و کارت اعتباری آقاجون رو بده برم ببینم چی شده -

 .دست جستی زد و و همان کرد که اوگفته بود مهرسا، گل به

شنید  سرش می ای آخر صدای مهرسا را پشت ی مامان حوری را گرفت. لحظه دوید شماره سمت در ساختمان می که به مهربان درحالی

 :گفت که می

 .جون میگه بهش بگو آهسته رانندگی کنهمهربان آقا -

*** 

هایش پیچیده بودند و  شد. گویی عجله و شتاب را به تار تار ثانیه راهروی باریک بخش اورژانس مثل داالنی مدام پروخالی می

 .های خالی و مملو از نگرانی اولین چیزی بود که به استقبالش آمد های مضطرب و نگاه چهره

های در هم تابیده شده و خلقی تنگ، دقیقاً همان استقبال گرمی که انتظارش را  خسته و قدری عصبی با سگرمهحوری،  بعد هم مامان

 .داشت

اس،  مون کنی! نباید به نگاه به اون ماسماسک توی دستت بندازی؟ مهرسا که بچه حاال خوبه آتیش نگرفتیم و قرار باشه تو خاموش -

 .ها رفتن کیش زنگ زدم داداشم بلکه اون بیاد کمک گفت که با مرضیه و بچهبینی،  حال و روز بابات رو هم که می

 :ی آب دهانش، گفت اش کشید و بعد از فرو دادن ته مانده هدف وکالفه دستی به پر شال شل و وارفته خانوم بی حوریه

رم وصل کردن و همین که تموم بشه کس نیس به دادش برسه. فعالً هم بهش س کس و کاره و هیچ این بنده خدا هم بدتر از ما بی -

ی پرودگار تو هم یه چند وقتیه یه جا سرت گرمه  مرخص میشه. من و بابات هم دلمون به تو خوشه که پشتمون هستی که به شکرانه

 دونم کجاست!؟ و من نمی

وار مادرش آمد  های سلسله جملههایش پنهان کرد. به میان  اش را پشت لب حاال که خیالش از بابت افسر خانوم راحت شده بود، خنده

 .چید ها را پشت هم می که یک نفس آن
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کنیم و میگم کجا سرم گرمه. فعالً سالمتی  خوام! اینجا جای حرف زدن نیس. بعداً با هم صحبت می مامان، گفتم که معذرت می -

 .افسرخانوم مهمه

سمت تنها  خورد گرفت و به ای هم می ه بود و گاهی تنهسپس بازوی او را که درست وسط راهروی باریک بخش او رژانس ایستاد

 .هایش فشار مختصری آورد و او را وادار نشستن کرد صندلی خالی برد و به شانه

 .حرف و کالمی به چشمان او زل زد رویش ایستاد و بی منتظر روبه سپس

های دخترش دل نگران با چشمان باریک  از نا گفتهگاه کالفه  خانوم سرش را قدری باال برد تا نگاهش به مهربان برسد. آن حوریه

 :شده مانند کارآگاهی که پی کشف رازی مخوف باشد، پرسید

ی ما خونه خریدن؟ آره درست فهمیدم؟ اگه  ببینم مهربان اونی که سرت رو گرم کرده بهزاده؟ واسه همینه که اومده نزدیک خونه -

 !کرد دونست از خوشحالی عالم و آدم رو خبر دار می ن اگه میخواهید رجوع کنید چرا افسر خبر نداره ؟ او می

 .ترش را به داخل شالش هول داد و معترض شد آشفته از سناریویی که مادرش آن را نوشته بود، چتری آشفته

کلنکجار میرن!  کنم؛ ولی نه بین این همه مریضی که با درد دارن زنی؟ براتون تعریف می ها چیه که می مامان تو رو خدا! این حرف -

 .انگار یادتون رفته واسه چی ما اینجایم

 .هایش پروخالی شد چنان که گونه سپس پوف بلند کشداری کشید آن

 قدر رفتیم توی حاشیه یادم رفت بپرسم اصالً بهزاد رو برای چی باز داشت کردن!؟ این -

 .ت در ورودی برگشتسم خانوم مجبور شد کوتاه بیاید، دستی در هوا تاب داد و سرش به حوریه

خوره! من هم همون قدر  ام آلوتو دهنش خیس نمی دونم واال! مگه خبر گزاری مهرسا برات تعریف نکرد؟ قربونش برم بچه چه می -

دونم که مهرسا برات تعریف کرد. بیچاره افسر هراسون اومد سند بگیره برای آزادی بهزاد، یه دفعه غش کرد و افتاد زمین. نشد  می

ی بابات چهار ماه پیش رفت برای  محل بوده! بنده خدا خبر نداره سند مغازه ی چک بی حسابی ازش بپرسم انگاری واسه درست و

 .ضمانت پدر شاگرد مغازه و سندخونه هم که رفته برای تعویض و تک برگی شدن و فعالً بهش دسترسی نداریم

کرد، با سر به انتهای راهرو  اش را سفت می که گره شل روسری یقرار از جایش برخاست و درحال خانوم این را گفت و بی حوریه

 .اورژانس اشاره کرد

افسر رو آخرین اتاق دست راست راهروبستری کردن. من میرم ببینم سرمش تموم شده یا نه؟ تو هم برو حسابداری تصویه کن سر  -

شب برو پیش افسر بمون مواظبش باش، بنده ی خدا گـ ـناه  تونم تنها بگذارم. تو و نمی گیریم. من، بابات ر اش رو می راه هم نسخه

 .خواد داره. بهزاد هم امشب رو باید مهمون کالنتری باشه تا ببینیم خدا چی می

آمد.  کرد، اما فعالً کاری از دستش بر نمی توانست کمکی می خواست می مهربان سری جنباند، بهزاد تمام قد در ذهنش ایستاد دلش می

 . اندخت و سر توی موبالیش خم کردای باال شانه
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کرد تا مبادا  اش را چک می بار گوشی قدر برای جواب ندادن به موبایلش شماطتت شده بود که وسواس گونه هر چند دقیقه یک آن

 .بار در ازدحام بخش اورژانس از تلفن یا پیامی از آقاجانش غافل شود این

 .اش آرامش سرازیر کرد های پر همهمه ون دودی به هوا فرستاد و به لحظهاما پیامک یوسف با لبخندی وسیع بهزاد را چ

 .مواظب لبخند مهربونت باش. مرسی برای معجون آرامش امروز -

*** 

 فصل نهم

 .شکست ای که برایش غریبه بود را می شنید، آهنگ ممتدی که سکوت خانه هایش می آلودگی تیک ساعت را زیر خواب تیک

 .آلودگی مانند متکا سنگین شده بود کرد اما پاهایش به حالت خواب می نرمی زیر سرش را حس

اش را نیمه باز کرد و هوشیاری را  های خسته وار زنی میان خواب و بیداری پلک های ریزو ناله تیک ساعت، صدای گریه کنار تیک

 .وقفه سرازیر شد سمت مغزش بی به

چشم بر هم زدنی سیخ نشست و خود را پایین تخت افسر خانوم دید که به تاج  مانند کسی که خطای بزرگی از او سر زده باشد، به

 .صدا گریه کند تا خواب خوش مهربان را بر هم نزند کرد ریز و بی تخت تکیه داده و سعی می

و  زد های ویلون و سیلون روی صورتش را پس جا شد و شرمنده دستی به چشمان خواب آلودش کشید. چتری مهربان قدری جابه

پاچه  اطراف چرخاند دست شنید به تیک ساعتی که توی خواب و بیداری می که زمان را گم کرده بود و نگاهش را پی تیک درحالی

 :گفت

 !ساعت چنده؟ ببخشید نفهمیدم کی خوابم برد، مثالً اومدم مواظب شما باشم -

 .ی مهربان کشید روی موهای شلخته افسرخانوم با سر انگشتانش صورت غرق اشکش را پاک کرد و دستی پر مهر بر

 .قربون اون دل مهربونت برم! خوب کردی خوابیدی، تو ببخش که مزاحم استراحتت شدم. پاشو برو توی اتاق بهزاد بخواب -

 .اش سرازیر شد های استخوانی های شفاف بر روی گونه ی چشمانش از اشک براق شد و با پلک بر هم زدنی قطره افسرخانوم کاسه

ی شوهرم با  ام امشب کاری بکنم حاال از کجا سند پیدا کنم؟ تو که از زاد و رود ما خبر داری، خونواده هی بمیرم، نشد برای بچهال -

خواست دختر شیرین عقلش رو  فوت اون خدا بیامرز ما رو هم همراهش دفن کردن و دیگه نیومدن سراغمون تنها خواهرم که می

 .هر کرد و ما رو بوسید و گذاشت کنارببنده به ریش بهزادم باهامون ق

 .های ممتد تبدیل شد ها را شبیه به متکا کرده بود به سوزن سوزن آلودگی که آن پاهای مهربان از حالت خواب

 .ی تخت کنار افسرخانوم نشست داد روی لبه که آن را ماساژ می برخاست و درحالی

شون  زنم زودتر برگردن و سند خونه ها رفتن کیش، زنگ می ا زندایی و بچهچی درست میشه. دایی حشمت ب توکل کنید به خدا، همه -

 .بریم رو برای آزادی بهزاد می
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 .داد، حالتی مثل ننو کرد و خود را ریز و ممتد به اطراف تکان می افسرخانوم، برای خودش به تنهایی عزا داری می

خبر شدم  دوست هستیم، یه چند سالی همدیگه رو گم کردیم و ازش بی شناسم ما از دبیرستان با هم قربونت برم من مرضیه رو می -

خوره، اگه بدونه جایی براش منفعت نداره محال یه قدم  و دوباره دست روزگار ما رو سر راه هم قرار داد. مرضیه نون رو به نرخ روز می

ه سند برای آزادی بهزاد بگذاره، قول بهزاد و دونم اگ برداره. چند وقت پیش یواشکی حرف ستاره و بهزاد رو پیش کشید و من می

الفور خودش و ستاره از آسمون  فهمم این مدت واسه چی تا من میگم آخ، فل گیره. به خیالش من خرم و نمی ستاره رو از من می

 .میوفتن پایین

این حرکتش خوشم نیومد؛ ولی  پیش از اینکه توی مهمونی مولودی تو رو ببینم، مرضیه حرف ستاره رو پیش کشیده بود، راستش از

 .ی بهزاد که اونم شکر خدا نظرش مخالف بود حرفی نزدم گذاشتم به عهده

خبر بود مدور شد. برای هضم آنچه که شنیده بود آب دهانش را محکم فرو داد و دست  ی سر به مهر که از آن بی چشمانش از نا گفته

 .الغر و استخوانی سرد افسر خانوم بر روی دستش نشست

قدر زر زرگر شناسد و قدر گوهر گوهری. قربون اون موهای نارنجیت برم، بهزاد لیاقت تو رو نداشت! من همون روز که توی  -

تون رفت و آمد کردم و دیدم مثل اسمت قلب مهربونی  ی دوستی با حوریه توی خونه مهمونی دیدمت به دلم نشستی و قتی به بهانه

کنی، مطمئن بودم زن زندگی میشی و بهزاد رو وادار کردم که بله بگه. اون روزها خیلی  فکر نمیداری. همراهی، رفیق راهی، سبک 

 .چاق بودی و همین باعث شد بخوره توی ذوق بهزاد

اش درهم شد، سرش را قدری تکان داد تا تصویر محو خاطرات  سر گذاشته بود چهره مهربان از یادآوری روزهای خاکستری که پشت

 .دگذشته محو شو

هاست هرچی بوده تموم شده. تعریف کنید بهزاد اصالً واسه چی صد و پنجاه میلیون پول نزول  سر آدم افسرخانوم، گذشته مال پشت -

 !کرده؟ شما که اوضاع مالی تون خوبه

 .هایش قرار گرفت های لرزان اشک خاطر آورد و مهربان پشت قطره هایش را به افسرخانوم دوباره غم

ی  ی پاساژ گذشته و حاال دوره گفت دوره ی گلیمت پات رو دراز کن به خرجش نرفت. می چقدر بهش گفتم اندازه چی بگم مادر -

هاست. رفیقش زیر پاش نشست که شراکتی یه بوتیک با کالس توی مرکز خرید اجاره کنن و شراکتی  مرکز خرید و این حرف

ونیش رو خورد و هرچی داشت و نداشت ریخت وسط و کم و کسرش شد ام گول چرب زب های مارک دار از خارج وارد کنن. بچه جنس

تر اما زیر بار نرفت. نزول کرد و چک صد  یربشه، گفتم خونه رو بفروش میریم یه جای کوچک صد میلیون تا سهمش با شریکش یربه

تونستیم با اون  نکی نداشت نمیگفتن انصاف سرش میشه. این خونه رو هم اگه وام با و پنجاه میلیونی داد دست نزول خور که می

 .ی قدیمی ته کوچه بن بست عوض کنیم خونه

 .داد های خشکش را با سر زبان تر کرد و نفس عمیقی کشید و دم و بازدمش بوی غم و استیصال می لب
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وعد چک سر رسید و اون هاشون فروش نرفت و م قرار بود سه ماهه پول رو بر گردونه، اما با این اوضاع اقتصادی و رکود بازار جنس -

 .اش سودا کنه خبر چک رو گذاشت اجرا، شریکش پسر بدی نیس، اما بدتر از بهزاد آه نداره که با ناله از خدا بی

 :هایش را متوقف کرد و با لحنی درمانده، گفت باره جمله افسرخانوم به یک

 ش بشه؟ یعنی بهش غذا دادن؟ام توی باز داشتگاه سرد مهربان، امشب هوا خیلی سرده میگم نکنه بچه -

 .واپسی یک مادر رسید زد، مهربان به فریاد دل چشمانش پی بهزاد دودو می

 .دید؟ بهزاد االن خوابه و بهش غذا و پتو هم دادن چرا خودتون رو شکنجه می -

 .کرد پتو را تا گردن او باال آورد سپس درحالی که او را وادار به خوابیدن می

 .ید. دیر وقته ، فردا همه چی درست میشهبهتره دیگه بخواب -

 . افسرخانوم دست او را میان هوا و زمین قاپ زد و محکم بین دستانش گرفت و به چشمانش خیره شد

پس تو هم قول بده، امشب توی تخت بهزادم بخوابی. ملحفه و رو بالشتش رو امروز عوض کردم. بذار نفس تو توی اتاق بهزادم  -

 .ی کوچیک رو ازم نگیربچرخه، این دل خوش

 .هایش مانده بود دل کنان میان چه کنم مهربان درمانده به چشمان او زل زد و دل

 .پا روی دلش گذاشت و با لبخندی که رنگ نارضایتی داشت پلک بر هم فشرد

دونید که خوابم  م کنید میکنم .اگه کاری داشتید صدا هرچند کار درستی نیس، اما اگه باعث بشه شما راحت بخوابید این کار رو می -

 .سبک و زود بیدار میشم. مطمئن باشید فردا روز بهتری شروع میشه

خیری  رمق افسرخانوم را جواب داد و بعد از شب به سپس برخاست، آباژور کنار تخت را روشن کرد و با لبخندی، لبخند کم رنگ و بی

 .راهی اتاق بهزاد شد

گامی پس و پیش رفت. عاقبت میان تردیدهایش پا به اتاق گذاشت. اتاق مردی که تا چند ماه  مردد و پشیمان از قولی که داده بود،

 .پیش شوهرش بود حالل، حالل

 .اش نشان از مارک دار بودنش داشت ی خاص کرد، عطر تلخ و تندی که رایحه بوی عطر بهزاد حتی بدون حضور او غوغا می

 .ی دیوار چسبیده بود پاشید شد تر قدی او که به سـ*ـینهبا روشن کردن لوستر نور دست و دلباز به پوس

 .کرد رو را نگاه می ی کاله کابویی که بر سر داشت گرفته بود و خیره به دوربین روبه عکسی که با ژستی خاص، لبه

دیده بگیرد. با آن بینی ی او را نا  ی مردانه توانست جذابیت چهره قدر شیک و الکچری، انصافاً نمی ها، همان ژستی همانند سلبیریتی

قلمی و مردانه و ابروهای پر و مشکی که هم خوانی غریبی با موهای مشکی و خوش حالت رنگ شبش داشت. البته چشمان مورب و 

 .ی خوش فرمش با آن ته ریش شیک و مردانه چیزی نبود که جنس موثنی به آسانی چشم بر روی آن ببندد چانه

 .ای هم نثارش کرد هرو به عکس دهن کجی و خود شیفت
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های متفاوت بود. نادیده  سمت دراور چوبی چسبیده به دیوار رفت که روی آن مملو از انواع عطر، افترشیو و کرم لخ کنان به لخ

های تزینی و  های مارک دارش است و کشوی بعدی انواع کمربند چرمی با سگگ دانست کشوی اول آن متعلق به ساعت و عینک می

 .متفاوت

 .ای دست و دلباز در آن پخش شده بودند های نقره خوابش هنوز همان بود با رو تختی به رنگ آسمان شب که ستاره تخت

دار تابستانی، روزی که بهزاد  سمت زمین به گذشته پرتاب شد. به یک بعد از ظهر گرم و تب افکارش همانند سرعت حرکت نور به

آرنجش را حائلی بین نور محیط و چشمانش کرده بود. او با چه شور و شوقی از روزی  آلود روی تخت دراز کشیده بود و خسته و خواب

 .گفت و بهزاد ناجوانمردانه خنجر تحقیر را میان قلبش فرو کرد که گذرانده بود می

 .خوام بخوابم زنی! برو بیرون می اه، سرم رو بردی مهربان چقدر حرف می -

هایش بیرون بیاید. نباید به افسرخانوم  کشید تا حس تلخ و گس آن روزها از الی ریه اش گذاشت و نفس عمیقی دست روی سـ*ـینه

 .داد، توان شکنجه شدن با خاطرات تلخ گذشته را نداشت قول می

ای هم رویش بکشد. با این تصمیم سر چرخاند تا از اتاق بیرون  روی تلویزیون بخوابد و ملحفه ی روبه توانست روی کاناپه اصالً می

های بهزاد باز بود، درست مثل ذهن او که درب افکارش را به روی  ود و مسیر نگاهش به کمد دیواری رسید. درب کمد لباسبر

 .خاطرات نه چندان قدیمی باز گشوده بود

 .هایش میان همان خاطرات تلخ گیر کرده باشد کرد، گویی نفس ی اتاق احساس نفس تنگی می در هوای سنگین و خفه

زبان خالی کرد و آن را با آخرین توان میان مشت کوچکش فشرد؛ ولی  بست و تمام حرصش را بر سر موبایل بی هایش را چشم

ی ممتد موبایل مانند ناجی به دادش رسید و او را از ته چاه خاطرات بیرون کشید و درب افکارش را به روی بهزاد محکم بست  ویبره

 .االپ و تولوپ افتادی یوسف قلبش روی موجی از ت و با دیدن شماره

ی پا  قدر سخت و عذاب آور ! بالفاصله روی پاشنه حس خائنی را داشت که حین ارتکاب خــ ـیانـت مچش را گرفته باشند. همان

 .های بلند از اتاق بیرون رفت چرخید و پشت به پوستر تمام قد بهزاد شد و با گام

 :ی رقصان سبزرنگ موبایلش را لمس کرد و گفت دایره اش با یوسف سهمی نداشت! بهزاد یقیناً در خلوت شبانه

 .خیر سالم شبتون به -

خواه  خیر یوسف او را در خلوت شب از دنیا جدا و به فضای عاشقانه پرتاب کرد که با اعتراضی ظریف اما دل جواب سالم و شب به

 .همراه بود

پچ رو بهش اضافه نکن که پشت خط خوابم ببره! مگه توی  مهربان، به قدر کافی صدات الالیی ذهنم هست. تو رو خدا دیگه پچ -

 تونی حرف بزنی؟ اتاق خودت نیستی که نمی
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ی او  اش پنهان کرد و ارمغان جمله های فشرده شده گاه یوسف، لبخندش را پشت لب های گاه و بی رفت از این اعتراف دلش غنج می

 .تاپ تاپ قلبش شد

سمت پنجره راهی شد. پرده را پس زد و به  پشت کرد و میان نور مالیم تک آباژور کنج پذیرایی بهبه درب نیمه باز اتاق افسرخانوم 

 .تماشای سکوت و خلوتی خیابان نشست که بدون هیچ عابری در خواب فرو رفته بود

 .دید ها در آن زندگی کرده بود از این زوایه می برای اولین باری بود خیابانی که سال

ی همسر سابقش توجیح کند. فرصتی برای فکر کردن هم نداشت و به آنی  برای یوسف حضورش را در خانهدانست چگونه  نمی

 .هایش را از سر گرفت پچ تصمیم گرفت تا واقعیت را با حذف بخشی از آن بگوید و دوباره پچ

تر از خونمون دم غروب حالشون بد  ی دو پالک پایین تونم بلندتر از این حرف بزنم، راستش خونه نیستم. همسایه ببخشید. نمی -

 .برتشون درمانگاه. چون کسی پیششون نیست،؛اومدم اینجا تا مراقبشون باشم حوری می میشه و مامان

خانوم روی زمین پیش پایش گذاشته بود برداشت و با همان لباسی که از  یوسف چشم از سینی شام و بشقاب لوبیا پلویی که انیسه

 .هایش را بر روی تخت هوار کرد و بی خیال دنیا شد بیرون آمده بود، خستگی

 .ماندند ی دلش جا می های روزگار پشت دروازه ها و مشغله زد غصه مهربان که حرف می

 .پس راسته که آدما شبیه اسمشون میشن! پدر و مادرت خیلی خوش سلیقه هستن که اسمت رو مهربان گذاشتن -

ای همراهش بود  ن آن را با تمام وجودش حس کرد. از این اعتراف که لحن عاشقانهکرد و مهربا از صدای یوسف خستگی شره می

 !صدا باشد اما نبود هایش را پشت دستش پنهان کرد تا بی حالش شد که خنده چنان خوش به آن

 .هات هم به دل میشینه پت خنده مهربان بانو، صدای پت -

صدا تاالپی پایین افتاد. تا به حال کسی او را مهربان بانو صدا نکرده  وشی بیاش را به خنکای شیشه سپرد. دلش از خ مهربان پیشانی

چسباند که رنگ و بویی  بود، برای بهزاد همیشه مهربان بود بدون هیچ پسوند و پیشوندی، البته گاهی با اندکی تأمل خانوم به آن می

 .از تمسخر داشت

 :گفت کشید و می ی او می وار بر روی صدای بم و خسته وانست دست نوازشت هایش را در دم بلعید. از ته دل آرزو کرد می خنده

 میشه بازم مهربان بانو صدام کنی؟ -

 :ای دیگر گفت ی دل گذاشت وجمله اما پا روی خواسته

 .زنه خستگی توی صدات موج می -

 .هایش نشست، همسفر همراهش او را خوب شناخته بود لبخندی نرم بر روی لب

 ون اومدم. با صمدی رفته بود دم کالنتری تا ببینم خبری از متین شده یا نه؟تازه از بیر -

 .هایش بیرون آمد الی نفس نفس عمیقی کشید و چیزی شبیه به آه از البه
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پوران اصالً حالش خوب  ی زندگیم بد جوری از دستم در رفته! کارهای کارخونه و قراردادهاش رو هواست، عمه مهربان، سر رشته -

اش خبری ندارم. متین هم که شده یه قطره  کنه، صبا رو هم به امان خودش ول کردم و از درس و مدرسه تابی می ت و مدام بینیس

 !آب و رفته تو زمین، حتی پلیس هم نتونسته سر نخی پیدا کنه

 .هایش را بست و نجوا کرد از غم خوابیده در صدای یوسف دلش مچاله شد، چشم

 .ها اجازه نده تا مغلوبش کنه فقط رنگ و بوشون عوض میشه. هنرمند کسی که به غصه ها همیشه هستن، غصه -

 :یوسف گفت

 !هنرم پس من خیلی بی -

 جان قربونت برم تو هنوز نخوابیدی !؟ مهربان -

 .دسمت او چرخید که در چند قدمی او ایستاده بو سرعت از پنجره جدا کرد و به صدای افسرخانوم مانند اهرمی او را به

 :باز هم حس همان خائن خطا کار را پیدا کرد و دستپاچه گفت

 شما چرا نخوابیدین!؟ چیزی الزم دارید؟ -

ی تخت نشست، سپس خم شد و سینی شامش را از روی زمین برداشت و  ی آن دو بود بر خاست و لبه یوسف که شنونده!ی مکالمه

 .روی تخت کنار دستش گذاشت

 .خیر ه بیمارت برس منم شامم رو بخورم تا فردا شب بهفرانسیس نای تینگل! برو ب -

زده،  کوبید و واهمه داشت تا مبادا در این میان افسرخانوم اسمی از بهزاد ببرد. شتاب گروپ می قلبش روی دور تند مثل طبل گروپ

 :جوابش را داد

 .خیر باشه ، باشه ممنونم که زنگ زدی. خوب بخوابی شبت به -

زد و موهایی  اش دو دو می زده سمت او رفت که نگاه وحشت لرزید بالفاصله تماس را قطع کرد و به انی که میگاه با سر انگشت آن

 .کرد پریشانش، حال پریشانش را حکایت می

 آب براتون بیارم؟ -

 .ای باال انداخت افسر چانه

 .برم توی اتاقش بخوابم بلکه آروم بشم خوام بره. دلم هوای بهزادم رو کرده می نه قربونت برم، تشنه نیستم! خوابم نمی -

 :کرد. از خدا خواسته گفت تاپ می قرار تاپ مهربان با وجود گذشتن چند ثانیه باز هم قلبش بی

 .خوابم خب پس شما روی تخت بهزاد بخوابید. منم بیرون روی کاناپه می -

 !تونم شما دوتا رو با هم داشته باشم؟ چرا نمی -
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ی افسرخانوم که آرزوی محالی به تار و پودش کوک زده بود، سبب شد تا باری دیگر پا روی دلش بگذارد  هلحن شکسته و درماند

 .تر شد و دست روی بازویش گذاشت قدمی به او نزدیک

 خوابم. فردا صبح برای امشب یه پیشنهاد بهتری دارم. شما روی تخت بهزاد بخوابید که بوی اون رو میده، من هم پایین تخت می -

زنه. توکل کنید به خدا  کنم و بعد هم میرم سر کار؛ ولی مامانم حتماً بهتون سر می زود بیدار میشم صبحانه رو براتون آماده می

 .زودی درست میشه چیز به انشاءاهلل همه

 .اش پایین تخت بهزاد خوابید و تا صبح خواب آشفته دید رغم میل باطنی مهربان آن شب علی

*** 

 .گفت نه ی لجبازی نشسته بود و خیال کوتاه آمدن هم نداشت و یک کالم می دنده آقای دلشاد روی

کرد. نا امیدی در قاموس او جایی نداشت  نا امید از آقاجانش چشم گرفت که روی ویلچر نشسته و اخبار تلویزیون را با دقت دنبال می

 .کرد بایست برای افسرخانوم کاری می و می

ای خانگی خود رادبه مامانحوری رساند، کنار او روی مبل نشست و کتابش را تا امتداد صورتش  مانند گربهدست ه لخ کنان کتاب به لخ

 :وار گفت پچ اش پشت آن پنهان شود و پچ باال کشاند تا چهره

 !ـناه دارهترسم زیاد اصرار کنم بد بر داشت کنه، افسر خانوم گـ  مامان تو رو خدا شما یه جوری آقاجون رو راضی کن. من می -

ی آشپزیش را از روی میز برداشت و آن را باز کرد. او هم آن را تا امتداد  خانوم زیر چشمی نگاهی به همسرش انداخت، مجله حوریه

 :ی سرش را تغییر دهد، جواب داد آنکه زوایه اش باال آورد و بی چهره

کنه و  ه پولی که تو حسابش داره. میگه با این پول کار میمون کار کنم؟ تکلیف سندها که معلومه می ها! میگی چی زنی حرفی می -

بینی ، خونه نشین شده و شاگردش داره مغازه رو  دست مردم چک داره و باید پول توی حسابش باشه. خودت که حال و روزش رو می

شون رو نخواست و مرضیه هم  هگردونه، فقط موندم هاج و واج چرا این سه روز که بهزاد بازداشت شده، افسر از مرضیه سند خون می

 !حتی یه تعارف نزد

آنکه تکان  مهرسا که گوشش پی آن دو بود خود را به مادرش چسباند، او هم کتاب ادبیات فارسی را تا امتداد چشمانش باال آورد و بی

 :پیس کنان گفت بخورد، پیس

جا خودش به زبون بیاد و  زنه تا افسرخانوم نا امید از همه یخوابه که آب زیرش بره! حرفی نم مامان خانوم، زندایی مرضیه جایی نمی -

 .بره زیر منت زندایی حاال از من گفتن بود و شما هم باور نکنید

 :مهرسا از هیجان آب جمع شده در دهانش را فرو داد و چهارزانو روی مبل نشست و ادامه داد

ز باالخره دامادمون بوده. خدا رو چه دیدی شاید دوباره بازم دامادمون شد مامان تو رو خدا به کاری بکن. بهزاد گـ ـناه داره، یه رو -

 !کدورت پیش میاد خوبیت نداره
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که همچنان کتابش را نقاب صورتش نگه داشته بود قدری خم شد و دستش را؛به پای  ای در دل گفت و درحالی مهربان خدا نکنه

 .حساب کار دستش بیایدمهرسا رساند و نیشگون جانداری از پای او گرفت تا 

 چندبار بگم تو کار بزرگترها دخالت نکن؟ -

که جای نیشگون را ماساژ  ی ادبیات مقابل صورتش بود، درحالی طور که کتاب گشوده آخ پر دردی از ته دل مهرسا برخاست. همان

 :پیس کنان معترض گفت داد در داالنی که کتاب و مجله دیوار آن شده بود، پیس می

 .گیری؟ مگه دروغ میگم؟ حاال بنشین و تماشا کن شی الهی! چرا نیشگون میچالق ن -

 .پچ کند ی مالیمی زد، حاال نوبت او بود تا پچ خانوم که مابین آن دو نشسته بود، کالفه با دست بر روی پای مهربان ضربه حوریه

 د یادت رفت؟هایی به من بزنی! چی ش زنی؟ اصالً قرار بود تو یه حرف واسه چی بچه رو می -

 .مهربان دهان باز کرد تا جواب دهد اما صدای آقای دلشاد مجالی به او نداد

 کنید؟ پیس می هاتون رو پشت کتاب و مجله قایم کردید و پیس چیه سه تفنگدار صورت -

هایش  ش را با فشار لبهای که خنده روی زانوهایشان گذاشتند. آقای دلشاد درحالی هایشان را بستند  هر سه بالفاصله مجله و کتاب

 :جوید، گفت می

 .های زنونتون تموم شد یه چایی تازه دم با توت خشک هم به من بدید اگه بحث -

اش شد. نفس عمیقی کشید و صدایی شبیه  ی آشپزی خانوم هم مشغول ورق زدن مجله مهرسا چشم غلیظی گفت و بر خاست، حوریه

 .به پوف از دهانش خارج شد

پناه  نتیجه مانده بود. از آقاجانش که مرغش یک پا بیشتر نداشت برای افسرخانوم بی هرسا نیمه کاره و البته بیشان به لطف م بحث

 .کرد بایست راه دیگری پیدا می شد و می آبی گرم نمی

به خود  دیلینگ موبایلش او را چرخید، صدای دیلینگ ی چه کنم می میان شش و بش افکار در هم و بر همش که تمامی روی پاشنه

ی  ی موبایلش انداخت. با دیدن پیش شماره آورد و به تصور اینکه یوسف پشت خط است، کتاب به دست برخاست و نگاهی به صفحه

ای مات شد. گویی از سیاره دیگر با او تماس گرفته باشند که این چنین در بهت فرو رفته بود. با  افغانستان نفسش رفت و لحظه

 :حوری که او را زیر نگاه تیزش داشت، گفت آمد رو به مامان اش بیرون می جرهسختی از حن صدایی که به

 !ی افغانستان پیش شماره -

 .خانوم یا خدایی گفت و مجله در دستش را چنان به روی میز پرتاب کرد که صفحاتش به حالت پرواز در آمدند حوریه

پروا  آورد، لمبر زد دستش را سوزاند و بی تاتی کنان می ینی تاتیپاچه شد. لیوان چای دورن دستش که بدون س مهرسا هم هول و دست

 .های ممتد موبایل مهربان گم شد آن را رها کرد و لیوان بر روی سرامیک سقوط کرد و صدای جیرینگ شکستنش میان بوق

 :سمت مهربان چرخاند و اندکی به او نزدیک شد و گفت آقای دلشاد ویلچرش را به
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 .ده چرا خشکت زده!؟ شاید مهرنوش یا نجیب پشت خط باشن! بذار روی اسپیکر ما هم بشنویمباباجان جواب ب -

کرد. حالتی مثل خواب رفتگی، به  حسی به انگستانش منتقل می هایش دچار برودتی باور نکردنی شده بود. سرمایی که بی دست

 .الی خانه که به دورش حلقه زده بودند شنونده باشندی سبزرنگ را لمس کرد، آن را روی حالت بلندگو گذاشت تا اه سختی دایره

 .بله بفرمایید -

 .صدای ضعیف مهرنوش همراه حجم وسیعی بغض به استقبالش آمد

 !مهربان، منم مهرنوش. تو رو خدا به دادم برسید -

هایش  کفن بیرون آورده باشند. لب روح، گویی او را تازه از میان خانوم رنگ به رو نداشت همانند گچ دیوار همان قدر سرد و بی حوریه

 .لرزید و عاقبت تاب نیاورد و رو به موبایل گردن کشید و مهرنوش را به رگبار سؤاالتش بست هماهنگ با قلبش می

 کنی؟ اصالً صدات چرا بغض داره!؟ کار می دردهات تو سرم مادر خوبی؟ چی شده؟ نجیب کجاس؟ مگه کانادا نبودی؟ افغانستان چی -

 .هایش ادغام شد و آوایی نامفهوم و گنگ از خود به جای گذاشت وار مهرنوش با گریه پچ صدای پچ

 .رفت فشرد که بندبند انگشتانش رو به سفیدی می هایش چنان می های ویلچر را میان دست آقای دلشاد دسته

 زنی؟ جان گریه نکن! بگو چی شده؟ شوهرت کجاست از کجا داری زنگ می باباجان، مهرنوش -

 .های مهرنوش دمی کوتاه شاید به عمر پلک برهم زدنی قطع شد هق دای هقص

 .زور شوهرم میدن آقاجون قربون صداتون برم، به دادم برس نجیب مرده و اگه تا ده روز دیگه نیایید دنبالم به -

لشاد رنگ از رخش در دم پرید و خانوم را از کار انداخت و مثل کره روی زمین وا رفت. آقای د سنگینی جمالت مهرنوش پاهای حوریه

 . قادر به تلکم نبود

کرد. گویی آن همه اشک در پس  ها نمی ریخت و هیچ تالشی برای پاک کردن آن مهرسا گلوله گلوله اشک به پهنای صورتش می

 .شد ی چشمانش سر ریز می هایش پنهان شده بود که با این سرعت از دایره پلک

قدری مهلک  گذارند. ضربه به ای که در میادین می ای مات شد، همانند مجسمه نداشت. برای لحظهها  مهربان هم حال بهتری از آن

 .کرد پتکی بر روی افکارش فرود آمده که ناتوان از یک فکر مستمر و پویا شده است بود که حس می

 . آورد خش شناور بود، هر سه رو از بهت بیرون وار و گنگ مهرنوش که بر روی امواج خش پچ صدای پچ

تونم زیاد حرف بزنم. آقاجون تو رو خدا به این آدرسی که میگم بیا دنبالم. من فرصت زیادی ندارم، وقتی اومدید افغانستان  من نمی -

 .کنم چیز رو براتون تعریف می همه

 .لرزید مهربان به خودش مسلط شد، اما صدای او هم گویی دچار زلزله شده بود که می

 .کنم چی میگم صدات واضح نیست. بلندتر حرف بزن و آدرس رو بگو من حفظ می جون، ببین مهرنوش -
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هایش را پس زد. تروفرز کتاب ادبیاتش را از روی میز برداشت و با خودکاری که میان آن جا مانده بود دست به قلم شد و  مهرسا اشک

 .معوج یادداشت و مهربان آن را حفظ کردی اول، جایی کنار بسم اهلل الرحمن الرحیم آدرس را با خطی کج و  صفحه

ای که برای  ها به پایان رسید. مکالمه وار مهرنوش و چشمان تر آن پچ شان میان ترس خفته در صدای پر بغض و پچ ی کوتاه مکالمه

 .ی چه کنم بر جای گذاشت ها کاسه هر چهار نفرشان گیج و پر از ابهام بود و برای آن

*** 

 .ی دلشادها را لرزانده بود های اهالی خانه گ ریشتر و شاید کمی بیشتر دلای به قدرت ده  زلزله

چنان که تا پاشیده شدن نور از پس ابرهای خاکستری و تیر تار آسمان شهر هر چهار نفر کنار هم برای مهرنوش و سرنوشت نا  آن

ختند و در عزای دامادی که نامش نجیب بود او ی کوتاه و هقهق ممتد چیزی نشنیده بودند، اشک ری معلومش که از جز او چند جمله

 .خوانند کنار شب زنده داری طلب مغفرت کردند و اشک ریختند را نا نجیب می

 .زد می وپا  مهربان حال عجیبی داشت و میان برزخی از نا امیدی دست

گیش بود و حاال ناتوان از بعد از طالقش و شبی که تا طلوع صبح اشک ریخت و چشم بر هم نگذاشت این دومین شب سخت زند

کوبید و  زده سر در گریبان در مبل فرو رفته بود و به هو هوی باد که سراسیمه خود را به شیشه می تفکری منطقی و مستمر، چمباتمه

نوایی  همداد. گویی آسمان هم در عزایی که به دل روز گارشان افتاده بود،  آورد گوش می وار به صدا در می چهار چوب پنجره را ناله

 .کردند می

 .اهالی خانه عزا دار بودند و روش عزاداریشان متفاوت

سمت آقاجانش برگشت، کمی آن سوتر از مبل راحتی، تکیه به پشتی پاهایش را دراز کرده و مهرسا سر بر پای شکسته  سرش به

ی  کرد تا مردانه آن را گوشه زد تالش می میرویش نگرانی پدرانه موج  ی او به خواب رفته بود و در نگاه مات و خیره به روبه شده

 .دلش پنهان کند

هایش را کنار هم  هایش تسبیح به دست بر سر سجاده صلوات حوری هم چندان تعریفی نداشت و به تعداد تمام اشک حال و روز مامان

 .چید می

ی چه کنم هم  نگان به انتهای کوچهل اش که حتی لنگ ها بر داشت و خسته و درمانده از افکار دست و پا شکسته چشم از آن

 .اش بیرون آمد رسیدند، نفس عمیقی کشید و چیزی شبیه آه از سین نمی

شد و  داد، باید پاهای پدرش می بایست کاری انجام می کرد و می از روی مبل برخاست، بیش از این غصه خوردن افکارش را فلج می

 .قوت قلب مادرش

 .ها پیدا کند داد تا راه فراری از این بن بست چه کنم کرد و سر و سامانی به آن می جور می باید افکار پخش و پالیش را جمع و

 :ی مهرسا کشید، گفت وار بر روی موهای بافته شده ی مهربان، دستی نوازش آقای دلشاد با دیدن قامت ایستاده
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 .گیرم اش رو می زنم مدرسه اجازه ه امروز هم زنگ میجان، بابا یه پتو برای مهرسا بیار تازه نیم ساعت که خوابش بـرد مهربان -

رفت رو  سمت اتاقش می که به سرش را که مانند یک کوه سنگین شده بود، جنباند و چشمی زیر لب گفت. سپس لخ لخ کنان درحالی

 :حوری شد، گفت به مامان

ی  کنم. دارو و صبحانه من صبحونه رو آماده میمامان بسه دیگه خودت رو از دیشب تا حاال هالک کردی. پاشو برو یکم بخواب،  -

کنیم تا مهرنوش رو بر گردونیم  آقاجون رو بهشون میدم و بعد هم آماده میشم برم سرکار. توکل به خدا انشاءاهلل یه راهی پیدا می

 .خونه

 .ان دادی گشوده پیش رویش کرد و سری به عالمت تأیید تک ی سجاده خانوم خم شد و تسبیحش را روانه حوریه

کشه خدا رو شکر. خدا نجیب رو هم بیامرزه که نه خودش  اس و نفس می ای زنده ام یه گوشه راست میگی مادر، همین که بچه -

 .ام رنگ خوشبختی رو ببینه توی سی سالگی بیوه شد زندگی کرد و نه گذاشت بچه

 .ی نجیب هم دلش صاف نبود حوری حتی با مرده مامان

 ت تلفن گریه کرد نشد بپرسم اصالً شوهرش برای چی فوت کرده؟قدر پش ام این بچه -

 :خانوم این را گفت و مقنعه و چادر نمازش را یک جا از سر جدا کرد و ادامه داد حوریه

 !گرفتی دردهات توی سرم توهم دیشب پلک روی هم نگذاشتی و نخوابیدی. ای کاش امروز رو مرخصی می -

ای از آسمان فرود  اش را به مرخصی بفرستد. اصالً ای کاش معجزه توانست افکار درمانده می در دل با خود زمزمه کرد، ای کاش

حاصل پیش از آنکه داخل  های بی کرد. خسته از این ای کاش هایشان باز می شد و گره از چه کنم ها می ی آن آمد و سهم خانواده می

 .اتاق شود سری باال انداخت

 .دارم، تازه یه هفته مرخصی گرفتم. درست نیست بازم به مهندس روشن رو بندازمنه مامان باید برم. مرخصی ن -

اش خبر از رسیدن پیامکی داد و با دیدن اسم یوسف  ی نرم موبایل دورن جیب شلوار ورزشی هنوز حرفش میان راه بود که ویبره

 «.تونی حرف بزنی کارت دارم ی؟ میخیر. هنوز سوار سرویس نشد صبح به»هایش نشست. ی خسته و کم جانی روی لب لبخند

 «کار داره؟ یعنی صبح به این زودی چی» دل نگران با خود تکرار کرد.

 .کرد بایست صبحانه راهم آماده می اش انداخت تا آمدن سرویس بیست دقیقه فرصت داشت و پیش از آن می نگاهی به ساعت مچی

 .ی یوسف را گرفت الی در چمباتمه روی زمین نشست و شمارهسرش بست و ناتوان از ایستادن جایی حو درب اتاق را پشت

*** 

ی مهربان از وکیل کارخانه آقای صمدی که تکیه به در ماشین منتظر او ایستاده بود، قدری فاصله گرفت و  یوسف با دیدن شماره

 :سالم کند پرسید خیر پر خط و خش مهربان دل نگران بدون اینکه بالفاصله تماس را وصل کرد و با سالم و صبح به

 قدر صدات گرفته! سرماخوردی؟ دختر چرا این -
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 .ی گلویش فرو داد تا صبح یوسف را مکدر نکند هایش را همراه با بغض کهنه سختی اشک به

 خوبم. فقط یکم سرماخوردم، خیر باشه چیزی شده؟ -

پوران بود که شتابان با آب و آیینه و  که نگاهش به عمه ی در نیمه باز حیاط ایستاد روی پاشنه پا چرخید و درحالی یوسف در آستانه

 :آمدند، جواب داد اش می قرآن برای بدرقه

انشاءاهلل که خیره. با صمدی داریم میریم به چند تا آدرس سر بزنیم بلکه خدا خواست و سر نخی از متین پیدا کردیم.؛یکی دو روز  -

 .گیرم بزنم، اما وقتی برگشتم تهران حتماً تماس می تهران نیستم و شاید سرم شلوغ بشه نتونم بهت زنگ

ی  سختی ته مانده هایش را با او سبک کند، این خبر، آوار دلش شد. به های مردانه یوسف بود تا درددل برا ی او که به دنبال حمایت

 .آب دهانش را فرو داد

 .گردی انشاءاهلل با خبرهای خوب بر می -

 :وار، گفت پچ صبا که چند گام با او فاصله داشت برداشت و پچنگاهش را از چشمان غرق اشک 

خواد با این حالت بری سرکار. برای  طور بشه که گفتی. در ضمن امروز رو بمون خونه و استراحت کن نمی ممنونم ان شاءاهلل همین -

تونم صحبت کنم، مواظب  دیگه نمی کنم. من باید برم، مرخصی هم نیازی نیست با اولیایی تماس بگیری، برگردم خودم ردیفش می

 .خودت باش

 .کرد سمت باال کج شد. خب پارتی بازی هم عالم خودش را داشت و اولین بار بود که آن را تجربه می ی لبش به گوشه

نشست. هایش  ای رنگین بال زد و بر روی لب ای که ته دلش را قرص کند. لبخند مانند پروانه های مردانه خواست حمایت همین را می

 .آنکه خیس شود توانست بدون چتر دل به باران سپرد بی با یوسف می

 .نرم و نجواگونه با نوازشی که در صدایش بود او هم نجوا کرد

 .به خدا سپردمت، برو به سالمت -

 آسمانای که از  هایش و معجزه ی چه کنم تماس که قطع شد، دلش را پشت خط برای یوسف به جای گذاشت و او ماند و کاسه

 .فرود آید

*** 

نشینند و هر یک را به رنگی در  ها می انتهایشان قدرت بسیار دارند و نه تنها بر روی اشیا، حتی بر روی ثانیه ها با آن دنیای بی رنگ

 .های خاکستری رنگ و مات و کدری بر روی سکوت معلق خانه جاری بود آورد و حاال ثانیه می

واپسی آویزان بود. با چشمانی ابری از پشت پنجره به آسمانی که مملو از ابرهای خاکستری تیر  نخ دلمهربان پر از افکار منفی که به 

رفته قد  زد و رفته خانمان پرسه می گردی بی ی خیابان نگاه کرد. به بادی که از صبح در شهر چون ول و تار بود و به خلوتی شبانه

 .کرد هایش را میان شاخ و برگ درختان فرو بـرده و قامت آنها را خم می لپروا چنگا کشید تا به طوفانی تبدیل شود و بی می
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هاشان  ی پالتو، کاپشن و یا حتی کت ی یقه هایشان پنهان کرده و لبه به رهگذارن اندکی نگاه کرد که با سرهای خمیده، دست در جیب

 .رفتند ان تازه متولد شده پیش میهایی کوتاه و کند در دل طوف را تا روی گردن باال کشیده بودند و با گام

ای کاش طوفان نامالیمات زندگی او »ی پنجره چسباند و به هیاهوی باد دل سپرد و با خود اندیشید  ی سرما زده سرش را به شیشه

 «.هم روزی به نسیم خنک و دلنشینی مبدل شود

 .هایش را بست و دعا کرد گاه چشم آرزوها را کنج دلش گذاشت آن

برای مهرنوش، اینکه صحیح و سالمت به خانه باز گردد و باردیگر هر پنج نفرشان دور سفره جمع شوند. آرزوی قشنگی  پیش از همه

 .بود و لبخند به لبش هدیه داد

 وار به خانه و کاشانه بر گردد. متینی که مانند یک معما، قطره آبی شده و به دل زمین فرو رفته برای متین دعا کرد، تا او هم معجزه

 .خورد بود! دعای بعدی سهم بهزاد نور چشم افسرخانوم شد که امروز را هم در زندان آب خنک می

کرد و دل به  دانست و هیچ تالشی برای آزادی بهزاد نمی ای که رسم عاشقی را نمی کنار اسم بهزاد به یاد ستاره افتاد. ستاره

 .داشت ن قدم بر میی ام ی خدا در حاشیه های مادرش سپرده بود که همیشه سیاست

 .حوری ستاره از ذهنش دور شد ی مامان با عطسه

کشید و  بال زنان به سوی او پر می افتاد دلش بال دعای آخر برای یوسف بود، تا سالمت از سفر باز گردد. اصالً به یاد او که می

ی زندگی  لیخای قصه به کجای قصهدانست سرنوشتش با ز نشست. یوسفی که جانش بود و نمی خوشحال و سرخوش روی بام او می

 !شود منتهی می

 .شد رفت اگر یوسف سهم او نمی با خودش که تعارف نداشت نفسش می

 مادر دردت به جونم، خسته نشدی!؟ -

آلود او  سرش ایستاده بود و با چشمانی پف سمت او برگشت که دقیقاً پشت حوری به کمرش قدری زاویه داد و سرش به با صدای مامان

 .های شسته شده میان دستانش بود کرد و سبد لباس نگاه میرا 

 کنی! منتظر چی هستی؟ یه ساعت پشت پنجره واستادی و بیرون رو تماشا می -

 :ی پا چرخید، کامالً رو مادرش شد و صادقانه جواب داد روی پاشنه

 !منتظر یه معجزه -

 :اش را بیرون داد و گفت خانوم، نفس خسته حوریه

ی ما  قدر آدم گرفتار هست که سهم خونه ای از آسمون بیاد پایین این دل مهربونت برم. معجزه کجا بود!؟ اگر معجزه قربون اون -

نمیشه! مهرسا و بابات خوابیدن، بیا تو هم برو بخواب ساعت از ده هم گذشت. دیشب که تا صبح نخوابیدی، ناهار و شام درست و 

 .خوری کار مثالً امروز مرخصی بودی! از صبح مثل روح سرگردون داری توی خونه فر میدرمون هم که نخوردی، فردا باید بری سر
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اسبی مهربان که شلخته و ریخته و پاش از زیر کش فرار کرده بودند، کشید و  وار بر روی موهای دم سپس دست پیش برد و نوازش

 .هایش فرستاد ای از آن را به پشت گوش تکه

ی  ه کز و کول میشی، غصه رو دلم تلنبار میشه. غصه ی مهرنوش و حال روز بابات برام بسه، نذار غصهجوری ک قربونت برم، این -

 .مونه و میاد داخل کز و کولی تو رو هم بخورم. بیا برو بخواب اگه معجزه برای ما از آسمون بیاد پایین پشت پنجره نمی

ی موبایل دورن  رو به باال داد و صدای چشم گفتنش همراه شد. با ویبرههایش را انحنایی  ای مالیم لب حوری بود، خنده حق با مامات

حوری فاصله گرفت. از تصور اینکه یوسف پشت خط باشد اشتیاقی باور نکردنی  رنگش چند گام از مامان جیب کوچک ساپورت مشکی

درخشید،  ی روشن موبایل می روی صفحه خانوم که بر مهمان دلش شد اما عمر این اشتیاق چندان دوامی نداشت و با دیدن اسم نیره

 .پوف بلندی از اعماق وجودش کشید

 .کرد ی پر حرفی گیر می وار سوزن زبانش بر روی صفحه های او را نداشت که سالمش به علیک نرسیده سلسله ی پر حرفی حوصله

رسید و بعد به گرانی  ذا، ترشی و انواع مربا میآورد و عاقبت به دستور پخت ع گفت و از هوا سر در می خانوم با تبحر از زمین می نیره

 .کرد ها می زد و یادی از آن اش می هایش گریزی به خاطرات خوش گذشته شد. گاهی هم در میان درد دل منتهی می

او را بررسی  اس مدام موقعیت پی زد و مانند جی ای ریز و درشتی زنگ می ای که به او داشت، با هر بهانه ی عالقه خانوم به واسطه نیره

کرد و متعجب از اینکه امروز تا این موقع شب، صبوری کرده و تماس نگرفته بود تا علت نیامدن او را به کارخانه جویا شود! با  می

 :چنان که خواب مهرسا و وپدرش را بر هم نخورد، گفت وار آن پچ قدری تأمل تماس را وصل کرد و آرام و پچ

 .خیر خانوم. شبتون به سالم نیره -

 سالم دلشادجون، خوبی؟ مامان اینا خوبن؟ -

 .کند و او موظف است تا راز مخوفی را فاش کند زد که گویی از دست کسی فرار می خانوم چنان تند و پر شتاب حرف می نیره

ف زدم، گفت شدم؛ ولی باور کن فرصت نکردم. صبح تلفنی با خانوم عظیمی حر زدم و جویای حالت می ببخش باید زودتر زنگ می -

که از اولیایی سراغت رو گرفته اون هم گفته بود که نیومدی کارخونه. خب راستش من هم امروز کار خونه نرفتم. خب اول تو تعریف 

کن، چه حال و چخبر؟ تا بعد من برات تعریف کنم، اگه بدونی ظهر تا حاال چقدر سرم شلوغ بود باورت نمیشه! خبرهای دیگه هم 

 .برات دارم

رسید و نا  هایش از دور به گوش می ی حرف زمینه ی گنگ و نا مفهومی که پس خانوم، همهمه وار نیره ت گنگ، منقطع و مسلسلجمال

 .ی عجیبی در دلش به تکاپو انداخت پچ ریزی در آمیخته بود، دلهره های پس و پشت آن که با پچ گفته

ای زنانه بر روی  ها را با سلیقه های شسته شده نشسته بود و آن لباس ای از حوری برگشت. چهارزانو کنار کپه سمت مامان نگاهش به

 .کرد هم تا می

 :زد و بعد از دم و بازدمی عمیق، متعجب پرسید هایش را پس واپسی نشسته بر روی نفس دل
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 ها خوبن؟ خیر باشه. چیزی شده؟ آقای طوطی و بچه -

 :رسید، جواب داد نامفهموم به گوش میوار که گاهی هم  پچ خانوم با همان صدای پچ نیره

گیرن،  آره بابا، دلت شور طوطی ذلیل نشده رو نزنه، االن با مامان جونش پای سماور و چایی تازه دم نشستن و دل میدن و قلوه می -

 .ها هم خوبن بچه

خانوم االن کجاست  بود تا بداند نیرهاش خارج شد، اما باز هم کنجکاو  ای از سـ*ـینه خب از این بابت خیالش راحت شد و نفس آسوده

 زند؟ وار حرف می پچ و چرا پچ

ی مهندس هستم. چرا اومدم اینجا اون رو هم برات میگم، راستش این ماه یه روز مرخصی طلب داشتم  دلشادجون، من االن خونه -

ی  گفت آب دستت بگذار زمین و بیا خونه گفتم امروز بمونم خوته تا مرخصیم هدر نره. ساعت ده نشده بود که خانوم دکتر زنگ زد و

 .من

ترین نخ میان آن بود، دست روی  کوبد، افکارش به هزار نخ منفی چسبید و تصادف یوسف محکم کرد قلبش در دهانش می حس می

ه بود، پس حاال خانوم رفت ی پوران خانوم صبح خانه هایش را نجات دهد، اگر نیره اش گذاشت و قدری آن را ماساژ داد تا نفس سـ*ـینه

 کرد؟ ی یوسف چه می خانه

ی مهندس روشن  خانوم جون به سر شدم. تو رو خدا درست حرف بزن ببینم چی شده، اتفاقی افتاده؟ حال مهندس خوبه؟ خونه نیره -

 خانوم کجاست؟ کنی؟ اصالً انیسه کار می چی

های ظهر هم  امروز صبح رفته بود مسافرت و طرف دور از جونش زبونت رو گاز بگیر دختر، خدا نکنه! مهندس حالش خوبه، -

خانوم بینوا هم انگاری آنفوالنزا گرفته و خونه نشین شده و دخترش از شهرستان اومده تا به دادش  سراسیمه برگشت تهران، انیسه

 !کنه برسه. مواظب خودت باش آنفوالنزا این روزها بیداد می

 .ی کوتاه به سرش زد تا مرز سکته برد. از حرص دستانش را مشت کرد و چند ضربه اش او را های نصف و نیمه خانوم و حرف نیره

 خانوم، تو رو قرآن حرف آخرت رو اول بگو، چیزی شده؟ مهندس روشن برای چی سراسیمه برگشت تهران؟ نیره -

 .خانوم حاشیه را رها کرد و تیر آخر را زد نیره

 !ها، پیدا شده. اگه برات تعریف کنم باورت نمیشه شمشیری رو میگم دلشاد، خبر دست اولم اینکه آقا متین مهندس -

 :جا با هم بلعید و گفت قدری مسرت بخش بود و او را به وجد آورد که با صدایی بلند و رسا سکوت جاری در خانه را یک خبر به

 خوش خبر باشی نیره خانوم! خدا رو شکر چه خبر خوبی. این مدت کجا غیبش زده بود؟ -

 :ه خانوم گفتنیر

ی  ی کسی رو خونه ام مخزن اسراره و دهنم چهل قفل! آدمی نیستم که حرف خونه شناسی سـ*ـینه دلشادجون، من رو که می -

 قدر برات بگم که آقا متین سر از افغانستان در آورده. حاال چجوری اون رو دیگه خدا  کنه همین ای ببرم؛ ولی این بار فرق می دیگه
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خبر هستی  دونست. یادمه چند وقت پیش بهم گفتی از حال و روز خواهرت بی ای نمی مهندس هم جز یه آدرس چیز دیگهعالمه. خود 

هاشون شنیدم آقای مهندس قراره فردا صبح زود بره سفارت و ویزا  الی حرف جوری که من البه زنی افغانستان باشه، این و حدس می

ستان. ظاهراً آقا متین خیلی نا خوش احوال مریضه و پولی هم توی بساطش نداره، گویا صبح به بگیره. بعد هم با اولین پرواز بره افغان

 .گرده تهران زنه و اون بنده خدا هم سراسیمه از وسط راه با آقای صمدی بر می موبایل مهندس زنگ می

ده بهش تا یه خبری ازش برتوان بگیره. حاال با خودم گفتم حاال که مهندس قرار بره افغانستان اگه آدرسی، نشونی از خواهرت داری ب

فردا، پس فردا قبل از اینکه بره افغانستان برو دفترش و شرایطتون رو براش بگو، شاید خدا خواست و گره کارتون باز شد. اگه هم 

 .جوری که پیداست من حاالحاال اینجا موندگارم نرفت کارخونه نشونی خواهرت رو بده من بهش میدم، این

 :تر از قبل ادامه داد اش نفسی چاق کرد و دوباره پر عجله خانوم مابین جمالت قطار شده نیره

دلشاد، من دیگه باید برم. االن هم اومدم توی حیاط تا بهت زنگ بزنم، چشمت روز بد نبینه، همین که فامیل و آشنا هاشون خبر  -

از عمو و عمهژهای آقا متین گرفته تا پسرها و دخترهاشون و ی مهندس.  دار شدن، مثل قوم عجوج مجوج هورا کشان اومدن خونه

زنه و شام از بیرون سفارش میده وگرنه خانوم دکتر از خوشحالی پیدا شدن  الی ماشاءاهلل. خدا خیر بده مهندس رو که گفت زنگ می

 .داد آقا متین دستور پخت ده جور عذا و دسر و ساالد رو به من فلک زده می

تاپ تا حلقش باال آمد و راه نفسش را بند  یداد. قلبش تاپ شنید و تنها یک فکر در سرش جوالن م خانوم را گنگ میدیگر صدای نیره 

 .آورد

 .زد کرد. باید همین امشب با یوسف حرف می محال بود تاب بیاورد، اصالً تا فرداجان به جان آفرین تسلیم می

گام نرفته را بر گشت و او ناتوان از فکری مستمر و پویا طبق عادت دستش  های پر اضطرابش مانند افکارش درهم و برهمش دو گام

 .های مالیم زد، گویی بخواهد مغزش را از خواب بیدار کند تپ به سرش ضربه را مشت کرد و تپ

 !حس شده بود که گویی دچار فلج موقت شده بود که قادر به تکان دادن آن نبود زبانش چنان سنگین و بی

کرد، صدای صبا را دور و  هایش را رها نمی گفت عجله دارد اما باز هم نخ پر حرفی ی نیره خانوم که یک خط در میان میمیان پر حرف

 :گفت گنگ شنید که می

 .گردم، مامان پوران کارتون داره نیره خانوم شما کجایید؟ یه ساعت دارم دنبالتون می -

 .خداحافظ، خداحافظ اوخ اوخ، خیلی بد شد. دلشادجون من دیگه باید برم-

های شسته شده برخاست و  ی لباس حوریه خانوم با دیدن حرکات مضطرب مهربان دستی به زانو گرفت و با نفسی خسته از کنار کپه

 .سری به اطراف تکان داد« چی شده؟»هایش تکان خورد به معنای کالم و آوایی، لب اش ایستاد. بی دریک قدمی

 .اچار شد تا گلو صاف کند تا قدری به خود مسلط شودصدای مهربان در گلو شکست و ن

 :گرفت، جواب داد حس و منجمد مانند، شماره ی یوسف را می که با انگشتانی بی سپس درحالی
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 .کنم چیز رو برات تعریف می مامان بذار یه تلفن بزنم بعد همه -

 :گفت شنید که مدام می حوری می لندهای مامانجواب ماندند، میان غرو شان بی های ممتد را که یک سره تمام صدای بوق

 .خب دختر یه کالم بگو چی شده! دلم به شور افتاد -

سمت جالباسی کنار در ورودی دوید و پیش چشمان متعجب  کرد ، پیش از آنکه دیر شود. با این فکر موبایل به دست به باید کاری می

زد به تن کرد. شال هفت رنگ مهرسا راهم کج و  ا که به تنش زار میحوری ر اش مانتوی مشکی مامان مادرش روی ساپورت مشکی

 .معوج روی سرش نشاند و در آخر سوییچ ماشین را برداشت

کرد و مدام پشت سر  ی او را یویووار با وحشتی عمیق در نگاهش دنبال می زده گاه رو به حوریه خانوم شد که شوکه حرکات شتاب آن

 :پرسید وار می پچ هم پچ

 .ام میدی! خب بگو چی شده منم بفهمم ربان داری سکتهمه -

 .هایش دو برابر شود سمت مادرش چرخید و نگاهش را به او وصل کرد تا تأثیر جمله ی پا به روی پاشنه

 مامان فقط یه کلمه بگو، به من اعتماد داری؟ -

 :جواب داد دانست، گذشت و او آن را نمی حوریه خانوم کالفه از آنچه که در سر مهربان می

پاچه  سؤالیه! آره اعتماد دارم، جونم اومد توی حلقم بچه جون. زبون بچرخون و بگو این وقت شب هول و دست حاال چه وقت بی -

 کجا داری میری؟

 :هایش بیفتد سپس شمرده توضیح داد قدری تأمل کرد تا هیجان از نفس

 روشن غیبش زده؟یادته چند وقت پیش برات تعریف کردم برادر زن مهندس  -

 .حوریه خانوم کالفه سر جنباند

 خب آره یادمه، حاال چی شده مگه؟ -

 . مهربان مانند کسی که به آخرین طناب نجات چنگ انداخته باشد نفس عمیقی کشید تا بهترین جمالت را انتخاب کند

دونه، گویا حالش هم زیاد خوب نیست و  ل خدا میگفت، برادر زن مهندس سر از افغانستان در آورده. حاال به چه دلی نیره خانوم می -

خوام تا دیر  گفت مهندس قراره فردا ویزا بگیره و با اولین پرواز بره افغانستان دنبال متین. می پولش هم تموم شده. نیره خانوم می

 .نشده ازش خواهش کنم من رو هم با خودش ببره افغانستان

بار دیگر جمالت مهربان را به سرعت گذشتن رعد و برقی در آسمان با خود  شنید یک ه میحوریه خانوم مات و هاج و واج از آن چه ک

 :بار با صدایی بلندتر گفت مرور کرد. این

دونم! اصالً من  دیوونه شدی؟ این فکر رو از کجات در آوردی؟ حاال گیرم اون بنده خدا هم سر خیر خواهی راضی شد که بعید می -

 کنی؟ ری راضی میبه کنار بابات رو چه جو
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دانست باید برای رفتن به این سفر گام به گام از هفت خان رستم رد  ذهنش آشفته ، تیر و تار تر از آن بود که به بعدش فکر کند و می

 .شود و اولین خانش راضی کردن یوسف بود

کنه و  یم توی چه شرایطی داره زندگی میدون های مهرنوش رو که یادت نرفته؟ نمی تونم دست روی دست بگذارم، گریه مامان، نمی -

گرده ایران! ما نباید زمان رو از دست بدیم، من باید مهرنوش رو به ایران برگردونم و هر کاری هم از دستم بر بیاد انجام  چرا بر نمی

 .میدم. تو رو خدا کمکم کن پای زندگی مهرنوش وسطه

 :از اشک او نگاه کرد و ادامه داد ی مادرش را بوسید و به چشمان براق سپس خم شد، گونه

کنم  فدای اون چشمای پر اشکت بشم. خودت یادم دادی خانواده ارزش جنگیدن رو داره، نگذار آقاجون بفهمه من نیستم. سعی می -

 .زود برگردم، اگه کاری داشتی پیامک بده

دری هم نا مطمئن سری کوتاه جنباند، قول هایش نور امیدی در دلش روشن شده بود، مردد و ق حوریه خانوم که میان چه کنم

 .سرش فوت کرد هواللهی خواند و پشت

*** 

 .خبر پیدا شدن متین مثل بمبی کوچک میان اقوام و دوستان منفجر شد و دهان به دهان چرخید

رشات ریز و ی یوسف سرازیر شدند و بعد از کلی همدردی و سفا ی پدری متین به محض شنیدن خبر هوراکشان به خانه خانواده

خانوم و خستگی  ی احوال ناخوش پوران گشت، بعد از صرف شام مالحظه ترین آن به شرایط ناامن افغاستان بر می درشت که مهم

 .خبر نگذارند ها را هم بی خانوم قول گرفتند تا آن یوسف را کردند و راهی خانه هایشان شدند. البته از پوران

چرخید و باز هم  ی عمه پوران دورن سرش دورانی می و سرش را به مبل تکبه داد. صدای گریههایش را از خستگی بر هم فشرد  چشم

رویش نشسته بود و  های صبا هم به صداهای ذهنش اضافه شد که درست روبه فین های او کم بود صدای فین رسید. گریه به اول می

 .تش ساخته بودای کوچک از دستمال کاغذی کنار دس داشت و تپه یک ریز دستمال برمی

 .خواست ای کوتاه آرامش می هایش گذاشت و دورانی با سر انگشت درد میان سرش را ماساژ داد و دلش لحظه انگشت روی شقیقه

حضور متین در افغانستان برایش چیزی فراتر از یک معما بودـ از مکالمه ی کوتاهش با او که عمرش به یک دقیقه هم نرسید، جز 

 .ای بود، چیزی نصیبش نشده بود است و یک آدرس نصفه و نیمه و شماره موبایلی که یقیناً عاریه سختی مریض اینکه به

 .اند که این چنین سنگین و ناتوان از فکری مستمر و منطقی شده است کرد روی افکارش سیمان ریخته حس می

 .هایش مچاله کند پلک هایش را میان هایش را بر هم فشرد تا درد شقیقه سرش را به مبل تکیه داد و چشم

 .آقای مهندس، براتون سوپ جوجه آوردم -

 .رویش دید که با چشمان ریز و دکمه مانندش به تماشای او ایستاده بود سختی باز کرد و نیره خانوم را روبه اش را به های خسته پلک

 اند. اما یقین داشت به لطف او حداقل  ل زدهگفت در راز داری نظیر ندارد و از ازل به دهانش چهل قف زن فربه و خوش صحبتی که می
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 .های کارخانه از جمله مهربان موضوع پیدا شدن متین خبر دار شده اند نیمی از خانوم

دید. صدای نیره خانوم  کرد باید قبل از رفتن حتما یک دل سیر او را می افتاد خیالش در هوایی دیگر پرواز می به یاد مهربان که می

 .بام افکارش پر زدم رفت مهربان از روی

 .چسبه نوش جونتون. توی این طوفان و سوز هوا سوپ داغ می -

چیز نخورده بود یک کاسه سوپ داغ نارنجی رنگ با چند پر جعفری پیشنهاد وسوسه بر  خب حق با او بود برای او که از صبح هیچ

 .انگیزی بود

آوردن آخرین برگ دستمال کاغذی از جعبه ی آن بود، زیر چشمی نگاهی تر گذاشت، به صبا که درگیر بیرون  نیره خانوم قدمی پیش

 :پیس، گفت وار چیزی شبیه به پیس پچ کرد و مانند سربازی وفادار به فرمانده که بخواهد راز مخوفی را فاش کند، پچ

شلوغ بود، ماشاءاهلل انگار از آقای مهندس، خانوم دکتر نشنوه. هر چی باشه قوم شوهرش خدا بیامرزش بودند، سر شام میز خیلی  -

 .دادند اما من حواسم چهار چنگولی پیش شما بود، دیدم شام نخوردید قحطی خونه برگشته بودند! به هم دیگه امون نمی

 .ها را به باال کشاند هایش را کش دهد؛ ولی انحنایی مالیم آن تر از آن بود که لب برای خندیدن خسته

 .کرد حبتی نیره خانوم فضولی در احواالت دیگران را هم اضافه میخب باید به دهان لقی و خوش ص

 .ممنونم که به فکرم هستید. لطفاً اون موبایل من رو از روی میز کنار تلویزیون بیارید -

صبا وقتی خیالش از بابت تمام شدن دستمال کاغذی راحت شد، جعبه خالی را میان مشتش له کرد و آن را روی تلی از دستمال 

 :اش انداخت، گفت های مچاله شده ذیکاغ

 بابا یوسف، قول دادی بری دنبال دایی متین، یادت که نرفته؟ -

 . نرم سرش را باال انداخت

دم با متین بر گردم. حاال هم پاشو برو پیش مادر  افتم و قول می نه خانوم خوشگله، یادم نرفته از فردا با صمدی دنبال کارهاش می -

 .دونی که گریه براش سمه کنه. می بزرگت و نگذار گریه

لخ کنان راهی  کشید لخ اش را روی پارکت خانه می های عروسکی که دمپایی صبا از جایش برخاست و چشمی زیر لب گفت و درحالی

 .اتاقش شد

*** 

 .فهمید با دیدن موبایلی که خاموش شده بود آه از نهادش بر آمد. حاال علت سکوت ممتد آن را می

وار مهربان  های سلسله پاسخ مانده بود و پیامک های که بی به شارژ وصل کرد و به محض روشن شدن آن و دیدن زنگ موبایلش را

ی پیش بود  وسه دقیقه شود، روی مبل وا رفت و آخرین پیامک مهربان که برای بیست مانند بادکنکی که پیس پیس بادش خالی می

 .تاب و قرار کرد قلبش را بی
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 .باهات صحبت کنم. من در خونتون منتظرت هستمباید امشب  -

توانست حدس بزند علت حضور مهربان در این طوفان بود.  حدس اینکه چه کسی به او خبر داده است کار سختی نبود! چیزی که نمی

 .سمت دلش سرازیر کرد شوره به های پس و پشت پیامک کوتاه مهربان دل حرف

سمت در حیاط  شرت آستین کوتاه به موبایل به دست بدون باالپوشی مناسب با همان تی به چشم بر هم زدنی از جایش برخاست و

 .دوید

*** 

پیچید و هوهو  الی شاخ و برگ درختان باغچه و خیابان می کوبید و البه باد گویی دچار جنون شده باشد خودش را به در و دیوار می

ای  کرد و ثانیه خشک درختان چنار کنار خیابان را از روی زمین بلند می های انداخت و برگ کنان گاهی خودش را به روی آسفالت می

 .سمت و سویی پرتاب کرد پاشد، هر یک را به بعد مانند کسی که ارزن بر روی زمین می

 های بلند دوید، طوفان و سوز وزید. با قدم امان می یوسف هراسان و دل نگران مهربان، تمام طول حیاط را همچون بادی که بی

 .انداخت نشست و میان موهایش چنگ می وار به روی صورتش می همراهش شالق

 .از تصور اینکه برای مهربان نارنجی رنگش اتفاقی افتاده باشد، اضطراب هم در دلش طوفانی به پا کرد

گرداند، از ماشین پیاده  زده باز کرددو سرش را پی او به اطراف می ی حیاط را شتاب محض دیدن یوسف که در آهنی دو لنگه مهربان به

شکافت خود را به او  سختی دل طوفان را می هایی که به که شالش را محکم گرفته بود تا اسیر چنگال باد نشود، با قدم شد و درحالی

 .رساند

جات بایست برای ن ی احساس تصمیم گرفته بود، اما این را مطمئن بود که می دانست، شاید هم بر پایه درست و غلطش را نمی

 .کرد مهرنوش کاری می

که در سرش  هایش چسبیده بود، درحالی زد با دیدن مهربان که باد به لباس نفس می خاطر دویدن تمام طول حیاط نفس یوسف که به

 :کرد، فقط پرسید خورد با لحنی که نگرانی از آن چکه می هزار تا سؤال چرخ می

 ی افتاده؟کنی؟ اتفاق کار می خوبی؟ این موقع شب اینجا چی -

 :سختی با کلماتی منقطع، گفت کرد زبانش را داخل فریرز گذاشتند که منجمد شده و قادر به حرکت آن نبود! به حس می

 .کمکم کن -

 .اش جا ماند هایش در دم در سـ*ـینه کرد. نفس این دختر آخر او را جان به سر می

 .شده بودکمکم کن دو کلمه بود، اما پس و پشت آن یک کتاب حرف پنهان 

ها را  اضطراب تا حلقش باال آمد و طعم دهانش گس شد مانند خرمالویی نارس و تأثیر آن بر روی ابروهایش نشست و ناخودآگاه آن

 .مانند اخمی غلیظ در هم فرو برد
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 .ی در نیمه باز را محکم با صدای تقی بر هم کوبید و صدای آن در هوهوی باد گم شد اجازه لنگه طوفان بی

هایش جا بماند و دوباره آن را  هایش را بست تا گردوخاک معلق در هوا پشت پلک ای کوتاه چشم تر گذاشت و برای لحظه ی پیشقدم

 :واپسی گفت تر کرده بود پر از دل که چشمانش را قدری باریک باز کرد و درحالی

 !دختر، درست حرف بزن ببینم چی شده؟ -

های درهم او میان طوفانی  داد و با این اخم کردن یوسف بود باید قدری سلیقه به خرج میبرای گذشتن از خان اول که همان راضی 

 .اش برسد که درحال کن فیکون کردن زمین بود، امکان نداشت بتواند به خواسته

رسید  گوش میشالش را از دو سو محکم گرفت تا سهم دستان قدرتمند طوفان نشود و با صدایی بلند که میان باد مرتعش و لرزان به 

 :فریاد گونه گفت

 .بریم توی ماشین صحبت کنیم با ماشین پدرم اومدم -

نشست. رضایتش را با  خورد و روی بازوهایش می شرت آستین کوتاهش چرخ می یوسف دیگر توان ایستادن نداشت و سرما میان تی

 .راه افتاد هایی بلند به دنبال مهربان با قدم های درهم و تکان سرش نشان داد و به اخم

پاچه بود  داشتند و وقتی به ماشین که آن سوی خیابان پارک شده بود رسیدند، مهربان چنان دست سختی میان باد قدم بر می هر دو به

اش رسید و شال  که بدون توجه به باد، شالش را از دو سو رها کرد تا در ماشین را باز کند؛ ولی به چشم بر هم زدنی طوفان به خواسته

وچابک از روی سرش برداشت و آن را در هوا به پرواز در آورد و با پیچ و تاب بسیار، چند گام جلوتر شال نگون بخت را بر  را چستاو 

گام به جلو  به داد و گام کشان آن را همراه خار و خاشاک بر روی آسفالت هول می روی زمین کوبید. اما باز رهایش نکرد و کشان

 .راند می

هایش هم بلندتر بود و زودتر از مهربان به شال  ی گفت و به دنبال شال دوید اما یوسف به واسطه قد بلندش، گاممهربان ای وای

 .غلطاند رسید. چنگی به آن زد و عاقبت شکارش کرد فراری که میان باد لوله شده بود و خود را روی آسفالت می

آمد بند دلش پاره شد. صبای بینوا حق  سمت او می های بلند به دمدست با ق های در هم یوسف که شال به مهربان با دیدن سگرمه

 !های خوف کند داشت تا از این اخم

جا در تاریکی فر رفت.  باره همه های برق نشان و در دم برق خیابان و خانه قطع شد و به یک طوفان این بار زور و بازویش را به سیم

کم داشت. دیگر رسماً دست و پایش را گم کرد البته نه از سرما و تاریکی بلکه از  برای اینکه بد اقبالی امشب تکمیل شود همین را

 .دید اخم وحشتناکی که میان ابروهای یوسف انداخته بود و آن را نور موبایلی که روشن کرده بود می

محض اینکه طوفان  نشست و بهای به داخل پرتاب کرد. یوسف هم کنار صندلی راننده  سرعت درب را باز و خود را همانند گلوله به

 .ی ماشین جا ماند، دست پیش برد و چراغ سقفی ماشین را روشن کرد پشت درهای بسته
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سمت مهربان بچرخد شال را  آنکه به شال خاکی را تکان مختصری داد، تکه برگ زردی را که به آن چسبیده بود جدا کرد و بی

 :هایش هم سر ریز بود، نگاهش را در تاریکی خیابان غرق کرد و گفت که خشم حتی از مردمک سمت اوگرفت و درحالی به

 !بگیر سرت کن، بعد هم بگو اون چه مطلب مهمی که نتونستی تا فردا صبر کنی و توی این طوفان پاشدی اومدی اینجا -

 .تر بود کرد خراب بعدی را در دلش گفت. اوضاع از آن چه که فکرش را می« ای وای»

روی ترسناک یوسف را ندیده بود. با این شرایط امکان نداشت بتواند او را راضی کند، تا حتی برای بدرقه و خداحافظی تا به حال این 

 !به فرودگاه برود چه برسد همسفر شدن با او رفتن به کشور افغانستان

ان داد و شال را از میان دست دراز هایش را بدون آوایی تک ی آب دهانش را در دم بلعید و با تشکری کوتاه، لب سختی ته مانده به

 .ها هم رحم نکرده بود انداخت ی او بر داشت و روی موهای درهم و برهم که باد به آن شده

آنکه روی  زده بی پاچه و شتاب روح نبود. دست های سرد و بی ها کافی بود و نیاز به این جمله برای تته و پته افتادن همان اخم

 :شد، توضیح دادهایش تمرکز داشته با جمله

تونستم صبر کنم، اومدم تا حضوری با هم حرف بزنیم.  به خدا زنگ زدم جواب ندادی. بعد هم که موبایلت خاموش شد. نمی -

 .اومدم خواستم مجبور به توضیحی برای صبا و خانوم دکتر بشی. به قرآن اگر واجب نبود نمی خواستم زنگ خونه رو بزنم اما نمی می

 .واپسی غوطه ور بود رخید. حاال ته نی نی چشمانش به جای خشم، دلسمتش چ یوسف به

 .شنوم خب بگو می -

اش باز گردد و با چشمانی فرو  هایش هم پایین آمده بود گرفت تا جرأت از دست رفته مهربان چشم از ابروهای در هم او که تا پلک

 :دمه گفتمق ی دلش را بدون حاشیه بر روی زبانش گذاشت و بی افتاده خواسته

 میشه من رو با خودت ببری افغانستان؟ -

 :وگنگ پرسید هایش شک کرد. گیج به گوش

 .بار دیکه تکرار کن متوجه نشدم! چی گفتی؟ یک -

ی جرأتش بار سفر بست و رفت اما وقت پا پس کشیدن و جا زدن نبود. امکان نداشت آخرین ریسمانی را که شاید به  همان ته مانده

 :شد را از دست بدهد. سر برداشت و با لحنی پر از استیصال، گفت تهی مینجات مهرنوش من

گفت نجیب به علتی که توضیح نداد به رحمت خدا  کنم یوسف به من نه نگو! دیشب مهرنوش از افغانستان زنگ زد. می خواهش می -

دونی اون  ودت که شرایط پدرم رو بهتر میزور شوهرش میدن! خ رفته و اگه تا ده روز دیگه که یه روزش هم گذشت، نریم سراغش به

خوای بری افغانستان دنبال مهندس شمشیری. پدرم محال  گفت می حتی قادر نیست کارهای شخصیش رو انجام بده. نیره خانوم می

 .اجازه بدن تنهایی به همچنین سفری برم؛ ولی اگه همراهم یه آدم مطمئن باشه شاید قبول کنه

 شدند و عاقبت قبل از اینکه  تر می هایش ترسناک ی او اخم ها کافی نبود چرا که یوسف با هر جمله هبرای قانع شدنش این جمل
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 .هایش به پایان برسد یک نقطه به میان آن گذاشت جمله

گردم.  بعد بر میخوام برم افغانستان و نهایتاً دو روز  زنی!؟ سفر دور اروپا که نمیرم! می ها رو می دختر، اصالً فکر کردی و این حرف -

کنه. آدرس مهرنوش رو بده من میرم  ای شره می اونجا برای مردم خودش امنیت نداره و هر روز به لطف طالبان یه شری از یه گوشه

 .کنم از طریق سفارت یا کنسولگری ایران کمکش کنم دنبالش و میگم از طرف پدرت اومدم سعی می

 .کرده بود با چشمانی تر حرف او را قطع کرد مهربان که نا امیدی تمام هیجانش را اعدام

دونیم مهرنوش توی چه وضعیتی گرفتار شده؛ ولی مطمئنم شرایط سختیه که اون جوری  کنم! ما اصالً نمی یوسف خواهش می -

گو، بیا خواست. ممکن نتونی کاری براش بکنی و فرصت از دستمون بره. تو رو قرآن به من نه ن کرد و کمک می پشت تلفن گریه می

ی باالی خونمون رو خیلی قبول داره، اگه  ی طبقه و با بابام رو راضی کن تا من باهات بیام. بابام آقای رمضان فر رو که داماد همسایه

 .با ایشون بیای شاید امیدی باشه

تابی به دلش چهار  های او بی هایش سرازیر شدند و یوسف با دیدن اشک قل کنان بر روی گونه سر هم قل های مهربان پشت اشک

 .هایش رنگ باخت و لحنش مالیم شد چنگولی قالب شد. اخم

زنی؟ یه چیزی از من بخواه که در توانم باشه. بیام به پدرت چی بگم؟ من  منطق می کنی؟ چرا حرف بی عزیز دلم، آخه چرا گریه می -

ا یه مرد غریبه صرفاً به اسم اینکه مدیر عامل دونم راضی نمیشه دخترش ب فهمم و می هم خودم پدرم و حس و حال پدرت رو می

 .کنه به همچنین سفری بفرسته ای که دخترش اونجا کار می کارخونه

 :یوسف کالفه یک دستش را به میان موهایش فرو برد و چنگی به آنها زد و بعد از تأملی کوتاه ادامه داد

دونم یکی مثل دایی،  نیومده! از اقوامتون کمک بخواهید، چه می تون دونم؛ ولی قحطی رجال که توی خانواده شرایط پدرت رو می -

 .عمو که خیلی بهتون نزدیک باشه

 .هایش را با پشت دست پس زد و میان بغضی که صدایش را مرتعش کرده بود جمالت یوسف را قیچی کرد اشک

قادر به حرکت نیست. یه دایی هم دارم که ی پیر دارم که شیمی درمانی میشه و  پدرم تک پسره و عمویی ندارم. یه شوهر عمه -

 .ره و زنش محال اجازه بده ی زنش تا سر کوچه هم نمی بدون اجازه

 .آب دهانش را فرو داد و به چشمان یوسف خیره شد

 .بینی برای ما قحطی رجال اومده. به غیر از پدرم هیچ مردی توی فامیل نیست که بتونیم روش حساب کنیم می -

درستی خبر  کرد و حتی از شرایط جسمانی متین به ی ناتوانی بود. به کشور ناامنی سفر می یوسف استیصال واژه برای توصیف حال

 .فکری بود نداشت و به همراه بردن مهربان با شرایط خاص خواهرش در آنجا ته مرز بی

 دلش غوغایی بود، جنگی ناعادالنه، دل هایش را بر هم فشرد. مردد میان عقل و  رو و عمق تاریکی داد و پلک نگاهش را به روبه
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 .شد دوید و عقل با هزاران دلیل سد راهش می کوبید و سمت مهربان می لجوجانه پا بر زمین می

هایش عقل را پس زد  اش را سست کند. عاقبت میان کشمکش هایش را در هم گره کرد. این دختر توانایی عجیبی داشت تا اراده مشت

تفاوت باشد و نه بگوید. تصمیم آخر را گرفت به  توانست بی ه به دختر پیش رویش و نگاه خیسش نمیو پی خواهش دل رفت ک

 .سمت مهربان چرخید کمرش زوایه داد و به

چیز بر  کنم؛ ولی هیچ قولی نمیدم و همه باشه تو بردی، فردا صبح قبل از اینکه برم سفارت تا ویزا بگیرم میام و با پدرت صحبت می -

ریم دنبال ویزا و به صمدی میگم دوتا بلیط رزرو کنه اما  دونم با هم می به تصمیم پدرت. اگه موافقت کرد که خیلی بعید می گرده می

 .اگه قبول نکرد، آدرس رو میدی و من میرم دنبالش و سعی می کنم با متین و مهرنوش برگردم ایران

 .کرد هم بعداً فکر می های بعدی اولین خان را با موفقیت طی کرده بود. برای خان

های  خواست یک جفت بـ..وسـ..ـه آن هم از نوع آبدارش دو طرف گونه خوشحالی چنان پای کوبان به دلش قدم گذاشت که دلش می

 .هایی مشکی خوابیده در صورتش بکارد او جایی باالی ریش

داد و حتی  د. حمایتی که رنگ و بوی مردانگی میکر این اولین باری بود که حمایتی از یک جنس مذکر به غیر از پدرش دریافت می

 .شد تا با او همسفر شود برایش ارزشمند بود اگر موفق نمی

تمام اشتیاقش را با یک لبخند وسیع نشان داد و پیش از آنکه حرفی بزند و یا تشکری بکند، آوای مالیم زنگ موبایل یوسف به او 

 :را وصل کرد و گفتی صبا تماس  پیشی گرفت و یوسف با دیدن شماره

 جانم بابا؟ -

 !قدر تاریکه جرأت نکردم بیام دنبالت گفت رفتی تو حیاط. این برقی کجا رفتی؟ نیره خانوم می بابا یوسف توی این تاریکی و بی -

 : آنکه توضیحی برای حضورش در خیابان بدهد، گفت هایش سر داد بی کف دستش را روی صورتش گذاشت و آن را روی ریش

 .ا، در حیاط بسته شده و پشت در موندم و کلید همراهم نیست. نیره خانوم رو بفرست در رو باز کنهصب -

زار است و به ناچار به چشمی  دانست پدرش چقدر از کند و کاو در کارهایش بی پشت در ماندن بابا یوسف برایش یک معما شد، اما می

 .میل اکتفا کرد بی

 :که بخواهد او را نوازش کند، گفت چنان سمت مهربان برگشت و با لحنی مالایم آن هیوسف تماس را قطع کرد و نگاهش ب

خواد بیای  کنم. فردا هم نمی زنم و هماهنگ می دیر وقته بهتره تو هم برگردی خونه. فردا صبح قبل از اینکه بیام خونتون زنگ می -

 .کنم نشه! با آقای رمضان فر هم خودم هماهنگ میی خدا شوکه  کارخونه بمون خونه و ذهن پدرت رو آماده کن تا بنده

سمت او نشانه رفت و آخرین  اش را به اش به انتها رسید پیش از آنکه از ماشین پیاده شود انگشت اشاره های قطار شده وقتی سفارش

 .سفارش را هم اضافه کرد
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مونم رسیدی بهم  کنی! بیدار می و تیز رانندگی می کشی و تند آهسته رانندگی کن! صبا برام تعریف کرده که چه جوری الیی می -

 .پیام بده

دانست این همه خوشی را  داد برایش حکم نوازشی نرم و مخملی داشت و نمی سره رنگ و بوی عشق می های یوسف که یک سفارش

 .کرد ای که حس سپاسگزایش را بیان کند پیدا نمی کجای دلش جای دهد. حتی کلمه

هدف دستی میان موهایش فرو برد و تکه موی سرگردان روی صورتش را به زیر شال هول داد و چشمی از  ی بیکالفه از این ناتوان

 .ته دل و جان گفت

داشت منتظر او ایستاده بود تا او حرکت کند و با  تر گام بر می مهربان وقت رفتن یوسف را دید که میان طوفانی که حاال قدری آرام

سر یوسف  اد و به راه افتاد و چند متر جلوتر، از آیینه وسط نیره خانوم را چادر به سر دید که پشتتک بوقی دستی برایش تکان د

 .شد های ماشینی بود که هر لحظه دورتر می ایستاده و نگاه همیشه کنجکاوش پی راننده و چراغ

رسد، اما برای  و تا نیم ساعت دیگر به خانه میوقتی به اولین چراغ قرمز رسید، بالفاصله برای مامان حوری پیام داد که نگران نباشد 

 .یوسف قدری سلیقه به خرج داد و نوشت

 «.چیز ممنونم ترین خواب جهان خواهد بود. برای همه هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام»

*** 

اد تا یک دل سیر ببارد و مهربان رنگش د طوفان شب گذشته بار و بندیلش را جمع کرد و نوبت را به آسمان و ابرهای تیر و خاکستری

 .اش گریه کند خواست هم پای آسمان زارزار به حال شانس نداشته چقدر دلش می

 .خب گویا بد شانسی را به بختش با چسب دو قلو چنان چسبانده بودند که خیال جدا شدن نداشت

نمک فرو برد و نگاهش را از ساعت دیواری  ن بیبا کارد به جان پنیر روی میز آشپزخانه افتاد و حرصش را درون دل آن خوش زبا

 :نگاهی به در نیمه باز آشپز خانه انداخت و گفت واپس نیم حوری که طرح ماهیتابه داشت، برداشت و دل مامان

مامان ساعت ده و نیم ، نیم ساعت دیگه مهندس با آقای رمضان فر میان! چرا آقا جون بیدار نمیشه؟ اون که همیشه ساعت شیش  -

 صبح بیدار بود!؟

هایش را پشت نقاب صبوری پنهان کرد. موهای کوتاهش را پشت گوشش فرستاد و دستی در هوا  شوره واپسی و دل حوریه خانوم دل

 .تاب داد

 .ذاشتم قبل از خواب دوتا قرص دیازپام رو با هم بخوره دونستم قراره یه همچین دست گلی به آب بدی، نمی چی بگم واال! اگه می -

 :ی پنیر را هم منهدم کرد، سپس سر برداشت و به چشمان مادرش خیره شد و ناله وار زمزمه کرد مهربان آخرین تکه

 کار کنم؟ وای مامان، االن مهندس روشن میاد حاال چی -
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 :لحنی آرام، پرسیدهای ته چشم مهربان را دید و با  چنان که سوسوی ستاره خانوم چشمانش باز دقت تلسکوپ را پیدا کرد، آن حوریه

 پس اونی که قراره چند روزه ازش برام حرف بزنی مهندس روشن؟ -

ی پنیر به جای  ی تکه تکه های گردنش را شنید و کارد را روی جنازه تق شکسته شدن مهره چنان که تق سرش به آنی باال آمد. آن

 .گذاشت

 :هایش را بر هم فشرد و با همان سر فرو افتاده، گفت لبشرمندگی برای توصیف حالش کم بود. نگاهش را از مادرش دزدید و 

 .گفتم خوام باید زودتر می دونم از کجا فهمیدید؛ ولی معذرت می نمی -

هایش در حال کندوکاو چشمان او بود، لبخندی نرم روی لبش نشان و دستش را روی دست  حوریه خانوم که همچنان با تلسکوپ

 .مهربان گذاشت

های ته چشماش  وقت تو هم ستاره د! فقط کافیه روزی مادر بشی و دخترت برای یه مرد دلش سر بخوره، اونخیلی هم سخت نبو -

اس و  کردم یک طرفه دیدم. تا دیشب فکر می های ته چشمان رو می زنی من ستاره بینی. هر وقت از مهندس روشن حرف می رو می

 .خودت به زبون بیایدونستم اون بنده خدا هم در گیرشده، حرفی نزدم تا  نمی

 :خانوم به خجالت دخترش لبخندی زد و ادامه داد شرمندگی بیخ گلویش جفت پا ایستاده بود و توان حرف زدن نداشت. حوریه

ای رو ندیدم که ساعت یازده شب به درد دل و مشکل کارمندش گوش بده و  تا این سن رسیدم هیچ مدیر عاملی و صاحب کارخونه -

ی همون  ین همه مشکل ریز و درشتش، کارهاش رو زمین بگذاره و بدو بدو شال و کاله کنه و بیاد خونهفردا صحبش میون ا

شون یه چیزهایی باشه و دل او هم برای کارمند مونارنجیش سر  ی نا معقولش رو انجام بده. مگه این که بین کارمندش تا خواسته

 واد تا حاال چرا نیومده خواستگاری؟خ خورده باشه. فقط موندم حیرون اگه این همه تو رو می

 .شود های پوستش عرق گونه خارج می کرد سطلی از شرمندگی از باال بر سرش ریختند که از تمام حفره مهربان حس می

 :های ریز پنیر کرد و سپس با همان چشمان به زیر افتاده گفت های پنیر برداشت و شروع به له کردن تکه کارد را از روی تکه

 .بود بیاد که متین، یعنی همون مهندس شمشیری گم شد. قرار بود منم به شما بگم که مهرنوش پیدا شد قرار -

 .حوریه خانوم نخودی خندید

 .هات هم مثل روزگارت قر و قاطی شده! خدا رو شکر حاال هر جفتشون صحیح و سالم پیدا شدن دردهات توی سرم، جمله -

های کمر باریک خوش  سمت کتری قوری روی اجاق گاز رفت. استکان ز آشپزخانه بلند شد بهحوریه خانوم این را گفت و از پشت می

 :دست را پر از چای کرد، یکی سهم مهربان شد و دیگری سهم خودش و گفت

ثل ریزه. درست م هاش مردی می اش معمولی؛ ولی خوش قد و باالست و از شونه بار بیشتر ندیدمش؛ ولی ازش خوشم اومد. قیافه یه -

فهمم، اما در مورد رفتنت به افغانستان هنوزم میگم ته دلم راضی نیست؛  بابات که میشه بهش تکیه کرد. این رو من که یه زنم می

 ی چه کنم؟ نه راه پس دارم و نه راه پیش.  تونم از اون هم بگذرم. خالصه دلم رو گذاشتی تو منگه ی تنمه نمی ولی مهرنوش هم پاره
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 .کردم گفتم نه و خودم رو خالص می اد نداشتم محال بود دو دل بشم و از همون اول میاگه به تو اعتم

 .هایش از حجم آه خالی شد های حوریه خانوم بیرون آمد و ریه آه عمیقی از میان چه کنم

 .لطف خودش پیش بیاره سپارم به خدا تا اون چه صلح و مقدره به می -

هایش را نیمه تمام  شت نوشید و با ورود مهرسا که رنگ و رویش پریده حال بود، جملهای از چایش را با یک قند در سپس جرعه

 .گذاشت

سمت میز آمد و با  سالنه به ی ژولیده و درهم و برهمش گواه آن بود، سالنه ی درست درمانی نداشت و قیافه مهرسا که حال و حوصله

 :دیدن پنیر خورد شدن و له شده معترض، گفت

یر چرا خمیر شده!؟ یه پنیر درست و حسابی به من بده تا یه لقمه بخورم و بعد هم یه مسکن روش بندازم باال و برم مامان این پن -

 .کنه و اصالً حوصله ندارم دراز بکشم. دلم بد جوری درد می

تی قوز کرده گذاشت؟ چشم از مهرسا که با حال خواست سرش را محکم به دیوار بکوبد. مهرسا را دیگر کجای دلش می دلش می

 :که یک دستش روی دلش بود برداشت و با بیرون رفتن او رو به مادرش گفت درحالی

 افته باید بمونه خونه؟ مامان این دیگه چرا نرفته مدرسه؟ دیروز هم که خونه بود. اصالً مگه هر ماه که با این حال و روز می -

 . حوریه خانوم جرعه ی بعدی چایش با صدای هورتی همراه شد

ها روببرن گردش علمی و مدیر مدرسه گفته  چی بگم واال، دیروز بهم گفته بود که امروز تعطیله و نمیره مدرسه. انگاری قراره بچه -

 .خواد بیاد بمونه خونه هر کی نمی

از روی  دینگ زنگ خانه شد. رنگ از رخ مهربان در دم پر کشید و چشم برهم زدنی پوف بلند و صدا دارش همراه با صدای دینگ

سمت مامان حوری برگشت. هرچقدر مهربان هول و  داد به کار کنم می صندلی برخاست و نگاه مستاصلش که معنی حاال چی

 .کرد ای الیق اوضاع را مدیریت می خانوم مانند فرمانده پاچه بود حوریه دست

 .ر سرت کنن و یه چایی تازه هم دم کنخواد حرف بزنی بسپرش به من. بدو برو چاد هول نکن مادر! نگران نباش، تو نمی -

 .چنان که زبانش را فلج کرد و قادر به حرف زدن نبود، فقط سری تکان داد استرس تا حلقش باال آمد، آن

وگنگ رو  صدای بله بله گفتن و بفرمایید مهرسا که قطع شد، دوان دوان خود را مثل گلوله توپی به داخل آشپزخانه پرتاب کرد و گیج

 :خانوم گفت به حوریه

خوان با آقاجون صحبت کنن. من هم در رو باز کردم  گفت با آقای مهندس روشن دم در هستن و می مامان، آقای رمضان فر بود می -

 .و تعارف کردم بیان خونه

 .اش آغاز شد اش جا ماند و دقایق پر دلهره نفس در سـ*ـینه

*** 
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 .آورد رد و با هر قل، دلهره را تا حلقش باال میک قل می شوره میان دلش مثل کتری سر اجاق قل دل

هایش را در پذیرایی خانه جا گذاشته بود و جز سکوت و احوال پرسی آقای رمضان فر  هرچند خودش در آشپزخانه بود اما جفت گوش

 .و تشکرهای کوتاه پدرش چیزی نصیبش نشد

هایش سوار شد. سپس رو به باال سر  سر خورد و روی شانهبار به دور خود چرخید و چادر از سرش  هدف یک از شدت اضطراب بی

 :برداشت و زیر لب با خود نجوا گونه گفت

 .میشه همین امروز رو بی خیال امتحان گرفتن از من بشی و به دلم راه بیای؟ به بزرگیت قسمت میدم امروز رو به خیر بگذرون -

 .ها رفت پیچید تمام شد به سراغ فنجان ای هم آن را نمی وقتی دعاهایش که به سبک و سیاق دلش بود و در هیچ لفافه

های خاص بود را در سینی چید و کنارش گز و پولکی هم گذاشت  های لب طالیی که مخصوص مهمان حوری فنجان به دستور مامان

ت و چادرش را شلخته زیر سرش محکم بس گاه در را پست ها را از چای پر کند، مهرسا تند و تیز داخل شد. آن و پیش از آنکه فنجان

 :بازویش جمع کرد و گفت

 !مهربان، مامان گفت بهت بگم کجا جا موندی؟ چایی بریز بیار دیگه -

ها را داخل سینی گذاشت و مهرسا خود را به او که درحال ریختن چای بود رساند  کالم سری جنباند. فنجان مانند عروسکی کوکی بی

 :پچ کنان گفت و زیر گوشش پچ

 !دادم م وگرنه گردش علمی توی خونه رو از دست می رو شکر به لطف گردش علمی، امروز مدرسه نرفته خدا -

 .غره را نثارش کرد اما برای خاموش کردن هیجان مهرسا کافی نبود اولین چشم

سیخ  موهای سیخ ها! طفلکی با دست و صورت نشسته و میگم مهربان، آقاجون بنده خدا هم مثل هم بد جوری هاج و واج مونده -

 .روی ویلچرش نشسته فقط سر تکون میده

 :سپس قری به گردنش داد و مانند کسی که راز بزرگی رافهمیده باشد ادامه داد

ی  دونی وقتی آقای رمضان فر گفت با مهندس روشن اومدن، با خودم گفتم حتماً برای خواستگاری اومدن، اما چند تا نکته می -

مشغول کرده. اول اینکه مهندس روشن برای خواستگاری چرا با خانوم دکتر و صبا نیومده؟ دوم اینکه رسم  کوچولو ذهنم رو بد جوری

خواستگاری معموالً بعد از ظهره و با تعیین وقت قبلی باید باشه، نه صبح و بدون خبر! سوم اینکه حاال که خواستگاری اومدن پس 

اش که نمیشم،  کنم؟ قطعاً خاله سر بگیره من چه نسبتی با صبا پیدا می شون کو؟ چهارم اینکه اگه این وصلت گل و شیرینی

 نه!؟ میگم درست

 .هایش گره نکند داد تا اراجیف به پر حرفی کرد و بعد هم درسته قورتش می خواست صبا را گلوله می دلش می

 .سرش هول داد و سرش را نزدیک برد اش را به پشت مهرسا یک تای موی بافته شده
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ربان اگه نظر من رو بخوای بهزاد از لحاظ قیافه خیلی خیلی سرتر از مهندس روشن و اصالً با هم قابل قیاس نیستن. از اون مه -

مونه باالخره میاد بیرون دیگه، به خدا حیفه سیب سرخی مثل بهزاد نصیب دست چالق ستاره  گذشته بهزاد تا ابد که توی زندون نمی

 .بشه

ی دوم را هم نثار ش کرد که از  غره کرد، چشم که فنجان را با سلیقه پر می مهرسا جدی شد، درحالیتصمیمش برای قورت دادن 

 .هایش گل انداخته بودند و درد دلش را هم از بیخ و بن از یاد بـرده بود هیجان چشمانش براق و گونه

بزرگترها دخالت نکن و به جای پر حرفی و انگار درد دلت رو یادت رفت! درضمن کسی نظرت رو نخواست. چندبار بگم تو کار  -

 .های صد من یه غاز ساکت باش و بذار حواسم رو جمع کنم یه وقت چایی توی سینی نریزه حرف

 .سمت در برگشت اش بند کرده بود، سر هر دو به ای باال انداخت و با ورود حوریه خانوم که چادرش را محکم زیر چانه مهرسا شانه

کار  بان. دسته گل به آب دادی حاال چپیدی توی آشپزخونه؟ چرا مثل روغن ماسیدی، یه ساعت داری چیداغت رو نبینم مهر -

 !کنی؟ چایی بریز بیار دیگه می

 :درنگ پرسید بی

 مامان به آقاجون گفتی؟ -

 :وار گفت پچ خانوم چشمانش را در حدقه تابی داد و پچ حوریه

 .تونم دسته گلی که به آب دادی رو رفع و رجوع کنم ببینم چطوری میفرصت نشد. تو فعالً چایی بریز بیار تا من  -

 .پاچه سری جنباند و چشمی تروفرز گفت و چادرش را پیش از برداشتن سینی روی سرش انداخت هول و دست

*** 

 .های یوسف چنان درهم بود که صد من عسل هم قابل هضم نبودند حق با مهرسا بود اخم

وقت  داد اما تمام حواسش پی حضور بی های آقای رمضان فر گوش می ظاهر به حرف گنگ پدرش بود که بهو ی گیج از آن بدتر چهره

 .یوسف و درگیر اخم درهمش بود

هایش در هم تاب خورده بود که حتی سر بر نداشت تا  اولین چای سهم آقای رمضان فر و چای بعد سهم یوسف شد که چنان سگرمه

 .نظری او را نگاه کند

 .سمت آقای دلشاد برگشت نگاهی به یوسف انداخت و سرش به تر بنشیند سپس نیم ی کتش را باز کرد تا راحت مضان فر دکمهآقای ر

تون شدیم، اما وقتی صبح آقای مهندس با من تماس گرفتن و فرمودند خدمت شما برسیم  آقای دلشاد، ببخشید که مصدع اوقات -

 .اطاعت امر کردم

 .هایش را در ذهن مرتب کند قی کشید تا جملهآقای رمضان فر نفس عمی
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آقای مهندس روشن گذشته از این که مدیر عامل و صاحب کارخونه هستن، من برای شخصیت محکم و انسانیت و درایتشون  -

و مطاع امرشون دلیل انجام نمیدن. بنابر این من هم جسارت نکردم تا علت رو بپرسم  کاری رو بی بسیار احترام قائلم و یقین دارم هیچ

 .خدمت رسیدم

خانوم به داد افکار از هم  کرد که حوریه داشت و جمالت را در ذهنش مرتب می یوسف چشم از فنجان چای پیش رویش بر نمی

 .اش رسید گسیخته

 .آقای مهندس منت سرمون گذاشتن و لطف کردن -

دست گرفته بود ادامه  خانوم که سکان مجلس را به حوریه کنمی زیر لب گفت. یوسف با سر و چشم فرو افتاده تشکر کرد و خواهش می

 :داد

 .بار افتخار زیارت مهندس روشن رو داشتم که دنبال صبا جون اومده بودن. از انسانیت ایشون کم نشنیدم آقای رمضان فر، من یک -

ه آقای مهندس میگه و صدتا از گوشه خانوم ب کنه و نیره خانوم مدام از محاسن و دست به خیر بودن آقای مهندس تعریف می انیسه

 .ریزه همین باعث شد تا جسارت کنم و دیشب تلفنی با ایشون تماس بگیرم و ازشون خواهشی بکنم های شکوفه می کنار حرف

 .کرد هایش حس می کوبید که تپش آن را در تمام رگ مهربان قلبش مثل طبل و سنج ایام عاشورا و تاسوعا چنان می

 .انه و مادرانه سپر او شده بودحوری شجاع مامان

 .هایش باز باز بود ی درد دلش را از یاد بـرده و دروازه گوش مهرسا هم همان ته مانده

 .هایش پر کشید و از این دروغ آشکار نگاهش رنگ تعجب گرفت یوسف به آنی با چشمانی مدور سر برداشت، اخم

 .همسرش دوخته شدهای آقای دلشاد در هم جفت و چشمش به دهان  اما سگرمه

 :اش گره زد و ادامه داد خانوم پر چادرش را پیش کشید و آن را محکم زیر چانه حوریه

من یه عذرخواهی بدهکارم. اول به همسرم که بدون مشورت با ایشون این تصمیم رو گرفتم و بعد از آقای مهندس معذرت  -

 .ای از کار ما باز بشه ان گوش دادن و تشریف آوردن تا بلکه گرهخوام که بین این همه مشغله به خواهش دل یه مادر دل نگر می

 .آقای دلشاد طعم تلخ و گس دهانش را مزه مزه کرد و رو به همسرش شد

 بشم، از آقای مهندس چه خواهشی کردی؟ تر توضیح بدی تا من هم متوجه خانوم، میشه واضح حوریه -

ی خونسردش را حفظ کرد و رو به همسرش  شنید، اما مقتدرانه چهره وضوح می که کوبش قلبش را به هایش را تر کرد و درحالی لب

 :شد و توضیح داد

 ی آقای مهندس روشن یه مدتیه که گم شدن و هیچ خبری ازشون نیست؟ یادتون چند وقت پیش گفتم پسر عمه -

 .آقای دلشاد به عالمت تأیید کوتاه سری تکان داد
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کردم. میون احوال پرسی گفت که شکر خدا مهندس شمشیری پیدا شدن و سر از  خانوم صحبت میراستش دیشب آخر وقت با نیره  -

 .افغانستان در آوردن اما متأسفانه نا خوش احوال هستن و نیاز به کمک دارن و قراره مهندس تا چند روز آینده برن دنبالشون

جی بشه مهرنوش من هم به ایران بر گرده. برای همین من هم با خودم گفتم شاید حکمت خدا این جوری مقدر شده تا بلکه فر

بایست با شما  دونم اول می شبونه به ایشون زنگ زدم و ازشون خواهش کردم لطف کنن و من و مهربان رو هم با خودشون ببرن! می

 .کردم، اما ترسیدم فرصت از دستمون بره و نتونیم برای مهرشونم کاری بکنم مشورت می

سختی فرو داد و مهر سکوت به لبش زد  ی آب دهانش را به لگیر شدند و پیش از همه آقای دلشاد! یوسف ته ماندههمه یک پارچه غاف

 .شود تا ببیند عاقبت چه می

دونیم مهرنوش توی چه شرایطی قرار داره، با خودم گفتم یه مرد همراهمون باشه  شیم، فقط چون نمی البته مزاحم ایشون نمی -

 .تره خیالمون راحت

های ساعت دیواری آشپزخانه به  تق عقربه چنان آن را سنگین کرده بود که تق ها ریخته شد و آن سکوت مثل سرب داغ بر روی ثانیه

