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 وسنگین  قلیان ار واز دود سیگشیرین  هوای آپارتمان

در آن هوا نفس  شد می سختی به داد میو بوی بدی بود  خفه

 خسته رارقص نور چشم  رنگارنگ وحرکات سریع کشید ، 

 سردرد روی مبل افتاده بود  حال بیپانیذ  ، زد می کرده و

همچون  موسیقی تند دی جیصدای بیس دار شدیدی داشت ، 

 های قهقههو  زمان همصحبت  صدای از کوبید میسرش پتکی به 

چیز بیشتری  نامفهوم ای همهمه جز به ها مهمانمستانه 

تا تمام محتویاتت  باید بلند شود و دانست می.  شنید نمی

با  .خارج شود آپارتمان را باال نیاورده از محیط اش معده

از  ار دشراه خو سختی به تالش زیادی از جایش بلند شد و

مهمانها  به دیگر ای مرتبهچند  میان جمعیت باز کرد

 ششناخت دسترد و یکی دوبار نیز کسانی که نمیبرخورد ک

د اما پانیذ با تندی دست تا همراه آنها برقص گرفتندرا 

را به اتاق  دشو به هر سختی بود خو آنها را پس زد 

-و از میان انبوه مانتوها و شال خانه رساندخواب صاحب

را  شود مانتو و شال خودکه روی تخت انباشته شده ب ییها

که صدای شیرین   در حال پوشیدن بود پیدا کرد و برداشت

 پرسید می خواهی بروی پانیذ؟یکه مشنید  ار

 اتاق درب، شیرین در ورودی به سمت صدا برگشتپانیذ 

 و دست راستش را به لبه کرم رنگ  درب ایستاده بود 

  .تکیه داده بود

د احساس می کنم که  می سرم درد می کن:  گفت پانیذ

و کمی هوای تازه حیاط  بروم به رم باید ویابباال خواهم 

  . استنشاق کنم
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زیرا  ،به حیاط بروینباید با این حالت :  گفت  شیرین

افتی هم دردسر می بههم خودت  با این حالی که تو داری 

 بشوی. نیامهم باعث لو رفتن  است ممکنه

 ار م اباید برم بچه ،ه خیلی دیر وقت شد :گفت پانیذ 

 .بیاورمنه دوستم از خا

یعنی  ،تو که ازدواج نکردی !! بچه  امکد:  گفت  شیرین

 .و خندید  هااساسی مست کردی

 ک،م یویگمی ابهار ر یمزه نریز ماکان  بچه:  گفت پانیذ

خودش رفته  و او را نزد من گذاشته می شود که  دوماهی

 جایی 

اش را دوماه که بچه : کجا رفته پرسید  با شیطنت شیرین

 ؟؟؟ ها؟؟؟است که نزد تو گذاشته 

بلند  دسته  کیف نکه جوابی به شیرین بدهد آبی  پانیذ

به سمت درب رفت چرمی چند تکه اش را روی دوشش انداخت  و

  دکنار بزن شاز سرراه راشیرین  تا و تالش کرد

 ومیان درگاهی درب ایستاد و راه او را سد کرد  شیرین

 ببینم بیا  ،با این حالت که نمی تونی بری: گفت

و او را به دنبال خودش به داخل گرفت  پانیذ راو دست 

باهم به سوی پنجره رفتند سپس درب را بست و اتاق کشید 

پنجره را کنار  جلو پرده ضخیم و بلند گوشهآنگاه شیرین 

پنجره  فقط ، او پشت پرده برخالف تصور پانیذ دید زد و 

که به یک هست نیز  یکم عرضه درب  آلمینیومی کنیست بل

درب تراس را باز وقتی که شیرین د وتراس دنج  باز می ش

نوازش را  ذآشفته و رنگ پریده پانی کرد نسیم خنک صورت

با ولع  اهوای تازه رپانیذ لبخندی از سرخوشی زد و. کرد

 : و گفت فرو برد یشریه ها به درون

 دارید!!!س دنج و خوبی چه تراوای ، 

ک همچین تراسایی یر ما دیگبله :  با شیطنت گفت شیرین

 ....ن یمانه هااخداریم در
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قصد کسی که   انندم بعد خندید شیرین این را گفت و 

درمیان بگذارد  به پشت سرش نگاه کرد رازمهمی را  دارد 

به داخل پانیذ را   سپستا از بسته بودن درب مطمئن شود 

 :و گفت  داد هلتراس 

هم  بچه ها بفهمند سریع برو تو تا کسی ندیده نمی خوا

رفتن  می خواهند به بهانه مداوماگر نه اینجا هم هست و

نی ارفت و آمد کنند می د نم اتاق خواب درونتراس  داخل 

 ؟؟ مفت خور و سوئ استفاده کن هستندچقدر که 

  چشم و وارد تراس شدپانیذ با خنده گفت : 

 پشت سر او درب را بست .و شیرین 

یک میز کوچک چوبی ودو  جز به بود که  2*1یلی تطتراس مس

صندلی که درست روبروی هم پشت میز و زیر پنجره قرار 

پانیذ به طرف یکی از  نبودآن داشتند چیز دیگری در 

چند نفس عمیق کشید و  صندلی ها رفت روی آن افتاد ، 

ی هاو البته نه چندان تمیز شهر رو در ریه هوای تازه

سپس بلند  .و به سرفه افتاد فرو برد  شانباشته از دود

در تراس قدم زد از درون اتاق کمی تلو تلو خوران  شد و

صدایی آمد مثل اینکه کسی وارد اتاق شده بود وتصور کرد 

ای را می شنود که تالش دارد آرام صحبت که صدای  مردانه

 کند.

طمئنی که پانیذ نرفته صدای ا از کسی پرسید تو مصد 

اتاق   درون ندای گفت بله خودم دیدم با شیرین آمدزنانه

البته بعد از آن دیگر او را ندیدم اما مطمئنم از خانه 

بیرون نرفته صدای مردانه گفت این تلفن همراه او است 

اش کنار آن نیست صدای . صدای زنانه گفت بله سوئیچدیگر

اتاق  بینم  صدای دربنه گفت نه سوئیچی اینجا نمیدامر

صدای شیرین باشد  رسید کهمی بلند شد و صدایی که به نظر

 ؟؟؟کنید کار می اتاق خواب من چه یها توبچه :گفت

 ؟دانید پانیذ کجاست صدای زنانه گفت شیرین جان شما می

 به من گفت می رود توی حیاط پشتی هوا بخورد  :شیرین گفت
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 !!صدای زنانه گفت دردسر درست نکند، خیلی مست بود 

لطفا از  اتاق  : شیرین بی آنکه جواب او را بدهد گفت

 .خوابم بیایید بیرون 

لحظاتی بعد صدای بسته شدن درب اتاق آمد پانیذ تالش کرد 

در ذهنش آنچه را شنیده تحلیل کند و بفهمد صداها مربوط 

از آن بود که بتواند به چه کسانی بوده است اما گیج تر 

دو قدم به  اختیار بیسرش بسیار سنگین بود  .تمرکز کند

چون دید نمی تواند خودش را کنترل کند  سپس   .عقب رفت

ساعدهای ن نشست وسمت یکی از صندلی ها رفت و روی آ به

دو دستش را روی میز خواباند و سرش را روی آنها گذاشت 

 و طولی نکشید که به خواب رفت.

 خواب پریدز اپانیذ  ها مهمانهمهمه هراسان دای با ص

-دنبال وسائلشان می زمان همدوید و همه هرکسی به طرفی می

: ماموران گفتمیشنید که با فریاد  راگشتند صدای شیرین 

ید و میان باال بدبخت شدیم زود باشید لباس بپوش دارن

های محکمی آمد مثل این بود که کسی با بعد صدای ضربه

 یمرانهآصدای بلند و متعاقب آن و  کوبدبه درب میلگد 

همشون رو بفرستید  :گفتبه کسانی می را شنید که مردی

خانم کجا  آهایپایین ، برادرا شما خونه رو بگردید ، 

 داری در میری بیا بایست اینجا مگه با شما نیستم و....

روی این میز چه مدت است که  دانست میپانیذ گیج بود و ن 

این  آوردآخرین چیزی که به یاد می است ، رفته خواببه 

و پریشان  ه با شیرین توی تراس ایستاده بودندبود ک

 صداهایی که بود و با دقت بهمبهوت روی صندلی نشسته 

افتاده بود  وجوش جنببه  شچیزی درون .داد میگوش ، شنید می

این بود که باید  کرد میتنها چیزی که در این لحظه درک 

 رفت میگیج ش سربا سختی از جایش بلند شد  دفرار کن

کند چند بار با وضعیتی مسخره   کار چهباید  دانست مین

 های نردهرا به  شخود تلوتلوخوران و دور خودش چرخید

  رساند و ارتفاع تراس تا زمین را نگاه کردفلزی تراس 

، شد میدور و نزدیک  چشمشزمین جلوی  طبقه چهارم  بودند

را  شترس همه وجود  به درب اتاق را شنید ای ضربهصدای 
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را از  دشسریع خوبدون فکر و تصمیمی با حرکتی  گرفت 

 زمان همو   تاب خوردو  تاب خورد  و آویزان کرد ها نرده

درون تراس طبقه پایین  به را شز شدن درب تراس خودبابا 

تراس پایینی برخورد  دیواره و کف و محکم به  دپرتاب کر

جاری شد و  هایش اشک اختیار بیدرد گرفت و  شتمام تن کرد

طبقه باال  تراس ازاو صدای مرد بسیجی  با افتادن زمان هم

  .کسی اینجا نیست: گفت با صدای بلندی که  مدآ

صدای چی بود پس این   :پرسید  خانه درون ازصدای مردی 

 .که آمد

  .از طبقه پایینی بود قربانبه نظرم :  گفت  مرد

 .ببرید را پایین  ها این بیایید، خوب  بسیار : گفتمرد 

 

 

تراس خالی و تاریک طبقه  پانیذ میان کنج دیوار و پنجره

 کاری چه دانست مینو از مستی و درد گریه کرد  نشستسوم 

 های مهمان یو تمام رفته بودند مأمورها باید انجام دهد 

 ،ده بودندگیج و مست و غافلگیر شده را با خودشان بر

و آپارتمان در سکوت و تارکی  ه بود خوابید سروصداها

 رفته رفتههوا   .شب از نیمه گذشته بود .ه بودفرورفت

و  هنوز گیج بود لرزید میاز سرما پانیذ  .شد می سردتر

 دانست مین .شد میجاری  هایش گونهروی  هایش اشک اختیار بی

 ،روشن بود شبرای چیز دو تنها .باید انجام دهد کاری چه

سرجایش بنشیند و خودش را به  طور هماناول اینکه اگر 

و دوم   .جای گرمی نرساند تا صبح از سرما خواهد مرد

توانست در آن تراس بماند زیرا اگر صاحب خانه اینکه نمی

احتمال داشت فکر کند که اودزد است و  .صبح او را میدید

ین بنابرا .داد میسوم آنکه باالخره باید یک کاری انجام 

از جایش بلند شد و طول عرض تراس را پیمود و دیوارها ی 

یا پله یا طناب و  آن را از نظر گذرانید هیچ راه فرار

 ،ای که بتواند او را به پایین برساندکال هیچ وسیله

 های نردهبه فکر افتاد که با استفاده از  .آنجا نبود
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کنار  به پس  .تراسها خودش را به حیاط پشتی برساند

 خیلی  ارتفاع اما .پایین را نگاه کردو  نرده رفت 

 دبا خو .سرش گیج رفت ترس تمام وجودش را گرفتزیاد بود 

ه که وحشتناکی بود کار چهپریدن داخل این تراس  اندیشید

اندکی اگر ه وخیلی مست و گیج بود ه مسلماانجام داد

 د.بپر تراسداخل این   کرد میجرئت ن  هوشیاری داشت

به طبقه چهارم و در  د خوب است که برگرد  س اندیشیدسپ

باال  و دانست که به باال نگاه کرد .دتراس همانجا بنشین

هوا  .انجام دهد بایدچکار دانست مین .استرفتن غیر ممکن 

جان و تحمل سرما را  کرد میاحساس  .شد میهر ساعت سردتر 

و  سردردفقط ور الکل از بین رفته بود سک  تاثیر م   .دندار

. با ه بودماند شبرای بعد ازمستیناتوانی  تهوع و خماری

ماندگی به طرف درب رفت و در کنج میان درب استیصال و در

شنلش را به دورش پیچید و آرنج   .و دیوار تراس نشست

هایش را به روی زانوانش گذاشت و سرش را میان دو ساعدش 

اینکه  جز بهید آدیگری از او برنمی هاندیشید کار .گرفت

با آن  .دو صاحب خانه را بیدار کن ددل به دریا بزن

ا جرعت و جسارت این اندکی زمان برد ت حالی که او داشت 

 بلند شد . چند نفس عمیق کشید و از جایش کار را بیاید

د.... : ببخشیتبه درب کوبید و گف مشت کرده و با دست

 ،؟ دوباره به درب کوبیدببخشید .... کسی اینجا هست

 ؟ صدای من را می شنوید

، او همچون سالی گذشت پس از مدتی نسبتا طوالنی که بر

چراغ اتاق روشن شد و به دنبال آن صدای مرد جوانی را 

 کار چهمن  ی؟ شما تو خونهکی اونجاست :می پرسیدشنید که 

 می کنید؟ 

آقا ... ببخشید ... من .. به خدا ...دزد : گفت  پانیذ

باال پریدم تو تراس شما ... مهمونی نیستم من از طبقه 

همه رو گرفتند بردند و مامورها ریختنددفعه بود بعد یه 

 قا...آقا...آ...
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 ا بهقا تو ررامی به در زد گفت : آقا...آآاینبار ضربه 

دارم از سرما یخ میزنم من باز کنید ...  ب راخدا در

 ... آقا...

از مرد شنیده شود  پانیذ  یاندکی گذشت بدون آنکه جواب

اما زمانی که دید سکوت مرد طوالنی  .ابتدا ناامید شد

او  به درونش  حسی  .گرفت او راترس همه وجود شده 

نه صدایی  .درد سر بدی افتاده است به که داد میهشدار 

کنج میان در  روی زمین در  حالیبا بیپانیذ  نه پاسخی 

سایه مردی ناگهان  که ،و آه سردی کشید و دیوار نشست

ای و متعاقب آن صدای بلند مردانهپشت پنجره نمایان شد 

چراغهای تراس آن به دنبال و جلو پنجره بیایید :گفت 

اش را باال کشید با بینی بلند شد شاز جای پانیذ روشن شد

و جلو پنجره ایستاد .پشت پنجره  قدمهایی لرزان رفت

 مردی بلند قد با اندامی الغر وعضالنی ایستاده بود سر

بود و زیر نور المپ اتاق می درخشید چشمان  تاسکامال  مرد

داشت و دور لبهایش را ریش  و نافذی بی رنگآدرشت 

ه نافذش پروفسوری جوگندمی خلوتی احاطه کرده بود و نگا

مرد تیشرت  .به نظر میرسیددر آن صورت خلوت ترسناک 

 به تن داشت و شلوار خاکستری  سفیدی با طرح ورزشی

را در  دست راستش و به پا داشتلختی  گشاد و مشکیراحتی 

جیب شلوار گذاشته بود و با دست دیگر پرده پنجره را 

 اوبا حالتی تمسخر آمیز به و  کناری نگه داشته بود 

  .کرد مینگاه و

معذب از نگاه مرد .را باال کشید اشبینیدوباره   پانیذ

 نگاه نافذ و قدرتمند که زیر  کرد میاحساس  ه بودوخجل شد

اسف  متوجه سر و وضع او اصالا  تا آن لحظهشود. خ رد می او

و  الغر ،دختری بلند قداگرچه که او ، نبودش خود بار

به تن زیبایی  لباس مهمانی بود که درآن شب زیبا اندام

دامن کوتاه مشکی با بلوز ریز بافت مشکی  که شامل داشت

و  شد میی ملیله دوزی شده و جوراب شلوار مشکی ضخیم

 بلند چکمه هایتناسب خوبی باهام داشتند و  لباسهایش 

می را  شتا روی زانوهای ی که به پا داشتپاشنه دار

روی  ،به عنوان مانتو نیزو شنل خاکی رنگ بلندی پوشاند 

ن آبر اثر اتفاقات  او ایلباسه تمامپوشیده لباسهایش 
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ای نازک قهوهبافت شال  یهمیانو شب کامال کثیف شده بود 

های آن تا آویزان بود و دنبالهش که از دوطرف سررنگش  

-اش را میموهای آشفته و شلخته ورسید روی زانوهایش می

 و دسته بلند کیف چرم نخ کش شده بود و رویه ،پوشانید

خش افتاده بود آویزان بود اش ی شانهرواش که از چهل تکه

مخلوط شده با خط چشم  رد سیاه رنگ اشک شچشمهای یگوشه و

 .بود  مانده بجا خشک شده

با شرمندگی  .که تازه متوجه سر و ضعش شده بود پانیذ

 که وضعیتی بسیار کرد می اسحسا .سرش را پایین انداخت

اش گاز . گوشه لبش را با دندانهای جلوییداردرقت بار 

لت ااز شدت خجکه خواست دلش می و در آن لحظه تنها.گرفت

چنان در افکار نآ  درآن لحظات او. در زمین فرو برود

خودش غرق بود که سرما و ضعف و تهوع از خاطرش رفته 

موقع  بی هیچ کالمی  نآتا  که  ناگهان مرد که  .بود

شروع به خندیدن  بلندبا صدای   کرد مینگاه  خیره به او

هاهاها  بیا تو : تراس را باز کرد و گفتب درو کرد

 هاهاها  ...بدبخت ...بیاتو

ارد اتاق خواب مرد جوان ازمیان درب کوچک تراس وپانیذ 

داشت و هیچ گونه  و عریانی که دیوارهای سفید رنگ شد.

 .تابلو یا  وسیله تزئینی دیگری  به آنها آویزان نبود

دونفره بزرگ  اتاق سرویس خواب چوبی یتنها اثاثیه و

تب رم رو تختی شیری رنگ آن کامالا  بود کهفندوقی رنگی 

خواب نبوده یا اگرهم خوابیده  واضح بود که مرد .بود

 که  درب ورودی .بوده از این تخت استفاده نکرده است

 تقریباا کرد به دیگر قسمتهای خانه متصل می رااتاق 

در کنار دیواری که درست  و شد میروبروی درب تراس باز 

گذاشته  یایشی عریضمیز آر .گرفتنجره قرار میروبروی پ

و روی آن  پوشاندسراسر عرض دیوار را میکه  .شده بود

هیچ چیز  ،آینه بزرگی که هم عرض خود میز بود جز به

یک اتاق که از دیوار انتهایی میز آرایشی  دیگری  نبود

تنها به اندازه باز شدن   ،کمد دیواری سرتاسری بود

و کف اتاق هم تنها یک   .د فاصله داشتمکامل درب ک

 .انداخته شده بود کرم رنگ قالیچه طرح خشتی
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سرش را پایین انداخت و تلق تلق کنان به طرف درب  پانیذ