 .رسید وضوح به گوش می

کرد و عاقبت آقای دلشاد سکوت لنگر  نشست و گاهی با نگاه دیگری تالقی می های هدف درگردش بود و گاهی روی اشیاء می نگاه

 :ها را برداشت و با لحنی آرام اما مؤدبانه و قاطعانه گفت ه بر روی لحظهانداخت

 .کنیم شدی! ما خودمون یه جوری این مشکل رو حل می خانوم نباید مزاحم آقای مهندس می حوریه-

سمت همسرش  العمل یوسف را زیر نظر داشت و نگاهش را از روی او بر داشت و سرش به خانوم مانند شاهینی تیز چشم عکس حوریه

 :چرخید. سپس با لحنی استوارتر از قبل گفت

دونم از شرایط مهرنوش خبر دارن. آقای مهندس روشن  حمیدجان، با آقای رمضان فر که نون و نمک خوردیم و تعارف نداریم و می -

ام چه طوری التماس  ی من هستن. به روح پدر و مادرت قسمت میدم به من نه نگو! خودت شنیدی که بچه هم جای پسر نداشته

گفت اگه تا ده روز دیگه نریم دنبالش شوهرش میدن. دو روزش گذشته و هشت روزش باقی مونده، نگذار یه عمر توی  کرد و می می

 .ام بسوزم حسرت دیدن بچه

 .خانوم چشمان غرق آبش را با پر چادر پاک کرد و بغضش را هم فرو داد تا صدایش درگیر بغض گلویش نکند حوریه

مونم؛ ولی حداقل اجازه بده مهربان همراه  دونم با این شرایط جسمی که داری و شکستگی پات، نبودن من برات سخته من می می -

 .آقای مهندس بره

کرد که یوسف  خواست هدایت می سمتی که می خانوم همانند یک کاپیتان سکان کشتی را چنان در دستش گرفته بود و آن را به حوریه

 .ه درایت، مات مانده بود و آقای دلشاد را رسماً خلع صالح کرده بودمتحیر این هم

 کنم حاال که آقای مهندس هم موافقت کردن  دونم از پس خودش بر میاد. حمیدجان خواهش می اعتماد دارم و می من به مهربانم »
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 .ردن راه بهتر نداریماجازه بدن حداقل مهربان همراه آقای مهندس بره، ما فرصتی برای فکر کردن و پیدا ک

 :اش کشید و جواب داد سیخ آقای دلشاد کالفه و پریشان حال دستی به موهای سیخ

تونیم آدرس  جان، این تصمیمی نیست که با این عجله گرفته بشه! آقای مهندس روشن بزرگواری کردن و پذیرفتن؛ ولی می حوریه -

 .ی ایران کمکمون کنن نهرو به ایشون بدیم تا از طریق کونسولگری یا سفارت خو

 .ام به قیامت بیفته کنم نگذار دیدارم با بچه حمیدجان ما فرصت آزمون و خطا نداریم! پای زندگی مهرنوش وسطه، خواهش می -

هایش کشید سپس  چرخید کف دستش را به روی ریش های آن دو می یوسف که تا آن لحظه ساکت بود و نگاهش بین دیالوگ

 .سمت آقای دلشاد منتهی شد چادر گل منگولی مهربان بر داشت و مسیر چشمانش بهنگاهش را از پایین 

ی دیدمون رو عوض کنیم. شما به این موضوع به شکل یه سفر کاری نگاه کنید که خانوم دلشاد همراه  آقای دلشاد، بهتره زاویه -

سفر میان. به شرافتم قسم توی شرایط فعلی این  مدیر عامل کارخونه برای هدف مشترکی که بر گردوندن عزیزانمون هستش به این

 .کشور تنهاشون نگذارم

کرد اما  ای آب را داشت و رفع عطش می ی یک نگاه کوتاه بود. نگاهی که حکم جرعه یوسف دلش برای مهربان پر میکشد و تشنه

البت از کالم و صدای رسایش شره شد و ص نگاهش را چنان به غل و زنجیر کشیده بود که حتی نگاهش به حوالی او هم پرت نمی

 .کرد می

وقتی همسرتون مشکل مهرنوش خانوم رو با من گفتن من پذیرفتم؛ ولی اون رو مکول کردم به تصمیم آخر شما. حاال هم گوش  -

 .کنم به فرمان شما هستم هرجور که دستور بدید همون کار رو می

کرد.  هایش بیش از هر وقت دیگری احساس عجز و ناتوانی می دل کردن دل آقای دلشاد میان برزخی از چه کنم رها شده بود و میان

طورکه دست بر روی پای گچ  عاقبت کمان خم ابروهایش را زمین گذاشت، متانت خوابیده در کالم یوسف او را مطیع کرد و همان

 :کشید جواب داد اش می گرفته شده

خوام هیچ پدری رو توی شرایط من قرار نده. اگه روزگار عصا به دستم  دا میکنم. از خ تون رو فراموش نمی آقای مهندس بزرگواری -

شدیم؛ ولی انگار مقدر  رفتم دنبالش و مزاحم شما نمی کرد، مثل باد می داد، همون لحظه که مهرنوشم پشت تلفن زارزار گریه می نمی

رش به مهربانم اعتماد دارم و بهتره تنها به این سفر بشه. من هم مثل ماد بار به دخترم تکیه کنم تا اون عصای دستم شدن که این

 .های تنم میشم واپس دونفر از پاره جوری من یه جای سه نفر دل بیاد، این

 .ها پر کشید و خود را به هوای آزاد رساند های حبس شدن در سـ*ـینه نفس

ی تب دارش کشید و با صدای یوسف سرش  ی مهربان به لطف درایت مامان حوری برگشت و دستی بر روی گونه های آسوده نفس

 .سمت او چرخید به
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محض آماده شدن ویزا دوتا بلیط بگیریم و برای  شه، پس اگه اجازه میدید تا دیر نشدن امروز بریم دنبال ویزا و به امر شما طاعت می -

 .ید خدا برای چهار نفر بلیط رزرو بشهکنم تا به ام برگشت هم چون تاریخ دقیقش مشخص نیست از افغانستان با تهران هماهنگ می

 .آقای دلشاد به میان حرف یوسف آمد

 .طور برای بلیط برگشت کنیم همین شیم، برای ویزا و بلیط خودمون اقدام می آقای مهندس، بیش از این مزاحم شما نمی -

 .تاپش را برداشت و رو به آقای دلشاد ایستاد یوسف برخاست خم شد و کیف لپ

کنه فقط اگه موافقید خانوم دلشاد پاسپورتشون رو بدن تا  کنم، زحمتی نیست. وکیل کارخونه برای ویزا و بلیط اقدام می خواهش می -

 .همین امروزبرای ویزا اقدام کنیم

سمت پدرش برگشت تا از او کسب تکلیف کند و دل توی دلش چون آتشی گلوله  مهربان که تا آن لحظه سکوت کرده بود نگاهش به

 .ی دلش شد خورد و عاقبت موافقت پدرش آبی بر روی آتش گرگرفته پیچ و تاب میشده 

قدر کافی مزاحم وقت ایشون شدیم. پاسپورتت رو بیار بده ایشون. انشاءاهلل که  جان، بابا آقای مهندس رو سر پا نگه ندار! به مهربان -

 .هرچی میره پیش بیاد

سمت اتاقش دوید تا  آمد، چشمی گفت و به می اش بیرون ب که از میان سـ*ـینهمهربان نفس آسودش که کشید. نفسی داغ و ملته

 .اولین قدم برای سفر را آغاز کند

ی آخر ساکت بود و فقط نگاهش بین آنها در تردد بود و حضورش حکم لولوی سر  یوسف به همراه آقای رمضان فر که تا لحظه

 .خرمن را داشت راهی شد

 .تپید. به اتاقش پناه برد و بالفاصله برای یوسف تایپ کرد ش همچنان میها از شوق قلب با رفتن آن

 تونم ازت تشکر کنم؟ واقعاً لطف کردی! چطوری می -

 .دقایقی به کوتاهی چند ثانیه جواب یوسف تر و تازه از گرد راه رسید

 .گلی، به وقتش میگم چجوری جبران کنی چادر گل -

حیایی زیر لب نثارش کرد سپس از خوشی  هایش سرازیر کند. بی قدر واضح بود تا شرم را به گونه آنپ قلبش شدت گرفت. پیام  تاپ تا

 .سر گذاشته بود حوری دومین خان را هم پشت بشکنی در هوا زد. به لطف درایت مامان

*** 

 فصل دهم

 .شدی حوریه خانوم که با درایتش آن را به پیروزی رساند نصیب مهربان  غنیمت نبرد یک تنه

خواست؟ با یک تیر دو هدف را  خوشحالی زیر پوستش هل هله کنان و پای کوبان در جوش و خروش بود. خب از این بهتر چه می

 .شد رفت و هم با یوسف همسفر می نشانه گرفته بود، هم به دنبال مهرنوش می
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اش انداخت و  کشد. چینی به بینی تی انتظارش را میدانست در آن سوی مرزها چه اتفاقا شد و نمی سفری که از فردا صبح زود آغاز می

سمت و سویی دیگر بکشاند. به یاد مهرنوش که  ی کوتاه زد تا افکارش را به تپ چند ضربه طبق عادت با مشت به سرش تپ

 .شد افتاددلش در تب و تاب غریبی از خوشی زیر رو می می

کمر پوف بلندی گفت  به ده بود را وارسی کرد، تا چیزی جا نماند، سپس دستبار دیگر چمدان روی تخت را که مثل دهان اژدها باز مان

های خانوم کمالی که خانه را به میدان جنگی تمام عیار تبدیل کرده بودند تا مرز  هایش از هوا پروخالی شد. از سر و صدای نوه و گونه

 .کالفه شدن فقط یک گام فاصله داشت

نگاهی به  سمت او چرخید. مهرسا نیم کرد سرش به اش را مانند دکور با خود حمل می ب درسیبا ورود مهرسا که مانند همیشه کتا

که نگاهش به روی مهربان در گردش  ی تخت کنار چمدان نشست و درحالی لخ کنان روی لبه تعارف لخ چمدان دهان باز انداخت و بی

د. سپس نگاهش را از مهربان و بند تاپ رها شده روی تپ ضربه ز ی چوبی تخت تپ بود با هیجانی خاص با سر انگشت به لبه

 :مزه کند، گفت هایش را مزه بازویش برداشت و بعد از تأملی کوتاه گویی بخواهد جمله

زدم به تخته چشم نخوری، ماشاءاهلل از وقتی میری باشگاه ورزشی خیلی خوش هیکل شدی! کمرت باریک شده توی دست میاد و  -

رسی شبیه عروسک  کنی و یه کم به سر و صورتت می . پوستت هم که حرف نداره موهات رو که باز میپاهات هم خوش فرم شده

 .خواد همش نگاهت کنه های مونارنجی میشی، آدم دلش می باربی

 .ی درشت گذاشت به میان پر حرفی مهرسا یک نقطه

ریم؛ ولی قول میدم  م باید بگم برای تفریح و گردش نمیببین مهرسا اگه منظورت از این تعریف و تمجیدها اینکه برات سوغاتی بیار -

 .وقتی برگشتم برات یه کادوی خوب بخرم

 .اش را میان دست گرفت و شروع به تاب دادن آن کرد مهرسا یک تای موی بافته شده

 .نه بابا، کی سوغاتی خواست؟ همین که با مهرنوش برگردی برای من بهترین سوغاتی -

 .سپس قری به سر و گردنش دادمهرسا این را گفت و 

ای آنالین خوندم، اسمش رو یادم نیست؛ ولی دختر قصه مجبور میشه با پسر قصه  میگم مهربان چند وقت پیش یه رمان همخونه -

ی محرمیت خونده بشه تا من اجازه بدم دخترم به این  که خیلی هم خوش تیپ بود بره سفر خارج. پدر دختر میگه باید ببنتون صیغه

 ...فر بیاد، خالصه پسره توی سفر عاشق دختره میشه و دیرین دیرینس

داد، اما یقین داشت بیان این دو کلمه با آن آهنگ  با چشمان باریک شده نگاهش کرد، دیرین دیرین معنای کهنه و قدیمی را می

رنگش را از  کرد. بند بال تکلیف تاپ ارغوانی تر بیان می ی کارتونی یاد گرفته بود و حال آن را با منظوری خاص خاص را از یک برنامه

اش سوار شود. مطمئن بود مهرسا پس و پشت حرفش منظوری پنهان کرده بود، اما منتظر ماند تا به  روی بازو باال کشید تا روی شانه

 .های او برسد پس و پشت حرف
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وقت  رفتین مثالً یه کشور اروپایی، اون ستان میشدی و به جای افغان میگم کاشکی به جای مهندس روشن، با بهزاد همسفر می -

 .خوند تون می ی محرمیت بین آقاجون یه صیغه

 .مهرسا بشکنی در هوا زد و دیرین دیرین را با همان آهنگ خاصش ادا کرد

 ...شد. دیرین دیرین باقی قضایا رفتین توی یه هتل و بهزاد عاشقت می وقت می دیرین دیرین، اون -

گردنی مهربان از ایوان  باره سر کشیده بود. مهرسا با پس حیایی را یک ی بی کم از خجالت مهرسا درآمد که کاسهگردنی مح با پس

مالید از روی تخت برخاست و معترض با لب و  که پشت گردنش را می رویاهایش تاالپی به پایین افتاد و آخ بلندی گفت و درحالی

 :ای آویزان گفت لوچه

 زنی؟ چرا می -

 :هایش اضافه کرد. جواب داد سمت کمدش رفت و شال دیگری برداشت. آن را تا کرد و به باقی لباس به مهربان

 !های مجازی بنشین درست رو بخون تا تو باشی که برای من دیرین دیرین در نیاری و به جای پرسه زدن توی شبکه -

حوری مجال را از او گرفت.  انش را بزند اما ورود مامانمهرسا مانند همیشه حاضر به جواب دهان باز کرد تا حرف مانده روی زب

خانوم یک بسته مغز گردـو و چند بسته قرص مسکن به چمدان مهربان اضافه کرد، سپس دستی به موهایش کشید و رو به  حوریه

 :مهرسا گفت

ترسم کار دست خودشون بدن یه کوه  یکمالی. هرچی باشه امانتن م های خانوم دردهات توی سرم، پاشو برو حواست رو بده به زلزله -

 .کنن و جنگ راه انداختن دونم مثل علی ورجه همش دنبال هم می بازی با خودشون آوردن؛ ولی نمی اسباب

رفت  سالنه بیرون می که سالنه اش و قری هم به سر و گردنش داد. رویاهای شل و پلش را برداشت و درحالی مهرسا چینی به بینی

 :گفت

 .ها من باشم و نباشم نبرد خودشون رو دارن کنی خب بگو برو دنبال نخود سیاه دیگه! اون وروجک وم چرا تعارف میخان مامان -

ی  اش را جمع کرد و حاال نوبت او بود تا کنار چمدان بنشیند و با بسته شدن در اتاق رو به مهربان شد و به بسته خانوم، خنده حوریه

 :گردو و پسته اشاره کرد و گفت

 .جان برات مغز گردو و پسته گذاشتم. اگه ناهار و شام اونجا به مذاقت خوش نیومد، چند تا مغز بنداز دهنت گرسنه نمونی مهربان -

 .ای بر روی آن کاشت کنار مادرش روی لب تخت نشست و دست او را گرفت و بـ..وسـ..ـه

دروغ من بشی و با این درایت اون رو به نفع من جمع کنی.  قدر شجاعانه سپر کردم این مامان تو یه معجزه هستی! حتی فکر نمی -

شدم؛ ولی جوری حرف زدی بابا ازم تشکر  قلق اخالق تند و تیز بابا خوب توی مشتت داری، باور کن از ترس داشتم زهره ترک می

 .هم کرد که میرم دنبال مهرنوش
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کاوید تا احیاناً  که چمدان را می پشت گوشش مهمان کرد و درحالی اش را ای از موی زیتونی رها شده روی پیشانی خانوم تکه حوریه

 :چیزی جا نماند جواب داد

پس تو هم از من یاد بگیر وقتی شوهر کردی و رفتی سر زندگیت قلق شوهرت رو پیدا کنی کنی و اون رو توی مشتت بگیری. راه  -

 .راه بیا کنارم بنشین گوش بده که چی بهت میگم بی و ی راهطلبه حاال هم به جای این که تشکرها و رسم زندگی عاقل بودن می

اش را  مهربان همان کرد که مادرش گفته بود. سپس با کلیپسی که سرگردان روی تخت رها شده بود موهای رها شده بر روی شانه

 .باالی سرش گلوله کرد و چشم به دهان مادرش دوخت

هم گیرافتاده، وقتی به امید خدا چهار نفرتون صحیح و سالمت برگشتین ایران و  هاتون پیش جان، حاال که تو مهندس دل مهربان -

 .خیر گذشت ادامه این رابـ ـطه به این شکل دیگه صورت خوشی نداره و بهتره حالت رسمی پیدا کنه چیز به همه

 .هایش انداخت و لحنش را تغییر داد ای کوتاه بین جمله خانوم فاصله حوریه

کنم که نه تنها دیگه نری سر کار بلکه جرأت نکنی  ی بعدش نیاد خواستگاری، کاری می ر دلیلی مهندس روشن هفتهحاال اگه به ه -

گرفتم االن حال و  قدر سخت می شناسی کارم رو خوب بلدم. برای مهرنوشم اگه همین دیگه اسمش رو هم بیاری! من رو که می

 !روزمون این نبود

قدر کافی خطرناک  صدا از ترس تاالپی پایین افتاد. تهدید به کرد. دلش بی ا او باید نوش جان میی مهرنوش ر خب گویا چوب نخورده

سختی آب دهانش را قورت داد و چشمی  گرفت. به اش دست کم می و جدی بود و نباید توانایی مامان حوری را در رسیدن به خواسته

 .سمت او پرواز کرد زیر لب گفت و با صدای مادرش حواسش به

نیازی به گفتن نیست چون بهت اعتماد دارم؛ ولی خب میگم تا خیال خودم رو راحت کنم از قدیم گفتن مرد و زن آتیش و پنبه  -

ای،  بار شوهر کردی؛ ولی هنوز دختر این خونه شون باشه که دیگه واویالس! درسته که یه ای هم بین هستن و اگه عشق و عالقه

 حواست هست که چی میگم؟

 .هایش کرد خجالت سرش به زیر سر خورد و لبش را اسیر دنداناز 

 .ام. حواسم هست، خیالتون راحت بله مامان متوجه -

 .زده، اضافه کرد های یوسف افتاد و تند و شتاب سپس به یاد سفارش

خواد حرف و حدیث  نمی گفت توی کارخونه خانوم چیزی نفهمه. می راستی مامان، تا یادم نرفته این رو هم بگم یوسف گفت نیره -

ام. البته صالح دید از  حقوق گرفتم تا برم بوشهر پیش عمه خانوم گفتم مرخصی بی یک کالغ چهل کالغ بشه برای همین به نیره

 .اینکه با من همسفر میشه به صبا و خانوم دکتر حرفی نزنه

 .ه وار جوری که مهربان بشنود با خود تکرار کردخانوم با چشمان باریک شده و لبخندی محو روی لبش با لحنی خاص زمزم حوریه

 !یوسف -
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 .سپس سرش را تکان داد

 کنید؟ قدر صمیمی شدید که به اسم کوچیک همدیگر رو صدا می هووم اسم قشنگی داره پس با هم اون -

 :از مرز خجالت عبور کرد و به آن سوی سر زمین شرمندگی رسید و با سر و چشم فرو افتاده جواب داد

 !خوام. خودش ازم خواست تا یوسف صداش کنم. منظورم همون مهندس روشن بود معذرت می -

 :وار به موهای مهربان کشید و کف دستش را روی صورت او گذاشت و نرم و مادرانه زمزمه کرد خانوم دستی نوازش حوریه

 .ه مواظب خودت باشهات تنگ میش بشم. دلم برای موهای نارنجیت و این کک و مک قربون اون خجالتت -

 .ای دیگر بر روی کف دست مادرش گذاشت و لبخندش کم رنگی چاشنی آن کرد مهربان سر خم کرد و بـ..وسـ..ـه

ی تنش دوختن. درسته که یه دختر هم سن مهرسا داره؛ ولی خیلی جوون. اون  مهندس روشن هم به دلم نشست مردی رو به قواره -

بار  خواد؛ ولی حتی یه خورد و رفتار و کردارش خوشم اومد. با وجود اینکه گفته بودی اونم تو رو میروز که اومدن خونمون خیلی از بر

شد و االن  زد، شاید پدرت مجاب نمی قدر با متانت حرف نمی سمت تو نچرخید و نگاهت نکرد و در واقع اگه اون روز این هم سرش به

 .ای بود شرایط جور دیگه

 :ی تخت برخاست و ادامه داد گرفت و با یک نفس عمیق از لبهزانو  به خانوم دست حوریه

هاش  کمالی بیاد زلزله دردهات تو سرم. پاشو برو حموم فردا صبح زود مسافری منم هم برم پیش بابات تنها مونده. خدا کنه خانوم -

 !های تخس نوبره به خدا ببره. از آقای رمضان فر سر و ساکت این بچه

 .ای از موی رها شده روی صورتش را پس زد برخاست تکه ی تخت مهربان از لبه

 .خانوم رو ببینم و ازش خداحافظی کنم چشم مامان؛ ولی قبلش باید برم افسر -

 :رفت گفت که بیرون می خانوم درحالی حوریه

پرت برای خوش بیاره بیا گفت ستاره نیست و رفته از خونشون یه کم خرت و  باشه مادر برو. یه ربع پیش تلفنی باهم حرف زدیم می -

کنه. زن خوبیه و راز داری رو بلده و دهنش  برو تا برنگشته. درضمن در مورد سفرت به افسر گفتم. عیارش با اون پسر جلبش فرق می

 .زنه چفت و بست داره و خیالم راحته که حرفی به مرضیه و داداشم نمی

 .هربان چرخید و اضافه کردسمت م ی در بود به که دستش به روی دستگیره سپس درحالی

مهندس کارش رو خوب بلده، نیم ساعت پیش با پدرت تماس گرفت و چنان با لفظ قلم از بابات کسب تکلیف کرد و با مهارت  -

دونم که خبرش زودتر بهت رسیده؛ ولی گفتم  می  های بابات دوخته شد. گفت که فردا دنبال تو هم میاد تا با هم برید فرودگاه که لب

 .بدونی رفتی زیر زربین حوریه! حاال هم برو و زود برگرد که فردا مسافری تا

 .خانوم رفت ی افسر مهربان با سر و چشمی فرو افتاده چشمی گفت و شال و کاله کرد و به خانه

*** 
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ه از آشپزحانه سرچشمه روی تلویزیون فرو رفته بود و گرمای خانه و کنارش بوی مطبوعی ک رنگ روبه تقریباً در مبل راحتی شکالتی

 .کرد گرفت مشامش را نوازش گونه لمس می می

از غیبت افسر خانه که برای ریختن چای به آشپزخانه رفته بود استفاده کرد و نگاهش را کنجکاو درپذیرایی شیک خانه به گردش در 

 .آورد

فاوت از گوشه و کنار پذیرایی قد علم کرده بود. هایی مت کرد قاب عکسی از بهزاد مثل قارچی با ژست به هر سمت و سو که نگاه می

اش انداخت و نرم سرش را به اطراف تکان داد. خب گویا دامنه خودشیفتگی بهزاد فقط در چهارچوب اتاقش خالصه  چینی به بینی

 .تر شده و به پذیرایی خانه هم سرایت کرده بود ی آن وسیع ها دامنه شد و تازگی نمی

  های سفید و یک ب عکس کنار دستش که زیر آباژور لم داده بود برگشت که با لبخندی وسیع دندانمسیر چشمانش به روی قا

اش را رو به دوربین به نمایش گذاشته بود و با صدای افسرخانوم همانند دزدی که مچش را گرفته باشند، به آنی چشم از قاب  پارچه

 .آموزی خطا کار سیخ نشست عکس بهزاد برداشت و مثل دانش

های قدیمی پیدا کردم و به ستاره  ها رو از توی آلبوم ام چقدر جذاب و دلبره! عکس بینی بچه این عکس رو خیلی دوست دارم. می -

 .کنم تنگی می های بهزاد که دور و برم باشه کمتر احساس دل گفتم چندتا قاب قشنگ براش بخره. عکس

بنشیند و برای اینکه در ذهن خیال پرداز افسر خانوم رویا نسازد از جواب دادن  جا کرد تا افسرخانوم کنارش مهربان کمی خود را جابه

 .سمت دیگر چرخاند زیرکانه سر حرف را به  طفره رفت و

شکر خدا انگار حالتون بهتره! شرمنده این مدت بهتون سر نزدم. یه کم سرم شلوغ بود؛ ولی خیالم راحت بود که ستاره پیش  -

 .شماست و تنها نیستید

 .افسرخانوم خم شد. فنجان کریستال چای را پیش رویش گذاشت و دست مهربان را میان دستانش گرفت

دشمنت شرمنده مادر، خبرش رو دارم به امید خدا از سفر با دست پر بر می گردی. خدا خیر بده مدیر عاملتون رو باید مرد بزرگی  -

ی  گرده خونه دونم چرا ستاره بر نمی بم و نیاز به مراقبت دائم ندارم؛ ولی نمیکنه، شکر خدا من هم خو باشه. هرکسی از این کارها نمی

 .هام نشد ی حرف جوری که ناراحت نشه بهش گفتم؛ ولی انگار متوجه خودشون! به چندبار توی لفافه اون

 :شده بود برداشت و اضافه کردی مهربان که دو بند نازک تاپ تزیین آن  های برهنه افسرخانوم این را گفت و نگاهش را از سر شانه

خوری! پاشم برم برات اسپند دود  چرخی؟ خدایی نکرده سرما می قربون اون قد و باالت برم. چرا توی این سرما با یه تاپ پرپری می -

 .رو ندونست  کنه نگاهت کنه. حیف که بهزاد قدر تو تر میشی و آدم حظ می روز خوشگل کنم، ماشاءاهلل روزبه

 .نفس از گرد را رسید و نرم و سبک بر روی احساسش نشستاعتماد به 
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های سخت و طاقت فرسا و  های مداوم و رژیم کردند. خب گویا ورزش ش تعریف می باری بود که امشب از شکل ظاهر این دومین

 .تغییر در استایلش کار خود را کرده بود

 .ی بحث را عوض کردلبخندش وسیع و از ته دل و جان بود و با گفتن ممنونم کوتاه

 افسرخانوم تونستید برای بهزاد کاری بکنید؟ -

 .اش خارج شد ای باال انداخت و نفس پر حسرتی شبیه آه از سـ*ـینه چانه

مون و به امیر دوست صمیمی  ام هنوز گرفتار اون چهار دیواری خراب شدست. به یکی از دوستان خانوادگی نه قربونت برم. بچه -

خوره چون همش امروز و فردا  هایی دادن؛ ولی چشمم آب نمی کنم بشناسیش رو انداختم. هر جفتشون به قول بهزاد که فکر می

 .کنن می

مهربان نفس عمیقی کشید تا تردیدهایش را پس بزند، سپس دست در جیب مانتواش که روی مبل کنار دستش گذاشت بود فرو برد 

 .سمت افسرخانوم گرفت و دو پاکت بیرون آورد و به

 :وآمد بود، پرسید ها و چشمان مهربان در رفت که مسیر نگاهش بین پاکت افسرخانوم درحالی

 ها چیه؟ این پاکت -

 :مهربان گفت

 .مونم. حاال اومدم به مادر دومم کمک کنم تا غصه نخوره ام حتی بدون بهزاد دخترتون باقی می دونید تا روزی که زنده می -

 :ه انداخت تا غرور یک زن که در نقش مادر بود خط و خشی وارد نکند و آن گاه توضیح دادهایش فاصل سپس اندکی بین جمله

ها یه چک رمز دار به مبلغ صدوبیست میلیون تومن و در وجه شما نوشتم. نگران نباشید این پول مال خودمه. در  توی یکی از پاکت -

هایی که بهزاد به  انداز کرده بودم. توی پاکت دوم هم سکه پس واقع پول جهازه که قسمت نشد ازش استفاده کنم. یه بخشی رو هم

تونید کم  ها رو بفروش؛ ولی من دست بهشون نزدم. حساب کردم با قیمت این روزهای سکه می گفت سکه حوری می من داده، مامان

 .و کسری صدوپنجاه میلیون رو جور کنید و پول نزول خور رو بدید و بهزاد آزاد بشه

 .های درشت اشک چشمانش را براق و شفاف کرده بود  زد و قطر چنان مات مانده بود که حتی پلک هم نمی افسر خانوم

 .دستش را بر روی انگشتان کشیده و استخوانی افسر خانوم گذاشت و با تأکید اضافه کرد

و مادرم و حتی بهزاد از این راز خبر خواد پدر  مونه و دلم نمی من به راز داری شما شک ندارم. این راز بین من و شما باقی می -

الحسنه از طرف به ناشناس نگاه کنید و به امید خدا همین که پول دستتون اومد قرض من رو  داربشن. اصالً به اون به شکل یه قرض

 .پس بدید

 .های افسرخانوم دو گوی شفاوف و غلتان شد و از چشمانش فرو ریخت اشک

 . مهربانی بافته بودندقلب این دختر را همانند اسمش با 
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 .تونم این پول رو قبول کنم قدر مهربون باشی وقتی بهزاد این همه در حقت ظلم کرد! من نمی تونی این چطور می -

کنم.  دونید قبول کنید. از اون گذشته من اصالً کاری به بهزاد ندارم و این کار رو برای مادرم می افسرخانوم، اگه من رو دخترتون می -

 !و خدا گریه نکنیدتو ر

شد و با  اش رد می ها و چانه خورد و از کنار لب هایش قل می دانه اشک بر روی گونه به های افسرخانوم پایانی نداشت و دانه شرشر اشک

 :بغض خوابیده در صدایش گفت

 بشی و بهزاد مثل پروانه دورت بگرده؟ یعنی میاد روزی که تو عروس این خونه -

نوم با صدای زنگ در خانه پاره شد و مهربان از خدا خواسته دستش را از میان دستان افسرخانوم نجات داد و به نخ رویاهای افسرخا

 .مانتوی کنار دستش چنگی انداخت و برخاست

 .کنم ستاره برگشته. بهتره من دیگه برم فکر می -

 :هایش را پس زد و پر شتاب گفت افسرخانوم اشک

ی راهت. به امید خدا با مهرنوش  بزرگ تو رو از بهشت آوردن. برو به سالمت دعاهای من بدرقه زبونم برای تشکر قاصره! دل -

 .خبر نگذار گردی، تو رو خدا مواظب خودت باش و من رو از حالت بی برمی

 .اش کرد دار بدرقه ی آب سپس مهربان را محکم در آغـ*ـوش گرفت و با چند بـ..وسـ..ـه

*** 

که  ی دلش پنهان کرد و درحالی سف دلهره به تار و پود وجودش قالب شده بود اما آن را مردانه گوشهچند خیابان آن سوتر یو

 :ی در ایستاده بود، گفت خانوم که کنار صبا در آستانه کرد رو به پوران چمدانش را یک به یک از لباس و لوازم شخصی پر می

خانوم  گردم نیره کنم تا باهاش حرف بزنید. تا من هم بر می فن میجون نگران چی هستی؟ همین که برسم پییش متین تل پوران -

تون هست و تنها نیستید. به آقای طوطی سفارش کردم یک روز در میون بیاد و خرید خونه رو انجام بده. کارخونه رو سپردم به  پیش

لی یه مبلغی پول نقد هم برای صبا گذاشتم اگه دونم به پول نیازی ندارید؛ و کنه. می آقای رمضان فر و تلفنی کارها رو با من چک می

 .نیاز شد لطفاً از اون پول خرج کنید

 :خانوم دل از در نیمه باز اتاق جدا کرد و بعد از نفسی عمیق و ممتد با حسرت گفت پوران

تنها نباشی. دادی من هم همراهت بیام تا  جان ببخش که همیشه دردسرهای متین وبال گردن توست. کاشکی اجازه می یوسف -

جوری تا برگردی من نصفه عمر شدم، بعد از اون خدا بیامرزها که رفتن سفر و دیگه بر نگشتن، حتی اسم سفر هم به دلم  این

 .ندازه اضطراب می

 .یوسف شال گردنش را به محتویات چمدان اضافه کرد

 .نگران نباشید تنها نیستم -
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 :سپس بعد از تأملی کوتاه ادامه داد

گردیم ایران. لطفاً به فکر سالمتی خودتون باشید و قول بدید گریه نکنید.  ن رفته متین اونجاست و به امید خدا با هم بر مییادتو -

 .کنم گ درضمن نیازی نیست فردا صبح زود بیدار بشید و بیاید فرودگاه. شب قبل از خواب با شما و صبا خداحافظی می

که عزم بیرون رفتن  شود نگاهی به چمدان رها شده روی تخت انداخت و درحالی وتا نمیدانست یوسف کالمش د خانوم که می پوران

 :کرده بود، گفت

 خانوم پیرهن و شلوارت رو اتو کرده یا نه؟ من برم ببینم نیره -

 .بازم نگاه کن ببین چیزی یادت نرفته باشه. دالرها رو بردار و پول نقد هم حتماً همراهت باشه -

کرد.  وار یکی بعد از دیگری آن را کنار هم جمع می ن خانوم همانند نخ کالف طوالنی بود و ته نداشت و مسلسلهای پورا سفارش

 .هایش رسید نفسی چاق کرد وقتی به انتهای کالف سفارش

 .گردم میرم دوتا پلیور برای متین بیارم. تا زحمتش بکشی و به دستش برسونی من االن بر می -

سمت پدرش رفت و خود را میان آغـ*ـوش  ای آهسته به بود تا نوبت به او برسد با رفتن مادربزرگش مثل گربهصبا که منتظر فرصت 

 .ی پدرش چسباند او جا داد و دستانش را دور کمر او حلقه کرد و سرش را به سـ*ـینه

 گفتن افغانستان خیلی نا امن! راست میگن؟ ها توی مدرسه می بابا، بچه -

اش خیره شده بود به صدایش لحن شوخی داد تا صبا را از نا امنی فکریش  که به چشمان ی از خود جدا کرد و درحالییوسف او را اندک

 .دور کند

 .خوام برم جنگ! میرم دایی متین پر دردسر رو بر دارم و برگردیم ایران من که نمی -

 .ش چسباندی فراخ پدر صبا لبخند محوی روی لبش نشاند و دوباره سرش را یه سـ*ـینه

بابا اجازه میدی به مهرسا تلفن کنم؟ بعد از ماجرای ساک دستی دیگه با هم حرف نزدیم. وقتی از تنبیه بیرون اومدم خودش زنگ  -

 .زنه که حال آدم خوب میشه ای می های با مزه زد اما من محلش ندادم؛ ولی حاال پشیمونم دختر خوبیه و گاهی اوقات حرف

 .اش را با سیاست بیان کرد کرد تا ریسک نکند اما خواسته ا را از مهربان بسیار شنیده بود و عقل حکم میی دهن لقی مهرس آوازه

کن بیاد  اشکالی نداره؛ ولی توی این مدت که من نیستم بهتره حواست به مادر بزرگت باشه وقتی برگشتم ایران دعوتش می -

 خونمون. هووم نظرت چیه؟

 .راهن پدرش را بوسیدای زیر لب گت و پی صبا باشه

 «ای؟ همسفرم، برای سفر آماده»یوسف بعد از رفتن صبا به مهربان پیامک داد.

ام اما از تمام جمله ذهنش  گفت سفر که چیزی نیست برای یک عمر زندگی با تو آماده خواست می مهربان با خواندن پیام دلش می

 .فاکتور گرفت و برایش تایپ کرد



 

 
 

243 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 «ام بله آماده»

*** 

رفتند، هریک غرق  آمدند و پر عجله و شتابان می دست خسته از سفر می یان ازدحام فرودگاه امام خمینی و مسافرانی که چمدان بهم

های مامان حوری و اصرارهایش  کرد. اشک دنیای پر از تشویش خود بودندمهربان با بغضی خفته در گلویش زمان بدرقه را مرور می

اش عالوه بر دوری راه، تنهایی آقای دلشاد نیز بود، از آن بدتر نگاه پر از  ممانعت او مواجه شد و بهانه برای آمدن به فرودگاه که با

 .زد اش دامن می کرد و به بیتابی نگرانی پدرش در ذهنش پر رنگ به جا مانده بود و دمی او را رها نمی

سرش انداخته و از سوز دم صبح آن را به دور خودش لوله کرده  ای که روی آلود مهرسا را به یادآورد با آن چادر شلخته ی خواب چهره

 .بود

کرد.  داد، آتش به دلش سرازیر می های پس و پنهانش که آنها را ناشیانه در پر چادرش جا می حوری و اشک ی مامان ی غریبانه بدرقه

چرخید  وار می ها مدام در سرش دایره رد و این صحنهی کوتاهی با آب و آیینه و قرآن که فقط تا کنار ماشین یوسف امتداد پیدا ک بدرقه

 .رسید ی اول می و باز هم به نقطه

کرد و عاقبت  شد که پشت به پشت سفارش مهربان را می خانوم از ذهنش پاک نمی یوسف هم درگیر افکارش چشمان پر اشک حوریه

 :مادرانه با لحنی پر از التماس گفت

 .پسرم، مهربانم رو به تو سپردم -

اش این زن تپل مپل ریزه میزه را محکم در آغـ*ـوش  خواست آزاد و رها از هر قید و بندی به یاد مادر از دست رفته و چقدر دلش می

 :گفت گرفت و می می

اید که  کند. تا به حال چه کسی را دیده هایم وصل شده و ریتم قلبم را تنظیم می نگران نباشید، مهربان جان من است. به نفس -

 !هایش دست بکشد نفس

نهایت گرفتن دستان او را کالفه پس زد و  شک تا مرز گریه فقط یک گام فاصله داشت. حس بی سمت مهربان چرخید. بی سرش به

هایش آهسته و  سمتش خم شد و جایی حوالی گوش داشت، قدری به رخ او که غرق افکار خودش بود برنمی که چشم از نیم درحالی

 :کوتاه پرسید

 خوبی؟ -

 .وقفه سرش را تکان داد آنکه به یوسف نگاه کند تند و بی ی چشمانش بجوشد و سر ریز شود بی ته کاسه هایش اشک از ترس این که

 .مرسی خوبم -

 .سپس توضیح داد

 .رم. برای همین ذهنم درگیر شده ام جدا شدم و تنهایی به سفر می اولین باره که از خانواده -
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 .تنگی جدا کند ستفاده کرد تا ذهن درهم و برهم مهربان را از دلیوسف ماهرانه از کلمات ا

ای نگاه  ی دیدش رو عوض کنه. بیا به موضوع جور دیگه گیره باید زاویه خواهش قرار نمی من معتقدم آدم وقتی توی شرایط دل -

 .بشناسیمای که من و تو بیشتر با هم آشنا بشیم و بهتر همدیگر و  العاده کنیم، این سفر فرصت فوق

چنین کنار هم باشند و به   توانستند این گاه در شرایط عادی نمی هایش کشید. حق با یوسف بود، هیچ وار به روی دندان زبانش را دایره

 .های مهرنوش و متین، حاال فرصت برایشان فراهم شده بود فکری لطف بی

آنکه سخنی بگوید از او  ت یوسف چرخید و با لبخندی نرم بیسم سمت دلش سرازیر شده بود، سرش به های خوبی که به همراه با حس

 .سپاسگزاری کرد

رسید،  ای که از اطراف به گوش می خورد، میان همهمه که نگاهش در صورت او چرخ می یوسف هم ماهرانه تیر آخر را زد و درحالی

 :زمزمه کرد

 .تونم یه دل سیر تماشات کنم من هم می -

 .هایش را کجا و چه وقت خرج کند دانست جمله را هدف گرفت. او میتیر آخر یوسف دیوار دلش 

 .سمت او خم شده بود های یوسف را احوالی صورتش حس کرد که به هایش را به زیر کشاند و نفس پلک

 .آفرین! همیشه بخند. حاال پاشو بریم پروازمون رو اعالم کردن -

ی اعالم پروازشون نشده  داشت که او را از دنیا جدا کند، چرا که حتی متوجه خب گویا یوسف عالوه بر مهارت کالمی، توانایی عجیبی

 .بود

سرعت برخاست، یوسف کارت پرواز را به او داد. سپس خم شد و چمدان مهربان را به همراه چمدان خودش برداشت و هر دو راهی  به

 .کشد را می دانستند چه اتفاقات ریز و درشتی آن سوی مرز انتظارشان سفر شدند و نمی

*** 

تر  های ریز و درشت بود و از همه جالب چیز تازگی داشت و پر از اولین رفت همه برای مهربان که به اولین سفر خارج از کشور می

 .گفتند برایش اسم فرودگاه بود که به آن میدان هوایی می

بل را که مخصوص پروازهای خارجی افتتاح شده بود اما در ذهن یوسف افکار به شکل دیگری در رفت و آمد بود و فرودگاه نوساز کا

 .کرد های کشورهای اروپایی مخصوصاً فرانسه که به آنجا بسیار سفر کرده بود، مقایسه می را با فرودگاه

ای که بیم داشته باشد دست  شد، درست مثل بچه ای از او جدا نمی هایش بود مطیع یوسف لحظه مهربان در سکوتی که ناشی از دلهره

ای کشید و با  محض اینکه سوار تاکسی زرد رنگ فرودگاه شدند نفس آسوده بزرگترش را رها کند و میان ناکجاآباد رها شود و به

 .ی او و صد البته پدرش تماس را قطع کرد های قطار شده حوری تماس گرفت و خبر رسیدنشان را داد و بعد از سفارش مامان

 .خانوم تماس گرفت هایش آقای رمضان فر بود با پوران که یکی از مخاطب یوسف هم بعد از یکی دوتا تماس کاری
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ها  وار پاک کرد و از دایره دست ساز، دل به خیابان ی ماشین را با سر انگشت دایره ی بخار گرفته مهربان از فرصت استفاده کرد. شیشه

 .یک بودهایش پر از تراف و میادین متعدد کابل داد که مملو از جمعیت و خیابان

 .کردند هایشان دنبال می مهربان به مردمی نگاه کرد که کنار تمام ناامنی که هرروز با آن درگیر بودند، روزمرگی

شان زیر  های آفتاب سوخته های محلی و دستارهایی سفید و گاهی رنگی به دور سرشان پیچیده بودند و چهره مردانی را دید که لباس

 .ار شده بود و کنار زنانی مانتو پوش که شال بر سرشان بود زنانی را دید که با برقه در رفت و آمد بودندهای بلند استت انبوهی از ریش

چادر عحیبی به رنگ آبی آسمانی که مثل گونی از فرق سر رها شده بود و از آنها کله قندهای متحرکی ساخته بود که تنها راه 

 .بود شان با دنیای بیرون توری روی چشمان شان ارتباطی

 .شد شد و قوانین راهنمایی و رانندگی چندان جدی گرفته نمی ها پر رونق از مشتری پروخالی می مغازه

نظیرش  های یوسف را همراه عطر بی بارید، نفس های نقل بر سر شهر و اهالی آن می غرق در دنیای بیرون و برف ریزی که مثل دانه

 .ه بودسمت او خم شد جایی حوالی صورتش حس کرد که به

 !ای ذهنت رو مشغول کرده؟ توی هواپیما هم ساکت بودی و چیزی نخوردی سکوتت برای خستگی راهه یا چیز دیگه -

سمت او برگشت. هر چند لبخند روی لبش بود، اما  از اینکه حواس یوسف پی اوست ته دلش کرور کرور قند آب شد. سرش به

 :اب دادهایش را پنهان کند و صادقانه جو نتوانست دلهره

 .ی پدر و مادرم بشم ترسم نتونم با مهرنوش برگردم ایران و شرمنده زنه! می دونم چرا؛ ولی ته دلم بد جوری شور می نمی -

رو بود، کنار گوشش آهسته  که نگاهش به روبه ای که حالت تعجب داشت، درحالی هایش را در هم کشید و با چهره یوسف تصنعی اخم

 :زمزمه کرد

 .گیریم کنه بعیده! نگران نباش اگه مورد خاصی بود از سفارت ایران کمک می ا از دختری که همیشه مثبت فکر میه این حرف -

 .ی یوسف کافی بود واپسی افکارش همین چند جمله ل های نگرانی و د نوازش صدای یوسف را حس کرد و برای از بین رفتن حباب

اش حاال ته ریشی روی صورتش مهمان بود و  های مشکی ه به جای انبوه ریشرخ او چرخی داد ک نگاهش را دست و دلباز در نیم

 .برد هایش دل می ای و خوش حالت کنار شقیقه تارهای نقره

که مسیر نگاهش  سختی پنهان کرد و درحالی ی مهربان شد اما به روی خودش نیاورد و لبخندش را به های خیره ی نگاه یوسف متوجه

ی خاصی  ای تکیده و آفتاب سوخته و فارسی را با لهجه ده تاکسی که مردی میان سال و کم حرفی بود با چهرهرو بود به رانن به روبه

 :ها را از آیینه وسط زیر نظر داشت، گفت کرد و مدام آن صحبت می

 .لطفاً برید هتل ستاره -

*** 
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های دودی که به دور از ازدحام  های عریض و شیشه جرهی کابل چهار ستاره به گردنش آویزان بود. هتلی هفت طبقه با پن هتل ستاره

 .چیز رنگی از تازگی داشت برد و برای مهربان همه و هیاهوی شهر از مسافران خسته دل می

های آجری که خوش قواره مطابق مد روز  هایش شیک و چشم نواز بود تا مبلمان شیری رنگ و پرده قدر ستاره از البی هتل که به

 .طراحی شده بود

ها و بعد هم گرمای مطبوع البی که  شان آمد تعظیم دربان هتل بود با آن کاله و لباس فرم هم رنگ پرده اولین چیزی که به استقبال

 .بارید و سرمای استخوان سوزش در فضای البی در جریان بود خیال برف ریزی که می  بی

باره در خود حل کرد و توجه  تمام فضای سوت و کور هتل را یک های تمیز و براق، ها بر روی سرامیک های چمدان صدای خرخر چرخ

سمت خود کشید و منتظر ماند تا به او نزدیک شوند.  متصدی پذیرش هتل را که جوانکی فکول کراواتی، شیک و شق و رق بود به

عت نوری که از تاریکی سر هنگامی که یوسف و مهربان پیش رویش آن سوی پیشخوان قرار گرفتند، نگاه دقیق و جستجو گرش به

 .ی شرقی داشت ی آنها را بررسی کرد. مرد چهارشانه بود و چهره کند چهره عبور می

سمت مهربان برگشت و با دیدن تکه موی نارنجی مهربان که کج روی صورتش رها شده بود، پوست مهتابی و  چشمان موربش به

که شاید دختر پیش رویش اروپایی باشد رو به یوسف شد و با زبان تصور این اش به ها و بینی های خوابیده روی گونه کک و مک

 .انگلیسی به آنها خوش آمد گفت

وار امکانات هتل را برایشان توضیح داد و بعد هم اضافه کرد که شرایط  آنکه اجازه دهد یوسف کالمی حرف بزند طوطی سپس بی

 .و بهتر است که زیاد در شهر تردد نکنن تر از قبل شده های داخلی نا امن خاطر طالبان و جنگ کابل به

مهربان از ترس ته دلش مثل چاه خالی شد. در اخبار کم و بیش چیزهای از جنگ داخلی شنیده بود و حاال خود در یک قدمی آن 

 .حضور داشت

هایش  متر با حرفداد تا ک خواست جوانک عصا قورت داده را هم قورت می ی آب دهانش را فرو داد و دلش می سختی ته مانده به

 .آشوب به دلش سرازیر کند

های  اش را به رخ می کشید بار اضافی بر روی اعصابش بود. دستی به پلک های جوانک که روابط عمومی اما برای یوسف پر حرفی

گلیسی توضیح رنگ گذاشت و با زبان ان ای هایشان را روی پیشخوان چوبی قهوه های او پاسپورت توجه به حرافی اش کشید و بی خسته

 :داد

 .اند فارسی زبان هستند و نیازی نیست تا انگلیسی صحبت کنند و دوتا اتاق بنام یوسف روشن رزرو کرده -

رنگ  های زرشکی جا با هم بلعیده بود، سری به احترام تکان داد و با دیدن پاسپورت متصدی هتل که تمام قوانین روابط عمومی را یک

 .اش شرمنده شد حک شده بود، از قضاوت عجوالنه ها که نام اهلل بر رویش آن
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ی افغانی  بار با زبان فارسی که ته لهجه ی مرد خیره به او ایستاده بود و این شانه به نگاهی به مهربان انداخت که کمی آن سوتر شانه نیم

 :چاشنی آن بود، لفظ قلم گفت

 .ردم ایرانی باشیدک خاطر رنگ پوست و موی خانوم تصور نمی خوام! به پوزش می -

سمت مانیتور پیش رویش فرو برد و دقایقی به کوتاهی چند نفس سر بر داشت نگاهش با  جوان این را گفت و بالفاصله سرش را به

 .چشمان یوسف تالقی کرد

تون کنن.  یی هفتم با دید عالی. االن میگم راهنمای ها آماده هستن. طبقه آقای مهندس روشن به هتل ستاره خوش آمدید اتاق -

 .امیدوارم در طول سفر از خدمات هتل و کار کناش راضی باشید

ها  ی او بود، بعد از برداشتن کلید اتاق دونگ حواسش پی مهربان و رنگ پریده که شش یوسف برای تشکر فقط سری جنباند و درحالی

دست چست و  رد تا از مستخدم هتل که چمدان بهتر ک هایش را قدری آهسته چمدان را به مستخدم هتل سپرد و دیگر تاب نیاورد گام

داشت فاصله بگیرد، سپس سر خم کرد و کنار گوش مهربان آن گونه که فقط او شنونده باشد، زمزمه  ها گام بر می چابک جلوتر از آن

 :کرد

 رنگ خیلی پریده! خوبی؟ -

گرفت و گرسنگی و قار و  اتراق کرده بود فاکتور میی دلش  های که گوشه دانست چه مرگش شده است! خب اگر از دلهره دقیقاً نمی

قور معده بینوایش را هم که از دیروز ظهر فقط با خوراک استرس آن را پر کرده بود نادیده، حالش خوب بود! مسیر نگاهش از 

یوسف هماهنگ باشد هایش با  کرد گام که سعی می ها ایستاده بود برداشت و درحالی پیشخدمت هتل که کنار در آسانسور منتظر آن

 .سمت یوسف کج شد هدف تکه موی رها شده روی صورتش را به زیر شال هول داد و سرش به بی

گاه سری جنباند و محکم  سپس طعم گس دهانش را فرو داد و تالش کرد تا احساس بدی که قالب دلش شده بود را پنهان کند. آن

 :جواب داد

 .مرسی خوبم -

باره ایستاده و دست روی بازوی مهربان گذاشت  نتیجه مانده بود. چرا که یوسف به یک ن احساسش بیگویا تالشش برای پنهان کرد

خورد سرش را قدری پیش آورد و با آوایی همانند  پروایش بر روی صورت او تاب می که نگاه بی او را وادار به ایستادن کرد و درحالی

 :پچ زمزمه کرد پچ

 .دهد از سر حال نهانم ر خبر میدورغگوی خوبی نیستی! رنگ رخسا -

هایش را سخاوتمندانه به نمایش  چنان که دندان دار، آن ی مردانه چنان به دلش نشست که خندید آن هم عمیق و جان این توجه

 :گذاشت و توضیح داد
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گفت ته  طالبان می های متصدی پذیرش هتل که در مورد جنگ داخلی و دونم چرا حرف راست میگی، دورغگوی خوبی نیستم! نمی -

 .دلم رو بد جوری خالی کرد

 .اش حکایت از گرسنگی داشت سمت باال پرواز کرد، یقیناً ترس بخشی از ماجرا بود و رنگ پریده یوسف ابروهایش به

 ها چسبانده بود انداخت، سپس سر خم کرد و کنار گوش مهربان آهسته و نگاهی به پیش خدمت هتل که نگاهش را به سرامیک نیم

 :وار گفت پچ پچ

وقت قبل از  خواد فقط بگی میل ندارم اون ریم رستوران هتل تا ناهار بخوریم. دلم می گیریم و بالفاصله می ها را تحویل می اتاق -

 !کشمت اینکه به دست طالبان کشته بشی خودم می

 .ترین آهنگ عاشقانه بود یش دلنشینتهدید یوسف، لحن بیانش و نوازش خوابیده در چشمانش سراسر حکایت از عشق داشت و برا

سمت آسانسور و پیش خدمت هتل که همچنان منتظر آنها ایستاده بودند، به  حرف و کالمی کنار یوسف به تر شد و بی لبخندش عمیق

 .راه افتاد

*** 

 .تر از راضی کردن یوسف بود ی اورست برایش به مراتب راحت فتح قله

 .ی هتل هم امتداد پیدا کرد صرف ناهار آغاز شد و تا محوطهتالشی که از رستوران هتل و هنگام 

 .گفت نه و خیال کوتاه آمدن هم نداشت یوسف یک کالم می

ی بینوا را از تنش چدا کند تا مهربان حساب کار دستش بیاید که حرف اول و آخر را  خواست از همان ابتدا دم حجله سر گربه گویی می

 .زند چه کسی می

دهای زنانه که همان عشـ*ـوه و کرشمه و ناز دخترانه بود استفاده کند اما آنها هم به کارش نیامد و عاقبت مانند سعی کرد از ترفت

کشید برود، دست  سمت تاکسی زرد رنگی که انتظارش را می ی آخر پیش از آنکه یوسف به شکالتی که زیر گرما بماند وا رفت و لحظه

 :ایستادن کرد و مستاصل گفت روی بازوی او گذاشت و او را وادار به

 یعنی هیچ راهی نداره من رو هم با خودت ببری؟ -

مردانه را  کرد و حس های تر می اش راسست زد، برای ناز خوابیده در صدای آرامش که هر لحظه دیوار اراده دلش برای مهربان عنج می

 .دقیقاً هدف گرفته بود

هایش را گشود به چشمان منتظر او نگاه  یم نیاز و خواهش دل نشود. سپس پلکهایش را بر هم فشرد تا عقل تسل دمی کوتاه پلک

 .برد های ریز و درشتی که عجیب دل می خورد و کک و مک هایی که بر روی صورتش تاب می کرد. به چتری

اما قاطع  چنان که فقط یک وجب با او فاصله داشت. سپس سر خم کرد و جایی حوالی گوشش، آهسته قدمی پیش تر گذاشت آن

 :گفت
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کنه بگذار برای وقتی که  هات رو بفرست داخل. دوماً این ترفندهای زنونه رو که دلم رو آب می اوالً ، شالت رو درست کن و چتری -

جام اش رو بخرم، نه حاال که کاری از دستم بر نمیاد. سوماً محال از حرفم برگردم و کاری که به نظرم درسته رو ان دونه به بتونم دونه

تونم  دونم این آدرسی که متین داده کجاست و توی چه وضعیتی قرار داره! نمی تونم تو رو با خودم ببرم! من حتی نمی میدم. نمی

ریسک کنم و تو رو هم با خودم به جایی ببرم که هیچ شناختی ازش ندارم، پس مثل دختر خوب توی این سوز و سرما یه لنگه پا 

 .کس باز نکن تا برگردم ت کن، درضمن در رو روی هیچنمون. برو اتاقت و استراح

 .گوید از جایت تکان نخور تا برگردم فرستد می ایست که بزرگترش او را پی نخود سیاه می کرد بچه حس می

 .شد داد و زنده می گشت دل او هزاربار جان می تا یوسف بر می

منطقی شناور بود و دوست داشت همراه یوسف  ی موجی از بیهایش منطقی و عقالنی بود اما دل لجوج مهربان رو هر چند حرف

 .رفت می

های او بود تا گره کور آن را باز کند که با نزدیک  هایش را به زیر سر داد و یوسف در گیر اخم هایش را در هم گره کرد و پلک اخم

سمت او  بی آب و جارو کرده بود، سرش بهشدن جوانکی باریک اندام و الغر که قامتی میانه داشت و موهایش را با فرقی کج حسا

 .خواست به مهربان بگوید قورت داد برگشت و جمالتی را که می

 :ای رو به باال، گفت که نگاهش بین آن دو در رفتوآمد بود با گردنی افراشته و چانه جوانک درحالی

 .سالم خوش اومدید من جاوید لیدر هستم -

های سرگردانش را به زیر شال  چرخید بالفاصله دست به شالش برد و چتری روی شالش می مهربان با نگاه گوشه چشم یوسف که بر

 .ی جوان را مرور کرد هول داد و یوسف هم با اخمی غلیظ چهره

سمت باال متمایل شده بود و گونه استخوانی سه گوش از او تصور یک جوان افغان را  چشمان بادامی سیاه و براقی داشت که مورب به

گذشت. کاپشن چرم زوار  نمود و شاید بیست و سه یا چهار بهار بیشتر از عمرش نمی گذاشت که هم سن متین می ایش میبه نم

 .زد ها پوسته پوسته شده و به تنش زار می اش در سر آستین ای به تن داشت که چرم مصنوعی درفته

 :ختصر گفتهایی که در هم تاب خورد بود، کوتاه و م هایش را تر کرد و با اخم لب

 !خب؟ -

 :کرد جواب داد جوانک نمایشی کاپشن چرمش را به هم نزدیک کرد و با همان اعتماد به نفسی که از چشمانش شره می

تونم در طول سفر راهنماتون باشم. ظهر که با خانوم اومدید هتل  ی کاری من دیگه! جاوید لیدر هستم و می آقا اسمم شناسنامه -

کنه حواسم جمع باشه. دیدم با خانومتون ایرانی  ا بیاید بیرون. ببخشیدها فضول نیستم؛ ولی شغلم ایجاب میدیدمتون و منتظر شدم ت

 .کردید صحبت می
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نگاهی انداخت و  ی تاکسی که کمی آن سوتر کالفه از انتظار با سر انگشت روی فرمان ضرب گرفته بود نیم یوسف به راننده

 .های جاوید لیدر را قطع کرد جمله

 .برای گشت و گذار و تفریح نیومدیم و نیازی هم به راهنما نداریم -

 .ی پالتوی یوسف را که عزم رفتن کرده بود گرفت جاوید گوشه

دونم  شناسم، می هاش رو می هاش رو از حفظم. کابل و تموم کوچه و پس کوچه آقا زود تصمیم نگیرید. من افغانستان و تمام والیت -

 .هایی هستش. به حضرت عباس به کارتون میام چه آدم ای متعلق به هر محله

 :آلودش سوار بود، خیره شد. بعد از تأملی کوتاه پرسید های پوف های کوتاهی بر روی پلک یوسف مردد به چشمان مصمم او که مژه

 کنی و خیلی لهجه نداری مال چه قومی هستی؟ فارسی رو خوب صحبت می -

ها  سیزده سالگی برای کار رفتم ایران و جوار حافظ شیرازی شما زندگی کردم و سعی کردم مثل ایرانیآقا هزارم؛ ولی از دوازده  -

جا بود که شغل لیدری رو یاد گرفتم. چون غیرقانونی اومده بودم  حرف بزنم و لهجه نداشته باشم. نوشتن رو ایران یاد گرفتم و همون

افغانستان. وقتی برگشتم کار پیدا نکردم و با خودم گفتم من هم بشم لیدر ایران همین که پلیس متوجه شد و من رو برگردوند 

 .مسافران خارجی. انگلیسی رو دست و پا شکسته بلدم. تازه ماشین هم دارم. به حضرت عباس به کارتون میام

گفت.  راه نمی اسی پر بیم رفت، تردید یک سره به دلش سرازیر شد. خب جوانک ریغ وقفه تخت گاز می های او که بی میان پر حرفی

توانست کمک بزرگی به آنها بکند تا به کارهایشان شتاب بیشتری بدهد تا هرچه  ها آشنا باشد می یک راهنمای کار بلد که با آدرس

 .ی ابرویش را خاراند و تصمیم آخر را گرفت زودتر به ایران برگردند. با سر انگشت گوشه

تونی کمک حالمون باشی. دارم از همین حاال میگم اگه به دردم  ه قبول کردم. ببینم چقدر میقدر قسم بخوری! باش نیازی نیست این -

 خوام. این شرایط رو قبول داری؟ نخوری عذرت رو می

 .بله آقا، به حضرت عباس به کارتون میام -

 .سمت جاوید لیدر گرفت یوسف سری جنباند سپس دست در جیب پالتویش فرو برد و تنها آدرسی را که از متین داشت را به

 شناسی؟ خوام برم این آدرس. اینجا رو می می -

جاوید با خواندن آدرس در دم ابروهایش باال پرید و رو به یوسف و استایل شیکش که رنگ و رخ پولداری داشت نگاهی انداخت و 

 :متعجب پرسید

 !ره رس مال اطراف کابل هستش و کسی اونجا نمیکار دارید؟ این آد های فقیر نشین چی اوه اوه! آقا شما با این آلونک -

 .ی راه قیچی کرد یوسف قاطعانه حرفش را از نیمه

 .ات درحد یه راهنماست نه بیشتر این رو یادت نره کالهمون داره تو هم میره. قرار نشد دخالت کنی آقای لیدر، فقط وظیفه -

 .جاوید هر دو دستش را به عالمت تسلیم باال آورد



 

 
 

251 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .قا. ببخشید ببخشید هر چی شما بگیدچشم آ -

 :کرد، ادامه داد که زیر چشمی مهربان را یک خط درمیان نگاه می سپس درحالی

 .تون مناسب نیس. اگه همراهمون نباشن بهتره آقا ببخشیدها ولی این رو باید بگم اونجا برای خانوم -

 گاه بازوی مهربان را گرفت و اندکی از جاوید فاصله گرفت و یوسف که ابتدا تصمیمش را گرفته بود کوتاه سرش را تکان داد. آن

 .های مهربان که از سرما گلگون شده بود نگاه کرد به گونه

ای  که بخار دهانش همانند ابری کوچک لحظه تر کرد و درحالی رنگ او را گرفت و به هم نزدیک سپس دو سوی شال گردن خاکستری

 :شد گفت ای بعد محو و نابود می متولد و لحظه

رم دنبال متین. حداقل دیگه نیازی نیست دنبال آدرس بگردم. تو هم برو توی اتاقت استراحت کن یادت نره در  من با این پسره می -

 .زنم کنی تا بر گردم. اگه دیر شد بهت زنگ می رو روی کسی باز نمی

 :دلخور و دمغ زیر لب زمزمه کردبه چشمان یوسف خیره شد که مانند یک فاتح فقط منتظر شنیدن یک چشم بود، 

 .باشه، برو به سالمت -

ظاهر با موبایلش درگیر بود اما یقین داشت  نگاهی به جاوید انداخت که کمی آن سوتر به خوری را دید. نیم یوسف ته نگاه مهربان دل

سمت  و با خداحافظی کوتاهی بهها جا گذاشته، به ناچار ناز کشیدن را به وقت دیگری موکل کرد  های کنجکاوش را پیش آن گوش

 .جاوید رفت

های او هم  داشت و جاوید حتی به سر شانه هایی بلند و رو به جلو برمی مهربان به تماشای قامت رعنای یوسف ایستاد که گام

 .شد تر می شنید که با هر گام رو به جلو نامفهوم ها را می ی آن دوید و مکالمه دوان می رسید و تقریباً به دنبالش دوان نمی

 کنید یا دالر؟ آقا ببخشیدها، دستمزد ما روبه افغانی حساب می -

 .کنم. برو ماشینت رو بیار تا من به راننده تاکسی بگم که بره بچه پرو، زرنگ هم که هستی! خب معلومه به افغانی حساب می -

 .سالنه به هتل برگشت ها شد و سالنه مهربان دیگر نایستاد و پشت به آن

*** 

شد ، اما باز هم  ها سپرده می بایست به گورستان اوراقی هایی که می ی لکنته بیشتر نبود. از همان ماشین اشین جاوید یک قراضهم

 !بدیلی بود رفت. ماشین مشتی ممدلی که نه بوق داشت و نه صندلی پیش آن قهرمان بی لک کنان راه می لک

خرت  ه اتاقک پر سروصدای آن بود و نه بخاری خاموش و نه حتی صدای خرتداد ن البته آنچه بیش از هر چیز دیگری آزارش می

 .رسید موتور که گاهی صدای عجیبی مانند سرفه از آن به گوش می

ها نشسته است و درحال  کرد روی تخت مرتاض چنان که حس می آورد. آن بلکه فنرهای صندلی بود که از زیر مدام به او فشار می

 .خواست فشار می آوردند با هر تکان، فنرها دست و دلباز به هر جایی که دلشان می برد و ریاضت به سر می
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 .های غریب و نا آشنای کابل بسپارد سمت خیابان جا شد و سعی کرد تا حواسش را به قدری جابه

شخص نبود و گاهی نم گیر و ابری تکلیفش با خودش هم م شهر میان تاریکی زود رأس پاییزی و هیاهو فرو رفته بود و آسمان دل

 .بارید داد و اصالً نمی پاشید. گاهی هم خساست به خرح می برفی بر سر شهر می

 .آمدند و روزمرگی مانند اکسیژن در شریان شهر جاری بود ای دیگر می رفتند و عده ای می روها مملو از جمعیت بود و عده پیاده

 .هایشان شتابان بود بودن و قدم مردمی که از سوز هوای برفی، سر در گریبان فرو بـرده

کرد و مملو از میوه و سبزی بود گذشت و به یک سلمانی رسید که با خط  نگاهش را از گاری دستی که پیرمردی آن را حمل می

رنگی، تکیه به چهارچوب  و جوانکی ژیگولو با شلوار و کاپشن جین آبی« سر تراش خانه» ی آن نوشته شده بود درشت بر روی شیشه

 .چرخاند ر مغازه ، نگاه بی خیالش به اطراف مید

کرد و شاید هم منتظر چند مشتری بود تا دست به قیچی شود و چرخ  هایش را طی می گویی او هم روی مدار تکرار روزمرگی

 .اش را بچرخاند زندگی

فرو می رفت. اما ذهن او همچنان پر  گذاشتند و خیابان در تاریکی بیشتری سر جا می شدند هیاهو ها را پشت هرچه از شهر دورتر می

 .ها بود هیاهو مملو از چشم

 .شد خورو نگرانش یک لحظه از برابر دیدگانش دور نمی مهربان و چشمان دل

 .هایش چسبیده بود زد به پلک واپسی را برای تک پسرش فریاد می صدا دل پوران که بی چشمان بارانی عمه

رفت، یک لحظه چشم از او  تر از همیشه تا آخرین لحظه که برای خواب به اتاقش می پناه رد که بینگاه پر از استیصال صبا را به یاد آو

 .داشت بر نمی

 .کرد چشمان خندان متین را به یاد آورد که شیطنت از آن شره می

 آقا ببخشیدها، به حضرت عباس فصول نیستم؛ ولی خدایی ناکرده کارتون خالف نباشه؟ -

موردش مثل  های بی دانست چرا اما قسم خوردن جاوید او را از اعماق افکارش به دنیای بیرون پرتاب کرد. نمیدار  صدای ریز و زنگ

 .داد سوهانی اعصابش را خراش می

سمت او چرخاند که دو دستی فرمان باریک ماشین را چسبیده بود و یک چشمش به  نگاهش را از خیابان برداشت و سرش را به

 .یگرش منتظر جوابرو بود و چشم د روبه

 :هایی در هم تابیده شده، خشک و خیلی رسمی جواب داد ای جانانه خرجش کرد و با اخم غره چشم

 .ام خوری؟ خیالت راحت خالف نیست دارم میرم دنبال پسر عمه قدر قسم می برای چی این -

آلود یوسف انداخت و دنبال نخ حرف او را  اخم نگاهی به نیم رخ کرد، نیم زد دق می جاوید عادت به پر حرفی داشت و اگر حرف نمی

 :گرفت و گفت



 

 
 

253 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 کنه!؟ کار می تون اونجا چی خدا رو شکر. حاال پسر عمه -

 .کرد، صادقانه اضافه کرد که دنده را زیر دستش عوض می ی اول را ندید اما دومی نصیبش شد و درحالی غره هر چند جاوید چشم

گیره! نفس من به زبونم دوخته شده و اگه حرف نزنم خفه میشم. یکی شما، دو  رو از آدم می هاتون جرأت آقا به حضرت عباس اخم -

 .تر بشه تا من بلکه راه کوتاه

هایس را تر  گرفت. لب اش کرده بودند فاصله می هایی که احاطه عادت به پر حرفی نداشت؛ ولی پیشنهاد خوبی بود و حداقل از چشم

 :کرد و گفت

 .شنوم میخب از خودت بگو  -

 .هایش نشست و به تاخت پیش رفت جاوید از خدا خواسته روی اسب پر حرفی

آقا ما هستیم و یه مادر و دو تا خواهر. خرج خونه هم با منه. بچه که بودم با پدر خدا بیامرزم برای کار به ایران اومدیم. خوندن و  -

ها هم از  کردم و شب ا هم اتاقی یاد گرفتم. یعنی روزها همراه پدرم کار مینوشتن رو هم از دوست بابام که یه ایرانی با مرام بود و با م

گرفتم. آقا، بابام مریض شد و برگشت افغانستان و چند وقت بعد هم عمرش رو داد به شما؛ ولی  آقا مصطفی خوندن و نوشتن یاد می

 .من ایران موندم تا اینکه پلیس فهمید مجوز ندارم و شوتم کرد افغانستان

 :سمت یوسف چرخاند و خیلی خودمانی گفت وید سرش را بهجا

 کنید؟ آقا حاال نوبت شماست. شغلتون چیه؟ چندتا بچه دارید؟ چقدر درس خوندید و کجا زندگی می-

 .های او آمد زیر لب بچه پرویی نثارش کرد و به میان حرافی

 ت دادم چجور جاییه؟ یه وقت توی کار خالف نباشن؟الزم نکرده بیوگرافی من رو بدونی! بگو ببینم این آدرسی رو که به -

 !جا پیدا میشه و باالی شهر و پایین شهر نداره آقا، آدم خالف کار همه -

 :خاراند ادامه داد که با نوک انگشت پلکش را دورانی می سپس درحالی

هاش در واقع یه اتاقک از خشت و گل  خونهی فقیر نشینی که  ی کابل و دوساعت با شهر فاصله داره. محله آدرسی که دادید حاشیه -

خواد  روی هم سوار کردند و هر کی برای خودش یه چهاردیواری ساخته. نه برق داره و نه آب و خالصه ته دنیاست. خیلی دلم می

 !کار داره؟ تون اونجا چی بدونم پسر عمه

شد تا هر چه زودتر برسند و جواب این سؤال را  و میقرار زیر ر این سؤالی بود که خودش هم از آن خبر نداشت و دل توی دلش بی

 .بیابد

داد و با دیدن آنتن موبایل که هر چهار خط آن به  نگاهی به ساعت موبایلش انداخت که عدد شش و بیست دقیقه را نشان می نیم

 .سمت ناکجاآباد کوچ کرده بودن به یاد مهربان افتاد و آه از نهادش برآمد
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گذشت بوق زد و ناسزایی هم  دوان از خیابان می هایش، برای عابری که دوان ت حواسش به یوسف بود و حرافیجاوید که تمام مد

 .سمت یوسف کج کرد نثارش کرد سپس سرش به

 .ده! اگه خدا بخواد دو ساعت دیگه اونجایم شیم. دیگه موبایل آنتن نمی آقا، داریم از شهر خارج می -

 .جا شد تا فنرها کمتر آزارش دهند. حق با جاوید بود، گویی قرار بود به ته دنیا بروند جابه نفس عمیقی کشید و باز هم قدری

 

*** 

 .تاریکی مطلق از دو سو جاده را بلعیده بود و گویی قرار نبود تا به انتها برسد

های ریز برف را  ای جیرجیر، دانهها با صد پاکن  رفت و برف تلق کنان راه می های ریز و درشت تلق های ماشین بر روی سنگ ریزه چرخ

 .بردند سو می سو آن با خود به این

شد. گاهی هم  گرفت و گاهی نجوایی زیر لب می کرد و گاهی صدایش اوج می ای زیر لب زمزمه می جاوید خسته از پر حرفی ترانه

 .کرد شیشه را پاک می گفت یادگاریست، بخار نشسته بر روی گرفت و با لنگ قرمزی که می فرمان را با یک دست می

ای دو لبه دقیقاً بر روی  دار جاوید مثل اره جا شد و سعی کرد حواسش را به افکارش معطوف کند اما صدای ریز و زنگ قدری جابه

 :انداخت و عاقبت تاب نیاورد گفت اعصابش خط می

 !خوره یبه نظرم خاطراتت رو تعریف کنی خیلی بهتره چون اصالً صدات به درد خوانندگی نم -

 : جاوید در دم ساکت شد و گفت

 .چشم -

سمت یوسف  هایش کشید اما سکوتش بیشتر از پنج دقیقه دوام نیاورد و سرش به و به عالمت بستن زیب، دو انگشتش را بر روی لب

 .زد برگشت اش فریاد می که کالفگی در چهره

ها  زحمت بگید سراغ کی باید بریم، چون اونجا آلونک رسیم. فقط بی ها رو فوت آبم و یه کم دیگه می آقا نگران نباشید من این جاده -

 .شناسن رو با اسم صاحبش می

وار او که  ی کوتاهش را با متین مرور کرد که عمر آن حتی به یک دقیقه هم نرسید. صدای ملتمس و ناله بار مکالمه برای چندمین

 .آمد رفت و می سرش مانند آونگ میگفت بیمار است و پول برگشتن به ایران را ندارد، در  می

اش را دورانی ماساژ داد و  های خسته های خشکش را با سر زبان تر کرد و با سر دو انگشت پلک خسته از این تکرارهای بیهوده، لب

 :بعد از تأملی کوتاه، گفت

 .وقتی رسیدیم باید سراغ سلطان خان را بگیریم -

 :فتزیر لب اسم سلطان خان را تکرار کرد و گ
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 .کنم شناسمش؛ ولی خیالتون راحت باشه پیداش می آقا، نمی -

بار صدایش برای اعصاب خسته و کش آمدهی یوسف همانند وزوز  جاوید این را گفت و دوباره شروع به خواندن همان ترانه کرد و این

 .مگسی کنار گوشش بود

*** 

شد، نورهای ضعفی و الغری همانند  مطلق چیزی دیده نمی بعد از گذشت چیزی حدود دو ساعت و پنجاه دقیقه که جز سیاهی

 .گرفتند شدند نورها جان بیشتری می تر می تاب از دور میان تاریکی شب متولد شد و هرچه نزدیک روشنایی کرم شب

شد صدای  میرفته پر بارتر  هایش را تیز کرد و تمام حواسش را به یاری گرفت. میان هوهوی باد و برف ریزی که رفته یوسف گوش

 .جنگیدند شنید که شاید در سرما برای تکه نانی با هم می واق واق چند سگ را از دور می

اش  زد گرفت و قدری سـ*ـینه نگاهش را از پنجرهی مربع شکل آلونکی که نوری همانند فانوس داشت و در چهارچوب آن سوسو می

 :را صاف کرد و پرسید

 جاوید رسیدیم؟ -

چرخاند با صدایی آرام  که چشمان بادامی و ریزش را به اطراف می ی تکان داد و ماشین را متوقف کرد و درحالیبه عالمت تأیید سر

 :جواب داد

 .جاست بله آقا همین -

 :سمت یوسف چرخاند و ادامه داد سپس سرش را به

زنن و من این زبون رو فوت آبم و قلق  میجور که من شنیدم اهالی اینجا پشتو حرف  آقا ببخشیدها ولی شما اصالً حرفی نزنید. این -

 .های ناجوری باشن دونم. احتیاط شرط عقله، شاید آدم های خودم رو می هم وطن

 .ها این اولین حرف درست و درمان جاوید بود. با خودش که تعارف نداشت ترس گنگی میان دلش النه کرده بود بعد از ساعت

های او جنباند و هماهنگ با جاوید دست بر روی دستگیره در  . سری به نشان تأیید حرفی آب دهانش را فرو داد سختی ته مانده به

 .گذاشت و از ماشین پیاده شد

هایش  های ریز برف بود که بر روی گونه محض پیاده شدن اولین چیزی که به استقبالش آمد سوز نفس گیری به همراه دانه به

 .کرد هایش نفوذ می داخل لباسای به  تاب از هر روزنه و نشست و پر پیچ می

 .هایش پنهان کرد هایش را در جیب  های یقهی پالتواش را باال کشاند و دست لبه

 .رفت سو می سو و آن شد و تلوتلو خوران به این جا می سکوت وهم برانگیزی با هیاهوی باد و بوران برف جابه

 !شد هیچ صدایی جز وزوز باد شنیده نمی ی زمین زندگی از حرکت باز ایستاده بود که گویی در این نقطه
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هایش از  که دندان های کاپشن چرمش را به هم نزدیک کرد و جلدی ماشین را دور زد و خود را به یوسف رساند و درحالی جاوید لبه

 :خورد گفت هم می سرما تیک تیک به

های صاف  باید زودتر برگردیم وگرنه با این الستیکبینم توی دامنش یه خروار برف داره و  آقا، این آسمون و سوزی که من می -

 .کنیم توی برف گیر می

 :که با باال و پایین پریدن سعی در گرم کردم خود داشت با همان صدای لرزان، گفت سپس درحالی

 تون چی بود؟ آقا ببخشیدها، گفتید اسم پسر عمه -

اش اعتماد کرده بود! چقدر  پر حرف و وراج با این ابو قراضهدانست روی چه حساب و کتابی به این پسرک سرخوش ریغماسی  نمی

کرد که با برف تابستان به زمین بر  سمت ناکجاآباد پرتابش می خواست او را مخین دستانش چون گوله برفی مچاله و چنان به دلش می

 .گشت می

تسلیم نداشت. در تالشی مذبوحانه سعی کرد ای جز  پوف بلندی کشید و ابری کوچکی از بخار کنار دهانش متولد شد. فعالً چاره

 .شد تر می ای که مثل حباب روی آب هر لحظه بزرگ و بزرگ دلهره

 :اولین قدم را محکم برداشت و کوتاه یک کلمه جواب داد

 .متین -

*** 

هایش را بهم  شمکشید. پیرمردی فرتوت ونابینا که گویی چ سلطان خان از تمام جالل و جبروت یک سلطان فقط نامش را یدک می

اش که او را وادار به دوال راه رفتن  ای داشت، همراه یک قوز مالیم بر روی گرده دوخته بودند با ریشی سفید و بلند که قامتی خمیده

 .کرد می

فروغ نه چندان درشتش رد پای کالغ را در ذهن تداعی  ی چشمان بی ی گوشه های سه شاخه ای داشت و چین ی آفتاب سوخته چهره

 .کرد می

رنگی که پارگی بسیار داشت دور سرش پیچانده بود و  خورده بود با لباسی مندرس که شال پشمی خاکستری اش هم پیر زنی سال ملکه

اش را که  ای با او صحبت کرد در خانه محض اینکه جاوید چند جمله زد و به فارسی را با گویشی که برای یوسف نا آشنا بود حرف می

 .ده بود با رویی گشاده به رویشان باز کرداز حلبی ساخته ش

 .هایش را که غرق گل بود پشت در جا گذاشت و پیش از جاوید داخل خانه شد یوسف به احترام صاحب خانه چکمه

ی آلونک همانند  داد و به هوای دم کرده شدت آزار می ای بود که مشامش را به اولین چیزی که به پیشوازش آمد، بوی روغن سوخته

 .چسبیده بود چسب
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ای روی آن قرار  داد و کتری دود گرفته سوخت به خانه گرما می اش زرد و نارنجی می ای که فیتیله والوری سبز رنگ و زنگ زده

 .داشت

 .شد ای پاشیده می تنها نور خانه فانوس کم سویی بود که از دیوار آویزان و نورش بر روی گلیم نخ نما و کهنه

مندرس دید که از سقف آویزان بود و فضای چهارگوش خانه را به دو نیم تقسیم کرده و نگاه مضطربش بین  ای سوتر پرده کمی آن

 .ی نامفهوم آن دو در گردش بود مکالمه

 .های پیرزن را ترجمه کرد جاوید فاتحانه در استایل یک مترجم ظاهر شد و سرش را قدری پیش آورد و حرف

 شما اومدید دنبال برادرتون. میگه پسرش شاگرد کامیون و اون رو توی یه شهر نزدیک مرزکنه که  آقا، داره خدا رو شکر می-

 .ها پیدا کرده و آوردتش اینجا اتفاقی الی زباله

قرار ش رسید، دست  های دل بی شنید و تمام حواسش پی پرده و فضای پشت آن بود که پیرزن به داد تپش یوسف دیگر چیزی نمی

سمت پرده رفت و با دست پرده را پس زد. یوسف با دیدن متین  کنج دیوار نشاند. سپس چست و چابک بهسلطان خان را گرفت و 

 .ای به کوتاهی عمر یک نفس مات و مبهوت ماند لحظه

های عمیق و نیمه عمیق خوابیده در آن رختخواب چرک و مندرس هیچ  های بلند و زخم جسم نحیف و الغر و رنگ پریده با آن ریش

 .به متین خوش قد و باال و دخترکش نداشتشباهتی 

 .نی چشمانش حس کرد اش جا ماند و سوزش اشک رادر نی نفس در سـ*ـینه

 .زد ی عمه پوران که الی پر قو بزرگ شده بود، الغر و رنجور، جایی میان مرز مرگ و زندگی دست و پا می ی و عزیز کرده دردانه

 دار دید دستی بر روی پیشانی او کشید که داغ و تب زانو زد. ناباور از آنچه که میسمت او دوید و کنار رختخوابش  درنگ به بی

 .سوخت در تب می

ی او رساند و آرام آن را به میان موهای خاکی و چربش سر داد که قسمتی از آن با خون خشک  های بسته سر انگشتانش را به پلک

 :شش آهسته گفتگاه خم شد و جایی کنار گو ای بهم چسبیده بود. آن شده

 .متین منم یوسف اومدم دنبالت -

که  ی آخر پیرزن به آنی کنار یوسف زانو زد و درحالی هایش را بازوبسته کرد و جاوید با جمله حرف و کالمی نیمه هوشیار پلک متین بی

 :پاچه به زبان مادریش، گفت نگاهش بر روی متین بود هول و دست

اش کنه. پیرزن میگه پهلوش با چیزی تیز مثل چاقو پاره کردن و با دوای  شفاخانه دکتور معالجهیا حضرت عباس! آقا باید بریم  -

 .خانگی درمان نشده

سمت باال  یوسف قلبش از تپش ایستاد و با دستانی لرزان به آنی پتو را از روی متین کنار کشید و پیراهن غرق خون او را قدری به

 ای کوتاه برهم فشرد و  هایش را برای لحظه میق که اطرافش سرخ و متورم شده بود چشمهول داد و با دیدن زخم افقی نیمه ع
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ای درنگ کند دست زیر پا و کمر متین گذاشت او را که چون نوجوانی چهارده ساله سبک و کم وزن شده بود را روی  که لحظه آن بی

 :جاوید گفتدوید فریاد زنان رو به  سمت در می که به دست بلند کرد و درحالی

 .جاوید برو ماشین رو بیار باید بریم بیمارستان -

 .ی در ایستاد هایش را به پا کرد و در آستانه سمت در دوید و پیش از یوسف کفش جاوید تر و فرز به

 .هاتون رو بپوشید برمش، شما چکمه آقا تا ماشین راه زیادی نیس من می -

 .هایش به خرخر افتاده بود که حاال نفس ی متین انداخت های بسته یوسف نگاهی به چشم

سمت پیرزن برگشت که با لبخندی نرم از سر رضایت رفتن او را تماشا  زده به زده همان کرد که او گفته بود. سپس دم آخر شتاب شتاب

آورد و آن را درون  ای اسکناس افغانی بیرون که بشمارد سخاوتمندانه دسته آن گاه دست در جیب پالتویش فرو برد و بی کرد. آن می

 :هایش پر از خطوط عمیق چین و چروک بود خیره شد و کوتاه گفت ی پیرزن گذاشت. به چشمان او که گوشه جیب ژاکت کهنه

 .ممنونم -

 .سمت ماشین جاوید دوید هایش را به پا کرد و چون باد به زده چکمه گاه شتاب آن

**** 

 .بودجاده مثل پل صراط دراز و کش دار تمام نشدنی 

لخ  توانستند ببیند. اما با تمام این احوال ماشین جاوید لخ سختی می چنان که حتی نیم متر جلوتر را به کرد، آن بوران برف کوالک می

 .رفت شکافت و پیش می کنان با سرع چهل تا پنجاه کیلومتر دل برف را می

بار  شین را روشن کرد تا بهتر او را ببیند و هرچند دقیقه یککرد چراغ سقفی ما های خفیفی می واپس متین که گهگاهی ناله یوسف دل

 .شد ی او چیزی نصیبش نمی کرد و گاهی هم اسمش را صدا میکرد که با جز ناله عقب نگاه می داد و به صندلی به کمرش زوایه می

 .راه رسید تری از بینی جاوید درمورد گیر کردن در برف درست از آب درنیامد، اما اتفاق تازه هرچند پیش

 :هایش را درهم تاب داد، پرسید اش کشید و بالفاصله اخم های خسته یوسف با متوقف شدن ماشین دستی به پلک

 چرا واستادی؟ -

برد. آب دهانش را  هایش خیلی حساب می بشری نبود، از صالبت این مرد و اخم جاوید که به جز مادرش اهل حساب بردن از هیچ بنی

 :و پته گفتقورت داد و با تته 

کنم چرخ سمت من پنچر  تون فکر می زند بند دلم شل میشه! ببخشیدها، ولی با اجازه جوری که حرف می آقا به حضرت عباس این -

 .شده
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کرد. اضطراب تا جایی نزدیک  جوشید و قل قل می میان این همه مصیبت همین را کم داشت. دلش مثل سیر و سرکه در هم می

 .و این را از طعم گس و تلخ دهانش فهمید حلقش باال آمد بود

 .هایش از نه هم گذشته بودند درنگ به ساعتش نگاه کرد که عقربه بی

واپس و  دانست دل کرد ومهربانی که می عقب اقتاده بود و با مرگ دست و پنجه نرم می دل نگران متین که نیمه هوشیار روی صندلی

ز رعد و برق خشم. با کف دست محکم به داشبورد ماشین ضربه زد و تمام حرصش را بر چشم انتظار اوست. در دم تکه ابری شد پر ا

 .سمت او برگشت اش به ی برافروخته سر آن خالی کرد و با صدای جاوید چهره

 .ترم تا اینکه توی سر ماشینم بکوبید. اتفاق دیگه پیش میاد آقا ببخشیدها، توی سر من بزنید راضی -

 .همیشه دستی در هوا تاب داد و اضافه کرد تر از گاه بی خیال آن

ی موبالیتون رو  خیالتون راحت. پنچرگیری رو فوت آبم. ایران که بودم یه مدت شاگرد مکانیک بودم. شما زحمت بکشید و چراغ قوه -

تون بگذارد تا تپش  ها رو عوض کنم؛ ولی به نظرم بهتره قبل از پنچرگیری یه کم برف روی پیشونی پسر عمه روشن کنید تا من چرخ

 .آورد جوری پایین می مون رو این کردیم با برف تب شدیم و تب می ها هروقت ما مریض می پایین بیاد. مادرم زمستون

 .قدر حرافی نکند آمد با یک مشت جانانه فک او را هم پایین می آورد تا این هایش را از حرص بر هم فشرد. بدش نمی پلک

های ماشین  دونستی جاده آسفالت نیست و چرخ ی چرخ رو بگیریم. تو که می ردن پیاده شو بریم پنچرفس ک به جای طبابت و فس -

کردم و  گفتی یه ماشین صحیح و سالمت کرایه می هم اوضاعش تعریفی نداره برای چی من نابلد رو با خودت همراه کرد؟ الاقل می

 .اومدیم با اون ماشین می

هایش را یکی درمیان پشت  زد، زبانش بند آمد و جمله ی یوسف و چشمانی که خشم در آن موج می ی برافروخته جاوید از ترس چهره

 .هم ردیف کرد

هام مورد داره یه مشتری پولدار از دستم بپره. نگران نباشید تا کابل راه  آقا حق با شماست به حضرت عباس ترسیدم بگم چرخ -

 .مری زیادی نیست پنچری رو که بگیریم تخت گاز می

 .اش را از میان راه قیچی کرد و بر سرش فریاد زد جمله

 .جاوید دهنت رو ببند تا نزدم لهت کنم -

 .زده از ماشین پیاده شد جاوید حساب کار دستش آمد. با سر چهار انگشت محکم بر دهانش کوبید و شتاب

ی متین را نگاه کرد و دلش  ی رنگ پریده هسرش برگشت و بار دیگر چهر تر از قبل به پشت یوسف قبل از پیاده شدن دل نگران

 .هزاران تکه شد

ی موبایلش را  گاه دست پیش برد و پالتو یش را که روی او انداخته بود قدری باالتر کشاند سپس از ماشین پیاده شد و چراغ قوه آن

 رنگش را قدری باالتر  ای ر سرمههای پلیو نشست آستین های برف از هر سو بر روی سر و صورتش می که دانه روشن کرد و درحالی
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 :کشاند و غرولند کنان با خودش زمزمه کرد

 کار داشتی؟ کدوم نامردی تو رو به این روز در آورده؟ آخه پسر، توی این مملکت غریب چی -

زودتر از این  فس کنان با چرخ درگیر بود. رفت تا بلکه سمت جاوید رفت که همچنان فس های بلند به یوسف این را گفت و با گام

 .ی مرگ نجات یابند جاده

*** 

 .عمر هر دقیقه شصت ثانیه نیست و تحت تأثیر شادی، خوشی و غم و اضطراب عمرشان متغیر است

 .شود ها کوتاه می ها که باشند عمر ثانیه خوشی

ها را چنان کش  وتلخ ثانیه کنی. اما اضطراب این حس ناخوشایند گذرد و حتی عبور آن را حس نمی زمان مثل برق و باد عبور می

دار و طوالنی و این حس گزنده تا  گشت. کش گونه می دهد که گویی انتهای برایشان تعریف نشده است و برای یوسف زمان این می

 .زمانی که متین از اتاق عمل بیرون نیامد و از بهبودی حالش مطمئن نشد ،مثل سنجاق وصل دلش بود

حرکت در آورد. هنوز سرش پر از هیاهو بود و بیش از همه صدای جاوید و  ر روی پیشانی پر دردش بهبه حالت دورانی انگشتانش را ب

 .داد هایش در ذهنش جوالن می پر حرفی

طور ناخودآگاه به زبان  ترسید به هایش دوخته شده بود و هرگاه می پسر ریز نقش و الغر اندامی که قسم حضرت عباس به جمله

 .هایش خیلی کمک حالش بود امروز کنار پر حرفیگشت و  مادریش برمی

 .بیمارستان خصوصی موالعلی هم که اکثر کادر پزشکانش هندی تبار بودند پیشنهاد او بود

هایش را بر روی تک صندلی پالستیکی کنار تخت متین  نگاهش را از دو تخت دیگر که بیمارانش در خواب بودند جدا و تمام خستگی

 .چکید ثابت شد قطره می یش بر روی سرم او که قطرهها هوار کرد و مردمک

ذهنش از خستگی نای پرسه زدن نداشت. افکارش را رها کرد و به متین خیره شد. خیالش از بابت متین راحت شده بود و درحال 

 !اش مهربان بود و دیگر هیچ واپسی حاضر تنها دل

اش را با دم و بازدمی عمیق بیرون  وش شود. آه جا مانده در سـ*ـینههایش را دمی کوتاه بر هم فشرد تا هیاهوی افکارش خام چشم

هایش را  دار جاوید جایی کنار گوشش اهرمی شد تا چشم فرستاد. اما عمر خاموشی افکارش چندان طوالنی نشد و صدای ریز و زنگ

 .باز کند

هم که به آب حساسیت داره و یه نمه آب میره تو حلقش آقا، ببخشیدها؛ ولی شارژی که به موبایلتون بخوره پیدا نکردم. موبایل من  -

تا چند روز خاموش میشه. پرستار سبیل کلفت بخش هم پاش رو کرده توی یه کفش و میگه استفاده از تلفن بیمارستان ممنوعه و هر 

ساعت از یک هم چی بهش میگم بابا تلفن عمومی داخل حیاط خرابه به خرجش نرفت و راضی نشد تا یه زنگ به هتل بزنید. 