از اتاق خارج  نیز و به دنبال او مرد جوان اتاق رفت

امتداد دیواری شپزخانه که در آبه طرف  مرد مستقیماا . شد

که از درب اتاق تا درب ورودی کشیده شده بود و به 

 ترتیب ورودی اپن آشپزخانه و دو درب ورودی دیگر در آن

 درحالی که قرار داشت رفت و وارد آن شد. پانیذ هم

-ش را باال میابینی اموجاری بود و مدا هایش اشک همچنان

ستاد نبال مرد رفت و در ورودی آشپزخانه ایدبه کشید 

تفاوت پشت  و به مرد که بی .دادآن تکیه  لبه اپنبه و

ندلی های چوبی داشت نشسته بود که ص ایمیز سه نفره شیشه

رسید عکسی را به دست گرفته بود و به نظر میموبایلش  و

به نظرش آمد که مرد گریه نگاه کرد ،  کندرا نگاه می

دقت نگاه کاهد و با باش سعی کرد از منگی  .ه استکرد می

بود که روی یک پایه   روی میز یک قوری قهوه .کند

فنجان کوچک و یک یک  .قرار داشت سفیدسرامیکی  وارمری

ای که پر بود از ته سیگار جلوی دست زیر سیگاری شیشه

روی میز قرار  نیزک دمرد بود و یک پاکت سیگار ویک فن

 مرد سرش  داشت پانیذ آب دهانش را قورت داد وگفت : آقا

بار دیگر سنگینی و عمق   .را بلند کرد و به او خیره شد

باید حرفش  دانست میاما  .نگاه مرد تن پانیذ را لرزاند

-عمیقی کشید و گفت : ببخشید میپس نفس  را ادامه دهد

 ؟توانم یک تلفن کنم

 ؟نداری تلفن همراهپرسید مگر  :مرد 

به مرد نگاه کرد و با   و مضطرب پانیذ با چشمان گشاد 

اش را نیبی باز دارم وبله بله سر تایید کرد و گفت : 

  آپارتمانو سرد کف سفید های سرامیک روی  ،باال کشید

ت و با دست یخرا روی زمین ر شاو محتویات کیف چرمی نشست

خود را نیافت  تلفن همراهآنها را پخش و پال کرد و چون 

 نبود ... ،دست کشیددرآن  وباز درون کیف را نگاه کرد 

گوشی ر ورد که آخرین باآبعد از کمی فکر به خاطر 

 است. موبایلش را به شارژ زده بوده
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 گوشیم  ..ببخشید گفت :  بنابراین رو به مرد کرد و

باال به شارژ   ،و با اشاره به سقف اضافه کرد نیست

 جامونده ... ببخشیدها ...

اپن بود روی  که  م بیسی تلفن وبه مرد پوزخندی زد  

 .نجاست آ اشاره کرد و گفت 

ه هنوز درحالی ک .و تلفن را برداشت پانیذ تشکر کرد 

مرد را بر وجود خودش حس  سنگینی نگاه سرد و بی روح

صدای   .در عالم گیجی تلفن شیرین را گرفتو  کرد می

مورد نظر  مشترک اپراتور از آن طرف خط گفت دستگاه

 تماسشیرین  با چندبار پشت سر هم او .خاموش می باشد

 اتور همان جواب رااپر یگرفت اما هربار صدای ضبط شده

مروارید ... و  ،مروارید  :زیر لب گفت داد می به او

 همان جواب کهو باز صدای اپراتور   او را گرفت یشماره

کنار را  تلفن  شیک دست با  .بود شده کالفه .دادمیرا 

اش را ماساژ شقیقه شدست دیگر با و گرفته بودگوشش 

 اشک کهگرفت و همچنان را گاز می شلب اختیار بی و داد می

ورد که آبه یاد روان بود  هایش گونهبر روی  اختیار بی

 جز بهو  ندذخیره شده بود تلفن همراهشها روی تمام شماره

به کس دیگری را  یشماره  چند نفر از دوستان خیلی نزدیک

هم زمان با و  تر  شد این فکر کالفه. از خاطر ندارد

از جایش بلند داشت  بخاطرمعدودی که  یچند شماره گرفتن 

و چون باز  رفتشپزخانه  رژه آشده و بی هدف جلوی ورودی 

روی زمین نشست و امید هم نتوانست با کسی تماس بگیرد نا

 را شکاریانگشتان الغر و ببه لبه زیر اپن تکیه داد و 

به کی زنگ بزنم  با خود گفت و کوبید یشهابه شقیقه

و یکباره مانند کسی که چیز مهمی  خدایا به کی زنگ بزنم

بار  نوشین و ! ها ! نوشین: ورده باشد گفت آبه خاطر 

 زد میحرف  شبا خود اختیار بیکه وهمچنان شماره گرفت دیگر

 بردار بردار... ...نوشین ...نوشینمی گفت 

 الو ...الو... طرف خط گفت : آناین بار صدایی از 
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الو ... شما کجایید ؟ نامردها من  : با گریه گفتپانیذ 

کامل ترکید ش و بغض فرار کردید کردید خودتون  رها ار

  .به گریه افتادآگاهانه و با صدای بلند بار  واین

زنی پانیذ تویی کجایی از کجا زنگ می الونوشین پرسید : 

ه که داشتند سوار ماشینمون رفتیم چیه گرفتنمون تو کوچ

ند با یه بدبختی و داستانی فرار کردیم کلی کرد می

  ...دنبالمون دویدند شانس آوردیم واقعا

 اهاشم ؟ االنپانیذ پرسید :  با چه کسانی  فرار کردید

 ؟ کجا هستید

نه یکی اخ مدیم آدرین آرویا و و با امیرنوشین گفت :  

 ؟هستی  کجا توامیر که نزدیک بود، ن از دوستا

  .تو خونه همسایه بیایید دنبالمپانیذ گفت : 

بیخیال بابا نصف شبی من هنوز گیجم جرئت نوشین گفت :  

خیلی ترسیدیم خیلی  آن دور اطراف هم ندارم بیایم 

 دندشز را گرفتن بیچاره که تازه شیرین رو  دویدیم

 ،نوشین آهی کشید و انگار که با خود حرف بزد گفت:

ا اینجا گوشی تو بی وحشی و بعد اضافه کرددتیکه مر

 میدهم به امیر آدرس را به تو بدهد.

خیلی ،نم رانندگی کنم اتوخواهد نمیه نمینپانیذ گفت : 

  یج هستم .گ

کجا  ارسوئیچت  ،راستی گفتی رانندگینوشین پرسید : 

دنبال سوئیچ ماشینت  قدرهرچ گفتمی امیر؟بودی گذاشتی

-یکنار گوشی سوئیچت را مگر پیدایش کندنتوانسته ،  هگشت

 ؟گذاشته بودی ن ت ا

ای رنگش را چون دو های قهوهای مکث کرد قرنیهپانیذ لحظه

مثل اینکه سفید چشمهایش چرخاند و  یتیله روشن در کاسه

ناگهان چشمانش را تیز کرد ، گشت در ذهنش دنبال چیزی می

اش خاطره گنگی از صداهایی که در با هشیاری نصفه نیمهو 

ت به خاطر آورد یکباره با خشم گف راتراس شنیده بود 
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سراغ  آن وقتبیای  دنبال من حاضر نیستی بهتو  ،عوضی:

خشم اضافه کرد شنیدم کسی وارد  با و می گیریا سوئیچم ر

من احمق فکر گشت ، و دنبال سوئیچ ماشین من می اتاق شد

  .م خیاالتی شدم کرد می

؟ بعد اتاق بودی داخل هوا پرسید مگر تونوشین  بی

ناگهان متوجه شد که خرابکاری کرده و خودش را لو داده 

ن ان جفتمامن نه به جگفت ای مکث کرد و سپس لحظهاست 

 .امیر پرسید 

امیر پرسید ن خودت اآره جپانیذ با لحن مسخره ای گفت : 

 ؟ ها االن کجاست امیر اصال این   ... امیر پرسید

  من به خدا... نوشین گفت : آره 

گوشی خشم با وخفه شو پانیذ حرف او را قطع کرد و گفت 

اش را باال کشید و زیر لب یبار دیگر بینرو قطع کرد و 

 ءفقط دنبال سوشیرین راست می گفت   احرومزاده گفت

و بعد از گفتن این حرف از جایش بلند شد  هستنداستفاده 

نشسته بود با نگاه که همچنان پشت میز  و به طرف مرد

برگشت و گفت  آقا ببخشید شما  کرد مید نافذش او را رص

 . نصف شبی، کردم  و بدخواب  گرفتار را هم 

مرد سرش را تکان داد و با صدای بسیار آرامی زیر لبی 

شما هم اینجا نبودید من تا صبح اگر ست یمهم نگفت 

وه اشاره  کرد و به قوری قه می ماندم  وبعدبیدار 

 پرسید می خورید ؟

 .ممنونم  ،و پانیذ گفت بله 

مرد دستش  را به طرف کابینتی که پشت سرش قرار داشت 

ن برداشت و آداراز کرد یک فنجان و زیر فنجانی از روی 

  .ریخت روی میز مقابلش گذاشت و درون آن قهوه

پخش و پال  و محتویات  دو زانو روی زمین نشست  پانیذ

و درون کیف ریخت و  را از روی زمین جمع کرد شکیف یشده

و با این که  رمبگی باید دیگرتماس یک  فقط: گفت
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گرفتار یک سخنرانی  مهشید  با تماس گرفتن با دانست می

اما به ناچار  دمی شو الکل مفصل در مورد مضرات سیگار و

و صدای تیز بوق آن تلفن بوق خورد  مشغول تماس گرفتن شد

ش گیج رفت و برای اینکه سر ،زنی در سرش فرو رفت مثل سو

نیافتد دستش را به لبه اپن گرفت و به سمت آشپزخانه خم 

شد  مرد که این حالش را دید  نیم خیز شد  و مردد بود 

گفت  ینیکه به طرفش برود یا نه که پانیذ با لبخند دروغ

 : خوبم خوبم.