 گردم بیمارستان. خیالتون راحت مادرم اگه  برم هتل و خودم برمی تون هستید، شما رو می واپس خانوم گذشته. میگم حاال که شما دل
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 .سه روز هم خونه نرم نگران نمیشه و دنبال یه لقمه نون حاللم

 .پچ کرد تر کرد و آهسته پچ سپس قدری سرش را به یوسف نزدیک

ی  زدید. من رو بگو چهار تا جمله کنیدها! دیدم با اون دکتر هندی چه قشنگ حرف می آقا ماشااهلل خوب انگلیسی صحبت میمیگم  -

 .دادم انگلیسی حفظ کردم پزش رو به شما می

رفت از گ زد. با لبخندی خسته که از آسودگی نشأت می ربط حرف می سره ربط و بی وار یک داد تا صبح مسلسل اگر به او مجال می

 .سمت او گرفت جایش برخاست. دست در جیب پالتویش فرو برد و یک پنجاه دالری بیرون آورد و به

 .کنم هات فاکتور بگیرم آدم به درد بخوری هستی. امروز خیلی بهم کمک کردی. مزد امروزت رو به دالر حساب می اگه از پر حرفی -

 .چشمان جاوید از خوشی برق زد و چراغانی شد

 .ارف آن را گرفت و داخل جیب کاپشن چرمش چپاندتع بی

 .کنه تون برکت بده. مادرم دعاتون می خدا به زندگی -

هایش آرام و  سمت تخت رفت، خم شد و پیشانی متین را که نفس اش کشید و برخاست. سپس به های خسته یوسف دستی به پلک

 :گفت رفت، که بیرون می وآمد بود بوسید و درحالی دغدغه در رفت بی

دونم تا صبح بیدار بشه.  بخش تزریق کردن و بعید می جا بمون و حواست به متین باشه. با دکترش صحبت کردم بهش آرام تو همین -

 .گردم کنم و بر می من با تاکسی میرم هتل و دو سه ساعت استراحت می

ی او با  بند هر جمله شنید، اما پشت درمیان می های یوسف را یکی جاوید تمام هوش و حواسش پی پنجاه دالری بود و تقریباً حرف

 .بست دار می تکان سرش یک چشم غلیظ و آب

*** 

 .های بسیاری را تجربه کرده بود اضطراب

ای که با بهزاد سر سفره عقد نشستن و قلبش به جای سـ*ـینه در  مانند اضطراب قبولی در کنکور، اضطراب میان ترم و لحظه

 .ی طالقش جاری شد رفت و زمانی که خطبه هایی که در راهروهای دادگاه خانواده باال و پایین می کوبید و لحظه دهانش می

 هایش درحال کرد نفس هایش حلقه نشده بودند و حاال حس می ها همانند طناب اعدام به دور نفس کدام از این اضطراب اما هیچ

خس افتاده و حتی میلی به خوردن شامی که سفارش داده بود  خساش از کمبود اکسیژن به  چنین سـ*ـینه خودکشی گهستند که این

 .نداشت

توانست اضطراب  آرام و قرار از دلش رفته بود. با حرص کلیپس را از موهایش جدا و آن را به کنجی پرتاب کرد و از آنجایی که نمی

 .حوری گذشت انقالب شده به دل و زبانش را پنهان کند از خیر تلفن کردن به ایران و صحبت با مام
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ی بعد بر روی تک صندلی چرم کنج اتاق و  بال تکلیف چند ثانیه به روی تخت نشست، نوچی زیر لب گفت و کالفه برخاست. لحظه

 .هایی پر چین و شکن همچون موج دریا داشت رنگ و پر نقش و نگار که طرح بعد از آن چهارزانو روی موکت آبی

 .جا آرام و قرار دلش را پیدا نکرد امتحان کرد. اما هیچحتی حمام و سرویس بهداشتی را هم 

هایش تقسیم کرد و در فضای نه چندان بزرگ اتاق چند قدم رفت و دوباره  خبری از یوسف را با قدم ی بی شوره به ناچار اضطراب و دل

 .گشت ها را بر می همان

 .تاختند به پنجره پناه برد سمتش می اش که هورا کشان به عاقبت ناتوان از تسلط بر افکار منفی

های درشت و سرگردان برف بر روی صورت  که دانه رنگ آن را با دست پس زد. پنجره را باز کرد و سر برداشت و درحالی ی کرم پرده

هایش پر  نشست رو به آسمان برفی شهر که برایش غریب و نا آشنا بود شد و نفس عمیقی کشید و ریه دارش می هاب تب داغ و گونه

 .از هوای برفی شد

 .ته دل دعا کرد هایش را بست و زیر لب نجوا کنان از ته ، پلک ی پنجره تکیه داد هایش را به لبه گاه دست آن

 .خدایا به بزرگیت قسمت میدم به غریبی من رحم کن. یوسفم رو به من برگردون -

ستاد و با چشمان بسته به آسمان دخیل بست تا که حاجت قدر آنجا ای کرد آن مهربان با وجود سوز سردی که لرز به تنش سرازیر می

که مدام زیر لب خدارا شکر  های یوسف او را از قاب پنجره جدا کرد و درحالی روا شد. صدای کوبش در اتاق و صدای مهربان گفتن

 .سمت در دوید کرد با دستانی لرزان پنجره را بست و چون باد به می

 .ایستاددر که باز شد زمان برای هر دو 

هایی مهرو موم شده همانند ماهی که به دریا رسیده باشد، عمر دوباره یافت و از پس چشمان ابریش یوسف را تارو مواج  مهربان با لب

 .دید می

کوبید و  اش می امان و پر تپش درسینه یوسف هم حال و روزگاری بهتر از او نداشت و مانند پسرهای نوجوان عاشق پیشه قلبش بی

 .شد دمی از او جدا نمینگاهش 

 .حس غریبی که حتی در کنار همسر مرحومش آن را تجربه نکرده بود

های کوچکش دل به  رنگش صورت مهتابی او را قاب گرفته بود و رها بر روی شانه پروا به تماشایش ایستاد. موهای پریشان نارنجی بی

 .برد یغما می

اش در  ی صورتش کج افتاده بود که دیگر گفتن نداشت. هیکل ظریف و دخترانههای خیس و نمدارش که پر پیچ و مواج بر رو چتری

 .خواه ساخته بود آن پلیور بافت شیری رنگ و شلوار جین از او عروسکی دل

های مزاحم اشک که دیدش را تار کرده بود خالص شود و دقیقاً حال و روز و یک اعدامی  مهربان پلک بر هم گذاشت تا از شر قطره

 !چسب قدر شیرین و دل ی آخر به او زندگی دوباره بخشیده باشند. همان ت که درست لحظهرا داش
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های اشک یکی پس از دیگری بر  سمت او خم شد و قطره ی پالتوی یوسف کرد و سرش به قدمی پیش گذاشت و دو دستش را بند لبه

 .اش پنهان شد هایش سرخورد و کج و معوج به زیر چانه روی گونه

هایش فشرد. سپس سرخم کرد و کنار موهای او که  ش و میل مهار نشدنی در آغـ*ـوش کشیدن مهربان را میان مشتیوسف کش

 .شد، نجوا کرد عطری همانند گل مریم از آن ترواش می

 ها دلم رو آتیش بزنی؟ خوای با این اشک هیش عزیز دلم گریه نکن. می -

وقفه مبدل کرد و با حفظ همان  هقی بی هایش را به هق سوار بود و مانند تلنگری گریهی یوسف بر بالی از نوازش  صدای گرم و مردانه

ی چشمانش از اشک خالی شود  ی یوسف تکیه داد تا هنگامی که کاسه اش را بر سـ*ـینه شان بود پیشانی ی اندکی که مرز بین فاصله

هایش را به زیر سر  شمان یوسف را نداشت و از شرم عشق پلکحال باقی ماند و هنگامی که از او جدا شد دیگر تاب دیدن چ  درهمان

 .داد

 .نشینی سقوط کرد وار یوسف آن هم درست کنار گوشش، دلش در سرازیری دل پچ اما بار دیگر با صدای پچ

 هات رو پاک کنم؟ اجازه میدی اشک -

های که ناز و نیاز میانش موج  تاد. از همان نگاههایش هماهنگ متولد شد. سر برداشت و میان نگاهشان گره شیرینی اف خنده با اشک

 .زد می

های شفاف را شکار کرد و بعد هم با اخم ظریفی  ای او لرزاند و قطره های یخ زده یوسف نرم و آهسته سر انگشتش را بر روی گونه

 :معترض پرسید

 کنه!؟ هات سرده؟ مگه فن کوئل اتاقت کار نمی قدر گونه چرا این -

نوا ندارد و خودش پنجره را باز کرد و به آسمان دخیل بست تا  ربطی به فن کوئل بی»گفت ست اعتراف کند باید میخوا خب اگر می

 «.خدا حاجتش را روا کند و او را به سالمت برگرداند

 :پاسخ گذاشت و به جای آن با رویی گشاده، گفت لبخندش عمیق شد و پرسش او را بی

 .سالم خوش اومدی -

هایش را از یاد برد با لبخندی نرم و مردانه،  زد و از چشمانش سر ریز بود اما در دم خستگی اش زار می چهره  خستگی یوسف هرچند از

 :جواب داد

 چه استقبال با شکوهی! اجازه هست بیام داخل و یه کم مهمونت باشم؟ -

ازی نداشت. از خدا خواسته قدری کنار رفت و ها پیش مهمان دلش شده بود و دیگر اجازه نی ی او خیره شد. او مدت به نگاه خسته

اش سوار  قید بر روی شانه سرش بست و مشتاق به موهای پرو نیمه مجعد مهربان که بی یوسف با دو قدم بلند داخل شد در را پشت

 .بود خیره شد
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پرده  سته و قدری بم حرفش دلش را بیدید و عاقبت تاب نیاورد و با صدای خ شال و روسری می بار بود که موهای او را بی برای اولین

 .زد

 .موهای خوشگلی داری-

 .سراغش بیاید و دست و پایش را گم کند همین یک جمله کافی بود برای اینکه شرم دخترانه به

پاچه خم شد و شال سفید رها شده بر روی تخت را برداشت و آن را به روی  لبخندی خجل بر روی لبش نشست و هول و دست

لرزید به صندلی چرمی کنار تخت اشاره  ی یوسف فرار کند با دستانی که قدری می های خیره رد و برای اینکه از زیر نگاهسرش پهن ک

 :کرد او را دعوت به نشستن کرد و گفت

 .چرا ایستادی بنشین -

 :رین درجه زیاد کرد و گفتی فن کوئل به بر روی دیوار تعبیه شده بود رفت و آن را تا آخ سمت درجه اما یوسف به جای نشستن به

 .طوری که مریض میشی! شاید مشکل از فن این اتاق باشه. فردا میگم اتاقت رو عوض کنن قدر سرده؟ این اتاقت چرا این -

 .سپس با دیدن سینی شام که همچنان دست نخورده در بشقاب باقی مانده بود با اخم تصنعی اضافه کرد

 !شامت رو هم که نخوردی -

کرد. به موهای درهم و برهمش و چشمانی که از  ای که خرجش می های مردانه ته دل و جان یوسف نگاه کرد. به نگرانی عمیق و از

فشرد و تا ابد در آن  اش می خواست دست به دور کمرش حلقه کند و سر بر سـ*ـینه خستگی خمـار شده بود و آخ که چقدر دلش می

 .ماند چهارچوب امن مردانه باقی می

 .اش را خاموش کند حیایی نی مالیم از پایش گرفت تا افکار بینیشگو

ای مهربان را از نظر گذراند و حدس زد که موضوعی ذهنش را درگیر کرده  هایش را قدری جمع کرد و با نگاه باریک شده یوسف پلک

 :است. یک تای ابروهایش را باال داد و گفت

بردی یا  ومدم؟ یا مثالً غر بزنی و بگی تنها موندی و باید من رو هم با خودت میخوای بپرسی چرا دیر ا کنی؟ نمی به چی فکر می -

وقت منم بهت بگم ماشین جاوید توی برف پنچر شد و شارژ موبایلم تموم  اینکه قهر کنی و بگی دلت هزار راه رفت و برگشت. اون

 .قدر سرم شلوغ شد که نتونستم تماس بگیرم شد اون

 .هایش را سخاوتمندانه به نمایش گذاشت دندانمهربان چنان خندید که 

 .شد هایش بر مال می حیایی ها صدا ندارند وگرنه بی خدا را شکر کرد که افکار آدم

چیز رو برام تعریف کنی. از آرامش صدات معلوم که  تونی همه مهم اینکه برگشتی و حاال این جا هستی. فردا هم روز خداست و می -

 تی متین رو پیدا کردی. حالش خوبه؟با خبرهای خوب هم برگش
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ی مهربان همانند قرص دیازپام آرامش غریبی به دلش سرازیر کرد. بله مهم این بود که همراه متین برگشته و حاال در  اولین جمله

 .یک قدمی مهربان نشسته بود

 .هایش را رو به باال انحنا داد لبخندی نرم و مالیم لب

نشست انگشتانش را به میان موهای نامرتبش فرو برد  که روی صندلی کنار تخت می ید جنباند و درحالیبه آرامی سری به عالمت تأی

 .وار دستی به آنها کشید و شانه

والش با یه زخم نیمه عمیق چاقو توی پهلوش و کلی زخم و کبودی ریز و درشت دیگه. یک  آره خدا رو شکر پیداش کردم اما آش -

بخش  هاش بود. بهش آرام گفت علت تب باالش عفونت زخم ولی شکر خدا االن حالش خوبه. دکتر می ساعت توی اتاق عمل بود؛

 .مونه و فردا خودم میرم تزریق کردن. جاوید همون پسره که امروز باهم دیدیمش امشب بیمارستان می

هایش را  ی یوسف نشست و نگران جملهرو ی تخت دقیقاً روبه چنان متعجب شد که ابروهایش یک پله باالتر رفتند. بالفاصله لبه

 .ردیف کرد

اومدی حالش چطور بود؟ تونستی باهاش حرف بزنی؟ نفهمیدی برای  وای خدای من متین چاقو خورده؟ عجب معمایی! وقتی می -

 چی اومده افغانستان؟

وار راه آسمان در  افت و پروانهشک هایش را می ی خستگی کرد خستگی همچون کرم ابریشم پیله وقتی به چشمان مهربان که نگاه می

 .گرفت پیش می

ی او را پاسخ دهد نرم و نجوا  آنکه سؤاالت قطار شده عزمش را جزم کرد تا دنیا و مشکالتش را به طلوع صبح فردا موکل کند و بی

 :گونه گفت

 کشه؟ هام پر می توی چشمات چی داری که با دیدنشون خستگی -

آلود او که حتی یک  بیند وگرنه چشمان سرخ و پف کند و عاشق عیب معشوق را نمی ر میگویند عشق کو خوب راست است که می

 .ریمل ناقابل هم روی آن نبود هیچ جذابیتی نداشت

کرد که با  های بالتکلیفش را در هم گره کرد و قسمتی از موی سرگردان روی صورتش را به زیر شال هول داد. باید اعتراف می دست

 .گرفت ی یوسف اوج می ی عاشقانه هر جمله

 .قرار سر برداشت و نگاهشان روی مرز اشتیاق به هم رسید هایش را به زیر کشاند سپس بی سنگینی نگاه ممتد یوسف پلک

 .ی بعدی فضای را عوض کرد شان رسید و با جمله گیر بین های نفس یوسف زودتر از مهربان به داد لحظه

کنم  قدری هست که بتونه دوتا شکم گرسنه رو سیر کنه؟ این وقت شب فکر نمی بهکنی  برای شام چی سفارش دادی؟ فکر می -

 .رستوران هتل باز باشه و بتونیم غذای گرم سفارش بدیم

 هایش ماسیده و نانش بیات شده بود، لذیذترین شامی شد  های خوبش نشست و آن شام سرد که روغن آرامشی غریب بر روی حس
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 .که تا به حال خورده بودند

*** 

ی تلخ مبدل شد و از همان روزهایی که بهتر است به  هایش کنج ذهن به یک خاطره با طلوع آفتاب صبح فردا، دیروز با تمام سختی

 .دست فراموشی سپرده شود

درخشید که گویی خداوند با طلوع خورشید  هرچند زمین از برف سفید پوش شده بود اما آسمان کابل به رنگ نیلی چنان شفاف می

ای سفید که گوشه و کنار آسمان لم داده بودند چیز  هنرمندانه بار دیگر آن را آفریده و به جز یک آفتاب تابان و چند تکه ابر پنبه

 .شد انتها دیده نمی دیگری در آن نیلی مدور و بی

انتها را داشت و زمان و مکان را  اش را باز کرد. حسی مثل بیرون آمدن از داالن تاریک و بی هایی به هم چسبیده سختی پلک متین به

 .برد سر می گم کرده و در فضایی از گیجی و سردرگمی به

ذوق دردی گزنده میان   ای در پهلوی سمت چپش حس و ذوق صداها در سرش گنگ و نامفهوم در چرخش بودند. سوزش آزار دهنده

 .کرد هایش حس می شقیقه

 .چنین له ولورده قادر به حرکت کردن نبود اند که این کرد چند گونی سیمان به روی او خالی کرده حس می

سر هم  سرعت از افق دیدش دور شد و پشت ی مهربان بود و صدای گنگش که به اولین تصوری که پیش چشمش جان گرفت چهره

 :گفت زد و می یوسف را صدا می

 .ز کردهاش رو با کنم متین بیدار شد. همین االن خودم دیدم پلک یوسف یوسف، فکر می -

قدر چند نفس، ذهنش به تکاپو افتاد و با  تصویر بعدی که در قاب چشمانش جای گرفت سرم کنار تختش بود. بعد از تأملی کوتاه به

یک حساب دو دوتا چهارتایی در ذهنش به این نتیجه رسید که از جهنمی که در آن گرفتار شده بود نجات پیدا کرده و حاال در یکی از 

 .ی مجهول ذهنش صمیمیت دلشاد با یوسف بود تهران بستری است و دلشاد برای عیادت او آمده و تنها نکتههای  بیمارستان

 .تصویر بعدی که در چشمان تارش جای گرفت یوسف بود، آن هم با لبی خندان که درست کنارش ایستاده بود

 .گشتم و توی ناکجاآباد پیدات کردم ها دنبالت می نسالم پسر پر دردسر. حالت چطوره؟ خدا رو شکر تبت اومده پایین. توی آسمو -

 .سمت او برگرداند رمقش را به اش چشمان بی صدای مهربان و احوالپرسی

 سالم آقتای شمشیری. حالتون خوبه؟ -

 :اش را تر کرد و با صدایی که خط و خش بسیار داشت جواب داد های خشک و قاچ خورده با سر زبان لب

 ان پوری و صبا کجان هنوز نیومدن؟برگشتیم ایران. مام -
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چنین تصوری در ذهنش ساخته  خاطر حضور مهربان این نگاهی به مهربان که آن سوی تخت ایستاده بود انداخت. یقیناً به یوسف نیم

 .بود

 :سمتش خم شد و گفت قدری به

 .هوش پیدا کردم  بینه هنوز افغانستان هستیم و به ایران برنگشتیم. دیشب تو رو تقریباً نیمه  -

 .تر از آن بود که معمایی را حالجی کند جسم و ذهنش کوفته

 .چیز دیگری به یاد نداشت زد هیچ گویی در خلعی از ندانستن افتاده بود و به جز صدای گنگ یوسف که نامش را صدا می

که نای سؤال پرسیدن نداشت در سکوت نگاه نیمه کرد؟ از آنجایی  اگر در ایران نیستند پس دلشاد در افغانستان و کنار تخت او چه می

 .کرد سمت مهربان چرخاند که با لبخندی وسیع او را تماشا می تارش را به

 :تر از قبل ادامه داد سمتش خم شد و آهسته یوسف قدری به

وهرش فوت کرده. تو بگو قدر بگم با من اومده افغانستان دنبال خواهرش که ش اش یکم طوالنیه. همین دونم تعجب کردی! قصه می -

 کنی؟ کار می با این حال و روز اینجا چی

ی آب دهانش را که طعمی چون مواد  سختی ته مانده کرد. به هایش شروع می اش را بگوید باید از حماقت خب اگر قرار بود قصه

 .ضدعفونی داشت، فرو داد

 .هام بعداً حرف بزنیم. االن نای حرف زدن ندارم میشه از حماقت -

رنگ  ای ای زیر لب گفت و پتوی قهوه وقتش پشیمان شد. باشه زد اما از سؤال بی هایش پرسه می یوسف با وجود اینکه میان کنجکاوی

 .او را قدری باالتر کشاند

ان و پور تره؛ ولی قبل از خواب باید با عمه ای هم مهم برای حرف زدن فرصت زیاده، استراحت کن. فعالً سالمتیت از هر چیز دیگه -

پرسن. البته نازنین رو هم باید توی لیست انتظار بگذاری. دختر به این  زنن و حالت رو می صبا حرف بزنی که هر نیم ساعت زنگ می

 سمجی ندیدم! کچلم کرد از بس زنگ زد و پرسید متین حالش خوبه متین بیداره شده؟

 :خانوم را زیر انگشتانش لمس کرد و ادامه داد ی پوران رد و شمارهی لبش را از داخل جیب پالتویش بیرون آو گاه با لبخندی گوشه آن

تر صحبت کنی. فقط یادت باشه حرفی از اینکه مهربان همراه من اومده به مامانت و صبا  گذارم روی اسپیکر تا راحت تلفن رو می -

 .نزنی

خبر بود.  برگشته بود که از زمین و اتفاقات آن بی راستی گویی از آن دنیا شد. به هایش اضافه می گذشت به حجم ندانسته هر چه می

پرسید، افکار  های مادرش که بر روی موجی از بغض و گریه شناور بود و یک خط در میان حالش را می صدای قربان صدقه

 .برهمش را که مانند کالف در هم پیچ و تاب خورده بود پاره کرد درهم

**** 
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گرفتند و هر یک به سبک و  بار یکی در میان تماس می خانوم و مهرسا هر دو ساعت یک حوریهطی یک قانون نانوشته آقای دلشاد، 

هایش دوخته شده بود و همیشه  انتهایش که به شیطنت های بی پرسیدند و حاال نوبت مهرسا بود و فضولی سیاق خودش حالش را می

 .خبرهای دست اول داشت

 .گرفت ها فاکتور می ت از آنحوری گاهی بنابر بر مصلح خبرهایی که مامان

 .ی مستطیل شکل اتاق رفت که تخت کنار آن بیمارش مرخص شده بود سمت پنجره از تخت متین فاصله گرفت و به

والش توی افغانستان چی کار  حوری شنیدم که دایی صبا به هوش اومده؛ ولی هنوز نگفته آش مهربان، از مدرسه که برگشتم مامان -

ی دوستام تو مدرسه  خوام واسه کنم. می اگه ماجرای رو فهمیدی اول برای من تعریف کن. دارم از فضولی دق میکنه. تورو خدا  می

 .تعریف کنم

ها رو به پنجره ایستاد  کرد و یوسف کنارش ایستاده بود. پشت به آن رمق با صبا صحبت می مسیر چشمانش به متین منتهی شد که بی

 :درخشید و آهسته گفت  دوخت که زیر لمس تابش خورشید براق می ی سفید پوش حیاط چشم و به محوطه

 مهرسا به جای پر حرفی بگو تهران چخبر؟ -

گاه صدایش را  کند. آن مزه می ی کلیدی بود با هیجان آب دهانش را فرو داد گویی لواشک ترشی را مزه مهرسا که منتظر همین جمله

 .تر کرد قدری آرام

 .دارم که مطمئنم مامان چیزی بهت نگفته مهربان، یه خبر دست اول -

رساند. ذهنش افکار منفی را دست چین کرد و  حوری اخبار تهران را سانسور شده به اطالعش می پس حدسش درست بود مامان

 :نگران پرسید دل

 .آقاجون حالش خوبه؟ اتفاقی براش افتاده؟ صبح که حالش خوب بود -

کار داری؟ نیم ساعت پیش افسرخانوم به مامان زنگ زد و گفت از صبح دنبال   آقاجون بیچاره چیای بابا امون بده حرف بزنم. به  -

گفت افسرخانوم گفته یکی پول رو از دوستش قرض گرفته حاال خدا  کارهای بهزاد و تا یکی دو ساعت دیگه آزاد میشه. مامان می

 دونه کی!؟ می

رساند که پول آزادی بهزاد از  حوری و پدرش می ی. اگه باد به گوش مامانای دلش فرو ریخت، مثل گذشتن سقوط از بلند لحظه

 .هایش پا گذاشت شوره شد. پر حرفی مهرسا درست وسط دل اش گوشش می انداز جهیزیه مهربان بوده است احتماالً تکه بزرگه پس

و ناهار رو هم با ما خورد. دیدم چه مهربون شده  ی ما بود وای مهربان یه چیز دیگه بگم. امروز وقتی از مدرسه برگشتم، ستاره خونه -

تاکام حرف نزد و  ی ایکبیری الم گفت عمه دلم براتون تنگ شده. حاال نگو افسرخانوم ظهر خونه نبوده که یاد ما افتاده! دختره و می

رسه! سراغ تو رو  ه اون هیچی نمینگفت بهزاد قراره امروز عصر آزادبشه. البد با خودش فکر کرده تو بهزاد رو درسته قورت میدی و ب

 .ام هم گرفت و من هم براش پشت چشم نازک کردم و گفتم رفتی بوشهر پیش عمه
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 :قدر عمر یک نفس گفت مهرسا آب دهانش را فرو داد و بعد از تأملی کوتاه به

نویسن مثل یوسف و زلیخا یا  ا میه هایی که توی کتاب بشه. از اون عشق کنم توی این سفر مهندس عاشقت میگم مهربان، دعا می -

هاش در بیاد. راستی دیشب یه رمان عاشقانه رو  وقت به گوش ستاره برسه و از حسادت چشم جور چیزها، اون شیرین و فرهاد و از این

 .شم دونی چقدر قشنگه! خدا کنه من هم وقتی بزرگ شدم عاشق شروع کردم به خوندن. نمی

دانست اتفاق شیرین عاشقی از تهران همراه  سمت یوسف برگشت. مهرسا نمی ی پا چرخید و به اشنهدل از قاب پنجره جدا کرد روی پ

 .هاست و حاال او زلیخایی بود پی یوسفش آن

اش را مردانه با فشار  یوسف به ناگاه سر برداشت و مسیر نگاه هر دو روی یک خط شناور شد. با لبخندی محو کنج لبش توجه

 .های زیر پوستی یوسف غنج رفت ها را نرم باز و بسته کرد و مهربان دلش برای این عاشقانه شان داد و آنهایش بر روی هم ن پلک

خورد که  شنید. یوسف بود و دیگر هیچ و فقط این فکر در سرش تاب می اش را نمی دیگر صدای مهرسا و خیاالت و آرزوهای دخترانه

 .ان کنار آن دو بماندچگونه یوسف را راضی کند تا او هم شب در بیمارست

 مهربان پشت خطی؟ صدام رو داری؟ -

 .صدای مهرسا تمام افکارش را برهم زد

 .زنم. فعالً، خداحافظ تونم حرف بزنم خودم سر فرصت بهت زنگ می ببین مهرسا من االن بیمارستان هستم و نمی -

های او که بر روی  سمت او آمد و نگاهی به روی چتری بههای بلند  اش تمام شود با گام یوسف که منتظر بود تا مهربان صحبت تلفنی

های سرگردانش  های شال او را از دو سو گرفت و تا پیشانی آن را پایین کشاند و چتری صورتش کج نشسته بود انداخت. سپس لب

 :نصفه و نیمه به زیر شال پنهان شدند و با لحنی معترض گفت

هایی برام مهمه با  گیری نیستم اما یه چهارچوب ی خدا بیرونه!؟ آدم سخت یست که همیشهها زیر شال جا ن ببینم، برای این چتری -

 .صبا هم همین مشکل رو دارم

ی چشمانش چین افتاد و با چشمانی باریک شده تمام زوایای صورتش او را از نظر گذراند. این جمله فقط یک معنا داشت و آن  گوشه

 .هارچوب مالکیت یوسف قرار گرفته بوداین بود که از همین حاال او هم در چ

گرفت حس خوشایندی به دلش سرازیر کرد. احساسی که پیش از  ی یوسف که از عشق، توجه و مالکیت سرچشمه می ی مردانه توجه

 .اش با بهزاد تجربه نکرده بود این هرگز در رابـ ـطه

 .ی که با هم داشتند به وجود نیامده بودهای اندک و کوتاه شناخت فرصتی که در مالقات رفته یوسف را می رفته

هایش  سمت او خم کرد و جایی حوالی گوش ی مهربان افکارش را خواند و سرش را قدری به یوسف با دیدن چشمان باریک شده

 :گفت
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القات داره بری و من به عالیق تو. حاال هم وقت م های من پی می شیم. تو به حساسیت یواش با اخالق هم دیگه آشنا می یواش -

مونم و فردا صبح میام دنبالت با هم  شو بریم پایین. به جاوید میگم تو رو برسونه هتل. من امشب پیش متین می تموم میشه، آماده

 .بریم سراغ مهرنوش

در  های عاشقانه ته کشید و حاال رسیده بود به قسمت سخت ماجرا که همان راضی کردن یوسف بود، تا اجازه دهد او هم شب لحظه

 .بیمارستان بماند

 :درش را سروسامانی دهد. سپس محتاط گفت های دربه آب دهانش را فرو داد تا جمله

 جا پیش شما بمونم؟ میشه من هم شب همین -

 .یوسف یک تای ابرویش باال رفت و به چشمان او خیره خیره زل زد

کنی که حتی  کار می پرستار عنق و سبیل کلفت رو چی اس به فرض هم که من موافقت کنم، اون یادت رفته اینجا بخش مردونه -

 کرد؟ ساعت مالقات چپ چپ نگاهت می

اش را با  ماند از زبان متین قصه جا کرد. محال بود کوتاه بیاید. باید می هایش را به زیر شال هول داد و شالش را قدری جابه چتری

 .شنید شرح جزییات می

 :کرد، گفت که به تخت خالی کنار پنجره اشاره می حالی درسامانش را سامانی داد و  های بی جمله

کار کنم؟ قول  ببین تخت خالی و مریضش مرخص شده. تخت کنار هم بیمارش مدام خوابه. همراه هم نداره. آخه برم هتل چی -

 .دم درد سر درست نکنم. بگذار تا جایی که امکان داره بمونم می

وسف را راضی کند، غافل از این که یوسف در ذهنش دست به دعا برداشته است تا این مهربان جمله به جمله پیش می رفت تا ی

اش باقی بماند و با عطر  ی دل و زندگی کشد در خانه ای که نفس می های شیرین تا آخرین لحظه دختر مو نارنجی با این کک و مک

 .اش را رنگی دیگر بدهد او خانه و کاشانه

سمت مهربان چرخید  انند بیمار تخت کنار در اتاق، به خواب عمیقی فرو رفته بود. سپس دوباره بهسمت متین برگشت که هم سرش به

 :و آرام کنار گوشش نجوا کرد

 .بمون، تا ابد پیشم بمون -

 کرد. از خوشی دلش بال گشود و پرواز کرد. همانند لبخندی که پرواز زده می ای مات شد. یوسف هربار به طریقی او را شگفت لحظه

 .هایش جای گرفت کنان روی لب

*** 

گیر بخش فرار کرد و با هر مکافاتی بود شب را در بیمارستان کنار یوسف و متین ماند، اما  هرچند از دست پرستار عنق و سخت

 .که به روی تخت خالی دراز کشید به خواب عمیقی فرو رفت نتوانست از دست چنگال پر قدرت خواب فرار کند و همین
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 .ان خواب منقطعش که پر از کابوس این روزهای اخیر بود، عاقبت از خوب بیدار شدمتین می

هایش دیگر اثری  زوق شقیقه کرد. دردهایش خفیف و قابل تحمل شده بودند و از زوق حاال نسبت به صبح حساس بهتری را تجربه می

 .نبود

 .کرد و پالتوی یوسف نقش پتوی رویش را بازی میسمت مهربان چرخید که به حالت جنینی در خود مچاله شده بود  سرش به

رو به یوسف که روی تک صندلی کنار تخت نشسته و سرش در گوشی موبایلش فرو رفته بود شد و خیلی آرام و آهسته همانند کسی 

 :خواهد سکوتی را بشکند گفت که نمی

 .بار بیشتر از همیشه همیشه برات دردسر داشتم و این -

داد نصفه و نیمه رها کرد از  داشت و خواندن پیامک آقای رمضان فر که در مورد کارهای کارخانه توضیح مییوسف به آنی سر بر

 .ی متین راشنیده بود. اما آن را نشنیده گرفت جایش برخاست. هرچند جمله

کنم تا یه کم  از میخوش خواب بیدار شدی! بهتری؟ سرمت هم تموم شده و از وقت شام گذشته؛ ولی برات کمپوت گرفتم االن ب -

 .بخوری

 !خواد،میل ندارم نمی -

 .هایش را در هم کشید یوسف به حالت تصنعی اخم

 .زور هم شده بخوری تا زخمات زودتر خوب بشه اشتهایی به آدم بیمار سنجاق میشه؛ ولی باید به بی -

افتاده رویش را قدری باالتر کشاند و با صدای متین سمت مهربان رفت و پالتوی  سپس قبل از اینکه کمپوتی برای متین باز کند به

 .سمت او برگشت سرش به

 !قدر عمیق باشه تون این کردم رابـ ـطه تون هست؛ ولی فکر نمی از تهران فهمیده بودم یه چیزهایی بین -

 .ف ریختبار مصر سمت میز کنار تخت رفت. کمپوت آناناس را برداشت، آن را باز کرد و داخل لیوان یک یوسف به

 .کنم یک روز به سراغ تو هم بیاد خوام حس شیرینی رو که من تجربه می از خدا می -

یوسف این را گفت و به کمک اهرمی که زیر تخت تعبیه شده بود تخت را کمی باالتر برد تا متین درحالت نیمه نشسته قرار بگیرد و 

 .سپس لیوان آب کمپوت را به دستش داد

ات رو بگو. اون  خوامش. اگه حالت خوبه تو قصه  قدر بدون که می بشه. همین هام ارم کسی وارد خصوصیدونی که دوست ند می -

 زدی چیه که تو رو تا اینجا کشونده؟ حماقتی که صبح ازش حرف می

 :متین جرعه از آب میوه را نوشید، گفت

 .حماقت تنها داستانی که پایانش تلخه -

 :داخت و به چشمان یوسف خیره شد و ادامه دادها یش ان ای کوتاه بین جمله فاصله
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 .برات از حماقتم میگم؛ ولی باید قول بدی به مامانم حرفی نزنی -

 :واپس گفت سمت جلو هول داد و روی آن نشست و دل هایش در هم فرو رفت صندلی را قدری به یوسف بازم اخم

 ها رفتی توی کار خالف؟ چاقچی! حرف بزن ببینم چی شده؟ نکنه با قا جون به سرم کردی پسر -

 :شد، جواب داد که سوزش پهلویش رفته رفته بیشتر می متین لبخند تلخی روی لبش نشاند و درحالی

های بلند بردارم و مامانم  خواست مثل تو قدم کنه و از حسادت به تو شروع شد. دلم می اون هم یه حماقت، ولی حماقت من فرق می -

گفت یه نفر رو سراغ داره که آشنا  قتی یکی از دوستام به اسم داوود اون پیشنهاد رو داد وسوسه شدم. میتشویقم کنه. برای همین و

داره  کنه و سود خودش رو برمی کنه. لوازم الکتریکی از خارج وارد می زیاد داره اما سرمایه تو دستش نیست و با پول این واون کار می

گفت خودش هم یه سرمایه کوچولو جمع کرده و داده دستش و آدم مطمئن و  ن. میگردو و اصل پول و سود طرف رو بهش بر می

 .خوبیه

هایی که داشتم فروختم و دادم دستش برای  پوری گذاشته بود توی حسابم رو به اضافه سکه من هم دویست پنجاه میلیونی که مامان

تونستم سهامم رو توی کارخونه زیاد  شد و می رابر میتضمین هم ازش چک سفید امضا گرفتم. حساب کردم چند وقت بعد پولم دو ب

 .کنم و با تو یر به یر شریک بشم

اما چند وقت گذشت و ازش خبری نشد. سراغش رو از داوود گرفتم و گفت نگران نباش؛ ولی بد جوری به دلم شور افتاد برای همین 

ارج شده. دنیا دور سرم خراب شد متصدی بانک گفت هاش از اعتبار خ رفتم بانک وقتی فهمیدم حساش خیلی وقته بسته و چک

تونی ازش شکایت کنی رفتم سراغ داوود و گفتم رفیق کالهبردارت کو؟ اون هم تو سرزنون گفت ازش خبر نداره و به من حرفی  می

ار بوده و سر خوام شکایت کنم؛ ولی داوود نظرم رو عوض کرد و گفت طرف کالهبرد نزده تا بگرده و پیداش کنه. بهش گفتم می

های  گیره. گفت ردش رو توی یکی از شهر قدر شاکی داره که پولی دست ما رو نمی ها رو مثل ما کاله گذاشته اگه گیر بیفته این خیلی

 .نزدیک مرز افغانستان زده و پیشنهاد داد با هم بریم اونجا

قل  رفت تا ته ماجرا حدس زد. عاقبت طاقتش قل یی جوشش باال م یوسف همانند آب جوشی که روی حرارت باشد پله به پله نقطه

کنان سر ریز شد و با صدایی که آهسته باشد اما نبود از جایش برخاست و صدای قیژ صندلی روی سرامیک کف سکوت را را خراش 

 .داد

!؟ آخه با کدوم عقل زبون و سکه رو دادی دست یه آدمی که فقط دوستت معرفی کرده بود کار کردی؟ اون همه پول بی متین تو چی -

ی  گانه تمام سرمایه خاطر یه حسادت بچه این کار رو کردی!؟ این داوود اصالً کی هست؟ تو بین دوستات اصالً داوود نامی نداشتی! به

ا ها به پولش دست نزد تا عروسی تو رو ب جا به باد دادی؟ مادرت صفحه به صفحه کتاب ترجمه کرد و تمام این سال پوران رو یک عمه

 .قدر مهم بود حتی قاطی ارثی که از پدر خدا بیامرزش مونده بود نکرد اون برگزار کنه. این پول براش اون

 :اش گذاشت و ادامه داد یوسف دست روی سـ*ـینه
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چه خواستی مثل من باشی؟ من طال فروشی پدرم رو با وامی که از دولت گرفته بودم به کارخونه تبدیل کردم. خودت دیدی که  می -

جوری سگ دو زدم و مثل سگ پا سوخته از صبح تا شب کار کردم و هنوز هم تا خرخره توی قرضم. اصالً چرا به من نگفتی که 

دونی اون چاقوی که توی پهلوت نشسته احتماالً قلبت رو هدف گرفته بود و  همچین دست گلی به آب دادی تا به دادت برسم؟ می

 و نرفت؟خدا به مادرت رحم کرد توی قلبت فر

 .کالفه بود و بر افروخته همانند تکه آهنی که در دمای باال سرخ و گداخته شده باشد

 .گفتی پاسپورت نداری کردم قانونی اومدی. الاقل پشت تلفن می با این حساب پاسپورت هم نداری! من فکر می -

 .خی او آمدفروغش را به یوسف دوخت. عمیق و ممتد و بین جمالت توبی متین نگاه خسته و بی

پوری نگفتم. حتی نذاشتم از حال خرابم چیزی بفهمید. از اون گذشته  ها بود که هیچی به تو و مامان دقیقاً برای همین سر کوفت -

 .وقتی به تو زنگ زدم من با مرگ یه قدم بیشتر فاصله نداشتم و تنها چیزی که به یادش نبودم پاسپورت بود

 :شت و آن را روی لبه ی میز کنار تخت گذاشت و ادامه دادمتین از خیر خوردن آب کمپوتش گذ

تونستم  وقتی با مامانم برای مراسم تدفین رفته بودید کیش من هم متوجه شدم که چه کاله گشادی سرم رفته، حرفی نزدم. نمی -

ه نداری! برای همین با گفتم تو عرض لحن توبیخی مامانم رو تحمل کنم و اینکه تو رو توی سر من بکوبه. بگه دیدی درست می

 .ماشین داوود راهی شدم و به شما گفتم میرم شمال و پیش خودم گفتم تا شما برگردین من هم برگشتم

کرد بمب ساعتی را قورت داده است و شمارش معکوسش برای منفجر شدن شروع شده. سر در گریبان دو قدم  یوسف احساس می

حوصله  برد و در حالی که سعی داشت آرام حرف بزند تا مهربان از خواب بیدار نشود، بیرفته را برگشت. دستی به میان موهایش فرو 

 .دستی در هوا تاب داد گ

 شنوم. تونستی با داوود طرف رو پیدا کنید. اصالً اسم و رسم این مردک کاله بردار چیه؟ اش رو بگو می خب حاال بقیه -

رو داد. دیگر حوصله توضیح دادن جزییات و حواشی آن را نداشت. تمام آنچه بر متین طعم تلخ خاطرات گذشته را همراه آب دهانش ف

 :سرش آمده بود را فاکتور گرفت و جواب داد

قدر بگم که از داوود رو دست خوردم و تمام این نقشه زیر سر خود نامردش بود. به خیال این که بچه پول دارم و این پول  همین -

کاله گذاشت و از ترس اینکه لو نره و گرفتار نشه شبوبه با چند تا از دوستاش ریختن سرم تا جایی های ته حساب منه سرم  خرد اشک

که جون داشتم کتکم زدند و یه چاقو توی پهلوم فرو کردن. با دو تا لگد بعدی از حال رفتم و بیهوش شدم. وقتی چشمام رو باز کردم 

 .بالمی همون پیرزن و پیرمرد بودم که اومدی دن توی خونه

شدم. پسرش دست و پا شکسته حالیم کرد که شاگرد کامیون و گفت توی یه شهر مرزی افغانستان که  زبونشون رو اصالً متوجه نمی

ی صاحب کارش من رو سوار کرده و به خونش اورده.  ها پیدا کرده و با اجازه برای خالی کردن بار اونجا رفته بودن من رو بین زباله

 دوا درمون دکتر ندارن؛ ولی موبایل صاحب کامیون رو گرفته و تا من با کس وکارم حرف بزنم و بعد هم من با تو گفت پولی برای  می
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 .تماس گرفتم

فهمید گـه چرا موبایلی که متین با آن تماس گرفت تمام مدت یا از دسترس خارج یا  شد. حاال می گام به گام گره معما براش باز می

 .خاموش بود

 .ی ناخنش پوست سرش را خراش داد قدر عمیق که حس کرد گوشه را به میان موهایش فرو برد و آنهایش  پنجه

 .چند قدم رفته را برگشت و تخت را دور زد و به کنار پنجره ایستاد که آسمانی مهتابی مهمان آن بود

هم رقیب خودت ندون. فامیلی این مردک دونستم. حداقل اگه برات حکم برادر رو ندارم من رو  من همیشه تو رو برادر خودم می -

ی قالتاق و شارالنی که تو تعریف  ها دونم با این آدم داوود و هم دستش رو بگو تا فردا به صمدی بگم بره سراغشون. هرچند بعید می

 .کردی دستمون به جای بند باشه

 .اش نشسته بود کم شود نفس عمیقی کشید ممتد و طوالنی تا هجم دردی که روی سبنه

 .تونم تو رو برگردونم ایران. حاال هم بگیر بخواب فردا صبح میرم سفارت ببینم چطوری می -

 .متین از شرمندگی چشم بر هم فشرد و هر دو در سکوت سنگین شب فرو رفتند

*** 

پای ثابت آن  های پریشان که مهرنوش یک دروپیکر و خواب روز بعد برای مهربان قدری متفاوت شروع شد و بعد آن کابوسهای بی

هایی که با صد من عسل هم قابل هضم  هایش با یک اخم درشت یوسف مواجه شد از همان اخم بود. به محض باز کردن پلک

 .خیرش را هم کوتاه و زیر لبی بود نیستند. حتی جواب سالم و صبح به

وار گپ بزنند و احیانا  پچ کنار یوسف بنشیند و پچهایش برای اینکه تا صبح بیدار بماند و  خوش خوابی کار دستش داد بود و تمام نقشه

 .دید های یوسف را می ها سگرمه ی آن ای هم نصیبش شود دود شد و به هوا رفت و حاال به جای همه عاشقانه

محض قدر که ماندن او را نادیده بگیرد و به  تر بود اما نه آن شیفت پرستاران عوض شده بود و پرستار شیفت صبح قدری خوش اخالق

 :کرد معترض، گفت ای خاص که کلمات فارسی را آن ادا می اینکه داخل اتاق شد او را دید، با لهجه

 شما چجوری اومدید داخل بخش که من متوجه نشدم؟ -

از هایش باز شود، اما نشد و ظاهراً اشکال  درنگ موهایش را داخل شال پنهان کرد تا بلکه اخم های یوسف افتاد و بی به یاد حساسیت

 .جای دیگر بود

بالفاصله از تخت پایین آمد و قبل از اینکه حرفی بزند یوسف از روی صندلی برخاست و رو به پرستار که جوانکی کوتاه و قدری چاق 

 :سختی جفت هم ایستاده بودند، گفت های روپوش سفیدش به بود و دکمه
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ی موندن نداریم، برای همین خانومم مجبور شد اینجا بمونه این رو به ما ایرانی هستیم و برادرم دیروز عمل جراحی شده. جایی برا -

 .پرستار شیفت شب هم گفتم

چسب بود و لبخندی  های غیرقابل هضم گفت اما برای مهربان مثل قند شیرین و دل ی خانومم را هر چند یوسف با همان اخم کلمه

 .وی هم فرو دادهایش بر ر هایس آورد اما در دم آن رابا فشار لب نرم به لب

آنکه سؤال دیگری بپرسد داروهای هر بیمار را کنار تختش  قدر محکم گفت که پرستار باور کرد. سپس بی یوسف دورغش را آن

 :رفت سرد و قاطع گفت که بیرون می گذاشت و درحالی

 .کس اینجا نباشه نیم ساعت دیگه دکتورها برای ویزیت میان، هیچ -

کرد و هنوز کنجکاو بود تا علتش را بداند و با بیرون رفتن پرستار  تاپ می های او تاپ لش پی اخمسمت یوسف برگشت، د سرش به

رویش ایستاد و به موهای در هم و بر همش نگاه کرد که چند تار آن بر  سمت او رفت. روبه درحالی پالتو همچنان میان دستانش بود به

رنگ شده و ته ریشی  هایس سفید و بی رسید و لب قدری خمـار به نظر می اش لم داده بود. چشمان سرخش از خستگی روی پیشانی

 .که از زیر تیغ اصالح صبحگاهی در رفته بود

 :سمتش گرفت و با صدایی آرام، زمزمه کرد پالتو را به

 های روی پیشونیت مربوط به من میشه؟ این اخم -

 :آنکه منتظر جواب بماند پشت بندش توضیح داد سپس بی

خوابیدم تا  دونم کی و چطوری خوابم برد! کاشکی اصالً نمی موندم تا تنها نباشی؛ ولی نمی خواست بیدار می ا خیلی دلم میبه خد -

 .صبح خواب پریشون دیدم

 .هایش نفسی چاق کرد هایش را تر کرد و میان جمله لب

بردم هتل.  داشتم و می ونم و خوابم رو بر میکردم بم خاطر من مجبور شدی دروغ هم بگی. کاشکی اصرار نمی خوام به معذرت می -

 .تونستی یه کم روی تخت دراز بکشی حداقل تو می

ای چشمان او لم داده  هایش میان مخمل قهوه زد اما با حال خوشی مردمک نی چشمانش پر پر می یوسف هر چند خستگی میان نی

 .بود

ی آنها به حسادت ختم  های متین که انتهای همه شوک حاصل از حرفقدری تأمل کرد انگار که باید در مورد این موضوع فکر کند. 

 .ای که در باد قرار بگیرد خاموش کرده بود شد، مغزش را مانند شعله می

 .انگیخت دانست در صورتی که در چشم او فقط رقیبی بود که حسادتش را برمی ها متین را برادر کوچکتر خود می تمام این سال

 .ی ذهنش پرتاب کرد و حواسش پی مهربان برگشت نش که از دیشب همراه او بود متین را به گوشههای ذه خسته از کشمش

 .ترسید و سعی داشت یک رفتار طبیعی مانند خوابیدن را توجیح کند های او می دلش غنج رفت برای دختری که از اخم
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 .مهربان برایش راه میانبر برای رسیدن به آرامش بود

 .کرد ها را در خود حل می ل حس خوب یک خواب بعدازظهر که خستگیچسب مث شیرین و دل

هایش که مثل طوفان درهم گره خورده بود ناخودآگاه باز شد، سپس پالتوی بالتکلیف میان دست او را گرفت و کنار گوشش  سگرمه

 .سر خم کرد

جا کشونده و دیشب وقتی تو خواب بودی برام تعریف ها ماجراهای متین که اون رو تا این تو برام خود خود آرامشی و مقصر این اخم -

 .کرد

 !ی بعدی آه از نهادش ی اول مثل قلقلکی نرم لبخند بر لبش آورد و جمله جمله

 .شود چیز نصیبش نمی ی کوتاه هیچ ی متین را از دست دادن بود و یقین داشت که از یوسف کم حرف به جز یک دو جمله قصه

 :ی او باز هم تا ته فکرش را خواند و توضیح داد ی وارفته یوسف با دیدن چهره

شو با تاکسی  ذهنت رو در گیر نکن. ماجرا فقط یه کالهبرداری بوده و شکر خدا به قاچاقچی جماعت مربوط نمیشه. حاال هم آماده -

 .مونم تا دکتر بیاد و متین رو ویزیت کنه و بگه کی مرخص میشه بفرستمت هتل. من هم می

 :وار به میان موهایش فرو برد تا قدری مرتب شود و ادامه داد های هر دو دستش را شانه پوشید پنجه پالتویش را می که سپس درحالی

 .کنیم ام. وقتی برگشتم هتل صحبت می االن خیلی خسته -

 .ی متین را از دست داده بود حدسش درست بود قصه

*** 

 .ز افغانستان به سفارت برممتین پاسپورت نداره و باید برای صدور مجوز خروجش ا -

گشت و  ی متین باز می ی نشنیده اش کرد دهانش تقریباً نیمه باز ماند و یقین داشت که به همان قصه زده این جمله چنان شگفت

 .هایش فقط یک جمله بود جواب یوسف به تمام کنجکاوی

 .بردارها سرش آوردند این بال رو کاله -

دانست هر  کم و بیش با اخالق یوسف آشنا شده بود، دیگر برای همراه شدن با او اصرار نکرد و می همین و دیگر هیچ و از آنجایی که

 .آید چقدر هم کنجکاوی به خرج دهد، بیش از این گیرش نمی

دیدار  هایی که از این گردد تا به سراغ مهرنوش بروند. او هم تمام اضطراب بنابر این تصمیم گرفت تا زمانی که یوسف از سفارت برمی

کند، در صورتی که از  داشت را به آب حمام بسپارد و به این موضوع فکر نکند که چه کسی یا چیزی مهرنوش را وادار به ازدواج می

 .گذرد مرگ همسرش نجیب زمان زیادی هم نمی

 .جم ذهنش را اشغال کرددلیلی که از مالقات با مهرنوش داشت تمام ح اش نشد. استرس بی ی افکار مالیخولیایی دوش آب گرم چاره

 های از بنا گوش در رفته و دمی دیگر مهرنوش را با لباس ژنده میان  کرد با سیبیل ای او را در بند یک آدم مخوف تصور می لحظه
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 .دید گدایان می

-گفت:  هایش می فینهای مامان حوری را به یادآورد که میان هق هق و فین  هرچه کرد از چنگال افکار منفی نجات نیافت و گریه

 .دیشب خواب بد دیده است

 :گفت شنید که می هایش می هنوز صدای او در گوش

ام بهم بده. یه ربع پیش به مهندس هم زنگ زدم تلفنش رو جواب نداد. پس کی قراره  تو رو خدا مهربان زودتر یه خبری از بچه -

 .جوشه برید سراغ مهرنوش؟ دلم مثل سیر و سرکه می

 .شد ی اول که همان استرس بود منتهی می چرخید و باز هم به نقطه وار می  حوری در سرش دایره س مامانصدای التما

ی خودش هم مثل پازلی کنارش قرار  های شب گذشته دنبالش نباشد و از آن بدتر خواب مامانحوری محال بود خواب ببیند و تعبیری به

 .گرفت می

گرفت و تک و تنها به  شد، یک تاکسی می رفت و همین االن بی خیال یوسف می پیش میخواست با قانون هر چه باداباد  دلش می

 .رفت که مهرنوش داده بود آدرسی می

 .سرش این افکار را در نطفه خفه کرد تا بیش از این پا نگیرند هایی آرام به اما باز هم با ضربه

تواند دل رااز آن باتالق  زند فقط ایمان است که می دست و پا می های بزرگ زمانی که دل در باتالق استرس و افکار منفی در بحران

آنکه موهایش را خشک کند مثل اسپندی که بر روی آتش ریخته باشند قدم  جوشید بی هایش می که اشک نجات دهد. مهربان درحالی

زده پشت به  ی یوسف که شتاباش را بازگشت و تصمیم گرفت بازهم به آسمان دخیل ببند اما صدای کوبش در اتاق و صدا رفته

 .سمت او دوید شال و روسری به کرد، مجالی به او نداد و باز هم بی پشت صدایش می

*** 

 .واپسی به جای آن نشست های درهمش را گرفت و بعد آن دل یوسف مات شد و حیرت جای اخم

تورم شده بود و موهای خیس و پریشانش تصویر اش از فرط گریه قرمز و م ها و نوک بینی بارید. گونه چشمان مهربان یک سره می

 .کرد دفاع را در ذهن تداعی می ای بی دختر بچه

 :کوبید زیر لب با صدایی بم که خستگی در آن شناور بود پرسید اش می که قلبش تاپ تاپ در سـ*ـینه یوسف درحالی

 کنی؟ بار چرا گریه می عزیز دلم چی شده؟ این -

ی او تکیه دهد. از در قدری دورتر شد و مانند  های پالتوی یوسف را نگرفت تا سرش را به سـ*ـینه لبه ی پیش مهربان بر خالف دفعه

 .های گریه کرد هایی که ترسیده باشند، جایی نزدیک در اتاق روی زمین نشسن. زانوهایش را بغـ*ـل کرد و های دختر بچه

 .چکید شد از چشمانش می خورد و به پایین سرازیر می ز شیشه سر میوقفه ا درپی و بی های بارانی که پی هایش همانند قطره اشک

 :زده برایش توضیح داد ب سرش بست و کنار او روی زمین زانو زد و گیج و سردرگم شتا یوسف سراسیمه داخل شد و در را پشت
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تابی  قدر بی گذارم این بیرون میعزیز دلم من که زود برگشتم. سر و تهش دو ساعت هم نشد! آخه چرا تا من پام رو از هتل  -

 .گردم؛ ولی جواب ندادی کنی؟ بهت زنگ زدم و پیام هم دادم که توی راهم و دارم بر می می

 .قدر احساس ضعف نکرده بود گاه این هیچ

 نشست و این بار شد اشکش دم مشکش می ها به محض اینکه تنها می دانست دقیقاً چه مرگش شده است! مانند دختر بچه نمی

 .های او بود اش مهرنوش و دل نگرانی بهانه

 .شده بود گ. هر چه بود حالش اصالً تعریفی نداشت« هوم سیک»ها دچار بیماری  ی غربی شاید هم به گفته

رویش زانو زده بود نگاه  آنکه به چشمان یوسف که روبه هایش را پاک کرد و بی سر از روی زان هایش برداشت و با پشت دست اشک

 :های فرو افتاده، گفت پلککند با 

ی  شوره دونم چرا از صبح دل دونم چه مرگم شده! نمی ی تلفن و پیامت نشدم، به خدا لوس نیستم، نمی خوام. متوجه معذرت می -

 .کنه رو می مهرنوش دلم رو زیر و

حساس و شکننده بود.  داد رغم اینکه خودش را قوی نشان می یوسف لبخندی محو اما شیرین کنج لبش نشست. این دختر علی

 :سمتش خم و آهسته کنار گوشس زمزمه کرد قدر ترد و شکننده! به های گل یاس، همان درست مثل گلبرگ

هات رو از آستینت در میاری و  خدا به داد من برسه! خانوم خونم که بشی تا بهت بگم احیاناً باالی چشمات دو تا ابروس، اشک -

 !کنی های گریه می های

ی او را از روی  ایش پر کشیدند و خنده جای آن را گرفت. یوسف به چشمان مهربان خیره شد و طره موی رها شدهه شوره دل

 .صورتش پس زد و آن را به پشت گوشش فرستاد

کنه. حاال هم پاشو  آفرین، به جای گریه همیشه بخند. شاید گریه دردی رو دوا نکنه؛ ولی حداقل حال و هوای دلت رو عوض می -

 .شو تا بریم سراغ مهرنوش ببینم اون چه دردسری واسمون داره. جاوید هم پایین منتظر ماست ات رو خشک کن و آمادهموه

 :مهربان پرسید

 تونستی برای پاسپورت متین کاری بکنی؟ -

دادن؛ ولی  ماجرای متین رو براشون توضیح دادم. قرار شد بگم از ایران پاسپورت رو براشون فکس کنن. خالصه قول همکاری -

 .دنگو فنگش زیاده، به امید خدا تا متین مرخص بشه کارهای سفارت هم تموم شده

 .سمت مهربان دراز کرد یوسف این را گفت و دست به زانویش گرفت، برخاست و دست راستش را به

 .پاشو همسفر، راه درازی در پیش داریم -

 .ی او از روی زمین بلند شد و گرم یوسف گذاشت و با نیروی مردانهبار دست کوچکش را میان دست مردانه  مهربان برای اولین

**** 
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 فصل یازدهم

 

 آقا با این محله کار دارید؟ -

اش بخاری چون دود سیگار  که با هر کلمه ی سؤالی بود که جاوید بعد از خواندن آدرس با چشمانی تقریباً گرد شده، درحالی این جمله

 .وسف گفت و ته دل مهربان را مثل چاهی عمیق خالی کردشد رو به ی از دهانش خارج می

 :یوسف ابروهایش را در هم تاب داد و اخمی باالی چشمانش نشاند و پرسید

 تو فکر کن آره. مگه چجور جاییه؟ -

 .تر شد چرقی از آن برخاست و قدمی به یوسف نزدیک ای گذاشت و صدای چرق جاوید پایش را روی برف پا نخورده

رسه.  کنه دستش به دهنش می ی قدیمی کابل و هر کی توی این منطقه زندگی می  جوری پرسیدم. از محله ا، همینهیچی آق -

ها همراه یه محرمشون از خونه خارج میشن. ما که ندیدیم؛ ولی  ی سنتی که زن های بزرگ داره با حیاط پر دار و درخت یه محله خونه

 .ههاش جن هم دار از دوستم شنیدم بعضی خونه

 .زده اضافه کرد جاوید دستی در هوا تاب داد و شتاب

آقا، کابل جاهای دیدنی زیاد داره. مثل باغ بر یا قصر چهلستون که یه بنای تاریخی، تپه مرنجان، تپه توپ یا اصالً چطوره بریم  -

 !ها ی کابل، خیلی خوبه موزه

خاست و درد پیشانی که به همان سینوزیت  وی برف برمیهای جاوید، سوز نفس گیری که از ر خوابی شب گذشته، پر حرفی بی

 .های او را متوقف کرد گشت او را به جایی نزدیکی مرز کالفگی رساند و قطار جمله مرمنش باز می

 .جاوید دهنت رو ببند و چرند نگو! راه بیفت بریم تا دیر نشدن -

 .سمت ماشینش دوید دوان به کوبید و دوانجاوید از یک چشم بلند و رسا گفت و با کف دست بر روی دهانش 

هایش خبری نبود، لحن تند و تیزش هم نوازش گونه شد و به  سمت مهربان برگشت. دیگر از اخم یوسف با دور شدن جاوید به

 :چشمان مضطرب مهربان نگاه کرد، گفت

گیرم و همه با هم  ارتا بلیط به مقصد ایران میروز دیگه چه  چیز درست میشه و اگه خدا بخواد یکی دو عزیز دلم نگران نباش. همه -

 .گردیم بر می

 .هایش لبخندی زد های او باز نکرد و با تمام دل نگرانی واپسی ای از دل بار گره خب مثبت اندیشی بسیار خوب است اما این

 .شود یشان رو میتری برا تر از تازه دانستند در بازی روزگار چه تازه سپس هر دو جفت هم به راه افتادند و نمی

*** 

 .ای هم داشت زد برعکس ازدحام مرکز شهر خلوت و سوت و کور بود. بافت قدیمی و کهنه ای که جاوید از آن حرف می محله
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هایش عموماً از خشت و آجر  ی آن قد علم کرده و دیوارهای خانه هایی نه چندان عریض با درختانی الغر و قلمی که در حاشیه خیابان

 .بود

 :اش را در ابتدای خیابانی نگه داشت و رو به یوسف گفت ید ماشینجاو

های صاف  ترسم با این الستیک رم، چون پر برف و می اس، با اجازتون داخل کوچه نمی آقا رسیدیم. آدرسی که گفتید همین کوچه -

 .ام ندهبدتر باعث دردسرتون بشم. هنوز بابت پنجری اون شب که شما تروفرز زحمتش را کشیدید، شرم

 :ای برف که زیر درخت باریک اندامی جمع شده بود برگشت. سری جنباند و گفت سمت کپه یوسف مسیر نگاهش به

 .زنم. موبایلت هم که شکر خدا درست شده باشه تو برو. اگر کاری داشتم بهت زنگ می -

رم همین دور و بر هام. فقط خدا کنه  وری نمیبله آقا، خیالتون راحت دوران نقاهتش تموم شد و دوباره روبراه شده. من جای د -

ها! مردکه  های این محله یه جورهایی مخوف و خوفناک. نه اینکه خدایی نکرده ما ترسو باشیم کارتون تا غروب طول نکشه چون شب

 .ترسه. واسه خاطر خانومتون گفتم از چیزی نمی

 .داد خ و گس شده بود قورت میی جاوید ترس را به همراه آب دهانش که تل مهربان با هر کلمه

دارودرخت که چندان هم طویل نبود طی  های کنجکاوش تا انتهای کوچه بی دیگر تاب نیاورد و زودتر از یوسف پیاده شد و مردمک

 .کرد

حمت نداده طرز وهم آلودی در سکوت غرق شده بود. همانند برفی که کوچه را بلعیده و اهالی برای پارو کردن آن به خود ز چیز به همه

 .خورد ها به چشم می های مردانه بر روی جای جای تن سفید برف بودند و رد پای کفش

 .دانست چیست حال عجیبی داشت یک ترس مبهم از آنچه که نمی

 .آمد سمت او می سمت یوسف چرخید که با رفتن جاوید به با صدای تک بوق ماشین جاوید از افکارش جدا شد و سرش به

رنگ او را از دو سو گرفت  ز سرما داخل جیب پالتویش پنهان کرد. یوسف به کنارش آمد و صبورانه شال گردن طوسیهایش را ا دست

 :ی مهربان نگاه کرد و پیش از آن یوسف حرفی بزند گفت ی رنگ پریده و روی آن گره شل زد و به چهره

 .خیر بگذره چی به جوشه! خدا کنه همه جهت می و بی خود دونم چرا دلم مثل سیر و سرکه بی اش یه جوریه! نمی یوسف، کوچه -

 :که کنار دهانش ابر کوچکی از بخار بوجود آمده بود، پرسید خندید، درحالی سمت مهربان سر خم کرد و با چشمانی که می به

 های این پسرک جاوید ترسیدی؟ ببینم نکنه خرافاتی هستی و از حرف -

 :هش شود و ادامه دادسپس دست روی بازوی او انداخت تا همرا

های اون گوش نکن. چرت و پرت زیاد میگه و به قول خودش راه نفسش به حرف زدن بنده و اگه حرف نزنه خفه میشه.  به حرف -

ها مخفی شده و ما باید نجاتش بدیم. حاال باید دنبال پالک  ی من توی کدوم یکی از این خونه بیا بریم ببینم خواهر خانوم آینده

 .گردیموسه ب سی
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 !هر چند اضطراب را پشت لبخندش مخفی کرد، اما در دلش غوغایی به پا بود آن سرش نا پیدا

امان قلبش  های بی زد و مهربان آن را کنار تپش ها تنها صدایی بود که سکوت کوچه را بر هم می چرق خرد شدن برف صدای چرق

 .بود خورد فقط مهرنوش شنید و تنها اسمی که در سرش چرخ می  می

داشتند، نگاهشان را حول و حوش  هایی آهسته بر می که گام گاه هر دو درحالی ها سر نخورد. آن یوسف بازوی او را گرفت تا روی برف

 .چرخاندند که به جای پالک، پلیت نوشته بودند ها می سر در خانه

باره ایستاد و  ای سوخته و طالیی بود، به یک های قهوه وسه که متعلق به در آهنی بزرگی با رنگ ی سی مهربان با دیدن شماره

 :زده گفت شتاب

 .جاست وسه همین یوسف پالک سی -

ها در انتظار عزیزی باشد به طرز غریبی  سمت مهربان برگشت که رنگ از رخش پر کشیده و نگاهش مانند کسی که سال سرش به

 .هایش بود ضطرابرنگ و رویش گواه تمام ا های سفید و بی زد و لب سرگردان دودو می

 :یک گام پیش گذاشت و قبل از اینکه زنگ را بفشارد قاطع اما نوازش وار لب زد

 .نگران نباش، هر اتفاقی که پشت این در منظرمون باشه تا آخرش همراهتم -

و  ی سیاه رنگ به بزرگی دکمه پیراهن بود گذاشت آن را فشرد سپس دستش را بر روی تک زنگ کنج دیوار که یک دایره

بندش در با صدای تقی باز شد و پیرمردی گوژ پشت که قد کوتاه  جیرینگ گوش خراش آن سکوت کوچه را بر هم زد و پشت جیرینگ

ی در بود با  که یک دستش بند لنگه ی در ظاهر شد و درحالی ای داشت و کاله سیاهی هم بر سر ، در آستانه های حنابسته و ریش

 .اش حمله کرده باشد یوسف و مهربان را برانداز کرد ابی که مهاجمی به النهچشمان بادامی و ریزش مانند عق

 :قواره نشسته بود برداشت و مؤدبانه گفت یوسف نگاهش را از کت خاکستری پشیمن و مندرس او که به تنش بی

دیم تا همسرم خواهرش کنه؟ من شوهر خواهر همسرش هستم و از ایران اوم سالم پدرجان، آقای نجیب امانی اینجا زندگی می -

 .مهرنوش خانوم رو ببینه

کرد که گویی از  المنظرش که با مأمور در جهنم چندان تفاوتی نداشت، چنان از در محافظت می ی کریه پیرمرد گوژپشت با آن چهره

 : کوتاه گفت شده، کرد و با حشمان باریک کند و هر چند فارسی را نه چندان سلیس، اما مفهوم صحبت می ناموسش مراقبت می

 .نجیب نداریم -

ی در را به قصد بستن رها کرد؛ ولی یوسف پیش از بسته شدن آن، تروفِرز یک پایش را الی در گذاشت و مانع  درنگ لنگه سپس بی

 .هایش را هوشیارانه پشت هم ردیف کرد زده جمله شدن آن شد و شتاب بسته

 .من حرف زد. خودش گفت میاد افغانستان و آدرس رو هم از خودش گرفتم کنم صبر کنید. نجیب وقتی کانادا بود با خواهش می -

 .هنوز هم میگم نجیب نداریم -



 

 
 

282 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

حس کرده  حسی چنان سست و بی پایش را مانند داروی بی و مهربان تا قالب تهی کردن فقط یک گام فاصله داشت و استرس دست

روی دیوار آجری کنار دستش گرفت و چشم بر هم فشرد تا بر اضطرابش  ناچار دست ی چندانی نداشت. به بود که تا مرز سقوط فاصله

 .غلبه کند

وقوس افکار  جوید و میان کش آب به برهوتی از ناامیدی رسیده بود و موج منفی مثل موریانه ذهنش را می ای بی افکارش مانند دریاچه

پشت را راضی کند، که ناگهان صدای  تا بلکه پیرمرد گوژ بافت شنید که راست و دروغ را به هم می برهمش، صدای یوسف را می درهم

 .کلفت و بم مردی کنار صدای یوسف نشست و او را از عمق چاه استیصال بیرون آورد

 زنی؟ کی پشت دره؟ آقا جهان با کی حرف می -

 :جواب دادخسی آزاردهنده میانش بود،  پیرمرد همانند کسی که مچش را گرفته باشند، دستپاچه با صدایی که خس

 ! ست با کسی کار نداره آقا رشید غریبه -

 .ی در حیاط که همانند نامش رشید و چهارشانه بود، پایش را از الی در برداشت یوسف با دیدن مردی در آستانه

اهن چهره بود با نگاهی تیره، نافذ و گیرا ریش سیاه و پرش، هارمونی خاصی با پیر ی جوانی داشت؛ خوش رویش چهره مرد پیش

 .وجود آورده بود رنگ شبش به سیاه

 :درنگ صدایش را تصنعی در سـ*ـینه صاف کرد و گفت یوسف بی

 .سالم آقا، منزل آقا نجیب اینجاست؟ من یوسف روشن هستم، شوهر خواهر مهرنوش خانوم و با همسرم دیدن ایشون اومدم -

ایستاد. نگاه سرسری به مهربان انداخت و بالفاصله مسیر نگاهش ی در  رشید، آقا جهان را با پشت دست پس زد و دقیقاً در آستانه

 .سمت یوسف کج شد به

کنجکاو چشمانش را قدری ریزتر کرد و چینی بین دو ابرویش افتاد و مثل کسی که بخواهد بازجویی کند، ابتدا خود را معرفی کرد و 

 :سپس پرسید

 من برادر کوچکترش هستم. شما با نجیب کی صحبت کردید؟ -

 .تر از آن بود که از جوانکی چون او رو دست بخورد و با لحنی قاطع جواب داد یوسف خودش را نباخت و عاقل

 .هام رو جواب نمیده خبرم و تلفن با نجیب وقتی کانادا بود تلفنی صحبت کردم؛ ولی چند وقتی میشه که از ایشون بی -

 .ش را ببیند و بعد از تأملی کوتاه، ادامه دادا سپس به مرد پیش رویش مستقیم نگاه کرد تا تأثیر جمله

اش به افغانستان میان. من برای کاری مجبور شدم به اینجا سفر کنم و خانومم  نجیب گفت با مهرنوش خانومم برای دیدن خانواده -

؛ چون من باید هر چه شیم، فقط اومدیم نجیب و مهرنوش خانوم رو ببینیم همراهم اومد تا خواهرش رو ببینه. زیاد مزاحمتون نمی

 .زودتر به ایران برگردم
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اش دیگر اثری نبود؛ اما غمی  شده های درهم تنیده و نگاه باریک ی یوسف او را قانع کرد؛ چرا که از آن اخم لحن محکم و کوبنده

 .پنهان لبخند تلخی روی لبش نشاند

سمت مهربان برنگرد، رو به  کرد نگاهش به که سعی می های پرش کشید، از جلوی در قدری کنارتر رفت و درحالی دستی به ریش

 :یوسف گفت

 .مهمان حبیب خداست و جایش روی تخم چشم ما، بفرمایید داخل -

 :سپس رو به آقا جهان شد و با توپ و تشر ادامه داد

رونی! بی بی تلخان  ه میی آخرت باشه مهمون رو از در خون فقط بلدی برای بشیر دم تکون بدی؟ نوکر فقط باید بگه چشم! دفعه -

 .رو خبر کن و بگو مهمان از راه دور داریم

شده، در هم فرو رفت و با لحنی محتاطانه، اما معترض به میان  اش مانند کاغذ باطله مچاله آقا جهان چنان روی ترش کرد که چهره

 .حرف رشید آمد

 .یبه راه ندمآقا رشید، برادرتون بشیر خان دستور دادند که وقتی خونه نیست غر -

ای چون خنجری برنده، به بحث خاتمه داد. جهان در دم خاموش شد و انتهای  غره رشید چشمانش را در حدقه تابی داد و با چشم

های پالستیکی  که چکمه خاطر قوز پشتش خمیده بود، درحالی گذاشت، سپس با سر و گردنی که به« چشم آقا رشید.»اش،  جمله

 .کنان به راه افتاد لخ کشید، لخ های حیاط می شیرنگش را بر روی کا سیاه

 .گیر و پر التهاب قدر نفس دهد، دقیقاً همان کرد؛ مثل اضطرابی که به وقت امتحان دل را تکان می تاپ می مهربان قلبش تاپ

داد،  ر میهایش قرا کرد و فقط یوسف رامخاطب صحبت هایش مدام از او فرار می حتی جسارت سالم کردن به مردی که مردمک

 .نداشت

گفت که اگر این فرصت را از دست  حال یوسف هم بهتر از او نبود و صدای گنگی مثل حس ششم در ذهنش مدام نجواکنان می

 .بدهند، راه یافتن به این خانه با این دربان که گویی از جهنم به زمین مهاجرت کرده، بسیار مشکل خواهد شد

پرده چنگ و دندان به هم نشان  اش پنهان کرد و نگاه منتظرش بین آن دو، که بی ردانهی جدی و م هایش را پشت چهره اضطراب

 .دادند، به گردش در آمد می

عاقبت با تعارف بعدی رشید دیگر تعلل را جایز ندانست و با تشکری زیر لب، دست روی بازوی مهربان گذاشت و همراه یکدیگر داخل 

 .شدند

 .رنگ که حوضی گرد و بزرگی وسط آن جا خوش کرده بود شکل خاکی های مربع سیع با کاشیپیش رویشان حیاطی دیدند بسیار و

های برف  هایشان از سنگینی برف سر خم کرده و کپه وباری نشسته بودند که شاخه برگ های باریک کنج دیوارها، درختان بی در باغچه

 در دامن عمارتی بزرگ، اما قدیمی با بنای آجری قرار داشت که  ها ی این ای کوچک کنار آن جمع شده بود و همه شده، چون تپه پارو
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کرد که عمارت سخاوتمندانه دستانش را باز کرده و حیاط را با تمام  اش به ذهن بیننده چنان القاء می دایره دو طبقه بود و حالت نیم

 .وسعتش در آغـ*ـوش گرفته است

ای خاکستری ضخیمی، مهمان چهارچوب آن بود و چیزی که به عظمت آن دامن ه های چوبی متعدد که پرده عمارتی بزرگ با پنجره

 .هایش سوار بود ی دوم بر روی شانه زد، دو ستون قطور و مدور بود که در دو سوی در ورودی قرار گرفته و تراس کوچک طبقه می

نها صدایی بود که سکوت راکد نشسته در حیاط ها ت آمد و غار غار کالغی در دور دست گیر به نظر می آلودی دل طرز وهم چیز به همه

 .کرد عمارت را در خود حل می

 .کرد شماری می تاب دیدن مهرنوش، لحظه مهربان بی

ی عمارت، چون میخی  خواست و نگاهش بر روی در بسته داشت؛ اما دلش پرواز کردن می هایش را همگام با آن دو آهسته برمی قدم

 .مانده بودکه به دیوار فرو رود ثابت 

که پیراهن بلند سیاهی بر  ای باز شد و مهرنوش درحالی رنگ آن، همچون در قلعه ای زد که ناگاه در آهنی و قهوه حتی پلک هم نمی

 .سویش دوید ای که از قفس آزاد شود به رنگی هم به سر، پا برهنه چون پرنده تن داشت و شال سیاه

 .دید یگر هم نیامد و او را از پس پرده اشک نشسته در چشمانش تار و لرزان میمهربان با دیدن مهرنوش نفسش رفت، رفت و د

کشیدند و هنگام  کاری، موهای یکدیگر را می هایش، خواهری که به وقت دعوا و کتک بازی بچگی خودش بود؛ خواهر کوچکترش، هم

 .خوابیدند قهر پشت به یکدیگر می

های  های درخشان یکدیگر را که پر از نمره سوزانه کارنامه انگیخت و چه دل را بر میشان حسادت دخترهای کوچه و محله  بازی لی لی

 .کردند ده الی چهارده بود، از چشم مامان حوریشان پنهان می

 .فصل دوری تمام شد

 .هایشان گریستند دو خواهر در آغـ*ـوش یکدیگر فرو رفتند و به وسعت تمام دلتنگی

*** 

 .آبجی نجیبم پر پر شد -

ی او تکیه داده بود، مدام زیر گو شش تکرار  که سر بر شانه انگیز مهرنوش که تنها همین یک جمله را درحالی های حزن ای گریهصد

 .کرد، برایش بسیار آزاردهنده بود می

بر هایی که از یک زخم عمیق نشسته  خراش و آزاردهنده! اشک قدر دل صدایی همانند کشیدن ناخن بر روی سطحی ناصاف، همان

 .خاست دل برمی
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اش خیره شد. هر  ی خواهر گمشده رهایس را بر روی بازوی او گذاشت و قدری فاصله گرفت و از پس چشمان ترش به چهره دست

اش را از  سمت خود جذب کند؛ اما طراوت و تازگی توانست نگاه مردان را به چند هنوز هم برای خودش دلبری بود و مانند گذشته می

 .ددست داده بو

 .ای سیاه زیر آن طوق انداخته بود رسید و هاله حالت و خسته به نظر می اش ترسیده، بی چشمان درشت و مشکی

نشاند، دیگر اثری نبود و به جای ابروهای کمانی،  هایش می ی خدا با سلیقه بر روی پلک ای که همیشه از خط چشم نازک و دلبرانه

 !قدر پر و دست نخورده نشد، هما اش دیده می ابروهای دوران دختری

هایش را با سر انگشت  آمد. دست پیش برد و اشک تر به چشم می ی او کشید که از فرط الغری برجسته های برجسته دست روی گونه

 :گرفت و بعد از یک دم و بازدم عمیق که به آه شبیه بود،گفت

 .تسلیت میگم غم آخرت باشه -

 :وار ادامه داد سپس گالیه

 !خبری جون به سرمون کردی با این بیمعرفت،  بی -

های مهربان گذاشت  وپنهانش پیش رشید برمال شود، دستپاچه سر انگشتانش را بر روی لب مهرنوش از ترس اینکه مبادا راز تلفن پس

 .هایش قیچی کرد و حرف او را از وسط جمله

 .هات برای بعد بمونه تو رو خدا آبجی هیچی نگو، گالیه -

کرد و با همان دستپاچگی بالفاصله از مهربان  چشمی نگاهی به رشید انداخت که با یک اخم تیز و تلخ نگاهش میپس از آن، زیر 

اش کشید و انگشتانش را مضطرب  های فروافتاده دستی به پر شال مشکی جدا شد، قدمی از او و یوسف فاصله گرفت، سپس با پلک

 .در هم تاب داد

 .زیزی برای مالقتش آمده باشدحس زندانی در بندی را داشت که ع

تاب، کنجکاو و مشتاق بود تا بداند مرد بلند قامت و  تپید و هر چند که بی گروپ می نظیر گروپ زده از این سورپرایز بی قلبش هیجان

الم کوتاه در برابر رشید به یک س تشٔ  ای که همراه مهربان آمده است، کیست و چه نسبتی با خواهرش دارد؛ اما تمام جرا چهارشانه

 :خالصه شد و زیر لب آهسته، گفت

 .خوش اومدید -

 .حرکت مانده بود ای، بی شد و همانند مجسمه تر می زده گام حیرت به مهربان گام

هایش در تمام ساختمان  کرد و صدای خنده کشی می از مهرنوش شاد و خندان و خوش صحبت روزهای گذشته که با غرور گردن

 .شد ن کوچکی دیده نمیپیچید، دیگر حتی نشا می
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لنگد و این را از رنگ و رخسار پریده و  پاشش را جمع کند. یقین داشت یک جای کار می و آب دهانش را قورت داد تا بلکه افکار ریخت

 .ی مهرنوش فهمید رفتار معذب و دستپاچه

 .تر از آنچه هست نکند برای او خراب ناچار سکوت را انتخاب کرد تا اوضاع را در دلش غوغایی برپا بود ناگفتنی؛ اما به

دلیل رشید بود، با چشمان ریزشده همچون  های بی گونه که حواسش پی اخم یوسف کمی آن سوتر از مهربان ایستاده بود و همان

وچک و وابروی باریک اندامی را دید که قامتی بلندتر از مهربان داشت و بینی ک چشم عقاب، مهرنوش را برانداز کرد و دختری خوش

 .زد هایی درشت و خوش حالتش به این زیبایی سخاوتمندانه دامن می های برجسته و لب اش به همراه گونه قلمی

افتاد این حس  ای دیگر می سمت خود بکشاند و هر ثانیه که به دامن ثانیه توانست به ها را می گیر نبود؛ اما نگاه اش نفس اگرچه زیبایی

ی رشید و  جویانه بردن این زن زیبا از این عمارت آجری، کار آسانی نخواهد بود و این را از رفتار سلطه شد که بیرون تر می در او قوی

 .آمیـ*ـزش با مهرنوش دریافت لحن تحکم

 .عروس خانوم برو داخل، به بلور و طوبی هم بگو وسایل پذیرایی رو مهیا کنن -

سمت آن  دوان از عمارت بیرون آمده بود، چون باد به طور که دوان هماندرنگ چشمی گفت و  بردار و مطیع، بی مهرنوش فرمان

 .برگشت

*** 

 .کرد حس گنگی زیر پوستش گزگز می

آنکه  ای که لباس عزا بر تن داشت و بی چهره ی مهرنوش گرفته تا زن جوان و خوش چیز برایش نامأنوس بود، از رفتار مطیعانه همه

هایی درشت، داخل سالن عمارت شد و آن را بر روی میز مرمری وسط سالن  و براق و پرتقالهای سرخ  سالم کند با قابی از سیب

 .شد، رفت سمت یکی از درهای متعددی که به سالن مدور عمارت باز می گذاشت؛ سپس با سر و چشمی فرو افتاده به

اش  گرمی ای آرام و قرار نداشت و تمام دل حظهسر گذاشته که ل ی دوی ماراتون را پشت تپید که گویی مسابقه تاپ می قلبش چنان تاپ

 . داشت زد و قدم برمی ی آرامش، محکم حرف می برهم او در کنار چهره واحوال درهم به حضور یوسف بود که برعکس حال

 .دانست اش را دیگر نمی اش بسیار شنیده بود؛ اما تا این اندازه از مهرنوش درمورد وضع مالی خوب نجیب و خانواده

 .هش را نامحسوس در سالن خانه چرخی دادنگا

دید و تا به حال هرچه از آن شنیده یا دیده بود، در چهار چوب کتاب و فیلم بود و  این اولین باری بود که یک عمارت را از نزدیک می

 .نه چیزی بیشتر از آن

کتی نبود، دوست داشت به دور از چشم رشید و خانه کار زشت و دور از نزا ی صاحب خب اگر زل زدن به در و دیوار، اسباب و اثاثیه

های متعدد پر طمطراق و با ابهت از  بی تلخان با فراغ بال به سقف بلند عمارت و لوستر کریستالی بزرگ آن که با شاخه مادرش، بی

 ی دوم منتهی  چک به طبقهای بعد از یک راهروی کو هایی قهوه های عریضی که با نرده کرد و به پله سقف به زیر سرازیر بود، نگاه می



 

 
 

287 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

رفت؛ اما به  شد. بعد هم به سراغ تابلوهای نفیس آویخته بر دیوار و لوازم لوکس و آنتیک گوشه و کنار سالن بزرگ عمارت می می

اش برگشت  پریده ی رنگ سمت چشمان تر مهرنوش و چهره ها در سکوت منجمد سالن عمارت نگاهش به ی این کنجکاوی جای همه

 .هایش بین او و یوسف در گردش بود تر کنار مادر شوهرش نشسته بود و در سکوت با چشمانی پر حرف، مردمک آن سوکه کمی 

رسید، با قامتی میانه، اما چاق که  زدند، زنی که حدوداً شصت و چند ساله به نظر می بی تلخان صدا می مادرشوهر مهرنوش را بی

برانگیز بود، چشمانی بادامی مورب و نه چندان درشت او بود که  در صورتش تحسینصورت گرد و پهنی داشت و بیشترین چیزی که 

هایش کنار ابروهای زنانه و نامرتب،  ای به سیاهی لباس عزایی که بر تن داشت، به پای آن نشانده بود و طوق سیاه زیر پلک سرمه

 .ای عبوس از او ساخته بود چهره

بی تلخان برگشت، او را مخاطب قرار  سمت بی شان را شکست. سرش به ت بالتکلیف بینشده، سکو یوسف زیرکانه با جمالتی حساب

 :داد و آرام و شمرده گفت

 .رسیدیم تسلیت میگم، خدا بهتون صبر بده. واقعاً متاسفیم، ما خبر نداشتیم وگرنه حتماً زودتر خدمت می -

زد، تابی داد، پس از آن کف یک دستش را  همانند طال برق می اش کاری های کنده اش را روی مبل استیل که لبه تلخان هیکل فربه

 :ی خاص مردم افغان جواب داد شباهت به صدای مردان نبود، با همان لهجه بر روی سـ*ـینه گذاشت و با صدایی کلفت که بی

نادا تحمل کردم و درست ش و بعد هم مهاجرت به کا خاطره تحصیل در ایران و ازدواج کورکورانه چندین سال دوری نجیب رو به -

زمان شد و داغمون رو چند برابر کرد؛ اما خدا  زمانی که کنارم بود، مرگ اون رو از من جدا کرد. مرگ نجیب تقریباً با فوت پدش هم

 .رو شکر هنوز بشیر و رشیدم رو دارم

 :که نگاهش بین مهربان و یوسف در گردش بود، پرسید آنگاه درحالی

 هتل اقامت دارید؟ -

 .بندش توضیح داد لخان این را گفت و منتظر جواب هم نشد و پشتت

حال میشم امشب رو مهمان ما باشید تا دو خواهر همدیگر را ببینند و  چون از آقا جهان شنیدم که چمدون همراهتون نبوده، خوش -

 .فردا تشریف ببرید

 .آنگاه رو به مهرنوش شد و با لحنی دستوری و عامرانه ادامه داد

 !هات آماده کن وس، پاشو اتاقی که رو به تراس باز میشه رو برای مهمونعر -

 .مهرنوش مطیع چشمی گفت و از جایش برخاست

 ...ی ماندن نداشتند پیام برای یوسف و مهربان کامالً واضح و روشن بود؛ در این عمارت بیش از یک شب اجازه

**** 

 .شود می تلخان: نوعی شیرینی افغانی که با پودر بادام تهیه
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 .ها را مشایعت کرد بی تلخان هم آن ی دوم عمارت به غیر از مهرنوش، بی برای رفتن به طبقه

های  داشت و آن سه در سکوت به دنبالش روان بودند و بعد از گذشتن از پله تلخان همانند لحن کالمش پر غرور و طمطراق گام برمی

ی  رنگ مات و یک پنجره ه غیر از یک تخت فرش و چندین درب کرمعمارت به سالن کوچک و مستطیل شکلی رسیدند که ب

 .شد چیز دیگری در آن دیده نمی داد، هیچ گوش چسبیده به سقف، که نور را سخاوتمندانه به داخل هول می چهار

 .رو به یوسف شد  باز کرد و تلخان کنار دری ایستاد، دست روی دستگیره گذاشت و آن را نیمه

 .حت کنید. امیدوارم تلخی و سکوت خونه رو به پای عزادار بودن ما بگذاریدبفرمایید استرا -

سمت مهرنوش چرخاند، بادی به غبغب آویزانس انداخت و با لحنی که گویی بخواهد سخاوت و بزرگی خودش را به  سپس سرش به

 .رخ بکشد، تکلیف نیم ساعت بعد مهرنوش را هم مشخص کرد

 .خواهرت بمون و بعد برو آشپزخونه کمک طوبی و بلور، شام رو تیار کنید و شوهرعروس، نیم ساعت کنار خواهر  -

 .ای حس کرد پا به عهد قجر گذاشته و مهرنوش دده مطبخی این عمارت است برای لحظه

 .کرد نفسش در سـ*ـینه گره گره جا ماند از حس حقارتی که خواهرش تجربه می

اش  هایش را برای دمی کوتاه از حرص بر هم فشرد. چهره ا درشتی بار تلخان نکند، چشمبرای اینکه زبانش را در بند بکشد تا مباد

رفت، با رفتن تلخان جو سنگین حاکم بر فضا از بین  بی تلخان را دید که از پله پایین می . بی هایش را که باز کرد مچاله شد و پلک

 .رفت

ی مهرنوش رسید و همانند یک جنتلمن در اتاق را باز کرد و  رفته به تارج یوسف زودتر از مهربان بر افکارش مسلط شد و به داد غرور

 :رو به مهرنوش گفت

 .مهرنوش خانوم بفرمایید داخل -

 .این اولین بار بود که از شرم حتی سرش را بلند نکرد و بی آن که کالمی بکوید با نگاهی به زیر افتاده اولین نفر داخل شد

*** 

های سنگینش را آزاد کرد و به اصل خودش برگشت و  شدن در اتاق، مهرنوش بعد از تأملی کوتاه، نفس تههرسه داخل شدند و با بس

 .وبن ناآشنا بود شد همان دختری که اصوالً با خجالت از بیخ

کند تا غرورش کرد تا آن را پنهان  رسید؛ اما مذبوحانه تالش می اش شادابی گذشته را نداشت و رنجور و آزرده به نظر می هرچند چهره

 .امان در جریان بود؛ احساسی در آمیخته با شرم همچنان حفظ شود؛ اما دورنش نبردی بی

نگاهش را از نگاه مرد آرام مرد پیش رویش برداشت و بار دیگر مهربان را یک دل سیر محکم در آغوشش مچاله کرد، سپس از او 

 .گونه به موهایش کشید را پس زد و دستی نوازشرنگ روی موهای او  ای جدا شد و پر از دلتنگی، شال سرمه
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ذره شده بود. مامان حوری، آقا جون چطورن؟ مهرسا خوبه؟ دلم  هات بشم، دلم برات یه مک و فدای موهای نارنجی و این کک -

 !جوری توی حیاط اومدم کشه. وقتی از پشت پنجره دیدمت، نفسم رفت و نفهمیدم چه براشون پر می

شناخت؛  هایش را از بند اضطراب آزاد کرد. این مهرنوش را می هرنوش که یک نفس هم میانش فاصله نبود، نفسجمالت رگباری م

 .گذاشت هایش می شرف اول جمله شد و ادبیاتی که خاص او بود و هنگام صمیمیت، یک بی حرافی که به وقت اضطراب دچار آن می

 قدر الغر نبودی! دختر تو کی عروس شدی؟ ه برام فرستادی اینشرف، چقدر الغر و خوشگل شدی! آخرین عکسی ک ای بی -

 .داد و با یک آه کوتاه همراه بود آنگاه نفس عمیقی از ته دل و جان کشید که عجیب بوی حسرت می

الهی که خوشبخت بشی، انگار قسمت نیست مثل آدم سر عقدت باشم. سر بهزاد که تصادف کرده بودم و با دست و پای شکسته  -

 ایران بیام؛ نشد

معرفتم، بعد هم که بهزاد شروع کرد به اذیت کردن تو و جایی برای تبریک  ترجیح دادم به جای نگران کردنتون، فکر کنید من بی

 !باقی نگذاشت

 .سمت باال چین خورد و حواسش به روزهای گذشته پرتاب شد و دقیقاً در دوران عقدش با بهزاد فرود آمد ی لبش به گوشه

فهمید چرا نجیب و مهرنوش برای عقدکنان او به ایران نیامدند و فقط به یک پیام کوتاه با چند استیکر بـ*ـوس قناعت  حاال می

 .کردند

ی معمولی، اما مردانه و  سمت یوسف چرخید که کمی آن سوتر ایستاده بود؛ مردی چهارشانه و بلندقامتی که چهره مهرنوش نگاهش به

تعارف رو به او  داد. از مهربان فاصله گرفت و بی تر نشان می اش را پخته هایش چهره ای کنار شقیقه قرهای داشت و موهای ن جاافتاده

 :گفت

 .دونم استقبال گرمی ازتون نکردم خوانم، می شاءاهلل که خوشبخت بشید. خیلی خوش اومدید و معذرت می بهتون تبریک میگم. ان -

 .نظم و قاعده کنار هم چید اش را بی ریخته های درهم اد و جملهآنگاه با حرکات عصبی دستش را در هوا تاب د

های این خونه اجازه ندارن خیلی از کارها رو انجام بدن و اومدن  آداب و معاشرت رو فراموش نکردم؛ اما راستش رو بخواهید عروس -

 .ز هم تبریک میگم، الهی خوشبخت بشیدهاست. به هر حال با به حیاط و حرف زدن با مرد غریبه بدون اجازه، یکی از این قانون

غیرمنطقی، چنان متحیر شد که ابروهایش رنگی از تعجب گرفت؛ اما آن را نشان نداد و با تواضع به   های عجیب و از این قانون

 .کنمی آهسته اکتفا کرد خواهش می

داد،  ز شدت خشم هر نفس که بیرون میچنان که ا مهربان هم حال بهتری از او نداشت، اول متحیر شد و بعد هم خمشمگین، آن

چرخ  پرپرزنان جواب بی الٔ  کرد و در سرش ده.ها سو خیره نگاه می شد. مهرنوش را خیره اش ملتهب باز و بسته می های بینی پره

 .خورد می

 های  قانون هایش، تاریک و آدم رفتار مطیع مهرنوش، ترس خفته در نگاه و صدایش، رفتار عصبی او، رازهای این عمارت نیمه
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همه مثل طنابی قطور، دست و  و دانست، چگونگی مرگ نجیب، ازدواج اجباریش، همه ها را می غریبی که او فقط دوتا از آن و عجیب

حرکت وسط اتاق ایستاده بود و صدای  ها مات و بی زده پای افکارش را چنان بسته بود که پر خشم، اما ناتوان و مستاصل همانند شوک

 .را از ته چاه افکار سیاهش نجات داد که مخاطب صحبتش مهرنوش بودیوسف او 

مهرنوش خانوم، خودتون رو اذیت نکنید، مهم اینه که سالم پیداتون کردیم. در ضمن از نیم ساعتی که بهتون اجازه دادند، پنج  -

ها  با خانواده تو هم تماس بگیرید و اون ذارم تا با مهربان راحت صحبت کنید. این فرصت خوبیه تا ش هم گذشت. تنهاتون می دقیقه

 .رو از نگرانی دربیارید

 :اش ادامه داد سپس رو به مهربان شد و با همان لحن محکم و مردانه

 .هاتون رو بزنید من میرم توی تراس چند تا تلفن بزنم، شما هم راحت حرف -

د و زیر لب تشکر کوتاهی کرد و به رفتن او خیره شد. هایش بیرون آم مهرنوش بغض ته گلویش را فرو داد، آهی سرد همراه نفس

 .ودم داشت وپنج دقیقه برایش حکم یک آه خواست و بیست برای گفتن یک مثنوی حرف تلنبار شده روی دلش، یک قرن زمان می

*** 

 .کند دده مطبخی: کنیزی که در آشپزخانه کار می

 تیار: پختن غذا و خوراک

 .ب شودحاال نوبت مهرنوش بود تا متعج

سمت مهربان برگشت و مشابه کسانی که  امتداد نگاهش به یوسف رسید که در تراس مشغول صحبت کردن بود، سپس سرش به

 :جریان ضعیف برق را تجربه کرده باشند، گیج و گنگ با کلماتی شل و ورافته پرسید

عبدالعظیم برن، چه  ها با یه مرد غریبه به شاهشناسم محال اجازه بده دخترهاش تن یعنی چی شوهرت نیست؟! آقاجونی که من می -

 !برسه سفر خارج از کشور؟

 .تر و به سکون ممتد او معترض شد طرز محسوسی باریک کرد و لحنش را هم آهسته آنگاه چشمانش را به

 ش شدی و آقا جون و مامان حوری خبر ندارن؟ گیج شدم. الل نشی، خب حرف بزن دیگه؟ ببینم نکنه صیغه -

هایش را بر روی سرش سوار کرد و نگاهی به اتاق مفروش و خالی از تخت و صندلی انداخت که  التکلیف روی شانهشال ب

هایش  کنان شعله پت برهم گذاشته بودند و بخاری نفتی قدیمی کنج اتاق، پت های درهم های قرمزرنگی با طرح دورتادورش مخده

 .کشید درمیان زرد و نارنجی زبانه می یکی

ست که او  ای ها نشست و موجز و مختصر توضیح داد که مهندس یوسف روشن، مدیرعامل کارخانه ین تکیه به کی از مخدهروی زم

 سن مهرسا دارد و  ها پیش فوت شده و دختری هم کند و به غیر از عاشقی هیچ نسبتی با هم ندارند. همسرش هم سال در آنجا کار می
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 .ن از باقی ماجرا باخبر استبه غیر از بخش عاشقی بینشان آقا جا

 .همراهش به هم ذهنش های الٔ  یک پر کشیدند و عالمت سو به های مهرنوش یک تعجب

 .زد، کنار مهربان نشست ها با موبایل حرف می نگاهی به یوسف داشت که پشت به آن که نیم پس از آن درحالی

ش خوشم اومد، معلوم آدم  مهرسا داشته باشه! از رفتار مردونهسن  طفلک! برای پدر بودن خیلی جوون و بهش نمیاد که دختری هم -

ها، سر فرصت از اولش باید برام تعریف کنی؛ ولی اآلن فرصتم کمه و باید یه ربع دیگه پایین  حسابیه. البته فکر نکنی کوتاه اومدم

 .توی آشپزخونه باشم و یه دنیا حرف نگفته دارم

های مهربان را میان دستانش محکم گرفت تا تمام توجه  بسته کرد و سپس عجول دستاش را بی هدف باز و  مهرنوش شال مشکی

 .او را داشته باشد

ی من تموم میشه. میگن ما رسم داریم وقتی یکی از برادرها فوت  خوب گوش کن مهربان، من فرصت زیادی ندارم؛ فردا مدت عده -

یگن؛ چون با نجیب خدا بیامرز درمورد رسم و روسوم خیلی حرف زده بودیم کنه، زنش رو باید برادر ارشد بگیره. من که میگم دروغ م

 .وقت از این رسم مسخره چیزی بهم نگفته بود و هیچ

خورد و اولین تصویری که پشت پلکش جان گرفت، رشید بود. عاقبت تاب نیاورد و کمر  فلک در سرش چرخ می و کلمات مثل چرخ

 .بزندهای او را شکست تا حرف دلش را  جمله

 ای؟! باید زن رشید بشی؟ چه قانون مسخره -

 .سمت در برگشت مهرنوش نگاه مضطربش به

ست، تازه داماد شده. یک ماه پیش از فوت پدرش عروسی کرده و اسم زنش بلوره، خدا نصیب گرگ  تغاری خونه نه بابا، رشید ته -

 !فروشه، چه برسه به من خان و رشید، ننه و باباش رو هم میبیابون نکنه از اون مارموزهای روزگار که برای خودشیرینی پیش تل

 .ای تامل کرد، نفس های پر از استرسش را بیرون داد تا راه حرف زدنش باز شود، سپس ادامه داد هایش لحظه مهرنوش انتهای جمله

م. میخوان من رو به عقد بشیرخان، پسر مهربان تو رو خدا با آقای مهندس یه راهی پیدا کنید تا از این عمارت کوفتی نجات پیدا کن -

کس کاری برنمیاد. چند روزه که رفته خبر مرگش سفر و تا آخر هفته میاد. اگه  ارشد خونه در بیارن. اگه زنش بشم دیگه از دست هیچ

. همین رشید ترسن بی تلخان مثل سگ ازش می ببینیش مو به تنت سیخ میشه ؛یه مرد افراطی که دست بزن داره و همه از جمله بی

کشه، روی حرفش حرف نمیاره. قوم و خویشون که جای خودشون رو داره، یه  شونه می و کنه و شاخ بلدرم می سرش اولدرم که پشت

 .ریزه ی دهنشون می بشیرخان میگن و صدتا از گوشه

 .تر ادامه داد دستی کالفه به پر شالش کشید و کالفه
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 .ها عضو گروه طالبان هم شده بی تلخان با رشید شنیدم، بشیرخان تازگی های بی از بین حرفجور که  دونم؛ ولی این مهربان نمی -

 .ی آب دهانش را قورت داد مانده از ترس دلش هری فرو ریخت و ته

چید،  ی مهرنوش که یک نفس پشت هم می شده های قطار تاریک، فقط همین یک قلم را کنم داشت. به میان جمله این عمارت نیمه

 .آمد

 !بشیرخان مگه زن نداره؟ -

ها؛ ولی وقتی دید که بشیر گلوش پیش من  های خودش رو داره ست. اون هم بد جنـ*ـسی چرا بابا زن داره، اسم زنش هم طوبی -

بی  کنه تا از اینجا فرار کنم. در واقع اون بود که دور از چشم بی گیر کرده و قراره هووش بشم، به دست و پا افتاد و گفت کمکم می

زنه و هر چی حامله میشه،  زده اقبالش بدتر از من لنگ می تلخان تنها تلفن عمارت رو برام آورد تا به شما زنگ بزنم. طوبی فلک

 !های اول سقط میشن هاش همون ماه بچه

 .آوری دیده باشد، مچاله در هم جمع شد صورتش مانند کسی که چیز چندش

 !...شناخت و زیر کمر بند را ا میخب گویا بشیرخان از مردی فقط کمربند ر

اش تاب داد و کالفه  وار به روی سـ*ـینه کننده بشنود، دستش را دایره ی دیگر از این مرد مشمئز خواست حتی یک جمله دلش نمی

 :گفت

افغانستان  خوای وای مهرنوش دلم زیرورو شد. تو رو خدا از این مردک دیگه حرف نزن، از خودت بگو، چرا به ما نگفتنی که می -

 جوری فوت کرد؟ بری؟ نجیب بیچاره چه

 .وار شد پچ تر آمد و صدایش پچ مهرنوش برای چندمین بار به در بسته نگاه کرد، قدری نزدیک

مهربان امشب بیدار بمون، آخرهای شب وقتی همه خوابیدن با کمک طوبی دوباره میام پیشت تا سر فرصت همه چی رو برات  -

 .و خدا قبل از اینکه وقتم تموم بشه، موبایلت رو بده تا با مامان و آقا جون حرف بزنمر تعریف کنم. فقط تو

ی کوتاه باز شد و دختری سفیدروی  گیج و منگ سری تکان داد و پیش از آنکه موبایلش را از کیفش بیرون بیاورد، در اتاق با یک تقه

های متنوع  هی قاب گرفته بود، همراه یک سینی پر از خوراکیو زیبایی با چشمانی درشت و کشیده که گردی صورتش را شال سیا

 .داخل شد

نیم نگاهی به مهربان انداخت و بی آن که سالم کند، سینی را پیش روی او گذاشت، کمر راست کرد و یک تاب ابرویش را باال داد و 

 :ای رو به مهرنوش گفت با لحن عامرانه

 !زود آشپزخونه بری؛ کارها روی زمین مونده بی تلخان گفتند بهت بگم عروس خانوم، بی -

 .اش داد، منتظر جواب هم نماند و از اتاق بیرون رفت سپس تابی به باسـ ـن گرد و قلنبه

 .سمت مهربان برگشت مهرنوش رو به در بسته دهن کجی کرد و دستی به پر شالش کشید و نگاهش به
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 .این بلور، زن رشید بود -

زده بود و عاقبت  زد و گاهی رفتارش شتاب وقفه حرف می ه به آب برسد و الجرعه بنوشد با دیدن مهربان بیای ک مهرنوش مانند تشنه

 .سمت او گرفت هایش شد و مهربان با دیدن اسم حک شده بر روی گوشی، موبایل را به ی پایان صحبت صدای زنگ موبایلش نقطه

 .زن تا دوباره سراغت نیومدنزنیم؛ مامان حوری پشت خطه، بیا حرف ب بعداً حرف می -

اش باز گردد، پس از آن با دستانی لرزان موبایل را گرفت و به کنج اتاق  های رفته اش گذاشت تا نفس مهرنوش دست روی سـ*ـینه

 .رفت ی مامان حوری می شنید که یک خط در میان، قربان صدقه هقش را می های آمیخته با هق پچ پناه برد و مهربان فقط صدای پچ

*** 

تاریک به تاراج رفته است. اسم ها در سرش مثل  رحمانه توسط این عمارت نیمه کرد آرامشی که ته دلش خانه داشت، بی حس می

 .خورد و هر بار نوبت یکی بود فلک چرخ می و چرخ

ن رشید، طوبی، بلور و در بی تلخان حضور داشت، بعد از آ ی مطلق این دژ تاریک بود و در صف سربازان، ابتدا بی بشیر خان فرمانده

 .ی خوابیده در پشتش ایستاده بود آخر صف آقا جهان با آن قوز برآمده

رسید که بیرون بردن مهرنوش از این دژ  کرد به این یقین بیشتر می نفسی از سر استیصال از ته دلش برخاست. هرچه بیشتر فکر می

 .تاریک کار بسیار دشواری خواهد بود

 ...دید، با همان برج و بارو های ترسناک می هایی که در فیلم ای مخوف گرفتار شده است، از همان قلعه عهکرد در قل احساس می

شد، فاصله گرفت و  ای که رو به تراس باز می داشت گرفت. از پنجره نگاهش را از آسمان نارنجی که به سوی غروب گام برمی

هایش را با فاصله روی  کرد. کنارش ایستاد و همانند او کف دست گرم میسمت یوسف رفت که کنار بخاری کنج اتاق دستانش را  به

 :بخاری گرفت، بعد از تأملی کوتاه سر برداشت و گفت

طوری  دونم چه ی طلسم شده اسیر شدم. نمی کنم توی یه قلعه تاریک بند میاد. فکر می یوسف، نفسم داره توی این عمارت نیمه -

ش میرن. چند وقت  سایه به گفت هرجا بخواد بره حتی دکتر، بشیر خان یا رشید سایه رون ببریم. میتونم مهرنوش رو از اینجا بی می

ها کمک بخواد؛ ولی تا سر کوچه بیشتر نتونسته بره، بشیر خان از طریق  پیش سعی کرده فرار کنه تا به سفارت ایران پناه ببره از اون

 بلور فهمید و اون رو به عمارت برگردونده،

خوره،  هم دو روز تویی زیر زمین عمارت زندانیش کرد و از اون روز به بعد، آقا جهان مثل سگ از کنارش در حیاط تکون نمیبعد 

 .حتی رشید هم به دستور بشیر خان خونه مونده تا مواظب مهرنوش باشه

جنگ و جدل  دنبال راهی تا مهرنوش را بی در به شد و دربه بست منتهی می هایی که تماماً به بن یوسف تمام حجم ذهنش پر بود از راه

سر مهربان  به آمد قدری سر با خودشان ببرند. عاقبت ناتوان از فکری منطقی و مستمر با نفسی عمیق افکارش را پس زد. بدش نمی

 .بگذارد تا حال و هوایشان عوض شود



 

 
 

294 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 :وار گفت یره بود، زمزمهکه به او خ یک تای ابرویش را باال داد و با لبخندی محو کنج لبش، درحالی

ی این قلعه هستی که برای نجات خواهرش اومده و عاشق  شده باشه، تو هم زیبای خفته ی تاریک طلسم خب اگه اینجا قلعه -

 .ش برای بیدار کردن اون فقط یک راه بیشتر نداره تا طلسم شکسته بشه خسته دل

 .شد کنان در سـ*ـینه باال و پایین می گروپ که نه، بلکه گروپتاپ  هایش قلبش تاپ با دیدن مسیر نگاه یوسف بر روی لب

نواز نازک کرد و  چشمی دل تر برد و مهربان قدمی پس رفت؛ اما خودش را نباخت و براش پشت یوسف از عمد قدری سرش را نزدیک

 :زیر لب گفت

 !حیا بی -

که  افتاده زیر چشم او را با سر انگشت برداشت و درحالی ی کنان بال گشود. دست پیش برد و مژه اش رو به هوا پرواز قهقهه خنده

 :کنان گفت رفت، خنده ها که بالتکلیف روی زمین رها شده بود می سمت سینی خوراکی به

 !قدر ترسو زیبای خفته و این -

 .آنگاه چهار زانو روی زمین کنار سینی نشست

نوازه، ببین چه سینی رنگینی برامون فرستاده! بیا بخور. شاید مغزمون  خونه خیلی مهمان زیبای خفته، بنشین یه چیزی بخور. صاحب -

 .به کار افتاد و یه راهی پیدا کردیم

ی  هایش را به دندان گرفت.خب، یقیناً شباهتی به زیبای خفته داشت. لب های درشت برمی به خوردن یوسف نگاه کرد که مردانه لقمه

 .حال و هوای ابری دلش را آفتابی کرد ها نداشت؛ اما این تشبیه حتی به دروغ قصه

 .وپشت آن پنهان شده بود، به کنار یوسف رفت و با فاصله کنار او نشست و مشغول خوردن شد با لبخندی نرم که دلبری در پس

 .اش که منحرف کردن ذهن پریشان مهربان بود، رسید یوسف به خواسته

*** 

دار شده بودند، بر تن سرد  ، پرده خاکستری را پس زد و کف هردو دستش که تبشد ایستاد ای که رو به تراس باز می کنار پنجره

 .آید کند و تا حلقش باال می قل می ای ته دیگ دلش، قل شوره شیشه گذاشت تا یادش برود چه دل

بی  یادش برود که سر میز شام مهرنوش حضور نداشت و چقدر نپختگی کرد و از شدت حرص نشسته روی دلش، در چشمان بی

اند تا مهرنوش را همراه خودشان به ایران ببرند و کسی حق ندارد او را  خیره زل زد و با لحن قاطع و سردی گفت، آمده تلخان خیره

های در هم رشید بود و نگاه سرد  ها گرفت، اخم وادار به انجام به کاری که مایل نیست بکند. البته تنها جوابی که در کنار سکوت آن

 .ه مانند چاهی عمیق خالی و تاریک بودبی تلخان ک بی

ی  کرد تا یادش برود که مهرنوش به وعده خواست تمام حجم پشیمانی جا مانده در ذهنش را به ناکجاآباد پرتاب می دلش می

 برای برگشته، بلکه  آمد و یک دل سیر گریه کرد. البته نه برای نجیب بخت  شبش وفا کرد و پس و پنهانی با کمک طوبی آمد. نیمه



 

 
 

295 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

های اشک ریخت و گفت که بشیر آمده، آن هم با سه نفر از هم قطارانش که سبیل از بناگوششان  بخت و اقبال کور خودش های

بی تلخان را به همراه پسرش  ی بزرگ بی کشی، شاه صنم، خاله کند و در این قشون چنان دررفته است که خوف به دلت سرازیر می

 .ها بخواند ی عقد را بین آن را هم با خودش آورده است تا فردا صیغه که دفتر ازدواج و طالق دارد

ی  هایش همراه بود، متوجه شد که شاه صنم پیرزنی هشتاد و چند ساله فین سروسامان مهرنوش که با فین های بی مابین جمله

 .داند حریف است که کنار طبابت خانگی، بچه به دنیا آوردن را هم می فن همه

 .ی چشمانش بیرون بزند د مغزش دیگر گنجایش یک خط فکر را هم ندارد و هر دم منتظر است تا از کاسهکر احساس می

مذبوحانه تالش کرد تا افکارش را پس بزند؛ اما باز هم به نقطه سر خط رسید و این بار مهرنوش پیش رویش نشست که با چشمانی 

 .کرد تر به یوسف التماس می

ی کار من نیست؛ تا شما برید و  ها دیگه چاره ه کاری بکنید. رفتن به سفارت و کمک خواستن از اونآقای مهندس، تو رو خدا ی -

گیره، کاری به راضی بودن و نبودن من هم نداره و  براشون شرایط توضیح بدید، بشیر با کتک و زور هم شده بله رو از من می

 !کس هم جرأت نداره روی حرفش حرف بیاره هیچ

تأمل کرد و سرش را به زیر انداخت، انگشتانش را در هم تاب داد و با لحنی آهسته که رنگ و بوی خجالت داشت،  ای کوتاه لحظه

 .ادامه داد

های بشیر خیلی سنگینه و من تحمل یه سیلی رو ندارم، چه برسه به مشت و لگد؟! خودم دیدم چطوری طوبی بدبخت رو  دست -

 !زنه کتک می

شناسد  ی مهرنوش مانده بود. خب گویا نامردی هم از آن دست چیزهایست که مرز و بوم نمی پریده رنگی  یوسف مات و متحیر چهره

 !شود و هر کجای دنیا نامرد پیدا می

ی بشیر نامرد را کم داشت. با صدای مهرنوش باز هم مسیر  ای که چانه های گره شده هایش داد و مشت نگاهش را به دست

 .زد کنان حرف می فین که فین سمت او برگشت هایش به مردمک

دونم چی شد که مثل اجل معلق از آسمون پایین افتاد و امشب اومد؟! اون هم با سه تا از  قرار بود بشیر آخر هفته بیاد؛ ولی نمی -

 !دوستای بدتر از خودش

 بر که زبانی و شد می او به مربوط دقیقاً بشیرخان، موقع بی آمدن دانست؛ می خوب را آخر الٔ  آه از نهاد مهربان برآمد. جواب این سو

 .بود چرخیده شناسی وقت بدون عصبانیت مدار روی

 :پرسید و رفت جوابش بی االتٔ  طعم گس دهانش را فرو داد و به سراغ یکی دیگر از سو
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 و داشتیم آدرس یه جوری این حداقل! ندادی؟ خبر ما به افغانستان بیای نجیب با خواستی می وقتی چرا که الهٔ  من هنوز برام سو -

 .اومدیم می سراغت

 .های روانش را پاک کرد ای، اشک شده کاغذی مچاله مهرنوش نفس عمیقی کشید و با دستمال

سامان این کشور، با خودم گفتم بهتون بگم  ی حال آقا جون و مامان حوری همیشه دلواپس رو کردم. با شرایط جنگی و نابه مالحظه -

گردیم؛  تا ما برگردیم کانادا جون به سر میشن. پیش خودم حساب کردم دو هفته که بیشتر نیست، زود میریم و برمیخداها  اون بنده

 .برای همین وقتی اومدیم اینجا حرفی نزدیم، بعد هم که نجیبم پرپر شد

های  کرد، سپس کالفه از اشک اش مخفی ی مردانه هایش لبریز... اما آن را پشت چهره ی چه کنم یوسف پر بود از استیصال و کاسه

 .سمت او گرفت کاغذی به تمام نشدنی مهرنوش، دستمال

کنه! من هنوز بشیر خان رو ندیدم؛ ولی با این لشکرکشی که کرده، تقریباً مطمئنم اجازه نمیده شما  آخه گریه که دردی رو دوا نمی -

 ساب ببره یا حرفش رو گوش کنه؟رو با خودمون ببریم. توی فامیل نجیب کسی هست که بشیر خان ازش ح

اش  سمتش گرفته شده بود، نشد و باز هم با پر شال سیاه کاغذی که به ی دستمال قدر درگیر بود که متوجه مهرنوش ذهنش آن

 .اش جاری را پاک کرد و خودش را ننووار به اطراف تکان داد شده به هم، که متصل روی گونه های کوک  هایش اشک اشک

بره. قدرتش توی خانواده با سکته و فلج شدن پدر خدابیامرزش زیاد شد و تمام ومسئولیت  ز هیچ احدی حساب نمیبشیر خان ا -

گیره. بشیر  کنه؛ ولی تصمیم آخر رو خودش می ها دستش افتاد و رشید هم توی کارها کمکش می ها و مغازه ی خونه کارها و اجاره

فرستاد قطع کرد و من هم مجبور شدم  حتی پولی رو که ماهیانه پدرش برای ما می برای اینکه نجیب رو به افغانستان برگردونه،

تر اجاره کنیم تا با  ی کوچک گردیم کانادا، یه خونه پای نجیب کار کنم تا زندگیمون بچرخه، حتی تصمیم داشتیم وقتی برمی به پا

 .مخونه پس دادی خرجمون جور دربیاد؛ برای همین کلیدها رو به صاحب و دخل

هایش همراه قلبش مچاله شد که صدایش از بغض خط و خش بسیار  های مهرنوش پلک دانست و از ناگفته این قسمت ماجرا را نمی

 .داشت

 .خوره گفت خاله، شاه صنم حرفش توی فامیل خیلی خریدار داره، شاید بتونه کمکون کنه؛ ولی من چشمم آب نمی طوبی می -

 :خواست بگوید مطمئن نبود؛ ولی گفت کشید. هر چند از حرفی که میاش  یوسف کف دستش را به پیشانی

 .کنیم مهرنوش خانوم، باالخره یه راه منطقی پیدا می -

آقای مهندس، بخت کور من منطق سرش نمیشه. نجیب دسته گلم یه روز صبح برای خرید سوغاتی رفت بازار تا روز بعد برگردیم  -

توی یه عملیات انتحاری کشته شد. وقتی خبر رو شنیدم سه روز توی حال خودم نبودم و هوش و  کانادا و از بخت و اقبال ناکوک من،

های خونه رو هم جمع کردن و شدم زندانی این عمارت تا  حواسم که برگشت متوجه شدم به دستور بشیر موبایلم رو گرفتن و تلفن

 .م تموم بشه و به عقد بشیر دربیام زمان عده
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 .کرد هایش حس می سوت سوپاپ مغزش را در گوش خورد که سوت چنان پر حجم چرخ میکلمات در سرش 

ی حیاط  سوی گوشه هایش بست تا اتاقک کم اش را هم به آن تکیه داد و چشم سرمای شیشه، تب اضطرابش را درمان نکرد و پیشانی

داد. جایی که در بدو  وفادار به فرمانده، در آن کشیک می یال و کوپال، اما را نبیند، اتاقکی که مقر آقا جهان بود و مانند سربازی بی

 .ورود از شدت استرس اصالً متوجه آن نشده بود

اش را به شال او نزدیک کرد، نفس کشید. عمیق،  سرش ایستاد، سر خم کرد و بینی دارد، پشت یوسف مانند دزدی که آهسته قدم برمی

 :وار نجوا کرد پچ چعمیق و دزدکی از بوی او مـسـ*ـت شد و نرم و پ

 میشه من رو هم به خلوتت راه بدی؟ -

 .هایش بیرون آورد وار یوسف، او را از ته چاه چه کنم صدای نرم و نوازش

سمت او چرخید و تقریباً در  ی پا به شد. از شیشه فاصله گرفت و روی پاشنه در خلوت او جز پریشانی و دلواپسی، چیز دیگری پیدا نمی

 .ود آمد و مشامش پر از عطر او شدی او فر سـ*ـینه

یوسف با لبخندی کنج لبش، یک گام کوچک از او فاصله گرفت و دلش رفت برای طره موی رها شده بر روی صورت او که نیمی از 

 .اش را پوشانده بود چهره

چشمان او شود. آنگاه زمزمه اش سهم  دست پیش برد و با سرانگشتانش طره موی بالتکلیف او را به زیر شال هول داد تا تمام چهره

 :کرد

 .کنیم کنی. کاری که شده، خدا بزرگه، باالخره یه راهی پیدا می چرا خوت رو اذیت می -

 .خس افتاده بود اش به خس کرد و سـ*ـینه هایش چنان منگنه شده بود که حس می شوره نفسش میان دل

 .هایش دوید؛ اما نگذاشت فرو بریزد اشک هم تا پشت پلک

زدم؛ اما وقتی سراغ مهرنوش رو از تلخان گرفتم  بی تلخان از بردن مهرنوش حرفی می نم خراب کردم، نباید سر میز شام به بیدو می

 !های خونه حق ندارن با ما سر میز شام غذا بخورن، خونم به جوش اومد و بی فکر اون حرف رو زدم و گفت عروس

داد،  هایش را مدام در هوا تاب می ن حجم ظریف را با این چشمان پر آب که مدام دستهای بدنش به تکاپو افتاده بود تا ای تمام سلول

 .در آغوشش بفشارد تا تمام مشامش از بوی او پر شود

 .سمت دیگر پرتاب کرد قدمی پس رفت تا وسوسه به جانش آتش نزند و با تمام قدرت افکارش را به

ش رو خبر کنن. حاال بیرون آوردن مهرنوش از چنگال  م شبونه بشیر و دارودستهها ه کردی که اون عزیز دلم، نباید حساسشون می -

دونم بشیر خانی که من توصیف اون رو شنیدم از همچین زنی بگذره.  ای نیست. خواهرت زن خوشگلیه و بعید می بشیر، کاره ساده

 .حاال اگه پای دل بدون عقل و منطق وسط بیاد که دیگه واویالست
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تر  کاری، کارشان را سخت ی پرتگاه اضطراب به پایین سر خورد و به کف زمین افتاد. حق با یوسف بود. با این ندانم لبه دلش هری از

 .زده بر روی دلش فقط یک وای شل و ورافته زیر لب بود کرده بود و تنها واکنش به تمام حس پشیمانی چنبره

دینگ پیامک موبایل و پیام جاوید، به داد  دورتر رفت و این بار دینگ یوسف درگیر حس قوی در آغـ*ـوش کشیدن او باز هم قدمی

 .های دلش رسید وسوسه

 .ی پا چرخید، پشت به او ایستاد و پیام را باز کرد روی پاشنه

 «.سالم آقا، پسرعموتون حالش خوبه، شامش رو خورده و حاال هم خوابیده. خیالتون راحت، من تا صبح مراقبشم»

ی جفت هم رفت، که بلور، عروس کوچک این  شده  های پهن سمت رختخواب وار درون موهایش فرو برد و به شانهانگشتانش را 

 .های در هم برایشان پهن کرده بود خاندان، با اخم

و پشت به ی اتاق برد، آنگاه آن را پهن کرد، پلیورش را همراه کمربندش درآورد  ها را برداشت و به دورترین نقطه خم شد و یکی از آن

 .او رو به دیوار خوابید تا بلکه با طلوع صبح فردا، افکارش هم بیدار شوند و راهی برای این گره کور پیدا کند

 .شاءاهلل هر چی خیره پیش بیاد دیر وقته، برو بخواب. خدا بزرگه، ان -

شد رفت و به امید  ه رو به تراس باز میای ک سمت پنجره مهربان آمینی زیر لب گفت، چراغ را خاموش کرد و به جای خوابیدن، به

 .ای باز هم به آسمان دخیل بست معجزه

*** 

 !...برهمش صبح روز بعد، آفتاب قهر و آشتی با ابرهایی که مهمان آسمان بودند، درگیر بود و مهربان با افکار درهم

طلع بودند؛ اما به خلوت دیگر هم نیامدند. یوسف با تا طلوع آفتاب هردو چشم بر هم نگذاشتتند و هرچند هردو از بیدار بودن یکدیگر م

چشمانی باز مانند مار درون رختخوابش غلت زد و تا طلوع سحر فکر کرد تا بلکه راهی برای نجات مهرنوش پیدا کند؛ اما یقین داشت 

 .معجزه کار او نیست

زرد و  د. از چندین رکعت نماز گرفته تا صلوات و شعلههایش را ردیف کر مهربان هم تا سحر بیدار ماند و کنار دعاهایش قطاری از نذر

 .آش نذری و غیر و غیره

رمق پاییزی  ی این نذر و نیازها، سعی کرد مثبت هم فکر کند؛ اما وقتی تاریکی شب بساطش را جمع کرد و آفتاب بی البته کنار همه

ترین  لباز، یک سینی پروپیمان صبحانه توسط کوچکود خانه دست کشان خود را از چهارچوب پنجره به داخل کشاند و صاحب کشان

ها اقامت داشتند کرد، تمام افکار مثبتش دود شد و به هوا رفت و آهی از سر ناامیدی از نهادش  ی اتاقی که آن عروس، بلور، روانه

 .برآمد

که سعی  چرخید. عاقبت درحالی می سمت یوسف هاش به درمیان مردمک بلور گردقلنبه، اگرچه روی صحبتش با او بود؛ اما کنجکاو یکی