بهم و  بودش آشوب دل چهره اش مثل گچ سفید شده بود و 

با خود  دباال بیاورد خواهمی کرد میاس حساخورد می

اندیشید باید هرطور شده خودش را سرپا نگه دارد و 

باید  ، ادامه فکرش را با صدای بلند گفت  اختیار بی

ین اسم سرش را از روی بروم دنبال ماکان مرد با شنیدن ا

ذ او نگریست پانی ا دقت بهاش بلند کرد و بفنجان قهوه

به زبان   با صدای بلند افکارش را او همچنان بدون توجه

بگذارم ماکان شب خانه م توانمی آورد ادامه داد نمی

  . ماندمهشید ب

چرمی سیاه رنگی درست مقابل اپن چیده شده مبل نیم ست 

های یک ی یکی از مبلبود که پانیذ به طرف آنها رفت و رو

از پایش درآورد  و بوتهای بلندش را نفره قوزکرده نشست

و کف پاهایش را روی سرامیکهای سفید و سرد کف آپارتمان 

گذاشت وحس خوب آرامشی همراه با بغض وجودش را فرا 

نفس عمیقش کشید و روی پشتی و  گرفت. کمرش را راست کرد

های قطور و نرم دستهآرنجهایش را روی  مبل تکیه داد سپس

 دو انگشت شست و وسطی گذاشت و طبق عادت با  مبل راحتی

-تلفن همچنان بوق میدست چپش  شقیقه هایش را ماساژ داد 

 صاحب خانه از روی صندلی آشپزخانه دقیق و مرد وخورد 

 خیره شده بود .متفکر به او 

 بله بفرمایید ن طرف خط شنیده شد : آصدای مهشید از 

  !!! مهشید: پانیذ با صدای بلند گفت 
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مگه ؟می دونی ساعت چنده ؟تویی کجاییپانیذ مهشید گفت : 

پژمان  ، اری اینجاذنگفتی ماکان رو فقط برای دوساعت می

  ... الو... پدرم را درآورد از بس غر زد

  امان بده خدا  را به وای مهشید تو پانیذ گفت : 

مامورها ریختند  است  حالم خیلی بدبگذار حرف بزنم ، 

تو مهمونی همه رو گرفتند بردند منم از ترسم پریدم تو 

 .خونه همسایه طبقه پایین همه تنم درد می کنه 

 !نترسیدی!خطرناکی کردی  کار چه !!!انهدیومهشید گفت : 

 ؟؟؟م سیاه مست کردی ه باز

زنی به می که بابا مهشید این چه حرفی استپانیذ گفت : 

که نه مشروب خوردم نه  ماههچهارمن  خدا به جون ماکان

 اماکان راز بهار خواستم که سیگار کشیدم درست از روزی 

 ار الکل جاتیهم سیگار و هم هرنوع  من بگذارد، پیش

... سکوت برقرار شد و پانیذ که احساس  کنار گذاشتم 

خیر سرم باید حرفش را ادامه بدهد  اضافه کرد   کرد می

 . زهره مارم شد ن همآدنیا بشم فارغ از خواستم  شب  کی

 است؟؟ ماکان چطور ولش کن حالپانیذ آهی کشید ادامه داد 

کمی حال ندار بود ولی االن است  صبح  خوبمهشید گفت :

با آروین بچه  خواهرمنه اوردمش خآدم غروبی  است خوب

منتظر بودم زنگ ، م خوابیدهه خواهرم بازی کنند االن

 بزنی بیای دنبالش می دونی االن ساعت چنده دو ونیم 

  .باید بیایم دنبال ماکانپانیذ تکرار کرد : 

 ی؟یبیا بتوانیاین حالت فکر می کنی مهشید پرسید با 

کنم باید بیام  کار چهولی خوب  توانمنمی پانیذ گفت : 

  .ردیگ

بیلیاردی ت میز سم به و ناپه بلند شدااز روی کپانیذ  

 نیم ست نشیمن و پنجره گذاشته شده بودکه در فاصله بین 

از پنجره بیرون را نگاه کرد خبری نبود حیاط و  رفت

   د.رفتنگفت  گمان کنم کوچه خلوت و آرام بود 
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 وآمد ،بلند شد  است و مرد گفت خانم اونجا حیاط پشتی

با دست به پرده بزرگی که درست و ایستاد و پشت کاناپه 

در نقطه مقابل اتاق سرتاسر عرض دیوار را پوشانده بود 

   .یداشاره کرد و گفت از اون پنجره نگاه کن

پانیذ تلفن به دست نگاه گیج و منگی به مرد انداخت و 

میان نیم از کنار میز بیلیارد و از و. د . باش.. گفت 

دور زد  ست مبلمان کالسیک پذیرایی را  و ست نشیمن گذشت

به  و با احتیاط ن را به کناری زدآه پرده رسید و و ب

 کرد.نگاه  بیرون 

جلوی درب ساختمان  پارک بود و دو ماشین پلیس هنوز  یک 

  .ن ایستاده بودند و حرف میزندمامور در کنارآ

نم ادستادند نمیایمهشید اینها هنوز اینجا پانیذ گفت : 

-ها به محض اینکه بروند میواهند گور به گور شدهخمیچی 

 . آیم  آنجا

-نمیمهشید  که از لحن صدایش مشخص بود دلخور شده گفت 

 بگو کجا هستی  نهایم خوبر ویدخواهد بیایی پژمان می گ

 .ورم آنجاآاکان را میخودم م

  ؟بلدی را... خونه شیرین  ... باشه منپانیذ گفت : 

  . نهمهشید گفت : 

خوب ببین... اما هرچه فکر کرد آدرس را به پانیذ گفت : 

ش را به مرد نگاه گیج وچرخید  شدور خود ورد آیاد نمی 

ستاده بودو به ناپه ایامرد دست به سینه کنار ک انداخت

نگاه  ای که پانیذ به راه انداخته بود تاتر احمقانه

ا و از نگاههای پرسشگرانه و گیج پانیذ منظورش ر کرد می

  .به طرف او رفت و فهمید

ملتمسانه به مرد نگاه  کرد میاحساس حماقت  پانیذ شدیداا 

-نمی به یاد  اآقا من آدرس اینجا ر با شرم گفت :کرد و

 .اورم 

 .دهید به منب امرد لبخندی زد و گفت گوشی ر
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سالم یادداشت و بعد از اینکه گوشی را گرفت  گفت :  

 یابان ....خکنید مهشید خانم 

پانیذ دیگر . خاموش کرد  اداد و گوشی ر اآدرس رمرد 

 و خواست   عق زد چند بار ،نتوانست جلوی خودش را بگیرد 

که  ی در متوجه شد و با دست به دو مردکه   بیاورد،باال 

: اپن و درب ورودی قرار داشتند اشاره کرد و گفت  میان

  . درب اول

سر پایش کمی  هو در را پانیذ به سرعت به طرف درب دوید

و اتاق پذیرایی برخورد  خورد و با پاراوان میان دو در

کرد  و پاراوان با صدای مهیبی افتاد اما او توانست 

پس با عجله وارد س را حفظ کند و زمین نخوردتعادلش 

 را پشت سرش بست. دستشویی شد و در

 

-می و خالی شده بود اش معده از دستشویی که بیرون آمد

گین بود و دردش شدیدتر شده بود هنوز حالت سنش سرسوخت، 

نمانده بود تا  اش معدهدیگر چیزی در  اما تهوع داشت

را  که  شصورتلش با گوشه شن د آن را باال بیاوردبخواه

قرمز و متورم شده  شآب از آن می چکید خشک کرد چشمان

اراوان پ افتادن  و تازه متوجهپریده بود  شبودند و رنگ

ن یروی زم که مرد شد با شرمندگی بهها میان سالن و در

ن را بررسی واداشت تکهای شکسته پاراخم شده بود و 

 ، گفت : متاسفم . کرد می

ان صورتی که اول همبه را بلند کرد و  پاراوان   مرد

ای شکسته را هم در دست گرفت  تا هو تکه بود قرارش داد

 رفت میببرد و دور بیاندازد همچنان که به طرف آشپزخانه 

گیج و سرگردان و،  که انداخت  پانیذ کالفه نگاهی به 

روبروی آن  ریده میان درب دستشویی و پاراوانرنگ پ

 .ه بودو سرش را از خجالت  پایین انداختایستاده بود 

شود سنگینی نگاه مرد خرد میزیر  کرد میپانیذ که احساس 

، دستشویی را کامال  ناتهناند زدم به خببخشید گ  :  گفت

-شد ، برایتان یک پاراوان دیگر میشستم خیالتان راحت با
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-خواهید برایتان تعمیرش میگیرم ، البته اگر همین را می

بیاورد ا دوستم ماکانم ر کنم . کمی کمث کرد و افزود 

  .  کم می کنم ازحمتم ر

-چی می :هایش را باال انداخت و بی تفاوت پرسیدمرد شانه 

  ؟شودخواهی که حالت بهتر 

 . ببخشید ،قهوه یکم قهوه لطفا :پانیذ گفت

تا االن  ،برایتان ریخته بودم قبال  ای کهقهوه : مرد گفت

قوه یخ  انه رفت وخسپس به درون آشپز است . هسرد شد

و در سینک ظرفشویی خالی کرد درون فنجان را  کرده

اشاره کرد پانیذ قهوه گرم ریخت و به  فنجاندوباره در 

 . بنشیند  روی یکی از صندلی ها نجاآ برودکه 

صندلی چوبی درون آشپزخانه رفت و روی یک  پانیذ به 

  .روبروی مرد و پشت به ورودی آشپزخانه نشست

کوچکی را بی دلیل در فنجانش دور  ققاش ی کهمرد درحال

 ؟ددار اپرسید ارزشش ر داد می

 ؟،  ببخشید چه گفتیدچیرسید :پپانیذ 

 برایم ه .. آن. ددار اارزشش ر تکرار کردمرد دوباره 

سوئ ؟؟ و برای اینکه بچه نگهداری می کنید کشما که از ی

را   ناتیببخشید حرفها تفاهمی ایجاد نشود اضافه کرد

  .شنیدم  ناخواسته

-خوب راستش ... من معموال مست نمی... من پانیذ گفت : 

. نخورده بودم یچیز که هیچ ودشمی چند ماهیکنم یعنی 

زیاد شد شرایط رویم  ه فشارفعاما امشب ...خوب ... یه د

و خودم را از گیر و بزنم به بیخیالی  ،با خودم گفتم .