 ها  داشت فارسی را سلیس و روان صبحت کند؛ اما در این تالش ناموفق بود، توضیح داد که نیم ساعت دیگر تاکسی برای بردن آن
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 .خواهد آمد

برایش باریک کرد وتار شد که سراغ مهرنوش را از بلور گرفت و او قری به گردنش داد و پشت چشمی  دنیا وقتی پیش چشمانش تیره

 :و با صدای ریزش، جواب داد

 .ها برای بدرقه خواهد آمد عروس خانوم خاله شاه صنم را به گرمابه بـرده است؛ ولی حتماً قبل از رفتن آن -

ز هایش را ا سمت باال چین خورد و دندان ی لبش به کرد.گوشه های خانه اضافه می خب گویا دالک بودن را هم باید به وظایف عروس

ورنگ را به آن سوی  آب آمد این تازه عروس خوشگل و خوش خشم بر هم سابید. این زن از مرز تحملش عبور کرده بود و بدش نمی

 .کرد و با رفتن او از حرص یک پایش را محکم به زمین کوبید و ناسزایی هم زیر لب نثارش کرد ی زمین پرتاب می کره

*** 

ها را  های شالش آن ید و کالفه از سکوت ممتد مهربان که تمامی نداشت و خیره به ریشهاش کش ریش یک روزه یوسف دستی به ته

ای از نان گرد و محلی که عطرش تمام فضای اتاق را پر کرده بود، برداشت و  شده تکیه پیچید، با ابروهای گره به دور انگشت می

 .سمتش گرفت ای نان و عسل به لقمه

المثلی هست که من عمیقاً بهش اعتقاد دارم و میگه از این ستون به اون ستون  بخور. یه ضرب به جای غصه، بیا این لقمه رو -

 .فرجه

 .ی پروپیمان تعارفی او نشست سر برداشت و نگاهش به روی لقمه

 .لب تشکر کردرمقی زد و لقمه را از دست او گرفت و آهسته زیر  نا امیدی همانند موریانه در حال جویدن افکار مثبتش بود. لبخند بی

 !ولی مطمئنم هر چی به من مربوط میشه از این ستون به اون ستونش فلجه -

 .سمت مهربان متمایل شد قهقهه یوسف در دم به هوا رفت. آنچنان که صدایش در اتاق طنین انداخت و سرش به

 .تر کرد بود رنگ اش را کم خوابی شب گذشته طنز خوابیده در صدای نرم او هنرمندانه تمام خستگی و بی

 .اش را جمع کند؛ اما چندان موفق نبود و ردپای آن همچنان بر روی لبش به جا ماند مذبوحانه تالش کرد بساط خنده

ی مانتویش را به دور انگشتش پیچید، آن را کند و برایش  پروای او، نخ آویزان از دکمه ی بی مهربان متعجب و قدری عصبی از خنده

 .های ذهنش را برای او برشمرد یک دغدغه به رد و یکپشت چشمی ظریف باریک ک

یه سینی صبحانه برامون فرستادن، یه تاکسی هم دم در منتظرمونه تا شوتمون کنن بیرون. اهالی این عمارت محاله اجازه بدن  -

هام  وش رو گرفته که دروغقدر زنگ زدن و سراغ مهرن مهرنوش چمدون به دست همراه ما تا هتل بیاد، چه برسه به ایران! مامانم اون

ته کشیده! از دیشب مهرنوش رو ندیدم و قراره امروز به زور با برادرشوهر مرحومش که خودش هم زن داره ازدوج کنه، آخه این 

 !داره؟ کجاش خنده



 

 
 

300 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

که به تغییر  رمقش را های بی وقتش را فرو داد، دهان باز کرد تا عذرخواهی کند و دلیل خنده های بی ی خنده مانده یوسف ته

هایش فرود آمد که کسی با جسمی سخت به آن  گشت بگوید؛ ولی صدای کوبش ممتد در اتاق، درست وسط خنده المثل برنمی ضرب

 .سمت خود جلب کرد های هردو را به زد و نگاه ضربه می

به آنی از پای بساط صبحانه بلند شد، ها  گرفته کنان هری فرو ریخت. همانطور که نگاهش به در بود، مانند برق تاپ مهربان دلش تاپ

 :اش نگاه کرد و با لحنی درمانده زیر لب گفت سیبخ ایستاد، بالفاصله به ساعت مچی

 !تونه باشه؟ کی می -

 و برخاست جایش از گرفت، زانو به دستی بندش پشت برسد، الٔ  های یوسف در دم پر کشید و برای اینکه به جواب این سو خنده

 .رفت در سمت به

*** 

یوسف اعتقاد داشت از این ستون به آن ستون فرج است و دقیقاً حق با او بود؛ گشایش و فرجی که مهربان برای رسیدن به آن دست 

دست به نام شاه صنم بیرون آمد که فارسی را با  به سر گندمون گوند عصا به دعا برداشته بود از آستین پیرزنی الغر اندام، چارقدبه

 .کرد نشین صبحت می دل گویش خاصی زیبا و

وشکن سبزرنگش را که تا امتداد مچ پایش کش آمده بود، باال زد و چهار زانو  شاه صنم تنبان گشادش را تابی داد، پر دامن پرچین

 . روی آن دو نشست و عصایش را هم کنار دستش گذاشت روبه

که با هر  کرد که از آن فقط یک خط بر جای ماند و درحالی ی پیراهنی مردانه بود را چنان ریز چشمان ریزش را که به قاعده ی دکمه

 :کشید، رو به مهربان گفت کالم بوی تند سیگاری بد بو از دهانش تنوره می

 .گفت که موهات نارنجیه پس خواهر عروس خانوم تو هستی که همراه شوهرت از ایران اومدی؟ طوبی راست می -

کرد، به زیر  ها توجه همه را به خود جلب می هایش را که مثل چراغ قرمز سر چهارراه ، چتریبا لبخندی نرم جوابش را داد و با پر دست

 .شال پنهان کرد

های مورب عمیق و  وچروک اش را که اطراف آن پر از چین های باریک سیاه سمت یوسف برگشت، لب های شاه صنم به مردمک

 .عمیق بود را بر هم فشرد و ادامه داد نیمه

ش رو تعریف کرد. بهتر بود زودتر  شست با چشم گریون، قصه ای داره و عروس خانوم وقتی من رو توی گرمابه می ه قصههر آدمی ی -

شد، نه حاال که بشیر عشق و عاشقی کورش کرده و چشمش روی آب خشک  کرد و قفل دهنش باز می ها به من اعتماد می از این

 !ست ی قبر عزیزانش بسته و به فکر حجله نشده

 .سمت مهربان چرخید اش کشید و نگاهش به شده ترک های خشک و ترک فس عمیقی کشید و زبانش را بر روی لبن

 وحواس بشیر پیش عروس اون خدابیامرز جا مونده!  برگشته، هوش وپنهانی شنیدم بودم که بعد از فوت نجیب بخت از تلخان پس -
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کردم خواهرت هم رضاست که  گذارم! فکر می من اسمش رو هـ*ـوس می گفت عشق و عاشقی به سر بشیر افتاده؛ اما تلخان می

 .شد فهمیدم و کارم انقدر سخت نمی ومعجوج جیکش درنمیاد! بهتر بود زودتر می زنه و نگو از ترس این قوم عجوج حرفی نمی

بستی که در آن گرفتار بودند.  بن داد، بوی رهایی از اش یک قوز مالیم داشت، بوی امید می های این زن چروکیده که روی بینی حرف

زده، خود را قدری به جلو کشاند  شده چمبک العملش این بود که با چشمانی گرد مهربان از هیجان کلمات را گم کرده بود و تنها عکس

 :ی ابرویش را خاراند و پرسید تر از او با سر انگشت گوشه و یوسف اما مسلط

 !ی شما حاضرید کمکمون کنید همراه مهرنوش از این خونه بریم؟شاه صنم بانو، درست متوجه شدم؛ یعن -

ی بانو کنار اسمش به مذاقش خوش آمد و لبش انحنایی رو به باال گرفت. دو انگشت سبابه و شستش را بر روی  شنیدن کلمه

 .های دور لبش کشید و سری جنباند چروک

 .کنم آره جوون، کمک می -

 .ظ از زمین کنده شد و یوسف و مهربان همراه او برخاستندسپس دست به عصا با یک یااهلل غلی

روزگار در حق عروس به قدر کافی جفا کرده و روا نیست که همچین ظلمی توی دامنش بیفته. دروغ چرا من هم از بشیر دل  -

رسید؛ اما بشیر مرد  خوشی ندارم و بهتره قدری ادبش کنم. پدر خدابیامرزش انسان با خدا و خوبی بود و دست خیرش به همه می

 کمک با و گرفت مشتش توی رو خاندان ثروت تمام خدا، بنده اون شدن فلج از بعد بودن ارشد پسر کم به که طلبی قدرت و یٔ  خودرا

 !ی پسرم که دفترخونه رو از چنگش دربیاره اشته بیخ خرخرهگذ رو پاش هم حاال و کرد ظلم همه به تونست تا مادرش

هایی نامنظم بر روی آن سوار شد و رو به  های آن انداخت و موج با سر انگشت گرفت و بادی به میان چین شاه صنم پر دامنش را

 .یوسف چرخید

گم انجام میدید و باالی حرف من یه می بهتون کاری هر الٔ  حرف و سو کنم؛ اما به شرط و شروط! هر جفتون بی کمکتون می -

 .ی پایین بیاید داحافظی طبقهگذارید. اآلن هم آماده بشید برای خ چشم می

زده و مات آن دو که از  اش بر عصایش بود، میان نگاه حیرت که تکیه ها بماند، درحالی آنکه منتظر حرف و کالمی از جانب آن سپس بی

 .خبر بودند، عصازنان از اتاق خارج شد های او بی وپنهان نقشه پس

*** 

 .دومین شب را هم در عمارت ماندگار شدنددر کمال ناباوری به لطف و درایت شاه صنم، 

بی تلخان او را  کردند، دعوت کرد؛ اما بی شان که با چپق و توتون گرم می نوازی کرد و یوسف را به محفل مردانه بشیر خان مهمان

 :وار گفت پچ کرد و عاقبت شاه صنم دور از چشم تلخان زیر گوشش پچ راه برایش چشم نازک می به چندان تحویل نگرفت و راه

 .تلخان زن تیز و زرنگیه و بهتر اینه که توی چشم نباشی -
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 .ی باال شد این چنین شد که تنهایی راهی اتاق طبقه

 رفت. کالفه از نبودن او شالش را از سرش برداشت، یوسف که نبود، آرام و قرار از دلش هم می

های سرش خاموش شود؛  هایش را هم بست تا بلکه همهمه پلکاش گذاشت،  سپس کنار بخاری نشست و سر بر زانوی تاشده درسینه

 .گیرد هایش تمام وقایع روز، سکانس به سکانس دوباره جان می اما غافل از این که پشت پلک

های بلند که قامتی  سوخته و ریش ای آفتاب هفت یا هشت ساله، درشت هیکل با چهره و سکانس اول بشیر خان آمد، مردی سی

داد.  اش را عبوس نشان می وابرو بود؛ اما طوق سیاه دور چشمانش، چهره چشم ها خوش ردارانش داشت و هرچند مانند آنتر از ب کوتاه

هایش را که بست، سکانس دوم  وتارش محو شود. پلک اش افتاد، چشمانش را باز کرد تا بشیر و نگاه تیره ناخودآگاه چینی به بینی

ها به سالن  رفت و با آمدن آن شده بود که موالی درزش نمی تیک ساعت چنان دقیق و حساب ی شاه صنم مانند تیک ظاهر شد؛ نقشه

 .عمارت اجرا شد

سمت مهرنوش رفت تا با او هم خداحافظی کند،  خاله شاه صنم به محض اینکه مهربان از تلخان بابت پذیرایشان تشکر کرد و به

 :های او ضربه زد و گفت سرشانه تپ به سمت او آمد، عصایش را بلند کرد تپ عصازنان به

خونی رو به جا آوردی و دیدن خواهرت  زد تو هستی؟ آفرین به تو که رسم هم پس خواهر عروس خانوم که تلخان از اون حرف می -

 موندی؟ اومدی، بهتر نبود بیشتر می

شک نشسته در چشمانش را گرفت و رو به اش نم ا آنکه منتظر جواب او بماند، عصایش را بر زمین گذاشت و با پر شال سیاه سپس بی

 .تلخان شد

خواست، گفت خواهر عروس خانوم  دیشب خواب عجیبی دیدم؛ نجیب با چشمای گریون اومده بود به خوابم و از من آش گندم می -

 !هم، همراه شوهرش باید سر دیگ آش باشن

رفته به  هایش رفته قطره اشک زییات تعریف کرد و قطرهمو با ج ی تئاتر خوابش را موبه ی کارکشته شاه صنم مانند یک هنرپیشه

ریخت. آنچنان که همه یوسف و  کوفت و برای نجیب اشک می اش می کنان با مشت به سـ*ـینه شد و مویه های گریه مبدل می های

 .های او یک دل سیر گریه کردند مهربان را از یاد بردند و پای زجه

که یوسف و مهربان را همانند عقابی در پی شکار زیر نظر داشت،  ا شکست، سپس درحالیناکش ر بشیر خان سکوت سنگین و خفوف

 :های بلندش کشید و بعد از تأملی کوتاه، بادی در غبغبش انداخت و گفت دستی به ریش

های  شب جمعه دیگتری هم داریم.  عجله کار شیطونه و ما به غیر از خیرات اموات کارهای واجب  شاءاهلل خیره خاله شاه صنم، ان -

 .کنیم آش گندم رو تیار می

بیهوش روی زمین افتاد. به  ضعف زد و نیمه و حرف از دهان بشیر بیرون نیامده خاله شاه صنم مانند طوطی بازرگان خودش را به غش

 یک باره بلبشویی به پا شد آن سرش ناپیدا؛
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کرد،  قاشق آب قند به حلقش سرازیر می زد و طوبی قاشق بادش می گفت طبیب خبر کنند، تلخان با پر شال رشید هول و دستپاچه می

 .زد خواری بادبزن به دست، مادرشوهر عزیزش، تلخان را باد می بلور هم از سر پاچه

باز کرد و قطره اشکی از الی چشمانش به  دراز روی دست تلخان افتاده بود، چشمان ریزش را نیمه که درازبه حالی خاله شاه صنم در

 :رمق گفت ی چشمش پنهان شد و بی های گوشه الی چروک به ون سرازیر و البیر

قل نکنه! نگذار من پیرزن که یه پام لب گوره مدیون  کنم، اگه فردا صبح دوتا دیگ آش گندم وسط حیاط قل بشیر حاللت نمی -

 .خونم ی عقدت رو می اموات بشم. خیرات اموات که تموم شد خودم صیغه

اش انداخت، آقا جهان را صدا کرد و دستور داد تا بالغور  اش را برگشت و عاقبت از سر ناچاری بادی در حنجره تهبشیر چند قدم رف

گوسفندی تهیه کند و در پی تدارک آش گندم برای خیرات اموات باشد. البته یوسف و مهربان هم ماندگار شدند تا فردا سهمی در 

باز، خاله شاه صنم را که گویی از اساس خلقت هنرپیشه آفریده شده  وواج با دهانی نیمه آش گندم خیراتی داشته باشند ووآن دو هاج

 .کردند که به سادگی نوشیدن لیوان آبی، بشیر را وادار کرد تا کوتاه بیاید بود، را نگاه می

انگیز  اقبت در گرمای رخوتهای سنگین از خوابش را باز کرد تا این سکانس از روزی که پشت سر گذاشته بود هم محو شود و ع پلک

ی  کرد، چشمانش دیگر تاب نیاورد و خواب، هوشیاریش را آنچنان ربود که حتی متوجه بخاری نفتی که صورتش را نرم نوازش می

 .آمدن شاه صنم به همراه مهرنوش به اتاق نشد

*** 

 .مهربان صداقت این گفته را به چشم دیدندی دیگر خود هم خبر ندارد و یوسف و  گویند آدمیزاد از یک دقیقه راست است که می

وپشت آن باشد به مهربان و یوسف دوخت، بعد هم به مهرنوش که  اش را که گویی حرفهای بسیار پس شده خاله شاه صنم نگاه باریک

 .اش با آن سه به طول عصای در دستش بود جفت مهربان روی همان خط نشسته بود، نگاه کرد و فاصله

ی شاه صنم بود و دعا  بایست از بیمارستان مرخص شود، در سکوت منتظر گام بعدی نقشه ین که فردا صبح میواپس مت یوسف دل

 .خیر شود به کرد تا هرچه زودتر این قاعله ختم می

ها تمامی نداشت، قدری از مهربان فاصله گرفت تا او راحت بنشیند و  عاقبت کالفه از حرافی مهرنوش که مانند شمارش ستاره

های بینوای شالش  های مهربان نشست که مانند همیشه به وقت فکر کردن به جان ریشه هش را به زیر خم کرد و بر روی دستنگا

 .کرد زبانش را اعدام می افتاد و با آن انگشتان بی می

و  گفت وتاب از هنرمندی شاه صنم در نقش بازی کردن می مهرنوش که در پر حرفی دست کمی از مهرسا نداشت با آب

 .پرسید ی فرارش می کرد و از باقی نقشه درمیان از او تشکر می خط یک

 .تپ ضربه زد های مهرنوش تپ اش را از روی آن دو برداشت و با عصا بر روی شانه شاه صنم نگاه ممتد و خیره
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یر از هنرپیشگی هنرهای دیگه هم افته؛ بهتره زبونت رو خاموش کنی تا من حرف بزنم. من به غ زبون که زیاد بچرخه مغز از کار می -

 .ش رو نشونتون میدم دارم که اآلن یه چشمه

 .سمت یوسف روانه کرد و سرش را به زیر انداخت نگاهی به ی آخر شاه صنم، شرمنده از حرافی نیم مهرنوش گیج جمله

 .زده یا مضطربم دچار پر حرفی میشم خوام. وقتی هیجان معذرت می -

 .های آن دو گذاشت ت یوسف و مهربان گرفت و جایی مابین شانهسم شاه صنم عصایش را به

 .ی فردا رو براتون بگم، بهتره تکلیف این دوتا رو مشخص کنم قبل از اینکه نقشه -

شد، تالقی کرد. منظور او را متوجه نشده  ی او که مثل خطی در صورتش دیده می شده به آنی سر برداشت و نگاهش با چشمان باریک

تر بود و ناخودآگاه ابروهایش در هم  ولی واکنش یوسف قدری متفاوت دلیلی زد؛  ی اینکه تعجبش را پنهان کند، لبخند بیبود و برا

 :جفت شد و پرسید

 .منظورتون رو متوجه نشدم -

 .ی او زد ی کوتاه و سبک به شانه شاه صنم عصایش را بلند کرد و چند ضربه

 .طلبه تا قوام بیاد ور صبر میی انگ صبر کن جوون، هر کاری مثل شیره -

ی  ی کوتاه و نرم نصیب سـ*ـینه سمت مهربان آن را نشانه گرفت و چند ضربه ی یوسف برداشت و به سپس عصایش را از روی شانه

 .او شد

 .فتیدکنید زن و شوهرید و مهرنوش هم همین رو گفته؛ اما من سه تا دلیل محکم دارم که بگم دروغ به هم با خودتون ادعا می -

 :وار در فضا چرخاند و رو به یوسف گفت هرسه مات و متحیر نگاه ناباورشان را به او دوختند. شاه صنم نوک عصایش را دایره

دلیل اول، وقتی ما به اتاق اومدیم تو نبودی، وقتی محفل بشیر خان تموم شد و اومدی، اول چند ضربه به در زدی و بعد داخل اتاق  -

دونستی ما توی اتاق هستیم. این رو خودت همون اول که اومدی داخل هول و دستپاچه گفتی. هیچ  یشدی در صورتی که نم

 !شوهری رو سراغ ندارم برای داخل شدن به اتاقی که فقط زنش اونجاست در بزنه و اجازه بگیره

 .ت خمیده را دست کم گرفته بودگره ابروهای یوسف از هم باز شد و یک پله باالتر از چشمانش قرار گرفت. این پیرزن نحیف پش

سمت مهربان  های پر چروکش کشید و مسیر نگاهش به اش را از هم باز کرد و به دور لب شاه صنم دو انگشت شست و سبابه

 .برگشت

تره هول بشه و دنبال شالش بگرده تا اون رو روی سرش  هیچ زنی رو هم سراغ ندارم که با اومدن شوهرش که از هر محرمی محرم -

 .بندازه! این هم دلیل دوم

هایش را به زیر سر داد؛ ااماشاه صنم نوک  های شاه صنم را نداشت و پلک مهربان از سر شرمندگی دیگر تاب نگاه کردن به چشم

 .ی او گذاشت و سرش را باال آورد عصایش را زیر چانه
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 .گاه کن تا دلیل آخر رو برات بگمی برف زیر آفتاب تموز خیلی کوتاه، به چشمای من ن عمر دروغ مثل گلوله -

 .سمت یوسف برگشت آنگاه مسیر نگاهش به

ت رو  نشستی فاصله از چشم پاکی و نجابتت خوشم اومد. از صبح حواسم بهت بود و دیدم که چطور هر جا کنار این مو نارنجی می -

آفرین داره که اگه محرمت بود انقدر خودت رو  کردی، مثل همین حاال که با فاصله از اون روی دو زانو نشستی. نجابتت رعایت می

 .ی کار روزگارم تون رو خوب بازی کردید؛ ولی نه برای من پیرزن که کشته کردی! نقشه کار رو نمی دادی و این عذاب نمی

داد،  یهای متفاوت از جمله شرمندگی بودند و یوسف پیش از آن دو با کالم و لحنی که رنگ و بوی شرمساری م هرسه درگیر حس

 :گفت

ای جز این داشتیم؛ ولی بهتون اطمینان میدم که پدر و مادر  خوام، نیت بدی پشت دروغمون نبود و باور کنید چاره معذرت می -

 .سفر بشیم مهربان از این موضوع مطلع هستن و برای اینکه مهربان تنها به یه کشور غریب سفر نکنه راضی شدن تا با هم، هم

ها بود خبر داشت و از ترس اینکه این موضوع به مذاقش  ای خاله شاه صنم که محرم و نامحرم یکی از آنه مهرنوش از حساسیت

 :زده، توضیح داد تر شد و شتاب خوش نیاید و پا پس بکشد، قدری نزدیک

خواید همین  صالً میخوان. قراره وقتی به ایران برگشتن عروسی کنن. به خدا راست میگم. ا خاله شاه صنم، به خدا همدیگر رو می -

 اآلن زنگ بزنم و با پدر و مادرم حرف بزنید؟

زد و عاقبت شاه صنم عصایش را با یک حرکت محکم بر  ربط حرف می بی مهرنوش باز هم روی دور پر حرفی افتاده بود و با ربطو

 .ی او زد تا ساکت شود روی شانه

 .نیست. زبون به دهن بگیر تا ببینم خودشون چی میگنافته، دیگه کسی جلودارش  چرخ زبونت که توی سرازیری می -

 .سپس رو به مهربانم که تا آن لحظه ساکت بود، شد

خواهرت زبون شل و لقی داره. توی حموم برام تعریف کرد که از شوهر اولت جدا شدی؛ پس منعی نداره که بی اذن پدرت دوباره  -

کم این اتفاق جلوتر بیفته و به هم محرم  ایران با هم عروسی کنید، بهتر نیست یهخواهید و قراره  ازدواج کنی! حاال که همدیگه رو می

 بشید؟

مرحله بود؛ اول  به العمل یوسف پلکانی مرحله های گردنش را شنید؛ اما عکس تق شکستن مهره مهربان چنان سرش رابلندکرد که تق

 .دی از سر رضایت روی لبش نشاندی آخر لبخن مات و متحیر شد، یک پله ابروهایش باال پرید و مرحله

 :سمت مهربان برگشت و با حفظ همان لبخند، جواب داد نگاه مشتاقش به

 .بعد از تولد دخترم صبا، این بهترین اتفاق زندگیم میشه، البته اگه مهربان من رو الیق بدونه -

 .های شالش افتاد مهربان باز هم به جان ریشه
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خواست یک بله بگوید و  دلی گیر کرده بود. از یک سو دلش می داد و او جایی میان دو ق میهای یوسف بوی خواستن و عش حرف

شد و از سویی دیگر دوست نداشت برای پدر و  برای تمام عمر نامش به نام یوسف سند بخورد تا خیالش برای همیشه راحت می

 .استفاده کرده است سوءمادرش این تفکر اشتباه پیش بیاید که دخترشان از موقعیت مطلقه بودنش 

 .شاه صنم با عصا به روی پای او ضربه زد

 !خوای بهترین اتفاق زندگی این جوون باشی یا جوابت منفیه؟ می .ناز مال عروسه! ولی وقت ما تنگه و فرصت نداریم -

 :هایش جواب داد دل دل رفت. عاقبت میان اش پیچید که نوک آن رو به سفیدی می های شالش را چنان به دور انگشت اشاره ریشه

ها  ی پدر و مادرم صورت قشنگی نداره و اجازه بدید با حضور اون دونن که جوابم مثبته، ولی بدون اجازه آقای مهندس خودشون می -

 .این اتفاق بیفته

 .فتادهایش ا اش داشت، باز هم روی دور پر حرفی مهرنوش از ترس شاه صنم که سکوت سنگین روی لبش نشان از نارضایتی

مدت بینتون خونده میشه تا برگردیم ایران،  ی محرمیت کوتاه تون! یه صیغه ای بابا، قرار نیست که همین اآلن برید سر زندگی -

 .کنه چی حالت رسمی پیدا می وقت آقای مهندس برای خواستگاری رسمی تشریف میارن و همه اون

 .ی دلش رضا نبود ارگوشههای مهرنوش وسوسه به جانش سرازیر کرد؛ اما باز چه حرف

کرد. اگر  هایی که در هم تاب خورده بود با بند چرمی ساعتش بازی می سمت یوسف چرخید که با سری فرو افتاده و اخم سرش به

ی محکم در  مهری نشانه گرفته بود که منتظر یک بله رویش را با تیر بی کرد، غرور مرد سر بلند پیش اش پافشاری می روی خواسته

 !ای به نام حرمت به عشق او بود. سوی دیگر در ترازوی عدالتش، مامان حوری و آقا جانش را داشت و واژهپاسخ 

هایش را بست تا به ندای درونش گوش دهد و جز  اش گذاشت و چشم هایش میان برزخی از چه رها شد. دست روی سـ*ـینه نفس

 .آرامش دل، هیچ صدایی به گوشش نرسید

حمن و الرحیم گفت و پیش از آن که مهرنوش باز هم اصرارهایش را تکرار کند و برای یوسف این سوءتفاهم پیش زیر لب بسم اهلل الر

که نگاهش به زیر بود،  خاطر سماجت مهرنوش تن به این عقد موقت داده است، چشم گشود و با سری فرو افتاد درحالی بیاید که به

 :گفت

 .م سفر شدن آماده من برای هم -

های یوسف را پر داد و چشمانش را چراغانی کرد و لبخندی هم روی لبش  هربان گویی جادویی به همراه داشت که ابتدا اخمی م جمله

 .ی مهرنوش هم برگشت های آسوده هایش باز شد و نفس نشاند. بعد از آن هم شاه صنم گره اخم

، تابی به خود داد و از دور کمرش شال حریر شاه صنم سری جنباند و عصایش را به کنار دستش گذاشت، دست به کمرش برد

 :سمت مهربان گرفت و گفت سبزرنگی را باز کرد و آن را به
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کم جلوتر  شاءاهلل گره به زندگیتون نیفته. حاال هم هر جفتون یه ت رو در بیار و این رو سرت کن، گره بهش نزن تا ان شال سیاه -

 . بیاید

های قلبش که تمامی نداشت، شال حریر را که به سبکی پر بود به جای  سپس مهربان میان تپشهردو همان کردند که او گفته بود. 

 .شال سیاه، روی سرش انداخت

 :ایش نگاه هرسه را به خود جلب کرد و رو به مهرنوش گفت دست پنبه ش را درآورد و موی کوتاه و یک شاه صنم هم شال سیاه

 .ی عقد شال سیاه روی سرمون باشه به وقت خوندن صیغهتو هم شالت رو در بیار؛ خوش یوم نیست  -

 :سمت یوسف چرخید، به چشمان او که چلچراغی در آن روشن بود، زل زد و پرسید آنگاه نگاهش به

 ی موقت بخونم یا دائم؟ مبارکت باشه، صیغه -

چترهای همیشه سرگردانش، نیمی از سمت مهربان کج کرد که همچنان سرش به زیر خم شده بود و  یوسف مسیر نگاهش را نرم به

 .صورتش را پنهان کرده بود

 .های نارنجی بود زاری را برایش تداعی کرد که پر از گل اش تصویری از چمن شال حریر سبزرنگ بر روی موهای نارنجی

 :ن جواب دادآورد، چشم از او برداشت و آرام اما مطمئ ی عمر یک نفس نفسش را بند می تصور نداشتن او حتی به اندازه

 .شاه صنم بانو، لطفاً عقد دائم بخونید -

 !مدت خوانده شود ی محرمیت کوتاه کرد قرار است بینشان صیغه حاال نوبت مهربان بود تا نفسش بند بیاید؛ فکر می

 .بره ی موقت سست و مهر رو از دل می آفرین جوون! بنای صیغه -

 .رنگ از رخش پر کشیده بودسمت مهربان چرخید که  های ریزش به آنگاه مردمک

 خوای؟ ای می ی داماد به عروسه، تو چه هدیه مهریه هدیه -

 .شد که به قسمت سخت ماجرا رسید هنوز ذهنش درگیر عقد دائم بود و دمی مامان حوری و آقاجانش از پیش چشمش دور نمی

وگوهای ذهنش چندان دوامی نیافت  نکند. گفت خواست این که مانند بهزاد دستش را رها اش را می ار یوسف فقط تضمین خوشبختی

 .سرشان نشسته بود، افکارش را بر هم زد و صدای شاد مهرنوش که دقیقاً بدون شال پشت

 .ی تمام باشه ترش میگم، مهر مهربان هزاروچهارده سکه خاله شاه صنم، من به عنوان خواهر بزرگ -

هایی افتاد که  ی خوشی نداشت. به یاد سکه زد بیزار بود و خاطره می حس بدی روی احساس خوبش نشست؛ از سکه و هرچه که برق

 .اش به افسر خانوم بازگردانده بود کرد و عاقبت تمام آنچه را گرفته بود، برای آزادی هر ماه با هزاران تحقیر از بهزاد دریافت می

دانست باز هم درگیر افکار  داد و می اب میسمت او برگشت که انگشتانش را در هم ت یوسف با سکوت ممتد مهربان، نگاهش به

 .سروسامانیست بی

 .سمت شاه صنم برگشت هایش رسید و به عاقبت به داد سکوت خوابیده روی لب
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 .ای که توی ایران دارم ی مهربان سه دونگ از کارخونه مهریه -

ای به آن بزرگی،  بلغ سه دونگ از کارخانهبه آنی سر برداشت و نگاهش با نگاه آرام و مطمئن یوسف تالقی کرد. خب یقیناً م

 .بازی را نداشت شد و انتظار این دست و دل خیلی بیشتر از هزاروچهارده سکه می خیلی

 .ی روی زبانش را فرو دهد شده ی آب جمع مانده باز مانده بود، بست تا ته سختی دهانش را که از تعجب نیمه مهرنوش به

 :شاه صنم گفت

مونه.  دستکی نیست تا مهری رو که گفتی ثبت کنیم؛ ولی خدا مابین ما چهار نفر شاهده و این دین به گردنت می جوون، اینجا دفتر -

ها که از آسیاب  ی عقد دائم رو بخونم تا به هم حالل بشید، اگر اقامتتون توی افغانستان طوالنی شد، آب حاال اگه راضی هستید صیغه

تون میدم تا با پاسپورتتون ازدواجتون رو ثبت بکنید. وگرنه وقتی به وطنتون برگشتید اونجا این ی پسرم رو به خونه افتاد، آدرس دفتر

 .کار رو انجام بدید

ی عقد را بین آن دو جاری کرد و مهربان به همین سادگی  شاه صنم این را گفت و بسم الرحمن الرحیم را با صدایی بلند گفت و صیغه

 .به امید این که روزگارشان مانند شال سبز روی سرش سبزسبز شود بله را گفت و به عقد یوسف درآمد

*** 

زدن با پای برهنه بر روی چمنزار یا دویدن در نسیمی خنک که بوی بهار  کرد؛ مانند قدم ناپذیری حس می ته دلش آرامش وصف

 .دهد می

های صورتش برای او چون  مک و نجی که ککی دلش قرص بود و مهربان، مهربانش شده بود. دختری مو نار گوشه حاال دیگر چهار

درخشید. البته این اتفاق زیبا را مدیون درایت خاله شاه صنم و تعصبش درباب حالل و حرام بود که صبورانه  ی آسمان می ها ستاره

 .ی فرار فردایش هم حساب شده بود رفت. خاله شاه صنم حتی نقشه گام پیش می به دست با تدبیر گام عصابه

ی عقد  یش را از روی حرارت مطبوع بخاری برداشت و ذهنش به دو ساعت پیش فرار کرد به زمانی که شاه صنم بعد از صیغهها دست

 :شمرده، گفت شمرده

کنن، نزدیک ظهر آش مهیاست، بعد از خوردن  فردا صبح دیگ آش گندم وسط حیاط تیار میشه و چون گندم رو از شب خیس می -

کنه و میره یه خیابون باالتر یه تاکسی صدا  گیره و با همه از جمله عروس خانوم خداحافظی می میآش این جوون دست زنش رو 

 .مونید تا عروس رو من راهی کنم زنه و اونجا منتظر می می

 :گنگ عجول پرسید و مهرنوش گیح

؟! از اون گذشته آقا جهان رو همه چشم که توی حیاط پای دیگ ایستادن، بیرون بیام جوری جلوی اون خاله شاه صنم، آخه چه -

 !خوره؟ کجای دلم بگذارم؟ اون از جلوی در تکون نمی

 .ی او ضربه زد تپ به شانه شاه صنم دوباره عصایش را برداشت و تپ
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وفلکت نجاتش داد! زبون به دهن بگیر تا  خدا بیامرزه نجیب بینوا رو، حکماً خدا بهش رحم کرد که از دست تو با این زبون چرخ -

 .باقیش رو براتون بگم

 .وپنهان یوسف سر به زیر انداخت و با یک ببخشید ساکت شد مهرنوش از خجالت لبخند پس

ها و رهگذارا بیان و آش خیراتی ببرن.  کنم تا همسایه این جوون همراه زنش که خدا حافظی کرد و رفت، من در حیاط رو باز می -

کنی  ی سه تا پنج دقیقه صبر می طوبی گفتم یه برقه برات اونجا بگذاره بعد به قاعده وقت توی میری توی انباری حیاط پشتی، به اون

داری و بالفور از عمارت خارج میشی، بهتره  وقت میون بلبشویی که من به پا کردم یه کاسه آش برمی و برقه به سر بیرون میای. اون

 .تونی دروغ به هم ببافی تر می ونشون باشی راحت نام میاد و بیدونیم چی پیش  پاسپورتت رو هم بدی به این جوون، چون فردا نمی

 :بست، گفت که شال سبزرنگش را دوباره به پر کمرش می سمت یوسف برگرداند و درحالی اش را به شده شاه صنم نگاه باریک

ها حاضرن جونشون رو  اره و خیلیجوون حواست باشه، بشیر نه تنها توی خاندان امانی، بلکه بیرون از این عمارت هم نفوذ زیادی د -

ها این مردم  جا پیدا میشه. خوبی شناسه و همه براش بدن! زیاد توی چشم نباشید و زودتر برگردید وطنتون، خوب و بد مرزوبوم نمی

 .ها رو توی چاه فراموشی بریزید. من پرتون میدم که بال بزنید و برگردید وطنتون ستمدیده رو با خودتون ببرید و بدی

سمت مهربان چرخید که از وقتی تنها شده بودند، معذب و  نفس عمیقی کشید و افکارش پر زد و به زمان حال برگشت. سرش به

ی جفت هم نشسته  شده های پهن های فراریش مدام به زیر بود و با همان مانتو و شال چهارزانو درون رختخواب قدری دستپاچه، نگاه

 .و به گوشی خاموشش ذل زده بود

 :رویش نشست و نرم نجواکنان، گفت ه کنارش رفت و روبهب

 .دوتا تلفن دیگه شارژ داره-ت هستی بیا با موبایل من بهشون زنگ بزن. به قدر یکی اگه نگران خانواده -

 :تاپ قلبش راه نفسش را بست، به آنی سر برداشت و دستپاچه جواب داد تاپ

 .وم میشه و اگه خاموش شد نگران نباشن. قرار شد فردا صبح به موبایل شما زنگ بزننمرسی، به مامانم گفتم شارژ موبایلم داره تم -

حالت  ها و نفسش را با هم بند آورد و نگاهش به روی موهای خوش نگاه ممتد یوسف که لبخندی نرم و مخملی روی لبش بود، جمله

 .او نشست

ای بود که نامش به نام یوسف سند  تاب، منتظر لحظه یک سو بی دانست چه مرگش شده است؟ از آب دهانش را فرو داد. دقیقاً نمی

دانست! شاید او را  دانست! حرکت بعدی او را هم نمی های پهن شده نمی شرعی بخورد و از سویی دیگر تکلیفش را با رختخواب

دلش هرری پایین سر خورد و  خوابید. از فکر آخر، فشرد، شاید هم خیلی راحت کنارش می اش می بوسید و یا محکم به سـ*ـینه می

 .کف پایش افتاد

کنان به روز عقدش با بهزاد رسید. لحظهای که بعد از رفتن عاقد و مهمانان در اتاق تنها  لی اش را پس زد و ذهنش لی حیایی افکار بی

 جیک  حواس پایش در ظرف عسل فرو رفت و به جای شنیدن جیک ی عقد برخاست و بی های بدفرم از سر سفره شدند و بهزاد با اخم
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 .کرد سزای او را شنید که نثار زمین و آسمان میعاشقانه فقط فحش و نا

های بلندی  خواه صورت او خیره شده بود و مژه های دل مک و پروا به کک ناشدنی بی مهربان غرق گذشته بود و یوسف با اشتیاقی وصف

 .که با وجود روشن بودن زیر چشمانش سایه انداخته بود

 :کنان نجوا کرد رمانش را کنترل کند. زمزمهونیمه کشید تا احساس سرکش و ناف چند نفس نصفه

هاش مـسـ*ـت میشم. تو برای من به حکم گل شمعدونی داری که باید  ی من گل شمعدونی و از بوی برگ گل مورد عالقه -

 .های احساست نیفته بگذارمت جلوی آفتاب تا غرق نور بشی و مواظب باشم خط و خشی به برگ

 .شد دیگر می گفت، قلبش از خوشی منهدم و در تاریخ مرگی در اثر خوشی ثبت میی  یقین داشت یوسف اگر یک جمله

 .آنکه پلک بزند نگاه کرد و دست راستش را روی قلبش گذاشت خیره بی یوسف به چشمان که او خیره

م  خرین روزی که زندههای احساست بنشینه، قول میدم تا آ ی مردونه نگذارم پژمرده شی، نگذارم خاری به گلبرگ قول میدم مردونه -

 .مواظبت باشم

هایش را به نرمی باال آمد و نگاهشان با هم  اش راهی به بیرون پیدا کرد. پلک باالخره به هر جان کندی بود، نفس حبس شده

 .س کندی او را لم ریش دو روزه اجازه ته هایش پنهان کرد تا مبادا تحت تأثیر غلیان احساسش بی هایش را داخل جیب درآمیخت. دست

اش فرود برد  ی در آغـ*ـوش کشیدن او را در نطفه خفه کرد. سپس دست به داخل یقه یوسف هم حال بهتری از او نداشت و وسوسه

 .سمت او گرفت و زنجیری پهن، اما ساده که هیچ پالکی به آن آویزان نبود را از گردنش باز کرد و به

 ی منه به تو تا بدونی جایگاهت پیش من کجاست؟ ای از وجودم رو داره. این هدیه این یادگاری مادر خدابیامرزمه، برام حکم تکیه -

 .ها خاطره پنهان شده بود خورد خیره شد؛ هدیدهای ارزشمندی که پشت آن ده به زنجیری که میان انگشتان او تاب می

گفت به مردی که حس  د. چه میای که حس سپاسگزاریش را بیان کند، پیدا نکر جمالت در سرش گم شدند و هرچه گشت کلمه

اش را روی زبانش  خوب زن بودن را در او زنده کرده بود؟ سرانجام از کلمات تشکر و قدردانی فاکتور گرفت و احساس به غلیان افتاده

 .نشاند

 .ای از وجودم رو داره از این به بعد این زنجیر برای من هم حکم تکیه -

 .یوسف خندید، از ته دل وجان

 میدی زنجیر رو به گردنت بندازم؟اجازه  -

 .باز بود دل و ی ارزشمند یک لبخند دست پاسخش به این هدیه

اش را با او حفظ کرد. دلش از این نزدیکی لرزید؛ اما دستانش نه و نفسش سخاوتمند از  تر شد؛ اما باز هم فاصله یوسف قدری نزدیک

 .عطر او پر شد
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 .ر شال او را پس زد و زنجیر را به گردنش آویختآنکه شال مهربان را بردارد، پ سپس بی

 .شاءاهلل به خوشی ازش استفاده کنی مبارکت باشه، ان -

پس از آن جایش برخاست و رختخوابش را روی هم تا کرد، به زیر بغلش زد و مانند شب گذشته آن را در دورترین نقطه از رختخواب 

ساعت و پلیورش کنار رختخواب گذاشت. آنگاه پشت به او شد و کوتاه و موجز مهربان پهن کرد و کمربندش را به همراه موبایل، 

 :گفت

 .خیر، خوب بخوابی شب به -

 !خب گویا نه از بـ*ـوس خبری بود و نه از بغـ*ـل و نوازش

اه دوم یا سوم سمت باال داد و به یوسف خیره شد که پشت به او آن سوی اتاق خوابیده و احتماالً به خواب پادش ی لبش را به گوشه

 .رسیده بود

 !کرد ی کوتاه کوبید. این مرد خوددارتر از آن بود که تصورش را می انگشتانش را مشت کرد و بر سرش آهسته چند ضربه

شال از سر برداشت، پتو را تا امتداد گردنش باال کشاند تا پلک بر هم گذاشت خواب نرم و آهسته پا به چشمانش گذاشت و 

 !وتاب او خواب از چشمانش پر کشیده ر تبدانست یوسف د نمی

*** 

کند و خاله شاه صنم یقیناً یکی از  دهد و زندگی را در رگ و پی آن جاری می ها به خانه و دیوارهایش جان می روح زیبای بعضی آدم

 .ها بود این آدم

 .ای زندگی به جریان افتاده بود و ولوله سرش برگشت و برای آخرین بار به در عمارت نگاه کرد که در حیاط آن شور مهربان به پشت

منتظر پر شدن بودند و او منتظر   مصرف که های کوچک یکبار کرد و کاسه قل می ور قل های شعله دو دیگ بزرگ که بر روی هیزم

 .های پر از اضطراب دست بردارد و به آرامش برسد ای که قلبش از تپش لحظه

 .سمت او چرخید نشست، نگاه از در برداشت و سرش بهدستش که میان دست گرم و حمایتگر یوسف 

 !تر بیا، جاوید سر خیابون منتظرمون واستاده کم سریع کنی؟ یه عزیزم به چی نگاه می -

شوره روی بام دلش جا  هایش بود و دل تک نفس به رحمانه در حال خفه کردن تک کرد. اضطراب بی حال آرام یوسف را درک نمی

 .خوش کرده بود

اش گذاشت و  گام با او قدم بردارد و جمالتش هم مفهموم باشد، دست روی سـ*ـینه کرد هم زنان سعی می که نفس رحالیسپس د

 :پرسید

کرد؟ به خدا اگه  گذره؟ توی حیاط ندیدی بشیر خان چطوری واله و شیدا مهرنوش رو نگاه می چی به خیر می یوسف یعنی همه -

 !رسه د، دستمون دیگه بهش نمیمهرنوش تا نیم ساعت دیگه بیرون نیا
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شد. باز هم اضطرابش را هنرمندانه  آمد، کارشان بسیار دشوار می ی خاله شاه صنم درست از آب در نمی حق با مهربان بود، اگر نقشه

ان کرد، برای اطمینان دست او را محکم می هایش را با مهربان تنظیم می طور که طول گام ی آرامش پنهان و همان پشت چهره

 .دستش فشرد

 .چی درست میشه عزیز دلم، نگران نباش، پیرزنی که این نقشه رو ریخته کارش رو خوب بلده و به امید خدا همه -

 .هایش شتاب بیشتری داد مهربان آمینی زیر لب گفت و به گام

*** 

ی از استرس بود، گام آخر نقشه را خراب دقتی که ناش بله حق با یوسف بود، خاله شاه صنم کارش را خوب بلد بود؛ اما مهرنوش با بی

سمت خیابانی که  کرد و میان بلبشویی که شاه صنم به پا کرده بود، بدون برقه با دمپایی از حیاط عمارت بیرون آمد و چون باد به

 .اش روان بود دوان درپی یوسف و مهربان منتظرش بودند دوید و آقا جهان هم نه همچون باد، ولی دوان

ومبهوت  که پلک بزنند، مات آن دوید و آقا جهان هم به دنبالش، بی ها می سمت آن یوسف با دیدن مهرنوش که بدون برقه بهمهربان و 

 .شان پرپر شد و به ته دلشان فرو ریخت رو شدند و نفس هردو در دم در سبنه ی روبه صحنه

 :زده گفت یوسف شتاب

 !روشن کن  جاوید زود باش ماشین رو -

حرف و کالمی همان کرد که او گفته بود و یک چشم آقا هم کنارش گذاشت. آنگاه به محض اینکه مهرنوش در ماشین را  بیجاوید 

های خسته و  باز کرد و روی صندلی عقب جای گرفت، پایش را روی پدال گاز فشرد و به راه افتاد و مرد گوژپشت را با نفس

 .سرشان جا گذاشتند هایی گوژ پشت تخم

 .آورد کوبید و اضطراب باال می سه نفر پر التهاب در سـ*ـینه میقلب هر

های تنش آن را لمس  کرد، مهربان آن را روی زبانش و مهرنوش بر روی رگ هایش احساس می یوسف تپش قلبش را درون شقیقه

 :بریده پرسید ی مهرنوش را میان دستانش گرفت و با لکنت بریده زده کرد. دستان سرد و یخ می

 !ه قرار نبود برقه سرت کنی تا شناخته نشی؟مگ -

 .چیز رنگی از حقیقت دارد بیند و همه مهرنوش ابتدا دستانش را میان دستان مهربان فشرد تا باور کند خواب نمی

 .هایش خاموش شود ی نفس هایش رسید و بارید تا آتش گر گرفته اش به داد التهاب نفس سپس چشمان ابری و بارانی

دونم شاید هم بود و من از شدت استرس پیدایش نکردم. اومدم  دا هر چی گشتم توی انباری حیاط پشتی برقه نبود! نمینبود! به خ -

زنه، آی سوختم آی سوختم و به بلور ناسزا  بیرون که به خاله شاه صنم بگم برقه رو پیدا نکردم که دیدم باز هم معرکه گرفته و داد می

کار باید  دونستم چی گفت. به خدا نمی کنه. همه دورش جمع شده بودند و هرکس یه چیزی می میگه که چرا حواسش رو جمع نمی

 .بکنم با یه تصمیم آنی بدون برقه از عمارت اومدم بیرون و اون مردک گوژپشت هم دنبالم اومد
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ی  سرش برگشت و از شیشه پشت هایش را از میان دستان مهربان بیرون کشید و به زده دست مهرنوش این را گفت و با حرکتی شتاب

 .عقب ماشین به بیرون نگاهی سرسری به خیابان انداخت

 .کنه خیال من بشه و از زیر سنگ هم که شده من رو پیدا می دونم بشیر محاله بی آقای مهندس، به خدا می -

ای زیر لب گفت و  وورافته ف و شلکرد، مهربان ای وای خفی های زنجیروار مهرنوش که از آن ناامیدی و دلهره چکه می میان اشک

کرد؛ اما کنجکاو این تعقیب و گریز  اش کشید و جاوید هر چند رانندگی می های زبر و آزاردهنده یوسف کف دستش را بر روی ته ریش

 .ها در گردش بود هایش با صدای آن گوش

 .مهربان درمانده اولین فکری که به ذهنش نشست را بر زبان آورد

 .ها کمک بگیریم نیست همین اآلن بریم سفارت ایران و از اونیوسف، بهتر  -

 .تپ چند ضربه به آن زد اش گذاشت و از سر استیصال تپ انگشتانش رابر زوی پیشانی

 .گرفت شده می بایست یک تصمیم عاجل، اما منطقی و حساب به بن بستی به نام چه کنم، رسیده بود و می

اش بگذارد، بعد از تأملی کوتاه به قدر نفسی عمیق،  ی عزیزم را اول جمله آنکه کلمه ید و بیهای زبرش کش کالفه دستی بر روی ریش

 :جواب داد

کنه. من با قوانین این کشور آشنا نیستم؛  حاال که مهرنوش خانوم از اون عمارت بیرون اومده رفتن به سفارت دردی از ما دوا نمی -

ها اینه که با اولین پرواز به  کنن و احتماالً اولین پیشنهاد اون جهت دستگیر نمی کسی رو بیدونم تا جرمی اتفاق نیفته،  ولی این رو می

 .خوام انجام بدم ایران برگردیم، کاری که دقیقاً من می

 .های کهنه و سنگینش قدری تازه شود آنگاه بعد از دم و بازدمی عمیق، پنجره را قدری پایین کشید تا نفس

زنم تا برای  ی صمدی، وکیل کارخونه رو از حفظ نیستم؛ ولی همین که برسیم هتل بهش زنگ می ده و شمارهشارژ موبایلم تموم ش -

 .اولین پرواز به ایران بلیت رزرو کنه. اگه مهرنوش خانوم تا زمان پرواز بیرون نیاد، بشیر حتی اگه پیدامون هم بکنه کاری ازش برنمیاد

ی پر  برگشت و با چشمان پر آب و متورم مهرنوش مواجه شد و دلش رفت برای چهرهسرش  یوسف به کمرش زوایه داد و به پشت

خواست تا مهربان نارنجی رنگش را با  داشت. دلش خلوتی می هایش دودوزنان خیره به او چشم برنمی استرس مهربان که مردمک

 :ها گفت آن ی دلش را زیر پا گذاشت و رو به هردوی ها آرام کند؛ اما خواسته ترین جمله لطیف

ش رو هم به  دلیلی نداره برای چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده نگران باشید! مهم اینه که اآلن شما دو تا خواهر کنار هم هستید، بقیه -

 .خدا بسپرید

لبخند زد،  که غرق در نگاه مطمئن یوسف پلک هم نمی ای که بوی آرامش بدهد و درحالی مهربان به دنبال یک سطر امید بود؛ جمله

پناه در  هایش را پاک کرد و همچون دختری بی ی اشک مانده رنگی روی لبش نشاند؛ اما مهرنوش نامطمئن از آینده با پر شال ته کم

 :درنگ پرسید هایش بود، بی های کابل خیره شد. جاوید که همچنان گیج و حیران ندانسته خود مچاله، به در تکیه داد و به خیابان
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 ن اصلی رسیدیم، حاال کجا برم؟آقا به خیابو -

 .اش که همچنان فنرهایش آزاردهنده بود، صاف نشست نگاهش را از مهربان برداشت و روی صندلی

 ...برو هتل -

کردن، فقط  تون از دست کی و برای چی فرار می پرسم همشیره دونم از فضولی خوشتون نمیاد؛ برای همین نمی آقا ببخشیدها می -

 .دمگزارش کارم رو می

گرفت، ما هم  تونه مرخص بشه، اون هم یک ریز سراغتون رو می تون شکر خدا حالش بهتر شده و دکتر گفته که می پسرعمه

پال جوابش رو دادیم. خدا رو شکر که بیمارستان خصوصیه، وگرنه همون دیروز صبح که مرخص شد بیرون پرتش  و سرهم پرت پشت

 تون باید سفارت ایران هم بریم، یادتون که نرفته؟ ی خروج پسرعمه کردن. تازه آقا، برای گرفتن اجازه می

وزرنگ، برایش حکم آچارفرانسه را داشت که کارها را برایش آسان  مردنی ری نقش زبر نگاهی به جاوید انداخت؛ این جوانک الغر نیم

 .کرد می

 :ود، برداشت و قدرشناس جواب دادهای موهای او که مثل گردی سفید بر روی آن پاشیده شده ب نگاهش را از شوره

 .تر برو هتل، من باید با تهران تماس بگیرم کم سریع مرسی که یادآوری کردی، حواسم هست. فقط یه -

 .جاوید یک چشم غلیظ گفت و پایش را روی پدال گاز فشرد

 .وگوهای ذهنی هرچهارنفرشان همچنان ادامه داشت سکوت به فضای ماشین برگشت؛ اما گفت

 .که با استرس آغاز شد به دامن شبش آرامش را کوک زدند. آرامشی از جنس خواب و امید به صبح فرداروزی 

ی هتل به شهر نه چندان روشن کابل خیره شد؛ نورهای دایره مانند کوچک و بزرگی که سوسو زنان در  مهرنوش از قاب پنجره

 .داداش را تغییر  درخشیدند. این شهر مسیر زندگی مخمل سیاه شب می

روزگاری نه چندان دور عاشق یکی از اهالی همین شهر شد، با نجیب عشق را تجربه کرد و حاال پر از خلع نبودن او با دستانی خالی 

نشین شود و از حلقش باال نزند.  هایش ته گشت. دست روی قلبش گذاشت، نفس عمیقی از ته جان کشید، بلکه غصه به وطنش باز می

 .رفت سمت حمام می گشت که حوله به دست بهسمت مهربان بر سپس به

کنم از یه خواب سنگین بلند شدم، خوابی که با یه رویای شیرین شروع شد، به یه کابوس رسید. هنوزم باورم  مهربان، فکر می -

 .گردیم نمیشه به بدون نجیب فردا به ایران برمی

 .تپ ضربه زد اش تپ روی سـ*ـینه

 .کنه جای خالیش قلبم رو مچاله می -

 .ی تخت کنارش نشست با دیدن بغض نشسته در صدای مهرنوش و چشمان پر آبش، از رفتن به حمام منصرف شد و لبه

 ی زیادی دارم. وقتی بهزاد طالقم داد یه کوه حرف مردم  گذشت زمان درمان تمام دردهاست. من توی این یه مورد خاص، تجربه -
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 .م، ولی همه رو به لطف خدا پشت سر گذاشتم و به زندگی برگشتمپشت سرم بود و یه دریا ناامیدی پیش رو

 .رفت تا دست در دست هم جاری شد را یکسره قورت داد و لبخند به لب کنار او نشست هایی را که می مهرنوش اشک

های آبجی  توی خصوصیرفتیم حرف بزنیم و من یه کوچولو  خیال. بیا امشب مثل قدیما که از خنده ریسه می ها رو بی اصالً غصه -

 .کم غیبتش رو بکنیم کوچیکه فضولی کنم. اول بریم سراغ یوسف و یه

 .اش کشید و روی دور پر حرفی افتاد ی مهربان را که دید، دستی به موهای صاف و ابریشمی خنده

 .بره هایی آدم ازش حساب می ی یوسف خیلی خوشم میاد، یه جوری راستش از رفتار مردونه و جذبه -

 .رنوش چشمک ریزی زد و با لحنی که منظوری پس و پشت آن باشد، ادامه دادمه

هایی که از بهزاد برام فرستاده بودی  ی موارد فقط باید بهش بگی چشم. نسبت به عکس خالصه خدا به دادت برسه، توی همه -

 .تر این که دوست داره قدوباالتر از بهزاده و از همه مهم ش معمولی ولی خب خوش قیافه

هایش را تیز کرد تا زلیخا شود و از  کرد. پر از اشتیاق گوش آورد و بعد هم به هوا پرواز می آمد مرغ دلش بال درمی اسم یوسف که می

 .پرد، به سراغ متین رفت ای که از این شاخه به آن شاخه می یوسف بشنود؛ اما مهرنوش مثل پرنده

تعریف کردی انقدر جوون باشه. خدا بهش رحم کرد جونش رو باالی این حماقت کردم متینی که برام  وقت فکر نمی مهربان هیچ -

 نداد، خیلی جذاب و تو دل بروست، البد کلی هم خاطرخواه داره، درست میگم؟

 .به یاد نازنین قیاسی افتاد

چاکشه و یوسف رو کالفه  ینهورگل خوشگل و پولدار به اسم نازنین عاشق سـ*ـ دونم یه دختر ترگل دونم، فقط می تعدادشون رو نمی -

 !کرده از بس زنگ زده و حال متین رو پرسیده

ش دیدنی بود وقتی یوسف توی البی هتل بهش گفت که دیشب به عقد هم در اومدید و تهران اون رو  وای مهربان به خدا قیافه -

 .وواج شد و بعد با تو دست داد و تبریک گفت کنید. اولش هاج رسمی می

 .حوری و آقا جانش افتاد و ته دلش مثل چاهی خالی شدبه یاد مامان 

 !خبرش جا بی وواج شود! وای به حال مادر و پدر از همه متین که متعجب و هاج

 .سمت او برگشت ای که مهرنوش به نایش زد، حواسش به ی آهسته با ضربه

 !ها زنم حواست کجاست؟ دارم با تو حرف می -

 :منگ جواب داد و نند کسی که به دیوار خورده باشد، گیجوپاشش را جمع کرد و ما حواس ریخت

 !خوام حواسم نبود، دوباره بگو معذرت می -

 .سرش شلخته جمع کرد و با لبخندی کج، کنج لبش نشاند مهرنوش موهای پریشانش را تابی داد و پشت
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 بود؟ خبر هچ دیشب کن تعریف خب. کوچیکه آبجی های خصوصی سر بریم خیال، بی رو قبلی الٔ  سو -

 .سمت حمام رفت ای زد و حوله به دست از جایش برخاست و به ی آهسته با پر دست به بازوی او ضربه

 !حیا... دیشب هیچ خبری نبود بی -

 .سرش دهن کجی به او کرد مهرنوش معترض به دنبالش راهی شد و پشت

 پنج ماه با بهزاد که زیر یه سقف بودی؟ ای نداشته. باالخره زنی، انگار تا به حال هیچ تجربه همچین حرف می -

های بهزاد تیری شد به قلبش فرو رفت و آن را مچاله کرد. به یک باره ایستاد،  خاطرات آن پنج ماه تحقیر و سرکوفت و پس زدن

یرد، سپس هایش را بر هم فشرد تا خاطرات گذشته پیش از این جان نگ گویی به یک دیوار از جنس فوالد برخورد کرده باشد. پلک

 .سمت او چرخید و در چشمانش خیره شد ی پا به روی پاشنه

ی من بهزاد توی  اونقدر سرگرم زندگیت از من دور شدی که حتی نفهمیدی من و بهزاد زندگی مشترکی با هم نداشتیم و رابـ ـطه -

 !زد فراتر نرفت اون پنج ماه لعنتی از گرفتن دست که گاهی همون رو هم پس می

 .هایش را باز کرد ها و شکایت ی گله اش را به او دوخت و با لحنی پر از برودت، بقچه نگاه خیره

دادی و همون ماهی یه باری که بعدها همون رو هم دریغ کردی، از حال و  هام جواب می اگه یه کوچولو برات مهم بودم به تلفن -

بستن چه  تیپ و جذاب که همه به به چهچه به نافش می شدی با بهزاد خوش وقت متوجه می پرسیدی، اون روز آبجی کوچیکه می

 .روزگار سگی دارم

گاه اون را این چنین خشمگین ندیده بود و شرمساری به  خبر و هیچ مثل یخ زیر آفتاب تموز وا رفت. از این بعد زندگی مهربان بی

 .هایش نشست میان جمله

کردم مراسم  جبران کنم. اون روزها من توی بیمارستان بودم و تصور میهام رو برات  هر چی بگی حق داری، قول میدم تمام نبودن -

عقد و عروسی با هم برگزار میشه و میری سر خونه زندگی خودت. بعد هم مستمری که پدر نجیب برامون فرستاد قطع شد من هم 

 .ها رو کم کردم تماس های اینترنت و تلفن خاطر هزینه مجبور شدم برم سر کار تا دخل و خرجمون جور دربیاد و به

 .معنایی گرفت هایش طرحی از لبخند بی مهربان لب

 .ی پا چرخید و پشت به او شد و راه حمام را پیش گرفت مهرنوش باز هم در صدد توجیح کارهایش برآمده بود. روی پاشنه

 .خوابم گیرم و بعد می ای برو بخواب من هم دوش می خیال! اگه خسته به قول خودت بی -

 دونه دختری یا هنوز چیزی بهش نگفتی؟ ینم یوسف میبب -

 .آنکه برگردد، دستش را باال برد و در هوا تکان داد بی

 .کنه دونه و احتماالً اون هم مثل تو فکر می نه هنوز در این مورد چیزی نمی -

 شد، تنها گذاشت؛ اما  یش مربوط میها برهم که بخشی از آن به شرمندگی مهربان این را گفت و مهرنوش را با یک دنیا افکار درهم



 

 
 

317 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .این تنهایی چندان دوامی نیافت و صدای زنگ در اتاق و دیدن یوسف پشت آن، لبخند به لبش آورد

 .خیر سالم آقای منهدس. شب تون به -

 :جواب دادترین بهانه، محکم  دستی سمت دیگر کشاند تا اشتیاق خوابیده در آن رسوایش نکند و با دم اش را به یوسف نگاه

 .داد؛ برای همین مزاحم شدم خیر. مهربان موبایلش رو جواب نمی شب شما هم به -

ای زد و از جلوی در  بندش لبخند موزیانه دستی راضی شود. یک تای ابرویش به باال جست و پشت های دم تر آن بود که با بهانه زیرک

 .کنار رفت

تشریف بیارید داخل، مهربان رفته حمام. تا اون جایی که یادم میاد حمام رفتنش  احتماالً موبالیش روی سایلنته و متوجه نشده. -

 .کم خلوت کنم خواستم برم توی البی هتل بنشینم و با خودم یه کشه و زود بیرون میاد. من هم می بیشتر از ده دقیقه طول نمی

اش که تا مچ پا امتداد پیدا کرده  لوز و دامن مشکیسمت کمددیواری رفت و مانتوی مهربان را بر روی ب مهرنوش این را گفت و به

بود، پوشید و شالی هم روی سرش انداخت و پیش از بیرون رفتن رو به یوسف که وسط اتاق بالتکلیف ایستاده بود شد و بعد از تأملی 

 :کرد، آرام و شمرده گفت ی ازدواجش بازی می هایش به زیر بود و با حلقه که پلک کوتاه، درحالی

وجود اومده خیلی بیشتر  م به م دور بودم؛ اما امشب فهمیدم خلعی که بین من و خانواده آقای مهندس من سه یا چهار سالی از خانواده -

ها از گرفتن  ی اون وقت زندگی مشترکی رو شروع نکردند و رابـ ـطه دونستم مهربان و بهزاد هیچ هاست. من حتی نمی از این حرف

 .دست فراتر نرفته

هایش  ای از بهت و تعجب آن را دربرگرفته بود خیره شد، بعد از رها کردن نفس نوش سر برداشت و به چشمان یوسف که هالهمهر

 . ادامه داد

کنم و یقیناً بعدها  هاش دخالت می خواد مهربان فکر کنه دارم توی خصوصی ها رو از من نشنیده بگیرید؛ دلم نمی لطفاً این حرف -

 .بهتون خواهد گفت. این روگفتم تا بدونید برای مهربان اولین هستید خودش این موضوع رو

 .ی عمر یک نفس انداخت و با لبخند روی لبش ادامه داد ای کوتاهی به اندازه هایش وقفه مهرنوش بین جمله

 .ولقه و حرف توش بند نمیشه گفت دهن شل فکر کنم حق با خاله شاه صنم بود که می -

 .هایش انحنایی رو به باال داد تا راه گلویش باز شود و به لب تمام بهتش را فرو داد

بینم که دلسوزانه حواسش به خواهرش هست و با قلب صافش راه رو برای من و  کنم، من خواهری رو می طور فکر نمی ولی من این -

 .مهربان هموار کرد. ممنونم که این موضوع رو بهم گفتید

سمت در حمام رفت و چند  هایش گذاشت و مهرنوش هول و دستپاچه به ک نقطه پایان جملهبا قطع شدن شرشر آب حمام، یوسف ی

 :ضربه به آن زد و با صدایی بلند گفت
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 .کم حال و هوام عوض بشه مهربان، من میرم توی البی هتل بشینم یه -

های  خارج شد و یوسف را با طیفی از رنگ آنکه از آمدن یوسف حرفی بزند، از اتاق ی مهربان را شنید، بی سپس همین که جواب باشه

 .وجود آورده بود، تنها گذاشت کمانی از شادی به شاد که بر روی احساسش رنگین

*** 

ی  که با حوله حالی اش را پوشید و گره محکمی به آن زد و در داد، حوله با شنیدن صدای تق که حکایت از بسته شدن در اتاق می

کرد، با صدایی بلند شروع به  اش که در حمام تمرین آواز می افتاده بود، مانند دوران نوجوانیتری به جان موهای خیسس  کوچک

 .ای عاشقانه کرد خواندن ترانه

  اندازه شود خندی تا دنیا رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی می -

بیرون آمد و در بیت دوم به صدایش اوج  چالند تا خشک شود، از حمام طور که سرش پایین بود و موهایش را با حوله می سپس همان

 .داد

 .بنشین رودرروی من چایم را با عطرت هم بزن -

 .حوله که از روی موهایش کنار رفت یوسف را با لبخند وسیع پیش رویش دید

 .زمان به احترام دلدادگی هر دو ایستاد

ای که به تن داشت روی سرش  رنگ، همانند حوله صورتیای  برهم مهربان شد که حوله یوسف محو صورت و براق و موهای درهم

ی حمام آن را تا باالی زانو  تراشش که حوله خورد و پاهای سفید و خوش وپال روی صورتش تاب می های پخش انداخته بود، چتری

 .برد درخشید و دل به گروگان می ای هتل می های سفید و حوله پوشانده بود، درون دمپایی

هایش  کرد و انعکاس صدای آن را در گوش تاپ قلبش را در تمام بدنش احساس می بهتری از او نداشت. تاپمهربان هم حال 

 .شنید می

العمل منطقی به تکاپو افتاد و عاقبت هیچ نیافت و با لبخندی نرم که شرمی دخترانه همراهش بود،  ذهنش به دنبال یه عکس

 .هایش را به زیر سر داد پلک

 !. متوجه نشدم اومدیخیر سالم، شب به -

اش را با او کوتاه کرد، سر انگشت دستش  اش بازگردد. دو قدم فاصله کوبید. نفس عمیقی کشید تا نفس رفته امان می قلب مهربان بی

 :لرزید ،گفت اش گذاشت و سرش را باال کشاند تا در چشمان او غرق شود و با صدایی که قدری خش داشت و می را زیر چانه

 !کنه رسن در دم غزل میشن، زیبای خفته صدات من رو جادو می وقتی به تو میها  واژه -

 .هایش کشید و سر خم کرد و او را به نرمی بـ*ـوس*یدن گلی بو*سید ومک آنگاه با سر انگشت اشاره بر روی کک

 اهش را در دم از او دزدید، ای خوش پر شد؛ عطری آمیخته با بوی شامپو و صابون معطر. کالفه قدمی پس رفت. نگ نفسش از رایحه
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 .سمت در رفت وار میان موهایش فرو برد و با صدایی که حاال دورگه شده بود، به انگشتانش را شانه

 .خیر بینمت، شب به خوری. فردا می هات رو بپوش؛ سرما می من میرم تو اتاقم، تو هم لباس -

 .یوسف این را گفت و مثل باد از اتاق خارج شد

 :ی یوسف گذاشت و زیر لب زمزمه کرد بر روی جای بـ..وسـ..ـه مهربان دست

 .خیر عزیز دلم شب تو هم به -

*** 

کرد، پا روی ابرها  خوان گریبانش را گرفته بود، هرگاه نگاهش که با یوسف تالقی می دلیلی که از صبح خروس کنار دلواپسی بی

 .گذاشت می

بازگشتن به وطن تمام وسایل مهیا بود؛ چهار عدد بلیت به مقصد تهران، مجوز خروج  . برای چیز را مرور کرد در ذهنش بار دیگر همه

سر گذاشتن لحظاتی پر  متین که بعد از کلی دوندگی یوسف آماده شده بود. دو عدد چمدان بسته شده و چهار مسافری که بعد از پشت

 .دندالتهاب، کنار هم در رستوران هتل جمع شده و منتظر پیایان این سفر بو

 .شد ی متین که با شمشیری از رو بسته گاهی از آن سوی میز نصیبش می های خصمانه چیز بر وفق مرادش بود، اال نگاه همه

ای که بفهمند  رو شدن با مامان حوری و آقا جانش، آن لحظه ای در دلش به پا کرد. ترسی گنگ از روبه های خصمانه، زلزله این نگاه

 !ها به عقد مهندس یوسف روشن درآمده ی آن ان بدون اجازهمهربان همیشه سر به راهش

دوان  اش، صبا دوان های ذهنی صدایی در ذهنش طنین انداخت و میان همهمه از تصور ناراحتی آن دو عزیز دوست داشتنی، وای بی

ماالً مادر متین، خانوم دکتر، را هم بایست صبا و احت داد؟ حاال می خود را به افکار پریشانش رساند. او را دیگر کدام کنج دلش جای می

 .کرد های خصمانه اضافه می به لیست این نگاه

 .شتاب در حرکت است ای گذاشتند که این چنین کند و بی ای کهنه و فرسوده کرد زمان را روی نقاله حس می

سمت مهرنوش چرخید که  هایش به کرنگ کند. آنگاه مردم ی متین را کم اش را نوشید تا تلخی آن، تلخی چهره ای از نسکافه جرعه

کرد و همانند مرغی  هایش پنهان می هایش را پشت پر حرفی ایستاد و تمام استرس ناشی از دلواپسی ای از چرخیدن نمی زبانش لحظه

شیک و  گفت و این بار به سراغ او آمد و با ژستی خاص که سعی داشت زند تا دانه برچیند، از هر دری سخنی می که به زمین نوک می

 :اش را نشان داد و معترض گفت های الانگشتی خانومانه باشد، یک پایش را از زیر میز بیرون آورد و دمپایی

جوری توی این سرما با این  داشتنی! حاال من چه دختر تو که مانتوی اضافه با خودت آوردی، الاقل یه جفت کفش اضافه هم برمی -

 ها فرودگاه بیام؟ دمپایی مثل غربتی

 .اش چشمانش را باریک کرد ین روی بینیچ
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کرد تا بلکه زبانش از کار  آمد چند ناسزای درشت بارش می زد و بدش نمی مهرنوش باز هم روی دور پر حرفی، بدون فکر حرف می

 :داد ای نسکافه خیلی نرم و مودبانه جواب بیفتد؛ اما حضور متین و یوسف در آن سوی میز، مانع شد و بعد از نوشبدن جرعه

دونستم خب با خودم کفش اضافه  دونستم قراره با دمپایی الانگشتی از عمارت فرار کنی؟! اگه می آخه قرونت برم من از کجا می -

 .آوردم می

هایش را پشت کف دستش پنهان کرد و متین آن را به نیشخندی تبدیل و آنگاه سر بیخ گوش  یوسف سر به زیر انداخت و خنده

 :وارکه فقط او شنونده باشد، گفت پچ نشسته بود، فرو برد و ریز و پچیوسف که کنار او 

 خدا به دادت برسه داداش! اگه مهر بان هم مثل خواهرش حراف باشه که روزگارت سیاه و کبوده؟ -

 :تر از او، زیر لب جواب داد و آهسته  هایش را در نطفه خفه کرد هایش بر روی هم خنده با فشار لب

وقت  گیره حراف میشه و نگرانه برادرشوهرش مرحومش که یه شنون. خودش میگه هروقت اضطراب می ه وقت میزشته متین، ی -

 .ش پیدا نشه مثل اجل معلق سروکله

 .کند سمت مهرنوش برگشت؛ زن زیبایی بود، از آن دسته زنانی که به آسانی نگاه مردان را به خود جلب می متین خط نگاهش به

اش  پچ در گوشی مهرنوش و مهربان که با خنده توام بود، استفاده کرد و دست روی پهلوی زخمی البرد و ازپچیک تای ابرویش را با

 .هایش را از سر گرفت پچ گذاشت تا هنگام خم شدن به آن فشار نیاورد و باز هم پچ

ت رو زودتر  شد! جان صبا نسکافه خیالش می دونه این چه ورورجادوییه، وگرنه به واهلل بی زن خوشگلیه، ولی البد بنده خدا بشیر نمی -

 .ی این سفر مزخرف کنده بشه ی هتل رو تسویه کن بریم فرودگاه تا قال قضیه بخور، پاشو برو هزینه

ای تصنعی صدایش  ای نسکافه فرو داد و آنگا همانند یک جنتلمن با سرفه اش را به مرز قهقهه نرسد، آن را با جرعه برای این که خنده

 .سمتش جلب شود ی صاف کرد تا حواس آن دو بهرا قدر

قدر درگیر مجوز خروح متین شدم که فراموش کردم باید جاوید رو  خوام، کوتاهی از من بود؛ اون مهرنوش خانوم، معذرت می -

 .فرستادم تا براتون یه جفت کفش بخره؛ ولی حاال خیلی دیره و باید فرودگاه بریم می

اش اضافه  های قبلی ای به جمله هایش را پاک کرد و جمله تی کنار دستش بر گداشت و با آن دور لبدس کاغذی از روی پیش دستمال

 .کرد

 .پیدا بشه دستی کفش سنتی افغانی  شاپ فرودگاه خرید کنیم. احتماالً توی قسمت صنایع تونیم از فری می -

 .رفش را توجیح کندهای او آمد تا ح زده میان جمله جایش شتاب مهرنوش شرمنده از حرف نابه

هوامون عوض بشه. مهم پاسپورت و  و کم شوخی کنم تا حال خواستم با مهربان یه نه نه آقای مهندس، منظورم این نبود. فقط می -

 .جا هم خیلی بهتون زحمت دادم بلیت برگشت به ایرانه که دستمه، تا همین
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اش ظنز ظریفی آویخت و با حفظ همان پوزخند  ر آزارش دهد و به جملههای نشسته در پهلویش کمت جا شد تا بخیه به متین قدری جا

 :دار گفت معنی

 .خانوم دلشاد، نگران قوم شوهرتون نباشید، با دمپایی الانگشتی هم میشه فرار کرد -

پشت میز برخاست و ی متین هرچند بار طنز داشت؛ اما کنار پوزخند معنادار روی لبش به مذاق مهرنوش خوش نیامد. به آنی از  جمله

 :اش را پر غرور باال داد و خیره در چشمان گیرا و جذاب او گفت چانه

 !ها ازدست قوم شوهرم فرار کردم؛ اما خدا به داد مهربان برسه من با همین دمپایی -

 .جا میخ کوب کرد جواب تند و تیز مهرنوش هرسه را تا مرز تعجب برد و همان

هایش در هم جفت  هایش را گاز گرفت و متین در دم سگرمه هایش پرکشید. مهربان از خجالت لب دهیوسف با ابروهای باال رفته خن

 .شد

کنان از رستوان خارج شد و تلخی  شلب العملی بماند، با عذرخواهی کوتاهی شلب آنکه منتظر جواب یا عکس مهرنوش این را گفت و بی

 .ها هم سرایت کرد نسکافه به اوقات آن

*** 

رای آن چهار نفر پر از خاطرات تلخ و شیرین رو به پایان بود، برای جاوید منفعت بسیار داشت و با دیدن پنج تا اسکناس سفری که ب

 .ی بزرگ گرد و از خوشی چراغان شد ی یک دکمه صد دالری که یوسف به سویش دراز کرده بود، چشمان ریزش به قاعده

 زدمون رو به افغانی حساب کنید؟م آقای مهندس خیلی زیاده! مگه قرار نبود دست -

 .آمد سمت او می سالنه به کرد؛ اما تمام هوش و حواسش پی مهربان بود که سالنه ه چند با جاوید صحبت می

 .اش چپاند باز با لبخندی بر روی لب آن را داخل جیب کاپشن زواردررفته های جاوید دالرها را تا کرد و دست و دل میان تعارف

م رو بهت میدم، هروقت اومدی  تونی پیشکار خوبی برام باشی، آدرس کارخونه چند روزه خیلی کمکم کردی. می نوش جونت، این -

 .کنم ای مشغولت می ایران پیشم بیا. حتماً یه گوشه

 .ها و چشمانش هماهنگ با هم از لبخند سرشار صورت جاوید از شادی پر شد و لب  تمام

سمت مهربان گام تند کرد و دستش کنار دست او  را ردیف کند؛ اما یوسف مجالی نداد و بهدهان باز کرد تا قطاری از تشکرهایش 

 .هایشان روی هم جفت شد روی چمدان نشست و نگاه

 .اش ترواش کند دوست داشت یک دنیا عاشقانه به پایش بریزد؛ اما اجازه نداد تا احساسش از چهره

 .چمدونت رو بده من میارم -

 :ر به اطراف تکان داد و پرسیدپس از آن سرش را زی

 خوبی؟ باز چرا رنگت پریده؟ -
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 !ی حال دگرگونش نشد دانست چرا چاره کرد؛ اما نمی این توجه خاص مردانه باید حال دلش را خوب می

در حال رحمانه  شوره پر توان شمشیبر به دست به جان آرامشش افتاده و بی کرد دل هایش را نرم بر روی هم فشرد، احساس می لب

 . کردن آن است تکه تکه

اش تاب داد و  انداخت فاکتور گرفت و دستش را به حالت دورانی روی سـ*ـینه اش چنگ می از بیان استرسی که به دل و روده

 .ای که چند دقیقه پیش خورده بود، ربط داد وهوای ابری دلش را به نسکافه حال

 .خوردم می دلم داره آشوب میشه. فکر کنم نباید نسکافه رو -

دوان خود را به او رساند و  ای در تکاپو بود که جاوید دوان داشت و ذهنش به دنبال راه چاره ی او برنمی یوسف چشم از رنگ پریده

 :کنان گفت هن درنگ خم شد و چمدان را از دستش گرفت و هن بی

تر از قبل شده و طالبان هرروز یه جایی رو منفجر  منخوام دم آخر نگرانتون کنم؛ ولی کابل چند وقتیه که ناا آقا ببخشیدها نمی -

 .ترسم به ترافیک بخوریم و به پروازتون نرسید کنن. بهتره تا دیر نشده حرکت کنیم؛ می می

 .اش هیچ نشانی از ترس پیدا نبود. کوتاه سری جنباند های دلش را پر از ترس کرد؛ اما در خطوط چهره وچوله جاوید ماهرانه چاله

 .ها رو بگذار توی ماشین و به متین و مهرنوش خانوم بگو سوار بشن تا ما هم بیاییم تو برو چمدونباشه  -

 :اش برداشت و کنار گوشش نرم نجوا کرد آنگاه کیف مهربان را از روی شانه

 .عزیزم کیفت رو من بده. بریم سرویس بهداشتی یه آبی به صورتت بزن تا حالت بهتر بشه -

 .ن و مهرنوش را نشان دادسپس با سروچشم متی

 .خدا به دادمون برسه، قوم و خویشمون از همین حاال شمشیر رو از رو بستن -

شوره همچنان  های هردو با یک من عسل هم قابل هضم نبود. لبخند پر زد و روی بام لبش نشست؛ اما دل حق با یوسف بود؛ اخم

 .چهارچنگولی ته دلش پایدار ماند

ها را پیدا کرده بود و از صبح  رودگاه شدند، غافل از اینکه بشیر به آسانی نوشیدن لیوان آبی محل اقامت آنمسافران تهران راهی ف

 .زد تا از هتل خارج شوند شان را چوب می سیاه حوالی هتل زاغ

*** 

 فصل دوازدهم

های جاوید ببندد که مانند یک  پر حرفیهایش را به روی  وتاز بدهد فقط کافی بود دروازه گوش ی تاخت برای اینکه به افکارش اجازه

 .داد شناس خیابان به خیابان، با طول و تفصیل درمورد آن شرح می لیدر وظیفه

 .های شلوغ و پر ازدحامش خیره شد ها و پیادهرو ی سرد ماشبن تکیه داد و به شب بارانی کابل و خیابان سرش را به شیشه

 .کردند آوردند و روزمرگی طی می سرنوشتشان را تاب میی حاکم بر  ها به مردمی که صبورانه سختی
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کرد.  پشت با مهرسا پیامک ردوبدل می به نگاهی به مهرنوش انداخت که سرمست برگشتن به وطن، موبایل او را گرفته بود و پشت نیم

 . کرد لحظه برایش ارسال می به ی فوتبال گزارش لحظه احتماالً مانند مسابقه

 .برهمش شناور شد سمت شیشه برگشت و باز هم در افکار درهم لب نثارش کرد و دوباره سرش بهای زیر  دل خجسته

گشت و  باری از خاطره برمی رسید؛ اما حاال با کوله تعداد روزهای اقامتش در این کشور شاید به تعداد انگشتان هردو دستش نمی

 .رویش فردایی نامعلوم قرار داشت پیش

بایست دیر یا زود از عقد و محرم شدنش برای مامان حوری و آقا جانش توضیح  گشتند و می ان برمیدو سه ساعت دیگر به ایر

 .داد می

ها فقط مهرنوش و خاله شاه صنم شاهد عقد و پیمان آن دو  گفت که در این عهد و پیمان به غیر از ذات یکتای پرودگار از زمینی می

 .ها ثبت نشده است ترخانه و مکان رسمی عقد و پیمان شرعی آنخبر و هیچ دف بودند و قانون و دفتر دستکش بی

رفت را سر جایش بنشاند و ردپای آه  سو می سو و آن کنان این لی نفس عمیقی کشید چیزی شبیه آه تا بلکه افکار بازیگوشش را که لی

 .ی ماشین به جا ماند ای ابر بر تن سرد شیشه ای از بخار شد که همانند توده گرمش هاله

وار یوسف که قلبش را تا مرز انهدام پیش بـرده بود.  ی نوازش رفت؛ مثالً بـ..وسـ..ـه اصالً باید به سراغ چیزهای خوب می

توانست قلبش را از شدت خوشی منفجر کند تا اولین مرگ اثر خوشی در تاریخ به ثبت برسد یا به سراغ  ای که می بـ..وسـ..ـه

ی او را اشباع و حس خواسته شدن را در  فریب روح دخترانه واری که زیبا و دل های نوازش ، نگاهرفت اش می های خاص و مردانه توجه

حرفی که چه  آمد. مرد کم پایش می به کرد که مثل سایه پا خط دوره می به های پر حرارت او را خط کرد یا نگاه تارتار وجودش زنده می

 .خرید ان را برای خود میهنرمندانه با سکوت پر ابهتش چه آسان احترام دیگر

شد که روی صندلی جلو نشسته  ای می شانه کرد و غرق دنیای مرد چهار خواست در یک وجب سکوت پیدا می آخ که چقدر دلش می

 .داد های جاوید لیدر گوش می بود و صبورانه به حرافی

 .ی زمین بود ترین مرد روی کره شک برای او جذاب بی ای دارد؛ اما ی معمولی، اما مردانه القول معتقد بودند چهره مردی که همه متفق

 :وتاب گفت جاوید پشت چراغ قرمز چهارراه ایستاد و با آب

های قدیمی کابله یه جایی مثل چهارراه ولیعصر شما توی ایران، چهارراه بزرگ و  آقا اینجا چهارراه حاج یعقوبه، از اون محله -

 .شلوغیه

 .ای در دلش به پا کرد هایش بسته شود که ناگهان غرشی مهیب و رعدآسا زلزله ه گوشهایش را بست تا بلکه درواز چشم

 .ی گوشش رد شد شد که دیوار صوتی را شکست و از پرده البته دومین زلزله به جیغ بنفش مهرنوش منتهی می

 .های هراسانش باز شد قرار قلبش، به آنی مردمک های بی به همراه تپش
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چالند و نگاه مشوش متین که  ی مهرنوش بود که دست او را از ترس میان دستش محکم می زده چشمان وزغاولین چیزی که دید 

ای آتشین  چرخید، سپس در آن سوی چهارراه، کنار خیابان ماشینی را دید که در تاریکی شب مثل گلوله دودوزنان به اطراف می

 .کرد بارید سـ*ـینه سپر می امان می کشید و برای بارانی که بی های سرکش آتش، رقصان به آسمان زبانه می سوخت و شعله می

ها جایش را به ترس داد و غوغا و  ای بعد به کوتاهی عمر یک یا دو ثانیه بهت و ناباوری برای عابران و سرنشبنان خودرو لحظه

 .ی زمین آورده باشند ومرجی به پا شد آن سرش ناپیدا! گویی قیامت را به آن نقطه هرج

ای کور در چهارراه ایجاد  توجه به چراغ قرمز به دنبال راهی برای فرار بودند و همین امر باعث شد گره ها از ترس بی ی ماشین ندهران

 .شود

 .گریختند دویدند و گروهی دیگر از مهلکه می سمت ماشین می جمعی به

 :های آتش بود، گفت کوب به روی شعله خکه نگاهش می برهم، درحالی بریده با جمالتی درهم جاوید پر از استرس بریده

خبره. خدا کنه کسی طوریش  ی انتحاری جلوی پاسگاه پلیس باشه. حکماً کار طالبان از خدا بی یا حضرت عباس، فکر کنم یه حمله -

 .شد ها خردوخاکشیر می ی ماشین نشده باشه. بمبش خیلی قوی نبود، وگرنه شیشه

 .های جاوید را قیچی کرد رض جملهاش را شکست و معت متین سکوت طوالنی

های دیگه راه بگیر از این جهنم بریم بیرون تا ما  بینیم. به جای پر حرفی دست بجنبون تروفرز از ماشین کور نیستیم، خودمون می -

 .رو هم منغجر نکردن

 .لحن کالم متین، غرور جاوید را نشانه گرفته بود

 .ها توی هم پیچ خورده؟ اگه شما بلدید پرواز کنید بفرما پشت فرمون بنشین نبینی ماشی آقای پسرعمه کجا برم؟ مگه نمی -

لرزید و  تیک می سمت یوسف چرخاند. صدایش همانند کسی که در سرما مانده باشد تیک اش را به زده آنگاه نگاه ترسیده و وحشت

 .لحنش همچنان درمانده و مستأصل بود

 .نیست اینجا بمونید؛ ولی باز هم هر چی شما بگیدآقا ببخشیدها، ولی به نظرم دیگه صالح  -

خواست و به آسمان  های آتشی که از ماشین برمی اش از شعله برای اینکه از بهت و ناباوری بیرون بیاید، پلک زد تا نگاه مات و خیره

 .کشید و جمعیتی که به گرد آن حلقه زده بودند، جدا شود زبانه می

آنکه  خیره بی ی مهربان بود که خیره و رنگ و رخ پریده  برگشت و اولین چیزی که دید نگاه ترسیدهسرش  درنگ به پشت پس از آن بی

 .داشت پلک بزند، چشم از او برنمی

اش  ها برگشته بود، با ابروهای شمشیری سمت آن گفت و متین با دیدن یوسف که به وار ذکر می پشت زیر لب زمزمه به مهرنوش پشت

 :فترا در هم تاب داد، گ

 آورده درست وسط میدون جنگ؟ یوسف آدم قحط بود این مردک رو استخدام کردی؟ ما رو -
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 .گرفت بایست در شرایط پیش آمده، بهترین تصمیم را می فرصتی برای جدل با متین نداشت و می

برهم بود و بعد  آشوب و درهمسمت جلو برگشت. افکارش همانند ازدحام پیش رویش  های متین را به جاوید نادیده گرفت و به توهین

 .تأملی کوتاه، آخرین تصمیم را گرفت

شیم میریم یه خیابون باالتر و تاکسی  ها رو بیار. ما پیاده می جاوید سریع پیاده شو، صندوق عقب ماشین رو باز کن و چمدون -

 .گیریم می

گی مادر و خواهرهام رو در میاره وسط این قیامت به تونم چهارچرخی که خرج زند چشم آقا، تو رو حضرت عباس حاللم کنیدها. نمی -

 .اومدم. شما بهتره زودتر از این مهلکه دور بشید پا شده به امان خودش رهاکنم، وگرنه باهاتون می

ای به شانه او زد و دستش را روی  ی دوستانه برد. ضربه ی خوشی با خود به ایران می از این پسر که قسمش حضرت عباس بود خاطره

 .ی در گذاشت ستگیرهد

 .جا خیلی کمکمون کردی تو ما رو حالل کن. تا همین -

آنکه خداحافظی کنند، پیاده شدند؛ ولی از آن جایی که سفری که رو به  داد، بی ای ته دلشان را قلقلک می که دلهره هرچهار نفر درحالی

ازدحام پا گذاشتند، به یکباره بشیر خان مثل یک قارچ سمی از پایان بود، خیال تمام شدن نداشت، به محض اینکه به پیادهرو پر از 

وتارش را در چشمان  روی یوسف ایستاد، سـ*ـینه سپر کرد و نگاه تیره زده در حال فرار بودند سر برآورد، روبه میان عابرانی که وحشت

 .ی یوسف ضربه زد یوسف فرو برد و با کف دست به سـ*ـینه

 دزدی؟ ی و نمکدون رو شکوندی! حاال عروس من رو میمهندس خان، خوب نمک خورد -

 .ی او زد ای به سـ*ـینه رگ غیرت یوسف پر نبض شروع به تپیدن کرد. او هم همانند بشیر با کف دست آهسته ضربه

 .من راه و رسم نمک خوردن رو بلدم. تو برو یاد بگیر که چشم طمع به ناموس برادرت نداشته باشی -

ی دائم برات  ت رو بگیر و راهت رو بکش برو وطنت. عروس باید با من بیاد، زیاد پا پیچم بشی، سند صیغهمهندس خان دست زن -

 .ورتر از خاک افغانستان بگذاره کنم که عروس نتونه پاش رو یه وجب اون میارم تا چهارتا شاهد کاری می

 .یک گام پس رفت ی یوسف زد، آنچنان که یوسف تری به سـ*ـینه ی محکم سپس با کف دست ضربه

 ای که گربه دیده باشد، پشت یوسف پنهان شد. مهربان از وحشت دست یوسف را میان دستش فشرد؛ اما مهرنوش چون جوجه

توجه به زخم نشسته در پهلویش به دفاع از یوسف سـ*ـینه سپر کرد و بادی به غبغبش  تر بود و بی العمل متین قدری خشن عکس

 .انداخت

 !ها وگرنه با من طرفی واظب دست هرزت باشهوی میر غضب، م -

 .ور شد؛ اما مجالی برای زدوخورد پیدا نکرد سمت متین حمله بشیر به
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انفجار مهیب دیگری قیامتی به پا کرد آن سرش ناپیدا! زمین به زیر پایشان یله رفت و نوری همانند رعد، دمی کوتاه آسمان را روشن 

 .گریختند هدف می زده و هراسان بی چنین وحشت باشند که مردم اینکرد. گویی در صور اسرافیل دمیده 

 .دویدند رفتند و برخی چون باد می زدند و به خیابان می توجه به عابران دیگر تنه می برخی بی

*** 

 .ی او بود میان آن قیامتی که به پا شده بود، آخرین چیزی که از مهربان به یاد داشت، دست رها شده

نشست، نگاه  های ریز و درشت بارانی که بر روی صورتش می توجه به قطره بارید و او بی و یک نفس با تمام توانش می امان باران بی

 .اش را به اطراف چرخاند درمانده

هایش را  کرد میان این قیامت نفس آفرید. او احساس می نشانی مانند سور اسرافیل در فضا وحشت می صدای آژیر آمبوالنس و آتش

 .هایش برای یک موکلول هوا به دست و پا افتاده ده است که ریهگم کر

 .چنین از درون نابود، منهدم شده اند که این چنان برافروخته و سر در گریبان بود که گویی طالبان بمب را درون او منفجر کرده

ا در میان تاریکی و وحشتی که بر اش کشید و ناتوان از تفکری منطقی که استمرار داشته باشد، نگاهش ر دستی به پیشانی خیس

اش را با  های خسته گریختند، به گردش درآورد و ناامیدتر از لحظات قبل، نفس خیابان سایه انداخته بود و جمعیتی که هراسان می

 :پاهایش قسمت کرد. دست بر روی زانو گذاشت و خم شد؛ حالتی مانند رکوع و زیر لب نجواکنان با خودش زمزمه کرد

 تو کجایی؟ دختر -

 :اش را استوار کرد. مستأصل با صدایی که خط و خشی میان امواج بم آن نشسته بود، رو متین گفت سر برداشت و قامت خمیده

دروپیکر گمش کردم. تموم طول و عرض خیابون رو گشتم، نبود. موبایلش رو هم جواب  مهربان نیست. متین توی این شهر بی -

زدی دستش توی دستم بود؛ اما وقتی صدای انفجار اومد و برق رفت، بین اون شلوغی و ازدحام  ف مینمیده. با اون مرتیکه که حر

 .گمش کردم

گرفت در امان  رفته شدت می تر پیادهرو کشاند تا از بارانی که رفته هایش را پنهان کرد، بازوی او را گرفت و به کنج خلوت متین دلهره

 .باشند

 .بی؟ دوباره زنگ بزن. بچه نیست که گم بشه البد همین دوروبرهاستزنی مرد حسا خب چرا گیج می -

 .سمت او براق شد ی افکارش چنان از هم گسیخته و پریشان بود که عصبی به رشته

 .چی میگی تو؟ بیشتر از بیست دفعه زنگ زدم، موبایلش خاموش بود-

 .ش آمد و صدایش را از ته چاه درماندگی بیرون کشیدای که یکی از عابران به او زد را نادیده گرفت، قدمی پی مهرنوش تنه

 .آقای مهندس میگم شاید بشیر مهربان رو دزدیده باشه تا من رو مجبور به برگشتن بکنه. به خدا از اون هرکاری برمیاد -
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از ته دل گفت و چشمانش را برای اینکه زیر آوار نا امیدی له بشود و آخرین توانش به یغما برود همین یک جمله کافی بود. ای وایی 

 .از استیصال بر هم فشرد

ای و ناسزایی درشت و آب نکشیده نثارش کرد. دردسرهای این دختر تمامی نداشت. نگاه تیزش را به  متین بعد از حرص دندان قورچه

 .ا تزریق نکنده هایش استرس به حال آن برد تا با حرف آمد خنجری هم به گلویش فرو می چشمان او فرو برد و بدش نمی

ی  وپرت میگی؟ خوشت میاد آشوب به دل آدم بندازی؟ فیلم هالیوودی نیست که. خودت رو انقدر تحویل نگیر و واسه چرا چرت -

ت نشون داد چقدر عاشقه! صدای انفجار که اومد و برق رفت از ترس پا به فرار گذاشت و اللوی  خودت سناریو ننویس. عاشق دلخسته

 .جمعیت گم شد

 .سمت یوسف چرخید اش را از مهرنوش گرفت و سرش به نگاه پر غیظ آن

 .مونیم کنیم. بستنی نیست که آب بشه و بره توی زمین! نهایتاً یه شب دیگه اینجا می گردیم و پیداش می نگران نباش داداش، می -

هایش  های متین، مردمک گوشه کنایهتوجه به  هایش جاری بود و بی بارید، اشک پای بارانی که شرشر از آسمان می مهرنوش هم

 .جوید هایش را به دندان گرفته بود و تارهای نازک آن را می ی سیبیل چرخید و متین هم گوشه هدف به اطراف می بی

 .ها را از روی زمین برداشت و به دست متین داد های درونش درگیر یک تصمیم منطقی، خم شد چمدان یوسف عاقبت میان کشمکش

گیرم با مهرنوش فرودگاه برید، من هم  رایط پیش اومده صالح نیست حتی یه شب دیگه اینجا بمونیم. براتون تاکسی میبا این ش -

 .گردیم کنم خودمون رو به پرواز برسونم. در غیر صورت با پرواز بعدی برمی کنم و سعی می مهربان رو پیدا می

 :شت و لجوجانه گفتهایش را پاک کرد، قدمی پیش گذا مهرنوش با پشت دست اشک

 .جا نمیرم من بدون مهربان هیچ -

تری را نداشت. کف دستش را روی صورتش کشید و صدای محکم و  ی دردسر تازه ظرفیتش به قدر کافی پر بود و دیگر حوصله

 .سمت او نشانه گرفت قاطعش را به

 !ای رو ندارم زهی دردسر تا دید! دیگه حوصله شما اون کاری رو که من بهتون میگم انجام می -

ای آویزان و یک  لوچه و های درهم و اوقاتی تلخ، بعد از یک طومار سفارش راضی به رفتن شد و مهرنوش با لب متین با سگرمه

 .بغـ*ـل دلواپسی راهی شد و یوسف را با یک دنیا چه کنم در آن قیامت به پا شده، زیر باران جا گذاشتند

*** 

خبری و دلواپسی و صدای مرتعش و لرزان مهربان پاهای او را به زمین  ده بود؛ جایی مثل برزخ بیمیان زمین و آسمام معلق رها ش

 .هایش رساند و نفس را به ریه

 :پرسید وار مسلسل و کرد فوران زبانش سر از آتشفشانی های گدازه مثل ذهنش های الٔ  سو -

 خاموشه؟ی کجاست؟ موبایلت چرا  دختر جون به لبم کردی! این شماره -
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ی کوچک  دانست. بار دیگر نگاهش را در تاریک و روشن مغازه خب یقیناً حسی به نام خوب بودن نداشت. اینکه کجا هست را هم نمی

کرد و پیرمردی که به او زل زده بود به  وپاش آن سوسو می خواروبار فروشی و نور گردسوزی که روی پیشخوان کوچک و ریخت

تحمل  هایش، بی هایش صف کشیده پشت مردمک را فرو داد تا صدایش مفهوم باشد؛ اما اشکگردش درآورد، سپس بغضش 

 .هایش دویدند دست هم روی گونه به دست

 .یوسف، موبایلم گم کردم و توی یه خواروبار فروشی هستم -

کرد، او را همانند اسپندی  هایی که خنجر به دلش فرو می انگشتانش را به میان موهایش سر داد. بغض صدای مهربان و تصور اشک

 .اش را بازگشت قرار کرد و چند قدم رفته بر روی آتش داغ پر التهاب بی

 .عزیز دلم به جای گریه کردن بگو آدرسش کجاست تا بیام دنبالت -

م ای از او چش شده لحظه هایی باریک هایش به روی پیرمرد ریزنقشی نشست که کت مندرسی به تن داشت و با مردمک مردمک

 .داشت برنمی

 .ش بپرسم دونم، بگذار از فروشنده نمی -

 .سمت مهربانم روان شد یوسف وقتی آدرس را گرفت همچون باد به

*** 

ی گم شدنش بود. حسی آمیخته با ترس و تنهایی و رها  وهفت سالگی گم شود! این اولین تجربه کرد در سن بیست گاه تصور نمی هیچ

 .نت نیستندهایی که حتی هموط شدن بین آدم

پولی و نداشتن موبایل را در یک کشور بیگانه به آن اضافه کنی، معجونی از دلهره، بغض،  گم شدن به قدر کافی سخت است و اگر بی

داشت،  سمت او برمی های بلندش که به سازد و حاال مهربان چنین خالی داشت و با دیدن یوسف قدم پناهی برایت می سرگردانی و بی

 .سمت او دوید ی چهارپایه چوبی کنار پیشخوان برخاست و بهبه آنی از رو

ای که ترس توبیخ داشته باشد، میان  دید و مانند دختربچه هایش تار و لرزان می لرزید و یوسف را از پس اشک اش از بغض می چانه

 :بریده کرده بود، توضیح داد هایش را بریده هایی که جمله گریه

 جوری بشه. برق که رفت یکی بهم تنه زد و موبایلم از دستم افتاد، خواستم این لفتی نیستم. نمیوپا چ ببخشید، به خدا دست -

خیالش شدم. وقتی سر بلند کردم شما رو پیدا نکردم. توی خیابون هم نبودید تا  خم شدم موبایلم رو بردارم؛ ولی پیداش نکردم و بی

ودم رو برگردم که دیدم بشیر داره دنبالم میاد، از ترس اینکه یه دردسر خواستم همون راهی که رفته ب اتنهای خیابون رفتم. می

ها من رو گم کرد و خودم هم گم شدم. ببخشید توی این سفر  کوچه پس و ای برامون درست نکنه پا به فرار گذاشتم. توی کوچه دیگه

 !و مهرنوش رو هم نگران کردمدردسرهای من و مهرنوش برات تمومی نداره. البد پرواز رو از دست دادیم و متین 
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توجه راننده تاکسی  یوسف دیگر بیش از تاب نیاورد تا میل در آغـ*ـوش کشیدن او را مهار کند. تمام اصولش را زیر پا گذاشت و بی

کرد و مهربان  کرد، آغوشش را باز ها را تماشا می خیره آن اش خیره که منتظر ایستاده بود و به پیرمردی که پشت پیشخوان زواردررفته

 :اش بازگردد، سپس با لحنی به نرمی ابریشم، زیر گوشش نجوا کرد اش جای داد تا نفس رفته چوب سـ*ـینه را سخاوتمندانه در چهار

کنی؟ مهم اینه که پیدات کردم. حاال هم اگه بجنبی فکر کنم قبل از بسته شدن گیت به پرواز برسیم.  هیش عزیز دلم، چرا گریه می -

 .زنیم ه با هم حرف میتوی را

باری از  ها به افغانستان به پایان رسید و با کوله های آن دو جاری شد و چند ساعت بعد سفر پر ماجرای آن آرامش مثل اکسیژن به رگ

رک دیده تری برایشان تدا هایش را باال زده و ماجراهای تازه دانستند روزگار آستین خاطرات تلخ و شیرین به وطن باز گشتند؛ اما نمی

 .است

*** 

رمق روزهای آغازین زمستان با آخرین توانش در آسمان ظاهر شد؛ اما گویی خورشید هم مانند او سرما خورده بود که نه  آفتاب بی

داد؛ اما باز هم سرمست  هایش جوالن می جانی برای تابیدن داشت و نه رمقی برای گرم کردن. هرچند دردی موذیانه در استخوان

 .داد بستگی می دانست، قدر خاکی که متعلق به آن بود و بوی دل وطن، حال دلش خوب بود. حاال قدر خانه را می بازگشتن به

 .وقوسی به خودش داد و مانند جنینی در شکم مادر در خود مچاله شد کش

 وچهار ساعت از بیست هایش تزریق کرد. پتوی همیشه دل خواهش، نرمالو را تا زیر گردنش باال کشید و بوی آن، آرامش به رگ

کرد و در خواب با  خط مرور می به گذشت و او تقریباً نیمی بیشتر آن را خواب بود و در بیداری یوسف را خط شان به ایران می بر گشتن

 .زد هایش قدم می او در رویا

ای که خود را مثل  بود. لحظههایش  داد، مثلی طعمی خوش زیر دندان ی آغـ*ـوش گرم او که شدیداً بوی مردانگی می هنوز مزه

اش را  ی او پنهان کرد و ریتم خوش آهنگ زندگی ای خیس از باران، ترسیده و مهجور در جغرافیای محدود، اما امن سـ*ـینه جوجه

 .شنید حتی از روی پلیورش می

 .لبش را به تپش واداشتهایش، ناخودآگاه ق کنار لب  ی نرم او ی بـ..وسـ..ـه هایش را بر هم گذاشت و خاطره آهسته پلک

ای نثار خودش کرد و پتو را تا روی  جنبه ای از مویش را محکم کشید تا حواسش پرت شود و زیر لب خاک بر سر بی از حرص تکه

 .سرش باال کشاند؛ اما خلوتش چندان دوامی نیافت و مهرسا مانند همیشه در نزده داخل اتاق شد و پتو را از سرش پس زد

مون کردی از بس خوابیدی! خدا رو شکر عملیات نجات هم که با موفقیت تموم شد. پاشو یه چیزی به مامان اینا  خفهوای مهربان،  -

 !بگو بلکه من رو هم نجات دادی

 .شده به او خیره شد گیج و گنگ با چشمانی باریک

 مثال چی باید بگم؟ -
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 .مهرسا زانو زد و کنار تخت نشست تا تأثیر جمالتش بیشتر شود

وچهار ساعت بعد پابوس امام رضا بره. حاال  مامان نذر کرده وقتی شما دوتا تحفه به سالمتی به آغـ*ـوش وطن برگشتید، بیست -

 .خوان برن مشهد و برای من و تو بلیت هواپیما نگرفتن مامان و آقاجون و مهرنوش می

 .نجا پرواز کرد؛ اما آنجا هم چندان دوامی نیافتها به آ به یاد گنبد طالیی و کبوترهای حرم افتاد و دلش زودتر از آن

کرد به داخل اتاق که درش چهارطاق باز مانده بود، گردن کشید و چشمانش را برای  که چادر نمازش را تا می حوریه خانوم درحالی

 .مهرسا براق کرد

نی پیش خواهرت تا تنها نباشه. درثانی من نذر مو رو کجا ببرم؟! می  صد بار گفتم، بازم میگم تو درس داری! وسط امتحانات ترم تو -

 .ست باید سر کار بره کردم تا سه تایی بریم. اآلن هم پاشو بیرون بیا، بگذار این بچه یه روز تعطیل رو استراحت کنه و از فردا که شنبه

 .وار به دنبال مامان حوری به راه افتاد مهرسا برخاست با غیظ پا به زمین کوبید و جوجه

الی  به شد موقع نذر کردن من رو هم ال کنم. من تا چهارشنبه امتحان ندارم. آخه چی می ان خانوم، محض اطالعتون عرض میمام -

کردم امتحانات این ترم به  اومدم و توی حرم دعا می گرفتید. به خدا ثواب داشت. منم می چپوندی؟ یه بلیت هم برای من می نذرت می

 .خیر بگذره

 .کنم م نکرده. تو بشین درس بخون، من میرم و برات دعا میخوبه خوبه، الز -

 .داد هایی بود که عجب بوی زندگی می کل ی آویزان تجسم کند. عاشق این کل ی دلخور مهرسا را با آن لب و لوچه توانست قیافه می

گرفته تا غرولندهای مهرسا!  خش رادیوی آقا جانش رساند. از خش هایش می صداهایی که آهنگ زندگی را با ریتمی شاد به گوشش

 :گفت زده می حاال آوای دیگری کنار این صدا نشسته بود و آن آهنگ شاد، صدای مهرنوش بود که ذوق

خوام خفه بشم. خدا کنه هتلمون هم  کنم از شوق می وای مامان به خدا سورپرایزم کردی! دلم لک زده بود برم زیارت آقا. حس می -

 .نزدیک حرم باشه

گفت، ویلچرش را  هایش برای سفر می شاد میان جروبحث مهرسا و حوریه خانوم، ذوق مهرنوش که هر چند دقیقه از بر نامهآقای دل

 :ی در اتاق مهربان نگه داشت و بدون اینکه داخل شود پرسید آستانه

 مهربان جان، بابا بیداری؟ -

 .ی تخت نشست بهبه احترام حضور پدرش دل از گرمای مطلوع نرمالو جدا کرد و روی ل

 بله آقا جون، بیدارم. کاری دارید؟ -

ودرمون از مهندس روشن تشکر کنم، همین که از  خواستم بگم توی فرودگاه نشد درست نه بابا جان، کار خاصی نداشتم فقط می -

حتی پول هتل رو  ش میریم. مهرنوش تعریف کرد که چقدر زحمت کشیده و گیربم و خونه شره این گچ خالص شدم، یه دسته گل می

 .هم حساب نکرد
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قدر نرم  فهمید که چه دسته گلی به آب داده، باز هم همین دانست پدرش وقتی می ی دلواپسی سقوط کرد و نمی باز هم دلش در چاله

 زد یا نه؟ و منعطف با او حرف می

 .اش پس زد سرانجامش را همراه موهای شلخته های بی شوره دل

 خبر؟ ما بگید. به سالمتی راهی سفر شدید چه بیچشم آقا جون، هر چی ش -

با این ولیچر و پای شکسته برام سفر خیلی سخته، ولی قول این سفر رو به حوریه داده بودم. همین که فهمیدم دوتاتون به سالمتی  -