دار همه افکار و مشکالت خالص کنم که متاسفانه این اتفاق 

  .ها برایم افتاد

 شرا روی میز گذاشت و سر شآرنجهای پانیذ این را گفت و

 .بدیهچه شب  :و زیر لب گفت رفتگ شرا میان دستهای
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 است ؟بد گذشته  شما  اینجا به:  مگر مرد گفت 

منظورم این نبود حالم خوب  ببخشید ،نه،نهپانیذ گفت : 

ارید به حساب مستی  و بعد به چشمان گذب احرفهام رنیست 

ولی هنوز در ه کرد  تا تاثیر حرفش را ببیند مرد نگا

سرش را پایین انداخت  ذنگاه مرد دلخوری مشهود بود پانی

 متاسفم : و گفت 

بله ؟؟  تان ماکان است خوندهاسم پسر دگفتی پرسید : مرد

 ؟؟؟... درست شنیدم 

  است . ، بچه خیلی شیرینیبله پانیذ گفت : 

 ؟ است  چند سالشمرد لبخندی زد و پرسید 

  پانیذ گفت : دو سال 

پرسم زیرا تا شما مجرد هستید؟ ببخشید میمرد پرسید :  

  .دهندبه دختر مجرد بچه نمی دانمجا که من میآن

. من است صمیمی  دوست  بهاره ، پانیذ گفت : ماکان بچه 

بود و از شوهرش جدا شده شناسمش بهاره از وقتی که من می

اش را بخشیده و به جای آن حضانت تنها که مهریهگفت می 

است .در مورد همسرش چیز نمی دانم که چه  گرفته پسرش را

جور آدمی بوده او هرگز در مورد همسر سابقش صحبتی 

 ....بگذریم . کرد مین

یم اگر کرد میما همیشه باهم بودیم و همیشه باهم سفر  

ما باهم به  اشتباه نکنم دی ماه سال گذشته بود که

در این سفر او با مردی آشنا شد که  وترکیه سفر کردیم 

او مردی حدودا چهل و پنج ساله و  کرددر لندن زندگی می

ای داشت و خوش قیافه بود. ظاهر آراسته، قد بلند بود 

رد سپس با ای مکث کلحظهپانیذ که به اینجا رسید حرف 

اگر بخواهم صادقانه حرف بزنم لبخند شیطنت آمیزی گفت:

 .آمدآن مرد خوشم میباید اعتراف کنم که من هم از

 سید : اسمش چه بود ؟مرد پر
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پانیذ مستانه جواب داد : پویا... نه... پویان ... و 

 خندید  

 مرد پرسید بعد چه شد؟

پانیذ دنباله سخنش را گرفت و گفت : آنها باهم دوست 

دو سفر هم پویان به  ،ندکرد میمداوما باهم صحبت  ،شدند

بهار که خیلی از پویان  ایران آمد و یکدیگر را دیدند 

پیشنهاد ازدواج داد و پویان هم  خوشش آمده بود به او

ه فقط خودشان دو نفر باشند ک پذیرفت منتها به این شرط

 دانست مینای در کار نباشد  بهار خیلی ناراحت شد و بچه

 نمی توانست پسرش را رها کند و از طرف دیگر کند. کار چه

 به لندن تصمیم گرفت هایتهم عاشق پویان شده بود در ن

اینکه  تا و مدت کوتاهی با پویان زندگی کندبرود 

دو اکنون  به پذیرفتن ماکان راضی کند. بتواند او را

به این دلیل و البته  رفته او به لندن  ود کهمیش ماهی

اش دواجش با پویان چیزی  به خانوادهخواست از ازکه نمی

 .بشودماکان معلوم  تکلیف  تا زمانی که نه حداقل بگوید

اگر  کرد می، فکر اش بگویدمی ترسید ماجرا را به خانواده

دانید می دهند،اش میبفهمند  پسرش را به شوهر سابقنها آ

اگر پدرش به هر ای است که االن  وضعیت ماکان به گونه

طریق از شرایط او با خبر شود می تواند حضانت  پسرش را 

ان کاری در این مورد بسیار بنابراین پنه .از او بگیرد

و چون من تنها کسی بودم که از کل ماجرا خبر مهم بود 

نکه پسرش را به من آ جز بهای نداشت شتم بهاره چارهدا

بسپارد البته .... خوب... شرایط روحی و سبک زندگی من 

مناسب نگهداری از بچه نبود و بهاره ابتدا به هر دری 

اما ... خوب  .نی پیدا کندکه برای پسرش یک جای ام زد می

م دانست می... من دلم می خواست خودم از او نگهداری کنم 

تر است خیلی به بهاره اصرار کردم اکان هم نزد من راحتم

و برای اینکه بتوانم رضایت او را بگیرم چهار ماه تمام 

لب به مشروب و سیگار نزدم و ورزش کردم و در نتیجه 

 یار مساعد شده بود .ورزش حال روحی، خودم هم بس
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آورد مرد از لبخند او پانیذ لبخند شیرینی به لب 

به این پس  :گفت آهی کشید   زد سپس یداگاه لبخندوناخ

 ؟ ترتیب ماکان نزد شما ماند

 پانیذ گفت: بله 

 مرد گفت : با وجود زیاده رویتان در الکل ... ها... 

پانیذ سرش را از خجالت پایین انداخت و آهسته گفت  : 

 بله 

اه چقدر شما  مرد با لحنی نسبتا پرخاشجویانه گفت :

کر می کنید فقط شما هستید که !!فزنها خودخواه هستید 

کنید پدرها دل ندارند هایتان را دوست دارید؟؟فکر میبچه

وبا شان نگهداری کنند؟ها از بچهتوانند مثل مادریا نمی

آمیزی اضافه کرد، در مورد دوست شما که لحن تمسخر

مطمئنم چنین نبوده ،  شما  و دوستتان باید از خودتان 

مرد حرفها را تند و تند پشت سرهم خجالت بکشید  شما... 

بعد  رفت میمی گفت و تن صدایش با گفتن هر جمله باالتر 

شما چرا بچه را  ینی پرسید خانم !گناگهان با حالت خشم

 به پدرش نسپردید؟

ر مرد جا خورده بود کمی در صندلی خود پانیذ که از تغی  

پدرش را  ... گفتم که .... منفرو رفت و گفت من ... 

سالی می شود که با بهار  4من  با وجود اینکه  شناسمنمی

 ام. اما تا بحال همسرش را ندیدهمادر ماکان دوست هستم

ش از شوهرسابق و بهار هیچ وقت هیچ عکسی و حتی هیچ حرفی

-میشناسم و ضمنا من نزده است و من اصال او را نمیبه 

خود  سر که  حتی اگر بگردم و پدر بچه را بیابم  و ترسم

-می او ماکان را از من مسلما بچه را به نزد پدرش ببرم

در این صورت هم من وهم بهاره برای همیشه از  ،گیرد

که من به دنبال  آقا.... در صورتی  .می شویماکان دور م

، او را  برای همیشه از دست خواهم پدر ماکان بگردم

 داد.

 کرد مینگاه  اوپانیذ این را گفت و از مرد که خیره به 

 چرا شما اینقدر عصبانی شدید؟  پرسید
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سوال بی توجه به  شنید نمیرا  اوصدای  گویامرد که 

همسر من هم آهی کشید و ادامه داد ید ببخش : پانیذ گفت

-خود برده و من هرچه می گردم نمی پسرم را برداشته و با

از یک ماه است که  توانم پیدایشان کنم وهم اکنون بیش

ام بعد ناگهان لبخندی به روی لبش نشست و پسرم را ندیده

  .گفت اسم پسر من هم ماکان است

  .متاسفمچقدر بد پانیذ گفت : 

فضا سنگین شده است برای عوض کردن  کرد میکه احساس  مرد

  چیزی می خورید؟پرسید  اوضاع 

یک فنجان قهوه دیگر  : پانیذ به سر تایید کرد و گفت

   .اگر امکان داشته باشد

بهتر است ممکن است حال شما باز بهم بخورد : مرد گفت 

که چیزهای شیرین بخورید و یک ظرف شکالت جلوی دست او 

 . گذاشت

متشکرم وبعد مثل اینکه چیزی به خاطرش آمده  :پانیذ گفت

 باشد پرسید حاال واقعا نمی گذارند پسرتان را ببینید ؟؟

ای دو روز می دیدمش ولی تا چند ماه پیش هفته :مرد گفت

ام به این طرف هر وقت به دیدنش رفتهروز پیش  05از 

گویند میدهند یکبار اند نیست جواب درستی به من نمیگفته

-اند یک بار میگویند شمال رفتهاند یکبار میبیرون رفته

چرا نم داد  نمینزنند شهرستانند و... هربار حرفی میگوی

خواهند نمی نهاآکنم احساس میدهند نمی ا درست جواب من ر

  .که همسر و فرزندم کجا هستندمن بفهمم 

 است خیلی سخت ی شماحتما برا :پانیذ آهی کشید و گفت 

 بسیارهمین چند ساعتی که از ماکان دور بودم دلم  درمن 

نستم از اتومستی هم نمی در عالم برایش تنگ شده حتی 

همسر و پسرتان را پیدا  زودیبه فکرش غافل بشم انشاهلل 

 کنید.
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مطمئن :اندوه عمیقی تمام چهره مرد را پوشاند گفت 