 گردیم شه. سه روزه برمیمون ن گردید، بلیت هواپیما رو برای امروز بعدازظهر گرفتم. حرفی نزدم تا مهرسا مثل اآلن پاپی برمی

 .بابا. فردا برو سیم کارتت رو بسوزون و برای خودت موبایل بخر، حسابت که حسابی شارژه و پول توش هست

 .اش افتاد؛ همانی که تمام و کمال برای آزادی بهزاد به افسر خانوم پیشکش کرده بود آه از نهادش برآمد و به یاد حساب بانکی

کرد به این سرعت به  تنی جا مانده زیر آفتاب وا رفت. به این جای ماجرا فکر نکرده بود و تصور نمیبا رفتن آقاجانش مثل بس

اش را با یوسف به چه زبانی  دانست موضوع عقد بدون ثبت قانونی ترین مشکلش بود و نمی اندازش نیاز پیدا کند. البته این کوچک پس

 !مطرح کند تا نه سیخ بسوزد و نه کباب

*** 

آید، حاال اگر تنهایی و سرماخوردگی و  مان بعدازظهر جمعه، وقتی هوای ابری و زمستانی را بریزند. دلتنگی تا حلقت باال میبه دا

آورد که از دیگ تحملت سر ریز  وجود می حوصلگی به استخوان درد و کوفتگی عضالت را هم به آن اضافه کنی، معجونی از بی

 .شود می

هایشان که به هوای درس خواندن  ایش را دعوت کرد و حاال صدای خنده اد و دو تن از دوستان مدرسهمهرسا ابتکار عمل به خرج د

هایشان رنگ و بویی از  چق تخمه شکستن و قهقهه دور هم جمع شده بودند، تمام حجم سکوت خانه را یک جا بلعیده بود. صدای چق

 !درس خواندن نداشت

 :زمه کردآه پر حسرتی کشید و زیر لب با خودش زم

 !خوش به حالشون -

 .طلبید و خمـار بود سلول تنش او را می به مثل معتادی که از مواد دور مانده باشد سلول

کرد؛ اما وقتی به او  کرد. مرد جدی که ابهت رفتارش همه را وادار به احترام می وارش که فقط خرج او می تاب صدای نوازش بی

 !تبس رسید، دست مجنون را از پشت می می

کرد تا اآلن چند پیام عاشقانه هم نصیبش  گذاری موبایلش گم نمی سمت باال کج شد. خب اگر در آن بلبشویی بمب ی لبش به گوشه

 .سمت تلفن خانه رفت؛ اما غرورش دستش را گرفت و با توپ و تشر سر جایش نشاند شده بود! به
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سمت پنجره رفت. باید حقوق  ر و خالی شد و صدای ضبط را زیاد کرد و بههایش از هوا پ ای از سر دل تنگی کشید و گونه پوف کالفه

صاف  قیمت کنار بگذارد تا آقا جانش متوجه نشود که حسابش مثل کف دست صاف وکمال برای خرید یک موبایل ارزان این ماه را تمام

 .است و آه ندارد تا در کنارش سودا کند چه برسد به این که موبایل بخرد

گ را قدری باالتر برد تا افکار منفی فرصتی برای جوالن دادن پیدا نکند که مهرسا سراسیمه وارد شد. یک تای موی بافته صدای آهن

 :اش را تاب داد و شتابان گفت شده

 !مهربان اگه بگم از تعجب شاخ درمیاری! افسر خانوم همراه بهزاد دم خونه هستن -

 .انگیزش تکمیل شد ی دل ی حال مزخرف بعدازظهر جمعه د و افسر خانوم مجموعهصوت را خاموش کرد. خب لطف بهزا در دم ضبط

*** 

اش با قوسی مالیم به روی  گیری جذاب شده بود. موهایش را هنرمندانه رو باال شانه زده و چند تار موی مشکی بهزاد به شکل نفس

اش را به نمایش گذاشته بود،  ی پیراهن مردانه هفت که یقه یقهای  اش و آن پلیور سرمه اش سر خم کرده و کنار پوست برنزه پیشانی

 .داشتند ای چشم از او برنمی ایش هم برای لحظه درخشید که نه تنها مهرسا، بلکه دوستان مدرسه چنان می

 .داش میان انگشتانش گرفت و به سبد گل رز قرمزی که روی میز بود، اشاره کر مهربان چادرش را سفت و محکم زیر چانه

 دستتون درد نکنه، چرا زحمت کشیدید؟ -

 :داشتند انداخت، جواب داد نگاهی به دخترها که چشم از بهزاد برنمی توانست مهار کند، نیم نیره خانوم که لبخندش را هیچ رقمه نمی

 .یدن مهربان بریمرو نداره قربونت برم. صبح با حوری جون صحبت کردم، گفت که به سالمتی برگشتی و بهزاد گفت د  قابل تو -

سمت  هایش به برای اینکه تعجب کند و یک شاخ درست وسط سرش دربیاورد، همین یک جمله کافی بود و به سرعت باد مردمک

 .برگشت  سمت او کرد و با صدای افسر خانوم حواسش به خیره تماشا می بهزاد چرخید که با نگاه براقش او را خیره

 .م توی این چند روزی که سفر هستن مواظبت باشممهرسا جون، به مامانت قول داد -

 .سپس دستانش را در هوا تاب داد و پر هیجان اضافه کرد

خب انگاری، گفتی که دوستات اومدن تا با هم شیمی بخونید. اگه یادت باشه قبالً هم گفتم بودم، من یه روزگاری معلم خصوصی  -

 .های مهم رو براتون توضیح بدم تاتون بلند شید بریم توی اتاق تا مبحث دمه. سهکردم و هنوز یه چیزهایی یا بودم و شیمی تدریس می

ای آویزان مثل  ولوچه ها با لب کیش کرد و آن ها را کیش دخترها قبل از اینکه زبان اعتراضشان باز شود، افسر خانوم مانند مرغ آن

 .خورده راهی اتاق مهرسا شدند قشون شکست

 .وم که اصالً هم تابلو نبود چه قصد و منظوری پشت آن پنهان شده، سبب شد تا بهزاد و مهربان تنها بمانندی افسر خان ترفند زیرکانه

 

*** 
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 .وقرار نداشت ها نشسته که دمی آرام کرد روی تخت مرتاض حس می

ی پشتش  بلکه از تیرهکرد،  رفت و نه تنها عرق را تا پشت لبش مهمان می نگاه خیره و ممتد بهزاد مثل میخ در نگاهش فرو می

 .رفت خورد و پایین می کنان تا انتهای کمرش سر می قل قل

کرد. عاقبت بهزاد سکوت را شکست و با لحنی نرم و مالیم که تا به حال از او سراغ  هایی که عجیب او را معذب و دستپاچه می نگاه

 :نداشت، گفت

 .ادر سرت کنیجوری چ چادر خیلی بهت میاد! تا به حال ندیده بودم این -

 !زد نگریست و حرف می تر از همیشه می کنار شاخ قبلی شاخ دیگری هم درآورد؛ بهزاد متفاوت

سپس با ژستی خاص، ولی شیک و مردانه یک پایش را روی پای دیگرش سوار کرد و با لبخندی نادر که فقط به وقت رضایت، 

 .ذاشت، ادامه دادگ های ردیفش را به نمایش می شد و دندان هایش می مهمان لب

های مهریه و  طور که من وقتی از مامانم شنیدم پول آزادی من رو با سکه کنی، یعنی تعجب کردی، همون جوری نگام می وقتی این -

 . اندازت دادی تعجب کردم پس

هنش مرتب کرد تا حس شد. اخم ظریفی بین دو ابرویش نشاند و بعد از تأملی کوتاه، جمالت را در ذ اش خشک و بی تارهای صوتی

 .منظورش را در چند جمله مختصر و مفید بیان کند

ست نه لطف!  من روی قول افسر خانوم حساب کرده بودم؛ قرار نبود شما چیزی از این موضوع بدونید، از اون گذشته این نه صدقه -

 .در واقع قرض و فقط برای کمک به یه مادر مستأصل بود

طور در این که شخصی که این کار رو کرده دل بزرگی داره، شکی  پس داده بشه شکی نیست! همین در این که این یه قرض و باید -

 .نیست

تر چنگ  اش محکم شناخت. چادرش را بین مشت عرق کرده این بهزاد برایش غریبه بود و بهزاد را وقتی لحن تلخی داشت بیشتر می

 .حرف زد تا برداشت دیگری نکند تر پرده اش بی انداخت. باید برای این مرد روزهای گذشته

ای بود همین کار رو  گید بزرگ نیست. عرض کردم این یه قرضه و ربطی به شما نداره. هرکس دیگه قدرها هم که می دل من اون -

 .کردم براش می

خوری برداشت و گاز  هی او را به همراه داشت، از جایش برخاست. خیاری قلمی از ردون ظرف میو بهزاد با تأملی کوتاه که نگاه خیره

 .محکمی به آن زد

کنه بیشتر خوشم میاد. به هر حال برای تشکر اومده بودم و  هاش پنهان می از این مهربان مغرور که دل بزرگش رو پشت مهربونی -

امانم حرفی خوای مطلبی رو من ندونم به م خوام و فعالً دستم خالیه. در ضمن اگه می ت یه کم زمان می بگم برای پس دادن بدهی

 .نزن؛ اون در برابر من خلع سالحه
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 .ای به نوک بینی او زد ی آهسته روی مهربان ایستاد، به چشمان او خیره شد و ضربه روبه ها را دور زد،  روی مبل بهزاد میز روبه

 .به وطن خوش اومدی. خوب شد برگشتی؛ برای مسافرت افغانستان کشور امنی نیست -

 .سمت در ورودی آپارتمان رفت شمان مهربان جدا کرد و بهبهزاد نگاهش را از چ

 .. به مامانم بگو بهزاد کار داشت رفت خاله نقلی، ممنونم برای پذیرایی -

 .بهزاد رفت؛ اما دلش هیچ تکانی نخورد. گویی روی بهزاد و خاطراتش تلی از خاک و سیمان ریخته باشند

*** 

تر از دیروز ظاهر شده بود را  زده بود که سرماخوردگی که امروز پر رنگ شد، چنان ذوق تهی میبرای رفتن به سر کار که به دیدار یار من

نادیده گرفت و از پنج صبح با صدای موذن بیدار شد و به حمام رفت و مختصری هم آرایش کرد با قدری ریمل و کمی هم رژلب به 

 .حالش رنگ و رویی داد صورت بی

آب در نیامد و با وجود این که آژانس گرفت و زودتر از همیشه به راه افتاد؛ اما به لطف تصادف در البته تمام محاسباتش درست از 

وسی دقیقه به کارخانه رسید و با استقبال  وسی دقیقه، نه وارش به جای ساعت هفت کرج و گره کور ترافیک آکاردئون-اتوبان تهران

 . دم بود تازه اش همیشه گرم آقای قاپوچی مواجه شد که چای مهربانی

سالم بابا جان، خوش اومدی. از نیره خانوم شنیدم رفت بودی بوشهر به قوم خویشت سر بزنی. سفر خوش گذشت؟ هوا سوز بدی  -

 .دم بریزم داره، بیا بنشین برات چایی تازه

سمت ساختمان اداری  ای بلند بهه که با قدم ای نرم بر روی لبش نشاند. درحالی ریا و صداقت کالم آقای قاپوچی خنده های بی خنده

 .رفت، برایش دستی تکان داد می

 .دستتون درد نکنه، باشه برای یه وقت دیگه؛ به لطف تصادف و ترافیک به قدر کافی دیر کردم -

آمد و با نفر بعدی که او را پیش از رفتن به ساختمان اداری شکار کرد، نیره خانوم بود که با دستانی خیس از سرویس بهداستی بیرون 

 .هایش کاشت ی آبدار روی گونه دیدن او گل از گلش شکفت و دو جفت بـ..وسـ..ـه

 خیر. بوشهر خوش گذشت؟ قربونت برم، رسیدن به -

 .زده ادامه داد بندش شتاب بعد هم منتظر جواب نماند و مانند کسی که وقت کم داشته باشد، پشت

گذره زیاد پاپی  دادی، خالصه گفتم البد بهت خوش می خورد و جواب نمی زنگ می چند بار زنگ زدم یا در دسترس نبودی یا اینکه -

 !اومدیم. حاال چرا انقدر دیر اومدی؟ گفتی صبح دنبالت می خواستی کارخونه بیای، می نشدم. خب دختر تو که می

شد را سر جایش نشاند. از  و آن پا میای بازیگوش مدام این پا  کرد و مانند بچه تابی می قرارش را که برای دیدن یوسف بی دل بی

 .انداخت تولید سالن و اطراف به نگاهی و رفت طفره خانوم نیره های الٔ  جواب دادن به سو
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پرسید تا دهان چهل قفل نیره  ی کلیدی نیره خانوم چه خبر، را می برای اینکه از حال و هوای کارخانه باخبر شود، فقط کافی بود کلمه

 .خانوم باز شود

 :هایش را در حدقه تابی داد و گفت منتظر همین جمله بود، مردمک  نیره خانوم که

 .خبر که دلت بخواد هست -

 .سمت مهربان قدری خم کرد و بوی سیر دهان او حالش را منقلب کرد سرش را به

جوری  برگشتن، حاال چهپیش پای تو مهندس روشن کارخونه اومد. انگاری دو روز پیش همراه مهندس شمشیری از افغانستان  -

 .کنم و برات میگم جو می و خبرم! ولی پرس پیداش کرد و چرا رفته اونجا من بی

 .دانست سمت باال کج شد؛ این قسمت ماجرا را می لبش به

 جوری از مهندس روشن استقبال کردن! فقط دونی کارگرها چه امروز مهندس شمشیری سر کار نیومده. حاال اون رو ولش کن، نمی -

 !نوار سه رنگ کم داشت و ساز و دهل

های او  شد و برای اینکه سروته حرف قدری فاصله گرفت تا بوی سیر کمتر آزارش دهد که مثل آبپاش به روی صورتش پاشیده می

 :جمع کند، پرسید

 !خوب خدا رو شکر. دیگه خبری نبود؟ -

خوای، نیم ساعت  روزی که زنگ زدی و گفتی مرخصی میش بد. اول خوب رو برات میگم؛ همون  ش خوبه، یکی خبر بعدی یکی -

ش هفت ماهه به دنیا میاد؛ اما  برتش بیمارستان و بچه کنه و آمبوالنس میاد می گیرش می بعد مقانی درد زایمان چهار چنگلولی غافل

مهندس کرد. فامیلش شجاعیه.  ی آقای مهندس همراه یه خانومی اومد، اون رو منشی آقای خبر بد این که روز بعد خانوم دکتر، عمه

ی شش ماهه داره. زن بدی نیست؛ ولی اخالقش به مادر  جور که از خانوم دکتر شنیدم، دختر یکی از دوستانشون، متاهل و یه بچه این

 .دو بار هم با مردانی حرفش شد-فوالدزره رفته و نمیشه دو کلوم باهاش حرف زد و یکی

 .روی هم جفت کرد تا سرما کمتر آزارش دهدش را  ی ژاکت زرشکی نیره خانوم لبه

وای چقدر هوا سوز داره. توی این سرما سر پا موندی! برو سر کارت باقی خبرها باشه وقت ناهار. اآلن صدای رحمتی که مسئول  -

 .بخش درمیاد

 .واسته پر گشود تا به یوسف برسدسمت سالن تولید رفت و مهربان از خدا خ دوان به نیره خانوم تابی به هیکل گرد و تپلش داد و دوان

*** 

رفته فروکش کرد و  تمام هیجانی که از دیدار یوسف داشت، چندان دوامی نیافت و تا بعدازظهر مثل بادکنکی که سوراخ باشد رفته

 .جای آن را استخوان دردی موذی به همراه تبی مختصر پر کرد
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انده بود و او همچنان منتظر بود تا بلکه مهندس روشن طبق قراری که با نگاهی به ساعتش انداخت چیزی به پایان وقت اداری نم

ای کوچک او را  قرارش بیفتد و به بهانه وپنهانی در آخرین لحظه در فرودگاه با هم گذاشته بودند، به یاد مهربان بینوا و دل بی هم پس

 .به اتاقش دعوت کند. اتفاقی که تا پایان وقت اداری نیفتاد

اش او را به  اش ستون کرد. مرغ افکارش را روی بام دیگر نشاند و به سراغ شجاعی رفت؛ زن باریک اندامی که چهره نهدست زیر چا

 .نفوذ و امروز در جواب سالمش فقط به تکان سری اکتفا کرد قدر جدی، سخت و غیرقابل انداخت، همان یاد ناظم دبیرستانش می

 .سمت او برگشت کوبیده شد، حواسش بهخودکار آقای عباسی محکم که بر روی دستش 

ها اومدی سر کار!  کنم جواب نمیدی؟ صبح هم که مثل خانوم رئیس ذاره میره که هرچی صدات می دونم حواس تو کجا می من نمی -

 !اگه به مهندس گفتم یه دستیار دیگه بیاره گله نکنی؟

 .هایش انحنایی رو باال داد جانی فقط به لب رمق و کم ی بی دهرسید. خن گاه به مرز عمل نمی قلب هیچ تهدیدهای آقای عباسی خوش

 .خوام! متوجه حرفتون نشدم معذرت می -

 .سمت باال هول داد اش به ی بینی اش را روی تیغه سمتش هول داد و عینک طبی لیست حقوقی این ماه را به

خوای من با مهندس صحبت کنم یه  میشه! میجوری حقوقت از نصف هم کمتر  گفتم شجاعی برات کلی غیبت رد کرده، این -

 .ارقافی بهت بکنه

 .شد حال می افتاد، بیشتر خوش وقرارشان می خواست، اگر به یاد قول آه از نهادش برآمد. ارفاق مالی مهندس روشن را نمی

 .اش انداخت از جایش برخاست و کیفش را روی شانه

 !روز زیاد خوش نیستتونم یه ربع زودتر برم؟ حالم ام آقای عباسی می -

 .اش نگاه کرد رنگ و پریده از باالی عینک چهارگوشش به چهره بی

 .تر بری باشه، حداقل یه آژانس بگیر راحت -

ی اتاق یوسف دوخت و با  مهربان چشمی گفت و با خداحافظی کوتاهی از اتاق خارج شد.دم آخر، آخرین نگاه ناامیدش را به در بسته

 .سالنه به پایبن سرازیر شد ها سالنه پله که دلش از این بدقولی میان سـ*ـینه مچاله شده بود، از راه حسرت دیدار او درحالی

آمیزی کرده بود، سراسر یک رنگ  های شاد رنگ دنیای رنگی رویاهایی که برای اولین دیدارشان پس از بازگشت در ذهنش با رنگ

 .گرفت؛ آ ن هم خاکستری بود

 !دامروز یقیناً روز او نبو

*** 

های سهمگین خشمش را فرو داد و گوشی تلفن را میان مشتش فشرد و با کلماتی که سعی داشت محترمانه باشد،  یوسف تمام گدازه

 :گفت
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م تموم شد به شما گفتم به خانوم دلشاد بگید لیست حقوقی این ماه رو برای امضا  خانوم شجاعی من بیست دقیقه پیش که جلسه -

 !کنید؟ کار می فرمایید سرتون شلوغ شد یادتون رفت و ایشون هم رفته؟ شما پس پشت اون میز چی بیاره و حاال می

 .احوالش بود، در صدد جمع کردن اوضاع برآمد ی مریض شجاعی که تمام حواسش پیش بچه

ش کردم. از اون گذشته کم استراحت کنید بعد هم فرامو تون که تموم شد گفتم یه دونم کوتاهی کردم! جلسه خوام، می معذرت می -

 .آقای عباسی گفتند ایشون حالشون خوب نبود زود رفتن. اآلن خودم لیست حقوقی رو میارم تا امضا کنید

 !دونید لطفاً از این به بعد کاری که بهتون میگم رو انجام بدید، نه اون چه که خودتون صالح می -

 .نجش را ستون سرش کرد و آن را میان دو دستش جای دادیوسف این را گفت و گوشی را محکم روی دستگاه کوبید. آر

 !ها کشیده بود، که همگی دود شد و به هوا رفت خبری از مهربان برای این دیدار نقشه پس از دو روز بی

اشا کند و ی چشمانش یک دل سیر او را تم ای دنج بنشیند و او فراغ بال به دور از هیاهو از قاب پنجره رویای یک شام دونفره تا گوشه

 :وار زیر لب با خود گفت زده قدم بزنند. نفس عمیقی از سر حسرت کشید و زمزمه یا کنار هم در پیادهروهای زمستان

 !جوری دلت رو به دست بیارم؟ حاال چه -

 .اش مچاله در خود جمع شده بود ی سـ*ـینه دلش را دید که از سر دلتنگی گوشه

 !امروز یقیناً روز او هم نبود

*** 

 .کرد پرید را حاال درک می حال و روز اسپند روی آتش را که جلزوولزکنان باال و پایین می

 .کند، بر سر مهرسا فریاد زد ای که خرخر می با صدایی گرفته، مانند گربه

 !ای بدون اینکه به من بگی دعوت شام افسر خانوم رو قبول کردی؟ تو به چه اجازه -

 .سرش هل داد و تای دیگر را بین دستش تاب را از ترس به پشت اش شده مهرسا یک تای موی بافته

کردم؟ افسر خانوم ظهر برام ناهار آورد و گفت شب با مهربان شام بیایید پیش ما، گفتم مهربان سرماخورده و  کار می خوب چی -

تو هم موبایل نداشتی تا زنگ بزنم و تره.  ذارم. راهتون که دور نیست، دوتا پالک اون طرف تونه بیاد، گفت براش سوپ بار می نمی

خوای  اجازه بگیرم، تلفن کار خونه رو هم نداشتم با صبا هم که قهرم. تو رو خدا نه نیار، اگر نریم زشته. اآلن البد از ذوق اینکه تو می

 !بری اونجا دسرش رو هم درست کرده

 .رسید دم ساز ناکوکی از راه میرفت و هر  چیز باب دلش پیش نمی چهار قدم رفته را برگشت. امروز هیچ

ی امروز، عالوه بر سرماخوردگی، بدقولی یوسف را داشت و حاال هم دعوت شام افسر خانوم که یقین داشت نیت خاصی  در کارنامه

 .وپشت آن پنهان است پس
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مستأصل به کنار پنجره رفت و  ای آهسته به سرش زد تا بلکه مغزش بیدار شود؛ اما بیدار نشد! عاقبت به عادت همیشه با مشت ضربه

 .سرش را رو به آسمان باال برد. آنچنان که گویی خدا پشت پنجره منتظر او ایستاده است

 ها و مشکالتشون یادت رفته؟ خدایا، نکنه من رو این پایین بین آدم -

 .ست خدا نرسید و مستجاب نشدهایش را بست و دعا کرد تا بهزاد در این ضیافت شام، حضور نداشته باشد. دعایی که به د چشم

*** 

ای لیمو کنارش گذاشت و با لبخندی که توانی در جمع کردن آن نداشت،  افسر خانوم بشقاب او را بار دیگر از سوپ پر کرد و تکه

 :گفت

 .ت خیلی خوبه کم سوپ بخور؛ برای سرماخوردگی مهربان جون، قربونت برم تو که هیچی نخوردی، االقل یه -

داد، چه برسد به  سختی فرو می شد چنان معذب بود که آب دهانش را به گاه بهزاد که از آن سوی میز نصیبش می وبی ای گاهه زیر نگاه

 !خوردن سوپ

جنبید و مخاطب  پلو با مرغش افتاده بود و عالوه بر فکش، زبانش هم می اما برعکس او مهرسا با اشتها به جان بشقاب زرشک

 .هایش بهزاد بود صحبت

 هزاد خان، من شکر خدا زندان رو ندیدم؛ ولی میگن جای خیلی سختیه، درسته؟ب -

دید و  فرسایی که طلوع و غروب آفتاب را نمی سرعت باد به روزهای سخت نه چندان دورش پر کشید؛ به روزهای طاقت ذهنش به

 .گذشت اش قرنی می معنا بود و هرلحظه زمان در آن بی

رویش خم شد و چنگالش را در دل کاهویی  هایش به روی بشقاب پیش افکارش را تلخ کرد. پلک طعم تلخ خاطرات نه چندان دور،

 .فرو برد

هایی که  ی اون تر میشه که ببینی همه هرچی شنیدی درسته. چهاردیواری به اسم زندان به قدر کافی سخت هست؛ اما وقتی سخت -

 !خوردی بهت پشت کردن روی سرشون قسم می

 :سمت افسر خانوم برگرداند و ادامه داد ه پر محبتش را بهسر برداشت و نگا

 .خورد کاری من رو می تمام نگرانی من فقط برای مامانم بود که چوب ندونم -

 .چرخاند هدف درون بشقاب سوپ می آنگاه امتداد نگاهش به مهربان رسید که با سری فرو افتاده قاشق را بی

 !یه مهربونی مواظب مادرمه، خیالم راحت شدکه فهمیدم بیرون از زندان  اما همین -

هایش گره خورد. دستپاچه گره روسریش را بیخ گلویش  هایش باال آمد و نگاه تیره و ممتدش با برقی خاص به مردمک به آنی پلک

 :هایش دوخته شده بود، گفت تر کرد و افسر خانوم با همان لبخند که از سر شب به لب محکم

 .ری سرت کردی مادر؟! اینجا که غریبه نیستمهربان جون، چرا روس -
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 .فکر زبانش چرخید اش نوشید و باز هم بی مهرسا یک جرعه از نوشابه

 .افسر خانوم، بهش گفتم روسری بهت نمیاد سرت نکن؛ ولی باز هم لج کرد و روسری سرش کرد -

 :گلویش باال آمده بود، نگاه کرد و آهسته گفتی مهربان که گره محکم روسری رنگارنگش تا بیخ  گرفته ی قاب بهزاد به چهره

 !اتفاقاً خیلی بهش میاد، خوشگل شده -

شان قانونی، نه ولی شرعاً حاکم  هایش افتاد و تعهدی که بین کنان باال و پایین شد و به یاد یوسف و حساسیت تاپ قلب مهربان تاپ

 .مانده را به داخل هل داد های بیرون ی چتری ی او آخرین طره های خیره بود. معذب از نگاه

باز مانده بود و افسر خانوم از ذوق روی ابرها  زده کرد. مهرسا از تعجب دهانش نیمه ی بهزاد مثل انفجار یک بمب همه را شگفت جمله

شت و زد و گویی بهزاد از او تعریف کرده است و عاقبت از روی صندلی برخاست و ظرف دسر کرم کارامل مهرسا را هم بردا قدم می

 .دست زیر بازوی اوانداخت، وادار به ایستادن کرد

 کم شیمی کار کنیم. گفتی چهارشنبه امتحان داری درسته؟ مهرسا جان پاشو بریم توی اتاق من یه -

 :خواست برود و ناراضی جواب داد مهرسا دلش نمی

 ...افسر خانوم کتاب شیمی نیاوردم که -

کنم زیاد  کردم و از اون زمان کتاب شیمی دارم. فکر نمی ن یه روزگاری تدریس خصوصی میعیبی نداره. بیا بریم بهت که گفتم م -

 .تغییر کرده باشه. بیا بریم توی اتاق بین درس خوندن دسرت رو هم بخور

ی او را از داخل  شده سپس پیش از آن که بیرون برود با یک حرکت سریع روسری مهربان را از روی سرش برداشت و موی بافته

 .ی لباسش بیرون آورد یقه

 .قربونت برم در بیار این روسری رو بگذار موهای خوشگلت رو ببینم -

گیر شد که فرصتی برای واکنشی باقی نماند. افسر خانوم به همراه روسری مهربان و مهرسا از آشپزخانه بیرون رفت و او  چنان غافل

داشت و صدای بهزاد او را به چهار میخ کشید و در  ی چپش برنمی روی سـ*ـینه شده افتاده ای از موی بافته هایی که لحظه ماند و نگاه

 .دم خشک کرد

سرت جمع  جوری ببندی و یادمه که همیشه مثل یه توپ پشت موهات چه خوشگل شده! تا حاال ندیده بودم موهات رو این -

خواد مدام تماشات  ده، یه جورهایی که آدم دلش میتر ش کردی! ظریف و الغر شدی، درست مثل عروسک باربی! رفتارت خانومانه می

 !کنه. چی باعث شد انقدر تغییر کنی؟

اش  نفس از دست رفته به ی او را با عشق بند زده و اعتماد دانست و آن کسی نبود جز یوسفی که دل شکسته دلیل تغییرش را خوب می

 .بودن را به یادش آوردهایش تزریق کرده بود. یوسفی که حس زیبای زن  ذره به رگ را ذره
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سوخت و صدایی که خط و خش بسیار داشت به چشمان او خیره  در دم برآشفت. از روی صندلی برخاست و با چشمانی که از تب می

 .شد

یرم گفتی! مدام تحق همه تغییر تو! یادمه بهم گونی هویج می دونم؛ ولی حیرون موندم توی این اینکه من چرا تغییر کردم رو خوب می -

کردی، حاال چی تغییر کرده که رفتار من به نظرت خانومانه میاد؟! من همون مهربانم، فقط الغر شدم. نگاه کن حتی آرایش هم  می

 نکردم، چرا به نظرت خوشگل شدم؟

ایی روی او ایستاد، نگاه خیره و ممتدش را به چشمان مهربان گره زد، با صد بهزاد هم از روی صندلی برخاست و درست روبه

 :فریادگونه گفت

آرایش باز هم  اش حتی با صورت ساده و بی شده د المصب نیستی! دختر الغر و ظریفی که هیکلش مثل باربی شده و موی بافته -

ش رو باال داده و با غرور با من حرف  روی من ایستاده، اون مهربانی که روزی زن من بود نیست! این مهربان چونه دلنشینه و روبه

زدم پشت لبش خیس عرق  کرد. وقتی بهش حرف می ولی مهربان اون روزها آویزون بود و مدام خودش و برام کوچیک می زنه؛ می

 .رفت نفس داغونش روی اعصابم اسکی می به شد و اعتماد می

 .کشیدحالتش فرو برد و کف دستش را روی صورتش  های پر معنای مهربان، انگشتان دستش را در موهای خوش کالفه از نگاه

وقتی توی زندان فهمیدم توی غیبت من که همه دوروبرمون رو خالی کردن تو هوای مادرم رو داشتی و حتی پول توی کیفش  -

همه دلی که ازت شکستم از خودم منتفر شدم و ذهنم من رو بارها و بارها با اعمال شاقه تا پای جوخه اعدام برد.  ذاشتی، بابت اون می

 .ت برای آزادی من دادی اندازت رو پنهونی از خانواده که متوجه شدم تمام مهریه و پس تیر خالص رو وقتی زدم

 .ی بعدی باشد ی جمله هایش انداخت تا آماده هایی کوتاه، به عمر چند نفس بین جمله وقفه

ن رو گفتم تا برات سوءتفاهم خوام بزنم ربطی به دینی که به گردنم داری نداره و دیر یا زود اون رو بهت پس میدم. ای حرفی که می -

دخترم  پیش نیاد. توی این مدت خیلی فکر کردم، تو نشون دادی که میشه به عنوان یه همسر روت حساب کرد، در صورتی که دوست

 الٔ  گفت عاشقمه از ترس اینکه مبادا بخواد کمکی به من بکنه، حتی سراغ مامانم هم نیومد. مهربان من سو همه ادعا که می با اون

 .باشیم داشته ای تازه شروع تونیم می و کنیم رجوع هم به تونیم می کردم،

های بهزاد به خوابی مانند بود. یک رویایی که تاریخ انقضایش خیلی وقت پیش به سر آمده بود. این زلیخا فقط برای یوسفش  حرف

 !زد و دیگر هیچ پرپر می

 .ی او باشد های قطارشده جملهای برای پایان  کف دستش را باال آورد تا نقطه

ای ربط ندید. من این کار  دوستی به چیز دیگه آقای کشمیری، لطفاً شما دچار سوءتفاهم نشید و این کار من رو به غیر از حس انسان -

ه به شما دادم و دادم. بین ما فقط یه چیز قرار داره و اون هم قرضی ک گاهش پسرشه، انجام می ای که تنها تکیه رو برای هر مادر دیگه

 . ای تعریف نشده دید. برای ما شروع دیگه طور که گفتید، دیر یا زود پس می همون



 

 
 

341 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

خورد.  ای پر پیج و خم رها شده روی صورتش، رقصان تاب می نگاه عمیق و جذابش را در صورت مهربان به گردش درآورد که طره

 :آهسته و نرم نجوا کرد سمت جلو متمایل شد و هایش را بند میز کرد، قدری به دست

 .خرم ش رو با قیمت باال می دونه به خوای نازکن کن. من هم دونه باشه، مهربان خانوم. هر چقدر می -

ی  وجور کرد. نگاهش را از چشمان خیره سختی خودش را جمع هایش خیره. به باز ماند و مردمک چنان متحیر شد که دهانش نیمه

 :رفت، گفت مت در آشپزخانه میس که به بهزاد برداشت و درحالی

 .تون دیر وقته، ما دیگه باید بریم. ممنون از پذیرایی -

 .شنید؛ لحن نرمی که به شدت برایش تازگی داشت سرش می صدای بهزاد را دقیقاً از پشت

تون میام؛  خونه پوشم و همراتون تا دم ممنون از شما که دعوت شام رو قبول کردید. تا مهرسا رو صدا کنی من هم کاپشن می -

 .درست نیست این موقع شب تنها برید

 .این بهزاد برایش غریبه بود

*** 

ی بامداد رساندند و  ی شب عبور کردند و خود را به سی دقیقه وخرم بعد از یک روز کاری از نیمه های ساعت، خوش تیک عقربه تیک

 .کوبید هایش می ذوق درد شقیقه نوا با ذوق هم

داد، پاهایش را درون سـ*ـینه جمع کرد و هردو را در حصار دستانش جای داد و سرش را بر روی آن گذاست و  ی تخت تکیه به لبه

 .هایش آمد اجازه پشت مردمک هایش، بهزاد بی به محض بسته شدن چشم

داشت، از جمله ستاره، چاک بسیاری  های سـ*ـینه زدند و یقیناً عاشق له می گیرش که دخترها برایش له ی جذاب و نفس با همان چهره

 .دختر دایی حشمت

زد و  کرد، برچسب آویزون بودن می هایی که در دوران عقد صادقانه خرجش می انصافی به محبت اش، با چوب بی مرد روزهای گذشته

 .نفسش زنده از زیر آوار آن بیرون بیاید ریخت و انتظار داشت تا اعتمادبه خروار تحقیر بر سرش می رحمانه خروار بی

 .هایش رسیده بود، طعم شوری به خود گرفت پوزخندی تلخ بر روی لبش نشست و با قطره اشک سرگردانی که به لب

گشت،  گیر پیدا نکرد و هرچه بیشتر می ی نفس بستگی به این چهره رو کرد؛ اما هیچ دل ی دلش را شخم زد و زیرو آنگاه ته صندوچه

 .یافت و دیگر هیچ فقط عشق یوسف را می

های قصه را حاال  ی گوشش مخفی کرد. حال و روز عاشق اش سر خورد و خود را پشت الله کج از روی گونه ه اشک دیگری کجقطر

 ...زد و لیلی برای مجنونش پرپر بال می کرد. وقتی زلیخا برای یوسفش بال درک می

 .شود تراژدی تبدیل میگویند اگر به معجون عشق درد دوری را اضافه کنند، به یک  فهمید چرا می حاال می
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ی دلتنگی بود که  زد و عقل و دل در جدالی سخت در کشمکش بودند و از آن بدتر موریانه وپا می هایش مذبوحانه دست میان چه کنم

 .کرد و چشمانش را خیس و تر اش را سست می جوید و پای اراده بعد از سه روز دوری ریزریز دلش را می

 .شد مرد و زنده می صبح هزار بار میامشب بدون یوسف یقیناً تا 

 .ی موبایل یوسف را گرفت خانه را برداشت و شماره  ی دلش پنهان کرد و گوشی دستی تلفن های صندوچه وپرت غرورش را ته خرت

*** 

 ی برد، آستانه برگ آن را سر فرصت و حوصله درون ماست فرو می به خرت چیپس خوردن متین که با لـ*ـذت، برگ صدای خرت

 .سمت دیگری هل داد تحملش را طاق و به طاق سقف چسباند. خم شد و ظرف چیپس را از کنار دستش به

 !نیم هم گذشته ها! آخه چه وقت چیبس و ماست خوردنه؟ ساعت از دوازده صدای چیپس خوردنت روی اعصاب -

 .روی آن دراز کرد چوبی روبه خیالی ذاتی، پاهایش را بر روی میز جا شد و با همان بی متین روی مبل قدری جابه

 !ش که گم نشده ها رو سر من نشکن! موبایلش گم شده، تلفن خونه اخوی دلت برای مهربان تنگ شده کاسه و کوزه -

 .چپی از آن سوی میز نثارش کرد نگاه چپ

زدم و مامان یا احیاناً  گ میممنون که یادآوری کردی! اصالً یاد تلفن خونه نبودم! فقط این وسط یه مشکل کوچولو هست، اگه زن -

گفتنم ببخشید امروز نشد مهربان رو که یه نسبت کوچیک شرعی هم با من داره و توی کارخونه  داشتن باید می پدرش گوشی رو برمی

 .ببینم، میشه تلفن رو بهش بدید تا حالش رو بپرسم. دلم براش تنگ شده

 .به یک با هم بلعیدی متین تمام حجم سکوت و آرامش خانه را  شلیک قهقهه

گفتم آمارش رو برات در بیاره. به جان  خب تقصیر خودته! اگه به جای نیم ساعت پیش، بعدازظهر زبون باز کرده بودی، به نازنین می -

 !صبا بد جوری گلوت پیش این دختر گیر کرده. زودتر آستین باال بزن تا تلف نشدی

 .تر بیان کرد ا جدیی بعدی ر هایش را قورت داد و جمله متین خنده

کنم؛ اما به احترام دل عاشقت که بعد  ای ندارم، یعنی یه جورهایی باهاش حال نمی بی رودربایستی میگم، با مهربان چندان میونه -

 .جوره پشتت هستم و هوات رو دارم چهارده سال لیز خورده، همه

 .کشیده و بلندش را بر روی پای دیگرش مهمان کردیک تای ابرویش باال رفت و لبخندی محو روی لبش جان گرفت. پای 

 .ی آینده برای خواستگاری یه وقتی ازشون بگیره کنم و به عمه پوران میگم هفته آخر هفته با صبا و عمه پوران صحبت می -

ی مهربان،  خانه ی تلفن ثابت هایش شد و با دیدن شماره ای برای پایان حرف اش به انتها نرسیده، صدای زنگ موبایلش نقطه جمله

امان شروع به تپیدن کرد و دلشوره چهارچنگولی آمد  ای ایستاد و بعد از دقایقی به کوتاهی عمر چند ثانیه قلبش بی نفسش برای لحظه

 :کرد، توضیح داد هایش با او همراهی می های درهم به متین که کنجکاو، مردمک و کنار دلش نشست و با اخم

 !، یعنی این موقع شب چه اتفاقی افتاده؟ی مهربانه ی خونه شماره -



 

 
 

343 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 :آنکه منتظر جوابی از سمت او بماند، تلفن به دست از مبل برخاست و تماس را وصل کرد و کوتاه، اما محکم و مردانه، گفت سپس بی

 ...بله، بفرمایید -

 .هایش دورن سـ*ـینه جا ماند دقایقی به کوتاهی چند نفس عمیق و ممتد صدای مهربان، نفس

 .یوسف، منم مهربان -

ی از متین رفت و پشت به او  هایش را سنگین کرد و به دورترین نقطه وخش و محزون آن سوی خط، نفس وار، پر خط پچ صدای پچ

 .ایستاد

 ـ عزیز دلم، اتفاقی افتاده؟ خوبی؟ صدات چرا انقدر گرفته؟ سرما خوردی؟

هایش را هم پاک کرد  های جا مانده روی گونه ریخت و آخرین قطره اشکی چپش  موهایش را با یک دست جمع کرد و بر روی شانه

 .و به سختی آب دهانش را فرو داد

طلبیه که حرمت سرش نمیشه؟ حتی براش  اگه بهت بگم یه کوچولو بیا اینجا ببینمت با خودت نمیگی چه دختر آویزون و فرصت -

ارهام براش خالی نکردم تا ببینمش؛ اما باز هم مثل این دختر سبک مهم نیست که امروز بد قولی کردم و یه وقت کوچیک بین ک

 !جلف بهم زنگ زده و میگه بیا یه کوچولو ببینمت؟

 .هایش شد گی طناب اعدام نفس های مهربان در حال له شدن بود. شرمندگی تا حلقش باال آمد و کالفه یوسف زیر بار سنگین جمله

 !ت متوجه نشن؟ خوای بیای بیرون که خانواده طوری می عزیز دلم میام؛ اما این وقت شب چه -

 .ش را پاک کرد ی بینی با پشت دست آب راه افتاده

های دو طبقه باالتر نیستن، مهرسا  مامانم اینا مشهد رفتن. فقط من و مهرسا خونه هستیم. زنگ خونه رو بزن و بیا داخل، همسایه -

 .هم خوابش سنگین و بیدار نمیشه

 .نفس یوسف رفت

 .ای برسم ها خلوته و فکر کنم بیست دقیقه افتم. خیابون باشه، همین اآلن راه می -

 .رو شد ی جدی او روبه سمت متین چرخید و با چهره یوسف تماس را قطع کرد و روی پاشنه پا به

 اتفاقی افتاده؟ -

نوز ضربان قلبش به ریتم عادی بر نگشته بود و وار آن را به عقب هل داد. ه وپاشش فرو برد و شانه هایش را بین موهای ریخت پنجه

 :وار جواب داد پچ زده، اما آرام و پچ هیجان

گردم. لطفاً نذار عمه پور متوجه بشه! نمی خوام خدایی نکرده از این  دو ساعت دیگه برمی-متین، من میرم مهربان رو ببینم و تا یکی -

 !دلیل فکر بد بکنه بیرون رفتن بی
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زند  وپر می حیایی بال دانست اآلن در ذهن خرابش چه افکار بی ی متین، او را از رفتن بازداشت و می شده شمان باریکی کج و چ خنده

 :و قبل از اینکه توضیح دهد، متین گفت

گذارم مامانم بفهمه که نیستی و خدایی نکرده فکرش خراب بشه، به شرط اینکه تو هم یه فکری برای فکر خراب من  باشه، نمی -

 !بکنی

 .تا ته افکار او را خواند و به آخرین سطر رسید

 .ی آهسته زد رویش ایستاد و با سر انگشت به پیشانی متین چند ضربه روبه

کنن و نودوپنج درصد هم افکار مثبت هیجده! گفتم که میرم یه سر  اگه محتویات این تو رو خالی کنن، پنچ درصد لودگی پیدا می -

 !گردم مهربان رو ببینم و برمی

ی او را شنید که خنده،  هایش را عوض کند و از پشت سر صدای آهسته سمت اتاق متین رفت تا لباس یوسف این را گفت و به

 .معجونی شاد از لحنش ساخته بود

خیلی پاچه یادت نره؛  تازه داماد، خوش بگذره. کلید خونه رو هم بردار وقتی برگشتی پشت در نمونی. در ضمن موقع برگشتن کله -

 .قوت داره

 .شعوری زیر لب نثارش کرد و در اتاق را بست بی

*** 

تابید، با قلبی لرزان از پس ابرهای بارانی  در تاریک و روشن سالن که تنها روشنایی آن نوری بود که از اتاقش به داخل سالن می

 .ایستاده دید دوختی و لبخندی نرم بر روی لبش، آن سوی در چشمانش، یوسف را با پالتوی مشکی خوش

اش روان شد و مسیر آن به لبخند محو روی لبش  زمان با هم بر روی گونه پلک بر هم گذاشت و دو قطره اشک بزرگ و غلتان هم

 .رسید

سـ*ـینه، آنچنان که مهربان  به رویش ایستاد، سـ*ـینه اش را با او پر کرد و روبه یوسف حال بهتری از او نداشت. یک گام فاصله

 .ناچار سرش را باال گرفت اختالف قد برای دیدنش بهخاطر  به

آید و مشام را  ی عطری نرم همانند بوی بهار نارنج که همراه نسیم از راه دور می تمام مشام یوسف پر از عطر مهربان شد؛ رایحه

 .دهد نوازش می

های او شود.  هایش با گره عشق، بند نفس نفسکرد روزگاری  گاه تصور نمی روزی که این دختر مو نارنجی را در دفتر کارش دید، هیچ

 .ها ایستاده بود هایش را از یاد برد، گویی دنیا هم به احترام آن دنیا و مشغله

 .اش نداشت یوسف منتظر اجازه بود و مهربان توانی در جمع کردن بساط گریه
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ن خانه در پی بلعیدن مهربان بود و عاقبت دامن از روش هایش در سایه ی در ایستاد. مردمک تر گذاشت و در آستانه یوسف گامی پیش

های مهربان از زیر پالتوی یوسف عبور کرد و  هایش بست و دست ای عاشقانه به دور شانه کف داد، آغوشش را برای او باز کرد و حلقه

ـ*ـینه او فشرد تا مشامش از ای به دور کمرش شد. آنگاه با خیالی آسوده مثل ماهی که به آب رسیده باشد، سرش را بر روی س حلقه

 .بوی پیراهن یوسف پر شود

 :وار گفت پچ ای مخملی از خود جدا کرد و پچ چند نفس که از عطر یک دیگر سیراب شدند. یوسف او را مالیم و نرم مثل نوازش پارچه

انگاری؟ اگه  فکر و سهل مرد بیکنی و نمیگی چه  خوام، قبول می اگه بگم دلم برای دیدنت لک زده بود و بابت امروز معذرت می -

های شور که پدر دلم رو درمیاره یه چایی داغ با عطر مهربونی مهمونم کن که قند پهلوش خودت باشی، قبول  بگم به جای این اشک

 کنی؟ می

 .اش گذاشت هایش در آمیخت و دوباره سر بر سـ*ـینه شیرینی لبخند با شوری اشک

 .کردم؛ ولی توی فالسک ریختم و توی اتاقم گذاشتم. چایی رو آماده  خوش اومدی -

 .یوسف سرش را بین موهای او فرو برد

 !کردم به این زودی بخشیده بشم الحق که مثل اسمت مهربونی. فکر نمی -

 :تر کرد و با ظرافتی دخترانه جواب داد ی دستانش را به دور کمر یوسف محکم مهربان حلقه

 .بون نزن! همیشه هم از این خبرها نیست. این بار استثناء بودآقای مهندس، لطفاً به دلت صا -

وار دستش را به روی پشت او کشید و دلواپس بیدار شدن  اش را نرم قلقک داد. خندید و نوازش طنازی صدای مهربان حس مردانه

 :مهرسا، بعد از تأملی کوتاه گفت

 عزیز دلم، مهرسا یه وقت بیدار نشه؟ -

 .کنه گه زلزله هم بیاد بیدار نمیشه و هر روز صبح مامانم با هزار مکافات بیدارش مینگران نباش، اون ا -

آمد در حدومرز حرف، با دختری که  اش سست و شکننده شود. بدش نمی شیطنتی مردانه به زیر پوستس دوید؛ اما نگذاشت پای اراده

هایش  او را از خود جدا کرد و قدری خم شد، آنچنان که نفسهای دونفره بگذارد.  اش شده بود، پا به مرز خصوصی محرم دل و زندگی

 .داد صورت مهربان را نوازش می

 ش کنم؟ هات چه طعمی دارن؟ اجازه میدی کنار چایی یه کوچولو مزه کنم لب تنت عجیب بوی عطر بهار نارنج میده! دارم فکر می -

 .حیایی هم زیر لب نثارش کرد چشمانش را باریک و بی

 .دس، چایی فقط با قند سرو میشهآقای مهن -

های بازیگوشش سکوت خانه را بر هم نزند و مطیعانه به دنبال دختری به  یوسف دهانش را که پر از خنده بود، بر هم فشرد تا خنده

 را تا آن سوی  قرار او وپال از زیر کلیپس فرار کرده بود و بلوز و شلوارش با تمام سادگی، دل بی اش پخش راه افتاد که موهای نارنجی



 

 
 

346 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .برد مرز خواستن پیش می

وپنهاشان بیشتر از نیم ساعت طول نکشید و یوسف بعد از خوردن یک لیوان چای که طعم فالسک  انگیز پس عمر قرار مالقات هیجان

، نجیبانه، نرم و به خود گرفتن بود، عزم رفتن کرد و پیش از خداحافظی به حرمت دختری که دنیای زنانگی را هنوز تجربه نکرده بود

 .اش را بوسید و رفت آهسته پیشانی

*** 

گشت  بیداری شب گذشته برمی باز هم دیر به سر کار رسید، البته نه ترافیکی در کار بود و نه تصادفی و علت آن فقط به هیجان و شب

 .م مهرساکه باعث شد تا طلوع آفتاب از فکر یوسف پلک بر هم نگذارد و عاقبت هم خودش خواب بماند و ه

دوید، برای آقای قاپوچی دستی تکان داد؛ اما جای خالی ماشین یوسف تمام اشتیاقش برای آمدن به سر کار  که می پر هیجان درحالی

 .های خسته برایش به جای گذاشت را در دم فرو نشاند و فقط نفس

روی میز خانوم  ارداری را دید با صورتی برافروخته روبهی ساختمان اداری باال رفت و آقای مردانی، کارگر بخش انب سالنه از پله سالنه

 .داد اش را مثل بادبزن رو به او تکان می شجاعی ایستاده و فیش حقوقی

خانوم شجاع، این اطوارها برای چیه؟ رفتم حسابداری آقای عباسی میگه طبق غیبتی که شما برام رد کردید، کسر حقوق زدید. خدا  -

 دید؟ های من رو شما می قد دارم، جواب شکم بچه خور قدونیم نون رو خوش میاد؟ من چهارتا

تر شد و صدایش را روی سرش انداخت تا بحث را دچار مغلطه  رفت، داغ دلش تازه سمت حسابداری می مردانی با دیدن مهربان که به

 .کند

 !شده حسابدار! روی چه حساب کتابی، خدا عالمه کردها، حاال جا می به ها رو جا فرنگی ی گوجه اصالً همین دلشاد، تا دیروز جعبه -

رحمانه او  قصد نداشت در بحث آن دو که ربطی به او نداشت کنجکاوی کند؛ اما اسمش را که شنید، پایش از رفتن ایستاد؛ مردانی بی

 .اش قرار داده بود پرده های بی را آماج جمله

هم دیر میاد و زود میره. از طوطی شنیدم که خانوم تازه از مرخصی  ها زیر شش ماه کارخونه اومده؛ ولی مدام مرخصیه! صبح -

 !رید؟ البد خانوم رفته جزء از ما بهترون و ما خبر نداریم رسه؟ چرا سراغ اون نمی برگشته، زورتون به من می

ی کیفش را میان  دستهفهمید.  سبب او را نمی طور. دلیل این خصومت بی هایش هم همین هایش از حرکت ایستاد و نفس در دم پلک

 .مشتش گره زد.محال بود بگذارد آبرویش با چوب حراج این به اصطالح مرد به باد برود

هایشان بیرون آمده بودند،  فر و آقای عباسی و چند کارمند دیگر که از سر کنجکاوی از اتاق بدون توجه به حضور آقای رمضان

م شجاعی مجال نداد و با صورتی برافروخته از جایش برخاست، عینکش را بر فرق سـ*ـینه سپر کرد تا از خودش دفاع کند؛ اما خانو

 .هایش را به دو طرف میز بند کرد سرش گذاشت و دست
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م و کارم رو بلدم.  هاست که منشی آقای نه خیلی محترم، اوالً خانوم شجاعی هستم نه شجاع، ثانیاً درست حرف بزنید، من سال -

ی مهندس روشن دیروز امضا کردن و به غیر از ده روز مرخصی دلشاد که خودشون موافقت کرده بودند، لیست حقوقی رو خود آقا

 .هیچ استثنایی قائل نشدند

 .اش داد و باز هم معرکه گرفت مردانی تابی به هیکل فربه

چند بار دیدم دلشاد توی  رسه. خودم بله، باید هم با مرخصی ایشون موافقت بشه. آقای مهندس فقط زورش به کارگر جماعت می -

 !ست شون جای دیگه کاری میدون باالیی سوار ماشین آقای مهندس شد. البد اضافه

قدر بلند که غرورش را از زیرآوار  خواست، آن ی پالتویش خم شد. دلش یک فریاد بلند می اش را تا یقه از خجالت و شرمندگی چانه

 .تهمت نجات دهد

ی مردانی کرد  چندان دوستانه روانه ی مهربان گذاشت و آقای عباسی با اخم غلیظ نگاهی نه روی گرده باری بر فر نگاه شماطتت رمضاه

هایش دوخته بود و عاقبت تاب نیاورد، به دفاع از مهربان قدمی پیش گذاشت و مانند پدری که بخواهد از  دری را به لب که پرده

 :ناموس دخترش دفاع کند، گفت

 کنی؟ مگه خودت ناموس نداری؟ ها رو سر دلشاد بیچاره خالی می وکوزه یکه! حقوقت کم شده چرا کاسهحرف دهنت رو بفهم مرت -

 .از سر شرمندگی وقضاوت ناعاالدنه همان یک جرعه نفسش هم بند آمد بود

 .میدفه های عرقی که از پشت لبش صف کشیده بودند را پاک کرد. حاال معنی آب شدن از خجالت را می با پشت دست، دانه

 اینجا چه خبره؟ -

های مردانی بود، در دم سکوت را  ی بخش پایانی صحبت ی در سالن ایستاده بود و شنونده صدای محکم و بلند یوسف که در آستانه

 .سمت خود کشید ها را مانند آهنربایی قوی به به سالن باز گرداند ونگاه

باره لحنش نرم شد و  رو او ایستاد و به یک راه برسد، با دو گام بلند روبهوقال یوسف از گرد  کرد میان این قیل مردانی که تصور نمی

 .چابلوسی را چاشنی آن کرد

های خانوم شجاع و آقای  بازی سالم آقای مهندس، به دادم برسید. من روی حقوق این ماه حساب کرده بودم؛ ولی با این اطواری -

 !گیره عباسی، نصفش هم دستم رو نمی

شناس از پشت میزش بیرون آمد و عاقالنه  اش سوار کرد، مانند یک منشی وظیفه ی بینی وباره عینکش را روی تیغهخانوم شجاعی د

 :جمالت آخر مردانی که رنگ و بوی تهمت داشت را فاکتور گرفت و گفت

ضور و غیاب رو چک که من دستگاه ح خیر. آقای مردان به کسر حقوقش اعتراض دارن، درصورتی سالم آقای مهندس، صبحتون به -

 .ها رو به آقای عباسی دادم و شما هم امضا کردید کردم و طبق اون لیست غیبتی
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نگاهی انداخت. هرچند دلش به سوی او پروازکنان  ی مهربان نیم پریده ی رنگ جا کرد و به چهره کیف چرمش را میان دستش جابه

واهمه به او و  هضم، رو به مردانی شد که بی شد، سپس با اخمی غیرقابلی او رد  زد؛ اما سریع و سطحی از روی چهره بال می بال

اش  خاطر خانواده هایش را داشت؛ اما باز هم خطایش را به دزدی زد. یوسف نبود اگر حق این مردک که خبر دله مهربانش تهمت می

 !گذاشت گرفت، کف دستش نمی نادیده می

 :خشم سرکش دورنش غلبه کرد و با صدایی آرام، اما محکم و قاطع گفتهرچند از دورن در حال انفجار بود؛ اما به 

آقای عباسی بله حق با مردانیه. خدا رو خوش نمیاد حقوقشون کسر بشه. لطفاً محاسبه کنید حقوق این ماه رو تمام کمال به  -

ذاشتن برای تسویه تشریف ببرن هایی که بابت ضمانت پیش ما گ ی یک ماه حقوق اضافه بهشون بدید تا به همراه سفته اضافه

 .کنن که کارفرماش تهمت زدن رو تاب بیاره کارگزینی. انشاءهلل یه محیط بهتر پیدا می

سمت اتاقش رفت و قبل از داخل  کرد، به هایش عذرخواهی می توجه به مردانی که کنار التماس وپا افتاد؛ اما یوسف بی مردانی به دست

 :شدن با صدایی بلند گفت

 .م شجاعی لطفاً زنگ بزنید آبدارخونه برای من یه چایی داغ لیوانی بیارنخانو -

های گره کرده در اتاقش را بست؛ اما دلش را بیرون پیش مهربان جا گذاشت که زیر تهمت  یوسف با یک دنیا خشم فروخفته و مشت

 .مردانی رنگ باخته بود

 .ادد بایست هرچه زودتر هردویشان را از این برزخ نجات می می

*** 

 .وتار آسمان را دو دستی بغـ*ـل کرده بودند و غم و غصه هم دل او را ابرهای تیره

حتی فضای دنج و خلوت رستوران شیک و باکالس، به همراه موزیک مالیم جاری در فضا و حضور یوسف آن سوی میز هم نتوانست 

 !حال بدش را خوب کند

 .بو و رنگ فرو برد اشتها چنگال را در دل کباب خوش خیال رفتن هم نداشت. بی حال بدی که از صبح بیخ دیوار دلش نشسته بود و

 .کرد چنگال تهمت انقدر تیز و برنده در جگرش فرو رود گاه فکر نمی هیچ

 .ی مردانی نامرد میان افکارش مانند انعکاس صدا در کوهستان در سرش پیچید جمله

 «.ست شون جای دیگه کاری البد اضافه»

هایش را میان  ی چشمانش را لبریز کرد؛ ولی غرورش محکم و استوار دو دستی اشک ی درشتی از اشک کاسه هزارم حلقهبرای بار 

 .ها را نداد مشتش گرفت و اجازه فرود آمدن به آن

از  شد، بشقابش را پس زد و چنگال های رقصان پر می قطره از اشک یوسف آشفته از سکوت ممتد مهربان و قلک چشمانش که قطره

 .ی میز با صدای جیرینگی به روی زمین سقوط کرد گوشه
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سمت جلو خم شد و دست نرم و مخملی مهربان را میان دستش گرفت. با سر انگشت شستش آن را نوازش کرد تا شش  قدری به

 .دنگ حواسش را برای خودش داشته باشد

دغدغه بیرون بیان، بغض توی گلوت هم آب  کنه، راحت و بی هایی که مدام چشمات رو پر می عزیز دلم، اگه اجازه بدی اون اشک -

 .تونی حرف بزنی و بعد هم غذات رو بخوری تر می وقت راحت میشه، اون

سر برداشت و محو نگاه یوسف شد. تلنگری که منتظر آن بود از راه رسید. لبخند زد و دو قطر درشت اشک شاد و خرم به روی 

زده شده بود،   هایی که به هم کوک دوان آمدند و او میان اشک ی دیگر منتظر اجازه نشدند و دوانهای بعد اش سر خورد و قطره گونه

 :سروسامان و پریشان گفت هایی بی بریده منقطع با جمله بریده

فر و  های آقای رمضان یوسف امروز خیلی خجالت کشیدم و تمام طول روز نتونستم پیش آقای عباسی سرم رو بلند کنم. نگاه -

سرم  کنه و پشت فر پیش خودش میگه، البد داره از شرایطش سوءاستفاده می کارمندای دیگه خیلی درد داشت. حاال آقای رمضان

ای تا چشمش به یه مرد پولدار مجرد افتاد، خودش رو آویزون کرد.  طلب خیلی کلیشه زنن! شاید هم بگن دختر فرصت هزارتا حرف می

 .شدم ت عاشقت می خاطر مرام و مردونگی کردی، به فروشی هم می نیست. تو اگه سر چهارراه دستبه خدا پول اصالً برای من مهم 

هایی که شرشر از چشمش روان بود، احساسش را نرم و ابریشمی به نوازش گرفت. با این  ی مهربان میان اشک اولین اعتراف عاشقانه

 .لبش نشست و مرغ دلش هم به سوی او بال گشودتوانست پر بزند؛ اما فقط لبخندآرام پر زد و روی  عتراف می

 .های دیگر باز شود هایش را پاک تا جا برای قطره کاغذی کنار بسقابش، با پر شالش اشک توجه به دستمال مهربان بی

 !زنه یوسف درد تهمت داره آتیشم می -

 :یوسف در دل گفت

 !زنه های تو هم داره من رو آتیش می اشک -

 .هایش بود، با دم و بازدم به بیرون فرستاد ر حال خفه کردن ریهنفس سنگینش را که د

کم گریه کن تا سبک بشی، نه اینکه خودت رو هالک کنی! دیدی که من عذر اون مردک رو خواستم، نگران  عزیز دلم گفتم یه -

 .شناسمش، به قول نیره خانوم دهنش چهل قفله فر هم نباش، من می آقای رمضان

ای به کوتاهی عمر یک یا دو نفس بین جمالتش انداخت. به صندلی تکیه داد و نگاه  ذرا، اما خندید و یوسف وقفهرنگ و گ هرچند کم

 .ممتدش را به او دوخت

ی بعد برای خواستگاری بیام و هردومون رو از این برزخ  تا آخر هفته به من فرصت بده، تا صبا و عمه پورانم صبحت کنم و هفته -

 .نحات بدم

جنبید،  که دهانش می رویش افتاد و درحالی بو و رنگ پیش اب غذایش را پیش کشید و با اشتها به جان جوجه کباب خوشسپس بشق

 :کرد، گفت به چشمان خیس مهربان نگاه می
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 .همه اشک نصبیم شد، اشتهام برگشت ی تو که بین اون راستش زیاد اشتها نداشتم؛ اما با این اعتراف عاشقانه -

 .پر کرد و در دهانش جا داد قاشق دیگری

 .مون که هنوز مشترک نشده بهت میدم هات تموم شد، من هم اولین کادوی زندگی هروقت اشک -

 .با لبخندی محو به چشمان تر او خیره شد، یک تای ابرویش را باال رفت و با دستمال دور دهانش را پاک کرد

 هوم نظرت چیه؟ -

ی  هایش را قورت داد و کاسه ایی که قول عروسک بهشان بدهند تا دیگر گریه نکنند، تندتند بغضه بچه زده مانند دختر مهربان هیجان

چنین مردانه  چشمانش از اشک خالی و لبخندی وسیع بر لبش نشست. گویی رویاهایش به حقیقت پیوسته بود؛ رویای مردی که این

 .دلش ابری شودورسم نوازش کردن را بداند و یک قدم دور از او حال و هوای  راه

*** 

 .های صبا، برزخ واقعی را به چشم دید بازی تصمیم داشت هردویشان را از برزخ بالتکلیفی نجات دهد؛ اما با لج

 :باره برخاست و ناباور گفت ای برافروخته به یک صبا با چهره

 !خوشگل دوروبرمونه، چرا اون؟همه دختر خوب و  بابا، شما تصمیم گرفتی با مهربان، ازدواج کنی؟ یه زن مطلقه؟! این -

 .تواند حرفش را به کرسی بنشاند هایش نمی بازی بار با لوس پایش را روی پایی دیگرش انداخت و به چشمان او خیره شد تا بداند این

اخبر بشی و اینکه چرا مهربان رو انتخاب کردم به خودم مربوط میشه؛ اما به عنوان یه دختر، این حق توئه که از تصمیمات پدرت ب -

 .من تصمیمم رو بهت گفتم

سمت متین که همیشه مدافعش بود برگشت،  نشینی در مرامش نیست. مستأصل به دانست عقب شناخت و می اخالق پدرش را می

 :گفت

 .تون نمیاد دایی متین، تو رو خدا شما یه چیزی به بابام بگید. شما هم مثل من از این دختره خوش -

 .هایش را عالمت تسلیم باال برد مبل داد و دستاش را به  متین تکیه

جنس خودم  کم اوضاع فرق کرده، درثانی توی یارکشی من طرفدار هم ست و حاال یه دایی جون، اوالً این موضوع مال گذشته -

 .گذارم و تو هم بهتر همین کار رو بکنی هستم؛ به تصمیم پدرت احترام می

دهند، یک پایش را بر زمین کوبید و با چشمانی پر اشک رو به پوران خانوم  اهش را به او نمیخو بازی دل صبا مانند کودکی که اسباب

 .شد تا احساسات او را قلقلک دهد

خواد بیاد جای مامان مریم من که  مامان پوری، تو رو خدا، من اگه این دختره زن بابام بشه دق میارم. ببین چه دختر اکبیری می -

 !ر کنه. من حتی روم نمیشه به کسی نشونش بدم، چه برسه که بگم زن پدرم هم شدهمثل عروسک خوشگل بود پ

 یوسف از شدت عصبانیت هردو دستش را مشت کرد و چنان فشرد که بندبند آن سفید شدند و صدای عمه پوران به داد خشم 
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 .اش رسید شده مهار

خواد ازدواج کنه چی بگم؟ من با متین موافقم،  ز مرگ همسرش میی عاقل و بالغ که چهارده سال بعد ا وهفت ساله به یه مرد سی -

 .بهتره به تصمیم پدرت احترام بگذاری

 :لرزید، گفت ای که می سمت پدرش برگشت و با چانه صبا با چشمانی که از اشک براق شده بود، به

 !بابا تو رو خدا. هرکسی به غیر از مهربان -

 .اش و روز همان لحظه یقاً همان نقطه بود و حالبرزخی که از آن بسیار شنیده بود، دق

 .ها محال بود زنده بماند هایش و بدون یکی از آن تک نفس هایش بود و مهربان تک صبا خون در رگ

 :های دیگرش پادشاهی نکند. محکم و قاطعانه جواب داد اش بر حس تمام توانش را جمع کرد تا حس پدرانه

 .نمیشههمون که گفتم، تصمیم من عوض  -

تی محکم زد و قاب عکس دونفری پدر و مادرش به روی  صبا مغلوب و مقهور خودش را تنها دید و با نوک پا به میز کنار مبل ضربه

 .ی آن، قلب یوسف را درهم شکست سرامیک سقوط کرد و صدای جیرینگ شکستن شیشه

ی مریم ثابت شد که نسیم دریا موهایش را با خود همراه  هایش بر روی لبخند شکسته های بد سر به زیر انداخت و مردمک پر از حس

 .کرده بود

 .دوان خود را به اتاقش رساند و در را چنان محکم بست که چهار ستون خانه به لرزه افتاد صبا دوان

ان خانوم با پر دست او ها بود، سراسیمه خود را به پذیرایی رساند و پور های آن ی حرف انیسه خانوم که تا آن لحظه از آشپزخانه شنونده

 .را راند

 !ها رو بعداً جارو کنید شیشه انیسه خانوم، لطفاً توی آشپزخونه برید، در رو هم ببندید! خرده -

سمت باال چین خورد. ناراضی چشمی گفت و رفت. پوران خانوم با چشم او را بدرقه کرد و به محض بسته شدن در،  ی لبش به گوسه

 :رو به یوسف گفت

خوای بیشتر فکر کنی؟ تو و مهربان که فعالً محرم هستید. یه فرصتی هم به صبا بدید تا با این موضوع کنار بیاد.  جان، نمی یوسف -

 سفر بودن و اینکه مدت زیادی تنها بودی این تصمیم عجوالنه رو گرفتی؟ از اون گذشته، شاید تحت تأثیر هم

 .سمت پوران خانوم چرخید و دستی به میان موهایش فرو برد غمگینش بههای  یوسف چشم از قاب عکس شکسته برداشت و مردمک

تونم بیشتر از این صبر کنم. توی کارخونه کارگرها  گرده. نمی عمه پوری، خواستن من به خیلی پیش از سفرم به افغانستان برمی -

 .مون رو روشن کنم د ماههی چن سرمون حرف درآوردن، از او گذشته به مهربان قول دادم تا تکلیف رابـ ـطه پشت

 :های نازکش را در هم پیچاند و مالیم پرسید پوران خانوم متعجب سری تکان داد و ابرو
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 .ای هم هست که باید بدونم دونستم. چیز دیگه طور! این قسمتش رو نمی خب که این -

 :ر با طمانینه گفتناچا هایی که خاص خودشان بود، حرفی بزند؛ اما به هرچند که دوست نداشت از خصوصی

وقت زندگی مشترکی رو با همسر سابقش شروع نکرده و به هر حال دونستن این  ست و هیچ عمه پوری، مهربان یه دختر مطلقه -

 .مطلب هم حق شماست

 .هایش گرفت و برخاست سمت باال پرواز کرد و پوران خانوم دستی به زانو متین با چشمانی متعجب ابروهایش به

گردم. یه چند روز به من  شه پسرم. من فردا باید برم کاشان تکلیف اون یه تکه زمین رو مشخص کنم؛ ولی زود برمیمبارکت با -

 .گیرم زنم و ازشون اجازه می فرصت بده تا صبا رو آروم کنم، بعد برای خواستگاری زنگ می

 :های درهم سری جنباند و متین با لبخندی وسیع گفت یوسف با اخم

 .رکت باشهداداش، مبا -

 ...ای از جنسی دیگر ی مهربان ولوله ای به پا بود و در خانه در دل یوسف ولوله

*** 

چیز به جز  کرد و هیچ ای پیدا می ی آن بودند، باید بهانه برای نرفتن به مهمانی تولد ستاره که افسر خانوم و بهزاد هم مهمان ویژه

 .نظافت اتاقش به فکرش نرسید

اش  فیکون کرد تا بهانه تکانی شب عید، اتاقش را کن ای به سرش بست و مانند خانه گوش قرمزرنگ کهنه ری سهآستین باال زد و روس

 .برای نرفتن، به قدر کافی محکم باشد

وپال را با نوک پا پس زد و  های پخش وپرت سختی باز کرد و خرت زده در اتاق را به حوریه خانوم شیک و مرتب با موهای سشوار

 :ی در ایستاد و معترض گفت اخل شود، در آستانهآنکه د بی

فهمم غروب جمعه چه وقت نظافت و تمیز کاریه؟! حاال من جواب مرضیه  نگاه کن تو رو خدا اتاقش رو بازار شام کرده! آخه من نمی -

 رو چی بدم؟

 .کنج اتاق چیدی کوچک  هاش را گردگیری کرد و داخل کتابخانه اش را قورت داد و کتاب ی پیروزمندانه خنده

جوری از پس زبون زن داداشت بربیای! شکر خدا آقاجون هم که گچ  گرده که چه دونم مامان. اون دیگه به هنر زبون شما برمی نمی -

 .وآمد با اسنپ مشکلی ندارید پاش رو باز کرده و برای رفت

 :وار گفت پچ سرش بست و پچ حوریه خانوم با یک گام داخل اتاق شد و در را پشت

اندازت نزن و یه  شکر خدا به غیر از تو که این روزها دیگه به حرفم گوش نمیدی، هیچ مشکلی ندارم. بهت گفتم دست به پس -

 .ترین موبایل بازار رو خریدی موبایل ارزون بخر، رفتی گرون

 .دستی که شیک و خانومانه بود نظیرش افتاد؛ موبایل خوش ی بی به یاد یوسف و هدیه
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 .شد کرد که هر روز پر بارتر از روز قبل می برای رازهای پنهانش می باید فکری

دونم پشت خط کیه؟ مگه قبل از اینکه بری افغانستان  پنهانت این وسط چی میگه؟ من که می و های پس حاال اون هیچی! این تلفن -

 !اری خوشم نمیادک دونی که از پنهون خواد باید خواستگاری بیاد! می بهت نگفتم مهندس اگه تو رو می

 .هایش در هم گره شد، آنچنان که به سرفه افتاد نفس

 .کرد های پنهان دیگری دارد، خونش را در دم حالل می فهمید که چه راز مامان حوری اگر می

 :نفسی گرفت و آهسته همانند مادرش گفت

کنه. تو رو خدا  ش رو می اب کتاب زندگیکار کنم؟ برم بهش بگم چرا خواستگاری من نمیای؟ البد اون هم حس آخه میگی چی -

 !هولی پیش بره چی هول مامان بگذار با آرامش پیش بریم، نگذار مثل سر بهزاد همه

 .نگش کشید ر دوخت شکالتی حوریه خانوم نخ آویزان از آستین کتش را کند و دستی به دامن خوش

ی  پلکه و دیروز هم مغازه از زندان آزاد شده زیاد دوروبر بابات می خواد دست بجنبونه؛ بهزاد از وقتی به مهندس بگو اگه تو رو می -

 .های افسر فهمیدم، همین که تو نرم بشی خواستگاری میان جور که بین حرف بابات رفته بود. این

یرون انداخت و پا از دل و ذهنش ب داد؟ هرچه گشت برای او جایی پیدا نکرد و او را با یک تی بهزاد را دیگر کدام کنج دلش جای می

 .هایش را به کمر قالب کرد پوف بلندی کشید. از خستگی دست

 .هاتون به افسر خانوم بگید ، این رو شما بین حرف مامان ول کن تو رو خدا، بهزاد برای من تموم شده -

 :رخید و گفتی پا چ در وسط اتاق را پس زد و پیش از بیرون رفتن، روی پاشنه های دربه حوریه خانوم با نوک پا کفش

دونم همین امشب  ی آقای مهندس. می بابات گفت، حاال که گچ پاش باز شده یه جعبه شیرینی بگیریم و برای تشکر بریم خونه -

کنیم. در ضمن گرسنه نمون؛ داری  گیریم و هماهنگ می ذاری؛ اما به رسم ادب حتماً با مهندس روشن تماس می کف دستش می

 .اید یه پرده گوشت به تنش باشهیواش محو میشی. زن ب یواش

بندش مهرنوش آمد و در را  های مامان حوری تمام شد و رفت؛ اما از آن جایی که قرار نبود تا آخرین لحظه تنها بماند، پشت مادرانه

 :های روی زمین چرخی زد و گفت وپرت بست و میان خرت

خوام امشب چشم ستاره رو در بیارم. کاشکی  م سکه داره، میهای قدیمی توی کمدمه، هنوز ه نظرت چیه؟ خوشگل شدم؟ از لباس -

 .کردیم اومدی تا با هم این کار رو می تو هم می

ای با غم و غصه نداشت و معتقد بود برای غصه خوردن فردا فرصت دارد و این  تر سراغ نداشت! دختری که میانه از مهرنوش سرخوش

 !آمد گاه نمی فردا هیچ

 .با پشت دست، چتری ویالن و سیالنش را پس زدریز و نخودی خندید و 

 !مثل ماه شدی -
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 .رنگش داد مهرنوش تابی به پایین دامن حریر یشمی

خوام برم سر  ی این نون زیر کبابش پیدا میشه؟ می ودستگاهش یه جا واسه مهربان، امشب با مهندس حرف زدی ببین توی اون دم -

 .کار و دست به جیب بشم

 .خنده جا خالی داد و رفت سمتش پرتاب کرد و او هم ماهرانه سرخوش و خوش ل خندید و دستمال گردگیری را بهاین بار از ته د

نفر بعدی مهرسا بود که موهایش را برخالف همیشه از پشت سر محکم بسته و بافت قشنگ و تمیزی روی آن زده بود که یقیناً کار 

 .مهرنوش بود

 .خوام امشب چشم حسام رو در بیارم رنگت رو بده بزنم؛ می اون رژلب صورتی خوشمهربان، تا مامان حوری نیومده،  -

هایش را جمع کرد. این خواهر و برادر به لطف مهرنوش و مهرسا قرار نبود چشم و  ی ابرویش را خاراند و خنده با سر انگشت گوشه

 :گفت چاری داشته باشند و پیش از بسته شدن در خانه، صدای آقا جانش را شنید که

 .مهربان جان، بابا ما رفتیم -

*** 

هایش را  ی تخت نشست تا همراه لیوان چای به دنیای رویا سفر کند و خستگی میان بازار شامی که در اتاقش بر پا کرده بود، روی لبه

 .به در

 .ود، پایین رفتی مردانه یوسف که دقیقاً در پشت پلک چشمش ایستاده ب اولین جرعه با عطر هل و شیرینی قند و چهره

گوید رویا دروغ است؟ یوسف هرچند مرد کاملی نبود و مانند هر انسانی کنار محاسنش معایبی هم داشت؛ اما به رویاهای  چه کسی می

 .او خیلی نزدیک بود

 !زد میفر پشت در باشند، کهیر  ی بعدی چای با صدای زنگ ممتد خانه همراه شد. از تصور اینکه دو قلوهای آقای رمضان جرعه

خیال باز کردن در شد؛ ولی آن که پشت در بود  رفت. بی ها روی اعصابش اسکی می پله شان در راه تاپ باال و پایین رفتن صدای تاپ

 .درپی فشرد خیال نشد و باز هم زنگ را پی بی

ی متحرک را که هیچ  زلزله وپنهانی گوش این دوتا آمد حاال که مامان حوری و مادر بزرگشان خانوم کمالی نیستند، پس بدش نمی

 .هایشان ندارند، بپیچاند حدومرزی برای شیطونی

که از چشمی به بیرون نگاه کند،  آن ای به ابروهایش انداخت تا خشمش را نشان دهد. از جای برخاست و بی با این تصمیم گره

 :زمان با باز کردن در گفت هم

 !چه خبرتونه؟ -

 .اش که قرار بود بگوید، مگه سر آوردید، توی دهانش مثل روغن ماسید جمله ولی با دیدن بهزاد آن سوی در باقی

 .کنان در صورت او به گردش درآورد بهزاد با لبخندی محو کنج لبش، نگاهش را تفریح
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اه ای از خاک بر روی آن نشسته بود و روسری قرمزرنگ روی سرش به همراه چند لکه سی رنگش که پرده های نارنجی به روی چتری

 .داد که تا به حال ندیده بود ی دیگری از مهربان نشان می های کوتاهش، چهره روی صورتش و اخم پر رنگ بین ابرو

 .ی او داشت؛ اما آن را مهار کرد های برافروخته میل عجیبی به نوازش گونه

 .سالم، خسته نباشی -

 .ادهایش انداخته بود، ادامه د سپس بعد از تأملی که به عمد بین جمله

ها که یه محله رو عاجز کردن درد نکنه. در رو باز کردن  تونم حدس برنم برای چه کسایی شمشیرت رو از رو بستی؛ دست دوقلو می -

 .و رفتن بیرون و من هم بدون زنگ زدن داخل اومدم

 :ای در هم جفت شده، گفته باز قرار گرفت و با همان اخم باز کرد و یک جورهایی مابین در نیمه قدمی پس رفت و در را نیمه

 .کردم شما و افسر خانوم هم مهمونی تولد ستاره دعوت دارید سالم، فکر می -

 .های ردیفش درخشید بهزاد خندید و دندان

ی این تولد من هستم؛ ولی وقتی دیدم همراه مامانت اینا نیومدی، بیرون زدم. مهرنوش زیاد با من  درست فکر کردی و مهمون ویژه -

 .کنی تکونی می کنه؛ ولی مهرسا بدجوری هوام رو داره، اون گفت که داری اتاق حال نمی

 الیٔ  تفاوت سرش را به اطراف چرخاند و با لحنی سو های مزاحمش را پس زد و بی د. با پشت دست چتری کر این بهزاد او را گیج می

 :پرسید

 خب؟ -

 .دادکه دو عدد ساندویج درون فویلی پیچیده درون آن لم داده بودی نایلونی سفیدرنگ را باال گرفت و آن را نشان  بهزاد کیسه

 .یادمه ساندویج سوسیس خیلی دوست داشتی -

 .تر اش ثابت اخم در بین ابروهایش ثابت مانده بود و نگاه

 !چی تموم شده؛ لطفاً حدومرزت رو بدون آقای کشمیری، من هم یادمه بهت گفتم بین ما همه -

ی در آویزان کرد و نوک  د، از داخل کیسه سهم ساندویچ خودش را برداشت و سهم مهربان را هم به دستگیرهتر آم بهزاد قدمی پیش

 .وار فشرد بینی او را با دو انگشت نرم نوازش

 .طور پیش بره فکر کنم عاشقت بشم کنه. همین بینمت یه تکه از دلم رو درگیر می از این جنس نگاهت خوشم میاد و هر بار که می -

 .ها به خود گرفت ک تای ابروی بلندش را باال داد و ژستی همانند سلبریتیی

کنم. از آقای دلشاد اجازه گرفتم تا با رعایت همون حدومرزی که خودت میگی بهت نزدیک  مهربان خانوم، من سر خود کاری نمی -

 .یواش بانوی دلم میشی حاال داری یواشم بشی؛ ولی  خواستم خانوم خونه بشم و دلت رو به دست بیارم. روزهای اول فقط می

 .بهزاد دست پیش برد تا صورت مهربان را لمس کند؛ اما او یک گام پس رفت و لبخند بهزاد تلخ شد
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 !ی صورتت برام دور و دست نیافتنی بشه کردم یه روزی برسه که لمس ساده فکر نمی -

 .کرد، نشان داد سوسه میسپس با چشم و ابرو ساندویچ که بوی اشتهابرانگیزش دل را و

 .بینمت نوش جونت، بخور تا بیشتر از این یخ نکرده. فردا می -

 .ی پا چرخید و رفت بهزاد این را گفت و روی پاشنه

ی نان و  هایش لقمه مهربان ساندویچ بالتکلیف آویخته به دستگیره در خیره شد؛ این ساندویچ بر او حرام بود و ترجیح داد همراه بغض

 .ا بخوردپنیرش ر

*** 

ی نگرانی به دور دلشان  کرد، هردو ذهنشان درگیر بود و ساقه ها هم نفوذ می در یک روز سرد برفی پر سوز که سرما حتی تا استخوان

 .رفت پیچید و باال می مثل لوبیای سحرآمیز می

خبر بود  رفته بود. مطلبی که یوسف از آن بیاش رنگ و بوی مالکیت به خود گ های فاتحانه مهربان نگران بهزاد بود که این روزها نگاه

 .زد وپا می و او بین دوراهی دل میان گفتن و نه گفتن به یوسف دست

گفت هر زن دیگری به غیر از مهربان و هیچ دلیلی جز  منطق یک کالم می باز و بی یوسف هم نگران صبایی بود که با خلقی تنگ، لج

 .ید، نداشتآ ی معمولی او خوشش نمی اینکه از قیافه

؛ برزخی که روزگار هنرمندانه در این دنیا برایش  اش خط بزند توانست از صبا دست بکشد و نه قادر بود مهربان را از زندگی نه می

 .تدارک دیده بود

ساندند. ر پیچیدند و خود را به زمین می وتاب درهم می های سرگردان برف خیره شد که پر پیچ به پشت پنجره رفت و به رقـ*ـص دانه

 :هایش را بست و زیر لب زمزمه کرد پیشانی بلندش را به پیشانی سرد شیشه چسباند و پلک

 .خدایا از این برزخ نجاتم بده -

 .گیر ذهنش نجات داد صدای دینگ کوتاه پیامک موبایلش او را از کشمکش نفس

های بداخالق  هم حرف بزنیم. آقای عباسی مثل این ناظمکم با  ای من رو صدا کنی اتاقت بیام یه خسته نباشی. میشه با یه بهانه -

 .گذاره از جام تکون بخورم نمی

کوبید، ثابت ماند. با این دختر مو نارنجی  اش به روی استیکر عصبانی که بر فرق سرش می هایش را طی کرد. نگاه خنده مرز لب

آنکه جواب پیامش را بدهد، گوشی  اش داد و بی هوقوسی به عضالت خست عجیب حال دلش خوب بود. به پشت میزش برگشت و کش

 :ی آقای مهندس، خانوم شجاعی گفت تلفن روی میزش را برداشت و بعد از بله

 .خوام یه نگاهی بهش بندازم ی مالی سال گذشته رو بیاره؛ می خانوم شجاعی، لطفاً به دلشاد بگید پرونده -
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 .زد و یک ساعت او را منتظر نگه داشته بود، نگاهی انداخت ش ساز ناکوک میهای ی چشم به مرد جوانی که لباس شجاعی از گوشه

فر  خواستم بیام خدمتتون و بگم به جای آقای مردانی که اخراج شد، آقای رمضان چشم، آقای مهندس بهشون اطالع میدم؛ ولی می -

ش رو آقای  ما هستن تا کارهای اداری و بیمهیه نیروی جدید استخدام کردن و اآلن هم اینجا نشستن و منتظر تأیید و امضای ش

فر پیگیری کنند. مطلب دیگه اینکه چند دقیقه پیش از استاندارد هم تماس گرفتن و گفتن یک گروه برای بازدید اینجا  رمضان

 ...میان

ی شجاعی  طارشدههای ق ی چشمانش را فشار داد، به میان جمله اش را بست و با دو انگشت شست و اشاره، گوشه های خسته پلک

 .یک نقطه گذاشت

های  کنن. بازدید کارشناس های استاندارد تمام وقت امروزم رو پر می خانوم شجاعی، برای امروز دیگه برنامه نگذرید. کارشناس -

رو داخل  تر بیاد و بعد هم نیروی جدیدی که منتظر هستن استاندارد رو با مهندس شمشیری هماهنگ کنید. لطفاً به دلشاد بگید سریع

 .بفرستید

 .سمت اتاق حسابداری رفت تا مهربان را صدا کند شجاعی مطیعانه چشمی گفت و از جایش برخاست، به

*** 

 .گشود وپر می کشید و دلش هم به سوی او بال هایش چون دودی به هوا پر می طرز عجیبی خستگی دید، به مهربان را که می

 .کرد روی صورتش خودنمایی میهایش سرگردان  مثل همیشه یک طره از چتری

 .یافت ای نبود و دیگر بعد از گذشت چند ماه جسته گریخته از حاالتش به دورنش راه می دختر پیچیده

گریخت، این بود که استرس دارد و حرفی پشت زبانش ناگفته باقی مانده  معنای عرق پشت لب و چشمانی که از نگاه کردن به او می

 .است

هایی که به بغـ*ـل گرفته بود را به  رویش ایستاد و با تبسم نرمی کنج لبش، زوکن ، میز را دور زد و روبهاز پشت میزش برخاست

های  آهستگی از دستش گرفت و آن را روی مبل کنار دستش گذاشت، سپس با نگاهی که حریص صورت او بود با سر انگشت عرق

 :پشت لبش را شکار کرد و گفت

 ...شنوم خب، می -

کاری برای این مرد  گیر شد و قلبش تا حلقش تند و تیز باال آمد. پنهان مانش گرد شد. یوسف او را از حفظ بود. غافلدر دم چش

های  گرمی برایش پیش نیاید؟ از آن گذشته، از حساسیت گفت تا سوءتفاهم و بازار ترین کار دنیا بود. حاال چگونه از بهزاد به او می بیهود

 .تر بود و تمام امیدش به بعد منطق و درک باالی یوسف بود داشت و این بخش برایش ترسناکاو و غیرت خاصش هم خبر 

 :وپال گفت با چشمانی خیره به او آب دهانش را قورت داد و پرت

 .اینا از ازدواج و محرمیتمون حرفی نزدم یوسف، من هنوز به مامام -
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 .برانگیز بود تش تحسینهای او هدایت کرد؛ نرمی پوس سمت گونه سر انگشتش را به

حرمتی و خــ ـیانـت محسوب میشه.  ای از بی کاری از کسایی که دوست دارن یه شکل دیگه به نظر من کارت اشتباهه و پنهون -

تونم برم خصوصی با پدرت صحبت کنم؛  کنه. من مشکلی با این موضوع ندارم و می کار می این حقشونه که بدونن دخترشون داره چی

 .ودت نخواستی تا روز عروسی چیزی بفهمنداما خب خ

اش هم  تر شد. حاال مهربان عالوه بر قلبش دل و روده هایش خاص اش رسید و نوازش پوسته های سفید و پوسته سر انگشتانش به لب

 .سمت حلقش هجوم آورده و راه نفسش را تنگ کرده بودند به

دانه به دست صاحبانش  به های پنهانش را دانه کرد و راز اید از جایی شروع میکاری، این روزها طناب اعدام آرامشش شده بود. ب پنهان

 .کرد سپرد و خودش را خالص می می

ای آهسته زد  عزمش را جزم کرد تا از بهزاد بگوید؛ اما زنگ موبایلش مجال را از او گرفت. یوسف با سر انگشت به بینی مهربان ضربه

 :و زیر لب غرولندکنان گفت

 .گردم محل، برمی ر خروس بیلعنت ب -

 .ی حک شده روی صفحه نگاه کند، تماس را وصل کرد که به شماره آن سپس بی

 .بله بفرمایید -

 :انیسه خانوم بی سالم و احوالپرسی هراسان، گفت

نیومد؟ خودش ی دخترو زنگ زدن و گفتن چرا دخترو مدرسه نیومده؟ مگه صبح با شما  آقای مهندس بیچاره شدیم. اآلن از مدرسه -

گفت امروز امتحان داره؟ زنگ زدم خانوم دکتر، توی راه کاشان بودن و منم حرفی نزدم تا نگران نشن. حاال من چه خاکی به سر 

 بریزم؟

باره لشکری از افکار منفی به  ریخت؟ برزخش گویی ته نداشت. به یک هایش را بر هم فشرد. حاال او چه خاکی بر سرش می پلک

 :با دهانی که همانند برهوت خشک شده بود، کوتاه جواب داد ذهنش تاختند.

 .انیسه خانوم آروم باشید. باشه، اآلن میام تهران ببینم کجا رفته -

 .ی میز تکیه داد و سر خم کرد سپس با دستانی که لرزش خفیفی داشت، تماس را قطع کرد و دو دستش را به لبه

 :رویش ایستاد و آهسته پرسید نگران قدم پیش گذاشت و روبه و دلی او را دید  مهربان پریشانی و رنگ پریده

 یوسف، اتفاقی افتاده؟ -

 :وخش جواب داد گویی پاهایش را در سطلی پر از سیمان فرو بـرده باشند که قادر به حرکت نبودو با صدایی بم، اما پر خط

 !اهاش حرف زدم و واکنشش خیلی تند بودمن باید برگردم تهران. صبا امروز مدرسه نرفته، دیروز درمورد تو ب -
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هایش هم به دنبالش. دهان باز کرد تا مرهمی برایش باشد؛ اما فرصت پیدا نکرد و یوسف از شوک بیرون آمد و  مثل یخ وا رفت. نفس

 :زده گفت سرعت باد پالتویش را به تن کرد و شتاب به

 .مهربان، به شجاعی بگو کارها رو با متین هماهنگ کنه -

 .سرعت از اتاق خارج شد و متوجه قل هو اللهی که مهربان بدرقه راهش کرد نشد سپس به

*** 

 .ریخت که دست ابر بهار را هم از پشت بسته بود انیسه خانوم چنان اشک می

اش کوبید و  سـ*ـینهسمتش دوید و همانند مادری که فرزندش را گم کرده باشد، به  زنان به بال با آمدن یوسف به داخل ساختمان، بال

 :سالم و خوشامدگویی گفت بی

ی دوستاش که مدرسه هستن. میگم نکنه دخترو رو  آقای مهندس بیچاره شدیم. صالت ظهر هم گذشته. کجا بریم دنبالش. همه -

 ی دنیا دزدیده باشن و بخوان از شما اخاذی کنن؟ برای جیفه

 :آنکه سرش را باال بیاورد با صدایی درمانده و خسته گفت ش گرفت و بیخودش را به روی مبل هوار کرد و سرش را میان دستان

انیسه خانوم، سناریوی دزد رو دیگه از کجا درآوردی؟ من خودم صبح مدرسه گذاشتمش و دیدم داخل رفت. صبا هرجا هست با پای  -

 .خودش رفته

 .ش را پاک کردا قهوایش آب راه افتاده از بینی-راه کرم انیسه خانوم با پر روسری راه

 !تونه رفته باشه؟ آخه کجا می -

 .کرد می سوراخ دارکوب مثل را مغرش راه طول تمام در که الیٔ  سو. بود خودش الٔ  این سو

هایش صدتا دروغ به هم بافته تا ناخنکی به دخترش  طلب که با باال و پایین شدن هورمون از تصور اینکه یه بچه ژیگولوی فرصت

  داشت هایش را به تپش وامی های شقیقه رگ بزند، درد غیرت تمام

 .اش کالنتری بود کرد و اولین و تنها گزینه باید از جایی شروع می

پاسخ  های بی هایشان داشت و تماس های مهربان و متین که نشان از نگرانی برای چندمین بار به موبایلش نگاه کرد و میان سیل پیام

 .ها، هیچ اثری از صبا ندید آن

 .هایش را از زیر آوار درماندگی نجات داد هایش در حال له شدن بود؛ اما پیامکی متفاوت نفس ار ناامیدی نفسزیر آو

فرستم. هروقت  سالم آقای مهندس. من دلشادم چ. دخترتون صبا پیش منه، حالش خوبه نگران نباشید. براتون لوکشین مغازه رو می -

 .د کلمه باهاتون صحبت کنمرسید لطفاً اطالع بدید تا بیام بیرون و چن

کند چندان  تپ ضربه زد. حدس اینکه صبا آنجا چه می هایش را بر هم فشرد. از سر کالفگی با کف دست بر روی پایش تپ چشم

 :سخت نبود. سرگشته و عاجز زیر لب نالید
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 کار کنم؟ اونجا رفتی چه غلطی بکنی؟ صبا صبا از دست تو چی -

 :دوید گفت سمت در می ه بهک از جایش برخاست و درحالی

 .انیسه خانوم، صبا رو پیدا کردم -

*** 

کشید. گویی زیر  تفاوتی را به رخ می ی آرامش به طرز عجیبی بی برودت آشکار نگاه آقای دلشاد را با تمام وجودش حس کرد. چهره

 .تفاوتی خشمی چون آتشفشان پنهان کرده باشد این نقاب بی

های  آمد، چند گام بلند به سویش برداشت. شرمندگی همچون دانه زنان نرم و آهسته، اما محتاط پیش میبا دیدن آقای دلشاد که عصا

 .بارید باریدند، از فرق سرش می آمدند و بر سرورویش می خرمان از آسمان فرود می برفی که خرامان

 .نرسیدی دیگری به ذهنش  جز سالم آقای دلشاد شرمنده که صبا مزاحم تون شده، هیچ جمله

ی لیز خوردن و دردسرهای شکستن پایش را به تازگی تجربه کرده بود، این برفی که گرد سفیدی بر روی  برای آقای دلشاد که تجربه

اش را به دیوار پیادهرو داد و به پدر  تر باشد؛ برای همین تکیه شد تا کمی محتاط زمین پاشید بود، یک هشدار جدی محسوب می

 :واحوالش بود. برای اینکه خیالش را راحت کند، گفت ی پریشان یوسف گواه پریشانی حال هرهرویش خیره شد؛ چ پیش

آقای مهندس نگران چی هستی؟ دخترت صحیح و سالم توی مغازه کنار بخاری نشسته. به شاگردم هم سپردم حواسش باشه تا  -

 .بیرون مغازه همدیگه رو ببینیم خواستم دو کالم مردونه با شما صحبت کنم؛ برای همین گفتم جایی نره. می

حدس اینکه صبا به آقای دلشاد از مخالفتش گفته خیلی سخت نبود. قسمت سخت آن محتویات صحبت صبا بود و قسمت 

 :ترش واکنش آقای دلشاد بود. صدایش را از ته چاه شرمندگی بیرون آورد و گفت سخت

 .درخدمتم -

ی  فته بودیم و دیر به مغازه اومدیم، وقتی رسیدیم دیدم صبا توی این سرما روی پلهامروز صبح من و شاگردم برای کاری بانک ر -

قدر متعجب شدم که بالفاصله ازش پرسیدم توی این سرما چرا اینجا نشسته، اون شروع کرد به گریه  جلوی مغازه نشسته. راستش اون

 .هایی زد که دلم رو به درد آورد کردن و حرف

 .د تلخ شد و بعد از تأملی کوتاه، ادامه دادی آقای دلشا خطوط چهره

گفت، دخترت زیر پای بابای من نشسته و از راه به درش کرده. می گفت پدر من صدتا موقعیت بهتر از مهربان برای ازدواج  صبا می -

 .دار که براش میمیرن و چشمشون پی مال و منال بابام نیست داره، دخترهایی خوشگل و خانواده

 .ریخت کرد و از درون فرو می پله سقوط می جمله پلهیوسف با هر 

هاش  زنن و ته تمام حرف وپنهانی با هم دوست هستن و خودش چندبار شنیده که تلفنی با هم حرف می گفت چند ماهه که پس می -

 .شد که راضی نیست تا مهربان زن پدرش بشه به این ختم می
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ی  تفاوتی و نشان دادن خشم پنهان شده هایش و برداشتن نقاب بی در درهم شدن اخمهایش انداخت. فرصتی به ق ای بین جمله فاصله

 .زیرآن

آقای مهندس تشریف ببرید دست دخترتون رو بگیرید و برید سر زندگی خودتون و دست از سر دختر من بردارید و بگذارید ما هم  -

 .مون رو بکنیم زندگی

 .های او آمد رویش در حال فرو ریختن بود. شتابان میان حرف شیوسف تاب شنیدن نداشت. دیوار اعتماد پدر پی

خواستم بیام خدمتتون  خوام و قصد ازدواج دارم. می کنم به من فرصت بدید حرف بزنم. من دخترتون رو می آقای دلشاد، خواهش می -

کنه و  ید. صبا بلوغش رو طی میکه رسماً خواستگاری کنم که گم شدن متین و سفر افغانستان پیش اومد. لطفاً من رو درک کن

دو هفته بدید تا صبا -خاطر فوت مادرش به من خیلی وابسته شده و حس مالکیت داره. لطفاً به من یه فرصت کوچیک به قدر یکی به

 .بازیه هاش از روی لج گیری آروم بشه. من قول میدم این موضع

 :رحمانه گفت و بیی یوسف به انتها نرسید و آقای دلشاد به میان آن آمد  جمله

خواد دوباره رجوع کنه و فهمیده  ای نیست. شوهر سابق مهربان، بهزاد با یه خروار پشیمونی برگشته و می آقای مهندس فرصت دیگه -

چه گوهری رو از دست داده و داره دل مهربان رو به دست میاره. اولش مخالف بودم؛ ولی تغییر رفتار و کردارش رو که دیدم نظرم 

کنم مهربان هنوز دلش پیش بهزاد گیره.  تونن باز هم شروع کنن. من فکر می د. به هرحال روزگاری زن و شوهر بودن و میعوض ش

 .تونه ازش دل بکنه و من برای حرفم دلیل محکمی دارم به هرحال مرد جذابیه و هر دختری به راحتی نمی

 .زد ته نگاهش ناباوری فریاد می

شد و آقای دلشاد روغن داغش را زیاد کرد و تیر آخر را درست وسط قلبش فرو  سوخت و خاکستر می مینرمک  بال و پر نرم دلش بی

 .برد

انداز و  وپنهانی از ما تمام پس افته زندان و مهربان پس خاطره یه مشکل مالی می قبل از سفر شما و مهربان به افعانستان، بهزاد به -

دونستم و حتی به همسرم  زادی بهزاد میده. مطلبی که من هم تا همین چند روز پیش نمیش گرفته بود رو برای آ پولی که از مهریه

هم نگفتم. یه شعری هست که میگه، اگر با من نبودش میلی / چرا ظرف مرا بشکست لیلی. مهربان حتماً دلش هنوز پیش بهزاد 

همه اذیتش کرده! مهربان بهتره به شوهر  بده که اوناندازش رو برای آزادی کسی  بیست میلیون پس گیره، وگرنه دلیلی نداشت صدو

های  سن خواهر کوچیک مهربانه. برای صحت و سقم حرف سابقش برگرده تا با مردی ازدواج کنه که دختر سرکش و لج بازش هم

شما پدرم و نگران پرده حرف زدم. من هم مثل  من کافی از خود مهربان بپرسید تا ببینید دروغی درکار نیست. شرمنده که انقدر بی

خواستیم به اتفاق خانواده برای تشکر بابت زحماتی که برای برگردوندن مهرنوش کشیدید،  ی دخترم و حقیقتش امشب می آینده

 .کنم جا باز هم ازتون تشکر می خدمت برسیم که با این اتفاق پیش اومده دیگه صالح نیست و همین

 .اش را از دیوار برداشت آقای دلشاد تکیه
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های  خاطر حرف خوام. من رو به کنم تا بیاد. باز هم عذر می تون داشتم. اآلن صبا جان رو صدا می ببخشید توی این سرما سر پا نگه -

 .های یه پدر بگذارید م ببخشید و به پای دل نگرانی پرده بی

 .زد گذارند، چنان خشک شده بود که حتی پلک هم نمی ای که وسط میادین می یوسف چون مجسمه

 .اش فرش سفید پهن کرده بود گرد برف بر روی موهای مشکی

های آقای دلشاد شرر به دلش ریخت و آن را سوخت و خاکستر ، مچاله و در هم به کنج دلش پرتاب کرد. همان دلی که تا  حرف

 .گشت ان به تنش بازمیرفت و با عطر او ج کنان باال و پایین می وتلوپ نشینی تاالپ اندازی دل دید در دست مهربان را می

 .شرحه به هزاران قسمت نامساوی تقسیم کرد تیزی خنجر غیرت دلش را شرحه

 .تمام اعضای بدنش خشک شده بودند و بدتر از همه زبانش که گویی رویش قیر ریخته بودند که قادر به حرکت دادن آن نبود

 .ی آقای دلشاد امتداد پیدا کرد هحتی نتوانست خداحافظی کند و این شوک تا بیرون آمدن صبا از مغاز

ی پدرش فشرد، آنچنان که مطمئن شود این مرد را  دوان آمد و دست دور کمر یوسف حلقه زد و سرش را به روی سـ*ـینه صبا دوان

رد و با تر از آن، دستان صبا را از دور کمرش باز ک های که به تلخی زهر بود و خلقی تلخ کند. یوسف با اخم کس تقسیم نمی با هیچ

 :وخش گفت صدایی پر از خط

 !گمشو برو توی ماشین -

 .های پدرش را دید و بند دلش پاره شد و به یک چشم اکتفا کرد ی درشت اشکی اخم صبا از پس حلقه

 .یوسف هم با پاهایی که به سنگینی بلوک سیمانی بود و دلی مچاله و فشرده درهم به دنبالش روان شد

 

*** 

های رقصان بید در دلش آشوبی بر پا بود. نگاه مات و صامتش به کنج اتاق قفل شد و پر از ندانستن مغزش از  مثل جنگ باد و شاخه

 .تکاپو ایستاد

 .بار باز هم تماسش رد شد ی یوسف را گرفت و برای هزارمین با دستانی لرزان برای هزارمین بار شماره

 :سوزی گفت ن کنار او نشست و با لحنی پر از دلی تخت برخاست و چهار زانو روی زمی مهرنوش از روی لبه

هزاربار دیگه زنگ بزنی بازم تماست رد میشه. امروز  ت رو بالک کرده، اگه ده آبجی گلم، قربونت برم خودت رو خسته نکن. شماره -

 دعواتون نشد؟ یا جرو بحثی، چیزی؟

 .های او آمد زده به میان جمله سختی آب دهانش را فرو داد و شتاب به

چسبونه که  خواستم از بهزاد براش بگم که این روزها خودش رو مدام بهم می نه به خدا، دعوا کدومه؟ صبح رفتم توی دفترش، می -

 .انیسه خانوم زنگ زد و گفت صبا مدرسه نرفته و اون هم هراسون اومد تهران، بعد هم هرچی زنگ زدم ریجکت شدم
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 .اشتشون، شاید خودش برد خب زنگ بزن خونه -

 .به تلخی خندید

 .ی متین رو هم ندارم ش رفتن. شماره ی عمه گیر قطع کردم. احتماالً خونه زنگ زدم، کسی گوشی رو نداشت و تا رفت روی پیغام -

 :حالتش را پشت گوشش بند کرد و مانند کسی که به رازی بزرگ دست یافته باشد، پر هیجان گفت مهرنوش موهای صاف و بی

ش زیر سر  تونم حدس بزنم چه مارمولکیه؟ من که میگم همه رو ندیدم؛ ولی مهرسا دقیق برام توصیفش کرده و میمهربان، صبا  -

گیری منطقی اینه  چی به هم ریخت؛ پس نتیجه دفعه بعد از گم شدن صبا همه همین صباست. صبح که خوش و خرم بودید؛ ولی یه

هات  نوی فردا برو دفترش و رودررو باهاش حرف بزن بین چی شده که تلفنش که همه چی زیر سر این مارمولک خونگیه. از من می

 .دلیل کاری رو انجام بده خود و بی رو جواب نمیده. یوسف آدمی نیست که بی

آمد. بغض ته گلویش را قورت داد تا غم نشسته روی دلش پنهان  سری کوتاه جنباند. امشب به غیر از صبر کاری از دستش برنمی

 :تأصل گفتبماند و مس

ی رستوران رو دارم، نه بهزاد رو. این دعوت شام دیگه از کجا دراومد؟  . نه حوصله مهرنوش تو رو خدا یه کاری کن من امشب نیام -

 .بینمت من حرفش رو جدی نگرفتم دیشب گفت فردا می

 .ه روی پایش ضربه زدمهرنوش برای اینکه حواس مهربان را که جفت یوسف نشسته بود، پرت کند با پر دست آهسته ب

 هاست و اون شب شرف خیلی جذابه و مثل سوپر مدل گفتی بهزاد، یاد تولد ستاره افتادم. هرچند از بهزاد خوشم نمیاد؛ ولی بی -

 .گذاشت پلکیدند؛ اما بهزاد محل سگ بهشون نمی عالوه بر ستاره دوستاش هم مدام دوروبرش می

 .قری به گردنش داد

اومد. از من سراغ تو رو گرفت، من محلش ندادم؛ ولی مهرسای ورپریده انگار مریدشه، آمار تو رو بهش داد و از این کارش خوشم  -

دادم بهش فکر کنی؛ ولی از اون جایی که من  بعد هم که گفتی برات شام آورده بود. اگه پای یوسف درمیون نبود، بهت پیشنهاد می

 !بره به درکمدافع سرسخت شوهرخواهر جنتلمنم هستم، بهزاد 

 .زد و توانایی آن را داشت تا صبح که هیچ، تا ابد بدون وقفه از او بگوید و بشنود بال می قرار بال برای یوسف دلش بی

ای از چشمش به زیر سر  هایش از دید مهرنوش مخفی بماند؛ اما چندان موفق نبود؛ قطره ی اشک آمده پشت پلک سر خم کرد تا حلقه

 .سمت او چرخید های آن مخفی شد و با آمدن مامان حوری سربرداشت و سرش به ارش افتاد و میان گلخورد و روی دامن گلد

 .تر از همه حاضر شده گیره. مهرسای ورپریده هم زود شما دوتا که هنوز آماده نشدید؟ پاشید دیگه. باباتون سراغتون رو می -

 :مهربان سر از درماندگی گفت

 .ون آقا جون رو بلدید یه کاری کنید من نیاممامان تو رو خدا... شما زب -

 .تر رنگش را در هم جفت کرد و صدایش را هم قدری آهسته ای سرش بست، ابروهای نازک قهوه حوریه خانوم در را پشت
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جیک شده و به من حرفی از  تو ها حرفش یک کالم شده. فعالً با بهزاد جیک شناسی. تازگی برم چی بگم؟ بابات رو که می -

 !جوری قاپ دل بابات رو دزدیده؟ زنه. موندم انگشت به دهن که چه هاشون نمی قرارمرار

 .سمت او نشانه رفت انگشت اشاره را به

ها با هم  چرخه روزی که بهت گفتم به مهندس بگو بیاد خواستگاری برای همین روزها بود. گفتم بهزاد زیاد دوروبر بابات می -

کرد. اصالً امشب قرار نبود شام  اش رو هم با تیر شکار می انگار این همون بهزاده که بابات سایه نهوبوکشون یکی شده و انگار جیک

ای شام بخوریم، از تعجب شاخ در  بریم بیرون، وقتی بابات بعدازظهر زنگ زد و گفت بهزاد برای شام دعوتمون کرده تا بریم یه گوشه

 .خاطر خودش پیش قدم شده و باید بهش فرصت بدیدم ش اومد جلو و حاال بهخاطر دل مادر ی پیش به آوردم. میگه بهزاد دفعه

 .ها تکان داد دستش را در هوا رو به آن

 .. افسر زنگ زد و گفت یه ربع دیگه دم خونه منتظرمون هستن حاال هم به جای تماشای همدیگه، زود آماده بشید -