 .نیستم 

شکایت کردید؟ گمان نمی کنم قانون حق  پانیذ پرسید:

ممانعت از دیدار بچه تان را به آنها بدهد و به چهره 

  .درهم و گرفته مرد  چشم دوخت

ای نداشت فایده با مامور هم رفتم نبودندجواب داد: مرد 

، افسانهگوید میداند کجاست که نمی خوردمادرش قسم می

سفر کاری به شمال که برای یک به او گفته همسر سابقم ، 

تماس می گیرند جواب  تلفن همراهش با رود ولی هرچهمی

گیرد مادرش قط خودش گهگاهی تماس اینترنتی میدهد و فنمی

گفت شک کرده است که شاید به خارج از کشور رفته می

 .باشد

-رفت و آن را دور خودش میاش ور مین قهوهمرد با فنجا

حال روی پانیذ بی کرد میو خیره به آن نگاه  چرخاند

احساس  ،کرد میصندلی افتاده بود و به مرد خیره نگاه 

در گلو نگه داشته است تا   سختی بهمرد بغضش را  کرد می

 ونبود  جسمی پانیذ هم خوب حال  .جاری نشود هایش اشک

ش اگرچه بهتر سردرداحساس سوزش داشت و  اش معدههنوز در 

 کرد میهنوز احساس  .ته بودفشده بود اما کامال از بین نر

گین است و اگر از جایش بلند شود سرگیجه خواهد سرش سن

مرد  آهی کشید که توجه مرد را جلب کرد  اختیار بی .گرفت

سرش را باال آورد و به او نگاه کرد پانیذ سنگینی نگاه 

و بعد مرد را تاب نیاورد و حس کرد باید چیزی بگوید 

امشب خیلی به شما زحمت  :فتبرای اینکه سکوت را بشکند گ

زحمت را کم دادم به محض اینکه مهشید ماکان را بیاورد 

امشب شما را  ید منشتوانید بخوابید ببخکنم و شما میمی

 م.بدخواب کرد

که  خیلی وقت است من : ای زد و گفتمرد لبخند دوستانه

 بی خوابم 

تان بیشتر پس شبها قهوه نخورید بی خوابی پانیذ گفت : 

 .می شود
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  .عادت دارممرد گفت :

؟ که می پرسم از من کاری ساخته استببخشید پانیذ گفت : 

و درحالی که شانه  ،نجام بدهمبرایتان انم کاری اتومی

 جبران زحمت امشبم ؟  هایش راباال می انداخت ادامه داد

 .مرد سرش  را به عالمت نفی تکان داد 

در  بکشم؟سیگار  کی د من اشکالی نداپانیذ  گفت 

  .اینگونه مواقع آدم با کشیدن سیگار سبک می شود

و  نه : و گفت مرد بی تفاوت  شانه هایش را باال انداخت

 بیرون اوردپاکت سیگار را  برداشت و یک نخ از درون آن 

و هر دو در به طرف پانیذ روی میز سر داد   سپس پاکت را

 .ندو قهره نوشید ندسکوت سیگار کشید

 

 

از صدای زنگ آیفن سکوت طوالنی خانه را شکست مرد 

کنار درب  آشپزخانه خارج شد به سراغ گوشی آیفن که در

 بله بفرماییدسپس گفت : را برداشت  ورودی بود رفت و آن

 .مهشید هستم ای از آن طرف گوشی گفت : سالم ، صدای زنانه

 چی بود؟ ناپرسید اسم دوستتمرد  باصدای بلند 

 .مهشید: پانیذ گفت 

را فشار بفرمایید باال  طبقه سوم ودکمه آیفن : گفتمرد 

و  به طرف درب ورودی چوبی رفت و آن را باز کرد داد و

 .خودش به آشپزخانه برگشت

که چند ضربه به در نواخته شد و مهشید چند دقیقه بعد   

 موهای مشکی تا زیر زانو به تن داشت و بلندی مانتو مشکی

با شال زرشکی بلندی که یک دور به دور  وز و مجعدش را  ،

در حالی که ساک کوچک  ،پوشانده بود گردنش پیچانده بود ،

با  کرد میسبز رنگی را از یک دست به دست دیگرش جابجا 
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با صدای آرامی گفت سالم  ... سالم  واحتیاط واردخانه شد 

 ... کسی هست ... پانیذ؟!؟!

مهشید جان  تو   مهست از آشپزخانه صدا زد اینجاپانیذ  

 آشپزخانه 

سالم کرد  آنها کنار اپن که رسید دوباره به ومد آمهشید  

 ماکان را روی زمین کنار لبه اپن گذاشت  سبز رنگ  و ساک

 ؟ است پانیذ پرسید حالت خوبطراب لحنی پر اضبا 

 و با شوخ طبعی د دوستانه ای گفت بله خوبمنپانیذ با لبخ

 د باشم ؟ار بود برمگر ق اضافه کرد

با لحن ق شد و اچشمان مشکی و درشت مهشید از خشم بر

خیلی  تو اینجا نم ... ظاهرا که بهادعصبانی گفت نمی

 گذشته.خوش 

اش را کشیدم با ذ گفت نه امشب از مستی فقط خماریپانی

-س بدی که آدم میاحسا سوزش معده و تهوع و سرگیجه و هر

  .تواند  بعد از مستی داشته باشد

-هاین چ رفهمم آخمن نمی است  که حقت این : مهشید گفت

 !؟کنیبا خودت می ست کهکاری

 ،وای مهشید تو رو قرآن نرو سر منبرپانیذ گفت :  

 ماکان کو؟

آهی کشید و . است پژمان پیش ،مهشید گفت : توی ماشین 

تو با  بخاطرنی امروز چقدر ادبه خدا نمیاضافه کرد 

 .پژمان بحث کردم 

شما هنوز با ما مشکل  پس پژمان خان ا ...پانیذ گفت : 

  دارند !!

!! ای پرسید نباید داشته باشهمهشید با لحن معترضانه

 حال روز خودت را دیدی !!!! 
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اش با لحنی خندید و در میان خندهبلند با صدای پانیذ  

آره خوب  چرا  میز و اندکی عصبی  ادامه دادآتمسخر

 ا چه به دوستی با شما خانم دکتررمن   .ندنداشته باش

از جایش بلند شد و دستش را به لبه صندلی گرفت تا 

بتواند تعادلش را حفظ کند با صدای بلندی گفت : من 

 ،الکلی ء ، یه یه کارمند جز جز به .... من کی هستم

انم خ، ...من در شان مهشید خانم نیستم الت  ...سیگاری

 شما  باگویند ، من میخان درست خوب پژماندکتر .... 

 شه که ...!!! نمیها  !!!بگردم

و  من که همیشهبه خدا بس کن  اپانیذ تو ر :مهشید گفت 

... بعد برای ام ، هنوز هم هستم بوده طرف تو همه جا 

هر اتفاقی ،  به دوستیمون قسم پانیذ تاکید اضافه کرد 

در آینده بیافتد من طرف تو  یا که برات افتاده باشه

 بدترین کارهای دنیااگر  هر کاری که بکنی حتی  هستم.

همیشه برای من همون خانم ، من همیشه طرف توام باشد 

-هموهمون همکالسی  ای ،باهوش و محبوب دانشکده دکتر

  . ای قدیمیدانشکده

دچار  که کرده بود  که بعد از آن سخنرانی مفصلیپانیذ 

تعادلش  کرد میدر حالی که تالش   .شدید شده بودسرگیجه 

ازکنار مهشید   .را حفظ کند به سمت خروجی آشپزخانه رفت

 ای اتاقهاپن و و دیوار انت فاصله میان در و گذشت

نیم از ز بیلیاردی که با فاصله یک متر وایستاد و به می

گذاشته شده بود ،  شد میباز حیاط پشتی ای که به پنجره

با خودت  چرا او را ؟ و پرسید ماکانم کجاست تکیه کرد

  نیاوردی باال؟

خواستم اول ببینم در چه شرایطی میراستش  :مهشید گفت

از ماکان نگهداری کنی یا نه  نی امشباتومیآیا هستی 

... 