ومعوج از  حلقه، سرش را بر روی آن گذاشت و قطره اشکی کجهایش را به دورش  زانوهایش را درون شکمش تا کرد و دست

 :هایش پایین آمد و زیر لب با خود نالید گونه

 .. بگذار فقط صدات رو بشنوم یوسف تو رو خدا زنگ بزن -

*** 

های مهربان را ریجکت کرد، بلکه حتی تماس هم نگرفت و مهربان به جای صدای مرد محبوبش  آن شب نه تنها یوسف تماس

ریزی شده، دقیقاً کنار او  کرد و خیلی برنامه اش را دمی از او جدا نمی صدای بهزاد را مدام زیر گوشش لم داد بود که نگاه مشکی

 .نشست

های مدورش از ترس سرما با مشمایی ضخیم محصور شده بود و یک شومینه با آتشی  باز قرار داشت که آالچیق رستوران در باغی دل

 .کرد بیرون آمده بود، آن را گرم می فروزان که دل زمین

 .سوزد و تاب نشستن ندارد برد که از درون می کرد در جهنم به سر می مهربان در باغ بود و حس می

 .تابی بود عق بزند و باال بیاورد خواست تمام محتویات دلش را که مخلوطی از بغض، غم و درماندگی و بی دلش می

خورد، نگاهی به موبایلش انداخت.  هایش شیک و آرام شام می توجه به بهزاد که ضمن صحبت عاقبت بشقاب شامش را پس زد و بی

 :ناامید آن را خاموش کرد و با صدای ظریف و نرمش رو به افسر خانوم گفت

 .دستتون درد نکنه افسر خانوم +

 .سمتش هل داد افسر خانوم با لبخندی وسیع دیس جوجه کباب را به

 .ت دست نزدی، االقل چند تا جوجه بخور و که به ماهینوش جونت عزیزم، ت -

 .قدر غصه خورده بود که جا برای یک لقمه جوجه هم نداشت از بعدازظهر آن
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های  شد که به ظاهر حواسش پی پر حرفی سمتش پرتاب می دلیل و درهم پدرش خیره شد که از آن سوی میز به های بی به اخم

 .چرخید فت او میمهرسا بود؛ ولی شش دونگ حواسش ج

 .خورم ها بیشتر از این شام نمی مرسی، من شب -

اش  ای که مهرسا به پا کرده بود و از خاطرات مدرسه ای جوجه برداشت و داخل بشقاب او گذاشت و از معرکه بهزاد خم شد تکه

 :سمت او خم شد و خیلی نرم کنار گوشش نجوا کرد گفت استفاده کرد و قدری به می

 کجایی؟ -

سرعت نگاهش را برداشت، آن را به زیر انداخت و  ی چشمان او گره خورد و به سمت او برگشت و با جرقه حواس سرش به بی

 .هایش بال زد و روی صورتش نشست چتری

 !من مهربان رو از حفظم؛ خودت اینجایی و حواست جایی دیگه -

ها برای او حرام بود. دلش  صورتش نشیند. این نفس وتیزش به روی تر کشید تا گرمای نفس بهزاد و عطر تند سرش را عقب

گرفت و همانند او که شجاعانه برای نجیب جنگید  وقت شجاعت مهرنوش را قرض می خواست شجاعت قرض گرفتنی بود! آن می

 .جنگید برای یوسفش می

ک تصمیم آنی دسرش را پس زد و رو بهزاد کالفه از سکوت ممتد مهربان که بینشان دیواری به ضخامت دیوار چین کشیده بود، با ی

 :به آقای دلشاد شد و گفت

 دید با مهربان همین دوروبرها قدم بزنیم؟ آقای دلشاد اجازه می -

 .این جمله بمب سکوت را در فضا منجر کرد

و در میمیک  هایشان تاب برداشت مهرسا و افسر خانوم گل از گلشان شکفت و شکوفه باران شد؛ اما مهرنوش و حوریه خانوم سگرمه

 .صورت آقای دلشاد هیچ خطی خوانا نبود

 :سری جنباند و رو به مهربان گفت

 .کم قدم بزنید خوریم شما هم یه مهربان جان، پاشو برو تا ما دسرمون رو می -

 .صدا فریاد زد در دل خدا را بی

 «.ت قسمت میدم، این عذاب رو تمومش کن خدایا به بزرگی»

اش از روی صندلی برخاست  میلی زند. با تمام بی ای اکسیژن پرپر می هایش برای ذره پرتاب شده که ریه ی مریخ کرد به کره حس می

 .و با فاصله همراه بهزاد به راه افتاد

 :مقدمه و حاشیه گفت ی باغ رسیدند، طاقتش طاق شد و به طاق آسمان چسبید. ایستاد و رو به او بی به محض اینکه به محوطه

 همه تالش و التماس خاموش من رو ندیدی  گذاشتی و اون هات تمومی نداره! وقتی زنت بودم بهم محل سگ نمی اهیبهزاد، خودخو -
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 .خواد انجام میدی بینی و داری کاری رو که دلت می خوامت باز هم من رو و نخواستم رو نمی و طالقم دادی، حاال هم میگم نمی

 .کدام را بروز نداد چبهزاد متعجب شد و قدری هم عصبی شد؛ اما هی

 .کنم دست آوردنت تالش می خوامت و برای به هرچه قدر پسم بزنی بیشتر می -

 .قدمی بیشتر گذاشت و مهربان قدمی پس رفت

کنی؟ بابا من یه غلطی کردم و حاال پشیمونم. بگم شکر خوردم کوتاه میای؟ من و تو یه سال هم نیست که از  مهربان چرا لج می -

زنن؛ اما پام رو از  کنی؟ مشکل من کجاست؟ معتادم یا الکلی؟ با وجود اینکه دخترها برام پرپر می ، چرا سختش میهم جدا شدیم

گفت عاشقمه.  گلیمم درازتر نکردم و هرز نرفتم. تنها اشتباهم پول نزول کردن بود و یه دوستی ساده و بدون حاشیه با دختری که می

 !پای نفر سومی وسط باشه تو بگو چرا کوتاه نمیای؟ مگه اینکه

 .غرید مثل موجی که درگیر طوفان باشد

 .تو فکر کن آره -

 .وار فشرد خشم فوران کرد و تا حلقش باال آمد؛ اما آن را پشت نقاب صبوری پنهان کرد و با سر انگشت نوک بینی مهربان را نوازش

 ن ندارمپس بهش بگو بهزاد گفت کفش آهنی به پات کن؛ چون خیال کوتاه اومد -

 .سوی یوسف پر بزند ی زمستانی فرار کند و به مهربان حاال فقط یک آرزو داشت و آن این بود تا بال دربیاورد و از این باغ سرمازده

 .سمت آالچیق به راه افتاد زده به ی پا چرخید و تند و شتاب ی او برداشت و روی پاشنه اش را از چشمان خیره نگاه

*** 

ی میز گذاشت و عینکش را هم بر فرق سرش و رو به مهربان آن  رویش را دسته کرد و به گوشه برهم پیش شجاعی کاغذهای درهم

 .سوی میز چشم دوخت

خوای مهندس رو ببینی،  دلشاد دقیقاً، مشکلت امروز چیه؟ بگو شاید من بتونم کمکت کنم. یک ساعت پیش هم اومدی و گفتی می -

 .تا داخل بری دیدی که گفت کار داره و اجازه نداد

 !ها، اولین خفگی در اثر بغض گیر کرده در گلو به ثبت نرسد بغضش را قورت داد تا در تاریخ رکود اولین

 .چیز جز تقاضای وام به ذهنش نرسیده بود کرد و هیچ باید یک بهانه پیدا می

د حتماً موافقت ایشون باشه تا وام بهم تعلق خوام تقاضای وام بدم. آقای عباسی گفت بای میشه یه بار دیگه بهشون زنگ بزنی، می -

 .بگیره

 .اش سوار کرد ی بینی خانوم شجاعی عینکش را برداشت و روی تیغه

 گذارم روی اسپیکر تا خودت بشنوی. باالغیرتاً اگه گفت نه برو بگذار من هم به  زنم و می از دست تو، باشه یه بار دیگه زنگ می -
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خبرم و باید  م بی سه ساعت هم هست که از بچه-یپی رو دستم مونده که تا بعدازظهر باید آماده کنم. دوی تا کارهام برسم. کلی نامه

 .به مادرم زنگ بزنم و حالش رو بپرسم

 .سمت بلندگو سر خم کرد تا صدایش مفهوم باشد ی یوسف به شجاعی این را گفت و گوشی را برداشت و با صدای بله

 خواد شما رو ببینه، اجازه هست داخل بیاد؟ لشاد باز هم اومده و میآقای مهندس خسته نباشید. د -

 .خانه برد و در دم همه را سر برید وپر پرواز کرد؛ اما اشتیاقش را به سالخ بال یوسف با شنیدن اسم مهربان دلش بی

 .خانوم شجاعی، بهشون بگید تشریف ببرن سرکارشون؛ امروز فرصت ندارم -

 .کرد تا بالی داشته باشد و بتواند روی پا بایستد کسی تکیه داده بود و آرزو می دید که به دیوار بی ی دلش را مهربان پرنده

 :سوزانه گفت ی مهربان دل شجاعی با دیدن رنگ پریده

بت ی وام باهاتون صح خواد درباره سه بار اومده و می-دونم امروز سرتون شلوغه، ولی دلشاد دو کنم. می آقای مهندس خواهش می -

 .کنه، قول میدم پنج دقیقه بیشتر وقتتون رو نگیره

 .یوسف کالفه به جنگ رفت و مغلوب مهربان شد

 .باشه بهش بگید داخل بیاد؛ ولی بیشتر از پنج دقیقه طول نکشه -

 .سمت اتاق یوسف به راه افتاد کنان به لخ ی شجاعی لخ نفس با اشاره مهربان بی

*** 

 .آید های دور می ای که از سال غریبهرویش ایستادبود. همانند  روبه

تاب دمی دیدن او،  قرار و بی تابی بود. یوسف بی زد؛ اما در چشمان مهربان هرچه بود بی خوری عمیقی موج می در چشمان یوسف دل

بان را خودکارش را میان انگشتانش چنان فشرد که خودکار بخت برگشته تا مرز شکستن رفت و برگشت و عامرانه و تلخ، قلب مهر

 .رحمانه فشرد بی

کنم. اون برگه رو بده امضا کنم تا  وام کارخونه یه سقف محدودی داره اگه از اون سقف رد نشی با درخواست وامت موافقت می -

 .آقای عباسی کارهاش رو انجام بده

انش مچاله و با صدایی که هایش را در دم منجمد کرد. کاغذ درخواست وام را در میان دست برودت صدای یوسف، خون گرم در رگ

 :لرزید، گفت سعی داشت نلرزد؛ اما می

 .دونی که برای گرفتن وام نیومدم کنی؟! خودت خوب می دونستم به چه جرمی داری لهم می ای کاش می -

 .ها به بودشان احتیاج دارد اش بدانند که صاحب این نفس بریده های بریده اش گذاشت تا نفس دست روی سـ*ـینه

 اومدم تا بپرسم به چه گناهی از دیروز تا حاال تلفنم رو بالک کردی؟ -
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ای جدا شود. یوسف پر از خواستن صاحب این صدا شد؛ اما خشم جوالن داد و جای تمام  صدایش نرم بود؛ مثل پری که از بال پرنده

 .هایش را پر کرد خواستن

 :، گفتکه سربلند کند آن رویش زد و بی امضایی پای قرارداد پیش

نگو که پدرت حرفی بهت نزده؟! تلفنت رو بالک کردم تا توی عصبانیت حرفی نزنم و تصمیمی نگیریم که بعد پشیمون بشم.  -

 .ی محرمیت رو روشن کنم. حاال هم بیرون برو کنم تا تکلیف این صیغه هروقت آروم بشم صدات می

 .ی زمین ترین نقطه سقوط کرد، از آسمان به تاریک

داند که  چیز نمی گ پی حرف یوسف ذهنش درگیر بود که گفت، نگو که پدرت حرفی بهت نزده. دهان باز کرد تا بگوید هیچگیج و گن

ی تماس را زد تا صدای شجاعی از بلندگوی آن  های بد دکمه تلفن روی میز یوسف قرقرکنان اظهار وجود کرد. یوسف پر از حس

 .پخش شود

 !بله -

 .ها از کجاست و اومدن تا دوربین مداربسته رو چک کنن و ببینن قطعی بعضی از دوربینآقای مهندس از شرکت پرت -

 .سمت مهربان برنگردد تمام توانش را جمع کرد تا نگاهش به

 .باشه، بهشون بگو بیان داخل. دلشاد کارش تموم شده و داره میره -

 .داشته باشدهای پدرش واهمه  قلک چشمانش پر از اشک شد. صبا حق داشت تا از اخم

*** 

کرد،  برای رهایی از یک روز مزخرف نیاز به چند لیتر قهوه داشت و خلوتی تا چشمان پر اشک مهربان را که آتش به دلش سرازیر می

 .پشت سنگر خواب از یاد ببرد

د و از اتاقک مخصوص اش دا تاپش را بست و عزم رفتن کرد. وقتی به حیاط کارخانه رسید، قاپوچی تابی به شکم فربه برخاست و لپ

 .سمت یوسف دوید دوان به نگهبانی بیرون آمد و دوان

 برید؟ خیر آقای مهندس. خسته نباشید. تشریف می شبتون به -

 .دادند وپنج دقیقه را نشان می هایش پنج سری تکان داد و در تاریک و روشن غروب زمستان، به ساعتش نگاهی انداخت که عقربه

همه هزینه کردم یه کار  غذاخوری قطع شده، فردا به خانوم شجاعی یادآوری کن تا بیان درستش کنن. این قاپوچی، دوربین سالن -

 .لنگه خوب تحویل نمیدن و هردفعه یه جاش می

 :سمت ماشینش به راه افتاد و گفت سپس به

 .خوام برم قاپوچی در رو باز کن می -

 .قاپوچی به دنبالش دوید و خود را به او رساند
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 .تون اخراجش نکنید آقای مهندس، تو رو جان بچه -

 .به یک باره ایستاد و رو به او شد

 منظورت چیه؟ درست حرف بزن ببینم کی رو اخراج نکنم؟ -

 :هایش را از سرما داخل کاپشن فرمش فرو برد و جواب داد قاپوچی دست

مونه با شما حرف بزنه. مثال ابر بهار چشماش پر اشک  دلشاد رو میگم آقا. بعد از تعطیلی کارخونه با سرویس نرفت و گفت می -

داد. ازش پرسیدم چرا انقدر چشمات پرو خالی میشه بابا، گفت شما اخراجش کردید. هرچی بهش گفتم بیا  شد و هی قورتش می می

غذاخوری بنشینه،  داخل اتاقک نگهبانی یه لنگه پا توی هوای سرد بیرون نمون، قبول نکرد و عاقبت بهش گفتم بره توی سالن

 .کنم هروقت شما اومدید خبرش می

 .هایش را هم بر هم فشرد دلش در سـ*ـینه مچاله شد و پلک

 .سمت او گرفت سوییچ ماشینش را به همراه دو تا تروال پنچاه هزار تومانی به

 .این سوییچ رو بگیر برو بنزین بزن تا من برم با دلشاد حرف بزنم ببینم چی میگه -

 .که حساسیت آقای قاپوچی را قلقک ندهد، اضافه کردبرای این

 .اما قبل از رفتن زنگ بزن یه آژانس بیاد و دلشاد تهران برگرده -

 .سمت سالن غذاخوری به راه افتاد های بلند به قاپوچی رفت و یوسف بعد از تأملی کوتاه با گام

*** 

 ...اش تپید که قلب مجنون برای لیلی برای مهربان چنان می گویم، همان که آتش گرفت، سوخت و خاکستر شد. قلب یوسف را می

ترین میز به درب ورودی  های مشتاقش زیاد سرگردان نماند و او را نشسته به روی نزدیک وقتی داخل سالن غذاخوری شد، مردمک

کرد و گاهی هم با همان  یهای صورتش را پاک م ای مدام اشک شده ریش کاغذی ریش سالن پیدا کرد. مچاله و درهم که با دستمال

ی در  ی حضور یوسف نشد که در آستانه های روانش بود که متوجه قدر درگیر اشک گرفت و آن اش را می زده آب بینی دستمال فلک

 .ایستاده بود تا یک دل سیر تماشایش کند

اش را هدف  کرد مهربان غرور مردانه اش عصبانی بود و حس می های ناگفته خاطر حرف یوسف با تمام عشقی که به مهربان داشت، به

 .خاطرش شده بود گرفته که چنین آزرده

وار بر  های آهنی ناله باره از روی صندلی برخاست و پایه سرش بست. مهربان با دیدن او به یک با یک گام بلند داخل شد و در را پشت

 .قیچ صدا کردند روی سرامیک قیچ

 :مقدمه فریادگونه گفت رفت، بی و در نگاه که هیچ در قلب هم فرو می هایی که به تیزی خنجر بود یوسف با اخم

 ...شنوم خب می -
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شد، حسی به مراتب بهتر از حس اکنونش  ی اعدام تیرباران می وپاره کنار پایش در حال جان دادن بود. اگر در جوخه قلبش را دید تکه

 .داشت

ی بود مانند دیدن! دستش را بند میز کرد تا سقوط نکند و دو قطره اشک درشت از درد عشق بسیار شنیده و خوانده بود؛ ولی شنیدن ک

 .اش کش پیدا کرد هماهنگ با هم زود از بام چشمانش افتاد و تا امتداد چانه

 :یوسف که درد غیرت در حال خفه کردنش بود، فریاد زد

 .شنوم مگه از ساعت چهار تا حاال منتظر من نبودی که حرف بزنی، خب می -

 :جان با زبانی که دچار لکنت شده بود، گفت نیمه

 !کنی، بین تو و پدرم چی گذشته که من باید تاوانش رو پس بدم؟ دونم واسه چی داری اعدامم می چی بگم وقتی نمی -

 .ان غریدرویش ایستاد و همچون طوف اش را با او به دو قدم رساند و درست روبه تاپش را به روی میز گذاشت، فاصله یوسف کیف لپ

خاطره آزادی شوهر سابقت که انقدر اذیتت کرد، صدوبیست  هایی که باید از دهن تو بشنوم رو از پدرت شنیدم. برای چی به حرف -

خواد دوباره رجوع کنه و  پلکه و می کنی؟ چرا بهم نگفتی شوهرسابقت دوروبرت می هات رو از من پنهون می میلیون دادی؟ چراحرف

 کشه؟ یبرای زن من نقشه م

دوان بیرون آمدند و هر قطره در پی آن بود تا جایی برای خود  هایش هم با یکدیگر مسابقه گذاشتند و دوان هایش پر زدند. اشک نفس

 .ها پیدا کند بر روی گونه

 .هایش را باال بیاورد خواست تا بغض دلش یک فریاد می

اش را پاک کرد و عاقبت به میان چراهای او فریاد  روان روی گونهبا همان دستمال خیس که دیگر شباهتی به دستمال نداشت، سیل 

 :زد

کنی؟ من این پول رو به رسم انسانیت  هام رو نشنیدی قضاوتم می انصاف بگذار قبل از اعدامم از خودم دفاع کنم. چرا وقتی حرف بی -

کس دستش رو نگرفت. اگه بازم  رو انداخت و هیچ به یه مادر قرض دادم. به مادری که برای آزادی تنها پسرش به هر مرد و نامردی

ها بگم  تونم مثل خیلی از آدم خیال رد بشم، من نمی های اطرافم بی ی آدم تونم از غم و غصه کنم. من نمی نیاز داشته باشه کمکش می

ذاشت کف دست پسرش کس حرفی نزنه؛ ولی اون گ مشکل خودشه. من این پول رو به مادر بهزاد قرض دادم و قسمش دادم به هیچ

 .و بهزاد هم به پدرم گفت

 .هوایی خفه نشود هایش از بی کوبان در رقـ*ـص بودند. نفسی گرفت تا ریه هایش پای لرزید و اشک صدایش می

چرخه و قاپ بابام رو دزدیده، بگم من شجاعتش رو ندارم تا به بابام بگم من زن  دیروز اومدم دفترت تا بگم بهزاد دوروبرم می -

وسف شدم و فقط باید قانونی ثبت بشه و تو این کار رو به جای من بکنی. بگم از این بالتکلیفی، از دروغ گفتن خسته شدم و بیا ی

 .خواستگاریم تا نیاز نباشه برای حرف زدن با شوهرم دنبال یه سوراخ بگردم
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 .تپ ضربه زد اش تپ با پر دست به سـ*ـینه

خوای مثل بهزاد دست من رو ول کنی؟ مگه قول ندادی دستم رو از  تو حرفی نزدم. تو بگو چرا می تنها اشتباه من این بود که به -

کنی؟ من عاشق بهزاد نبودم و بعد طالق دوباره سر پا شدم؛ ولی عاشق تو هستم و اگه پسم  توی دستت در نیاری؟ چرا قضاوتم می

 !میرم بزنی می

 :فریاد زد

 .میرم فهمی، می می -

 .اش، از اینکه فرصت حرف زدن را به او نداده بود هایش را پر کرد. از قضاوت عجوالنه فت و شرمندگی تمام حجم ریهیوسف نفسش ر

مهربان دست بر زانو خم شد؛ حالتی همچون رکوع در نماز تا از سقوطش جلوگیری کند و دقایقی به عمر چند نفس کوتاه، سر 

 .یداش د رویش در یک قدمی برداشت و یوسف را روبه

هایش را پاک کرد و یوسف  خیال دستمال خیس دورن دستش شد، آن را به داخل جیب مانتواش چپاند و با مشت کوچکش اشک بی

 .تر آمد قدمی پیش

هایش بر  توانست کالمی بگوید یا حتی عذرخواهی کند. دست شرمندگی مثل قیر بر روی آسفالت، زبانش را فرش کرده بود و نمی

 :اش زد و گفت ای به سـ*ـینه ت و مهربان که انباشته از ناعدالتی او بود، با مشت ضربهروی بازوی او گذاش

 !به من دست نزن -

تر کرد و مهربان مشت بعدی را  ی دستانش را تنگ یستاد و حلقه یوسف حتی گامی هم پس نرفت، قدمی پیش آمد و مماس با او ا

 .ی یوسف کوبید تر بر سـ*ـینه محکم

 !من دست نزنبهت میگم به  -

اش را  های بعدی کرد و مهربان مانند کسی که به جنون آنی مبتال شده باشد، مشت تر می ی دستانش را تنگ گام حلقه به یوسف گام

های مهربان میان  قدر تنگ شد که مشت ی حصار دستانش آن کوبید و عاقبت حلقه قرار یوسف می تر بر سـ*ـینه و قلب بی محکم

 :گرفت و کنار گوشش نجوا کرد ای او جای سـ*ـینه

دونم قضاوتم عجوالنه  کشه که من دومین نفر باشم. می هاش دست می خوام. کی از نفس . معذرت می هیش عزیزدلم، آتیشم نزن -

 .بود، از فکر اینکه اون مردک به زن من نظر داره منطقم از کار افتاد

 .گرفت ه گروگان میهای یوسف را ب ی مهربان تمامی نداشت و نفس هق گریه هق

ی  دار و طره رنگش از اشک خیس و نم های بلند خرمایی ی خون شباهت داشت و مژه او را نرم از خود جدا کرد. چشمانش به دو کاسه

 .وتاب کنج صورتش لم داده بود رنگ مویش پر پیچ نارنحی

 .اش را به پیشانی مهربان تکیه داد انیدلش پر زد و همراه گل بـ..وسـ..ـه بر روی نوک بینی و کنج لب او نشست و پیش
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خوابی شب گذشته و صبای سرکش که این روزها  هایش انباشته از مشکالت دیگر جا نداشت. بی خراب، شانه داغان بود، خراب

 .کرد ای برایش مهیا می بازی را به پیراهن اخالقش دوخته بود و هر روز دردسر تازه خودخواهی و لج

افتد او را نداشت. غصه را پس  اش، اما مثل عکس مهتابی که توی برکه می هایش بود و محرم دل و زندگی مهربانی که وصل نفس

 .های خیسش را نوازش داد زد و با سر انگشت گونه

 همه بهانه؟ واسه چی به قاپوچی گفتی اخراجت کردم؟ این -

 .مهربان برایش پشت چشمی از جنس طنازی باریک کرد

 کردی؟ ! داشتی از دلت اخراجم میخب دروغ که نگفتم -

 :اش را بوسید عمیق و طوالنی، سر خم کرد و کنار گوشش زمزمه کرد تاب پیشانی تر کرد، بی ی دستانش را تنگ خندید و حلقه

 به مامانت اینا خبر دادی که دیر میری؟ یه وقت نگران نشن؟ -

 .ش برگرددمهربان سرش را بر روی ریتم زندگی یوسف فشرد تا آرامش به قلب

 .های دانشگاهم و بعد از شام خونه میرم کنن اآلن توی جشن و دورهمی بچه به لطف شما باز هم دروغ گفتم. بنده خداها فکر می -

 :ی دستانش باز نشد و یک تای ابرویش باال رفت و گفت یوسف او را نرم و مخملی از خود جدا کرد؛ اما حلقه

 .سه ساعت زندگی مشترک رو تجربه کنیم-مون و دو حاال که فرصت داریم، بریم خونه ی مادربزرگشه، نظرت چیه صبا خونه -

 .از این که کلمه خانه را جمع بسته بود، دلش توی سرازیری خوشی قل خورد و پایین افتاد و لبخند نرمش جواب یوسف شد

گر پر شود؛ اما صدای ماشین یوسف، اهرمی شد تا از هایشان از عطر یکدی گونه سر پا بیاستند تا نفس توانستند تا صبح همان آن دو می

 .یکدیگر جدا شوند

 :وار دستی به موهایش کشید تا التهابش را نظم دهد و گفت یوسف شانه

ی بنزین زدن فرستادمش بیرون تا راحت با هم حرف بزنیم. کیفت رو بردار بریم، درست نیست ما رو توی  قاپوچی اومد. به بهانه -

 .ببینهسالن غذاخوری 

 .های بلند یوسف به راه افتاد جا کرد و به دنبال قدم مهربان هم دستی به شالش کشید و آن را روی سرش مرتب جابه

 .سمت او گرفت سرعت از ماشینش پیاده شد و سوییچ و باقی پول را به قاپوچی با دیدن یوسف که مهربان به دنبالش روان بود، به

این هم باقی پول، آژانس هم زنگ زد و عذرخواهی کرد و گفت، فعالً ماشین نداره؛ ولی قول دادن تا  آقا بنزین زدم باکش پر پر شد. -

 .تونم به اسنپ هم زنگ بزنم ی دیگه ماشین بفرسته. می بیست دقیقه

 .حالی قند توی دلش آب شد و شیرینی آن طعم دهانش را هم شیرین کرد یوسف از خوش

 .متش دراز شده بود، گرفت و باقی پول را در دستش جا گذاشتس فقط سوییچ را از دست او که به

 .برم قاپوچی ، زنگ بزن آژانس کنسلش کن. من دار تهران میرم، دلشاد رو هم با خودم می -
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 :قاپوچی چشمی گفت و دم آخر قبل از اینکه مهربان سوار ماشین شود، خود را به او رساند و آهسته پرسید

 .ها کنه؟ من کلی سفارشت رو کردم اجت نمیچی شد بابا؟ دیگه اخر -

 .زبان قلبی از طال داشت خندید، این مرد آذری

 .با لبخندی محوبه نشانه پیروزی هر جفت ابروهایش را باال انداخت و نچی زیر لب گفت

*** 

وفتی که باعث شد یک گشت و آن ساک مشکی ک آمد؛ اولین دفعه به دسته گل صبا برمی این دومیم باری بود که به این خانه می

 .شوره و هیجان را با هم قورت دهد حجم وسیعی دلهره و دل

سوخت. انگار قرار نبود مثل آدمیزاد پا  هایش هم می کرد و چشم ها گزگز می قدر گریه کرده بود که پوستش از شوری اشک حاال هم آن

وپاش وسایل اضافی، آرامش به دل  ی آن به دور از ریخت ندانهاش شود و چیدمان هنرم ای که قرار بود خانه به این خانه بگذارد؛ خانه

 .کرد سرازیر می

ای دودی داشت، انداخت و صدای جیرینگ کلیدها بر روی هم در  اش را به روی میز ناهارخوری که شیشه یوسف موبایل و سوییچ

 :فضا پیچید و گفت

 .ت خوش اومدی به خونه -

 :حواس گفت هول و دستپاچه شد که بی ی خانه چنان مهربان از جمع بستن کلمه

 کار کنیم؟ خب حاال چی -

اش را پر کرد و مماس با او ایستاد، سر  اش به پرواز در آمد و سرش به عقب پرتاب شد. چند قدم فاصله یوسف خندید، چنان که قهقهه

 :کنان گفت خم کرد و کنار گوشش زمزمه

 !مگه قراره کاری بکنیم؟ -

 .داد های گرمش پوست مهربان را نوازش می تر برد، آنچنان که نفس سرش را نزدیکسپس نفس عمیقی کشید، 

 .کنم البته اگه تو بخوای من استقبال می -

 .چشمی دلبرانه نازک کرد اش برآمد. با مشت به بازوی او ضربه زد و پشت مالی کردن جمله زده در پی ماست مهربان خجالت

 .حیا... منظورم شام بود بی -

ی پا چرخید،  سرش آویزان بود. روی پاشنه اش کشید که پشت ل را از روی سرش برداشت و دستی به تک موی بافتن شدهسپس شا

رویش رفت که رقـ*ـص چند بالرین را به تصویر کشیده بود. یوسف جای مشت  سمت تابلوی نقاشی رنگ روغن پیش پشت به او به

 :ژ داد و گفتمهربان را که چندان هم درد نگرفته بود را ماسا

 !ها حواست هست؟ امشب کلی مشت بارم کردی -
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 :کرد، جواب داد سمت او برگشت و با طنازی که یوسف را کالفه می به

 .حقت بود. تا تو باشی که دیگه من رو دق ندی -

 .ندانی کردتاب با چند گام بلند خود را به مهربان رساند، او را به دیوار چسباند و جایی میان بازوانش ز یوسف بی

هردو چون گردباد در هم پیچیدند و مهربان در تمام مدتی که غرق یوسف بود، حواسش هم بود تا زندگی مشترک نوپایشان حداقل 

 !امشب خیلی مشترک نشود

*** 

 .های ساعت و رسیدن به عد دوازده به پایان رسید کارنامه یک روز پر تنش با حرکت عقربه

ای شناور، همچون  ؛ اما شب برایش سخاوتمندانه آرامش به ارمغان آورد. یوسف ریلکس بود و در خلسهروزی که با ناامیدی شروع شد

کرد و وقتی به انتها  اش را با مهربان دوره می های عاشقانه موجی نرم که زیر مهتاب لم داده باشد. ذهنش خوش و خرم خصوصی

 .گرفت یزد و دوباره آن را از سر م ی برگشت را می رسید ،دکمه می

 .شنید وخرت کردن وحشتناکش را نمی آنچنان که برعکس هر شب صدای چیپس و ماست خوردن متین و خرت

طرز عجیبی آرام بود. چیبس آغشته به ماست  متین او را از همان ابتدا که به خانه برگشته بود، زیر نظر داشت که برخالف هر شب به

 :ید، گفتجو که آن را می را در دهانش گذاشت و درحالی

 !اخویی امشب یه جورایی سرحالی، خبریه؟ برای شام هم که نیومدی -

ناچار با چند لیوان آب آن را خوردند. لبخندی محو کنج لبش  به یاد املت دست پخت مهربان افتاد که قدری هم شور شده بود و به

 .ن پوست نازکش افتاد. خم شد و نارنگی برداشت و به جا ی امن دلش جای داد نشست، مهربان را گوشه

 وقت از کجا این موضوع رو کشف کردی؟ اون -

 .متین چیپس و ماست دیگری به دهانش گذاشت

 .از اون جایی که به چیپس و ماست خوردن آخر شب من گیر نمیدی -

 .یوسف خندید و پر نارنگی دیگری به دهانش برد

 .های بیشتری نائل بشی فطور ادامه بده تا به کش کنی، همین آفرین داری پیشرفت می -

 .ی چیپس و ماستش را پس زد و یک تای ابرویش را باال داد متین کاسه

 .این اولین کشفم نیست. یک راه حل هم برای نجات تو و مهربان از این وضعیت بالتکلیفی کشف کردم -

 .موضوع برای یوسف جالب شد و پر بعدی نارنگی را با اشتیاق بیشتری به دهانش فرو برد

 .شنوم خب می -

 .متین حالت متفکری به خود گرفت و یک پایش را روی پای دیگرش سوار کرد
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کنیم که پدرت حق انتخاب داره، تو هم  پزیم و توی مغزش فرو می نرمک صبا رو می که من و مامان پوری داریم نرم ببین، درحالی -

وسی کنید و بعد هم مثل آدم برو پیش پدر مهربان و سـ*ـینه سپر دست به کار شو و دست زنت رو بگیرو ببر خونه خالی و با هم عر

کن و مثل اون دیالوگ معروف خسرو شکیبایی بگو بابا این زن سهم منه، عشق منه، حق منه، تازه دیشب عروسی کردیم. البته 

خوان و گل و بته نگهداری کنی،  هایی رو که گفتم مشروط به اینه که توی شلوارت به جای حال و اوضاع مردونه از بلبل آوازه این

 .حل دیگه باشم وقت برنامه عوض میشه و باید به دنبال به راه اون

 .سمت او پرتاب کرد یوسف با صدای بلند خندید و کوسن کنار دستش را به

 .شعوری! من رو بگو که تو رو جدی گرفتم واقعا بی -

 .ندهایش را جمع کرد؛ اما رد آن بر لبش به جا ما متین خنده

خوای دست بجنبوند، آدمیزاد از فرداش خبر نداره. بعد از دسته گلی که امروز صبا به آب داد و  از شوخی گذشته، اگه مهربان رو می -

کنم به این راحتی آقای دلشاد کوتاه بیاد و به تو دختر بده  هاش برام گفتی، فکر نمی وشونه کشیدن جور که از پدر مهربان و شاخه این

جازه بده که به خواستگاری مهربان بری. بهزاد رو ندیدم؛ ولی حریف رو هر چقدر هم که ضعف باشه باز هم دست کم نگیر یا حتی ا

سرد میشه و حتی  کنی، دل دست آوردنش تالش نمی قدر عاشقت باشه، وقتی ببینه برای به تا ازش ضربه نخوری. مهربان هم هرچه

تونه برای زندگی خصوصی تو  مونه. فکر صبا رو هم نکن؛ اون نمی ی دلش می گوشهاگه با هم زیر یه سقف برید برای همیشه 

 .تصمیم بگیره. باالخره مجبوره دیر یا زود با این موضوع کنار بیاد و مهربان رو به عنوان زنت بپذیره

از نارنگی به دهانش برد و قاطع شد. نرم خندید و پر دیگری  هایش تزریق می های متین آرامش به رگ این اولین باری بود که از حرف

 :و محکم آنچنان که تردیدی در آن نداشت، گفت

 .بهزاد رقمی نیست که بخوام باهاش در بیفتم -

 .ی گوشش را نرم به بازی گرفت متین با دو انگشت الله

نازنین برای تشویقت بیام. تو رو تونی بهزاد رو به دوئل جوانمردانه دعوت کنی، من هم قول میدن با البته یه راه دیگه هم هست؛ می -

 ت مدام اینجا پالسی؟ مگه خودت خونه زندگی نداری؟ ت. چیه با بچه جان صبا، زودتر دست مهربان رو بگیر بیار خونه

سمتش پرتاب کرد و او ماهرانه جستی زد و آن را در هوا قاپ زد و تمامش  ی نارنگی را به مانده های متین تمامی نداشت. باقی لودگی

 :جوید، با خنده گفت که آن را می را یک جا در دهانش جای داد و درحالی

 .دستت درد نکنه، خیلی شیرین بود -

*** 

 .حق با متین بود؛ آقای دلشاد موافقت نکرد تا یوسف برای خواستگاری پا پیش بگذارد

 !ای آب بر سرش ریختند یاچهپوران خانوم وقتی این موضوع را تلفنی به یوسف اطالع داد، یک سطل آب نه، بلکه در
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برای به دست آوردن مهربان حاضر بود دنیایی را بر هم بریزد، طوفان به پا کند و گردباد بسازد، به شرط این که بر دل و جان 

 .وخشی نیفتد مهربانش خط

کرد  نداشت و تصور میاین تنها مشکلش نبود و صبایش بر روی چهار پای دراز گوش لج بازی سوار بود و خیال پیاده شدن هم 

گفت  چینی می کشید و عاقبت بعد از کلی حاشیه تواند برایش جای مهربان را پر کند. گاهی هم ناشیانه بحث ازدواج را پیش می می

 «!خوای زن بگیری؟ بابا ما که با هم خوشبختیم، چرا می»

 .ش را در بر گرفته بودا داری بود که امتداد آن تمام آسمان زندگی ی دنباله گویی مشکالتش ستاره

های برف نشست که سبک و نرم دست در دست یکدیگر رقصان و پر  سمت پنجره چرخاند و به تماشای دانه صندلی گردانش را به

 .وتاب تصویر یک روز زمستانی را از قاب پنجره به نمایش گذاشته بود پیچ

 !اش را به دست بیاورد؟ چگونه خفتهاش سر داد. حاال  کف دستش را روی صورتش گذاشت و آن را تا چانه

بندش حضور خانوم شجاعی باعث شد نگاهش را در دم از  ی کوتاه به در، پشت اش زد و صدای چند تقه ای به افکار کودکانه خنده تک

 .اش به میز بازگردد ی برفی بردارد و صندلی قاب پنجره

 .رویش ایستاد ز یوسف پر کرد و درست روبهاش را با می سرش بست و چندگام فاصله خانوم شجاعی در را پشت

شد از طریق  دونم خوشتون نمیا برای هر کاری توی اتاقتون بیام؛ ولی این مورد رو نمی آقای مهندس ببخشید مزاحم تون شدم، می -

 .تلفن سانترال خبر بدم

تری را نداشت.  ی گرفتاری تازه صلهزد حو آهی سرد از ته دلش برخاست. میان این بلبشوی ذهنش که هر کدام ساز خودش را می

 .تر شد هایش در هم جفت و لحنش قاطع سگرمه

 .شنوم خب می -

 آقای مهندس، نیم ساعت پیش به آقایی به اسم کشمیری اومدن و گفتن با شما کار دارن؟ -

ش را باریک کرد؛ حالتی که خانوادگی نیافت؛ ولی کنجکاوتر چشمان ی اسامی ذهنش کندوکاو کرد مردی با این نام هرچه در دایره

 .اش داشت نشان از توجه

 کار داره؟ شناسمش. چی نمی -

 :شجاعی مانند کسی که راز بزرگی را کشف کرده باشد، با گردنی افراشته جواب داد

 گفت همسر خانوم دلشاده و با شما کار داره؟ آقای مهندس، اسمش بهزاده کشمیریه. می +

 .تر کرد هایش را از طریق آن نشان دهد و صدایش را آرام د تا نگرانیشجاعی دستانش را در هوا تاب دا

کردم و گفت هنوز شوهر نکرده و  آقای مهندس، خیلی تعجب کردم؛ چون چند روز پیش که توی ناهارخوری با دلشاد صحبت می -

 فرمایید؟ م. حاال چی دستور میتر باشم و حضوری خدمت برس گفت و حرکات عصبیش باعث شد کمی محتاط ای می این آقا چیز دیگه
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خاطر آورد. این مردک کابوسی بود میان عالم  ای مات شد. او را به زده لحظه هایش گذشت. شوک برقی با ولتاژی باال از میان رگ

ثابت کند. طلبید. حاال گستاخانه به محل کارش آمده بود تا خودش را  واقعیت که دنیای آرامش را بر هم زده و غیرتش را به جنگ می

 .گذاشت بایست در آرامش حق این مردک را کف دستش می نفس عمیقی کشید تا خشمش را در نطفه خفه کند. می

کرد با دو انگشت شست و  هایش اسیر می وخم اش که تمامی نداشت و هر بار به شکلی او را در پیچ های زندگی خسته از کشمش

 .ی چشمانش را فشار داد اشاره، گوشه

 سرش در وفلک چرخ چون جواب بی الٔ  ها سو خواست و در ذهنش ده ز هیاهو جاری زندگی، دلش یک جرعه آرامش میبه دور ا

تلفنی که با آقای دلشاد داشت و بحث خواستگاریش از مهربان  صحبت با بهزاد حضور داشت یقین و خورد می تاب و چرخید می

 .ارتباط نیست بی

 :ی ذهنش را با الالیی آرامش خواب کند، سپس گفت بیدار شدهدرنگی کوتاه کرد تا جایی که خشم 

 .صداشون کنید داخل بیان -

خانوم شجاعی زیرکانه گردباد خشم یوسف را که سعی داشت آن را زیر ابر آرامش مخفی کند، دریافت و بعد تأملی کوتاه به قدر این پا 

 :آن پا کردن، پرسید

 ایی یا قهوه ببارن خدمتتون؟آقای مهندس، به آبدارخونه زنگ بزنم چ -

 .هایش در هم پیچ خورد و خط عمیقی بین دو ابرویش ایجاد کرد. سری باال انداخت اخم

 .تونید تشریف ببرید نیازی نیست، می -

 .هایش را برداشت و رفت و یوسف لباس رزم به تن کرد خانوم شجاعی کنجکاوی

*** 

ی رو به  حالت که هنرمندانه شانه زده بود و چانه زه و موهایی مشکی براق و خوشرویش قدبلند بود و جذاب، با پوستی برن مرد پیش

رویش یک پله که نه، بلکه چندین پله از او جلوتر  کرد، مرد پیش طلبید. اگر انصاف را ما بین خودش و او قاضی می باالیش حریف می

 .بود

فسش پر زد و رفت؛ اما دمی بعد بر خود مسلط شد به احترام مهمانش ن ی عمر یک یا دو نفس اعتمادبه ای کوتاه به اندازه برای لحظه

 .از روی صندلی برخاست

 :رویش ایستاد و بسیار مودبانه، گفت بهزاد با گردنی افراشته همانند یک سردار فاتح روبه

 .آقای مهندس روشن ممنونم که وقتتون رو به من دادید -

کرد ادب را هم  ی مردانه و جذابش که با غروری خاص نگاهش می ! باید به چهرهیک تای ابرویش باال رفت؛ حالتی مانند تعجب

 .روی میزش اشاره کرد تا بنشیند کرد. با دست به مبل روبه اضافه می
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 کنم در خدمتم، امرتون؟ خوش اومدید، خواهش می -

ی کت  زیر لب روی مبل نشست و لبه کرد، به تعارف او جواب داد و با تشکری بهزاد با غروری خاص که از رفتارش شره می

 :هایش گفت مزه کردن جمله جا شد و بعد از مزه رنگش را باال داد و قدری هم جابه دوخت طوسی خوش

 .کنم نیازی باشه خودم رو معرفی کنم. حتماً اسم من رو از زبان مهربان زیاد شنیدید فکر نمی -

 .ر گنجاندنفس را هم د یک کروشه در ذهنش باز کرد و اعتمادبه

زد، یک پایش را روی پای  ی تمسخرش بود، با ژستی خیلی خاص که تأملی عمدی بین آن موج می بهزاد با پوزخندی کج که نشانه

 .دیگرش سوار کرد

 .خاطر اون مزاحمتون شدم با اجازتون مستقیم میرم سر مطلبی که به -

 .بودنفس را یک جا قورت داده  به ی خوشگل جذاب، اعتماد این جوجه

 .من همسر مهربان هستم -

 .هایش جای داد ای کوتاه بین جمله وقفه

خوام دوباره رجوع  کنم به دالیل شخصی که بین هر زوجی پیش میاد، چند ماه از هم جدا شدیم و حاال پشیمونم و می تصحیح می -

 فرصت پدرش از و شده آزرده کم یه که مهربان دل از غیر به نداره، خاصی مشکل و قانونیه و شرعی کامالً کردم الٔ  کنم. سو

 .بیارم دست به رو دلش تا خواستم

 .اش را یک جا بلعید خشم مثل کرکسی که در کمین باشد در دم روی بام دلش نشست و صبوربی

 .بودگفت که حاال شرعی محرم دل و جانش  کشید و با وقاحت از مهربانی می وشانه می این بچه خوشگل آمده بود و برای او شاخه

 .اش را رو کند های برنده رویش برگ آرامشش را دوستی چسبید تا از میان چنگالش فرار نکند و مرد پیش

خواستم آقای  ش اومده ته دلم خالی شد به تکاپو افتادم تا این مرد رو پیدا کنم. نمی وقتی مهربان گفت یه مرد دیگه توی زندگی -

 تلفنی شما که فهمیدم امروز سرسختم، طرفدار مهرسا، لطف به ولی نکردم؛ الٔ  ودلشاد رو حساس کنم؛ برای همین از ایشون س

بینی بود. البته حدس این که اون  پیش قابل من برای دقیقاً که واکنشی. نپذیرفتند هم دلشاد آقای که خواستید خواستگاری ی اجازه

 .نداشتکم مردد کرده، شما باشید هوش خیلی سرشاری الزم  مردی که مهربان رو یه

خواست او را از کوره به در کند؛ اما او  رویش ماهرانه می خب معما برایش حل شد؛ مهرسا دهن لقی کرده بود و بچه خوشگل پیش

وارد بازی بهزاد نشد و زیرکانه خشمش را پنهان کرد. با لبخندی کج خودکار را از روی میز برداشت و به روی کاغذ تپ.تپ ضربه زد. 

 .رویش تکان دهد گیر پیش ای از بازی شطرنج نفس تا مهره حاال نوبت او بود

 .خاطر گفتن این موضوع به خودتون زحمت دادید و تا اینجا اومدید آقای کشمیری به -
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بایست او تکان  ی بعدی را می بهزاد یک پله از پلکان صبوری پایین آمد و تمسخر صدای یوسف تلنگر سختی به غرورش بود. مهره

 .العاده بادی پر غرور به حنجرش انداخت نفسی فوق ا اعتمادبهداد و ب می

وحشم دیدم، با خودم گفتم ای دل غافل، بهزاد باختی مهربان رو از  ودستگاه و کارخونه و خدم آقای مهندس دروغ چرا؟ وقتی این دم -

ی معمولی که  هفت ساله با چهره-وشش بینم به شدت نظرم عوض شد. یه مرد سی دست دادی؛ ولی حاال که شما رو از نزدیک می

همسرش رو از دست داده و یه دختر به سن مهرسا داره، برای من بهزاد که همسر سابق مهربان بودم و باز هم این فرصت رو دارم، 

 .تونه خطری باشه نمی

ی ترازوی من  ید کفهبین حاال اگه به فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم حمایت پدر مهربان رو هم به اون اضافه کنید، می

 .تره سنگین

توانست کاری  ومات شدن فقط یک گام فاصله داشت، نمی ی وزیر نازنینش در تله افتاده بوده و برای شاه بینوایش که تا کیش مهره

 .بکند

از خود راضی را اش حتی اگر جزیی باز گردد. یوسف نبود اگر این مردک مغرور و  نفس عمیقی از ته جان کشید تا آرامش از دست رفته

 .اش را روی موج خونسردی تنظیم کرد داد. چهره نشاند و جواب توهین آشکار او را نمی سر جایش نمی

 !...طور که این -

تپ به آن ضربه زد. آهنگ ممتدی که اعصاب  رویش نوشت بهزاد و با نوک خودکار تپ بعد با همان آرامش به روی کاغذ سفید پیش

 .گرفت انداخت و تاب و تحملش را به گروگان می گرفته بود و بر روی آن خط میبهزاد را مستقیماً هدف 

 .اومدم آقای کشمیری، نیازی نیست خودم رو برای شما ثابت کنم، وگرنه قبل از اینکه شما بیایید سراغ من، من به سراغ شما می -

سمت میز هجوم برد و با مشت به روی میز  ت. بهباره برخاست و نقاب صبوری و ادبش را هم روی صندلی جای گذاش بهزاد به یک

 .طلبد به چشمان او خیره شد کوبید و مانند خروسی الری که حریف می

نفس حال به هم زنی داری! یه نگاه به خودت بنداز یه نگاه به من. درسته که پولداری و دم و دستگاهت  آقای مهندس، اعتمادبه -

اندازش رو برای  کنه، وگرنه صدوبیست میلیون تومن پس م، برای مال دنیا تره هم خرد نمیشناس توی حلقمه! ولی مهربان رو من می

 .گذارم تکرار بشه داد. من یه بار خبط کردم و مهربان رو از دست دادم، دیگه نمی های من نمی پاس کردن چک

 .شد وشگل باید متوسل به دروغ مینظیر به دور اسم بهزاد یک دایره کشید برای ادب کردن این بچه خ یوسف با آرامشی بی

ی  ایه که دایره دونستم. مهربان قبل از اینکه این کار رو بکنه با من مشورت کرده بود. به هر حال انسانیت واژه این موضوع رو می -

 .ومزخرف زندگی آدم هم میشه های چرت وسیعی داره و شامل آدم

 .برساندی جوش  تمال کوتاهش عمدی بود تا بهزاد را به نقطه

 .آقای کشمیری اون یه قرض محسوب میشه، دینی که باید به فکر پرداختش باشید -
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ومات قرار گرفته  های آن از جگرش شروع شد. حاال او بود که بدون سرباز و یال و کوپال در موقعیت کیش بهزاد آتش گرفت و شعله

 .کرد بود و از صدا و نگاهش خشم شره می

ی خواستگاری رو بهت نداده، ته دلم بد جوری قرص شد.  رسا به من زنگ زد و گفت آقای دلشاد حتی اجازهآقای مهندس، وقتی مه -

جوری دلش رو به دست بیارم. مهربان شاید  وچم اخالقش دستمه و بلدم چه نگران مهربان هم نیستم. باالخره چند ماه زنم بوده و خم

وقتی ببینه پدرش با شما مخالفه، مجبور کوتاه بیاد. من مهربان رو مثل آب خوردن  ی دوم پسم بزنه؛ ولی ی اول ناز کنه و دفعه دفعه

 .شش ماه زنم بوده-ست. باالخره پنچ ش وابسته دونم چقدر به خانواده آبم و می فوت

 .سپس چشمک معناداری زد تا قدرت خود را به رخ بکشد

 فهمی آقای مهندس؟ منظورم رو که می -

 .ان تا حلقش باال آمد؛ اما آن را قورت داد تا رسوایش نکندکن قل غیرت جوشید و قل

یعنی یه چیزی بوده « همسر سابق »وخروش شما برای چیه؟ خودتون که گفتید  همه جوش فهمم این آقای کشمیری من واقعاً نمی -

ونید تشریف ببرید؛ چون من مثل ت تموم شده و رفته. درثانی خدمتتون عرض کردم من نیازی ندارم که خودم رو به شما ثابت کنم. می

 .شما بیکار نیستم

گرفت، برآشفت که مشتش را بار دیگر  زد و او را نادیده می بهزاد چنان از این رفتار یوسف که در آرامش شناور بود و مطمئن حرف می

 .تر بر روی میز کوبید محکم

 .و یادت نره، من به باخت عادت ندارمومات میشه؛ اما این ر پس آقای مهندس بچرخ تا بچرخیم. ببین کی کیش -

زد و یک مشت جانانه خرج چانه این بچه خوشگل از خود  هایش را باال می شد، آستین خیال می آمد جنتلمن بودن را بی بدش نمی

 .کرد؛ اما فقط به پوزخندی کج اکتفا کرد راضی می

 .حافظی کند از اتاق خارج شدآنکه خدا هایی بلند بی بهزاد این را گفت خشمش را برداشت و با گام

 .ای آن را جا داده بود، خالی کرد و یک ضربدر بزرگ و پر رنگ روی آن کشید یوسف تمام حرصش را به روی اسم بهزاد که در دایره

 

*** 

جای آن تا کردند کمترین سهم را به او داده و به  امروز یک کشف بزرگ کرد و آن این بود زمانی که شجاعت را در کائنات تقسیم می

 !توانستند مطیع بودن را در سبدش ریخته بودند می

بهداشتی از آقای عباسی اجازه بگیرد به حیاط کارخانه  ی سرویس ها به بهانه تمام شجاعت و دالوریش این بود که مثل بچه دبستانی

 :کنان بگوید پناه ببرد و کنج دیوار بایستد و به مامان حوری زنگ بزند و التماس

 جوری آقا جون رو راضی کن تا اجازه بده یوسف خواستگاری  تو رو خدا شما یه کاری بکن من از مخمصه نجات پیدا کنم. یه مامان -
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 .ی مامان حوری باعث شد تا موبایلش را از گوشش فاصله دهد بیاد و صدای فریادگونه

نجیب بشه خون به جیگرم کرد، این هم از تو! انگار قرار خواست زن  دید. اون از مهرنوش که وقتی می شما دوتا بچه دارید دقم می -

کار کنم؟ نیم ساعت پیش بابات زنگ زد و گفت به  نیست من مثل آدم دختر شوهر بدم و مدام باید گوشت تنم بلرزه. میگی چی

که حتی راضی  خواستگاری مهندس جواب منفی داده. میگه من دختر دست یه مرد که دختری به سن مهرسا داره نمیدم. دختری

تونم با پدرت  نیست مهربان زن پدرش بشه. میگه سر مهرنوش کوتاه اومدم پشیمونم و سر مهربان کوتاه نمیام. بیشتر این هم نمی

کلنجار برم که بعد عمری رومون به هم باز بشه. یادت که نرفته بابات بعد ماجرای مهرنوش و نجیب دیگه سر پا نشد و شد کلکسیون 

ی خودم بخرم. قربونت برم تو که دختر عاقلی هستی و من و بابات برای  رسم بهش فشار بیارم یه عمر پشیمونی واسهت امراض. می

 .هامون رو نقش بر آب نکن. به مهندس هم بگو فعالً صبر کنه تا ببینم چی میشه ها کشیدیم. جان بابات قسم، نقشه عروسی تو نقشه

 .واهد افکار منفی ذهنش را مچاله کندهایش را چنان بر هم فشرد، گویی بخ پلک

 .خب انگاری مامان حوری هم همراه او در اول صف مطیع بودن ایستاده و شجاعتش همانند او نم کشیده بود

کشید گل، گل،گل... اعصابش را بر هم  ی گزارشگر فوتبال که بر روی یک خط ممتد یک نواخت و مدام جیغ می گونه صدای فریاد

 .زد که گویی گنج پیدا کرده است ان از ته حنجره فریاد میریخت. گزارشگر چن

نتیجه به اتمام رسید و  ای که بی اش با مامان حوری رفت. مکالمه کالفه نچی زیر لب گفت و باز هم ذهنش پر زد و به سراغ مکالمه

خبر از  زند و بی ه و خوب هم گل مینتوانست به او بگوید مادر من که کجای کارید! دختر عاقلتان پی دلش رفته، تازه گل هم کاشت

 .ها را محرم یکدیگر کرده است شما و خاله شاه صنم آن

ی نامساوی خرد کرد. دل خودش هم  ها قطعه ها را به ده زبان افتاد و آن های بی فرنگی برهم با چاقو به جان گوجه پر از افکار درهم

 !برگشته نداشت های بخت فرنگی دست کمی از گوجه

 .کرد ها ریزریز می فرنگی ها را هم همانند گوجه واست با چاقو به جان بغضش بیفتد و آنخ دلش می

 .ها را به داخل ماهیتابه ریخت و صدای جلزولزشان به هوا رفت فرنگی های مزاحمش را پس زد. گوجه با پشت دست، چتری

هایش  ها نیست و میان چه کنم بین آن کرد بین عقل و دلش یک طناب نازک کشیدند که قادر به ایجاد تعادل احساس می

 .خورد تلوتلوخوران تاب می

ور در  مهربان غرق افکارش بود و غافل از اینکه یوسف گیج و مدهوش او روی صندلی آشپزخانه به تماشای او نشسته بود که غوطه

 .کرد دنیای سکوت آشپزی می

شد و دمی بعد دوباره  ای نامعلوم خیره می انداخت و به نقطه می رفتار و حرکات مهربان نرم بود؛ گاهی مکث کوتاهی بین کارهایش

 .گرفت کار کردن را از سر می

 اش که مثل طنابی نارنجی به روی  کنان به گردش در آمد. از تک موی بافته شده هایش تفریح اش زد و مردمک دست زیر چانه
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توانست دمی از او  اندامش به قدری برایش دلنشین بود که نمیوتاب  تیشرت سفیدش افتاد بود، گذشت و به قوس کمرش رسید. پیچ

 .چشم بردارد

قلب بگذرد. تصمیمش هم مثل کوه استوار بود و به  محال بود با مخالفت آقای دلشاد پا پس بکشد و از این دختر مو نارنجی خوش

 .رفت محض بر گشتن عمه پوران از کاشان، حتی بدون اجازه به خواستگاری مهربانش می

ای از نان سنگک که درون سبد لم داده بود، جدا کرد و  ی معترضش که برخاست، تکه نفسی به بلندای عزمش کشید. قار و قور معده

 :جوید گفت که آن را آهسته می به دهان گذاشت و درحالی

تو به من املت میدی! حداقل یه وقت  ای بلد نیستی درست کنی؟ توی فریزر پر گوشت و مرغه، اون عزیز دلم، جز املت غذای دیگه -

 .کردی زرشک پلو با مرغ درست می

ی پا چرخید، رو به او شد و تک موی بافته  ای هم نثارش کرد. سپس روی پاشنه جا و دل خجسته ها را با قاشق جابه فرنگی گوجه

 .ی چپش افتاد اش به پرواز در آمد و به روی سـ*ـینه شده

 .حاال نوبت او بود که معترض شود

وای یوسف، یه نگاه به ساعت بنداز، از هفت هم گذشته داره دیرم میشه، باید زودتر خونه برگردم. بابام خوشش نمیاد دیرتر از  -

خوای؟!  رنگ با مرغ می وقت تو از من مرصع پلوی هفت وتخم کرد. اون ساعت هشت خونه برم. دیشب هم که دیر رفتم کلی اخم

 .کنم کنم وسط استادیوم دارم آشپزی می زیاد کردی که فکر میصدای تلویزیون رو هم که انقدر 

ی ظریف بین ابروها و موی  رویش، برای گره خواه دختر پیش ای روی لبش نشست و دلش پر زد برای اعتراض نرم و دل خنده تک

رویش ایستاد؛  ش رفت و روبهسمت برد. از جایش برخاست و به نواز دل می بافته شده که هر چند خیلی قطور نبود؛ اما زیبا و چشم

جوید فرو داد و با لحنی که ردی از خنده میان آن لم داده بود، دستانش را به دور کمر  اش را با تکه نانی که می نفس. خنده به نفس

 .تراش او حلقه کرد و مهربان کامالً در آغوشش جای گرفت خوش

 .داد اش آن را نشان نمی ی خیال پرواز داشت؛ اما صدا و رفتار مردانهکوبید. گوی اش می قرار به درودیوار سـ*ـینه قلب یوسف بی

زمان هم خانومت رو موقع آشپزی تماشا کنی و هم فوتبال مورد  تونی هم ای که اپن نیست اینه که نمی اوالً، بدی آشپزخونه -

 کنی این رسم ورافتاده؟ می گفت چشم. فکر ت رو ببینی. ثانیاً، قدیما رسم بود که خانوم خونه به شوهرش می عالقه

چشمی برایش باریک  اش را به او دوخت و بعد از تأملی کوتاه به عمر یک یا دو نفس با اخم ظریف و دلبرانه پشت مهربان نگاه خیره

 .کرد تا بگوید حرفش چندان با مذاقش کوک نیست

که مزاح نرمی همراهش بود، نجواکنان نرم و آهسته  تر کرد و با لحنی ی دستانش را تنگ ها حلقه یوسف مـسـ*ـت و گیج این طنازی

 :، گفت

 .خب، کتکم نزن! متوجه شدم این رسم با تمام خوبیش متاسفانه منسوخ شده خیله -
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 :سپس قدری خم شد و نفس پر عطرش به مهمانی مشام مهربان رفت. سرش را میان گودی گردن او فرود و مظلومانه زمزمه کرد

 .رش نکنحداقل مثل دیشب شو -

هایش خم شد ؛اما به مقصد نرسیده بود که ناگهان با  سمت لب سپس او را نرم و مخملی از خود جدا کرد و پر از خواستن سرش به

درپی به آنی از یکدیگر جدا شدند و متین را با لبی خندان دیدند که یک لنگه ابرویش دو پله باالتر جسته  صدای چند سرفه تصنعی پی

 .ی در آشپزخانه ایستاده بود دست با اخمی پر رنگ در آستانه به ا کولهبود و کنارش صب

 .گرفت رفت یا در دل زمین جای می شد به آسمان می خواست خاصیت آب را داشت و از خجالت بخار می مهربان دلش می

ن سر فرو افتاده، خیلی نرم و ی صبا و برق چشمان خندان متین خالص شود و با هما های خصمانه سر به زیر انداخت تا از شر نگاه

 .ی صندلی رفت و آن را روی سرش جای داد سمت شال رها شده روی دسته به

شد! گویی اصالً اتفاقی  زده بود، در رفتار یوسف هیچ نشانی از دستپاچگی و شرمندگی دیده نمی هرچه قدر مهربان دستپاچه و خجالت

ی سبیلش کشید و بی سالم  هایش را جمع کند، دستی به گوشه ی داشت خندهکه سع تر آمد و درحالی نیافتاده. متین قدمی پیش

 :زده گفت شتاب

 .ببخشید ببخشید. شما راحت باشید ما اآلن میریم -

 .های تخس که کار اشتباهی کرده باشد، هر دو دستش را به عالمت تسلیم باال برد سپس مثل پسر بچه

ی  موبایلت خیلی زنگ زدیم، جواب ندادی! صدای تلویزیون هم انقدر زیاد بود که متوجه خواستیم سر زده بیاییم. به جان داداش نمی -

زنم جواب نمیده، دلواپس شدم. صدای زنگ  سروصدای اومدن ما نشدی. مامان پوری زنگ زد گفت هرچی به موبایل یوسف زنگ می

است؛ برای همین دلمون شور افتاد، اومدیم ببینیم های من بیشتر از اون بینو قدر کم کردی که صدای نفس تلفن خونه رو هم اون

 !ای یا نه خونه

 .سمت مهربان برگشت و برای تثبت موقعیت مهربان در این خانه، ادامه داد های خندان متین به مردمک

 .سالم مهربان خانوم، خیلی خوش اومدی -

 .کردشرمندگی چنان قفلی شد و بر روی زبانش افتاد که فقط به تکان سری اکتفا 

اش جایی میان خشم و حیرت گیر کرده بود و چشمانش از  سمت صبا رفت که چهره هایی بلند، محکم و استوار به یوسف هم با گام

 :اش را پدرانه بوسید و با لحنی قاطع اما هشداردهنده گفت گریخت. سپس خم شد و پیشانی مهربان می

 !نشنیدم سالم کنی؟ -

اش انداخت و  اش را روی شانه را نادیده گرفت. سرکشی و تمردی که از دید آن سه پنهان نماند. کوله بازانه مهربان صبا، تعمدی و لج

 :با لحنی ناراضی رو به پدرش گفت

 .سالم بابا -
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 .ی پا چرخید و از آشپزخانه خارج شد سپس به قصد خروج روی پاشنه

ی صندلی را محکم  لش کشید، دست سرگردانش پایین آمد و لبهمهربان معذب، بالتکلیف و پر از حس اضافی بودن، دستی به پر شا

 .گرفت

سرش بست و یوسف به داد حس بد اضافی بودن مهربان رسید که با سر فرو افتاده  متین با عذرخواهی خارج شد و در را هم پشت

وار سر انگشتانش  االتر آورد. نوازشاش برد و نرم سرش را ب نفس، دست زیر چانه به نگاهش به زیر بود. کنارش ایستاد. باز هم نفس

 .پوست نرم مهربان را به محبتی نرم دعوت کرد

 .های خوشگلت رو ومک سرت رو باال کن. ببینم این کک -

 .نشینی داشت رنگ، همین بهانه کافی بود. نوازش سر انگشت یوسف برایش قلقلک دل برای خندیدن هر چند کم

 :ویش باال و پایین شد و بعد از تأملی کوتاه، گفتیوسف آب دهانش را فرود داد و سیبک گل

تونم این  کدومتون زندگی کنم. لطفاً کمکم کن؛ تنهایی نمی تونم بدون هیچ ای از دلم و نمی ای از تنمه و تو پاره عزیز دلم، صبا پاره -

 .یچ عنوان بهش دست زدخاطر دوران بلوغش حساس شده، مثل یه چاقوی دو لبه که نمیشه به ه مشکل رو حل کنم. صبا به

کنه داره من رو  این چهارده سال و اندی که گذشت، اون تمام محبت و عشق من رو انحصاری برای خودش داشت و حاال تصور می

م رو  ی زندگی ترین مرحله کنه. لطفاً صبور باش تا سخت باز و سرکش شده، گاهی من رو تا مرز جنون عصبانی می از دست میده. لج

 .بگذرونم

ترین سطح ناصاف دنیا بود. برای این مرد حاضر بود  خواه کف دستش را روی ته ریش او گذاشت؛ زبری زیر انگشتانش برایش دل

 !تن برود، صبا که دیگر رقمی نبود به لباس زرم به تن کند و جنگ تن

کنم. هر  میرم باهاش صحبت می کنیم. ها با هم تقسیم می کنم. مشکالت رو هم مثل خوشی عزیزم، نگران نباش، من درکت می -

 .آدمی یه رگ خوابی داره و صبا هم از این قاعده جدا نیست. باالخره دیر یا زود دلش رو به دست میارم

شوره باقی نماند. خندید، عمیق و از ته دل و  یوسف آرامش به دلش هوراکشان سرازیر شد. آن چنان که دیگر جایی برای دل

 .های مهربان شود، نصیب پیشانی او شد د سهم لبای که قرار بو بـ..وسـ..ـه

کنم صبا برات باید مثل آب  به تواناییت شک ندارم! وقتی تونستی دل من بد قلق رو به دست بیاری و توی مشتت بگیری، فکر می -

 .خوردن باشه

 .یوسف این را گفت، از مهربان جدا شد و گاز را خاموش کرد

 .رسونمت. حاال هم بیا بریم؛ زشته متین تنها مونده زنم پیتزا سفارس میدم. بعد شام خونه می یخواد املت درست کنی، زنگ م نمی -

 .ویلی افتاد سمت او نشانه رفت و چشمک معناداری زد که ته دل مهربان به قیلی وار به اش را تهدید سپس انگشت اشاره

 .همراه دسر و مخلفاتشمونه. به من یه زرشک پلو با مرغ بدهکاری، به  ولی یادم می -
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شان پنهان دارند که اگر  مهربان دومین راز بزرگ این شب پر ماجرا را کشف کرد؛ مردها با تمام اقتدارشان رگ خوابی در دنیای مردانه

 .شوند ای پس از باران نرم می آن را پیدا کنی مثل ابر پنبه

*** 

ای چند تنی از جنس  هایی سست و مردد، آنچنان که گویی وزنه شد. با قدمآنکه منتظر اجازه بماند، داخل  ی به در بی با چند تقه

 .سیمان به پاهایش بسته باشند

صبانه تنها شمشیرش را برای مهربان از رو بسته بود، بلکه مستعد آن بود که هرلحظه با همان شمشیر بر فرق او بکوبد و او را به دو 

 .قسمت نامساوی تقسیم کند

خواست با  توانستی حتی به آن نزدیک شوی و حاال او چه خوشبینانه می ای بود که نمی ی آخته با خنجری دو لبهحق با یوسف بود، ص

 !خنجر دو لبه صحبت کند

دهند  آب دهانش را فرو داد تا از شر تلخی و گسی چسبیده به پرزهای زبانش خالص شود و بلکه کلمات پر کشیده از ذهنش رضایت

 .نتیجه ماند مذبوحانه بیو بازگردند. تالشی که 

 .گرفت، به عمق یک اقیانوس فاصله بود ی تخت نشسته بود و تعمدی او را نادیده می میان او و دختری که روی لبه

شود  اند و حتی موقع آویزان کردن لباس بر روی آن هم دیده نمی کرد جالباسی مفلوکی است که کنار در آن را جا گذاشته احساس می

 .تر کرد ت تا حلقش باال آمد و طعم دهانش را هم همچون زهر تلخو این حس حقار

 .ای مکالمه را شروع کند؛ اما صبا مهلت نداد برهمش را مرتب کرد تا با جمله ذهن درهم

 !از اتاقم من بیرون برو -

 .مشو بیرون بودی، گ ی او را نادیده گرفت. توهینی که شکل مودبانه برای پا پس کشیدن نیامده بود. لحن تلخ و گزنده

دهنده بود با سر انگشت آن را پاک کرد و بعد  های عرق باز هم آمدند و پشت لبش صف کشیدند. اضطرابی آشکار که برایش آزار دانه

 :از تأملی کوتاه گفت

حاال شده  خاطر مردی که پدر توئه و ت هستم. به کنه؛ چون باز هم توی زندگی بیرون کردن من از این اتاق مشکلی رو حل نمی -

 .های من تاروپود نفس

اش  رویش ایستاد و انگشت اشاره ها از جایش برخاست با چشمانی براق شده روبه ی آخر مهربان برآشفت و مثل مارگزیده صبا با جمله

 .سمت در نشانه رفت را همچون نوک پیکان به

عبدالعظیم از تو خوشم اومد؛ دختر  ت. توی سفر شاهمون، جوری که دیگه نبینم گفتم از اتاق من برو بیرون، بعد هم از زندگی -

سروساکتی که پی نخ دادن به بابام نبودی؛ برای همین روز تولدم تو و مهرسا رو به تنگه واشی دعوت کردم؛ ولی تو و اون خواهر 

 .لقت خودتون رو زود نشون دادید دهن
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دی رو لو دادی، بعد هم او ساک مشکی  تی. اول موضوع سیراهش رو هم خوب بلد بودی، من احمق نفهمیدم که چه مارموزی هس

ها باهام قهر  که اون زن عوضی پیش من امانت گذاشته بود. تو کاری کردی که بابام برای اولین بار توی گوشم سیلی زد و تا مدت

وره از این کلیشه که یه خ تونستی به جای اینکه خودشیرین و جاسوس بشی، به خودم بگی. حالم به هم می که می بود. درصورتی

 .دستی عاشق مدیرعامل پولدار میشه و خودش رو هزار جور بهش نشون میده کارمند الکی دم

هایش را به زانو تکه داد و  باز شنونده بود. دیگر توان ایستادن نداشت، روی مبل کنار متین هوار شد و آرنج یوسف از الی در نیمه

 :تین سر بیخ گوش او فرو برد و آهسته گفتسرش را میان کف دو دستش جای داد. م

 .هاشون رو با هم وا بکنن اذیت میشی پاشو توی حیاط برو. بگذار سنگ -

های آشکار صبا  ی این خنجر دست بزند تا روحش کمتر زخمی شود! توهین دانست به کدام لبه تر گذاشت. نمی مهربان قدمی پیش

 .تاخت منطقی چهارنعل می ت به دختری که سرش پر از باد غرور بود و با اسب بیگف اولین زخم را بر دلش به جا گذاشت. چه می

دونم. عشق رو با نمیشه با این چیزهایی که گفتی به  من نه جاسوسم، نه خود شیرین، نه به دنبال پول! حدوحدود خودم رو هم می -

ای این بود که تو برای من مثل مهرسا عزیزی و وقت محبت و عشق رو گدایی نکردم. اگر هم کاری کردم بر دست آورد. من هیچ

 !ای ببینی، فقط همین خواستم صدمه نمی

 :اش گذاشت؛ جایی نزدیک قلبش و بعد تأملی کوتاه گفت دست روی سـ*ـینه

 ست به خدا قسم که این حس بین من و پدرت دو طرفه -

 .و دو قطره اشک در چشمانش در دم حلقه بستی او زد و مهربان گامی پس رفت  ی محکمی به شانه صبا با کف دست ضربه

 دستی راضی شناسم. بابای من به این دخترهای دم دروغ نگو، من پونزده سالم شده و دیگه بچه نیستم. بابا یوسفم رو می -

م غرور داشتی ک دستی نبودی یه ای گول زده که حاال مجبوره بره خواستگاریش. اگه دم نمیشه. دوستام میگن البد بابات رو جور دیگه

 .کردی سرت رو نگاهم نمی رفتی و پشت های من می با این حرف

هایش را از حرص بر روی هم فشرد. تاب نیاورد، از جایش برخاست و به قصد رفتن به اتاق صبا پا تند کرد؛ اما متین  یوسف مشت

 :بازویش را محکم گرفت و مانع شد و آهسته لب زد

 .تر میشه بداداش نرو، اوضاع از این خرا -

 .یوسف پشت در اتاق ماند و چشم.هایش را بر هم فشرد

های صبا جا ماند و اولین  شود از تنش جدا شد. بعد هم زیر آوار حرف روح مهربان مثل برگ خشک پاییزی که از شاخه جدا می

لرزید و صدایش پر از  هایش می قطره، پشت به پشت هم. لب هایی بود که زیر بار توهین و تهمت سرازیر شدند. قطره واکنشش اشک

 .شد ارتعاش باال و پایین می
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م، نه عشق رو با عرضه کردن خودم به دست آوردم. ان.شاءاهلل یه روز بزرگ میشی و عاشق یه مرد واقعی، اون روز  دستی من نه دم -

فهمی عشق رو نمیشه  گم. اون روز میجن کنم و برای این مرد می همه توهین و تحقیر رو تحمل می فهمی که من چرا دارم این می

 .گذارن جوری که گفتی به دست آورد و اون دیگه عشق نیست و هوسه که فقط کاله عشق روی سرش می این

 .تر باشد هایش را قورت داد تا صدایش مفهموم هق هق

فهم این دو تا با هم فرق خوام جای تو رو برای یوسف پر کنم و قرار نیست دخترش بشم. من قراره همسرش بشم. ب من نمی -

ی از  کنه. تو برای پدرت پاره ای این موضوع رو عوض نمی مونی و اومدن من و یا هر زن دیگه کنه! تو برای ابد دخترش باقی می می

خوام و نه قادرم این حسی که به تو  بینه. من نه می ی تو همسر مرحومش رو می وجودشی، یادگار اولین عشقش، پدرت توی چهره

 .ره رو ازش بگیرمدا

اش  ونیمه های نصفه شد و با دم و بازدمی عمیق به داد نفس اش خارج می وپا شکسته ناتوان از سـ*ـینه هایش دست تک نفس تک

 :رسید و فریاد زد

هتره به به جای این که به من تهمت بزنی و تحقیرم کنی این رو بفهم. من به خواست تو نیومدم که با خواست تو هم برم. تو هم ب -

هات رو کنار  جای این که پای حرف های یه مشت بچه محصل هم سن خودت بنشینی و دیگران و ندیده قضاوت کنی، خودخواهی

 .کم فکر کنی بگذاری و یه

توجه به حضور متین  ای تأمل کرد و درنگی کوتاه. یوسف بی مهربان این را گفت و از اتاق خارج شد و با دیدن یوسف پشت در لحظه

 .وشش را باز کرد و مهربان را میان حصار دستانش جای دادآغ

ای  رفت و با بـ..وسـ..ـه تر می حجم کوچکی که مثل گنجشگی ترسیده در خود جمع شده بود. اگر متین حضور نداشت قدری پیش

خود جدا کرد و چشمان غرق آب اش را نشان دهد؛ اما شرم آمد و قول این بـ..وسـ..ـه را به دلش داد. سپس او را از  تمام حس قدرانی

 ...های قهوه ای دنیا ترین نقطه اش دلخواه های ریزودرشت روی بینی و گونه ومک او خیره شد به کک

کوبید،  اش می امان در سـ*ـینه زده نرم و آهسته از آغـ*ـوش یوسف و قلبی که بی مهربان که تازه متوجه حضور متین شده بود، شرم

 :رفت و دستی به پر شالش کشید و گفتجدا شد. از او فاصله گ

 من دیرم شده و باید خونه برگردم. میشه یه اسنپ یا آژانس بگیری؟ -

وار در موهایش فرو برد و  هایش را شانه آمد. پنجه جوشید و تا حلقش باال می یوسف به التهاب درونش غلبه کرد؛ قلیان احساسی که می

 :رو به متین گفت

 .مونم تا با صبا صحبت کنم شون برسون. من می مهربان رو خونهلطفاً زحمت بکش  -

 .سپس خم شد از جعبه پیتزاهای چیده شده روی هم، یکی را برداشت و به دست متین داد

 .حواست باشه تا تموم پیتزاش رو نخورده نگذاری از ماشین پیاده شه -
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که از در ورودی ساختمان  و موبایلش را هم چنگی زد و درحالی متین بشکنی در هوا زد او هم سهم پیتزایش را برداشت و سوییچ

 :شد، گفت خارج می

 .خوریم آبجی نارنجی، امشب کوالک کردی! توی ماشین منتظرت هستم، پیتزامون رو هم توی راه می -

 .ای که به دلش داده بود، وفا کرد متین رفت و یوسف دست مهربان را گرفت و به اتاق خودش برد و به وعده

*** 

 .وپر خود گرفت ای خفیف که سکوت لنگر انداخته بر خانه را زیر بال در اتاق قیژقیژکنان باز شد. ناله

ی تخت کنده  ی در به آنی از لبه های خون بود، همانند دلش! صبا با دیدن پدرش در آستانه آهسته داخل شد. با چشمانی که پر از رگه

 !س از جای کنده شد و زیر پایش افتادشد و برخاست، درست مانند دلش که از تر

مدت همراهیش کند. با خودش رودربایستی نداشت، حاضر بود زیر  بندش قهری طوالنی انتظار یک سیلی جانانه را داشت که پشت

 .گرفت اش را نمی رفت؛ اما بهترین پدر دنیا از او نگاه رگبار مشت و لگد می

هایش را تر کرد و بعد از تأملی کوتاه با  روی پدرش ایستاد. لب تر آمد و روبه ، قدمی پیشکوبید گروپ در سـ*ـینه می با قلبی که گروپ

 :صدایی که بغض آن را لرزان کرده بود، گفت

تره. ارواح خاک مامان قسمت میدم کتکم بزن؛ ولی  دونم دست بزن نداری؛ ولی به خدا درد قهرت از درد سیلی خیلی سخت بابا، می -

 .بره ها خوابم نمی کنی نفسم دیگه در نمیاد و شب م نمی قتی نگاهباهام قهرنکن. و

اش پر پر  هایش افتاد؛ روزهای دوری که در پی آغـ*ـوش مادر در خاک خفته تابی یوسف دلش برای دخترکش مچاله شد. به یاد بی

 .ازیر کندماند تا بلکه خواب به چشمان صبایش سر هایی افتاد که تا صبح بیدار می زد. به یاد شب می

های خفته و  هایش بود. این را تمام حس مادر حس نکند. صبا نفس چهارده سال تمام پدرانه به پایش ایستاد تا دخترکش رنج بی

 .زدند بیدارش یک صدا فریاد می

دستانش را  درنگ خود را میان آن جا داد. یوسف حصار قدمی پیش آمد. لبخند نرمی روی لبش نشاند و آغوشش را باز کرد و صبا بی

 :دار گفت تر کرد تا امنیت را به دل دخترش سرازیر کند و روی موهایش را بوسید و با صدایی خش تنگ

ای از دلم  تا به حال چه کسی رو دیدی که بدون نفس بتونه زندگی کنه؟ مهربان هم شده تکه  های منی. خانوم خوشگله، توبند نفس -

 دگی کنه؟تا حاال کی رو دیدی بدون دلش بتونه زن

ها را پیدا  هایش رسیده بود. آب دهانش را فرو داد تا جمله کوبید و امتداد این درد به پشت مردمک دنگ می هایش از درد دنگ شقیقه

 .کند

ها رو انتخاب کنه  شناسی که به تونه برای دیدن یکی از اون تو چشم راست من هستی و مهربان چشم چپ من، کدوم آدمی رو می -

 !ین نفر باشم؟که من دوم
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 .اش را نرم و پدرانه بوسید لرزید. پیشانی هایی که از بغض می صبا را از خود جدا کرد، به چشمان غرق اشکش خیره شد و به لب

افته اگه یه بار هم با دل من راه  وخش می تونم شما دوتا رو با هم داشته باشم؟ این دنیا المروت با این وسعتش کجاش خط چرا نمی -

 !بیاد

 :های نشسته بر روی لبش را با سر زبان گرفت و شرمنده گفت صبا شوری اشک

 !ببخشید بابا -

 .هایش به جا گذاشت خاست و اثرش را بر روی لب یوسف تلخ خندید. تلخی که از دلش برمی

خاطره  ده بههای خیس خوشگلت برم. اونی که باید ازش عذرخواهی کنی من نیستم. اونی که وصل دلم ش قربون اون چشم -

انصافی بود و قلبم رو درد آورد. اولین  هایی که بهش زدی نهایت بی های گریون از این خونه بیرون رفت. تهمت های تو با چشم حرف

تکلفش خوشم اومده بود. این که مثل دخترهای دوربرم  بار من بودم که بهش پیشنهاد دادم و مهربان با تردید قبول کرد. از رفتار بی

رفته تمام ذهنم رو پر کرد  اومد و پی نخ دادن نبود. عشـ*ـوه و قرو قنبیله هم تو کارش نبود و رفته م به چشمش نمی رق زندگیوب زرق

 .و عاشقش شدم

 .های خیس صبا را پاک کرد یوسف با سر انگشت گونه

ه نشه. حتی دخترم که نفسم بند هام حرف بزنم. یه خط قرمز دورش کشیدم تا کسی وارد این محوط من دوست ندارم از خصوصی -

 .هاشه نفس

 .سپس سرس را ریز و آهسته به اطراف تکان داد و نرم چشمانش را بر هم فشرد

های زشتی بهش  هام برات گفتم تا بدونی مهربان رو ناعادالنه قضاوت کردی و حرف ولی خب استثنا این بار یه کوچولو از خصوصی -

 !ادمزدی. من به دخترم دل شکستن یاد ند

تر  ی دستانش را به دور کمر یوسف تنگ ی پدرش تکیه داد و حلقه صبا که به دنبال همین اطمینان بود، دوبار سرش را بر سـ*ـینه

 .کرد

دونم چه مرگم شده؟ فکر اینکه دیگه نداشته باشمت مغزم رو از کار  زنم، نمی ش دارم گند می ببخشید بابا، این چند وقت همه -

 .نم خیلی اذیتت کردمدو ندازه. می می

 :یوسف روی موهای نرم و کوتاه صبا را بوسید و او را از خود جدا کرد و با همان لحن مالیم گفت

هات یادم میره. هیچی تغییر  پیش من عوض نمیشه، تمام اذیت همین که باور کنی وقتی مهربان بیاد توی این خونه جایگاه تو  -

افه میشه. حاال هم به جای آبغوره گرفتن بریم پیتزا بخوریم که فکر کنم دیگه یخ کرده و باید مون اض کنه فقط مهربان به زندگی نمی

 .زحمت گرم کردنش رو تو بکشی
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خاطر بهترین پدر دنیا  زد. هنوز هم دلش با مهربان نبود؛ اما به وپا می صبا چشم گفت؛ ولی همچنان مردد میان تردیدهایش دست

 .حال کند ید تا او را خوشتوانست قدری کوتاه بیا می

*** 

 .شد ای که از ماشین متین پیاده می های که بارش کرد، بهزاد را کم داشت، آن هم دقیقاً لحظه ترانی نور علی نور شد. بعد از صبا و لن

های  هزاد و اخمزد و برای ب له می اش برای سکوت و خاموشی له باز، جام ظرفیتش را چنان پر کرده بود که ذهن خسته صبا دست و دل

 .کرد، دیگر هیچ جایی نمانده بود خیره او را تماشا می هفت و هشتش که خیره

برهمش را نظم دهد.  های کیفش پیدا کند. تأملی کوتاه تا افکار درهم وپرت ای تا موبایل از میان خرت ای متوقف شد. بهانه لحظه

 .د و نه توانست افکارش را نظم دهدنتیجه ماند. نه موبایلش را پیدا کر تالشی که مذبوحانه بی

ای تمام  کننده ی او احساس بد و مشمئز سمت بهزاد روان شد و با دیدن نگاه مالکانه هایی بلند به با ذهنی از هم گسیخته با گام

 .دانست تر از قبل می بار هم خود را محق وجودش را دربرگرفت. بهزادی که همانند گذشته مغرور و خودخواه، این

م آخرش را گرفت؛ مرگ یک بار، شیون هم یک بار. باید تکلیف دل و زندگی پا در هوایش را همین امشب اول با بهزاد و بعد تصمی

 .کرد اش یکسره می با خانواده

بهزاد هم حال منقلبی داشت و از این که مجبور بود به غرورش ثابت کند مهربان هم همانند دختران دیگر مطیع جذابیت اوست، 

 !آمد. گویی سیخونکی دردناک به غرورش زده باشند اش هوهوکشان بیرون می های بینی بود و خشم از حفره عصبانی

جیرینگ کلیدها بر روی هم به  ی جیرینگ وار چند دور چرخاند و صدای ناله اش را دایره پر حرص دسته کلید آویزان از انگشت اشاره

های کلیدشده بر روی  وپشت آن دنیایی حرف بود، از میان دندان حنی پر کنایه که پسهوا برخاست. یک تای ابرویش را باال داد و با ل

 .هم غرید

 !کم ما رو هم تحویل بگیری ودل بابات چراغونی! انگار سرت خیلی شلوغه؟ بد نیست یه چشم -

اش را باال داد و با چشمانی  چانهرویش ایستاد و  های دو پهلویش دقیقاً دل مهربان را نشانه گرفت. روبه تلخی زهر کالم و حرف

 .باریک شده به او زل زد

ودل کور خودت باش. اصالً تو چه سهمی توی زندگی من داری که  ودل بابای من چراغونیه، تو نگران چشم خدا رو شکر چشم -

 زنی؟ سیاه من رو چوب می مون زاغ کنی و در خونه جینم می سین

او را هدف گرفت و آن را زخمی کرد. نگاه بهزاد مثل سوز زمستان سرد و گزنده شد و سردی  تیر مهربان مانند سر پیکان درست غرور

 .آن به لبخند روی لبش رسید و آن را به پوزخندی مبدل کرد

زدم. نیم ساعت پیش به پدرت زنگ زدم و ازشون اجازه خواستم امشب بیام تا با تو حرف بزنم، ایشون هم  سیاهت رو چوب نمی زاغ -

 ی شما دعوتیم.  شدی امشب شام خونه دادی متوجه می کردند و برای شام دعوتمون کردند. اگه اون موبایل کوفتیت رو جواب میلطف 
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 .کنیم. تا به حال نشده چیزی رو بخوام و به دست نیارم در ضمن نگران نسبت هم نباش. به زودی نسبت هم پیدا می

 .بیخ گوش مهربان فرو بردتر آمد و با همان لبخند کج، سر  قدمی پیش

کنن. همین دختردایی خودت، ستاره،  کشن و خودشون رو هالک می فهمم به خدا حیرون موندم! دخترها واسه من صف می من نمی -

خرم طاقچه باال  ی منی که انقدر نازت رو می وقت تو واسه جوره بهم پا بده، اون کافیه لب تر کنم تا بدون بساط عروسی همه

 !وپای من ولو شده ! مهربان صبرم ته کشید. جمع کن این نازونوزت رو که زیادی توی دستگذاری می

 .وپای بهزاد در حال له شدن بود بود که زیر دست  هایش را بر هم فشرد. حاال غرور او مهربان از خشم چشم

تی زنت بودم، عاشقت نبودم؛ یعنی تو با هیچ تمایلی ندارم این کار رو بکنی. یادت نره من توی صف خاطرخواهات نیستم. حتی وق -

زدم، فقط  وپا می مون دست هات بهم فرصت ندادی این حس قشنگ توی دلم بنشینه. اگه دیدی برای نجات زندگی تحقیر و توهین

 .م که به لطف خودخواهی تو اون هم اومد برای این بود که مهر زن بیوه نیاد روی پیشونی

وجود آورد و از دهانش خارج شد و انگشت  ای گرمش و سوز هوا، ابری کوچک از جنس بخار بهه نفس عمیقی کشید و ادغام نفس

 :سمت او نشانه رفت. بعد از تأملی کوتاه گفت اش را به اشاره

فهمم! برو سراغ همون  همه اصرار و پافشاری تو رو نمی اونی که این وسط متوجه نمیشه من هستم نه تو! بهزاد واقعاً دلیل این -

 .خترهایی که برات صف کشیدند

ای که راه به جایی نداشت. غروری که  سروسامانش و تالش بیهوده ها، از درهم ریختگی زندگی بی بهزاد کالفه شد، از این پس زدن

هدف قدم  اش فرو برد و بی حالت مشکی اش را میان موهای خوش باطله مچاله درهم فرو رفته بود. انگشتان کشیده مانند کاغذی

 .اش را برگشت تهرف

کنی. حال دل مامانم با تو خوبه، حال دل خودمم با تو خوبه. نمیگم عاشق سـ*ـینه چاکت شدم؛  م می د... المذهب. داری دیوونه -

 ولی اگه بهم فرصت بدی عاشقت هم میشم. فهمیدن این موضوع کجاش سخته؟

 :وخش جواب داد ی آب دهانش را فرو داد و با صدایی پر خط هماند فهمید. ته حاال احساس تلخ کاغذ جا مانده الی منگنه را می

 «.لطفاً تو این رو بفمم. دیر اومدی، خیلی هم دیر اومدی؛ دل من جای دیگه گیره -

 :ی دلش گذاشت و تلخ همچون زهر پرسید اش را گوشه بهزاد غرور شکسته شده

ی پیش از ماشینش پیاده شدی یا اون مهندس دوزاری  چند دقیقه بلندش که گیره کدومشونی؟ این پسر ژیگوله با اون ماشین شاسی -

نفسش توی حلقم و اگه پول رو ازش  سن مهرسا داره اعتمادبه ست و کلی خدم و حشم داره و یه دختر هم پولدار که صاحب کارخونه

 !بگیرن یه پاپاسی هم ارزش نداره؟

 هایش بود لقب دوزاری داده بود. سـ*ـینه سپر کرد و  تک نفس ه بند تکبرآشفت، مثل طوفانی که میان امواج دریا بپیچد. به کسی ک
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 :به چشمانش زل زد و گفت

خجالت به حرمت عشق زانو زد. عشق رو با هـ*ـوس اشتباه  دلم گیره مردی که با تمام غرور و ابهتش وقتی عاشق شد، بی -

ی گلیمش دراز کرد. وقتی کنارش هستم نیازی نیست  اندازه تونست پاش رو دونه، حتی وقتی می گیره، حدومرز خودش رو می نمی

ای دنیاست. مردی که من رو  های قهوه ترین نقطه های صورتم براش قشنگ ومک دوزک و رنگ رژلبم باشم و حتی کک نگران بزک

 خواد، بدون هیچ تغییری چ. کافی یا باز هم بگم؟ جوری که هستم می همین

وپا زد و غرورش را از زیرآوار نجات داد. به  اش فهمید. دست های جا مانده در سـ*ـینه ن را از نفسبهزاد در حال له شدن بود و ای

 .ی این بازی شود غرورش قول محکم و قاطعی داد تا سر افرازش کند. محال بود بگذارد بازنده

اش را با حالتی  ند. سر انگشت اشارههای صورتش ثابت ما ومک روشن خیابان، به مهربان زل زد و نگاهش به روی کک  در تاریک و

ی او سر داد. مهربان سرش را عقب کشید و قدمی پس رفت. بهزاد حرصش را با آب دهانش فرو داد تا  وار، نرم بر روی گونه نوازش

 .اش پنهان بماند آشفتگی و از هم گسیختگی

 .گذارم سهم یکی دیگه بشی احت نمیتر میشه. خیالت ر راسته که میگن هرچی دست نیافتنی باشه آدم براش حریص -

های بهزاد  سردی کالم بهزاد بند دلش را پاره کرد. ترسی گنگ و ناشناخته همانند تاریکی که درون آن ناپیداست. پارادوکس حرف

 .کرد وحشت به دلش سرازیر می

 :ای شاد مهرسا که پرسید کیه، گفتی اول را فشرد و با صد سمت زنگ ساختمان رفت و زنگ طبقه بهزاد با همان آرامش ساختگی به

 .مهرسا، درو باز کن. به مامان حوری بگو نگران نباشه، مهربان هم اومده و اآلن کناره منه -

 :مهرسا فریاد زد

. پس چرا موبایلش رو جواب نمیده؟ مامان، دیگه زنگ نزن. مهربان اومد و اآلن با  وای خدا رو شکر، خوش خبر باشید بهزاد خان -

 .خان پشت دره بهزاد

 .ای باز شد و بهزاد پیش از مهربان داخل شد سپس در با صدای تقه

*** 

امان قلبش را به همراه داشت، با اولین سالم استقبال گرم و پر  ی نه چندان دلچسب با بهزاد که التهاب و تپش بی بعد از آن مکالمه

 .اش کرد زده شور اهالی خانه شگفت

چشمی جانانه باریک کرد، آنچنان  با حرص داد، ابروهایش راهفت و هشتی باال انداخت و برایش پشت حوریه خانوم جواب سالمش را

کنان با او  وبش که بند دلش از ترس شل شد. آقای دلشاد هم ماهرانه او را نادیده گرفت و عصا به بغـ*ـل با بهزاد دست داد و خوش

 .سمت مبل رفت به
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که یک دستش را به حالت باد بزن در  ت افسر خانوم ایستاد و به دور از چشم حاضرین، درحالیمهرسا پر از شیطنت جستی زد و پش

 .داد، دست دیگرش را افقی به عالمت بریدن سر بر روی گلویش کشید هوا تکان می

ز آنچه که نفس خسته و متلهبش رفت و دیگر نیامد. خب گویا این چند ساعت غیبت حسابی برایش دردسرساز شده بود و اوضاع ا

که سعی  سمتش آمد و درحالی تر بود. این را وقتی متوجه شد که مهرنوش با لبخند مصنوعی فراخی به کرد، خراب تصورش را می

 :داشت خنده از لبش سر نخورد ریز و آهسته گفت

دادی اوضاع اینجا رو  من می شون جا مونده. الاقل یه ندا به بمیری بلکه از دستت راحت بشم. مهندس پیامک داد که موبایلت خونه -

 .ای سر هم کن تا گندش درنیومده کردم. زود یه بهانه وجور می جمع

کرد تا  سرعت سرچ در اینترنت ذهنش را باال و پایین می که به سختی لبخندی زد تا التهاب درونش را بپوشاند، سپس درحالی به

 :از پایش در آورد و بعد از تأملی کوتاه گفتهایش را  ترین و باور پذیرترین دروغ را بیابد، چکمه کوچک

 .هاتون نشدم ببخشید نگراتون کردم. موبایلم روی سایلت بود متوجه زنگ و پیام -

نما بود. افسر  قبول از جانب او بودند و این بهانه زیادی نخ اهالی خانه یک صدا شمشیرشان را از رو بسته و منتظر یک توضیح قابل

 :پرچم صلح او برای مهربان افراشته بود به داد مهربان رسید و با لبخندی به وسعت قلب مهربانش گفت ی خدا خانوم که همیشه

دادی همه نگرانت شدیم. برو یه آبی به دست و صورتت بزن بیا  قربونت برم، خدا رو شکر که سالمتی. موبایلت رو جواب نمی -

 .رضایتت رو نگیرم از اینجا نمیرم بنشین پیش خودم تا یه دل سیر باهات حرف بزنم. امشب تا

سختی لبخندی محو بر روی لبش نشاند. در حال حاضر برای فرار از  داد! به آه از نهادش برآمد. این را دیگر کدام کنج دلش جای می

سمت  اد بهسرعت برق و ب پیشنهاد بود. چشمی گفت و به های پدرش این بهترین  محلی بار حوریه خانوم و کم های شماتت زیر نگاه

وتاب خورده و ابتدا و انتهای آن پیدا نبود را نظم  اتاقش پا تند کرد تا بلکه در خلوت افکارش را که همچون کالفی سردرگم در هم پیچ

زمان با او داخل شد و به محض بستن در  سر او به راه افتاد و هم ای که از توپ شلیک شده باشد، پشت دهد؛ اما مهرنوش مثل گلوله

 :زده، اما آهسته و شمرده گفت در دهانش باز شد و تند و شتاب اتاق،

گذاشتی تا من  ی مهندس جا نمی شعوری! جهنم که خبر دادی رفتی پی عشق و صفات. الاقل اون موبابل کوفتیت رو خونه واقعاً بی -

ه. وای مهربان آبروم رفت. آخر سر زنگ زد خوان ها رو می دونستم یوسف لطیفه فرستادم. از کجا می های ناموسی برات نمی انقدر لطیفه

 .ی من جا گذاشته و گفت مهربان موبایلش رو خونه

ای خوانده چندان  های مثبت هیجده ها رنگ باخت. حدس این که یوسف چه لطیفه الی خنده هایش البه از ته دل خندید و اضطراب

 :کرد، گفت یک باز می به ش را یکی پالتوی که دکمه سخت نبود. سپس با حفظ همان لبخند وسیع درحالی

 .کنی های مثبت هیجده برام تعریف نمی خب خیلی هم بد نشد! حداقل ادب شدی و دیگه لطیفه -
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سمت پایین کشید، آنچنان که دردی زیر پوست سر مهربان به  ی مهربان را گرفت و آن را محکم به مهرنوش انتهای موی بافته شده

 :کوتاه جواب داد گزگز افتاد و بعد از تأملی

هایی بعدی هم گفتم که عاشق  وتاب حال متین رو هم پرسیدم. توی پیام آخ کاشکی عمق فاجعه فقط لطیفه بود، مثل هر روز با آب -

ی ما دعوت هستن و بهزاد از آقاجون اجازه گرفته تا امشب با تو حرف بزنه و  ت، بهزاد خان با افسر خانوم برای شام خونه دل خسته

 .موشت رو به دست بیاره. بعد این پیام بود که مهندس زنگ زد و گفت مهربان گوشیش رو جا گذاشتهدل چ

هایش در دم همگی از بام لبش پر کشیدند و اضطراب به جانش سرازیر شد. با پاهایی سست و ناتوان بر روی لب تخت نشست  خنده

 :و از سر استصال گفت

 !کاری کردم کنه باز هم پنهون یوای خدای من خیلی بد شد. حاال فکر م -

 .ی او را میان دستانش گرفت زده مهرنوش تابی یه پر دامن پر چینش داد، کنارش نشست و دستان سرد و یخ

ی خدا حرفی نزد؛ ولی  نگران نباش، به مهندس گفتم، این دعوت از جانب پدرم بوده و ما هم تا نیم ساعت پیش خبر نداشتیم. بنده -

یلی بد شد. مهربان، مردی مثل یوسف ارزش جنگیدن رو داره، امشب به آقاجون بگو دوستش داری و تحت حس کردم حالش خ

کم پیاز  شرایط خاص افغانستان مجبور شدی محرمش بشی. بگو و خودت و اون بنده خدا رو خالص کن. من هم پشتت در میام و یه

 .کردی، نه حاال که چند هفته ازش گذشته انستان برگشتیم میکنم. این کار رو باید همون اول که از افغ داغش رو زیاد می

 .هدف انگشتانش را در هم جفت کرد سمت یورش برد و بی استیصال مثل لشکری به

کنه و نهایتاً عاقد یه بار دیگه ضیغه بینمون  کردم آقاجون با خواستگاری یوسف موافقت می جوری پیش بره. فکر می خواستم این نمی -

 !چی رو خراب کرد ولی صبا همهخوانه؛  می

 .خواد پیش نمیره. غصه نخور همه چی درست میشه جور که آدم می همیشه اون -

 .رویش ایستاد و ادامه داد ی تخت برخاست، روبه سپس از روی لبه

 !دونم آقاجون و مامان حوری برای شریک جرم تخفیف قائل میشن یا حکم اون هم تیر بارانه؟ فقط نمی -

رمقش با باز شدن در اتاق همراه شد و حوریه خانوم سرش را از الی در به داخل کشاند و با چشمانی براق پر  حو و بیی م خنده

 :حرص رو به آن دو گفت

های شما رو  کاری کنید که من دست تنها موندم. فقط باید یه ماله بردارم و خراب داغ تون رو نبینم. اینجا نشستید چه غلطی می -

 !موصوف کن صاف

 :که پشتش به حوریه خانوم بود، لب زد حالی کنان موبایلش را میان دستان مهربان جای داد، در مهرنوش خنده

 .به مهندس زنگ بزن -

 .های دامنش به پرواز در آمد و هردو دستش را به عالمت تسلیم باال برد ی پا چرخید و چین آنگاه روی پاشنه
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 .رور نکنمامان خانوم، من تسلیمم. جان من ت -

*** 

جرعه  هایش به ستوه آمده بود و صدای مخملی مهربان که فقط گفت یوسف، جرعه مثل ماهی افتاده روی پاشویه حوض، نفس

 .هایش بازگرداند اکسیژن به ریه

ه برد و در دم ای روشن در دل دیوارش بود، پنا ی سالن پذیرایی که شومینه ترین نقطه ی اتاق صبا انداخت و به دنج نگاهی به در بسته

هایش را بر هم فشرد و تشوش و  هایش نهان بماند. چشم روی مبل نشست تا مبادا کالمی از دهان مهربان خارج شود و از گوش

 :هایش را پنهان کرد و آرام و مردانه جواب داد نگرانی

 جانم...؟ -

ی چهار حرفی و لحن بیانش چنان بود که گویی  ن کلمهشنید. نوازش خوابیده در ای این اولین باری بود که از یوسف این کلمه را می

اش گذاشت تا مبادا قلبش خیال فرار به سرش بزند و بعد  بخواهد مهربان را در آغـ*ـوش بگیرد. نفسش رفت و دست روی سـ*ـینه

 :از تأملی کوتاه گفت

 .رش برای شام دعوت هستندونستم افسر خانوم با پس کاری در بین نبود. من واقعاً نمی باور کن هیچ پنهون -

کشید، برای مهربان به  ی گیرا و جذاب که لقب همسرسابق را یدک می وباال با آن چهره قد لبخند روی لبش جان گرفت. بهزاد خوش

وتاب  هایی که رقصان زرد و نارنجی در هم پر پیچ های سرکش شومینه خیره شد؛ شعله پسر افسر خانوم تنزل مقام داده بود. به شعله

 :خوردند و با همان نوازش خوابیده در صدایش گفت چرخ می

ی شما محرم دل و روحم شده و  میزه خوای امشب بیام و با پدرت صحبت کنم و حقیقت رو بگم. بگم این دختر مونارنجی ریزه می -

 ؟های هالیوودی بیام و شبونه بدزدمت های ریزودرشت صورتش شدم یا این که مثل فیلم ومک عاشق اون کک

ترین عضو بدنش را که همان دل است و مأمن و  حس خوش عاشقی غلیان کرد و قطره اشکی شده، دیدش را تار کرد. یوسف مهم

 .رود و کسی که آن را ربوده است دل پی دلش می جایگاه تمام عواطف، دزدیده بود و آدم بی

 :اش نجوا کرد های به شماره افتاده از میان نفس

 .یوسف -

 .جانم باز هم شنید،

وخروش به غلیان افتاده بود،  داد. به حسی که پر جوش جنگید و جان می های یوسف باید تا آخرین نفس می برای تداوم این جانم گفتن

 :غلبه کرد و آهسته گفت

 .ای برامون شروع میشه کنم. اگه خدا بخواد فردا جور دیگه امشب با پدرم و مادرم صحبت می -

 .ی محکمش قرار داد کرد؛ اما باز هم آن را پشت صدای مردانه تابی می آتش برای مهربان بی های قلب یوسف همچون شعله
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 .شاءاهلل، اون چه که خیره پیش میاد ان -

 .های در گوش مهربان پیچید اش را رها کرد، آنچنان که صدای نفس یوسف این را گفت و نفس جا مانده در سـ*ـینه

های مهرنوش خیلی تروتاره و  خوندم؛ ولی لطیفه هات رو می دونم نباید پیامک خوام، می معذرت میفردا موبایلت رو برات میارم.  -

های  ها و زنگ واحوالش باشه! بعد از سیل پیام جوی حال قدر که پی کردم مهرنوش از متین خوشش بیاد! اون دست اول بود. فکر نمی

تماالً باید برای بهزاد باشه، باعث شد تا به مهرنوش زنگ بزنم بگم متصل مهرنوش، مهرسا و مامانت و یه شماره ناشناس که اح

 .موبایلت اینجا مونده تا بیشتر از این نگرانت نشن

چرخید، دهان باز کرد تا بگوید نازنین اگر بفهمد مهرنوش را در دم سالخی  مهربان که تمام ذهنش دوروبر مهرنوش و متین می

 :در را با شتاب باز و سرش را الی در جای داد و گفتکند؛ اما مجالی نیافت و مهرنوش  می

ای بابا، شارژ موبایلم تموم شد. تازه پنج هزار تومن شارژش کرده بودم من که مثل تو کارمند نیستم و سر گنج هم نشستم.  -

 !جیکتون رو برای فردا توی کارخونه بگذارید. بیا که مامان شمشیرش رو برات از رو بسته جیک

 :ای بر لبش نشاند و پیش از مهربان گفت های مهرنوش بود. لبخند محو و خسته ی تمام غرولند هیوسف شنود

بینمت. در ضمن به مهرنوش بگو اگه دوست داره، توی همین هفته بیاد کارخونه تا با یه  عزیز دلم برو، فردا توی کارخونه می -

 .بازی کوچولو استخدامش کنم پارتی

 :ناچار دل را وادار به اطاعت کرد، گفت های پهن و چشمان گرم و گیرایش به یوسف، شانهمهربان پر از حس خواستن 

 .خیرت بینمت. شب به ممنونم، بهش میگم. فردا می -

ای تماس را قطع کرد و یوسف زیر لب با خودش نجوا  زده زد با خداحافظی شتاب مهربان با صدای حوریه خانوم که مدام صدایش می

 :کرد

 !خوامش، کمکم کن هام می ی تمام نفس ه اندازهخدایا، ب -

*** 

کرد؛ اما همچنان با مهربان  خشم و عصبانیت حوریه خانوم خیلی زود تخفیف یافت. آقای دلشاد هم اگر چه ظاهر را حفظ می

 .ها تا بعد از صرف شام هم امتداد پیدا کرد محلی سرسنگین بود و این کم

شد  ای که به دست بچسبد، دمی از او جدا نمی دهنده انگیز بهزاد بود که مثل نوچی آزار های نفرت های آقاجانش، نگاه محلی بدتر از کم

 .کرد شدند و راه نفسش را تنگ می هایشان به یکدیگر متصل می داشت، مردمک و هرگاه سر برمی

های نانجیب، همراه با لبخند  و این نگاه کرد های آقای دلشاد نثار مهربان می اش را، زیر غفلت پرده های عـریـان و بی بهزاد نگاه

کرد به جای شلوار جین ساده و بلوز آستین بلند، یک لباس خواب سرخابی  معنا آنچنان مهربان را معذب کرده بود که احساس می بی

 .تر بکشد شد مدام پر شالش را پایین توری به تن دارد و همین امر باعث می
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ان چایش، نگاه غضبناکی به بهزاد انداخت که ماهرانه مجلس را به دست گرفته بود و گاهی از مهرنوش از پشت بخار برخاسته فنج

وتاب از روز عقدشان  زد. با آب گفت و گاهی هم سری به خاطرات پنج ماه زندگی غیرمشترکشان با مهربان می خاطرات گذشته می

پرسید، مهربان اون روز رو یادت میاد و جواب مهربان فقط  و میداد  هایش مهربان را خطاب قرار می کرد و در تایید حرف تعریف می

کاوید، جز تحقیر بهزاد، غرور له شده و چشمان ترش چیزی دیگر به خاطر  سکوت بود، چرا که هرچه در پستوی ذهنش را می

 .آورد نمی

 :پچ کرد مهرنوش کالفه و قدری هم عصبی، سر بیخ گوش مهربان فرو برد و آهسته پچ

چیزی توشه که آدم رو آزار میده. اگه  طور. یه دلیلش هم همین های این یابو به تو اصالً خوشم نمیاد! از این صمیمت بی اهاز نگ -

 .ریم چیز رو به آقاجون و مامان گفتی که از هیچ، وگرنه با روش من جلو می امشب حرف زدی و همه

 :تق به صدا در آمد و آهسته و زیر لبی پرسید کنان تق های گردنش اعتراض سمت مهرنوش چرخید و مهره به آنی سرش به

 !مثالً چه روشی؟ -

 :وار جواب داد پچ مهرنوش فنجان را بر روی میز کنار دستش گذاشت و همانند او پچ

کنده میگم که خاله  کاری! صاف و پوست ش بهتر از پنهون خوری توش هست؛ ولی نتیجه کم دل روش من روراستی و صداقته. یه -

ی خودشون یوسف و زلیخایی  خوان و واسه دیگه رو می ی محرمیت خونده. میگم این دوتا هم ه صنم بین مهربان و یوسف یه صیغهشا

 !هستن که بیا ببین

توانست برای چند ساعت قرض بگیرد.  تپ ضربان گرفت و با خود اندیشید، ای کاش شجاعت مهرنوش را می ترس توی دلش تپ

سرعت گذشتن  شنید، به تاپ قلبش نمی های شالش را میان انگشتانش تاب داد. دیگر صدایی جز تاپ و ریشهسرش را به زیر انداخت 

فرجام ذهنش با صدای  شد. میان هیاهوی بی های متفاوت مادر و پدرش را مرور کرد و هرلحظه از قبل ناامیدتر می نور واکنش

 :حواس پرسید سمت او برگشت و بی بهزد، سر برداشت و نگاهش  افسرخانوم که نام او را صدا می

 .ببخشید، با من بودید؟ متوجه نشدم -

ی مخملی قرمزرنگی را روی  بازی بر روی لبش نشاند، سپس خم شد و جعبه افسر خانوم با گردنی افراشته، لبخند وسیع و دست و دل

 :ها گذاشت و جواب داد میز وسط مبل

 .بزرگواری کن و گذشته رو ببخش و این حلقه رو دستت کن عروس گلم، منت روی سر من و بهزاد بگذار، -

 .سمت آقای دلشاد برگشت هایش سرش به سپس با همان لبخند چسبیده به لب

 .ی آقای دلشاد و حوریه جون که مثل خواهر برام عزیزه البته با اجازه -

ی تعجب نشست؛ اما ابروهای نازک حوریه  روی پله های متفاوت بود؛ آقای دلشاد ابروهایش کمان پر از رنگ ها همانند رنگین واکنش

 .های چراغانی به راه افتاد و در دلش سازودهل بر پا شد خانوم حالت اخم به خود گرفت و مهرسا از خوشی در سرش ریسه
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دان گرفته بود ی لبش را به دن سمت مهربان برگشت تا واکنش او را ببیند و از حرص، پیوسته گوشه مهرنوش به چشم بر هم زدنی به

 .جوید و می

ی آب دهانش را فرو داد. احساس مصدومی را داشت که محکم به  مانده مهربان با نگاهی که نشان از ناباوریش داشت، به زحمت ته

ای  تاب برای قطره چنین بی اش این هایش را از آوار نجات دهد تا سـ*ـینه خواست نفس دیوار بتی برخورد کرده باشد. دلش می

شد. کلمات تا سقف دهانش پر شد؛ اما همانند روغن روی زبانش ماسید و دهانش را به هم  کنان باال و پایین نمی خس ژن خساکسی

 .دوخت

 .اند درخشد تا به وقت عمل نرسیده همه شجاع ای است که در قالب کلمات و شعار خوش می شجاعت، تنها واژه

و مهربان به خودش یک قول محکم داده بود تا حداقل به حرمت عشق امشب، ایستند  ی به حقش می دالن پای خواسته فقط شجاع

 .ها گام بردارد سر آن ی خدا پشت تر ایستاده است و همیشه ها عقب دانست چرا همیشه یگ گام از اتفاق دل باشد و نمی شجاع

سیخ بسوزد و نه کباب، با ظرافت از گونه که نه  چینی آن هایش نقشه بر آب شد! تصمیم داشت امشب بعد از مقدمه ی نقشه همه

 .خاطر شرایط خاص بینشان خوانده شد، حرف بزند ای که به اش به یوسف بگوید و انتهای آن ماجرای محرمیت ساده عالقه

ی مخملی دوخته شده بود و افکارش مانند موجی که دچار طوفان شده باشد، جمالت و کلمات را  چشمانش مانند منگنه به روی جعبه

 . کرد خود غرق میدر 

آنکه به پدرش  های نشسته روی آن خالص شود، سپس سر برداشت و بی کف دستش را به روی شلوار جینش سر داد تا از شره عرق

 :دار، آرام و آهسته جواب داد نگاه کند، بعد از تأملی کش

ای  بارها به خود بهزاد هم گفتم که دیگه آیندهای نیست و  تونم قبول کنم. این حرف تازه افسر خانوم، جسارت من رو ببخشید، نمی -

 .تونیم با هم داشته باشیم نمی

ریخت. لبش را تر کرد تا جمالت را حساب  اش را کم داشت که تمرکز ذهنش را بر هم می قل معده تاپ قلبش، صدای قل میان تاپ

 :شده انتخاب کند و بعد از درنگی کوتاه، گفت

کنم جواب  ای که اونجا کار می ای دارم و به خواستگاری مدیرعامل کارخونه ی دیگه م برنامه یندهراستش رو بخواهید، من برای آ -

 .مثبت دادم

کرد و تند و  خیره او را نگاه می مهربان این را گفت و از زیر چشم نگاهی به پدرش انداخت که به طرز وحشتناکی ساکت بود و خیره

 :زده، اضافه کرد شتاب

 .بود این مطلب و به آقاجون و مامان حوری هم بگم و ازشون اجازه بگیرم البته امشب قرار -

 .هایش شد مهربان بمب را منفجر کرد و منتظر ترکش

 .هاست، غریبه بوده است لبخند از روی لب افسر چنان پر زد که گویی از ازل با این واکنش طبیعی که جایش روی لب
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اش را چنان در هم مشت کرده بود که گویی با  سر به زیر انداخت و انگشتان بلند و کشیدهبهزاد پر از حس بد تحقیر با یک جفت اخم 

 !چنین در هم گره خورده، فرو افته بود اند که این ها را محکم به هم چسبانده چسب دوقلو آن

ن تا حلقش باال آمد و طعم کنا قل هایش تا الله گوشش امتداد پیدا کرد و حقارت از ته دلش قل سرخی و برافروختگی آشکار گونه

 .دهانش را تلخ و قدری گس کرد

کرد و از تصور این که به تالفی تمام تحقیرهایش چنین  سمت مهربان برگشت که با پر شالش بازی می سر برداشت و نگاهش به

ش انباشته از خشم، های ی بعدی دندان تصمیمی گرفته، عضالت فکش مرحله به مرحله تغییر شکل داد. ابتدا منقبض شد و مرحله

 .سخت در هم فرو رفت

تر  جان چادرش سر داد. ذهنش خالی های قرمز و بی حوریه خانوم با سری فرو افتاده، انگشتانش را مانند نگاه سرگردانش به روی گل

رفت و طاقت  می هایش که زود از کوره در منطق این روز های دخترانش را در برابر همسر بی کاری آن بود که بتواند باز هم خراب

 !وریس کند چسیبد، راست اندکش به طاق می

 .سمتش پرتاب کرد جانب که کمتر از او دیده بود، به به ای حق قدم شد و اولین ترکش را باخلقی تنگ و چهره افسر خانوم پیش

م رو خار کنی، بهزاد  بچهمهربان جون، برام عزیزی درست، وقت نیاز دستم رو هم گرفتی اون هم درست؛ ولی این دلیل نمیشه  -

جوره نازت رو هم خریداره،  خواد جبران کنه. همه دونم؛ ولی می دونم. اون پنج ماه اذیتت کرد این رو هم می خبط کرد طالقت داد، می

 !بابای دختری به سن مهرسا بشی؟ خوای زن کنی مادر؟ می ت لج می چرا با زندگی

 .هدف بازوبسته کرد و دستانش را در هوا تاب داد صبی گره روسری ساتنش را بیافسر خانوم کالفه از خلق تنگش با حالتی ع

بینی چطوری دلتون به  وقت می همه. تو یه مدت کوتاه با دلش راه بیا، اون ی من هم یکی از اون کنن. بچه واهلل بال، همه اشتباه می -

 !رصت رو نمیدی؟کنی و بهزاد من این ف فهمم چرا لج می خوره. آخه من نمی هم گره می

اش بازی  خور با یک تای موی بافته شده قرار و دل سکوت سنگینی بر فضا حاکم شد. مهرسا چراغانی سرش در دم خاموش شد و بی

 .داد کرد و آن را تاب می می

 .واحوال حوریه خانوم هم تعریفی نداشت داشت و حال مهرنوش نگاه مضطربش را از روی مهربان برنمی

که سعی داشت آرام  آنکه به مهربان نگاهی بیندازد، درحالی ای برافروخته دستی به زانو گرفت و از جایش برخاست و بی بهزاد با چهره

 :های درهم ساکت بود، برگشت و گفت سمت آقای دلشاد که همچنان با سگرمه باشد، به

تون.  ای نداره. ممنون برای پذیرایی دیگه فایده مونه. مهربان تصمیش روگرفته، تالش من هم خب انگار حرفی برای گفتن باقی نمی -

 اگه اجازه بدید ما مرخص بشیم؟

 :سپس رو به مادرش شد و اضافه کرد

 .مامان لطفاً پاشو بریم. بسه هرچی خودمون رو کوچیک کردیم -
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کنان همراه  لخ ها داشت، لخ افسر خانوم همان کرد که او گفت و میان تعارفات شاعبدالعظیمی حوریه خانوم که اصرار به ماندن آن

 .بهزاد راهی شد

اش قول داد  ریخت، سر برداشت و به غرور له شده نم برف از دامنش می بهزاد هنگامی که به خیابان پا گذاشت، رو به آسمانی که نم

 .تا نگذارد مهربان نصیب مهندس روشن شود

*** 

 .مهربان باریدسکوت ممتد آقای دلشاد با رفتن مهمانان فریاد شد و بر سر 

ی یه پولمون کردی؟ به غیر صدوبیست میلیونی که به افسر خانوم بابت آزادی بهزاد دادی و من به جای تو از  باریکال! خوب سکه -

 هات هست و به ما نگفتی؟ وپنهانی، توی برنامه زبون بهزاد شنیدم، دیگه چه پس

که دستانش را در هم  زنان تاالپی به زیر پایش افتاد، سر خم کرد و درحالی بال ای زخمی، بال قلبش از سـ*ـینه جدا شد و مانند پرنده

 :داد، شرمنده گفت تاب می

 ...ببخشید آقاجون -

که کمربند پای  ی شلوارش را باال زد و درحالی لنگان خود را به مبل راحتی رساند و روی آن هوار شد، پاچه آقای دلشاد لنگ

 :آور گفت مشی ترسکرد با آرا اش را باز می مصنوعی

ی تو به من  جوری خرجش کردی؛ ولی آینده خوای؟ اون پول مال خودت بود و به من ربطی نداره که چه ی چی معذرت می واسه -

 .خوای خرج چه آدمی بکنی ربط داره که می

 :داد، ادامه داد ژ میاش را با کف دست ماسا که انتهای پای قطع شده حالی ای نجات داد و در سپس خود را از شر پای عاریه

این پنبه رو از گوشت بیار بیرون، محال اجازه بدم با مهندس روشن ازدواج کنی، سر مهرنوش کوتاه اومدم سه سال آزگار خون به  -

 .جیـ*ـگر شدم. نه من نه مادرت دیگه تحمل تکرار اون روزها رو نداریم. به خود مهندس هم حرف اول و آخرم رو گفتم

 .سن خواهرت مهرسا داره، دختری که از اآلن چشم دیدن تو رو نداره ه مرد زن مرده بشی که یه بچه همذارم زن ی نمی

 :تر از قبل ادامه داد اش فرود برد و کالفه دستش را میان موهای جو گندمی

م یه چشم گذاشته. هایی که من براش گذاشت وشروط کشی و پای تمام شرط فهمم تو چه مرگته؟! شوهر سابقت اومده منت من نمی -

 .از فردا دیگه اجازه نداری کارخونه بری! خیلی دوست داری کار کنی، بگرد دنبال یه کار دیگه و دور این مهندس روشن رو خط بکش

هایش از شدت اضطراب خشک شده بود.  ی اشک زد و حتی چشمه وپا می ی ناامیدی دست دلش را دید که چون ماهی روی پاشویه

 .چرخید سمت مادرش برگشت که روی صندلی ناهارخوری نشسته و نگاه همیشه نگرانش بین آن دو می اش به های ملتمس مردمک

زدند. تمام جرأتش را در یک کاسه ریخت و آهسته با صدایی که از ته  وپا می مهربان رویاهایش را دید که سر بریده پیش پایش دست

 : آمد، گفت چاه بیرون می
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تونم بهش اعتماد کنم. از کجا معلوم بازم این کار رو نکنه، از  کنم. بهزاد یه بار در حقم نامردی کرد، دیگه نمی میآقاجون خواهش  -

 !اون گذشته پس تکلیف دلم چی میشه؟

 .هایشان برای دمی بسته شد آقای دلشاد چنان فریاد زد که همه از ترس پلک

فهمی چند ماه که  تونی اعتماد کنی؟! چرا نمی زنه می ی تو رو با تیر می ایهی نوجوون که س وقت به مهندس با یه دختر بچه اون -

کنه تو رو می.چسبه؟ اگه مهندس بچه به  کنی اون رو ول می بگذره عشق عاشقی از یادتون میره. مهندس جونش و دخترش، فکر می

 .آوردم این بزرگی نداشت نامرد بودم اگه نه توی کارتون می

 .تر کرد حکم به روی پایش کوبید و صدایش را را قدری آهستهی م آنگاه چند ضربه

خوره. میشه  ت میگه حق من رو داره می ت میشه! اگه یه آدامس بخری و بدی دست بچه به پیر به پیغمبر، اون دختر بختک زندگی -

 .ت برو بابای بد قصه، از خر شیطون بیا پایین و به بهزاد یه بله بگو و سر زندگی زن

 .هایش را از دهان او بشنود شاد این را گفت و رو به همسرش شد تا تأیید حرفآقای دل

 .حوری جان تو یه چیزی بگو، بی راه میگم ؟بگو حرفم رو پس بگیرم -

 .هایش جاری شد چشمه اشکی که خشک شده بود قل زد و خروشان از روی شیار گونه

دانست کدام سمت این جدال را بگیرد، عاقبت از جایش برخاست و  نمیشد و  وپیش می هایش پس حوریه خانوم کالفه، میان چه کنم

 .هایش برداشت و روی دسته صندلی رها کرد. آنگاه دستانشان را در هوا تاب داد پر چادر را گرفت از روی شانه

 !هم از مهربان انگار قرار نیست من مثل آدم دختر شوهر بدم. اون از مهرنوش که یه چشمم اشک بود و یه چشمم خون، این -

 :ی پا چرخید و رو به مهربان شد و گفت سپس روی پنجه

خواد و بی راه نمیگه. من یه بار سر مهرنوش بهش اصرار کردم که رضایت بده، چوبش رو هم  قربونت برم، بابات بدت رو نمی -

 .خوردم. پشت دستم رو داغ کردم دیگه روی هیچی اصرار نکنم

توانست روی حمایت او حساب کند و با صدای  طرفی رفته بود، روشن شد و یقیناً دیگر نمی ی بی خب تکلیف مادرش که در جبهه

 .سمت او برگشت معترض مهرنوش نگاهش به

ی خدا توی  ی عبرت! نجیب مثل بهزاد نه نامرد بود نه طالقم داد. بنده کشید! شدم آیینه ش لنگ من رو وسط می ای بابا، چرا همه -

 .شته شد. به خدا فقط همین. بگذارید مهربان هم حرفش رو بزنه شاید یه حرفی برای گفتن داشته باشهی انتحاری ک حمله

سمت پدرش چرخاند و آهسته و نرم از  اش را به هایش را پس زد و نگاه درمانده میان التهابی که به دلش افتاد بود با پشت دست اشک

 .سترساند و کنارش نش  کنار مهرسا گذشت خود را به او

 .چی واستادم کنم اجازه بدید. من پای همه آقاجون خواهش می -

 :داد، جواب داد که پایش را ماساژ می آنکه سر بلند کند تا او را ببیند، درحالی آقای دلشاد بی
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آبی به هات توی آستینت قایم شدن. پاشو برو یه  هات اشک حرف من همون که گفتم و نظرم عوص نمیشه. هنوز هم مثل بچگی -

هات رو که بابت ضمانت دادی از مهندس  زنم سفته فر زنگ می دست و صورتت بزن، بیا پیش خودم بنشین. فردا به آقای رمضان

 .قدر بدبخت نشدم که لنگ دوتا سفته بمونم بگیره. اگه هم نداد جونت سالمت، هنوز اون

 :هایش را پس زد و با صدایی پر خش گفت کای از اش کرد سوار قایقی کاغذی در حال غرق شدن است. پرده حس می

 .تونم وقت روی حرفتون حرفی نزدم؛ ولی این بار نمی کنم. من هیچ آقاجون خواهش می -

ی خدا انتهای حرف پدرش فقط یک چشم  همه اصرار از جانب دختری که همیشه سمت مهربان چرخید، این سرش به آنی به

 :م پرسیدهای دره گذاشت نگرانش کرد و با سگرمه می

 ای هم داری؟ وپنهان دیگه به غیر از عالقه که باد هواست، نکنه حرف پس -

اش  اش به یقه نچنان که چانهآ انداخت، زیر به سر سپس. نشاند جایش سر و گرفت بود، فرار حال در که را تشٔ  وپای جرا دست

 :الند، کوتاه جواب دادکرد، دستانش را در هم چ ی پدرش فرار می که از نگاه خیره چسبید و درحالی

 .چون زنشم -

 .مهربان این دو کلمه را گفت و طوفان به پا کرد

*** 

 .زنان روی زمین افتاد بال ها روی موج سکوت خشک شد. کتاب درسی مهرسا از بغلش سر خورد و بال نگاه

 :و ناباور گفتاش ضربه زد  ی آن دو بود، با سر انگشت به گونه گر مکالمه حوری خانوم که همچنان نظاره

 !خاک به سرم -

کرد اشتباه شنیده است، با اخمی پروپیمان و چشمانی باریک شده که چند چین مورب کنار آن لم داده بود و  آقای دلشاد که تصور می

 :صدایی آهسته، اما مملو از خشم، پرسید

 !تو چه غلطی کردی؟ یه یار دیگه تکرار کن -

وپر  بال ترسید بی ای که از آن می همیشه از این لحظه واهمه داشت و حاال درست وسط معرکهقلبش میان سـ*ـینه از تپش افتاد. 

 :هایش را پاک کرد و زیر لب نالید زد. با پشت دست اشک وپا می دست

 .آقا جون به خدا دست از پا خطا نکردم. ببخشید، جرأت نداشتم زودتر بهتون بگم -

کشید. چشمانی که جوی  اش تنوره می های بینی های پر خشمی که از حفره شنید؛ نفس میی پدرش را  خس سـ*ـینه صدای خس

ای شد و بر صورتش نشست. سیلی که همانند رعدوبرق هم نور داشت، هم  خون در آن جاری بود و خشم او سیلی محکم و جانانه

هایش  نداخت و داغی آن مانند مذاب تا گونهای از پیش چشمانش گذشت و صدای زنگ ممتددی در گوشش طنین ا صدا. ابتدا جرقه

 .سرایت کرد
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 .ای که از پایه بشکند، به زمین سقوط کرد حرکت وسط سالن ایستاده بود و به ناگاه هم مانند مجسمه زده، بی حوریه خانوم شوک

مهرنوش فرزتر از مهربان  زمان مثل فنر از جایشان کنده شدند و به طرف مادرشان پا تند کردند و مهرنوش و مهربان هردو هم

 :داد، رو به مهرسا فریاد زد هایش را ماساژ می که شانه سر حوریه خانوم نشست. آنگاه درحالی پشت

 .تو چرا خشکت زده؟! بجنب یه آب قند درست کن -

ز آن قند بود و نیمی ها با یک لیوان که نیمی ا مهرسا چون سربازی گوش به فرمان همان کرد که او گفته بود و تروفرزتر از دقیقه

کرد آب قند به  که سعی می سمت او گرفت. مهرنوش درحالی زد، بازگشت و بعد از چند دور هم زدن، آن را به دیگر آب در آن لمبر می

زد و در دفاع از  حرکت مانده بود و حتی پلک هم نمی سمت پدرش برگشت که همانند دیوار بی هوش بخوراند، نگاهش به مادر نیمه بی

 :زده راست و دروغ را به هم بافت و گفت هربان شتابم

ی نجیب به مهندس گیر ندن، الکی گفتیم مهربان و  آقا جون، به جان خودم مجبور شد. توی افغانستان برای این که خانواده -

ن خونه فرار کنم. کنه تا من از او ی نجیب فهمید و گفت اگه محرمن باشن، کمکمون نمی مهندس زن شوهرند؛ ولی شاه صنم، خاله

یه صیغه بینشون خوند من و جاری کوچکم هم شاهد بودیم. فقط چون شرایط اضطراری بود، جایی ثبت نشد و قرار شد بیان ایران و 

ی خدا  ی شما و مامان حوری ثبت قانونی بشه. واهلل قسم مهندس خیلی مرده و سگش پیش این بهزاد نامرد شرف داره. بنده با اجازه

 .خوان، خدا رو خوش نمیاد از هم جدا بشن سن مهرسا داره. این دوتا همدیگه رو می نکرده که زنش مرده و یه بچه همگـ ـناه 

 :هایش را روی زانوهایش گذاشت و سرش را میان کف دستانش گرفت و با صدایی پر خش نالید آقای دلشاد آرنج

ی یه مرد زن مرده بشه. ازش بپرس چقدر از  م بود که دخترم صیغهرسم! همینم ک مهرنوش دهنت رو ببند! حساب تو رو بعداً می -

 مدت صیغه مونده؟

باز و  ترسید به سرش آمد. به همین سرعت برای آقا جانش غریبه شد. نگاهی به مادرش انداخت که با چشمانی نیمه از آنچه که می

 .داد وپایش را نرم ماساژ می نوشید و مهرسا دست جرعه آب قند را از دست مهرنوش می رنگی پرید، جرعه

هایش را پاک  رنگش سیل اشک از جایش برخاست و مانند متهمی که منتظر صدور حکم است با سری افتاده، با پشت آستین بلوز کرم

 :کرد و گفت

 .ی دائم بینمون خوند مدت نداره، شاه صنم صیغه -

 .شد یش پر تپش باال و پایین میها مهربان پدرش را دید که مچاله در هم فرو رفت و نبض در شقیقه

ی عقد بینتون  آفرین! آفرین! خوب تمام باورهام رو نسبت به خودت خراب کردی. دلم به عاقل بودن تو خوش بود. وقتی صیغه -

ی شد، شمشیر که باالی سرت نگذاشته بودند. البد خودت هم راضی بودی که بهش بله گفتی. حاال هم دوتا راه بیشتر ندار خونده می

زنی یا اینکه موبایلت رو به من  کنی و از این خونه میری و برای همیشه قید من و مادرت رو می یا همین اآلن چمدونت رو جمع می

 .میدی و گم میشی توی اتاقت تا من این گندی رو که زدی بدون اینکه کسی بفهمه و آبرومون بره جمع کنم
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 :گشت و زیر لب نالید ای نفس می ال جرعهنفس به دنب زد بی وپا می میان برزخی که دست

 .کنم آقاجون خواهش می -

 .مانند آقای دلشاد ستون خانه را به لرزه درآورد صدای نعره

 به جای التماس کردن همین اآلن تصمیم بگیر یا من و مادرت یا مهندس روشن؟ -

همه از گفتن واقعیت وحشت داشت.  را مهربان اینفهمید که چ هایش ناخودآگاه بر روی هم افتاد. حاال می مهرنوش از ترس پلک

اش دفاع  خواست فقط از آبرو خانواده ی تحملش لبریز شده بود و حاال شیر زخمی بود که می آقاجان صبور ساکت با گذشت زمان کاسه

 .کند

ترین تصمیم  رزاند، سختل هایش را می ی چشمانش از اشک خالی شود و با بغضی که لب هایش را برهم فشرد تا کاسه مهربان پلک

 :اش را گرفت، جواب داد زندگی

تونم ازتون دست بکشم. پدر و مادر تنها اتفاقی که فقط یک بار تکرار میشه و به خاطر شما پا  باشه آقاجون، هر چی شما بگید. نمی -

 .گذارم روی دلم می

هایش از رفتن ایستاد.  اتاقش شد و با صدای پدرش قدمخورد، راهی  هایی که از شدت گریه تکان می مهربان این را گفت و با شانه

 .سمت او برگشت به  ی پا چرخید و روی پاشنه

ی  مونی، با قانون من جلو میریم؛ از فردا حق نداری از خونه بیرون بری تا تکلیفت با مهندس روشن بشه و این صیغه حاال که می -

و هم نداری. اگه به بهزاد رضایت دادی که چه بهتر وگرنه انقدر توی خونه مسخره رو فسخ کنم. حق حرف زدن با تلفن ثابت خونه ر

 .مونی تا یه خواستگار مناسب برات پیدا بشه می

 :تر از قبل ادامه داد سمت مهرنوش برگشت و تلخ اش به سپس نگاه

 !مم گمشوبده و از جلو چش  وای به حال کسی که بخواد این وسط خود شیرینی کنه! حاال هم موبایلت رو -

ناچار قسمتی از آن را حذف  شد؛ به گفت یقیناً امشب اعدام می ی یوسف جا گذاشته بود. اگر حقیقت را می به یاد موبایلی افتاد که خانه

داد،  که انگشتانش را در هم تاب می ی مهندس جا گذاشته است، با سری فرو افتاده درحالی آنکه بگوید موبایلش را خانه کرد و بی

 :گفت

 .موبایلم، توی دفتر مهندس روشن جامونده -

تاب، تلفن خانه، موبایل مهرنوش و مهرسا نیز توقیف شد و از ترس  مهربان آن شب به حکم پدرش به اتاقش تبعید شد و عالوه بر لپ

 .کس جیکش در نیامد هیچ

*** 
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رویش بنشیند و او را  خانوم بود تا روی صندلی روبه ی مهربان تا پاسی از شب ادامه داشت و بعد از آقای دلشاد نوبت حوریه محاکمه

 !زیر رگبار سرزنش تیرباران کند

خورد و  ی چشمانش سر می ی تخت زانو به بغـ*ـل در هم مچاله فرو رفت و هر از گاهی قطره اشکی از گوشه پر از استیصال گوشه

 .رساند اش می ومعوج خود را به چانه کج

دید.  کوبید. گویی در سرش طبلی جا گذاشته بودند. یوسف را همانند کهکشانی دوردست نیافتی می صداها در سرش همانند پتک می

 .رفت تا به حسرتی ابدی تبدیل شود اش می های عاشقانه های پهن و فراخش، عزیز دل گفتن شانه

هاش پیش خودشون چی فکر  وفامیل کدستت درد نکنه، سر بلندم کردی! من باید اآلن بفهمم؟ حاال خانوم دکتر و انیسه خانوم و ف -

 .دستی و فالن و بهمان ش شده و از این دخترهای دم کنن؟ البد میگن به طمع مال و منالش رفته صیغه می

 .ای متوقف شد و مانند کسی که ذکر مصیبت کند، خود را ننووار تکان داد لحظه

زنه! داداشم دیگه توی روم نگاه نمی کنه.  و توی فامیل جار میذاره روش  ت برسه چهل تا می وای وای، اگه به گوش زندایی مرضیه-

 .باید هرچه زودتر این صیغه فسخ بشه

 .های متصل مهربان موهایش را با کلیپسی پشت سرش جمع کرد مهرنوش عصبی از اشک

و راضی کرد تا کوتاه بیاد. جوری میشه آقاجون ر ها فکر کن ببین چه کنی مادر من، به جای این حرف ای بابا، آخه چرا شلوغش می -

 .ها تموم میشه وقال به خدا اگه مهندس بیاد خواستگاری تمام این قیل

 .رویش نشسته بود، براق کرد ی تخت روبه حوریه خانوم پر حرص چشمانش را برای او که لبه

به من نگفتی؟ چرا اجازه دادی  تو یکی دیگه حرف نزن، گناهت کمتر از مهربان نیست. اون حرفی نزد، تو چرا الل شدی و چیزی -

 .این کار رو بکنه؟ اصالً توی ورپریده عشق و عاشقی رو توی این خونه باب کردی

 .سمت مهربان چرخید سپس پشت چشمی غلیظ برایش باریک کرد و نگاهش به

خواد بگو پا پیش بگذاره؛  می  رو  توبازی افتاده کاری از دستم برنمیاد؟ چند بار بهت گفتم اگه مهندس  ی لج حاال که بابات روی دنده -

چی رو به هم ریخت و بابات رو بدبین کرد و اآلن هم  قدر دست دست کرد تا اون دختر دردو و آپارتیش رفت دم مغازه و همه ولی اون

 ی مهندس شدی؟ . من موندم تو با چه عقلی صیغه ی لج افتاده ت روی دنده که با این دسته گل تازه

سمت مهرسا برگشت که چهار زانو پایین تخت نشسته و  هایش یک نقطه گذاشت. سرش به ناگاه میان جمله حوریه خانوم به

 .چرخید ها یویووار می هایش باز باز بود و نگاهش با دهان آن گوش

م برو بخواب مگه فردا کنی؟! پاشو برو یه سر به بابات بزن ببین چیزی الزم نداره، بعد ه تو چرا اینجا نشستی و بربر ما رو تماشا می -

 مون بیرون بره و به گوش کسی برسه،  نباید مدرسه بری؟ در ضمن وای به حالت اگه فکت بجنبه و این موضوع از چهار چوب خونه
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 .رسم وقت حسابت رو خودم می مخصوصاً بهزاد و افسر خانوم، اون

کودکانه در پی نسبتش با صبا بود با ایشی کشیده از جایش ها  های آن کرد و میان حرف مهرسا افکارش در باغ دیگری سیر می

 :برخاست و قری به گردنش داد و گفت

خوای یه  هاش قرص قرص! در ضمن کلک نخود سیاه قدیمی شده، بگو می مامان خانوم، خیالتون از من راحت باشه، دهن من قفل -

 .حرفی بزنی که من نباشم

 :گفت زد و می رفت، غرولندکنان با خودش حرف می که از اتاق بیرون می یش داشت، درحالیسپس با لبی کج شده که نشان از نارضایت

 !کنه، موبایل من بدبخت توقیف میشه اجازه شوهر می آخه این رسم کجای دنیاست؟! مهربان بی -

ت و با چشمانی باریک ی تخت کنار مهربان نشس حوریه خانوم به محض بسته شدن در اتاق به شتاب از روی صندلی برخاست و لبه

 :وار پرسید پچ شده و صدایی پچ

 مهربان، قلبم داره میاد توی حلقم، راستش بگو عروس که نشدی؟ -

تا ته حرف مامان حوری را خواند و یک نقطه هم انتهای آن گذاشت و به یاد چشمان نجیب یوسف افتاد و دستانی که از آن هم 

 :زید و جواب دادزده لب به دندان گ تر بودند و شرم نجیب

 .زنی؟! درست که ما به هم محرم هستیم؛ ولی به خدا دست از پا خط نکردیم مامان این چه حرفی که می -

 .هایش جدا شد و دستش را در هوا به حالت باد بزن تاب داد مهرنوش خنده اش با صدای پقی از لب

ها برای  لک شوق های پاستوریزه هستن. فکر کنم صبا رو هم لکمامان از اون لحاظ خیالت راحت باشه. این دوتا از اون عاشق مع -

 .مهندس جایزه آوردن

ای نثار  غره حوریه خانوم با شنیدن این حرف راه نفسش باز شد. گویی آبی از جنس آرامش بر روی اضطرابش ریخته باشند. چشم

 :مهرنوش کرد، برخاست و رو به مهربان شد و گفت

 .دخدا رو شکر خیالم راحت ش -

 :سمت او نشانه گرفت و ادامه داد اش را به سپس انگشت اشاره

دادی،  گیری بعید بود! نباید به این صیغه رضایت می فکری از تو که همیشه عاقالنه تصمیم می همه بی خورم. این از دستت خیلی دل -

لق دهن فامیل جمع شده بود. با این  فت از لقکردن! ما توی فامیل از این چیزها نداشتیم. تازه حر گفتی نه اعدامت که نمی اگه می

چی رو خراب کردی. در حال حاضر هم که بابات افتاده سر لج و کاری نمیشه کرد. پاشو به جای چمباتمه زدن و گریه  کارت همه

وافقم؛ زندگی کردن، دست و صورتت رو بشور و بگیر بخواب. یه مدتی خونه باش ببینم چی کار میشه کرد. هر چند من هم با پدرت م

 رفته  کم عاقالنه فکر کنی. عشق و عاشقی توی مسیر زندگی رفته ساز داره کار آسونی نیست! بهتره یه با یه مرد که یه دختر دردسر
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وقت مشکالت خودشون رو نشون میدن. درست که مهندس مرد خوبی و من هم ازش خوشم میاد؛ ولی راستش  رنگ میشه، اون کم

ت رو  هاش آرامش زندگی ی صبا و سرکشی ین کارش نظر من رو هم به این ازدواج تغییر داد. حق با پدرته، سایهرو بخوای صبا با ا

دونه باباش عاشق تو شده. به نظر من هم یه فرصتی به بهزاد بده، فکر کنم فهمیده چه اشتباهی کرده  گیره، مخصوصاً حاال که می می

 !زنه وپا می جوری دست که داره این

روی تخت نشست و با لبخندی  ی دلش را پشت لبخندش پنهان کرد. چهار زانو صدای مهربان، غصه های بی ش کالفه از اشکمهرنو

 :که سعی داشت شاد باشد؛ اما نبود، گفت

 .مامان، تو رو خدا ول کن حرف مردم رو. این جماعت دهنشون برای حرف مفت پره -

 .به بغـ*ـل سر بر آن گذاشته بود، اضافه کرد انداخت که زانونگاهی  ی چشم به مهربان، نیم آنگاه از گوشه

 .فود و دسر ترامیسو هم باشه خوابم. خدا کنه قاطی غذاهای زندان مرغ سوخاری و فست م می مامان امشب پیش هم سلولی -

 .حوری خانوم سرش را اطراف تکان داد

 .ها رو خاموش کن هات رو بیار و چراغ گ میشم. پاشو رختخوابالحق که خیلی سرخوشی! تا شما سه تا رو سروسامون بدم دق مر -

 :در اتاق بسته شد و مهربان سر برداشت و با بغضی که صدایش را مرتعش کرده بود، گفت

 .میرم مهرنوش، من بدون یوسف می -

پا بیفته. حافظ یه چیزی از و هاش، حاال نوبت یوسف که برای زلیخاش به دست وچوله ی عشق و عاشقی به همین چاله دیوونه، مزه -

 .ها دونست که گفت، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل عشق و عاشقی می

 .مهرنوش این را گفت و جستی زد و از روی تخت برخاست

خدا رو  خوام امشب تا صبح با هم گپ بزنیم و فال حافظ بگیریم. گردم. می من میرم فالکسک چایی رو پر کنم و با دوتا لیوان برمی -

 .ی احزان شود روزی گلستان غم مخور، اومد چه دیدی شاید هم توی فالت شعر یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور/ کلبه

 .مهربان خندید و بیت دیگری از آن شعر را زیر لب خواند

 .دور گردون، گر دو روزی بر مراد ما نرفت / دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور -

*** 

 حیا ردو: بید

 ی دهخدا نامه باز. منبع فرهنگ شرم و حقه آپارتی: بسیار بی

 .اش بدون دیدار مهربان آغاز شد تقویم صبح روز زمستانی و برفی

 ها را کم  شوره اش کشید، بعد از یک شب بیداری و خواب کوتاهی که با کابوس عجین شده بود، فقط این دل های خسته دستی به پلک
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 .نند پیچکی سمی قد بکشد و از درودیوار دلش باال رودداشت که هما

آمد و بدن  خواست دستی از غیب پایین می احساس مصدومی را داشت که به زیر دیواری از جنس بتن جا مانده باشد و چقدر دلش می

 .داد له لورده و او را از زیر آوار نجات می

صدا از دهانش خارج شد. وقتی منشی دفترش، خانوم شجاعی با  ت و بیهایش برخاس زمان برایش ایستاد و آه سردی از روی حسرت

 :مانندش به او گفت آن صدای ریز و زنگ

 .آقای مهندس خانوم دلشاد امروز نیومدن -

های ممتد هیچ  وپی بدنش قالب شد که موبایل مهرنوش هم خاموش بود و از تلفن خانه جز بوق شوره وقتی به تمام رگ پیچک دل

 .شد ی شنیده نمیآوای دیگر

وار با خود  کند و زیر لب زمزمه ای از وجود او را لمس می وار بر روی موبایل خاموش مهربان کشید، گویی تکه کف دستش را نوازش

 :گفت

 ...عزیز دلم -

تونی و سرش افتاد و مستأصل هردو آرنج دستانش را بر روی میز قرار داد، همانند س نبض آرامشش فقط با صدای مهربان به تپش می

 :را میان کف دستانش جای داد و پلک بر هم فشرد و در دل نجوا کرد

 نظیر من کجایی؟ مو نارنجی بی -

ی  صدایش مجالی نیافت تا به دعا مبدل شود و صدای قرقر تلفن روی میز مثل توپ فوتبالی درست به میان دروازه نجوای بی

 .افکارش فرود آمد

 :حوصله جواب داد بی

 خانوم شجاعی؟بله  -

آقای مهندس، از شرکت یادمان طراح نوین برای طراحی برچسب جدید محصول کارخونه تشریف آوردن. آقای عباسی لیست  -

ی این ماه رو آماده کردن و فقط امضای شما رو کم داره که هروقت امرکنید خدمتتون میارم. در ضمن آقای دلشاد، پدر خانوم  بیمه

 ار دارن همین اآلن شما رو ببین، دستورتون چیه؟دلشاد اینجا هستن و اصر

زمان برایش در مدار تحیر و تعجب ایستاد. مثل کسی که صاعقه بر او فرود آمد باشد، مغزش از تحلیل آن چه که شنیده بود بازماند. 

دعوت متصاعد  یکرد که بوی خوبی از این حضور ب ی ذهنش ایستاده و ریزوکوتاه، مدام زمزمه می چیزی مثل حس ششم گوشه

 .ی ذهنش را شکست شود. صدای شجاعی شیشه نمی

 آقای مهندس دستورتون چیه؟ -

 سرعت ذهنش را نظم داد و مانند مدیری  اش کرده بود، کشید و به ی آن کالفه دهنده اش که زبری آزار ریش یک روزه دستی به ته
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 :موفق با تسلط، بدون اینکه صدایش بلرزد، جواب داد

جاعی، آقای دلشاد تشریف بیارن داخل. نماییده شرکت یادمان طراح نوین هم بگید لطفاً منتظر بمونن تا کار من تموم خانوم ش -

 .بشه

رنگی به تن داشت و موهای جو  شلوار خاکستری سمت مردی که کت اش به ی یوسف گذاشت و نگاه شجاعی یک چشم پایان جمله

های دیگر که مدار  رویش برعکس مراجعه کننده وا سیخ شده بود، برگشت. مرد پیشاش مثل آنتن رادیو رو به ه گندمی تنک شده

کند، با اخمی غلیظ چشمانش به سرامیک براق کف جفت شده بود و بعد از تأملی کوتاه و مودبانه رو به  شان با سر منشی تغییر می نگاه

 :او گفت

 .رتون هستنتونید تشریف ببرید داخل، مهندس روشن منتظ آقای دلشاد می -

زد  که لنگ می هایش را تکان داد، دستی به زانوی پای سالمش گرفت، برخاست و درحالی آقای دلشاد با تشکری زیر لبی که فقط لب

 .ای مدیرعامل بر روی در آن نصب شده بود، راهی شد سمت اتاقی که تابلوی نقره کشید، به و یک پایش را قدری می

خوران  تلو ی کوچک ساعت که تلو واخته شد، سپس در روی پاشنه آهسته چرخید، همانند گردش عقربهی کوتاه به در ن تنها چند تقه

 .نورد ها را در می دقیقه

 .که مدهوش جالل و جبروت یوسف شده بود، داخل شد و در بسته پشت سرش جا ماند آقای دلشاد درحالی

ای بزرگ، اما قدیمی تنها دارایی ارزشمندش  فروشی و خانه چک ساعتی کو وبیا برای مردی که فقط یک مغازه ودستگاه و کیا این دم

 .کرد شد، بسیار پر رنگ نمود می محسوب می

اش  ی مغازه کردند، به یاد شاگرد ریقونه گوی او بودند و تا کمر برایش تعظیم می وحشم یوسف که بله قربان آقای دلشاد با دیدن خدم

 .شد یافتاد که چشم به زور از دهانش خارج م

سمت رفاه و آسایش بیش  شد با سر به ها سبب شد تا برای دمی کوتاه از مخالفتش پشیمان شود. مهربان اگر زن این مرد می همه این

 .اش رنگ باخت و اراده جای آن را گرفت رفت؛ اما به یاد صبا که افتاد پشیمانی از آن چه که تا به حال داشته فرو می

مودبانه با رویی گشاده از پشت میز بیرون آمد، به استقبالش رفت و هردو مرد با التهابی پنهان بعد از یوسف به احترامش ایستاد و 

 .روی یکدیگر نشستند فشردن دستانشان روبه

یوسف هرچند در دلش غوغایی برپا بود از جنس دلواپسی اما ماهرانه آن را پشت لبخندش مخفی کرد. برای رسیدن به مهربان باید از 

 .کرد های این مرد عبور می فتنسد نگ

ی صفر  ترین مرحله رسیده و یک حرکت اشتباه تمام جانش را به نقطه های کامپیوتری به سخت کرد همانند بازی احساس می

 .رساند می



 

 
 

410 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

درهم و کرد. افکار  هایش فوران می سمت رگ گفت که به امان به زبانی از استرسی می کنان با زبان بی تاپ قلبش از اضطراب تاپ

 :جا جمع کرد و با همان لبخند و آرامش چسبیده بر لبانش، گفت پریشانش را یک

 .سالم آقای دلشاد، چه افتخاری! خیلی خوش آمدید -

اش را هم رها کرد و سالم او را پاسخ گفت و پس از تأملی کوتاه،  های خسته های کتش، نفس آقای دلشاد همراه باز کردن دکمه

 .سمت یوسف چرخاند ای که شروع به باریدن کرده بود، گرفت و نگاهش را به آهستهاش را از برف  نگاه

ی قبلی هم که زیارتون کردم هوا برفی بود، شاید  ممنونم. شما ببخشید که بی دعوت و وقت قبلی مزاحم شدم. خیلی عجیبه دفعه -

 هم بارونی دقیق خاطرم نیست. دختر خانومتون صبا جان چطورن؟

ی او رفته بود تا بگوید مخالف این ازدواج  گذرد به یاد روزی افتاد که صبا به در مغازه ای که از دل آسمان می صاعقه سرعت یوسف به

کرد. لبخندش قدری رنگ  تر از آن بود که تصور می تر و دانا ای تلخ او را دریافت. این مرد زیرک است؛ اما حرفش خریدار ندارد. طعنه

 .همچنان استوار باقی ماند باخت، اما تسلطش بر کلمات

 .مرسی از این که جویای حالش هستید، حالش خوبه -

 .کنم خدا رو شکر، ولی حال دختر من اصالً خوب نیست؛ مهربان رو عرض می -

 هایش نامحسوس در هم تاب خورد و قبل از اینکه حال مهربان را بپرسد، آقای کنان از ترس سر خورد به زیر افتاد. اخم قل دلش قل

 .دلشاد اضافه کرد

کنم به اعتمادم خــ ـیانـت شده. من به شما  ش کردم. حال خود من هم خوب نیست؛ چون حس می دونید چرا؟ چون تنبیه می -

اجازه دخترش رو  چون و چرا دستتون سپردم. از شما توقع نداشتم به اعتماد یه پدر خــ ـیانـت کنید و بی اعتماد کردم و دخترم رو بی

 .خودتون دربیاریدبه عقد 

زده به میان جمالتش آمد و با  وسویی رفتند. شتاب سمت وپال هر یک به اش بر هم ریخت و کلمات در سرش پخش یوسف نظم ذهنی

 :عذرخواهی کوتاهی، گفت

یانـت نکردم. آقای دلشاد، حق بهتون میدم از دست من عصبانی باشید؛ ولی باور بفرمایید من در امانتی که به دستم سپردید خــ ـ -

 .خاطر جبر اون عمارت بود. شاه صنم خانومی که محرم و نامحرم برایش خیلی مهم بود اون محرمیت ساده هم فقط به

 .پشتش را باال داد آقای دلشاد یک تای ابرو کم

ی مدت  ور مهربان بقیهداریتون. پس لطفاً تشریف بیارید در حض ای در کار نبوده و جبر باعث شده. ممنونم برای امانت پس عالقه -

 .صیغه رو ببخشید. مهریه هم هرچی بینتون بوده، حاللتون

رویش را تحمل  های مرد پیش کند، از چپ و راست ضربه امان حریف را در رینگ بوکس تحمل می همانند بکسوری که ضربات بی

 .لشاد را به کنج رینگ بکشاندکرد. مکث کوتاهش باعث شد تا به افکارش نظم دهد. حاال نوبت او بود تا آقای د می



 

 
 

411 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

آقای دلشاد، لطفاً اشتباه برداشت نکنید. من به مهربان قبل از این سفر به افغانستان هم عالقه داشتم و اگه ماجرای گم شدن متین  -

این جبر با  طور که عرض کردم جبر بود؛ ولی من از کردم. محرمیت هم همون اومد یقیناً برای خواستگاری رسمی اقدام می پیش نمی

 .کمال میل استقبال کردم. مهربان هم راضی بود و اآلن شرعی به هم محرم هستیم

 .خیز شد و خشمش را میان لحن صدایش جا داد آقای دلشاد نیم

 .آقای مهندس، فراموش نکنید مهربان هنوز دختره و از نظر شرعی برای ازدواج باید رضایت پدرش باشه، که من راضی نیستم -

 .کرد تر صحبت می نشینی کرد. با این مرد باید محتاط دمی عقبیوسف ق

آقای دلشاد شما مشکلتون با من چیه؟ من با صبا صحبت کردم، صادقانه خدمتتون عرض می کنم. هنوز کنج دلش راضی نیست؛  -

داشته باشن و قرار نیست  گذاره. من بهتون قول میدم صبا و مهربان هرکدومشون جایگاه خودشون رو ولی به خواست من احترام می

کنه.  رو به مسائل کوچیک تبدیل می  دونید گذشت زمان خیلی از مسائل بزرگ تر از من هستید می شون فدا بشه. شما که باتجربه یکی

 .لطفاً به من فرصت بدید

داد. باید این مرد را  آقای دلشاد از صداقت کالم او و تسلطی که بر بیان جمالت داشت خوشش آمد. سری به عالمت تأیید تکان

 :زد و باز هم زیرکانه گفت محک می

 .ی دلمون قرص نیست چه جالب! من و صبا جان مثل هم هستیم. هردومون برای این وصلت چهارگوشه -

 :ی برفی برگشت و ادامه داد سمت پنجره ایش به های قهوه سپس مسیر مردمک

محرمیت رو ببخشید. تا دختر من از نظر شرعی وابستگی به شما نداشته  کنم تشریف بیارید باقی مدت آقای مهندس، خواهش می -

کنید. زمان  باشه. به مهربان این فرصت رو بدید تا با عقلش تصمیم بگیره نه با دلش. شما هم پدر هستید و یقیناً حال من رو درک می

 .ی دخترم باشم ن آیندهی ما یاد میده. به من حق بدید نگرا بهترین آموزگاره که صبر کردن رو به همه

 :رویش زل زد و ادامه داد ی مرد پیش آقای دلشاد لب ریزش را به دندان گرفت و سپس آن را رها کرد و به چشمان خیره

آقای مهندس، خاطرم نیست قبالً این مطلب رو خدمتتون عرض کردم یا نه؟ ولی باز هم میگم، همسر سابق مهربان پشیمون  -

 .اره از نو شروع کنه. من هم تصمیم گرفتم یه فرصت دیگه بهش بدمخواد دوب برگشته و می

هایش افراشته در طوفان  ی تیغ ناامیدی هول داد. حاال پرچم چه کنم های گره شده، کشمکش و غوغای درونش او را به لبه مشت

 :فتشنید. ناامید اما محکم و مردانه گ خورد. صدای شیون دلش را از همین اآلن می زندگی تاب می

پذیرم، به غیر از جدا شدن از دخترم. باور  بست قرار ندید. هر شرطی داشته باشید می کنم من رو توی بن آقای دلشاد، خواهش می -

 .خوام بفرمایید من مهربان رو از صمیم قلبم می

ین خوان را به سالمت رد شده رویش اول لبخندی محو روی لب آقای دلشاد نشست؛ حالتی همانند انحنایی رو به باال. مرد مقتدر پیش

 اعتماد است؛ ولی باز هم باید آزموده  اش نگذرد، یقیناً قابل ی عشق و عاشقی از جگر گوشه خاطر دلش و مقوله بود. مردی که به
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 .شد می

د تب این عشق م احترام بگذارید. این فرصت رو به خودتون هم بدید، شاید پشیمون شدید. شای من شرطی ندارم. لطفاً به خواسته -

 .زود به عرق نشست و سرد شد. شاید هم مهربان پشیمون شد

کند و او  باز خودش را برای باخت آماده می گرفت. یاد گرفته بود که آدم لج شایدها پتکی شد و بر سرش فرود آمد. باید تصمیم می

خرید  کرد. باید وقت می ی پدر او بازی می ت با قاعدهبایس ی این بازی باشد. مهربان را به دلش قول داده بود و می خواست بازنده نمی

 .هایش را تر کرد و سری تکان داد شد. لب تا شاید برنده می

 زنم و حضوری مزاحمتون هر چی شما امر کنید؛ ولی لطفا به من چند روز فرصت بدید تا با خودم کنار بیام. خدمتتون زنگ می -

 .چند کلمه با مهربان صحبت کنم میشم تا اگه اجازه بدید قبل از فسخ صیغه

آقای دلشاد از این حرکت یوسف خوشش آمد. ادب و فروتنی این مرد ستودنی بود. این بار از سر رضایت قدری سرش را محترمانه 

 .خم کرد

فسخ صیغه  تونم اجازه بدم با مهربان صحبت کنید. فقط لطفاً برای گذارید؛ ولی شرمنده، نمی م احترام می مرسی که به خواسته -

خوام در حضور مهربان باشه تا بدونه که دیگه محرمیتی بین شما نیست. من توی این هفته منتظر تماس شما  تشریف بیارید. می

 .هستم

 .ریخت؛ درست مثل دیواری که زلزله به جانش افتاده باشد یوسف با هر جمله فرو می

 .ی آخر را زد ضربهآقای دلشاد دستی به موهایش کشید و بعد از درنگی کوتاه، 

 .کنم موبایل مهربان توی دفتر شما جا مونده. لطفاً موبایل رو بیارید تا از خدمتتون مرخص شم تصور می -

سمت میز رفت تا موبایل را بیاورد  هایی که سست شده بود از جایش بلند شد و به دارش، سری جنباند و با زانو در سکوت غریب و غصه

 .ه جا آوردنوازی را ب و رسم مهمان

 .تشریف داشته باشید ناهار در خدمتتون باشم -

 :آقای دلشاد گفت

گرده، لطفاً  ممنونم مزاحم نمیشم. اسنپ گرفتم، دم در کارخونه منتظرمه و باید برگردم . حاال که مهربان دیگه به کارخونه برنمی -

 .فر بدید هایی که بابت ضمانت خدمتتون داده رو به آقای رمضان سفته

شد. باید برای رسیدن به مهربان از جایی  ی عمیقی در دلش ایجاد می ی از سر ناامیدی از ته ته دلش برخاست. بدون مهربان حفرهآه

 .رسید کرد و در حال حاضر هیچ راهی به ذهنش نمی دیگر شروع می

 بت بهزاد بود تا او را به بازی دعوت ی پر رنگ یوسف از کارخانه خارج شد. حاال نو پدر مهربان بعد صرف چای و کیک، میان بدرقه
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 .کند و محک بزند

*** 

کند و حاال مهربان تمام دلش را ناامیدی اشغال کرده  ایست که لشکر ناامیدی سراسر سرزمین وجودت را فتح می پایان دنیا دقیقاً نقطه

 .کوبد اش می فس سـ*ـینهزنان خود را به ق کرد دلش چون قناری مجنونی که از یار جدا مانده بال بود. حس می

ی دیگر آن  های تازه از راه رسیده را پاک کرد و با گوشه ی آن اشک خواهش را از زیر پایش کشید و با گوشه نرمالو، همان پتوی دل

 .اش را گرفت آب راه افتاده از بینی

ی بینوا محکم با صدای تقی به  جعبهسمتش پرتاب کرد و  کاغذی را برداشت و از آن سوی اتاق به ی دستمال مهرنوش معترض جعبه

 .رو به کنار پای مهربان سقوط کرد دیوار خورد و پشت

 .ی خون شد کنی! چشمات کاسه حداقل اون دماغ کوفتیت رو با دستمال پاک کن؛ حالم به هم خورد. بسه دیگه چقدر گریه می -

کاغذی  ی دستمال توجه به جعبه شد! بی دلش خاموش می ی ریخت تا آتش افروخته کرد و دریا دریا اشک می خب باید خون گریه می

 :گرفتند، گفت که اشک.هایش از هم پیشی می اش را گرفت و درحالی بار دیگر با پتو آب بینی

زد  نشینی کرد! مگه ندیدی آقاجون بعد از دو روز که باهام حرف نمی مهرنوش هنوز هم باورم نمیشه یوسف انقدر زود عقب -

 .و چی گفت؟! یوسف، قراره آخر همین هفته بیاد و صیغه رو فسخ کنه بعدازظهری اومد

مهرنوش گاز محکمی به خیار قلمی درون دستش زد، سپس تابی به دامنش داد و با دو گام بلند خود را به او رساند، روی لبه تخت 

 :جوید، گفت کنان خیار را می خرت که خرت نشست و درحالی

چی برات گل و بلبل بشه. آخه خواهر من، هنوز که اتفاقی نیافتاده، شاید  خوای همه ی و زود میهمین دیگه، همیشه عجول بود -

دلیل انجام نمیده. فعالً از دست من هم کاری ساخته نیست؛  خواد وقت بخره. یوسف مرد عاقلیه و کاری رو بی جوری می یوسف این

 .چون هر قدمی از جانب تو باعث کوچیک شدنت میشه

ی  را در سـ*ـینه جمع کرد و دستانش را به دورش حلقه و سرش را بر روی آن گذاشت و قطره اشکی درشت، از گوشهزانوهایش 

 .چشمش سر خورد به زیر چانه خودش را پنهان کرد

رفت، بلکه  خب گویا دل عاشق یوسف عقل داشت و قدری هم صبورتر بود. مشکل دل او بود که تنها عقل نداشت و دلی پیش می

 .ها را به خود گرفت هایش را تر کرد و دهانش طعم شوری اشک هم بود. لب عجول

ای به خود گرفت؛ حالتی مانند تفکری عمیق و بعد از  ی فیلسوفانه مهرنوش گاز دیگری به خیارش زد و آن را به نیمه رساند و قیافه

 .سکوتی کوتاه، ادامه داد

 .عاقالنه رفتار کرده بینم یوسف خیلی کنم می مهربان ،حاال که فکر می -
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ی دستانش را به دور زانوهایش رها نکرد و همچنان منتظر به او خیره شد تا  کنجکاو سرش را از روی زانوهایش برداشت؛ اما حلقه

 .اش تمام شود جمله

قری به گردنش سمت خود کشانده، همراه فرو بردن آب دهانش  حال از این که حواس او را به مهرنوش که او را مشتاق دید، خوش

 .داد

ایستاد و  کامال روشن و واضحه. فکر کن وقتی آقاجون به یوسف گفت باید صیغه رو فسخ کنی، مهندس مثل مرغ روی یه پا می -

گفت بین  بازی و محال بود کوتاه بیاد و به تو می ی لج رفت روی دنده وقت آقاجون می کنم، اون گفت اال و بال صیغه رو فسخ نمی می

کردی. به اعتقاد من یوسف قدم اول رو حساب شده  بست چه کنم گیر می ی بن ت و یوسف یکی رو انتخاب کن و تو ته کوچه خانواده

 .برداشت

 .که لحنش کامالً جدی بود، ادامه داد رویش ایستاد و با چشمانی باریک شده درحالی ی تخت برخاست و روبه مهرنوش از روی لبه

اقل و البد فهمیده که یه دختر زر زرو و لوس که اشکش دم مشکشه جفت پا ایستاده، قرار زنش بشه؛ از اون گذشته، یوسف خیلی ع -

ها یه نه بگو و نه  برای همین پیشنهاد آقا جون رو دو دستی روی هوا زد و یه چشم گفت و خودش رو خالص کرده. به قول قدیمی

 «.ماه رو دل نکش

کرد برداشت، همراه با گفتن  کاغذی را که نقش گلوله را برای آن دو ایفا می ی دستمال جعبههایش گیر کرد.  خنده جایی بین مرز لب

 .سمتش پرتاب کرد شعوری به بی

 .کاغذی بینوا با باز شدن در پیش پای آقای دلشاد افتاد ی دستمال کنان چشم بر هم زدنی جا خالی داد و جعبه مهرنوش خنده

هایش را پاک کرد. آقای دلشاد با دیدن چشمان بارانی  ی در ایستاده بود، برخاست و اشک انهبه احترام پدری که عصازنان در آست

 :دخترش با اخم ظریفی که بین ابروهایش نشسته بود، رو به مهرنوش گفت

 بابا جان، میشه ما رو یه چند دقیقه تنها بگذاری؟ -

ی پیروزی ابروهایش را باال و پایین کرد،  لبش، چندین بار به نشانهمهرنوش سری جنباند. رو به مهربان با همان لبخند جا مانده روی 

 .کاغذی از اتاق خارج شد ی دستمال سپس روی پاشنه پا چرخید و پس از برداشتن جعبه

ی تخت هوار  هایش سست شده باشد، روی لبه ی درختی که ریشه ی تخت رساند و همانند تنه لنگان خود را به لبه آقای دلشاد لنگ

 :تپ ضربه زد و گفت رنگ مهربان به طور متناوب تپ عصایش را به کناری گذاشت و با دست به روی روتختی بنفش شد،

 .بیا پیش خودم بنشین -

 .مهربان مطیعانه با سروچشمی فرو افتاده همان کرد که او گفته بود

اش نشسته و  واری روی بینی ودند و سرخی دایرههایش هنوز از نم اشک خیس ب اش کرد، مژه آقای دلشاد پر از حس قوی پدرانه نگاه

 .هایش رها شده بود. اندکی تأمل کرد و عاقبت سکوت را شکست وار روی شانه اش شلخته موهای نارنجی
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کشیدم  انداختی و تا نازت رو نمی طوری سرت رو پایین می خور بودی، همین کردی یا دل یادمه وقتی بچه بودی و با من قهر می -

خورم، ولی طاقت ناراحتیش رو هم  زدی. خب حاال من اینجام تا ناز دخترم رو بکشم و بگم هرچند از دستش دل حرف نمیباهام 

 .ندارم

 :اش باال آمد و لبخند محوی کنج لبش نشست و آهسته گفت شرمنده نگاه

 .خوام معذرت می -

 :ی او را میان دستش گرفت و ادامه داد آقای دلشاد دست یخ کرده

تونی زندگی کنه؛ ولی بدون قلبش  نوش و مهرسا چشم چپ و راست من هستن؛ ولی تو قلب منی. آدم بدون چشم هم میمهر -

ت و مهندس روشن یکی رو انتخاب کن ترس توی جونم به ولوله افتاد که ای دل غافل اگه  میره. وقتی بهت گفتم بین خانواده می

 .بمونم؛ ولی تو سر بلندم کردی بابا، پا روی دلت گذاشتی و ما رو انتخاب کردی طوری زنده اون رو انتخاب کنی من بدون قلبم چه

ی دلم قرص بشه. یه بار سر بهزاد عجله  خواد؛ ولی بهم فرصت بده چهار گوشه خوای و اون هم تو رو می دونم مهندس رو می می

خواد و رفتار و کرداش میگه عوض شده، باید به اون  یخوام اشتباه کنم. بهزاد هم تو رو م ش رو هم دیدم. دیگه نمی کردیم و نتیجه

 .هم یه فرصت بدیم تا اشتباهش رو جبران کنه

 :تر از قبل گفت آنگاه سرش را به اطراف تکان داد و نرم

تره و هم دختری به  تیپ تر و خوش هنوز هم معتقدم بهزاد با وجود شرایط مالی متوسط، به مهندس روشن سرتره، چون هم جوون -

 .ن مهرسا ندارهس

های  ی چند سال اول زندگیه همین که تبش سرد شد سختی کم زمان بده و با چشم باز انتخاب کن بابا. عشق، قصه به خودت یه

سختی  ها قدر چیزی رو که به دست آوردنت تالش کنه. آدم خواد برای به زندگی خودشون رو نشون میدن. بگذار مهندس اگه تو رو می

ی محرمیت ارج و منزلتت پایین میاد  گذارن. با این صیغه دونن. راحت که به دست بیای راحت هم کنارت می شتر میبه دست بیارن بی

بابا. این شرایط شامل بهزادهم میشه. به همین آسونی دخترم رو بهش نمیدم و تا حاال چندتا شرط گردن کلفت براش گذاشتم و اون 

 .هم قبول کرده

رو دارن. عاشق واقعی راه رسیدن به   کنن لیاقت داشتن تو صت برابر میدم، تا ببینم کدومشون ثابت میمن عادالنه به هردوشون فر

کم صبور باش، بگذار با روش من جلو بریم، تا  افته. یه کنه و از شوروحال می کنه، وگرنه تب عشق زود عرق می عشقش رو پیدا می

 .راحت باشه که خوشبخت میشی بابا ی بخت رفتی، خیال من و مادرت وقتی به سالمتی خونه

 هایش نزدیک کرد و بوسید، سپس ی او را گرفت و به لب گفت. دست بزرگ و مردانه باید به دوراندیشی چنین پدری آفرین می

ی آدم حرف گوش کند و سر جایش بنشیند، سپس سر کج کرد و آهسته  تاب و قرارش زد تا مثل بچه پس گردنی جانانه به دل بی

 :گفت
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 .هام اذیتتون کردم کاری فکری و پنهون چشم آقاجون، هرچی شما بگید. حق با شماست، ببخشید با بی -

های نه چندان فراخ ولیکن  رها کرد و سر بر شانه هایش خودش را میان آغـ*ـوش پدرانه پدرش مهربان این را گفت و همانند کودکی

ی پر فراز و نشیب عاشقانه، تقدیر با دلش  دست به دعا شد تا آخر این قصه امن و آرام او گذاشت؛ اما همان دم مرغ بازیگوش دلش

 .ی قسمت زلیخا جای دهد اندکی راه بیاید و یوسف را در دایره

*** 

ریزد و راهی برای ماندن کنار کسی که دوستش دارد پیدا  ها را دور می ای، بهانه این یک قانون است؛ هر کس برای ماندن در رابـ ـطه

 .دکن می

عشق برای عاشق همچون مواد مخـ ـدر برای معتاد است. معتاد بدون مواد مخـ ـدر خمـار است و عاشق بدون معشوق مـسـ*ـت و 

 !زند آور، دست به هرکاری می خمـار، آنچنان که برای رسیدن به او و رهایی از این خماری مالل

شود. درست مثل یوسف که برای ماندن و ارتباط با مهربان دست  ره داخل میرود و ازپنج اگر از در خانه راهش ندهند، دیوار را باال می

 .به دامن متین شد

درنگ از ماشین پیاده شد؛ اما مهرنوش که گویی عجله داشت تا به مقصد برسد، با  متین با دیدن مهرنوش که از خانه بیرون آمد، بی

ی  ش سرعت داد و به حالت دو خود را به او رساند و برای توقفش دستههای هایی بلند در خم اولین کوچه پیچید و متین به قدم گام

 .کیف او را کشید

های شمشیرمانندش تمام ذهنش پر از تعجب شد. آنچنان که برای تجزیه  سمت او برگشت و با دیدن متین و اخم مهرنوش به آنی به

 .های او فرصتی پیدا نکرد و تحلیل سگرمه

 :رانه، اما خودمانی بود، گفتمتین با لحنی که خیلی طلبکا

 کنه؟ چه خبرته! چرا انقدر تند راه میری؟ کا.گ.ب که تعقیبت نمی -

 :ود و گیج و قدری گنگ گفتب الٔ  تمام هجم ذهنش پر از تعجب و عالمت سو

 !بله؟ -

هایش  کوچکی از بخار کنار لبهن همراه بود با دم و بازدمی عمیق از دهانش خارج کرد و ابر  اش را که با هن های خسته متین نفس

 .تشکیل شد

کنارها از ساعت هفت صبح تا شیش و هفت غروب کشیک میدم تا  پوسید؟! سه روزه همین گوشه شما دوتا خواهر توی خونه نمی -

سا هم که ست. به خدا از کار و زندگی افتادم. به مهر تون بیرون بیاد. یکی دیگه عاشق شده، عذابش برای من بخت برگشته بلکه یکی

 .نمیشه اعتماد کرد
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خیالی زد  های قلبش، خود را به بی قیافه از جانب یوسف مأمور شده بود. درگیر تپش مهرنوش تا ته قصه را خواند. یقیناً این پیک خوش

 :و تعمدی گفت

 .خب زیارت قبول، خوش اومدی -

ی کیفش، آستین مانتویش را گرفت  کرد و این بار به جای دستهی پا چرخید تا برود؛ اما متین بار دیگر او را متوقف  سپس روی پاشنه

 .سمت خود کشید و به

 .تو چرا انقدر سرتقی؟! کجا داری میری؟ صبر کن کارت دارم -

هایی در هم جفت شده و همراه نگاهی از باال به  هایش پنهان کرد از این بازی جدید خوشش آمده بود و با سگرمه لبخند را پشت لب

 :امرانه پرسیدپایین، ع

 امرتون؟ -

ی ظریف و مینیاتوری او  قید رها شده بود. چهره اش بی اش انداخت که بر روی صورت گندمی های صاف و مشکی نگاهی به چتری

 .ای کوتاه ذهنش را درگیر کرد لحظه

 با را مورتشٔ  زد. برای اینکه ما ای ولگرد هم در آن پرسه نمی اش را به قالب کشید و آن را به انتهای کوچه داد که حتی گربه نگاه

 .نگیرد را دختر این حال که قدر آن نه اما داد؛ می نشان انعطاف کمی باید برساند، پایان به موفقیت

 :دانست جنس مونث برای آن هالک است، جواب داد حالتش کشید و با ژستی که می دستی به میان موهای خوش

یوسف که اینجام؛ ولی انگار بخت یار تو بود که من رو امروز ببینی. بهت تبریک میگم. آدم خاطر اون و  با مهربان کار داشتم. به -

 .شانسی هستی. این سعادت برای کمتر دختری پیش میاد تا نصیبش بشه خوش

از شدن  جواب که همیشه خدا جوابی توی آستین لباسش پنهان کرده بود، این ضربات برایش حکم ضربه فنی برای مهرنوش حاضربه

 .حریفی قدر در رینگ را داشت

ای کنج لبش جای داد. آنگاه دست در جیب  چسب، همانند فاتحی مغرور لبخند موذیانه نشین و دل میتن از این پیروزی اندک، اما دل

 .سمت او گرفت رنگش فرو برد و موبایلی را بیرون آورد و به ای پالتوی قهوه

ان برسونم. توش یه سیم کارت فعاله و فقط باید گوشی رو روشن کنه. رمز هم نداره، این موبایل رو یوسف داد تا به دست مهرب -

 .تونه صحبت کنه پیامک بده تا یوسف زنگ بزنه. سالم من رو به مهربان برسون و بگو جاش توی کارخونه خالیه هروقت می

ی پا  خداحافظی روی پاشنه دری سر خم و بیمتین این را گفت و موبایل را درون دست مهرنوش قرار داد و همانند یک جنتلمن ق

 .کنان به حرکت در آمد، آنچنان که گویی در پارک در حال قدم است چندان بلند، تفریح هایی نه چرخید و خالف او با گام

متین خشم تاروپود وجود مهرنوش را در برگرفت، اه، لعنتی... زیر لب گفت و پایش را از حرص محکم و پر صدا بر زمین کوبید. 

 :صدای کوبش پای او را در خلوت و سکوت سایه انداخته بر کوچه شنید و همراه لبخندی زیر لب گفت
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 !نوش جونت، حقت بود -

*** 

وحال شب کنکور  ی اول رسید. حس تاب یک بار دیگر به دور میز آشپزخانه چرخید و باز هم به نقطه قرار و بی های مضطربش بی قدم

 .گذشت ثبات می قدر پر التهاب و بی هایش دقیقاً همان ضطراب لحظهرا داشت و در گرداب ا

اش شکسته شود و به دریای آرامش برسد و آنگاه از شر این  قراری کرد تا سد بی فقط کافی بود موبایل درون دستش را روشن می

 .شد حجم استرس و پریشانی خالص می

 :اش را داد و معترض، گفت اش برداشت به صندلی تکه مهرنوش کالفه از بالتکلیفی مهربان، دست از زیر چانه

فهمم دردت چیه؟! زنگ بزن دیگه، خوشت میاد پسر  به سالمتی اگه یه دور دیگه دور میز بچرخی طوافت کامل میشه! من نمی -

گردن.  برمی ومربیان مدرسه تموم میشه و مامان و مهرسا خونه ی اولیاء مردم رو دق بدی؟ ساعت از دو هم گذشت. اآلن جلسه

وعیالش طبق معمول این جا تلپ میشن و ستاره مثل چسب دوقلو محض فضولی یه دقیقه هم تنهات  بعدازظهر هم که دایی و اهل

 !گذاره نمی

آموزش را جلب کند، با نوک چنگال بر روی  هایی که بخواهد حواس دانش کاره رها کرد و مانند معلم ی نیمه اش را همانند لقمه جمله

 .تِپ ضربه زد پمیز تِ

تونی حرف بزنی! حاال هی مثل  حواست هست چی میگم زلیخا؟ مهرسا بیاد خونه دیگه توی توالت هم امنیت نداری و نمی -

 .وفلک دور میز بچرخ چرخ

 !زد وپا نمی هایش دست چرخید، وگرنه میان چه کنم وفلک روزگارش روی ساز ناکوکی می پایش از رفتن ایستاد. خودش که هیچ، چرخ

ای آویخته به  های ساعت شماطه آوا و هماهنگ با عقربه شنید که هم تاک قلبش را می اش گذاشت. صدای تیک دست بر روی شینه

 .گذشت ها می کنان از مرز ثانیه تاک دیوار آشپزخانه تیک

با شنیدن صدای او سیراب تاب و قرارش  های یوسف نوازش شود و عطش روح بی زد تا با عزیز دلم، گفتن اصالً دلش پروبال می

 .سیراب

روی مهرنوش نشست و دست به زنجیر درون  وپنهانی دیگر، مردد دمی بعد صندلی را پیش کشید و روبه پر از عذاب وجدان از پس

 .گردنش برد و آن را میان دستانش فشرد، آنچنان گویی بخواهد یوسف را در آغـ*ـوش بکشد

 .گیره نگفتی متین گفته اول پیامک بده، یوسف خودش تماس میمامان تازه رفته. از او گذشته مگه  -

 :اش سرازیر کرد و سپس برخاست آن را برداشت و گفت مهرنوش چندتا قند به داخل استکان چایی

؟ کنه مو انجام بدی! چه فرقی می به ی خودش گفت، خط مقدم جبهه نیستی که تمام دستورها رو مو ای بابا! حاال اون یه چیزی واسه -

 دل نکن! یه قدم یوسف برداشت یه قدم هم توبردار. تماس بگیر و حرف بزن. نجیب نصف یوسف عاشقم نبود؛ ولی دیدی که  انقدر دل
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 .جوری پاش ایستادم چه

 .ی پا چرخید و پشت به او شد و یک دستش را در هوا تاب داد مهرنوش این را گفت از جایش برخاست، سپس روی پاشنه

دار بپوش  گیری! اگه درش نمیاری حداقل یه لباس یقه دونم با اون زنجیر توی گردنت آرامش می هات منم. می یر برنامهاز امروز مد -

 .تا یه شر دیگه به پا نشه

ی لبش را متفکر به دندان گرفت. خب به یک مدیر جسور که در لحظه تصمیم بگیرد نیاز مبرم داشت، تا آنچه را که فراموش  گوشه

 .یادش بیاورد و میان تردیدهایش به کمکش بیایدکند به  می

ناپذیر موبایل را روشن کرد و  درنگ موهایش را پشت گوشش فرستاد. با شور و شوقی وصف لبخند پر زد و روی بام لبش نشست و بی

 . ی یوسف بود، فشرد ی ذخیره شده در آن، که همان شماره اش را بر روی به تنها شماره انگشت اشاره

*** 

 .شد ی یوسف بدترین لحظات سپری میبرا

خواهش  ی سردی که اصالً دل دار که گویی خیال تمام شدن نداشتند. بعد از تماس تلفنی آقای دلشاد و مکالمه دقایقی سخت و کش

 !نبود، همین بد بیاری را کم داشت

خواست یک پوف صدا را  مین افتاد. دلش میی موبایلی که قرار بود مهربان با آن تماس بگیرد، دلش از آسمان به ز با دیدن شماره

 .دهد هایی که یک قشر نازک از حجم استرس و غصه را کاهش می بکشد. از همان

کرد، در بدترین شرایط ممکن از راه رسید. آن هم درست وسط  شماری می کشید و برای آن لحظه تلفنی که از صبح انتظارش را می

 .اش گذاشته بود ی کارخانه هایش برای توسعه چین همراه چند تن از دور قابگذار به  ی مهمی که با یک سرمایه جلسه

 .های کمرشکن نجات دهد توانست او را از زیر بار بدهی سختی مجاب به همکاری کرده بود و می سرمایه گذار بدقلقی که او را به

ق کنفرانس به رقـ*ـص در آورد و او ناتوان از جواب ای اتا صدا، ماهرانه گوشی همراه را بر روی میز شیشه ویبره، این تکنولوژی بی

های  دانست اگر جمله داد و می درخشید، گوش می های مردی که تاسی سر گردش همچون بادکنکی می دادن، همچنان به وراجی

 !رفت شد و به هوا می سروته این از خودراضی را قطع کند، هرآنچه که تا حال رشته بود، یکسره دود می بی

 .گیر بر پا شد و در نهایت این عقل بود که چیره شد و دل را مجاب کرد تا سر جایش بنشیند عقل و دلش جدایی سخت و نفسمیان 

ی موبایل ثابت شد بود و او میان  پنگ از حدقه بیرون زده به روی ویبره نگاه معترض مرد با آن چشمان گرد که مثل توپ پینگ

وبن خاموش کرد. به خود یک قول مردانه داد تا در  صنوعی تماس را قطع و بعد هم آن را از بیخهایش از سر اجبار با لبخندی م دل دل

 .اولین فرصت با مهربانش تماس بگیرد

رویش که تمام اولدرم و  سپس همانند مدیری موفق بعد از عذرخواهی کوتاهی باز هم گوش سپرد به اراجیف صد من یه غاز مرد پیش

 .پول بودهایش وابسته به  بولدرم
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تاب و قرارش را همراه شش دونگ  که با لبخندی مصنوعی سر تکان می.داد و دل بی گفت و یوسف درحالی مرد از رویاهایش می

 .هوش و حواسش، پی مهربان فرستاد

*** 

های بغضش و  گرههایش را برای دیگران جار بزند و حاال برای باز کردن  گاه دوست نداشت با صدای بلند زندگی کند و خصوصی هیچ

هایش را از روی تارهای نازک دلش بردارد و به لطف  های اشک به یک جای خلوت نیاز داشت، جایی که غم تبدیل آن به قطره

بهداشتی فرنگی که از آن به عنوان  ی امنی در خانه وجود نداشت به غیر از سرویس حضور حسام، ستاره و زن دایی مرضیه هیچ نقطه

 !د و یک دل سیر به حال زار خودش زار بزندصندلی استفاده کن

داریش دهد و او  کرد و تمام همتش را به کار گرفته بود تا دل البته در این خلوت غیر شاعرانه تنها نبود و مهرنوش هم همراهیش می

 .آید دانست که دیگر از دست این مدیر برنامه جسور هم کاری بر نمی خوب می

 :وار باشد، گفت پچ که سعی داشت صدایش پچ درحالیمهرنوش کنار پایش زانو زد و 

 !حاال چرا موبایل رو خاموش کردی؟ شاید کار ضروری داشته نتونسته جواب بده! شاید هم شرایط حرف زدن نداشته -

 .کرد هایش را پاک کرد. این شایدها و آتش افروخته دلش را خاموش نمی با پر آستین بلوزش اشک

داشت، ساعت کار کارخونه تا چهار بعد از ظهره و االن ساعت نزدیک هفت شبه، یوسف همیشه این ساعت گیرم درست بگی و کار  -

گفت ظهر به یوسف زنگ زده و گفته امروز یه جا قرار  خونه است. از اون گذشته نشنیدی آقاجون وقتی اومد خونه چی گفت؟ می

تونه بیاد و از پای تلفن صیغه رو فسخ کرده و آقاجون هم مهریه  ره و نمیبگذاریم و تا بیاد و صیغه رو فسخ کنه، اون هم گفته کار دا

چیز به همین سادگی تموم شد! یوسف حتی حاضر نشد بیاد من رو برای بار آخر ببینه، این رو دیگه  رو از جانب من بخشیده. همه

 کجای دل واموند بگذارم!؟

 .ستش را بر روی پاهای مهربان گذاشتجا کرد و هر دو د اش را قدری جابه مهرنوش پاهای خسته

کنی؟موبایل رو روشن کن و یه بار دیگه بهش زنگ  آبجی خانوم، خواهر گل من، مثل همیشه عجولی! چرا ندونسته قضاوت می -

ت جوری تموم کنه که مرض نداشت موبایل به این گرونی رو با یه سیم کارت به دستت برسونه تا باها خواست این بزن. آخه اگه می

 .حرف بزنه

 .کرد لرزید که کلمات را بریده و نصفه و نیمه بیان می هایش می مهربان صدایش چنان هم نوا با گریه

شد.  قدرغرورم له نمی کردی تا من این خوره؟ ای کاش اصالً موبایل رو قبول نمی وقتی جوابم رو نمیده موبایل به چه درد من می -

ی  ترین پنج شنبه همین راحتی صیغه رو فسخ کرد و عین خیالش هم نیست. امروز سخت من دارم بدون اون تلف میشم و اون به

 !عمرم بود

 .مهرنوش که پاهایش در شرف خواب رفتن و پشت بندش گز گز بود، از جای برخاست و دستی به پر دامنش کشید
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میره توی فاز چرت و پرت گفتن! بهتر بلندشی  ی اینجا داره از کار میوفته و به نظرمن، مغزت تحت تأثیر بخارهای متصاعد شده -

بریم بیرون تا حالت از این بدتر نشده. من مطمئنم اگه اون موبایل کوفتی رو روشن کنی، مهندس اگه تا شب زنگ نزنه تا فردا حتماً 

 .گیره، حاال میگی نه نگاه کن تماس می

خواست تا  آویزان مهربان را باز نکرد و به جای خنده، دلش میهای  لحن مهرنوش هر چند طنز زیر پوستی به هم داشت اما قفل لب

 .انتهای شب باز هم چند دل سیر گریه کند

ی در سرویس بهداشتی توجه هر دوی  های دستگیره پشت چشمی برایش نازک کرد و برو بابایی زیر لب گفت و لحظاتی بعد تکان

 .ستاده بود برگرداندی ستاره که پشت در ای سمت صدای فریاد گونه ها را به آن

 !تون خرابه!؟ درش باز نمیشه عمه حوری، در دستشویی فرنگی -

بهداشتی بیرون  سمت روشویی رفت. چند مشت آب سرد به صورتش پاشید و همراه مهرنوش از سرویس زده به مهربان برخاست شتاب

 .آمد

 .نیمه باز ماند ستاره با دیدن آن دو ابروهایش به حالت تعجب باال رفت و دهانش تقریباً

 رید؟ شما همیشه با هم دستشویی می -

 :مهرنوش تابی به چشمانش داد و موذیانه جواب داد

 جون مشکلی با این موضوع داری؟ ستاره -

ستاره چنان ضربه فنی شد که کلمات پشت لبش جا ماندند؛و فقط سرش را به عالمت نفی باال داد، سپس گردن کشید و از سر 

ش، نگاهش به روی مهربان ثابت شد و با دیدن چشمان سرخ و متورم او کنجکاو با لحنی دلسوزانه که رنگ و بویی های مهرنو شانه

 :تصنعی داشت، پرسید

 جون چشمات قرمز شده! گریه کردی؟ مهربان -

 :دهایش به دادش رسید و با قری به سر رو گردنش، حواب دا ها مانده بود که مدیر برنامه میان شش و بش بهانه

 .نه جونم، چشماش به ریمل حساسیت داره -

گاه آب دهانش را قورت داد  خود بگیرد. آن ای عادی به مهربان دستی به چشمانش برد، موهایش را قدری نظم داد و سعی کرد تا چهره

 :رفت، گفت که می سمت آشپزخانه روان شد و درحالی و یک لبخند مصنوعی هم برروی لبش نشاند. سپس به

 .وش بیا بریم کمک مامان، دست تنها موندهمهرن -

دعوت افسرخانوم و بهزاد برای شام به انتها رساند و دایی حشمت و اهل و  ی عمرش را با حضور بی ترین پنج شنبه مهربان طوالنی

دانست  بان اگر میشان برگشتند و مهر که فقط چند دقیقه از آن گذشته بود، خوش و خرم به خانه عیالش در ابتدای صبح جمعه درحالی

 .کرد ی بینوا هرگز این چنین شکایت نمی شنبه ی سختی در پیش دارد از پنج چه جمعه



 

 
 

422 

  
 من مهربانم 

 افسون امینیان 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

اش نباشد؟  ی زندگی تنگ دختر مو نارنجی قصه توانست دل تنگی، چون ابری تمام آسمان دلش را تیر و تار کرده بود. مگر می سایه دل

 سراغ دلبرش نرود؟ تا بهقرار دلش را راضی کند  توانست مرغ بی مگر می

اش خیال  سرتاسر کتاب زندگیش پر از فصول سخت بود و حاال به فصل سخت دیگری رسیده بود. گویا طوفان برخاسته در زندگی

 .خورد تری برایش رقم می تر از تازه آرام و قرار نداشت که هر دم تازه

ی مغازه  اش را مانند کره کره های خسته ند و با صدای متین پلکآرامش دعوت ک پایان ذهنش را به هایش را بست تا هیاهوی بی چشم

 .که نیاز به روغن کاری داشته باشد، آهسته از هم گشود

جوری غرق شدی؟ با اون مردک پول پرست هم که به  اخوی، بازم هم تو لبی!؟ دوباره کدوم قسمت کشتیت سوراخ شده که این -

 توافق رسیدی، دیگه غمت چیه!؟

خیزد و رنگ شادی ندارد. انگشتانش را به میان موهایش فرو برد،  ی زد. از همان لبخندهایی که از روی غم بر میلبخند تلخ

تر جواب  تاپش بود، سپس قدری به جلو خم شد و با صدایی آهسته پوران انداخت که آن سوی پذیرایی سرگرم لپ نگاهی به عمه نیم

 :داد

 .جوری جمعش کنم ونم هیچت متین امروز گند زدم. جوری که نمی -

جا نگه دارد  که سعی داشت آن را همان ی لبش گذاشت و درحالی متین سیگاری را که به میان انگشتانش به بازی گرفته بود، گوشه

 .چشمکی ریز زد و سرش را به عالمت پرسش تکان داد

 چه گندی؟ -

 .اری توی کارخونه نظرش رو جلب کنمگذ گذار تا برای سرمایه امروز رفته بودم شرکت این مردک سرمایه -

 :ی لبش برداشت و با لحنی جدی پرسید اش را همراه سیگار گوشه متین نقاب شوخ و لودگی

 خب؟ -

هیچی دیگه، از بخت بدم پدر مهربان پنج دقیقه قبل از جلسه زنگ زد و گفت قرار بود که تا آخر هفته بیایی و صیغه رو در حضور  -

های نوجوون  تونستم بگم مثل این پسر بچه گفتم؟ نمی یومدی؟ به جان صبا حسابی آچمز شدم. چی بهش میمهربان فسخ کنی چرا ن

عاشق پیشه منتظر بودم تا توی این مدت یه موبایل به دست دخترت برسونم و براش بگم من تحت هیچ شرایطی ازش دست 

ای تا من  دونم چرا اصرار داشت امروز بریم یه گوشه کنم. نمی کشم و به من فرصتی بده تا یه راهی برای راضی کردن پدرش پیدا نمی

در حضور مهربان صیغه رو فسخ کنم. بهش گفتم فردا هم روز خداست و جواب داد از بد قولی بدش میاد و روی حرف من حساب 

باور کن مکالمون بیشتر از چهار کرده بود. منم به ناچار گفتم مدت صیغه رو بخشیدم و اون هم مهریه رو بخشید و تلفن رو قطع کرد. 

 !جمله نشد
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هایش را با دود سیگار در آمیخت  ای، آن را شعله ور کرد. نفس ی لبش جای داد و با فندک نقره متین سیگار خاموش را بار دیگر گوشه

 .جان رو به هوا به پرواز در آمد ی باریک و بی و چند حلقه

 .وندم. زنگ بزن باهاش حرف بزن و براش توضیح بدهخب غمت چیه؟ موبایل رو که به مهربان رس -

 .اش خارج شد مثل اسیری که درون چاه افتاده باشد نا امیدانه نفسی چون آه از سـ*ـینه

گند دوم همین که توش گیر کردم. سرجلسه، مهربان زنگ زد و مجبور شدم تماسش رو قطع کنم و برای اینکه این مردک به تریج  -

زنم؛ ولی این مردک تا ساعت پنج و نیم، شیش غروب  موبایلم رو خاموش کردم. با خودم گفتم بعد از جلسه زنگ میقباش بر نخوره 

یکسره ور زد و مزخرفات به هم بافت. از دفتر کارش اومدم بیرون توی ماشین دیدم که ای دل غافل موبایلم رو روی میزش جا 

جا مونده و اون هم گفت آقای رییس کوفتیشون چند دقیقه پیش رفته و در گذاشتم. برگشتم شرکت و به منشیش گفتم موبایلم 

دفترش رو قفل کرده و کلید نداره. رفتم توی پارکینگ دنبالش از بدشانسیم رفته بود. منشی گند دماغش گفت آدرس بده همین که 

 «.تم رسیدفرستم و موبایلم چهار، پنج ساعت بعد دس رییسش برگردن موبایل رو با پیک براتون می

 :ای نامنظم از دود از دهانش خارج شد و گفت ی لبش گذاشت و حلقه متین پاهای بلندش را روی هم سوار کرد و سیگار را گوشه

 !زدی کارت سخت شد. باید بری تو فاز زن ذلیلی و منت کشی. خب با تلفن کارتی بهش زنگ می -

 :اددرنگ پاسخ د صدا به روی لبش جای گرفتو بی پوزخندی بی

کردم تا برسم خونه و  بایست صبر می ی خطی که به مهربان دادم از حفظ نبودم و می کنه. شماره قدر عقلم کار می هنوز اون -

 .اش رو که یه جایی یادداشت کرده بودم بردارم. وقتی رسیدم خونه زنگ زدم؛ ولی باز هم موبایلش خاموش بود شماره

 .اش رو داره ا دوست بوده و؛حتماً شمارهزنگ بزن مهرسا، صبا یه مدت با مهرس -

 !اطراف تکان داد، خب مشکلش که یکی دوتا نبود از سر تأسف سری به

گیرم  ی مهرسا نبود یقیناً بعد از این ماجراها حذفش کرده. خط مهرنوش هم اعتباری و هر چی تماس می توی گوشی صبا شماره -

اس،  ثابت خونه هم که با حضور پدر و مادرش تکلیفش معلومه! واقعاً مسخره خاموش. احتماالً اون هم خطش رو عوض کرده. تلفن

 .در دنبال دختری هستم که دوستش دارم ها دزدکی دربه چهار پنج سال دیگه چهل سالم میشه و مثل این پسر بچه

 .لی چیبس خاموش کردمتین دود بعدی سیگار را همچون ابری کوچک بلعید و سپس آن را به نیمه نرسیده بود داخل پاکت خا

 .خوای راهکار ارائه بدم؟ من توی این زمینه استادم و دوتا پیرهن بیشتر پاره کردم ای بابا. حاال روشت برای منت کشی چیه؟ می -

کرد و عاقبت درنهایت درماندگی و استیصال  چهار چرخ ذهنش چنان پنچر بود که هیچ راهکاری حتی از حوالی ذهنش هم عبور نمی

 :ادجواب د

روز   اش، مدیر مدرسه هم وقت گیر آورده و کنم. فردا صبح باید با صبا برم مدرسه ممنونم برای هم دردیت، خودم یه کاریش می -

 ها حرف بزنه. بعد از ظهر هم به صبا قول دادم دوتایی  جمعه جلسه اولیا و مربیان گذاشته و تمام پدر و مادرها صدا کرده تا درمورد بچه
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 .رم در خونشون ما، اگه نشد تلفنی با مهربان حرف بزنم شنبه صبح میبریم سین

 .رفت دستی براش تکان داد یوسف این را گفت و دستانش را به زانو اهرم کرد و برخاست و درحالی می

 !خیر آقای استاد شبت به -

 :تر ادامه داد سپس رو به پوران خانوم شد و با لحنی مؤدباته

 .خیر خوریم منتظرمون نباشید. فعالً شب به فردا ناهار رو بیرون می پوران، من و صبا عمه -

سمت متین آمد. کنارش نشست و  تاپ را از روی پایش برداشت و از آن سوی سالن به خیری زیر لب گفت و لب خانوم شب به پوران

 :تر از حد معمول بود پرسید که صدایش آرام درحالی

 !دونم با تو پرسم بدون حاشیه و پیچوندن جواب میدی وگرنه من می م، فقط یه سؤال میهای مردونتون ندار پچ کاری به پچ -

 .متین خندید و دست دور گردن مادرش انداخت

 .تر، بپرس تا راستش رو بشنوی جون خطرناک شدی! گردن ما از مو نازک پوران -

 :نگاهی انداخت و جواب داد می اتاقی که صبا و یوسف در آن خوابیده بودند نی پوران خانوم به در بسته

پرسم چیزی شده؟  یوسف چشه؟ یه چند روزه که سرحال نیست. صبا هم تو خودش و مثل قبل خیلی جنب و جوش نداره! ازش می -

هام سنگین شده؛ ولی دروغ میگه من این بچه رو بزرگ کردم و حرف راست و دروغش رو تشخیص  میگه چیزی نیست و درس

 .دم می

 :یرخواهی و کمک به یوسف، سر بیخ گوش مادرش فرو برد و گفتمتین از سر خ

خاطر صبا با این وصلت  خواد. گویا پدرش به جون موضوع همون دختراس، همون که اسمش مهربان و یوسف اون رو می پوران -

ی محرمیت  یغهراضی نیست. دختره هم چشمش به دهنش پدرشه و میگه هرچی اون بگه. یوسف به خواست پدر مهربان، امروز ص

 .تونی یه کمکی بکن از این برزخ خالص بشه شون روهم فسخ کرد خالصه داغون، داغونه اگه می بین

 .خود گرفت ی سردی به پوران خانوم ابروهای پهن و بلندش درهم قفل شد و چهره

طوارها برای چیه؟ یوسف که خوان این ا کشه؟ اگه همدیگه رو می زنه و با پا پیش می یعنی چی؟ این دختره با دست پس می -

 .اش رو بندازه دور، این روزها خیلی از این بچه غافل شدم تونه بچه نمی

قدر یک نفس  شد و بعد از تأملی به چنان که فقط خط چشم پهن پشت چشمانش دیده می چشمانش را همچون خطی باریک کرد آن

 :کوتاه پرسید

 به نظرت مهربان چجور دختریه؟ -
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های مربوط به آن کاری نداشت. برای همین از  زد و به سجایای اخالقی و مقوله وصوالً چهره همیشه حرف اول را میبرای متین ا

 :اطراف تکان داد، جواب داد منش و رفتار مهربان فاکتور گرفت و سرش را ریز و ممتد به

 .ی تعمیر ساعت داره اباش هم مغازهتره. ب ی من دختر معمولی؛ ولی خواهرش خوشگل ای بدک نیست؛ ولی از نظر سلیقه -

کردم بی خیال شده، نگو خانوم طاقچه باال  حاال دارم متوجه میشم. وقتی یوسف حرفی از خواستگاری این دختره نزد فکر می -

 .گذاشته

 :تزده، گف خاست شتاب که برمی خواست بیشتر توضیح دهد اما تلفن نازنین هوش و حواسش را پرت کرد و درحالی متین می

 .زنیم حاال بعداً حرف می -

سمت اتاقش راهی شد و پوران خانوم بالفاصله برای خدمتکار یوسف انیسه خانوم پیام داد تا  سپس بشکن زنان، موبایل به دست به

انی سرو سامان صبا و یوسف سر و سام ی آقای دلشاد را برایش از طریق پیامک بفرستد. دیگر وقتش بود تا به زندگی بی آدرس خانه

 .دهد

*** 

ماند و مهربان تا طلوع صبح بیدار  داریشان جا می زنده های بیداری و شب شود، خواب پشت دروازه ها وقتی درذهنشان جنگ برپا می زن

 .هایش را لقمه کرد و فرو داد صدا اشک ریخت و بغض ماند و بی

رکعت نماز دل به رختخوابش سپرد و نرمالو را به بغـ*ـل تر، پیش از طلوع خورشید بعد از دو  عاقبت با تنی خسته و ذهنی خسته

 .هایش تاب نیاوردند و به دنیای خواب فرو رفتند گرفت و به حالت جنینی در خود مچاله شد و دمی بعد پلک

قبت پیس داشت در آمیخت. عا خواب ناآرامش جایی بین مرز خواب و بیداری با حجم زیادی از کلمات نامفهوم که آوایی چون پیس

باز از  دل و ی آفتاب دست ای خندان باالی سرش دید که اشعه سختی باز کرد و مهرسا و مهرنوش را با چهره ها سنگینش را به پلک

 .سرشان آن دو را غرق نور کرده بود پشت

نوش پیش از دید و عاقبت مهر ی مضطرب آن دو نمی چیز جز چهره ذهنش همانند بوم خام نقاشی، چنان خالی و بکر بود که هیچ

 :مهرسا خم شد و آهسته، ولی شمرده، جایی حوالی صورتش، گفت

 مهربان جان، بیدار شدی؟ -

وفایش بود و در پالن بعدی  قد ایستاد، یوسف بی گرفت. اولین نفری که در ذهنش تمام لحظه هوشیاری در ذهنش رنگ می به لحظه

 .صدایش جای گرفت ی بی ها داری و گریه شب زنده

وپالیش را با دست جمع  ی تخت نشست و موهای بخش جوابی بدهد، آهسته و نرم، نرمالو را پس زد و برخاست و روی لبهآنکه  بی

 :کرد و کوتاه پرسید

 ساعت چنده؟ -
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سرش هول داد و کنار تخت زانو زد و هردو دستش را روی پای مهربان  اش را به پشت تاب، یک تای موی بافته شده مهرسا بی

 :سرهم جواب داد یش از مهرنوش عجوالنه و پشتگذاشت و پ

 .خوابی؟! ساعت یازده شد وای آبجی، چقدر می -

 .نچی زیر لب کرد و سری از روی تأسف تکان داد سپس نچ

خوای بیرون بری؟ خانوم دکتر با یه جعبه  جوری می قد نخود چی شده. حاال چه آلود شده؟! چشمات هم چرا انقدر صورتت پف -

ها، البته خودش که چیزی نگفت و ما خودمون حدس زدیم و سراغ تو رو  ده. غلط نکنم اومده خواستگاری و این حرفشیرینی اوم

 .کنیم گرفت و گفتیم اآلن صداش می

 .ها دستش را به حالت بادبزن به اطراف تکان داد مهرسا همانند پیرزن

 !خوای بیرون بری؟ جوری با این سروریخت می حاال چه -

کرد. دلهره  شد، او را هوشیار می اش شش دونگ برگشت. اصالً هرچه که مربوط به یوسف می ه هوش و حواسش رفتهبه یک بار

درنگ به جان دلش افتاد و بعد هم جان دستانش. رو به مهرنوش شد و با صدایی که شبیه کسی که خروسک گرفته باشد، گیج و  بی

 :مبهوت، پرسید

 ی یوسف اومده؟ راست میگه، عمه -

های مهربان رفت و سرش را به داخل آن فرو برد و  سمت کمد لباس کنان به مهرنوش قری به گردنش داد و تابی به چشمانش و خنده

 .ها شد مشغول زیرورو کردن آن

 .ترش رو فرستاده تا آقاجون رو راضی کنه کشی، بزرگ خواب بلند شو، آقای مهندس برای منت عروس خانوم خوش -

 :ی صبرش سر ریز شد و پرسید قل افتاده، جوشید، از کاسه ره به قلشو ته ته دلش دل

 یعنی آقاجون راضی میشه؟ -

ها یه آبی به  خاطر تو کوتاه میاد. حاال پاشو به جای این فکر و خیال شاءاهلل، آقاجون شاید اولش بدقلقی کنه؛ ولی مطمئنم به بگو ان -

 .یوسفش برسه، قصه تموم بشه دست و صورتت بزن و بیا یه بله بگو تا زلیخا به

زد و  وپر می دادگی دو دلدار ختم شود. خب گویا مرغ آمین دیشب حوالی دلش باال از خدایش بود این قصه با تمام فراز و فرودش به دل

 .داری و دعاهایش به استجابت رسیده بود زنده شب

است. گیج و منگ، مانند کسی که از عالم دیگر آمده  کرد مرغ دلش بعد از یک طوفان سهمگین به ساحل آرامی رسیده احساس می

 :باشد، از جای برخاست و رو به مهرنوش پرسید

 کار کنم؟ حاال من باید چی -
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دیده  های دنیا ی کنار تخت رفت، آن را گشود و چند قلم کرم، رژلب و ریمل بیرون آورد و همانند پیرزن سمت کشو مهرسا با عجله به

 :زده گفت شتاب

 .جوری بیرون نرو، خوبیت نداره دوزک کن؛ این کم بزک خواد صورت رو بشوری، بیا یه بجی نمیآ -

اش دامن زد و یقین داشت مهرسا این دیالوگ را در فیلمی دیده یا در کتابی  ی مهرسا به گیجی و تحیر و سرگشتگی جمالت پیرزنانه

 .کند خوانده است که حاال برای او خرجش می

ی گردی داشت به همراه شلوار جینی تنگ و ترش  هایی در کمر که یقه کوتاه با برش رنگ آستین ک بلوز سفیدمهرنوش تروفرز ی

 .اش فرود آمد ها دقیقاً به هدف اثابت کرد و تخت سـ*ـینه سمتش پرتاب کرد و لباس به

یرون ببینیم حرف حساب عمه خانومش ها را بپوش و دستی به سروصورت و موهات بکش، بیا ب خواد بکنی. فقط این کاری نمی هیچ -

کشون داریم، بیا وببین! باید یه کم این آقای مهندس رو ادبش کنیم تا حساب کار دستش بیاد و دلش آب بشه.  چیه؟ امروز یوسف

 .رسونیم ی عروس خانوم رو به دستش می وقت با یه مَن افاده و منت، جواب بله اون

زنان بیرون رفتند و او ماند و  کرد؟! مهرنوش و مهرسا بشکن ی خودش چه می حاال با دل آب شدهبعد از آن همه گریه، باالخره خندید. 