 من؟؟: پانیذ با لحن غضب آلودی گفت 

و بعد مثل کسی که سعی تو ،تعجب داره  مهشید گفت :بله

به  پانیذ جان ...  یذ ...پان : رد گفتدر دلجویی دا
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خدا گناه داره این بچه اون از مادرش که رهاش کرده 

که پدرش اون از  ،رفته خارج از کشور دنبال زندگی خودش

اینم از حال ... ست ه کجا  ...اصال معلوم نیست کی هست

به او اشاره کرد و روز تو که قیمش هستی و با دست 

کنی با این حال و روزی که  ادامه داد واقعا فکر می

 توانی از او نگهداری کنی ؟؟ امشب می ، داری

  .پانیذ با حالتی عصبی خندید

نگاه مضطربش را به چهره  جدی باچهره بسیار مهشید

با لحنی که نگرانی درآن موج برافروخته پانیذ دوخت و 

 پانیذ ... پانیذ جان بخاطر خدا  : گفت زد می

او را تاب نمی آورد  سرش را  هپانیذ که سنگینی نگا 

 اما رپرسید پایین انداخت و این بار با صدایی آرام 

 ؟؟نی خونه امیرس

اگه  :و گفت سرش رو پایین انداختمهشید با حالتی معذب  

بعد و   اما پژمان ن اندمتامیرسحتما  خودم تنها بودم 

 ...نی که امی دمنه ... با کرد اضافه  مکث معنی داری از

نم واتنمیکه  با این حالم:پانیذ با اعتراض  گفت 

 نمی بینی ؟؟؟...رانندگی کنم

دانی ... خدا میداند از خانه خودت که می: مهشید گفت  

تا اینجا به خاطر تو یک ریز با پژمان دعوا خواهرم 

را خواهم تو می به خدا نمی توانم به او بگویم کهیم کرد

رود اگر هم وادرارش کنم یزیر بار نم م انبرسات خانهبه 

مان را هتمام مسیر با تو دعوا خواهد کرد و اعصاب هم

ومن تا ابد االباد باید برای اتفاق  ریختبهم خواهد 

    .امشب جواب پس بدهم

بس است  دباش :امید گفتناتفاوت وپانیذ با حالتی بی

برو و  است  کنم حاال اگر امکانش دیگر خودم یک فکری می

 ؟ماکان را بیاور
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توانی امشب از ماکان مهشید پرسید مطمئن هستی می

 نگهداری کنی !؟!؟

: ماکان را بیاور باال پانیذ با سر تائید کرد و گفت

 .لطفا

درحالی که با شک و تردید به پانیذ چشم دوخته   مهشید

ای گرفت . و بعد با گوشی شمارهدگفت باشبا تکان سر بود 

حاال اتفاقی  دباش ...،سالم اینجاهستم و گفت: پژمان

خیلی خوب حاال حرف د...باش...نیافتاده چرا داد می زنی

زنیم پژمان ...وای پژمان ... یه لحظه حرف گوش کن می

زنیم فعال بیاور باال ... باشه حاال حرف میماکان را 

با حالتی و بعد را بیاور تا بتوانیم برویم دیگر ماکان 

را بیاور خوب ماکان  ؟؟خواهی برویمنمیمگین گفت مگه خش

کنیم  رویم تا صبح دعوا میباال بعد اگر خواستی می

بیا ... طبقه  سوم  ... نه ... یه در بیشتر  !؟خوبه

و  نداره ...وای.... و بعد با ناراحتی گوشی را قطع کرد

 نفس عمیقی کشید.

پانیذ رو به مرد کرد که بر لبه اپن تکیه داده بود و 

با دقت و حیرت به مکالمات رد و بدل شده میان دو دختر 

با کرد و ، و اکنون به او خیره شده بود   داد میگوش 

کسی تاک توانید برایم یآقا می:تحالتی مستاصل گف

 بگیرید؟

مرد با حالتی دلسوزانه که هنوز آثار حیرت داشت سر 

 .بله حتما  :ن داد و گفتتکا

میزی بر چهره آپانیذ نفس عمیقی کشید و لبخند تشکر 

 محزونش نشست و گفت متشکرم و به سمت آشپزخانه رفت .

 

که  بودندهرسه به دور میز آشپزخانه در سکوت نشسته 

و متعاقب آن صدای پژمان  صدای باز شدن درب ورودی آمد

ز جا بلند شدند هرسه ا سالم ... سالم ... :که می گفت 

از آشپزخانه بیرون  وابتدا مهشید و به دنبال او پانیذ 
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که از پی آنها بلند شده و به سمت خروجی رفتند ولی مرد 

و مثل این  نرفتاز کنار اپن جلوتر آشپزخانه آمده بود 

بود که فقط بخواهد چهره مردی را که وارد خانه او شده 

ببیند . پانیذ هم تا لبه کاناپه رفت و کنار آن ، است 

 پژمان رفت و به او سالم کردبه طرف  اما مهشید ایستاد 

کاله سویی را که در آغوش پژمان خوابیده بود و و ماکان 

و گرفت روی سر و صورتش  کشیده شده بود  شرت آبی رنگش 

 . پانیذ برگشتبه سمت 

با صدای بلند طوری  ای پژمان با لحن دلخور و طلبکارانه

شما گفتم صدبار به  :خطاب به مهشید گفتکه همه بشنوند 

کس و هر  اینقدر برای خاطر رو نکش اینقدر جوردوستانت

خه مشکالت دیگران به آناکسی خودت را به زحمت نیانداز 

ها زندگی خودت آنکه اینطور برای خاطر ،تو چه ربطی دارد

مکث کوتاهی  رو به و البته من را تلخ می کنی و بعد از 

به خانم من نمی فهمم آخه تو چه لطفی  پانیذ  کرد و گفت

زالو من کردی که اینجوری جور تو رو می کشد  مثل  

    .نش سوء استفاده می کنیچسبیدی به او و از قلب مهربا

پژمان بس کن تو رو خدا تو راه چه قراری  گفت: مهشید

 ، یادت رفت !؟گذاشتیم باهم 

مهشید به پانیذ که چشمانش مرطوب از اشک بود رسید 

غوش او سپرد و به آرامی در گوش او گفت آماکان را به 

  .خدا خودت را ناراحت نکن ارت می خواهم تو رذمع:

را  کاناپهماکان را گرفت با حالتی قهرآمیز  پانیذ  

و  دور زد و روی آن نشست سویی شرتش را از تنش درآورد

که  و کوسن دراز باریکی را اپه خواباندرا روی کان او

و  کرد  میاخزیر سر او گذاشت مرد جوان  روی کاناپه بود

آقا من کاری به روابط شما و  :رو به پژمان کرد وگفت

کسی در  دهم با این خانم ندارم اما اجازه نمیخانمتان 

وبعد نگاه کنجکاوی  نداحترامی کبه مهمانم بیخانه من 

و تالش مشغول به خواباندن پسرش بود کرد که  به پانیذ

  .کرد تا چهره پسربچه را ببیند اما موفق  نشد
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پانیذ زمانی که از کار خواباندن ماکان فارغ شد از 

بلند و درحالی که بغضش را فرو می برد رو به جایش 

مهشید خانم شما تند نرو آقا پژمان  : پژمان کرد و گفت 

-طور بر سر من منت می کرده که اینی برای من کار چه

گذارید  و با دست به مهشید اشاره کوتاهی کرد و گفت 

عذاب  ازفقط سعی داره با کمک کردن به من این خانم 

 و ودتر بشخواهد بار گناهش سبکمی بکاهد.وجدان خودش 

بدنش رها  ای عصبی کرد و دستانش را در دو طرفهبعد خند

 .کرد و چند نفس عمیق کشید

عذاب  پرسید آلودیساختگی و تمسخر تحیربا پژمان 

باره شما عذاب وجدان داشته ؟؟ مهشید چرا باید دروجدان

-ن حساب باز میی خودتامگه شما کی هستید ؟خیلی رو باشد؟

  کنید !!! 

 آقا تمامش کنید: مرد جوان باصدای بلند ولحنی تند گفت 

-مگر نمی شما حق ندارید به مهمان من توهین کنید اصال

درب ورودی پشت سر  بفرمائید تید از اینجا برویدخواس

 .شماست 

 خانم !؟!؟ مهشیدخواستی همین را می :پژمان با خشم گفت 

مزاحم اوقات آقا  :گفت میزآلحن تمسخر همان و با ،برویم

 .با مهمانشان نشویم 

رداشت که مرد خواست حرکتی کند و به طرف پژمان خیز ب

لحظه صبر کنید من از  کنم یکپانیذ گفت آقا خواهش می

لودش را آه خشمپانیذ برگشت و نگا .کنمشما عذر خواهی می

ادامه داد آقا پژمان به جای توهین  وانداخت به او 

کردن به من و معرفی شخصیت کوچکتان به این آقای محترم 

اده از خود مهشید بپرسید که برای چه دنبال من راه افت

از او  ؟ نه بهتر استکندو در هر شرایطی به من کمک می

بپرسید چرا حال و روز من این است و چه کسی زندگی من 

شغلی را که من سالها باعث شد  چه کسی را خراب کرده 

یکباره از دست بدهم و  ه بودمن زحمت کشیدآبرای تحصیل 

و اخذ پروانه ن محروم شوم چرا بعد از سالها تالش آاز 

ء هستم بعد مهشید مند به قول شما جزطبابت اکنون یک کار
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اشاره کرد و با صدای بلندتری گفت بپرس بیا بپرس  و 

 ناگهان فریاد کشید بپرس دیگه لعنتی 

در همین موقع ماکان غلتی زد و صدای ناله مانندی کرد 

پانیذ دست پاچه به سمت او رفت و کودک که چشمهایش را 

گشوده بود و حالتی وحشت زده داشت با دیدن چهره او 

و چشمهایش را بست پانیذ دو زانو روی زمین و  رام شدآ

کنار کاناپه نشست و با یک دست موهای بچه کوچک را 

را در دستهایش ش کنوازش کرد و با دست دیگر دستهای کوچ

  . و بوسید گرفت

پژمان رو به مهشید پرسید این چی میگه مهشید جریان چیه  

 ؟ زندگی پانیذ به تو چه ربطی دارد؟

گرفته بود پایین  راسرش  درحالی که  بودمضطرب مهشید 

دست  کرد میچیز نامعلومی  را روی زمین جستجو  نگاهش با

فهمم پانیذ من نمی نم عزیزمادنمی پژمان را گرفت و گفت

و  بیا بریم.... خوب ماکان رو که رسوندیم گه ... چی می

دست پژمان را کشید که و  رفت با شتاب به سمت درب خروجی

پژمان از جایش تکان  اما وقتی دید کهش برود به دنبال

مش اهمین جا تم اخدا این بحث ر ا بهتو ر :خورد گفت نمی

 .بیا پژمان ... بیا برویم  م وشکنید من دارم اذیت می

؟ کنی از من پنهان می چی را ، تو  مهشید پرسید پژمان 

 کردی ؟ جریان چیه ؟  کار چهتو 

دونم پانیذ در مورد پژمان جان من واقعا نمی مهشید گفت 

میای بریم یا : کند و بعد با لحنی عصبی گفت میصحبت چی 

 ی همین جا بمونی ؟خوامی

دقیقا بین  به من بگو  : رو به پانیذ کرد و گفتپژمان 

 ؟خواهم بدانمشما و مهشید چه اتفاقی افتاده می

   .پانیذ چیزی نگفت
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همسر من شما االن به  :کرد و گفتپژمان صدایش را بلند 