 .کرد قلبی که آدرنالین از آن شره می

ساخت. با  دوزک فقط از او دلقک می های متورم، بزک آلود و پلک اش نگاهی انداخت؛ با صورت پف ی کوچک دستی به چهره در آینه

 .های انتخابی مهرنوش را به تن کرد و راهی شد فاکتور گرفت؛ ولی لباس ها یک تصمیم جدی از آن

*** 

ی اهالی خانه را  ای تزیین شده بود، همه اش با پوست حیوان بخت برگشته حضور پوران خانوم با آن پالتوی الکچری که دور یقه

 .گذاشت جای به جوابش همراه به الٔ  زده کرد، آنچنان که در سر هرکدام یک سو شگفت

ی خواستگاریست و این که آقاجان را مجاب کند تا به این  ی یوسف به منزله مهرنوش و مهرسا هر دو یقین داشتند که حضور عمه

 .وصلت فرخنده جواب مثبت دهد

ه بود زدند، چنان او را به جو پرتاب کرد پوشی که همه از جمله خودش خانوم دکتر صدایش می حوریه خانوم حضور زن مقتدر و شیک

 .دانست ای برای خواستگاری رسمی بعدی می کرد و ته ذهنش آمدن او را مقدمه وپاره می هایش را تکه که به طور ممتد تعارف

رویش که بسیار مودبانه برخورد  داوری و قضاوت را کنار گذاشت و به خودش وعد و وعید هم نداد تا زن پیش آقای دلشاد پیش

دعوتش را بگوید و فقط در این میان مهربان بود که استرس دمار از روز گارش در آورده بود و  ضور بیکرد، دهان باز کند و علت ح می

های درشت عرق به ردیف پشت لبش صف کشیده بودند و طوفانی از جنس  هایش، همانند همیشه دانه عالوه بر لرزش خفیف دست

 .شوره دلش را زیرورو میکرد دل
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های ردوبدل شده بین  ، همانند دود غلیظی که تمام اکسیژن هوا را بعیده باشد و تنها گاهی تعارفسکوت سنگینی بر فضا حاکم شد

 .شکست های کوتاه پوران خانوم کمر سکوت جاری در فضا را می حوریه خانوم و جواب

ی  داد، گاهی هم از گوشه ه میهایی کوتا های حوریه خانوم جواب که به تعارف نوشید و درحالی جرعه چای تلخ را می پوران خانوم جرعه

اش را نوشید و سرش را به.سمت مهربان چرخاند و نگاه  کرد و عاقبت با ژستی شیک، آخرین جرعه از چایی چشم مهربان را نگاه می

اش را  هاش را تسخیر کرده است و اولین چیزی که توج ی او به گردش در آورد تا ببیند دختری را که دل برادرزاده مشتاقش را در چهره

سر محکم، دم اسبی بسته بود و به غیر  هایش بود، موهای نارنجی را از پشت های ریز و درشت روی بینی و گونه ومک جلب کرد، کک

های متورمش چندان چنگی به دل نمی زد؛ اما رفتار و کردار با وقارش ستودنی بود و در  ی پف کرده و پلک اش چهره از بینی قلمی

 .زد شتش متانت موج میچندان در چشمان نه

 !پس مهربان خانوم شما هستید؟ -

هایش به روی پوران خانوم و لبخند محوش نشست. لبخندی که نه رنگ رضایت داشت و نه  به یک باره سر برداشت و مردمک

 .قدر مصنوعی و آزاردهنده جان را وادار به خندیدن کرده باشند، همان حکایت از نارضایتی. گویی یک عروسک بی

های عرق از روی ستون فقراتش سر خورد و پوستش را به قلقلک وا داشت و  کمرش را صاف کرد تا گردنش برافراشته باشد و دانه

 :مودبانه جواب داد

 .بینمتون. تعریف شما را از صبا جون و انیسه خانوم زیاد شنیدیم حالم می بله من مهربانم، خوش -

درنگ،  را روی پای دیگرش سوار کرد و دستانش را به طور نمایشی و فرا گیر تاب داد و بیپوران خانوم به مبل تکه زد و یک پایش 

 :گفت

م صبا و پسرم متین حساسیت دارم؛ آخه انیسه خانوم سال.های  بنابراین مطمئنم ایشون بهت گفتن که چقدر روی یوسف و نوه -

 .مون خبر داره وپوک زندگی کنه و از جیک زیادی که خدمتکار یوسف و گاهی هم برای من کار می

 :هایش را سبک سنگین کند و ادامه داد آنگاه اندکی تأمل کرد، مانند کسی که بخواهد طعم دهانش را بچشد یا جمله

 .سفر بودید مدت هرچند کوتاه با هم، هم البته اگه ایشون هم نگفته باشه، یقین دارم یوسف این مطلب رو گفته، باالخره یه -

ای بود که دیروز فسخ شده یا  سفر کنایه به صیغه دانست منظور از هم بندی کرد و نمی ها را در سرش دسته هگیج و گنگ جمل

داد و  ودرشتش حاال دیگر لحن پر از تحقیر را خوب تشخیص می منظورش سفر به افغانستان است! به لطف بهزاد و تحقیرهای ریز

خوان یک روز تعطیل برای احوالپرسی به  بود اطمینان داشت این زن صبح خروسها بود! هرچه  چینی فهمید این مقدمه چیزی که نمی

 !ها نیامده بود ی آن خانه

شوره یا ترسی گنگ از آنچه  غل کرد و تا حلقش باال آمد. حسی مثل دل های بد از ته دلش غل ناگهان مثل چاهی که بجوشد، حس

 .های این عمه خانوم پنهان شده بود وپشت ناگفته پس
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های مامان حوری و آقاجانش گذشت و مهرنوش و مهرسا هم دیگر لبخندی بر لب نداشتند. انگشتانش را  هایش گذرا از اخم مردمک

 :در هم جفت کرد تا لرزش دستانش پنهان بماند و کوتاه و موجز جواب داد

 .بله -

ای از گل مریم در هوا متصاعد  کرد، رایحه کرار میاش را باز و بسته و هر بار که این کار را ت پوران خانوم گره روسری ابریشمی

 :سمت آقای دلشاد چرخاند و گفت شد، سپس سرش را نرم و با طمانیه به می

سر گذاشته. مرگ پدر و مادر و همسرش در یک حادثه گازگرفتگی  ی من یوسف، روزگار بسیار سختی رو پشت آقای دلشاد، برادرزاده -

ای ساخته که باعث شد من کمتر  ی اندک از اون مرد خودساخته و راه انداختن یه کارخونه با سرمایه و بزرگ کردن یه بچه شیرخواره

 .هاش دخالت کنم توی خواسته

 .سمت او گرفت ی مقتدر به عالمت سکوت کف دستش را به ای بگوید! اما او همانند یک فرمانده حوریه خانوم دهان باز کرد تا جمله

 .دید عرایضم تموم بشهکنم اجازه ب خواهش می -

 .آنگاه با همان اقتدار در بیان جمالتش ادامه داد

کنه. وقتی درمورد خواستگاری از مهربان جان با من صحبت کرد، چشم  کاری رو بدون فکر نمی ی من مرد عاقلیه و هیچ برادرزاده -

اد آماده کنم؛ ولی وقتی دیشب فهمیدم خو بسته پذیرفتم. حتی سعی کردم ذهن صبا رو که پدرش رو شش دونگ برای خودش می

 .خاطر حضور صبا با این وصلت مخالف هستند، دیگه نتونستم ساکت بمونم آقای دلشاد به

 .های بعدی پوران خانوم بودند تا گره این معمای حضور او باز شود ای بر جمع حاکم شد و همه به دنبال جمله کننده سکوت خفه

 .سمت مهربان به گردش درآورد تا او را خطاب قرار دهد پوران خانوم به نرمی سرش را به

  پس  تفاوتیم. من معنی این با دست قدر حواسم جمع هست که بدونم دوروبرم چه خبره و سکوت من رو نگذار به پای بی دخترم، اون -

تونه داشته  قط یک معنی میفهمم. وقتی پدرت راضی نیست و تو هم کنار کشیدی، برای من ف ها رو نمی زدن و پا پا پیش کشیدن

 .باشه

اش  های خرد شده آن، غرور دخترانه ای قلبش جای گرفت و آن هم تاالپی به زمین افتاد و شکست و تکه تمام دنیا داخل گوی شیشه

 .رحمی هدف گرفت. این زن آمده بود تا رویای با یوسف بودن او را به مسلخ ببرد را با بی

خنده و یوسف هم  ه زنش و دخترم، تنها دارایی من شد صبا، یوسف و متین. صبای من دیگه نمیبعد از مرگ برادرم، به همرا -

ش تصمیم بگیره. دخترهای  خوای، از سر راهش برو کنار تا بتونه برای آینده ی شاد گذشته رو نداره. حاال که یوسف رو نمی چهره

 .گذارن زیادی در حسرت یوسف هستن و صبا رو روی چشماشون می

های بدنش  تک سلول به ایست! تک گفت، دوست نداشتن دیگر چه صیغه آورد و می خواست فریادی به بلندای کوه دماوند برمی ش میدل

 خاطر داشتن یوسف از مرغ هوا و ماهی دریا هم مراقبت کند؛ اما به حرمت  زند. صبا که هیچ، حتی حاضر است به برای یوسف پرپر می
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سمت پدرش و مامان حوری چرخید تا بلکه  اش را نگفت و سکوت کرد و نگاه ملتمسش به جمالت ذهنیغرورش هیچ یک از این 

 .ها با تدبیری او را از ته چاه چه کنم بیرون بکشند آن

اش کشید تا چند پرز  ی حوریه خانوم، دیگر خبری نبود و با رویی ترش و خلقی تنگ دستی به پر دامن کوتاه ی پهن شده از خنده

 :ایش داد و گفت های قهوه ده به آن را پاک کند، سپس تابی به مردمکچسبی

خانوم دکتر، خدا شکر من و همسرم دخترهامون رو جوری تربیت کردیم که همیشه خواهان داشته و دارند. تا اون جایی که من  -

مر اصرار داشتند. حتی این ما بودیم که ی خواستگاری خواستن و روی این ا اطالع دارم این آقای مهندس روشن هستن که از ما اجازه

ای که بنابر مصلحت توی افغانستان بسته شد، فسخ بشه. از اون گذشته همسر سابق مهربان جفت پا ایستاده تا  پبشنهاد دادیم تا صیغه

 .ای رو شروع کنن یه بله از مهربان بگیره و دوباره از نو یه زندگی تازه

 :جان و رمق روی لبش نشاند و مودبانه گفت همسرش صبورانه منتظر ماند و ماهرانه یک لبخند بیی  آقای دلشاد تا انتهای جمله

خانوم دکتر، آشنایی با شما برای ما افتخاریست. از بابت دختر من خیالتون راحت، مهربان من هیچ سدی در برابر خوشبختی  -

تون پیدا  به آقای مهندس ابالغ کنید. امیدوارم عروسی الیق خانوادهتونید تشریف ببرید و این رو رسماً  ی شما نیست. می برادرزاده

 .کنید

دادند، همراه با بغض  ی شمشیری آخته، به خورد یکدیگر می ها که جمالت مودبانه را با تبحر روی لبه ی پر از التهاب آن وگو گفت

 .ی مهربان به پایان رسید ای میان سـ*ـینه خفته

ی تابستانی  مهربان در دم رویاهایش را یکسره بر باد دید، گویی یوسف فقط سهم کوچکی از یک قیلولهضربه آنچنان مهلک بود که 

ی  گونه در صبح یک جمعه هایش جا گذاشته بود و بدین بود که با بیدار شدن از خواب، رویای شیرین با او بودن را میان خواب

رساند، بهشت رویاهای  سختی دامن انوارش را به زمین می ده بود و بهزمستانی که خورشید پشت ابری از دود و غبار شهر پنهان ش

 .چیز برای او به پایان رسید گیر مبدل شد و همه مهربان به کابوسی دل

*** 

 .سرش بست هایی خمیده به اتاقش رفت و در را هم پشت با رفتن پوران خانوم، مهربان بهت و ناباوریش را برداشت و با شانه

خراش مهربان، سکوت جاری در فضا را یک جا بلعید و بر تن سکوت  های دل اهی عمر چند پلک بر هم زدن، زجهدقایقی به کوت

 .وخش انداخت خط

کردند و تنها آقای دلشاد بود که  اش می ریزان تنها نبود و مهرسا و مهرنوش و همچنین حوریه خانوم هم همراهی البته در این اشک

 .کرد اش پنهان می انهبغضش را مردانه پشت نقاب مرد
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ورنگ فرود آمد و  های تر خوش آب ها پرتاب کرد و درست وسط شیرینی سمت شیرینی ی شیرینی را به حوریه خانوم با حرص در جعبه

 :هایش را پاک کرد، رو به همسرش شد و گفت ی پیراهنش اشک با گوشه

خواد و اگه تا حاال روی حرف  بان مهندس رو با همین شرایط میحمید جان، چقدر بهت گفتم انقدر سنگ جلوی پاشون ننداز. مهر -

ی دلم قرص نیست و گفتی بهزاد  شما حرفی نزده و کوتاه اومده، فقط به حرمت حرف شما بوده؛ اما لج کردی و گفتی که چهارگوشه

 .هم هست و مهربان باید به خودش فرصت بده و اله و بله. بفرما، حاال تحویل بگیر

وپشت آنچه را  اش فرو برد و سعی کرد تا باری دیگر پس نمکی ی فلفل از سر کالفگی دستی نمایشی به موهای تنک شده آقای دلشاد

 .اندیشید توضیح دهد که می

خوام. با خودم گفتم، مهربان شاید بعد از طالق برای پر کردن خلع عاطفیش به یه مرد زن  م رو نمی حوری جان، من که بد بچه -

کم به خودش فرصت بده و به بهزاد هم که شرایط بهتری از مهندس داره فکر کنه. از  سن مهرسا داره پناه آورده، یه هم مرده که بچه

ها از آسیاب افتاد، همین عمه  گیری دخترم رو دست مهندس بدم و دوتا فردای دیگه که آب تونم بدون سخت اون گذشته، نمی

تر از آب خوردن  ی من بوده که راحت که البد چشمت دنبال مال و منال برادرزاده م سرکوفت بزنه خانومش با لفظ قلمش به بچه

 !جواب بله رو از توی آستینت در آوردی

ی آستینش پاک کرد و مانند کسی که عزیزی را از دست داده باشد، خود را  های روانش را این بار با گوشه حوریه خانوم سلسله اشک

 .ی آهسته به پایش کوبید ربهتپ چند ض ننووار تکان داد و تپ

 !م، انگار پیرهن بختش رو با اشک و حسرت دوختن چی بگم واهلل؟! بمیرم برای بچه -

سمت اتاق مهربان راهی  حرف به کرد و بی هایش را پاک می که اشک کاغذی دیگر برداشت، برخاست و درحالی مهرسا خم شد دستمال

 .ادشد و با صدای محکم و قاطع پدرش در دم ایست

 کجا؟ -

 .اش به پرواز در آمد ی پا چرخید و موهای بافته شده سمت باال کج شد، سپس روی پاشنه ی لبش به گوشه

 !هاش دلم رو کباب کرد میرم پیش آبجی مهربان دلداریش بدم. زجه -

 :آقای دلشاد قاطعانه گفت

 .الزم نکرده. مزاحمش نشو. بیا بنشین بگذار راحت باشه -

 .ک پایش را محکم به زمین کوبید و به سر جایش برگشت و روی مبل نشستمهرسا پر حرص ی

دونستم اون  کنه و به حرفش گوش نمیده. من می کس آدم حسابش نمی آدم سگ توی کوچه بشه کوچیک خونه نباشه؛ چون هیچ -

ها به تو نیومده. دیدید عمه  فضولیبه آبجی مهرنوش هم گفتم، گفت این   صبای مارمولک اجازه نمیده باباش با مهربان ازدواج کنه

 .خانوم آقای مهندس، با اون لفظ قلمش چیزی نمونده بود مهربان رو قورت بده. البد عمه خانوم رو هم صبا پرش کرده بود
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انداخت و با ای باال  ای جانانه خرج زبان تند و تیز مهرسا کرد تا حساب کار دستش بیاید؛ ولی او خیرسرانه شانه غره حوریه خانوم چشم

 .سمت او برگشت هایش به صدای پدرش مردمک

کم باهاش  خوام یه مهرسا جان بابا، به جای حرف زدن پشت سر مردم پاشو یه لیوان آب بیاره بده من تا برای خواهرت ببرم. می -

 .تنهایی حرف بزنم

انه رفت و جلدی با یک لیوان آب که به این سو و سمت آشپزخ ی آقا جانش را در هوا قاپ زد و تر و فرزتر از همیشه به مهرسا جمله

 .زد، برگشت آن سو لمبر می

سمت اتاق مهربان راهی شد. البته تنها هم نبود و یک صف  لنگان با لیوان آب، به سختی برخاست و لنگ آقای دلشاد مانند همیشه به

 .و مهرنوش به دنبالش روان بودند کردند! در ابتدای صف مهرسا قرار داشت و پشت سرش حوریه خانوم مشاعیتش می

*** 

سوزانند و حاال جگر مهربان از  ای دارند و دل که هیچ جگر را هم می ها یا حتی لحن صداها، حرارتی چون مذاب گداخته بعضی حرف

اشته بود. سوخت. گویی پوران خانوم یک زغال داغ، دقیقاً بر روی دلش جا گذ وفایی یوسف می لحن تحقیرآمیز پوران خانوم و بی

کشاند و  ی حوادث می اش افتاده که او را چون برگ ناتوان مدام به این سو آن سو کرد کوالکی سهمیگن به میان زندگی احساس می

 .کوبد به در و دیوار غم می

 .خوش گردباد بر فنا رفته بود حاال مانده بود با یک دل بالتکلیف و رویای بودن با یوسف که دست

های ترش را  ها به آنجا رسوخ نکرده بود، مردمک ی دیگر نرمالو که هنوز رطوبت اشک تختش تکه زد و با گوشه ی چمباتمه به لبه

ی در اتاقش دید و از پس شانه.های باریک او مامان حوری و مهرنوش را و مهرسایی  پاک کرد و پدرش را همراه لیوان آبی در آستانه

 .اخل اتاق بیاندازدکرد خود را زودتر از بقیه به د که سعی می

 .از حالت چمباتمه خارج شد و چهار زانو نشست

ی او  شانه به لنگان خود را به تخت مهربان رساند، لیوان آب را به روی میز کنار تخت او گذاشت، خودش هم شانه آقای دلشاد لنگ

 :وپالیش کشید و گفت وار به موهای پخش نشست، دستی نوازش

 شد؟ بابا جان، خوبی؟ دلت سبک -

کرد  محلی می اش هم بی گرفت و به غرور له شده رحمانه سوزانده بود، فاکتور می اش که پوران خانوم آن را بی خب اگر از جگر سوخته

 !گرفت، حالش خیلی خوب بود وفایی یوسف را هم ندید می و بی

 :را پاک کرد و گفت هایش ی لبش پیچ خورد. سری جنباند و با پشت دست اشک سعی کرد بخندد؛ اما فقط گوشه

 .بله آقاجون، بهترم -

 هام گوش بدی؟ تونی به حرف خوبه، پس می -
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اش را با نرمالو  ی بینی وتوپ بیفتد. آب راه افتاده حاال که یوسف را نداشت، دلی هم در کار نبود تا هری به پایین سرازیر شود یا به تاپ

 :پاک کرد و کوتاه جواب داد

 .بله آقاجون -

ی چشم انداخت و  نگاهی از گوشه کردند، نیم ها را تماشا می شاد به آن سه که در یک خط کنار هم ایستاده بودند و خیره آنآقای دل

 :گفت

م  وقت دلم نخواست تو و خواهرهات رو ناراحت کنم و اگه چیزی هم گفتم و تندی کردم فقط برای این بود که تجربه بابا جان، هیچ -

بینم. من هم یه مردم و جنس خودم رو فوت آبم. هر چی برای مرد جماعت دست  فردای دیگه رو از اآلن میاز شما بیشتره و دوتا 

 .رنگ میشه وتاب دلشون کم تر باشی بیشتر طالبت میشن؛ اما همین که ببین راحت به دست اومدی خیلی زود از تب نیافتی

 .د خیسی روی آن را پاک کند و ادامه دادی دخترش را لمس کرد تا ر اش گونه های بزرگ و مردانه با دست

خواد باشه. یه بار سر بهزاد عجوالنه تصمیم  وتاب مرد زندگیت باشی باباجان. حاال اون مرد خوشبخت هرکی که می بگذار تب -

این آسونی هاش دوباره تکرار بشه. این بار حواسم به دخترهام هست و به  گذارم ماجرای بهزاد و گربه رقصونی گرفتم، دیگه نمی

طور که جلوی پای مهندس سنگ انداختم، به بهزاد هم سخت گرفتم و هزار تا  سپارمشون . همون ها رو دست هرکسی نمی اون

تره، دلیل اول این که بهزاد  وشروط سخت براش گذاشتم. هر چند هنوز هم معتقدم بهزاد به چند دلیل برای زندگی مناسب شرط

 .تون دو ساله ده و حاال با چشم باز برگشته، دوم این که از مهندس سنش کمتره و اختالف سنیفهمیده چه گوهری رو از دست دا

 .هایش انداخت ی کوتاهی بین جمله هایش را تر کرد و فاصله لب

اگه ش باشه. حاال تصمیم با خودته،  ای هم نداره که مسئول زندگی و آینده درسته که بهزاد وضع مالی مهندس رو نداره؛ ولی بچه -

های سفت و سخت من باید کنار بیاد. اول از همه دخالت نکردن این عمه خانوم سیتی سماقی و تند  وشروط مهندس برگشت با شرط

 .و تیزه. اآلن هم سعی کن عاقالنه تصمیم بگیری، جوری که در آینده برای تصمیی که اآلن میگیری خودت رو سرزنش نکنی

گفت، فقط صد حیف که خداوند از ازل دل  بالید و یک آفرین بلندباال می ید به خودش میبرای داشتن چنین پدری دوراندیش، با

 !آدمیزاد را کر و کور آفریده و در سـ*ـینه جای داده بود

اش راه گرفت و آقای دلشاد دستش را میان  ی امن پدرش تکه داد و قطره اشکی کج و معوج به روی گونه سرش را کج کرد و به شانه

 :د گرفت و گفتدستان خو

 دوست داری یه چند وقت با مهرنوش دوتایی مسافرت برید تا حال و هواتون عوض بشه؟ -

 .کرد سفر نمی گذاشت و با خود هم زد، در خانه جا می پیشنهاد خوبی بود، تنها به این شرط که دلش را که در هوای یوسف بال و پر می

 :زده گفت ی پر هیجان به دستانش داد و شتابسرعت نور از ذهن مهرنوش گذشت، تاب ای به صاعقه

 هاش که هنوز هست، فقط باید یخچال  ی قدیمی عمه همای خدا بیامرز. تمام وسیله چه پیشنهاد خوبی! به نظرم بریم اصفهان خونه -
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 .ز عروسی کنمرو به برق بزنیم و گاز رو باز کنیم. آخرین باری که رفتم اونجا، قبل از این بود که با نجیب خدا بیامر

 :حوریه خانوم که تا آن لحظه ایستاده بود، صندلی میز تحریر را پیش کشید و روی آن نشست و گفت

ی عمه  ای شده. برید بوشهر خونه سه سالی میشه بهش سر نزدیم، البد اآلن برای خودش بیغوله-اونجا که جای موندن نیست؛ دو -

 .عوض بشه و برگردیدحمیرا، یه چند روز بمونید تا حال و هواتون 

ی  خواست و خانه ی چشمش متولد شد. دلش یک خلوت به دور از هیاهو می اش داد و چند خط مورب گوشه مهربان چینی به بینی

ی بین  زده فاصله اش، ستمی بیش نبود. دهان باز کرد تا مخالفت کند؛ اما مهرسا شتاب نشدنی های تمام وآمد عمه حمیرا با آن رفت

 :اش را با سر دندان گاز گرفت و گفت و اشارهانگشت شست 

های آنالین  آخه جا قحطه؟! حاال که ناز مهربان خریدار داره و آقاجون با دلش راه میاد، االقل دوتایی شمال برید. من توی رمان -

خیره میشه. از اون  طوری به افق کنه میره لب دریا و همین خوره، باروبندیلش رو جمع می خوندم موقعی که یکی شکست عشقی می

ها  کنن. فکرش رو بکن، یه مدت با جن وآمد می ها جاگیر میشن و رفت ای یه مدت خالی باشه، توی خونه جن گذشته شنیدم اگه خونه

 !زندگی کنی؟ واقعاً وحشتناکه

 .هایش با شیرینی لبخند درآمیخت همه به یک باره خندیدند، حتی مهربان خندید و شوری اشک

 .ی مهرسا را کشید ه هایش با صدای پقی به بیرون پرید و یک تاب موی بافته شد مهرنوش خنده

ها از هر  ها آدم خندوند! قول میدم از اونجا یه جن برات سوغاتی بیارم. درثانی بعضی وقت خدا رو شکر تو هستی، وگرنه کی ما رو می -

 !تر میشن. این رو یادت نره ای ترسناک موجود ناشناخته

هایش را پر از مغز گرد و توت  وپر گشود؛ روزگاری که عمه هما جیب هایش پروازکنان به بال نش به دوران خوش کودکیمهربان ذه

کشیدند و جای آن آب پر  رفتند و شربت آلبالو را بدون آب سر می وپنهانی همراه مهرنوش به زیر زمین می کرد و او پس خشک می

 :رو داد و گفترنگ شده بود را ف کردند. بغضی که کم می

 .آقا جون، اگه شما و مامان حوری مخالف نباشید من هم موافقم اصفهان بریم -

 .آقای دلشاد پر از تردید بود و همه چشم به دهان او دوخته بودند و عاقبت تصمیم آخرش را گرفت

عطیل رسمی ما هم میایم و جمعه همگی با ی هفته بعد هم ت کنم. چهارشنبه باشه بابا حرفی ندارم. فردا صبح با اتوبوس راهیتون می -

 .گردیم هم به تهران برمی

 :حالی بشکنی در هوا زد و گفت مهرنوش از خوش

 .افتیم و اول غروب اونجا هستیم چرا فردا صبح، ناهار که خوردیم راه می -

 .حوریه خانوم که عادت نداشت روی حرف همسرش حرفی بزند، ناراضی از جایش برخاست و معترض شد
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 .ای بابا، تحت تعقیب نیستید که! فردا هم روز خداست -

 :مهرنوش کنار پدرش نشست و دست در گردن او حلقه کرد و با لحنی ملتمس گفت

 !کنم کنم، خواهش می کنم اجازه بده بعد ناهار راه بیفتیم. خواهش می آقا جون خواهش می -

که  ی مهرنوش امضایی انداخت و مهرنوش درحالی داد، به پای خواسته میی آقاجانش که حاال انعطاف بیشتری از خودش نشان  خنده

 :کنان رو به مهرسا گفت رفت، خنده زنان از اتاق بیرون می بشکن

 .ها برن پی کاروبارشون کنم تا جن خیالت راحت، تا تو اونجا بیای رو آب و جارو می -

 !سرش ندید کجی مهرسا را پشت مهرنوش رفت و دهان

*** 

تر که از پشت به  هایی قدیمی ی قدیمی با همسایه ی اصفهان قرار داشت، دقیقاً در انتهای یک کوچه ی قدیمی عمه هما در حومه خانه

 .دیوار باغی تکیه داده بود

اش با آن قوص  های چوبی هایی که به غیر از درب ورودی در و پنجره ای یک طبقه با حیاطی مسطح مشجر، از آن دست خانه خانه

 .کرد پر عهد عتیق، ذهن را به دوران قاجار پرتاب می شکل کوچک، لب های مربع ی آن و کاشیباال

وارث بود که آن را سخاوتمندانه به همراه وسایل مختصری بعد از مرگش برای تنها برادرش به  این خانه تنها دارایی عمه همای بی

اهر بزرگش داشت، از خیر فروش خانه گذشت و هر از گاهی به آن ی وافری که به خو خاطر عالقه ارث گذاشت و آقای دلشاد هم به

های باغچه سروصفایی می.داد و اگر جایی نیاز به تعمیر داشت، دستی هم به  کرد و به درخت ها را روشن می زد و و چراغ سر می

 .بخشید می ی خانه زندگی ها، بوی حلوای حوریه خانوم به تن خسته کشید و کنار این مراقبت سروگوش آن می

رفته یادگاری  گشت و با شروع بیماری دیابت، رفته ها به دوران قبل از بیماری آقای دلشاد و قطع شدن پیش برمی ی این البته همه

 .خواهرش را به دست فراموشی سپرد

ی باغ کوچکی بود و او مهرنوش تر بود، از آن حیاط مشجر که روزگار خانه از آن چه که حوریه خانوم به آن لقب بیغوله داده بود، بیغوله

های خشک  چیددند، چند درخت خشکیده به جا مانده بود با تلی از برگ اش دزدکی میوه می به دور از چشم عمه هما از درختان میوه

آن  ریزانش را جمع کند. کمی تاب را مفروش کرده بود. گویی پاییز فراموش کرده از حیاط خانه دامن برگ های قدیمی چرک که کاشی

کرد و باد  کجی می ی ناجور دهن ی سیاه بر روی آن مثل یک وصله ونیمه با یک الیه دوده ای برف نصفه سوتر کنج حیاط، کپه

پیچ به این سو  ها را هوهوکنان لوله کرد و آن های جدا شده از درختان می های خشک و شاخه ی برگ کشان دست زیر تن خشکیده زوزه

 .کشاند آن سو می

ها در  ی این درمیان مثل دندان لق، به کف حیاط افتاده بودند و همه تو سری خورده که دیگر گفتن نداشت و آجرهاش یکی دیوارهای

 .تاریک و روشن خاکستری غروبی پر از وهم پنهان شده بودند
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ز پیشنهاد نه چندان اش ضرب گرفت و پشیمان ا مهرنوش چمدان را به زمین گذاشت و با انگشتانش به روی پالتوی مشکی کوتاه

 :اش انداخت و گفت ی عمه همای خدا بیامرز، با نفسی خسته، ناامیدانه چینی به بینی چسبش مبنی بر آمدن به خانه دل

 .ست. فکر نکنم بتونیم امشب اینجا بمونیم. تا دیر نشده بهتره هتل بریم انگار حق با مامان حوریه، اینجا یه بیغوله -

رنگی از آن آویزان بود. برای او که دلش را در تهران و پیش  سمت آسمان برگشت که دم غروب ماه کم اش به های خسته مردمک

اش  رفت که یوسف همراهی گیری همین آسمان بود. اصالً به کجا می رفت آسمان دلش به دل یوسف به جا گذاشته بود، هرجا که می

 کرد؟ نمی

های فرش شده در  باز ایستاده بود، به راه افتاد و و با نوک پا برگ ی نیمه زده توجه به مهرنوش که همچنان کنار در آهنی زنگ بی

 .ای جرقه زد ها را به هوا برخاست و در ذهنش دوران خوش کودکی چون صاعقه ی آن خش و ناله سطح حیاط را پس زد و خش

آورد، تمام  ی مفرح تابستانی برایش می قیلولهزد و بوی هندوانه که بعد از یک  صدای عمه هما را شنید که برای ناهار صدایش می

 .مشامش را تسخیر کرد

 .شد ها خیره می نورها و بازی سایه ها به رقـ*ـص های آویزان شاخه الی برگ داد و از البه هایی که به زیر سایه درختان لم می تابستان

توانست همانند یک مرهم، هرچند موقت برای دل  می رمقی برایش به ارمغان آورد. این خانه خاطرات خوش گذشته، لبخند محو و بی

 .قرارش قرای باشد بی

برهم انداخت؛ گویی پاییز یادش رفته بود از این حیاط  دستانش را در جیب پالتوی قرمزرنگش فرو برد و نگاهی گذرا به حیاط درهم

 .ابیده در هوا شدهایش پر از سوز خو باروبندلیش را جمع کند. نفس عمیق و ممتد دیگری کشید و ریه

هامونه،  ای داره. اصالً کجا بریم بهتر از اینجا! این خونه پراز خاطرات خوش بچگی خواد اینجا بمونیم. خلوت شاعرانه ولی من دلم می -

 .کم همت کنیم و یه دستی به سروگوشش بکشیم فقط باید یه

های زیرزمین جستی زد و بیرون  کنان با خرناسی عجیب از پله ای غرش ی پا چرخید و ناگهان گربه مهربان این را گفت و روی پاشنه

 .ای بعد ناپدید شد زدنی از دیوار کوتاه حیاط باال رفت و لحظه آمد و به چشم برهم

سمت  خیال گربه به تر رفتار کرد و بی زد؛ اما مهربان قدری شجاعانه مهرنوش از ترس زبانش بند آمده بود، آنچنان که پلک هم نمی

 .شنید جامانده به زیر پایش می های به خش برگ های مهرنوش را همراه خش سر غرولند ن راهی شد و از پشتساختما

 !کردم خونه هنوز مثل سابق با صفاست ی عمه هما، من فکر می ای بابا، عجب غلطی کردم، گفتم بریم خونه -

ی آخر تکلیف مهرنوش  مت ساختمان قدم برداشت و با جملهس کنان به لخ کل مهرنوش شود. لخ پای کل تر از آن بود که هم حوصله بی

 .را هم مشخص کرد

 .کنم به جای غر زدن راه بیفت، هوا داره تاریک میشه. من میرم فیوز برق رو بزنم و گاز و آب رو هم باز می -

 هایش را  تا مهرنوش اعتراضمهرنوش دهانش پرز اعتراض شد؛ اما حوریه خانوم همراه با زنگ موبایل پشت خط آمد و مجالی نداد 
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 .همراه چند ناسزای درشت خرج مهربان کند

شنید که صدای بلندش سکوت حیاط را یک جا بلعیده  چرخاند، صدای مهرنوش را هم می که کلید را در قفل درب چوبی می درحالی

 .بود

رت خریدم... ای بابا، چندبار حال مهربان رو وپ مامان به خدا یه ربع پیش زنگ زدی... بله رسیدم و برای شام هم یه سری خرت -

 .پرسی پرسی؟ به خدا حالش خوبه... شکست عشقی خورده، تصادف که نکرده مدام حالش رو می می

آید. دل اگر له و لورده هم  بیند تا بداند چه بر سرش می دستش بر روی دستگیره درب جا ماند و به این اندیشید که، دل را کسی نمی

 پرسند حال دلت کوک است؟ می شود، باز هم

 .وار چرخید و باز شد اش را رها کرد و در با صدای غژغژ بر روی پاشنه ناله نفس حبس شده

*** 

هایش را به  ها بجنبد تا ذهن از کار بیفتد و مهربان برای اینکه یوسف را حداقل برای دمی کوتاه فراموش کند، دست گاهی باید دست

های خانه، زندگی را جاری کند؛ اما یوسف همانند بوی نمی که به اکسیژن خانه چسبیده بود، چنان  ر رگکار گرفت تا باری دیگری د

 !های آن جدا کند توانست یوسف را از تار کرد، نمی جا می در تاروپود دلش تنیده بود که اگر کوه را هم جابه

های سفید را هم از روی وسایل خانه برداشت و در تمام  لحفهها را باز و بسته کرد تا اکسیژن تازه مهمان سالن شود، سپس م پنجره

گشت و عاقبت سکوت مهربان  آنکه کمک کند، در حالی پتویی به دور خود پیچیده بود، به دنبال موبایلش می این مدت مهرنوش بی

 .کشید سمت او رفت و دستمال گردگیری را از میان دستانش محکم بیرون اش را تاب نیاورد، به حرکات عصبی

جوری داری تمیزشون  زبون که این کنی؟ یوسف به دلت چسبیده، نه به این وسایل بی کار می صبر کن ببینم، داری با خودت چی -

 !کنی می

اش سرازیر شد، سپس دست روی گلویش  های اشک مبدل و از گونه هایش آمد. به حلقه بغض خفه شده در گلویش تا پشت مردمک

 :گذاشت و گفت

های مردم و  تونم مثل آدم زندگی کنم؟! چند ماه پیش بهزاد زیر پاهاش لهم کرد و من رو با نگاه دارم خفه میشم. چرا نمی مهرنوش -

گفت البد دختره عیب و ایرادی داره که پسره طالقش داده، پسره خیلی بهش سره و یکی دیگه  هاشون تنها گذاشت. یکی می پچ پچ

 ...شدم که یوسف اومد داشتم سر پا می زد! تازه یه حرف نامربوط دیگه می

سمت مبل  اش را ادامه دهد. به کنان باال آمد و دیگر نتوانست جمله قل اش قل داد، تا خرخره بغضی که از تهران ذرهذره آن را قورت می

 .زد رفت و روی آن نشست و سرش را میان دستانش گرفت اش زار می رنگی که چهارچوب کهنه و قدیمی راحتی خردلی

 :مهرنوش از سرما پتو را بیشتر به دور خود لوله کرد و با پوف غلیظی جواب داد
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خبر اومده بود.  جوری زانوی غم بغـ*ـل گرفتی! من مطمئنم امروز صبح عمه خانوم سرخود و بی هنوز که اتفاقی نیافتاده که این -

ن مطمئنم یوسف میاد دنبالت. دیر یا زود داره؛ ولی بگذار یوسف رو محک بزنیم ببینم وقتی باخبر بشه حرکت بعدیش چیه؟ م

 !وسوز نداره سوخت

 .سمت مهرنوش چرخید. دستانش را دایره وار در هوا تاب داد و آرزوی دلش را بر سر زبانش گذاشت اش به سر برداشت و نگاه

وسط حیاط این خونه سر در کرد یوسف همین امشب درست  ای کاش یه چیزی شبیه غول چراغ جادو وجود داشت تا کاری می -

 .بیاره یا با یه چشم به هم زدن، پشت در حیاط ظاهر بشه

اش را هم گرفت و  هایش را پاک کرد و همراه آن آب بینی ای به قدر فرو بردن آب دهانش تأمل کرد، آنگاه با پشت دست اشک لحظه

 .رویاهایش را پس زد

 کار کنم؟ اگه یوسف نیاد دنبالم چی -

کرد و به سختی گرمایش اثربخش بود گرفت، آنگاه چینی  پت می ی کنج اتاق، که پت اش را از بخاری قدیمی زواردرفته مهرنوش نگاه

 :رفت، معترض گفت سمت بخاری برقی کنج سالن پذیرایی می که به اش انداخت و درحالی به بینی

کن، ثانیاً مردی که زود جا بزنه، ارزش نداره که احساس ظریف بافی برو بینیت رو تمیز  اوالً حالم رو به هم زدی، پاشو به جای رویا -

ی چه کنم دستت  ت رو براش خرج بکنی. بگذار همین اول کار تکلیفت مشخص بشه، نه این که شکمت بیاد باال و بعد کاسه زنانه

 !بگیری

واد و یه عمه که خودش را محق خ حواست رو خوب جمع کن. یوسف یه مردیه که یه دختر بزرگ داره که پدرش رو شیش دونگ می

 .ش هم هست، دخالت کنه ش که پدر نوه دونه تا توی زندگی برادرزاده می

ای کوچک به  طور گرم سخنرایی غرایش بود، خم شد سیم بخاری را برداشت و داخل پرز فرو برد و ناگهان جرقه مهرنوش همان

 .تاریکی به رنگ سیاه تمام حجم خانه را یک جا بلعید ای از پریز برق برخاست و به یکباره برق رفت و همراه شعله

 :که تمام مشامش پر از بوی سیم سوخته بود، پرسید زده و قدری گیج از جایش برخاست و درحالی مهربان وحشت

 حالت خوبه؟ چی شد؟ -

 :مهرنوش پتو را پس زد، سپس از جایش برخاست و با نوک پا بخاری پر دردسر را پس زد و گفت

آوردی، یوسف که از پشت خط قورتت  . لعنت به این شانس! فکر کنم فیوز برق پریده. الاقل اون موبایل کوفتیت رو همراهت میاه.. -

 ی موبایل من هم نسخه نپیچ؛ چون یادم نیست کجا گذاشتمش. حاال توی این تاریکی از کجا شمع پیدا کنیم؟ داد! واسه نمی

سمت  کرد کور مال کور مال راهی به که سعی می اش از حجم هوا خالی شد، سپس درحالی پوف کالفه و پر صدایی کشید و سـ*ـینه

رنگ را قدری پس زد تا نور را به داخل هدایت  ای ی رو به حیاط پیدا کند، نرم و آهسته خود را به آن رساند. پرده ضخیم قهوه پنجره

 را دید که دقیقاً رو به پنجره و پشت به باغچه ایستاده بود و  شود و ناگهان در تاریک و روشن محو و کم جان حیاط مرد قدبلندی
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ای کشید، روی  هایش! جیغ خفه اش مشخص بود و نه لباس رنگ که نه چهره ی سیاه کرد؛ یک توده هایش را وارسی می مدام جیب

 :زمین نشست و گفت

 !یا خدا، یه مرد توی حیاطه -

رنگ بلندقامت  ی سیاه ی دیگر پرده را پس زد و با دیدن توده ا به پنجره رساند و گوشهمهرنوش از ترس نفسش رفت. با احتیاط خود ر

 :وار گفت پچ گشت، پچ هایش به دنبال چیزی می که در جیب

خیال تریپ عاشقانه و شاعرانه بشو، بیا بریم هتل به خرجت نرفت. بیا  گرده. چند بار گفتم بی ش می مهربان غلط نکنم دنبال اسلحه -

 !یل بگیرتحو

 :ی دو شرکت کرده و حاال پایان خط رسیده است. آهسته و شمرده، گفت کوبید که گویی در مسابقه قلبش با چنان سرعت می

 تونه باشه؟ یعنی کی می -

رفت و  سمت در حیاط می اش به زده های بلند و شتاب مهرنوش به رفتن مرد که یقیناً کاپشن مشکی به تن داشت، نگاه کرد؛ قدم

 .سختی آب دهانش را فرو داد ی درختان ناپدید شد. به های تیره ای بعد در پشت سایه لحظه

 !دستش رو بیاره فکر کنم فهمیده ما دو نفریم، رفت هم -

وپایش افتاده بود و دلش را زیرورو  ی استرسی که به دست ی مهرنوش سبب شد تا لبخند روی لبش بنشیند؛ اما چاره لحن مسخره

 .دکرد، نش می

ی موبایل  ای بعد صفحه دهان باز کرد تا بگوید به جای حرافی بهتر است دنبال موبایلش بگردد تا با صدوده تماس بگیرند؛ اما ثانیه

 .مهرنوش که کمی آن سوتر، دقیقاً زیر شالش مخفی شده بود، روشن شد

 :زده گفت شتاب هایش را به حالت دعا به هم چسباند و مهرنوش با دیدن آن مستطیل نورانی، دست

 .خدایا شکرت، نجات پیدا کردیم -

 :پیس هشدارگونه گفت مهربان به تصور اینکه باز هم مادر همیشه نگرانش پشت خط است، با صدایی شبیه به پیس

 .یه وقت حرفی به مامان نزنی؛ نگران میشه -

ی او را ندید، سپس  حرکت عجوالنه ای گفت و سری جنباند که مهربان در تاریکی این مهرنوش با عجله و سرسری باشه

 :آنکه به شماره نگاه کند، آهسته لب زد سمت موبایلش رفت و بی کنان به تاتی تاتی

 .الو، سالم مامان -

ی عمه  ی عمه همای خدا بیامرز. من اآلن توی حیاط خونه الو مهرنوش من بهزادم. شما کجایید؟ مهرسا گفت اومدید اصفهان خونه -

 !اینجا نیست همام، ولی کسی
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های مهرنوش با صدای پقی جستی زد و از دهانش بیرون پرید. دست روی بلندگوی موبایلش گذاشت و آن را از دهانش دور  خنده

 :که سعی داشت کلماتش آهسته و مفهوم باشد، گفت کرد و درحالی

 !مهربان، غول چراغ جادو اشتباهی یکی دیگه رو برات ظاهر کرده -

ی  دانست کدام گوشه ی آسمان به زمین افتاد و نمی خیزد. این دیگر از کدام گوشه برآمد؛ همچون دودی که از آتش برمیآه از نهادش 

 !دلش او را جای دهد؟

*** 

ی موبایل از نگاه مهربان  قوه بهزاد با دیدن مهربان در چشمانش برقی چون رعد درخشید که در تاریک و روشن حیاط و نور چراغ

 !اش داشت را ندید ی دمغ و اخم غلیظ مهربان را که حکایت از نارضایتی البته بهزاد هم چهره پنهان ماند.

سالم و احوالپرسی با لحنی حق  ی موبایلش، مهربان را بهتر ببیند، در دم بی قوه کرد در نور سفید چراغ که سعی می بهزاد درحالی

 :جانب، طلبکارنه گفت به

 !های اطراف که برق دارند؟ چند بار هم زنگ زدم در رو باز نکردید هچرا توی تاریکی نشستید؟! خون -

زد و به دنبالشموس موس  گویند ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. بهزاد با وجود آن که دم از عالقه می راست است که می

 .نست تا دنیا باب دلش به گردش درآیددا کرد؛ اما باز همچنان همان بهزاد سابق بود؛ مرد خودخواهی که خود را محق می می

زد، موبایل به دست  گیری هم به آن دامن می ی پوستش هم رسوخ کرده بود و سوز نفس که سرما به آخرین الیه مهرنوش درحالی

سالم  بیسمت بهزاد رفت و همانند او  سرش جای گذاشته، چند قدم به کنان مهربان را پشت وشلوپ اش شلپ همراه با دمپایی الانگشتی

 :هایش آمد و تند و تیز گفت و احوالپرسی، به میان جمله

 !دفعه مثل چنار وسط حیاط سبز شدی! شکر خدا، سالم هم که توی کارت نیست ببخشید، انگار بدهکار هم شدیم. یک -

د و به سوی آسمان رفت؛ اما ی مهربان پرواز کر هایش را به عالمت تسلیم باال برد و نور موبایل از روی چهره کنان دست بهزاد خنده

 .زد وقفه حرف می مهرنوش همانند تگرگ بی

وهلک دنبال ما راه افتادی و مثل  لق فضول، مرید تو شده و مخفیگاه ما رو لو داده و تو هم هلک اوالً در این که مهرسای دهن -

 گشتی؟ دزدها اومدی داخل شکی نیست! موندم حاال که اومدی برای چی سمت در برمی

ی شل و ول مهرسا در موضع قدرت قرار داشت و یک  اش را به میان موهایش فرو برد. اکنون که به لطف چانه گشتان بلند و کشیدهان

 .ترین کار ممکن بود اش جلوتر بود، خندیدن آسان گام که نه، بلکه چندین گام از مهندس روشن و دبدبه و کبکبه

های سفید و ردیفش را به نمایش گذاشته بود، همانند مهرنوش پاسخ  ی وسیع که دندانلبش را به حالت نمایشی گاز گرفت و با لبخند

 :داد

 کنه و  رغم سنش عقلش خوب کار می کنی! من به مهرسا نمیگم فضول، میگم هواخواه، یه خواهری که علی لطفی می اوالً کم -
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ار در کردم؛ ولی دق و الباب نکردید مجبور شدم از دیوار بپرم و خوره، ثانیاً زنگ زدم چندتا مشت و لگد هم نث دونه کی به درد می می

جا تاریکه، فکر  خیالش شدم و اومدم یه چرخی توی حیاط زدم و وقتی دیدم همه موبایلم از دستم افتاد، توی تاریکی پیداش نکردم، بی

 .دونید هم که خودتون می کردم کسی خونه نیست، برگشتم موبایلم رو پیدا کردم و به تو زنگ زدم. بقیه قصه رو

سر مهرنوش ایستاده بود، چرخاند با  سمت مهربان که جایی پشت ی موبالیش را به قوه بهزاد قدری این پا و آن پا شد و سپس نور چراغ

 :لحنی آرام و اغواکننده گفت

که تیربارونم کرد، شما بگو چرا گشتم توی تاریکی پیدات کردم. خوبی؟ خواهرت  ها دنبالت می سالم مهربان خانوم، توی آسمون -

 !برق ندارید؟

 .بردند، باز هم زبانش تلخ بود اش را داخل عسل فرو می تشبیه نازیبای بهزاد خاطرش را مکدر کرد، این مرد اگر سروته

راه نفوذ  اش جمع کرد تا هایش را هم از سرما در سـ*ـینه تر و دست ی ژاکتش را به هم نزدیک درگیر دستپاچگی مالیمی شد، لبه

 :های پر رنگ جواب داد سرما را سد کند. از سالمش فاکتور گرفت و با همان اخم

کنم آقاجونم خوشش بیاد. وقتی بفهمه مثل جماعت دزد از دیوار پریدی  بخاری برقی اتصالی کرده، فیوز پرید. در ثانی فکر نمی -

 هاش رو ترسوندی؟ وسط حیاط، خواهر خدا بیامرزش و دختر

ی او را دید که کج  قوه را کامالً به صورت مهربان پاشید و موی بافته شده ر مطمئن خندید. چیزی شبیه به قهقهه و نور چراغبار دیگ

رغم تمام سادگی، زیادی  اش علی رنگش داشت و چهره ی چپش افتاده بود و هامورنی غریبی با ژاکت نارنجی بر روی سـ*ـینه

 :ی باال انداخت و نچی زیر لب، مطمئن گفتنواز بود. پلک بر هم فشرد و سر چشم

کنم، بعد هم میگم وقتی مهرسا گفت  وچم اخالق آقای دلشاد دستم اومده، با یه عذرخواهی جانانه شروع می عزیزم نگران نباش. خم -

 .که مهربان با چه حالی به اصفهان رفته، صبر نکردم و گاز کش دنبالش رفتم

گذراند! پوزخندی تحویلش داد؛ از همان  ی کارآموزی می ی فشرده در محضر بهزاد دوره هبایست یک دور خب، گویا شیطان می

 .هایی که برق شمشیر و تیزی خنجر را دارد پوزخند

هایش بود، رو به آن دو  تر که صداقتی پشت حرف های بهزاد نشست و با لحنی مالیم تلخی پوزخند مهربان دقیقاً بر روی سگرمه

 :گفت

ونمک همدیگه رو  رو خدا کوتاه بیایید. نیومدم که بخورمتون! ناسالمتی یه زمانی با هم نسبت کوچولو داشتیم و نون ای بابا، تو -

 .خوردیم

 :سری به اطراف تکان و با یک ژست شیک دیگر ادامه داد

 .خدا رو چه دیدی، شاید به زودی باز هم همون نسبت رو پیدا کردیم -

 های تخس که  سمت مهربان چرخاند و آنگاه مانند پسربچه کرد، به ش را که دل هر دختری را آب میاش که تمام شد، نگاه جذاب جمله
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 :خبطی کرده باشند، گفت

 !سمت یه هتل شوتم کنی؟ ببینم، خیال نداری که من رو امشب دم در بگذاری و به -

 .اش بردارد این سماجت آزاردهندهکرد تا دست از  ی ماه پرتاب می خواست او را به جایی دورتر مثل کره دلش می

 رفت، قاطعانه جواب داد؛ سمت ساختمان می که به ی پا چرخید و درحالی پشت چشمی نازک کرد، روی پاشنه

 .از همون راهی که اومدی برگرد -

 .ی صورتش سر خم کردبهزاد با دو قدم بلند خود را به او رساند، بازویش را گرفت و او را وادار با ایستادن کرد و جایی در یک قدم

سرم کنی! به حرمت همون چند ماهی که با هم  به ی مردم باال برم و بعد تو دست همه راه نیومدم که مثل دزدها از دیوار خونه این -

 .عهد و پیمان داشتیم، بهم فرصت بده حرف بزنیم. فرصتی که من به تو ندادم! شاید تونستم دلت رو به دست بیارم

مجنون دیگر دلی  دانست این لیالی بی گشت و نمی گفت به او که به دنبال دل او می از دست بهزاد رها کرد. چه می اش را نرم بازوی

 .دست آوردن نداشت برای به

های کوچک بود،  تابید با نگاه بهزاد در آمیخت؛ نگاهی که پر از رعد سمت دیگر می ای که مهرنوش به قوه هایش در نور چراغ مردمک

 .تر از همیشه ی از جنس پیروزی و لحنش خودمانیهای ستاره

 :وار جوری که فقط او شنونده باشد، گفت بهزاد قدری سرخم کرد و کنار گوشش زمزمه

کنم و به جان افسر  م در نظر بگیر. پنج ساعت که یه کله رانندگی می مهربان، جان من امشب رو کوتاه بیا و یه تنبیه دیگه واسه -

 .باز نمیشه جون از خستگی چشمام

کنان آن را نادیده گرفت، سپس همانند یک مرد  اش جوابش را قاطعانه داد؛ اما بهزاد خنده های میان پیشانی سکوت ناجور و اخم

های پیراهنش را  ای شناور بود، در آورد و به دست مهربان سپرد و آستین تعارف کاپشنش را که در عطری تلخ و مردانه مسئول، بی

 .تر شد ندین تا زد و لحنش قدری جدیسمت باال چ به

 سکوت عالمت رضاست. خب تابلوی برق خونه کجا نسب شده؟ -

کنان به.سمت آن دو آمد  لخ اش را پاک کرد و لخ ی برف نشسته بر روی گونه مهرنوش عنقریب در حال یخ زدن بود. خیسی تک دانه

 :گفت وار پچ تر کشاند و زیر گوشش پچ و سپس مهربان را قدری آن سو

خوای ازش فرار کنی؟ بگذار بمونه و بنشیند مثل دوتا آدم عاقل و بالغ با هم حرف بزنید و تکلیف زندگی اون رو هم  تا کی می -

 !تونیم فردا بهش بگیم حیاط و زیرزمین رو هم تمیز کنه روشن کن. تازه می

 .ها چگونه استفاده کند ست از موقعیتدان سمت باال انحنا داد. مهرنوش همیشه می هایش را به ای نرم، لب خنده

 شد، قدری این پا و آن پا کرد و عاقبت تصمیم آخرش را گرفت. کاپشن بهزاد را تخت  وپیش می میان مرز دو دلی و تردید پس
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بیله و ناز و ی مهرنوش جای داد و موبایل را از دست او گرفت و جلوتر از آن دو به راه افتاد و کوتاه و بدون هیچ قر و قن سـ*ـینه

 :ادایی گفت

گردی تهران یا هر جای دیگه که  مونی و فردا برمی باید زنگ بزنم از آقاجونم اجازه بگیرم. اگه موافقت کرد فقط امشب رو می -

 .دوست داری، وگرنه همین امشب باید هتل بری

 .های بلندش به دنبال مهربان به راه افتاد بهزاد سری به اطراف جنباند و با قدم

 .ست؛ پس اجازه بده خودم تماس بگیرم با آقای دلشاد صحبت کنم حکمت منصفانه -

 :دوید، گفت ها دو می دوان به دنبال آن مهرنوش در حالی دوان

 !ها، از اآلن میگم تا دبه در نیاری بهزاد خان، فردا باید حیاط و زیرزمین رو تمیز کنی-

 .تکان داد کنان سری به اطراف آنکه برگردد، خنده بهزاد بی

های  ای از ابر خاکستری، پنهان شده بود و برف مثل دانه هرسه وقتی داخل خانه شدند، ماه هاللی آویزان در آسمان، پشت توده

 .درشت پنبه، شروع به باریدن کرده بود

*** 

الی شد و پایش از رفتن ایستاد، اش برای چند ثانیه خ برد، نگاه خیره همانند مردی مسخ شده، که جزر و مد اقیانوس او را با خود می

 :هایش چین برداشت و با لحنی ناباور پرسید سپس دور چشم

 !کار کردید؟! میشه یه بار دیگه تکرار کنید؟ عمه پوران شما چی -

اب پوران خانوم به مبل تکیه زد، پاهای باریکش را روی هم سوار کرد و دامن پیراهن حریرش را روی زانوهایش کشید و صادقانه جو

 :داد

ی من بیرون بکش.  یوسف جان شنیدی چی گفتم و دیگه نیازی به تکرار نیست. رفتم و به مهربان گفتم پات رو از زندگی برادرزاده -

کشه.  زنه و با پا پیش می زنی هنوز تکلیفش با دلش روشن نیست! با دست پس می این دختری که تو سنگش رو به سـ*ـینه می

ش هم که چندان سرشناس نیستند. تو لب تر کنی بهترین دخترها با اصل و نسب برات سر و دست  خانوادهی معمولی داره و  قیافه

خاطر عالقه و وابستگی که به تو داره صداش در نمیاد. خدا رو شکر که  م به شکنون. از اون گذشته صبا هم راضی نیست. بچه می

 .تون هم که فسخ شد نسبت شرعی

هایش را بلعید،  خشم غلیان یافته در وجودش را کنترل کند و حرف نامربوطی نزند، سپس چندتا از نفس چشمانش را بر هم فشرد تا

 :وار نالید آنگاه دست به زانو گرفت و خم شد؛ حالتی چون رکوع و زیر لب زمزمه

 م؟جوری این اوضاع رو سروسامون بد ای وای، ای وای، عمه پوران این چه کاری بود که کردید؟ حاال چه -

 :سمت پدرش دوید و دست روی کمر او گذاشت و با لحنی مظلومانه گفت درنگ از روی مبل برخاست، به صبا بی
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 .بابا، به خدا من به مامان بزرگ حرفی نزدم. دیدی که امروز هم بهتون گفتم، من با مهربان مشکلی ندارم -

های صبا انداخت و او را به خود فشرد و  است. دست دور شانهکرد در حال خرد شدن  سر برداشت و قامتش افراشته شد. احساس می

 .صبا دستانش را به دور کمر پدرش حلقه زد

 .دونم تو حرفی نزدی دونم عزیزم، می می -

 :آنکه او را از خود جدا کند، با لحنی قاطعانه، محکم گفت سپس بی

هام دخالت کنه. من اون  ترم رو دارید توی خصوصی بزرگدونید که دوست ندارم حتی شما که حکم  عمه پوران، خودتون خوب می -

های معمولی مثل خیلی از  خوام، حتی اگه پدر و مادرش یه آدم ش که شما بهش لقب معمولی دادید می دختر رو با وجود تمام سادگی

تون که نرفته. اگه تعلل کردم، پدر و مادرهای دیگه باشن. من با شما درمورد مهربان صحبت کرده بودم و شما هم موافقت کردید. یاد

 .برای این بود که صبا رو متقاعد کنم

 .رویش ایستاد سمت یوسف رفت و روبه پوران خانوم برخاست، به

ش با شوهر سابقش تموم  یوسف جان، عاقالنه تصمیم بگیر. درست میگی، موافقت کردم؛ چون فکر می.کردم اون دختر رابـ ـطه -

ها  ی اون وجو کردم. شوهر سابقش اسمش بهزاده و هنوز توی خونه وپنهونی و پرس مون ساختمون پسی ه ها شده؛ ولی از همسایه

ی شوهر سابقشه  ها چه معنی میده؟ این دختر هنوز درگیر رابـ ـطه ی داماد سابقشون میرن. این ها خونه وآمد داره و گاهی هم اون رفت

 .ت رو جمع کنه تونه تو و زندگی و نمی

 :شد. صبا را به نرمی از خود جدا کرد و گفت ایستاد، خشمش همچون مذابی از کوه آتشفشان سر ریز می بیشتر می ای اگر لحظه

هام  تونم جایی که برای حریم شخصی و خصوصی گردیم؛ من نمی ی خودمون برمی برو وسایلت رو جمع کن. همین اآلن خونه -

 .احترام قائل نیستن زندگی کنم

زده دست روی بازوی یوسف گذاشت تا مانع از رفتنش  وپا افتاد. دوری از صبا و یوسف برایش محال بود. شتاب پوران خانوم به دست

 .شود

م شما سه تا هستید. صبا برای چی تمام وسایلش رو جمع کنه؟ من فقط  خوای بری؟ من تمام زندگی یوسف جان کجا می -

ی صبا نزدیک اینجا باشه تا من حواسم به درس و  . مگه قرار نبود مدرسهخواستم بگم حواست باشه، الاقل صبا رو با خودت نبر می

 !مشقش باشه؟

 .لقمه کرد و فرو داد تا صدایش از حد معمول بلندتر نشود خشمش را لقمه

پدرش صحبت های همسایه فهمیدید، مهربان به من گفته بود. من با  باجی وخان عمه پوران، تمام این چیزهایی که شما اآلن از خاله -

 .کرده بودم، قرار شد اعتماد پدرش رو جلب کنم. با این کارتون فقط کار من رو سخت کردید

 :تر از قبل ادامه داد هایش فاصله انداخت تا نفسی تازه کند و بعد از تأملی کوتاه، محکم بین جمله
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 .کنه در ضمن صبا هرجایی که من هستم زندگی می -

 :اش بیرون آمد و با لحن محزونی ادامه داد قامت غمی که سر دلش مانده بود، از سـ*ـینهآنگاه آه سنگینی به قدر و 

چرخه،  ها می ی ترازوی آدمی که تحصیل کرده است و سرش توی کتاب ی خدا، کفه کنن؛ ولی همیشه ها اشتباه می ی آدم همه -

 .تر از یه آدم عامی که با کتاب و قلم سروکار نداره سنگین

 .ها و کیفش آنجا بود قدم برداشت سمت اتاقی که لباس ی پا به ا گفت روی پاشنهیوسف این ر

وار بین مادربزرگ محبوبش و پدرش چرخید. نیازی به انتخاب نداشت، بدون بابا یوسفش محال بود دوام  اش دایره صبا مستأصل نگاه

 .هایش را جمع کند وپرت درش راهی شد تا خرتای به دنبال پ کنان همانند جوجه لخ سالنه لخ بیاورد. چشمی گفت و سالنه

سمت مادرش رفت و جایی نزدیک صورتش  های گره کرده فقط شنونده بود، از روی مبل برخاست، به متین که تا آن لحظه با مشت

 :لب زد

 !خانوم دکتر، خراب کردی، بد جوری هم خراب کردی -

 .تری اضافه کرد سپس اندکی فاصله گرفت و با صدای بلند

 ...یوسف، من هم با شما میام -

*** 

ی بالتکلیفی بیهوده به دور خود  کرد و در دایره های منفی، تمام افکارش که هیچ، حتی دلش را زیرورو می کالفگی به همراه حس

ی  ندهچرخید. این ناآرامی بر روی خوابش هم تأثیر گذاشته بود و سبب شد تا قدری به پهلوی راست بخوابد و قدری هم روی د می

 .درپی طاق باز خوابید و به سقف زل زد های پی وار به دور خود چرخید و عاقبت خسته از غلت زدن چپ و مدام دایره

خیز شد و موهای لختش شره کردند و به روی شانه چپش سر  اش نیم مهرنوش آرنجش را ستون کرد و درون رختخواب پهن شده

 :پیس به همراه داشت، گفت وایی پیسوار که آ پچ خورد و با لحنی معترض، اما پچ

تابه مدام زیرورو میشی؟ خب بگیری بخواب،  دیگه چه مرگت شده؟ چراغ حیاط رو هم که روشن کردم! چرا مثل کتلت توی ماهی -

 .ی مرگمون رو بگذاریم بگذار ما هم کپه

باشد که سرش را بر روی آن کج بگذارد. دلش  ها را به بغـ*ـل گرفت تا ستونی پتو را پس زد و نشست، آنگاه زانوهایش خم کرد آن

هایی را که دم مشکش کمین کرده بود را جاری کند یا اینکه دستی از غیب بیاید و او  خواست؛ تلنگری که اشک یک تلنگر جانانه می

نهان شد. از پس  وشش ی گ اش را طی کرد و تا زیر الله ی بالتکلیفی نجات دهد. قطره اشکی کج راه گونه پا از دایره را با یک تی

 .بارید صدا بر سرش می تاب برشی از حیاط را دید که برفی آرام و بی ی تور چرک پرده

 !ببخشید بیدارت کردم -
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که همچنان  اش انگشتانش بر روی بازویش گذاشت و نوازش آن را باال و پایین داد. مهربان درحالی مهرنوش پشیمان از تندخویی

 .بارید بود، ادامه داد وچک حیاط و برفی که میاش به همان برش ک نگاه

ی من بیرون بکش. صدای یوسف که  گفت پات رو از زندگی برادرزاده مهرنوش، سرم پر از صداست؛ صدای پوران خانوم که می -

خواد پدرش  شدم. صدای صبا که نمی هاش گیج، مـسـ*ـت و خراب می کنه و با عزیز دلم گفتن گفت مثل بهزاد دستم رو ول نمی می

هاش  های شلوارش رو با من سهیم بشه. صدای بهزاد که چند ماه پیش با نامردی طالقم داد و توی دادگاه رو قاضی دست توی جیب

ی پزشک قانونی رو گذاشت روی میز و با  کرد و آستر هر دو رو در آورد و گفت، آقای قاضی ندارم مهریه رو یک جا بدم، بعد هم برگه

 .دست نزدم و دختره، مهرش نصف میشهوقاحت گفت بهم 

رنگش رو که روزگاری براش زشت بود رو دوباره به دست  خواد دوباره اون عروسک نارنجی حاال همون آدم پشیمون برگشته و و می

ل های ریز مامان حوری و د بیاره و اآلن توی اتاق سالن پذیرایی همین خونه خوابیده. صدای آقاجون و هشدارهاش، صدای گریه

 .هاش نگرانی

 .صدا پفی گفت و دهانش از حجم هوا پر و خالی شد خیزش را به نشسته تغییر داد و بی مهرنوش حالت نیم

 .تونن حس.های منفی و مثبت رو با خودشون بیارن قدرت صداها رو دست کم نگیر. صداها می -

 .داد تری ادامه سپس سرش را قدری پیش آورد و جایی نزدیک صورتش با صدای آهسته

ها. بهزاد مغرور رو نادیده نگیر،  وتقال و باال وپایین شدن همه تک خوای به بهزاد فکر کنی؟ باالخره هر آدمی اشتباهاتی داره، این نمی -

جوری دستپاچه برات لقمه  چرخید و سر شام وقتی من رفتم آب بیارم، دیدم چه از وقتی اومده حواسم بهش بود، مدام نگاهش با تو می

ی چشمی بهشون داشته باشه.  تیپ و جذابیه و خیلی از دخترها آرزوشونه که بهزاد یه گوشه . از اون گذشته انصافاً پسر خوشگرفت

 .مثل ستاره، دختر دایی حشمت

 :های مهرنوش آمد و گفت های خشکش را قدری با سر زبان مرطوب کرد. به میان جمله لب

 !دار یوسف هستی کردم طرف فکر می -

ها رو هم  دار یوسف هستم؛ ولی نمیشه واقعیت میدون جنگ نیست که یارکشی کنیم. بحث یه عمر زندگیه. من هنوز هم طرف اینجا -

ی مثبتش قد و هیکل و رفتار  گیره و تنها نقطه نادیده گرفت. یوسف در مقابل بهزاد از نظر تیپ و قیافه از ده، چهار رو هم به زور می

طور اون عمه خانوم تند و تیزش رو که از  کنه. البته وضع مالیش رو هم نمیشه نادیده گرفت. همین میجنتلمنش که اون رو خواستنی 

 .همین اول کار چنگ و دندون نشونمون داد.صبا هم که دیگه جای خود دارد

 !خب نصحیت کردن خیلی قشنگ است؛ اما نه برای آدمی که دلش نه گوش دارد و نه عقل

 :هایش آزاد کرد، سپس سری باال انداخت و نچی زیر لب گفت ای بعد آن را از حصار دندان رفت و لحظهلب زیرینش را به دندان گ

 بازیش رو انداخته یه گوشه و حاال که یکی دیگه برش  بازی اسباب ی تخس و لوسیه که سر لج و لج نچ... بهزاد مثل اون پسربچه -
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 !ی دیگه کنه یه گوشه ه به دستش بیاره دوباره پرتش میخواد و همین ک داشته اومده و اون رو با سماجت می

وپالی مهربان کشید و به قلک چشمان او خیره شد که باز هم پر از از اشک بود و برای اینکه او را  وار به موهای پخش دستی نوازش

د را پشت گوشش زد و چهار زانو ی نخودی کرد. موهای لختش را که تا سر شانه اش بو وهوای گرفته و ابریش دور کند، خنده از حال

 .روی مهربان نشست و سعی کرد ذهن مهربان را منحرف کنن روبه

من رو بگو توی ابرهای خیالم با متین چه رویاهایی رو رنگ و لعاب دادم. با این مادری که من دیدم محاله اجازه بده پسرش به من  -

 .پا از فکرم بیرون پرتش کردم خدا رو شکر هنوز عاشقش نشدم و با یه تی ی عاشق شدن برسه! فکر کنه، چه برسه به اینکه به مرحله

اش به تن کرد و شالش را هم روی سرش انداخت و  مهربان با لخندی محو برخاست، ژاکتش را بر روی تیشرت آستین کوتاه

 :رفت، گفت که بیرون می درحالی

 .مزن میرم آب بخورم، اگه بهزاد هم بیدار بود باهاش حرف می -

 .هایش وقفه انداخت و با اطمینان ادامه داد ای کوتاه بین جمله لحظه

خیال من بشه و  خاطر عمه خانومش و صبا بی مهرنوش، بهزاد برای من تموم شده است. حتی اگه یوسف پا روی دلش بگذار و به -

 دیگه دنبالم نیاد؟

ا بسته شدن در بالفاصله تلفن همراهش را روشن کرد و بین هایی خمیده بیرون رفت و مهرنوش ب مهربان این را گفت و با شانه

ی آن به نام  شماره وپنهانی دور از چشم مهربان کش رفت بود. با تغییر پیش هایش به دنبال شماره یوسف گشت که آن را پس شماره

شماره را تغییر داد و برایش  پیشزده و قدری دستپاچه  ی مهرسا ذخیره کرده بود. شماره را یافت، شتاب خانوم فیاضی، مدیر مدرسه

 .پیامک زد

 «.سالم آقای مهندس من مهرنوشم. من و مهربان اصفهان هستیم. اگر مایلید لطفاً فردا به این آدرس تشریف بیارید »

بر آب  هایش نقش زد، پیام را ارسال کرد و تلفنش را هم خاموش کرد تا مبادا یوسف زنگ بزند و نقشه تاپ می که قلبش تاپ درحالی

 .شود

*** 

اش به  ی سالن پذیرایی خانه وپیش شد و از قاب پنجره پیش حال و روز او به مراتب روزگار بهتری داشت! قدمی پس مرغ پرکنده 

خواست ساعت  بارید، به خواب رود و چقدر دلش می رفت تا در دل شب و برفی که بر سر رویش می نرمک می حیاط نگاه کرد که نرم

خواست، کابوس این روزها را میان  کرد تا هنگامی که از خواب برمی رفت و او را هم با خود همراه می خواب میزمان هم به 

 .گذاشت هایش جا می خواب

های برفی که  تاب بود و آرام و قرار نداشت، به داخل جیب شلوار گرمکنش فرو برد و به دانه قرارش را که مثل دلش بی های بی دست

 هایش ببیند؛ اما مجالی برای این  هایش را بست تا مهربان را پشت پلک شدند، خیره شد و چشم بر روی هم سوار میصدا  رقصان و بی
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 .سمت او چرخید کار پیدا نکرد و با صدای متین به

 .رهای برف رو بشمری، بیا این بچه رو که نیم ساعت روی پای من خوابیده بلند کن توی اتاقش بب به جای این که دونه -

اش هم مثل  سمت صبا برگشت که به حالت جنینی مچاله و درهم به خواب رفته بود. جگر گوشه ی متین به اش از چهره نگاه خسته

 .داد اش را پس می مادری سروسامانش در حال له شدن بود و تاوان بی کاغذ الی منگه میان زندگی بی

و کمرش حلقه کرد و او را که این روزها الغرتر از همیشه شده بود، روی  سمت او رفت، خم شد و دست زیر پای های آهسته به با قدم

 :وار گفت پچ شد، پچ سمت اتاق صبا راهی می که به ی نرمش را به آهستگی بوسید و درحالی دستانش بلند کرد و گونه

 !این بچه هم وسط زندگی بالتکلیف من اسیر شده -

هایش را در پشتپسرش به هم قالب کرد، پاهایش را هم روی میز قرار  جا شد و دست بهمتین به رفتن او خیره شد. قدری روی مبل جا

 :هایش را بر روی هم گذاشت و گفت ای بعد پلک داد و لحظه

تنها با یه دست، بلکه تنهایی بلند کنی! تو باید به جای اینکه سعی کنی برای  ها نه خوای تمام هندونه مشکل تو اینجاست که می -

وقت صبا حداقل انقدر دچار  کردی، اون بایست ازدواج می های اول، بعد از فوت خواهرم می در باشی و هم مادر، همون سالصبا هم پ

کنه؛ درست مثل ترشی لیته، بعد از  ندازه و کهنه می چیز رو جا می شد و به تو هم انقدر وابسته! گذشت زمان همه مادری نمی خالء بی

 .کدومشون بگذری تونی از هیچ ق شدی و بین دو تا عزیزهای دلت گیر کردی و نمیچهارده سال و اندی حاال عاش

 .افتاد ها رعشه به اندامش می هایش را دمی کوتاه بر هم فشرد. از تصور نداشتن هرکدام از آن چشم

سمت  که به و درحالی صدا پشت سرش بست اش را بوسید و در اتاق را آرام و بی صبا را دورن تختش گذاشت و باری دیگر نرم گونه

 :رفت، گفت آشپزخانه می

کنم و آخر هفته هم  ی مهربان و ازش عذرخواهی می فردا صبح، اول وقت قبل از این که برم کارخونه، با یه دسته گل میرم خونه -

 .هم ندارم ی مهرنوش رو خواستگاری میرم. فعالً که موبایل خودش خاموشه، آقای دلشاد هم جواب تلفنم رو نمیده و شماره

 .تر دستی بین موهایش فرو برد اش را فوت کرد و کالفه نفس کالفه

 !ونارنجی مهربان رو به دست بیارم؟ جوری دل نازک کاری عمه پوری چه فقط موندم با این خراب -

 :هایش کشید و تابی به انتهای آن داد و با لبخندی پر معنا با صدای بلندتری، جواب داد متین دستی به سبیل

 !ها کشف کردن دیگه کشی رو برای همین وقت خواری و منت زن ذلیل، پاچه -

ای باال انداخت. خب این هم پیشنهاد خوبی بود. اصالً برای به دست آوردن دل مهربانش حاضر بود از اینجا تا قیامت منت کشی  شانه

 .کند

 از راه رسید و او به تصور اینکه باز هم پیامک تبلیغاتی دینگ کوتاهی  چند جرعه آب نوشید و پیامک تلفن همراهش با آوایی دینگ
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که لیوان در دستش بود، با دست دیگر تلفن  ای بعد پشیمان شد و درحالی وقت ارسال شده، آن را نادیده گرفت؛ اما لحظه دیگری بی

 .اش جاری شد ندگیهای ز همراهش را از جیب گرمکنش بیرون آورد و با خواندن پیامک مهرنوش، امید یکسره در رگ

*** 

 .کرد ی بخار کرده ایجاد بود، بارش برف را تماشا می ی کوچکی که در دل شیشه ی بخار گرفته ایستاده و از دایره پشت پنجره

 .هایش را در جیب شلوار جینش فرو برد بود سرش ایستاد، دست صدایش، پشت های آهسته و بی با قدم

هایش همانند  درفته، مورب بر روی قامت بلندش پهن شده بود. حتی به وقت تنهایی هم ژستسوی چراغ دیواری کهنه و زوار نور کم

 .قدر شیک و بدون نقص ها بود، همان سلبریتی

ی رویاهایش را با بهزاد بر روی  لوحانه خانه هایشان به نام یکدیگر مهر شده بود و او چه ساده به یاد روزهایی افتاد که شناسنامه

 .ای سست که با تلنگری ویران شد ساخت. خانه ارش میابرهای تپل افک

ها ماندگار شد و بهزاد آن شب  ی آن کنان به چند ماه پیش سرک کشیدند؛ شبی که به اصرار افسر خانوم، خانه لی افکار بازیگوشش لی

اش شد،  ان یخ کردهحالت همسرش نصیب دست تنها حسرت لمس موهای نرم و خوش همانند سنگ تا صبح پشت به او خوابید و نه

 !هایش خرد و خاکشیر کرد اعتنایی وپای بی بلکه غرور نازک او را زیر دست

 :اش را تر کرد، دستی هم به پر شالش کشید و با دستپاچگی نرم و مالیمی آهسته گفت های خشک و ترک خورده لب

 مزاحمت نیستم؟ -

هایش را از جیب شلوارش بیرون  به یک باره به زمین پرتاب شد. دستشب را بلعید و بهزاد از عالم خیال  صدای مهربان سکوت نیمه

 :سمت او برگشت، بعد از تأملی کوتاه به قدر یک یا چند نفس، گفت ی پا چرخید و به آورد و روی پاشنه

 !چیزی شده؟ چرا نخوابیدی؟ -

نکرده بود؛ صدایی که این روزها لحن نرم و  تمام گذاشته بود و حتی صدایش را هم فراموش خب گویا خداوند در خلقت این مرد سنگ

 :آمیزی با آن در آمیخته بود! قدری این پا و اون پا شد و صادقانه، جواب داد محبت

 خوابم نبرد. میشه با هم حرف بزنیم؟ -

ری کنج دیوار سمت بخا که به حالی بر روی دلش نشست، سپس درحالی ابروهای بلند و مشکی بهزاد، یک پله باالتر رفت و غبار خوش

 :زده جواب داد رفت، شتاب می

 .خوابی به سرم زده، بیا کنار بخاری بریم؛ هوا سرده، خونه هنوز گرم نشده بله بله، حتماً، من هم بی -

ها  مهربان دستپاچگی مختصرش را برداشت و همان کرد که او گفته بود. آنگاه بر روی دو زانو کنار بخاری نشست و مثل دختربچه

 .تر از او به دیوار کنار بخاری تکیه زد تر و راحت تکلف بالتکلیفش را هم روی آن گذاشت؛ اما بهزاد بیدستان 
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شناسش  های وظیفه ای سر طاقچه که عقربه تاک ساعت شماطه باز هم زبان پر معنای سکوت بینشان لنگر انداخت و تنها صدای تیک

 .بخاری که به همت آقاجانش از نفتی به گازی ارتقاع مقام داده بود پت شد و پت از زمان عقب نمانده بودند، شنیده می

پرده از صورت او چشم  ی بهزاد مواجه شد، که بی های جذاب، اما خیره قدم شد و سر برداشت و با نگاه عاقبت مهربان پیش

 .داشت برنمی

 .شتای که به ذهنش رسید را بر سر زبانش گذا معذب سر به زیر انداخت و اولین جمله

کشی سوخته رو سروسامون بدی!  ممنون، امشب خیلی زحمت کشیدی. فکر نمی کردم انقدر دست به آچار باشی و بتونی سیم -

 .زدی اومد یه نفر رو صدا می وجود می تون به گوری توی خونه حداقل امشب برق داریم. یادمه هروقت گیرو

 .فهمید دلیلش را نمی ی بی مایش گذاشت و مهربان معنای این خندههای ردیفش را به ن بهزاد خندید. آنچنان عمیق که دندان

کنم. مامانم فقط  ست؛ ولی مشکلی نیست، فردا خودم روبراهش می هاشون پوسیده کشی های قدیمی سیم کنم. این خونه خواهش می -

 .به مهربان جانم سالم برسونگفت  حالی هول شده بود و مدام می فهمید آقای دلشاد اجازه داده امشب اینجا بمونم از خوش

ی آقاجان که با چرب.زبانی آن را کسب کرد  های گردنش را شنید. خب گویا بهزاد بعد از اجازه وتوق مهره به یکباره سر برداشت و تق

 !بود، دیگر خیال رفتن نداشت

اش را بر روی موهای  ی تیرهها هایش باقی ماند و مردمک هایش را قورت داد؛ اما جا پای لبخندش بر روی لب بهزاد خنده

 :داشت، گفت برنمی  که چشم از او نواز داشت به گردش در آوردو درحالی وشکنی چشم وپالی مهربان که انتهای آن چین پخش

 !ت بریزی مثل عروسک میشی دونستم اگه موهات رو باز بگذاری و سر شونه من هم نمی -

 .بود! لبخندی با آوایی شبیه به هه، از کنار لبش عبور کردآمیز  ی او کمی اغراق خب لقب عروسک برای چهره

 .پسند باشه کنه، مخصوصاً اگر اون آدم سخت ها رو خیره نمی م که چشم من یه عروسک مو نارنجی معمولی -

یش وخمی را از بین موها ی پر پیچ روی او نشست، سپس خم شد و طره اش را گرفت، اندکی پیش آمد و درست روبه بهزاد طعنه

 .چین کرد و نرم آن را بوسید دست

 !کردم اگه مدل موهات رو تغییر بدی انقدر عوض بشی ولی برای من این عروسک مو نارنجی داره مهم میشه. فکر نمی -

ی اسیر شده از میان سر انگشتان بهزاد رها  وار تکرار شد. سرش را قدری پس کشید تا طره در میان افکارش آونگ« داره مهم میشه»

 :ود و گفتش

 .کنه های واقعی، دو روح رو به هم متصل می ها نداره! عشق بهزاد، عشق پیوند دو روح با یکدیگره و ربطی به چهره و ظاهر آدم -

 :زده، گفت هایش آمد، سر به سمتش خم کرد و با صدای آهسته شتاب به میان حرف

 ؟د... المذهب! دارم عاشقت میشم. فهمیدن این موضوع کجاش سخته -

 .اش را یکجا بعلید تا راه حرف زدنش باز شود اش گذاشت و نفس جا مانده در سـ*ـینه دست روی سـ*ـینه
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که  کنم. این بهزاد من همون مهربانم که پنج ماه زنت بودم. فقط الغر شدم و مدل موهام رو عوض کردم. ببین حتی آرایش هم نمی -

د گذره. همین که من رو به دست بیاری، ظاهر من که اآلن برات جذابیت داره ی زو زنی عشق نیست، یه خواسته تو ازش حرف می

 .تکراری میشه

های مشکی بر  حالت ای از آن خوش سمت عقب هل داد و طره ها را به حالتش فرو برد. کالفه آن بهزاد دست به میان موهای خوش

 .روی پیشانی بلندش نشست

 .و کمکم کردی تا از زندان بیرون بیام، فهمیدم چه اشتباهی کردم که تو رو از دست دادمکنی! من وقتی که فهمیدم ت انصافی می بی -

های بهتری انتخاب کند؛ اما بهزاد به میان  دانست که باید حواسش به غرور یک مرد باشد. افکارش را یک جا جمع کرد تا جمله می

 .اش آمد وپاشکسته افکار دست

 !داره از خودمچکره که قاپت رو دزدیده ما فقط یه مانع وجود داره، اون هم اون مهندس پول ست. بین ش بهانه ها همه این حرف -

 .تر آمد و در یک وجبی صورت او متوقف شد بهزاد قدری پیش

گفتم پولش  شناختمت می ش با تو زیاده و یه دختر نوجوان سرکش داره. اگه نمی بین باش، اون مرد اختالف سنی مهربان، واقع -

 !زنی؟ ت کرده. اون چی داره که به خاطرش من رو پس می وسوسه

 .سر یوسفش حرف نامربوطی بزند های بهزاد را قیچی کند. محال بود بگذارد کسی پشت حاال نوبت او بود تا جمله

 .ش تا کمر جلوش خم میشن خاطر مرام و مردونگی اونی که تو لقب از خودمچکر بهش دادی، کارگرهای کارخونه به -

ی معمولی یه  دار رو استخدام کرده. پشت اون چهره های سرپرست خانواده یا مشکل ش راه انداخته که فقط زن خش توی کارخونهیه ب

زد، عاشقم شد. چیزی که ما دوتا به هم  که لباس کارگری تنم بود و صورتم از خستگی زار می روح بزرگ پنهون شده. این مرد درحالی

 ...دیات و ظواهرپیوند داده روح ماست، نه ما

 .وپا افتاد و جمله مهربان را از وسط به دو نیم کرد تاب شنیدن از یوسف و محاسنش را نداشت! مانند غریقی، برای نجات به دست

تونیم  خوای یه فرصت به هردومون بدی؟! ما یک بار به هم محرم شدیم، چند ماه پیش زن و شوهر بودیم، باز هم می چرا نمی -

 .باشیم

تونه مال ما باشه، اگه فقط تو بخوای. با مهندس روشن پات روی زمین سفتی نیست! به گوشم  ن فردا و هزاران فردای دیگه میمهربا

کنی؟ شاید  کار می ها بگذریم مخالفت دخترش صبا رو چی شونه کشیده. از این طوری برات شاخه رسیده که عمه خانوم اون مردک چه

وقت این تو هستی  کنه. اون چی رو فراموش می ش برسه؛ اما همین که خرش از پل گذشت، همه تهبه ظاهر کنارش بزنه تا به خواس

 .که پا در هوا میشی

اش زندانی  رحمانه شکافت. آه سردی در سـ*ـینه های او خنجری شد و لقبش را بی شنید. تلخی حرف های بهزاد را نمی دیگر حرف

 :که چشمانش را دو حلقه اشک بزرگ شفاف کرده بود، گفت ای لرزان درحالی چانهخواست. با  شد. زندگی بدون یوسف را هم نمی
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ی خاکی باشی،  نویس عالم مقدر کنه که اسم من و مهندس روشن کنار هم قرار نگیره و تو آخرین مرد این کره حتی اگه تقدیر -

 .یرهای ریز و ظریفت دیوار اعتمادم رو خراب کردیمحاله یک بار دیگه با تو همراه بشم؛ چون یه بار بهت بله گفتم و تو با تحق

 .اش سر خورد، سپس دست به زانو گرفت و از جایش برخاست هایش شل شد و به روی گونه های چسبیده به مردمک قطره

 .گردیم کشی خونه به خودت زحمت نده. ما فردا به تهران برمی برای تعویض سیم -

 .که آب بخورد، راهی اتاق شد و بهزاد را با افکار مشوش تنها گذاشت آن آن چسباند و بیخوش هم به  مهربان این را گفت و یه شب

*** 

 

های مرواید آویزان کرده باشند، حتی با طلوع صبح فردا دامن خاکستری آسمان  بارید. گویی از سقف آسمان رشته برف متصل می

 .جا ماند ای ابر به سبک نشد و خورشید همچنان پشت توده

کرد را برهم فشرد. چشمان او هم همانند آسمان پر از ابرهای  اش را که سوزش خفیفی حوالی آن احساس می ی خستهها پلک

 .پای آسمان زانو به بغـ*ـل تا خود طلوع صبح یکسره بارید خاکستری بود و هم

 .بودخواست که به وقت آمدن با دستپاچگی آن را جا گذاشت  خواهش را می دلش نرمالو همان پتوی دل

تاب و قرارش را هم در تهران جا  توانست دل بی اش بیرون آمد. ای کاش می نفس عمیقی آمیخته با آهی پر حسرت از سـ*ـینه

 !بگذارد

ای حفاظ آن بود، به  هایی باریک و زنگ زده ی قدی که میله اش را بر روی زانوهایش گذاشت و از قاب پنجره سر خم کرد و چانه

 .خیره شدحیاط پوشیده از برف 

رفتند و حاال زیر تلی از برف  سو می سو و آن و پال و سرگردان با وزش باد این  های خشک بالتکلیف حیاط افتاد که پخش به یاد برگ

 .مدفون شده بودند

 .سمت زمین سر خم کرده بودند هایش قدری باالتر رفت و به شاخه درختان رسید که سنگین از برف به مردمک

 .هایش از سر دیوار فرو ریخت ای برف از زیر چنگال ی دیوار نشست و کپه ای پر زد و بر روی لبه شاخهناگاه کالغی از 

اش پنهان  هایش ته نشین شود و به یاد غم خوابیده در چشمان بهزاد افتاد و التماسی که در صدای مردانه نفس عمیقی کشید تا غم

 .شده بود

هایی  ها به طلوع فردا اشک ریخت و با چشمانی باز کابوس دید. کابوس تا رسیدن عقربه گفتگویی که پایان تلخی داشت و بعد از آن

 .که پر از اگرهای بسیار بود

ی دم دستی و یک عذرخواهی  کرد؟ اگر چند روز دیگر با یک بهانه داد چه می ها را بر تب و تاب دلش ترجیح می اگر یوسف مصلحت

 کرد؟ کرد، او با یک دل وامانده از هر سویش چه می میچیز را تمام  آمد و همه تر می دم دستی
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ی افکار منفی قل خورد و به پایین سقوط  رفت. ناگهان دلش در احاطه گرفت و برای همیشه از ایران می شاید هم دست دخترش را می

 .کرد

هایش را داشت را با سر  شوری اشکاش را که طعم  اش رد شد و پوست گردنش را قلقلک داد. لب خشک شده قطره اشکی از زیر چانه

 .زبان تر کرد

شود،  تواند از این افکار انتحاری که در تار و پود ذهنش منفجر می دانست چر ا نمی طناب اگرها درحال اعدام افکار مثبتش بودند و نمی

 !دست بردارد

ی کاپشن چرمش را باال داده بود و  که یقه اش به بارش برف بود که ناگاه بهزاد را دید با سری خم شده درحالی های خیره مردمک

رود از کنار باغچه عبور کرد و  هایش فرو بـرده بود، پاورچین پاورچین همانند کسی که در خواب راه می هایس را داخل جیب دست

 .کرد سرعت پر می برف وظیفه شناس، جای خالی رد پای او را به

های پوشیده از برف  الی شاخه سمت او به پرواز در آمد و از البه حواسش به کنجکاو قدری چشمانش را باریک کرد و تمام هوش و

ای پیدا کرد و آن  گشت و دقایقی نه چندان طوالنی آجر نیمه دنبال چیزی می زد و به ها را پس می درختان او را دید که با نوک پا برف

 .را الی در حیاط حائل کرد تا بسته نشود

ای پنیر لیقوان، شیر و خامه به خانه برگشت. باز هم با سری  با دو تا نان سنگک، یک قالب کره، تکهبهزاد رفت و نیم ساعت بعد 

 .ی باغچه عبور کرد و داخل خانه شد اش نشسته بود، نرم و آهسته از لبه ها و موهای مشکی که گرد برف بر روی شانه خمیده درحالی

 .رعنایش سخت برازنده بودمرد روزهای دورش، مرد خانه بودن به قامت بلند و 

اش رساند و دقایقی بعد، عطر خوش وسوسه برانگیز نان تازه  لی کنان خود را به گونه ی چشمانش قطره اشکی دیگر لی از گوشه

 .فضای خانه را به حصار خود در آورد. حتی از الی درزهای در اتاق هم عبور کرد و مشامش پر شد از بویی که عطر زندگی داشت

لش همانند فردای بعد از روز طالق بود. آن شب هم تا صبح نخوابید و صبحش با عطر نانی که آقاجانش گر فته بود آغاز حس و حا

 .شد

 !ی تکرار نشسته بود گویی باری دیگر زمان روی دایره

نه را یک جا بلعید شد، سکوت خوابیده در خا اش با یک سیم فرفری به دستگاه متصل می صدای قرقر تلفن عهد عتیق خانه که گوشی

بند سالم و صبح  کرد آرام صحبت کند و پشت سمت صدای بهزاد برگشت که سعی می و شش دونگ حواس پرت و پالیش به

 :گفت خیرش برای مخاطب پشت خط، می به

داره، امروز قبل از خانوم نگران نباشید. دخترها خوابیدن. احتماالً موبایلش رو خاموش کرده! برق خونه هم شکر خدا مشکلی ن حوریه -

 .کنم اینکه برگردم تهران حتماً سیم کشی ساختمون رو درستش می
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اش را از دور آن باز کرد  های حلقه شده پر از افکار منفی که تمام ذهنش را به اسارت بـرده بود، سر از روی زانوهایش برداشت. دست

 .اش داد و کش و قوسی پر درد به پاهای خشک شده

تر از آن با صدایی پر خط و خش و  زد و آهسته  ای آهسته به او کنار رختخواب مهرنوش رفت با نوک پا ضربه و بهسپس برخاست 

 :ناکوک که برای خودش هم غریبه و ناآشنا بود، گفت

 .حوری زنگ زده و نگران شده مهرنوش چرا موبایلت رو خاموش کردی!؟ مامان -

قدر کفایت هوشیارش کرده بود. همان گونه که سر بر بالشت داشت دستش را  حوری به صدای قرقر تلفن و گفتگوی بهزاد با مامان

 .آهسته به زیر بالش برد تا خیالش از بابت حضور این ماسماسک پر فایده راحت شود نرم و

زرگ آن هم ی ب کرد و تکه اش می فهمید یک تقلب کوچک به یوسف رسانده، احتماالً درکمال خونسردی تکه تکه مهربان اگر می

 .شد نصیب گوش بینوایش می

 :جا سر جایش نشست و غرغر کنان، گفت هایی نیمه باز بلند شد و همان با پلک

 .کردی؟ تا صبح فرت فرت دماغت نگذاشت بخوابم ات کنه ،دیشب چه غلطی می خدا خفه -

هایش که هیچ، شش دونگ  دیدن مهربان پلکهایش را باال بکشد و با  ی پلک سکوت ممتد مهربان اهرمی شد تا تمام و کمال کرکره

 .حواسش هم بیدار شد و دهانش از تعجب و حیرت نیمه باز ماند

ی  حال بود و دو کاسه اش رنگ پریده و بی ی مهتابی دید که از دست گور کن فرار کرده باشد. چهره روی خود جسدی را می گویی روبه

وار بر روی  نظم و قاعده دایره ی پریشانش که دیگر گفتن نداشت و بیچشمش پف کرده در دریایی از خون شناور بود. موها

 .هایش سوار بود شانه

رفت. عاقبت تاب  سو می سو و آن هدف این مبهوت به او خیره شد که چون مجنونی سرگردان بی  درنگ از جایش برخاست، مات و بی

 :نی پر از سرزنش، گفتنیاورد و بازویش را گرفت و او را وادار به ایستادن کرد و با لح

کنی؟ من مطمئنم یوسف تا شب میاد  کار کردی دیوونه!؟ هنوز که اتفاقی نیافتاده! چرا داری خودت رو اعدام می با خودت چی -

 .دنبالت

های صورتش را پشت  توانست مرزی میان گذشته و حال ایجاد کند به تصور اینکه بار دیگر رها شده، چتری زده نمی مهربان شوک

 .شش بند کردگو

فروغش به  زند با چشمان بی وار به پرواز در آمد و مانند کسی که در کابوس قدم می ی پا چرخید و موهایش دایره سپس روی پاشنه

 :مهرنوش خیره شد و گفت

 !دلیل رها شدم! دوباره اون روزهای نحس داره تکرار میشه مهرنوش دوباره بی -
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ها را به لرزش وا داشته بود و  لرزید انگار که طوفانی یک صدا با هم آن اشک در چشمانش می های صدایش هماهنگ با چانه و حلقه

وار یک دور چرخید و با صدایی فریاد  ها با نیشتری سر باز کرده بود. صوفی ای در ضمیرش همانند دمل چرکی بعد از ماه بغض خفته

 :گونه ادامه داد

ام کرد.  ها چطور له های خاله و خانباجی کس نفهمید حرف ه چه به روزم اومد! هیچتو، تو توی اون روزها نبودی نفهمیدی ک -

 !فهمی له شدم می

 .ی در ایستاد آنکه در بزند سراسیمه داخل شد و مات و مبهوت حال پریشان او در آستانه ی مهربان بی بهزاد با صدای فریاد گونه

 :تری ادامه داد اش را برگشت و با صدای آرام رفته مهربان مثل کسی که دچار جنون آنی شده باشد چند قدم

 .اگه تو یه بار با شنیدن خبر مرگ نجیب مردی و دوباره زنده شدی، من هر روز زیر باز تحقیر مردم و غرورم دیگه زنده نشد -

های  دل جیع کشید تا دملدید و نه بهزاد را، دست برروی زانوهایش گذاشت. حالتی چون رکوع و از ته  حاال دیگر نه مهرنوش را می

 .چرکی پینه بسته در روحش باز شود

 :اش گذاشته بود، گفت که یک دستش را روی قسمت چپ سـ*ـینه سپس سر برداشت و درحالی

 کنی!؟ حاال چطوری دوباره سر پا بشم؟ ای خدا دارم خفه میشم. مگه از این دنیای تو جز آرامش چی خواستم که ازم دریغ می +

 : سمت مهرنوش رفت و با همان صدای پر خط و خش گفت گاه به تاد تا بغضش را فرو دهد و راه نفسش باز شود آنای ایس لحظه

اس که  کنی دوباره بتونم سر پاشم؟ باید همین امروز برگردیم تهران، دوباره باید برم باشگاه ورزشی، چند هفته مهرنوش فکر می -

 .رم. باید دنبال کار هم بگردم ره ثبت نام کنم. کالس آشپزی هم مینرفتم، کارت عضویتم باطل شده و باید دوبا

 :هایش را پس زد و گفت مهرنوش اشک

 !چیز درست میشه. هنوز که اتفاقی نیفتاده قربونت برم، با خودت این کار رو نکن! همه -

 :ور در خاطرات تلخ گذشته با صدایی لرزان، گفت مهربان غوطه

قدر  کنم. حتی آقاجون و مامان حوری بهم آفرین گفتن که این فهمه که چه دردی رو دارم تحمل میکس ب مهرنوش نگذاشتم هیچ -

های دوست و آشنا مثل خنجر دلم رو پاره پاره کرد اما دم نزدم و صدا در نیومد.  ها، حرف ام؛ ولی نبودم، به خدانبودم! نیش و کنایه قوی

دنم رو بگیرم روی تخت هزار بار مردم و زنده شدم؛ ولی باز هم خندیدم تا مامان و خواستم گواهی دختر بو کس نفهمید، وقتی می هیچ

 .آقاجون و مهرسا غصه نخورن

 .ریخت ی او همچون آواری در خود فرو می اش را چنان عیان کرده بوده که بهزاد با هر جمله مهربان روح زخم خورده شده

 .روح لطیف این دختر را چنین آزرده باشد هایش کرد، با حماقت و خودخواهی گاه تصور نمی هیچ

ی او گذاشت  رویش ایستاد و دست بر روی گونه های بریده بریده او را قطع کرد. روبه مهرنوش پریشان از حال پریشان خواهرش جمله

 .و به چشمان او خیره شد
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هاست که عاشق هم  نمیگی این روح آدمچرخی!؟ به خدا یوسف میاد، همیشه مگه  قربونت برم، چرا مثل فرفر دور خودت می -

 .تره و تا شب اینجاست میشن؟ یوسفی که من دیدم از تو عاشق

هایش سر خورد و دست بر روی  ای جا مانده از اشک بر روی گونه زده قدمی پس رفت. پلک بر هم زد و حلقه تسلیم نا امیدی شوک

 .بودزنجیر آویخته از گردنش گذاشت، همان که یادگار مادر یوسف 

ی من عاشق نیست که اگه بود همین االن پشت در این خونه بود. عشق اما و اگر و  گیره؛ ولی اون اندازه من بدون یوسف نفسم می -

 .شناسه بهونه و مصلحت نمی

ین زل زده بود. ی عمه هما ایستاد که با لبخندی ماسیده به دورب روی قاب عکس کهنه به دیوار روبه نها و رو دیگر تاب نیاورد پشت به آ

 :ها بود، گفت با صدای خفه و گرفته که حالتی چون سرماخورده

 .خوام تنها باشم هر دوتون برید بیرون. می -

لخ کنان خارج شد، امامهرنوش پیش از بیرون رفتن سراسیمه  لخ  بهزاد که تنها آواری از او به جا مانده بود همان کرد که او گفته بود و

بست، تلفن همراهش را هم  سرش می که در اتاق را محکم پشت اش برداشت و درحالی و آن را از زیر بالشت سمت موبایلش رفت به

 :روشن کرد وگفت

نامرد ببین با روح خواهرم چه کردی که با یه تلنگر ساده به هم ریخته! باید زنگ بزنم آقاجونم، پاشه بیاد اینجا، حال مهربان اصالً  -

 .خوب نیست

 .اع نداشت. از شرمندگی چشمانش را بر هم فشرد، درست مثل قلبش که درحال فشرده شدن بودحرفی برای دف

حوری بیش از  های مامان پاسخ مواجه شد. البته تعداد تلفن های بی اش باسیلی از تماس مهرنوش به محض روشن کردن تلفن همراه

 .آقاجان و مهرسا بود

ی بامداد بود. یعنی  های دراز و کوتاه! اولین پیام برای ساعت دو و پنج دقیقه یامکپاسخ داشت و قطاری از پ یوسف هم سه تماس بی

 .دقیقاً دو دقیقه بعد از پیامکی که برایش ارسال کرده بود

 .داد سراغ آخرین پیام رفت که زمان یک ربع به شش بامداد را نشان می ها گذشت و به از خیر خواندن تمام پیام

ای هستیم که آدرس داده بودید. تصور کردم شاید خواب باشید،  ا رسیدیم اصفهان. االن هم دم در خونهمهرنوش خانوم من و صب -

 .مونم تا بیدار بشید. لطفاً پیام بدید توی کوچه هم جا نبود توی خیابون پارک کردم. منتظر می

نی چشمانش را پس زد و با  اشک ته نیهای  ی بعدی ذوق زده لبخندی محو روی لبش نشست. حلقه ای مات شد. برای مرحله لحظه

 :رفت گفت سو می سو و آن هدف این لحنی که پر از تعجب بود،درو به بهزاد که کالفه بی

 !یوسف پیام داده. االن توی خیابون منتظره تا ما بیدار بشیم -

 .زده اضافه کرد بندش شتاب پشت
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 !وسف و زلیخا رو از پشت بستنتوی این برف شبونه راه افتاده! به خدا این دوتا دست ی -

گفت عشق  باره ایستاد و بندی در دلش پاره شد. دیگر تالشش برای داشتن مهربان را بیهوده دید. الحق که راست می بهزاد به یک

 .زند ها را به هم گره می واقعی روح

 .بیند مردی را که جایگزین او شده بودسرش بست تا ن سمت آشپزخانه رفت، در را هم پشت های خمیده به دیگر نایستاد و با شانه

 .سمت حیاط دوید باالپوشی دوان دوان به توجه به آیفون، دستپاچه هول هولکی شالی بر سرش انداخت و بی مهرنوش بی

*** 

آلبوم در اتاق با صدای تقی سکوت خوابیده در فضا را بیدار کرد و مهربان که پشت به در اتاق غرق در دنیای خودش درحال ورق زدن 

های آقاجونش که مابین دو خواهرش ایستاده بود، خیره شد و نگاهش به روی پدرش  قدیمی عمه هما بود به روی عکس کودکی

 :ثابت ماند که آن روزگار بر روی هر دو پایش ایستاده بود. نرم و آرام، گفت

 .مهرنوش حالم خوبه. لطفاً برو بیرون بگذار یه کم تنها باشم -

اش را گرفت و با صدای بسته شدن در نفس  ای ریش ریش شده بود ته مانده آب بینی کاغذی مچاله که مانند پنبه سپس با دستمال

 .آسودگی کشید و به تصور اینکه مهرنوش رفته است آلبوم را بست

و وسط اتاق ایستاده باره از دیدن قامت بلند یوسف که پالتوی مشکی به تن داشت  ی پا چرخید و قلبش به یک گاه بر روی پاشنه آن

 .حرکت شد ای مات و بی کرد چون مجسمه خیره او را نگاه می بود و خیره

آنکه پلک بزنند نگاه  انداخت، یکدیگر را بی هایشان طنین می های آن در گوشش امان قلبشان که کوبش های بی هر دو با تپش

 .کردند می

ها از هم جدا بودند که این چنین با میـ*ـل یکدیگر را در قاب  ا گویی قرنرسید، ام شان شاید به چند روز هم نمی هرچند عمر جدایی

 .دادند چشمانشان جای می

ی  های تازه متولد شده ای لرزان از پس حلقه خب حدس اینکه یوسف با مساعدت چه کسی به اینجا رسیده خیلی سخت نبود. با چانه

 .در مسیر عبور باد قرار بگیرد ی شعمی که دید، همانند شعله چشمانش یوسف را لرزان می

 .پشت به او شد  ی پا چرخید و آنکه کالمی بگوید، دوباره روی پاشنه به ناگاه با یک حرکت آنی بی

مو با دل و جان نازش را  قدم و موبه به بایست قدم سرش قرار گرفت. حاال می یوسف با دو گام بلند به او نزدیک شد و دقیقاً پشت

 :سمت او سر کج کرد و آهسته و نجوا گونه گفت وار بر روی موهای پریشانش کشید. به شخرید. دستی نواز می

 .عزیز دلم، قرارمون نبود روی ماهت رو ازم بگیری! خوش انصاف بگذار یه دل سیر تماشات کنم -

سمتش برگشت و در  بهی کوچک چشمانش سر ریز شد. دیگر تاب نیاورد با بغضی که درحال انفجار بود  هایش را بست و کاسه پلک

 .ی او قرار گرفت یک وجبی سـ*ـینه
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داد در مشت کوچک دستش جمع کرد و به  کرد و ناعادالنه حکم می هایش، افکار منفی که در ذهنش فرمانروایی می تنگی تمام دل

 .ی او ضربه محکمی کوبید، اما یوسف قدمی پس نرفت سـ*ـینه

 خواستی جواب تلفنم رو بدی!؟ زها نبود. برای چی برام موبایل فرستادی وقتی نمیبه من نگو عزیز دلم! قرارمون خیلی چی -

تر آمد و نفس به نفسش ایستاد دست روی  تاب لمس آن تارهای نارنجی سرگشته و پریشان صبوری کرد. قدمی پیش یوسف بی

 :بازوی او گذاشت و کوتاه نجوا کرد

 .دامم کنخوام بگذار برات توضیح بدم. بعد اع معذرت می -

 دید، سر گذاشته بود، افکارش ناتوان از فکری منطقی و مستمر خود را باری دیگر رها شده می مهربان که شب سختی را پشت

 .تاب بر روی نیمی از صورتش تکیه داد های سرگردانش بی ی دیگر ی به بازوی یوسف زد و چتری ضربه

تونم پرواز کنم وقتی عمر عشق  ا نجواهات عاشقم کردی؟ چرا یادم دادی میکردم چرا ب ی خودم زندگی می من که داشتم توی پیله -

ی محرمیت رو از پشت تلفن فسخ کردی و حتی  راحتی آب خوردن صیغه و خوشبختی این پروانه فقط چند ماه بیشتر نبود!؟ چرا به

 حاضر نشدی حضوری این کار رو بکنی!؟

 .کرد نظم و قاعده ردیف می بی هایش را های متصل، جمله مهربان هم گام با اشک

کشی!؟  زنی و با پا پیش می گفت چرا با دست پس می ی من بکش بیرون. می گفت پام رو از زندگی برادر زاده عمه پورانت می -

گفت حاال که صیغه فسخ شده دست از یوسف من و زندگیش دست بردار. به خدا من هیچی نگفتم و مثل همیشه فقط صبوری  می

مون هزارتا قول و قرار داریم. نگفتم یوسف قول داده دستم رو ول نکنه، نگفتم درست که اون یک  ش دادم. نگفتم بینکردم و گو

 .هامون بهم محرمه ی عربی بینمون نیست و به هم محرم نیستیم؛ ولی به حرمت عشق هنوز دل جمله

چنان که دو روح در یک جسم  ر آغـ*ـوش کشید. آنهایش را بر هم گذاشت. تاب نیاورد و قدمی بعدی او را محکم د یوسف پلک

 .باشند. حاال یوسف هم چشمانش تر بود

صدایش را میان موهای مهربان پنهان نمود و گاهی  ی بی های مردانه هایش را در پیراهن یوسف جای داد و یوسف اشک مهربان اشک

 :گفت یکاشت و با جمالتی از هم گسیخته، م ای بر روی آن می هم بـ..وسـ..ـه

ی روحم دل بکنم؟ مگه میشه از کسی  ی دیگه خوام بسه دیگه گریه نکن! مگه میشه از نیمه خوام. معذرت می عزیز دلم، معذرت می -

هاش بند شده دست بردارم؟ اون روز توی شرایط بدی گیر بودم و نشد جوابت رو بدم. بعد هم موبایلت رو خاموش  که نفسم با نفس

جوری هول و دستپاچه بدون اینکه ببینمت صیغه رو فسخ کنم! به  سم اگه اصرارهای پدرت نبود، محال بود اونکرده بودی. به خدا ق

کار کرده که سه چهار ساعت از شب گذشته  ی شما وقتی بهم گفت چی خدا قسم من روحم خبر نداشت که عمه پوران اومده خونه

 .بود
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داد مردانه و پر  وار کف دستش را به پشت او سر می که آرام و نوازش ا داد و درحالیاش ج های مهربان را میان سـ*ـینه هق یوسف هق

 :از حمایت ادامه داد

ام قول میدم هر جوری شده رضایت  زنی! ببین حاال اینجام، از حاال تا آخرین روزی که زنده گریه نکن عزیز دلم داری آتیشم می -

 !پدرت رو بگیرم قول میدم

گی و دوری این چند روز را با آغـ*ـوش او تقسیم کرد و دقایقی بعد همانند معتادی که به افیون رسیده باشد آرام تن مهربان تمام دل

 .شد و خوشی پای کوبان آمد و بساطش را در دلش بر پا کرد

خت انتظارش های س دانست آقاجان پیش از این رضایتش را تلویحی اعالم کرده بود و طوماری از شرط و شروط طفلک یوسفش نمی

 .کشد را می

اش به  یوسف آهسته و نرم مهربان را از آغوشش جدا کرد. چتری افتاده بر نیمی از صورتش را پس زد و نگاه مشتاقش را در چهره

 .گردش در آورد

 !کار کرده خدا با چشمای خوشگلش چی  اش خشک نمیشه!؟ ببین تو رو دختر تو این همه اشک رو از کجا میاری که چشمه -

وار پچ پچ  تاب و قرار به تاپ تاپ افتاد. سر خم کرد و کنار گوشش زمزمه با طنازی پشت چشمی برایش باریک کرد و دل یوسف بی

 :کرد

 .رات از تهران یه سوغاتی آوردمم بدلم برات تنگ شده بود عزیز دل -

 :همان لحن نرم اما مردانه ادامه دادگر در سکوت به او خیره شد و یوسف با  قدری از او فاصله گرفت و با چشمانی پرسش

 .یه نفر که از زیر درس و مشق و مدرسه فرار کرده و االن توی سالن منتظره -

 :مهربان متعجب پرسید

 صبا اینجاست!؟ چرا این بچه رو زابراه کردی و دنبال خودت راه انداختی!؟ -

نس مهربانیست. گویی خداوند از ازل تار و پودش را با های زیر پوستی دختری که دلش از ج رفت برای این توجه دلش غنج می

 .مهربانی بافته بود

ی  سروصدا کرد که صبا از خواب بیدار شد. وقتی من رو آماده  قدر بلندبلند حرف زد و خواستم بیام خواب بود؛ ولی متین این وقتی می -

و یک خواهش و قول، وادارم کرد اجازه بدم تا همراهم بیاد. تا  رفتن دید، صادقانه بهش گفتم دارم میرم دنبال مهربان اون هم با هزار

 !به خودم بیام سوییچ و موبایلم رو بردارم دیدم جلوتر از من توی ماشین نشسته

 .با لبخندی نرم سرش را ریز به اطراف تکان داد

 .من تا اینجا یه کله رانندگی کردم و صبا تا خود اصفهان یه کله خوابید -
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شد و چشمان او را که  ی پا بلند می خواست روی پاشنه حالش را انحنایی رو به باال داد. دلش می رنگ و بی های خشک و بی لبلبخند 

 .بوسید کرد می های خون بود و خستگی از آن شره می پر از رگه

ک آن تارهای نرم و دلخواه را خواست تک به ت سمت موهای پخش و پال و نامرتب یوسف باال آمد و چقدر دلش می   هایش به مردمک

کشید و  اش می کردند.ددست بر روی ته ریش یک روزه خوردند و فرار می الی انگشتانش سر می ها از البه کرد و آن نوازش می

های  دانست. شرمنده از قضاوت کرد. مردی که پدر بودن را بلد بود و راه رسم عاشقی را هم می اش را لمس می های خسته پلک

 .ای بر روی پیراهن او گذاشت اش بـ..وسـ..ـه هعجوالن

ی آهسته با  خواست او را بار دیگر در آغوشش جای دهد اما مجالی برای این کارها پیدا نکرد و در اتاق پس از چند ضربه  یوسف می

از الی در به داخل کشانده  اش را تأملی به کوتاهی چند نفس باز شد و آن دو به آنی از یکدیگر جداشدند و مهرنوش را دیدند که کله

 .اش را باال بـرده بود ها انگشت اشاره ، با گردنی دراز شده همانند بچه دبستانی بود

خواستم مزاحم بشم، دیدم جیغ و ویغ مهربان تموم شده با خودم گفتم احتماالً پرچم صلحتون باال رفته.  ببخشید. اجازه هست!؟ نمی -

 .واد بیاد داخل. گفتم بیام یه سر و گوشی آب بدمخ کنه و می تابی می صبا خیلی بی

 :یوسف لبخندی نرم بر روی لبش نشاند و محکم و قاطعانه پاسخ داد

 .لطفاً بهش بگید بیاد داخل -

برد. نگاه  جا با خود به همراه می اش را همه سمت باال کج شد، خب گویا یوسف ژست رییس مابانه ی لبش به مهرنوش گوشه

ای روی لبش جا گرفت و افکار مثبت هیجده مالیمش را پس زد و  ی موذیانه دستپاچگی مهربان بر گشت. خنده سمت کنجکاوش به

رنگ کوتاه شیکی به تن داشت، داخل شد و با لحنی آرام و نرم  ای شیری که پالتو بندش صبا درحالی با چشمی بیرون رفت و پشت

 :گفت

 .سالم -

او را در   سمتش رفت و هایی محکم و استوار به نش بین آن دو در گردش بود، مطمئن باگاممهربان با دیدن صبا که نگاه سر گردا

 .داد ای از وجود یوسف بود و بوی او را می محکم آغـ*ـوش کشید. صبا برایش بسیار مهم بود چون تکه

ا آب کرد و تاب نیاورد و او هم هایش ر هایش شل به اطراف آویزان بود اما عاقبت آغـ*ـوش مهربان، مهربان یخ صبا ابتدا دست

 .هایش را به دور کمر او حلقه زد دست

سمتش سرازیر شده بود  وار از آسمان به ای بود با آرامشی عجیب که در یک روز برفی معجزه یوسف که روزها در آرزوی چنین لحظه

های امن و دستان  ر دو را به میان شانهها بود رفت و آغوشش را چون چتری باز کرد و ه سمت عزیزانش که جانش بندش دل آن به

 :حمایتگرش جا داد و در دل با خود نجوا کرد

 !خدایا شکرت -
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ی یک روز برفی را به نمایش گذاشته بود، مردی را  هایش را برهم فشرد و وقتی آن را باز کرد از قاب پنجره که منظره سپس پلک

کنار باغچه نرم و آهسته عبور کرد و از در حیاط بیرون رفت. مردی که مهرنوش ای خمیده از  دید خوش استایل و جذاب که با شانه

 .وار و درگوشی خبر حضورش را در آشپزخانه داده بود پچ هول و دستپاچه، پچ

بایست تعادلی از جنس محبت بین  فشرد و یقین داشت که راه سختی در پیش دارد و می یوسف عزیزانش را محکم به سـ*ـینه می

دانست مشکالت بسیاری پیش رویش خواهد بود،  ها را داشته باشد و مهربان می ایجاد کند تا برای همیشه هر دوی آنآن دو 

ی مهربانی را که دل بکاری وبه پایش صبوری کنی  مشکالتی که کمر همت بستن تا او را از پای در آوردند، اما مطمئن بود دانه

 .اش عشق خواهد بود شود که میوه رگ میدرختی پر شاخ و ب  روزی ریشه خواهد داد و

 

 پایان

 هزاروسیصدونودوهشت تهران، نهمین روز ماه سوم بهار سال یک

  نویسنده افسون امینیان -من مهربانم 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 ن در قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتا

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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