تهمت زدید یا بیشتر تو ضیح بدهید و حرفتان را ثابت 

 .کنید  یا همین االن از مهشید معذرت خواهی کنید

 .پانیذ همچنان سکوت کرد 

معذرت خواهی الزم نیست فقط بیاید از اینجا  :مهشید گفت

  .برویم

جریان پژمان رو به مهشید کرد و پرسید چرا الزم نیست ؟ 

روی من اینقدر مضطربی چرا داری طفره می چیه مهشید چرا

 .دانمب خواهم حقیقت رامی

دلیلی برای طفره رفتن هم  ،من مضطرب نیستم :مهشید گفت

شنیده و  چه ،کنددانم پانیذ از چه صحبت مینمی .ندارم

دانم که من کاری داند  فقط میکند که چه میفکر مییا 

کند هم هر فکری که درباره من میانیذ ام  و پنکرده

خواهم زودتر از اینجا اکنون هم فقط می.اشتباه است 

 .برویم بیشتر از این مزاحم این آقا نشویم 

 پانیذ گفت تو مطمئنی مهشید ؟

خدا  ا بهپانیذ تو ربله و ادامه داد ، : مهشید گفت 

 .مش کن اتم

از یکی یگر بالخره م دو: من دارم کالفه می ش گفت   پژمان

  ؟است بگه اینجا چه خبر شما 

و از روی زمین بلند  م ویگباشد خودم می : پانیذ گفت 

شد و پشت کناپه رفت و دستش را به لبه بلند آن گرفت تا 

پژمان کرد و گفت بتواند تعادلش را حفظ کند سپس رو به 

ونید که من سالها پیش هم آقا پژمان حتما می د: 

سال درس خوندم تا یه   15من  ای مهشید بودم دانشکده

آن هم ندن انید درس خوادم شما میوخوب بش پزشک مامای

و  غربت چقدر سخت است یتوآن هم دروس سخت رشته پزشکی 

نه  :سپس با صدای آرامی گفت  !!نید می دا با فریاد گفت

 دختر تنها تو یه مملکت غریب نید یکادمی! دانید نمی
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-بشود... نه نمی خانم دکتر بکشه که یهسختی  باید چقدر

 ....دانید 

با هزار امید  درس من تمام شد و  .....به هر تقدیر 

 آمدموادامه داد . پانیذ آهی کشید ایران  برگشتم  آرزو

هنوز اما  تو زندگیم یه پزشک موفق باشمبه سودای اینکه 

جواز طبابتم باطل سه سال از بازگشت من  نگذشته بود که 

به مهشید کرد مهشید نگاهش را دزدید  چرا .... روشد 

پانیذ ادامه داد یادتونه چند سال پیش شلوغ شد بود و 

  ...مردم تو خیابانها ریخته بودند و

  و گفت : بله یادمه خوب ؟؟ پژمان با سر تایید کرد

تو کوچه و  اپانیذ ادامه داد اون سال من مردم ر

وبعد  م که گرفتار شدمکرد میخیابانها سرپایی مداوا 

 وانه طبابتم تعلیق شد ومن به دنبال رفع تعلیق آنپر

دویدم اما به هر دری میزدم بی فایده بود  بسیار 

مداوما به نظام پزشکی و از آنجا به دادگاه و شورای 

انتظامی پزشکی و رسیدگی به تخلفات اطبا و رفت و آمد 

یکی  داد میهرکس به من وعده  .زد میم و هرکس حرفی کرد می

گفت جرمت سنگین است دیگری می گفت مسئله مهمی نیست  می

گفت صبر داشته باشید و مراجع قضایی . یکی میرفع می شود

، نزدیک داد میرا خشمگین نکیند و یکی هم اصال جوابم را ن

به یک سال بود که من به دنبال رفع تعلیق از پروانه 

طبابتم بودم و در این مدت کوچکترین پیشرفتی برایم 

ل نشده بود خسته و درمانده شده بودم وکم کم داشتم حاص

بدی را از سر  و شرایط خیلیم داد میمراجعینم را از دست 

تا  یدی همه وجودم را گرفته بود ماامی گذراندم یاس و ن

یکی ، الخره یک گشایشی برای من حاصل شدب اینکه یک روز 

و نیمه شب  کرد میکه در همسایگی ما زندگی از بیمارانم 

زودتر از موعد دچار درد زایمان شد و با اینکه همسرش 

ارژانس تماس گرفته بود اما از آمبوالنس خبری  اسریع ب

به صورتی نبود که همسر هم  آن زنوضعیت بود نشده 

ه به من خبر جرعت کنند تکانش بدهند این بود کومادرش 

خواستم مسئولیت زایمان او را قبول دادند  من ابتدا نمی

 همان دماگر وقتی باالی سر آن زن رفتم  دیدم  ولیکنم 
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-چارهو هم خودش  ت می رود اش از دسهم بچه نکند زایمان 

تا بور شدم برای جلو گیری از فاجعه جمای نبود من 

کردم و م و خارج کن از شکم مادر رسیدن آمبوالنس بچه را

فردای آن   به این ترتیب هم بچه زنده ماند و هم مادر

بسیار  و سالمت کودک و همسرش که از تولد ر آن زنهمسروز 

ه من جعبه ای شیرینی و مبلغی پول ک شادمان بود برای

، یک پزشک ماما بود آورد سه عمل سزاریندستمزد  معادل

و نه درآمدی شغلی داشتم ونه  نه تا آن زمان  من که 

امیدی به آینده شغلیم فکری به خاطرم رسید و به دنبال 

مان را به صورت یک مطب معمولی خانه زیر زمینآن 

شروع به مداوا و معاینه و بدون جواز  وردم آدر

 از دوستان و آشنایانم و که ابتدا کردم ی بیماران

و زمانی نگذشت که  دوستان و آشنایان آنها بودند کردم 

توان پاسخگویی به دایره مراجعینم اینقدر گسترده شد که 

یمانهای موفق بسیاری زا و در آن مدت ،آنها را نداشتم

دادم روحیه و اعتماد به نفسم  را دوباره به دست انجام 

 پیگیر کار جوازم م کرد میکه کار  و همچنان  آورده بودم 

م کارخیلی بهتر شده بود ،  ام بودم  حال روحینیز 

دیگر  م که کرد می دوباره رونق گرفته بود و من احساس 

ناغافل یک روز اما  د ،بار همه چیز روبه راه خواهد ش

وز بعد از دو ر ریختند و دستگیرم کردندبه مطبم 

و هراس انگیز بود که بسیار هم برایم سخت ،بد  ،بازداشت

پرونده ام به دادگاه  .زاد شدمخانه پدرم آبا سند 

و در نهایت امر با اینکه هیچ شکایتی  فرستاده شد

و دنیای  باطل شد برای همیشهپروانه طبابتم  نداشتم اما

نم دیگر بار فرو پاشید و این بار برای همیشه یشیر

 نابود شد.

خوب همه اینها که گفتید به مهشید چه  پژمان پرسید :

 ؟ربطی داره 

 

صبر کنید هنوز حرفم تمام نشده گفتم که : پانیذ گفت 

بود و من در تمام مدت برای رفع تعلیق  پروانه من تعلیق

و  سازمان نظام پزشکی به طور روزانه به مجبور بودم آن 
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مراجعه کنم و پیگیر رفع تعلیق  مراجع قانونی مربوطه

نظام  در سازمان اآن روزها مهشید ر کی ازجوازم باشم ی

رسیدگی به سازمان رئیس با دکتر پیرنیا دیدم که  پزشکی

از دیدین او با آن  کرد میصحبت  جرائم و تخلفات اطباء

با آن مرد  ا خودم فکر کردم اگر اومرد متعجب شدم وب

تا زودتر جوازم  کمکم کند تواندآشنایی داشته باشد می

-می دنبالشان راه افتادمبراین به بنا .رفع تعلیق بشود

وم جلو و با آنها صحبت کنم که ناخواسته خواستم بر

که درباره من صحبت به نظرم رسید  و حرفهایشان را شنیدم

آمد که موضوع گفتگویشان ان برمیو از لحن صحبتش کنندمی

خودم را به آنها نشان  خوشایدند نیست جلو نرفتم و

که من را نبینند دنبالشان راه  صورتی ندادم وفقط به 

شنیدم که دکتر  افتادم و به صحبتهایشان گوش دادم خودم

ت بله بعد دکتر فپیرنیا پرسید شما مطمئنید مهشید گ

کرده باشد باید حسابی پیرنیا گفت اگر این کار را 

جان و سالمت مردم بازیچه دست ما نیست قرار  مجازات شود

نیست که هر جوجه پزشکی که معلوم نیست مدرکش را از 

دانشگاه کدام  ناکجا آبادی گرفته بدون تایید ما بیاید 

شما زمانی که  و هرکاری که دلش می خواهد انجام بدهد

بر کنید تا به مطبش است ما را خ درمطمئن هستید او 

پرسید  آنجا بیاییم و مطبش را پلمپ کنیم بعد مهشید

-ی چندسال دیگر باز میآید یعنبعدا برایش مشکلی پیش نمی

مشکلی  خواهم برایشاو دوست من است نمی تواند طبابت کند

 سی شود ربر باید وضعیتش  و دکتر پیرنیا گفتپیش بیاید 

نبال کارهای صبح روزهایی که د جز به بعد مهشید گفت

 از صبح زود تا شب دیروقت اش میاید  بقیه روزهایشاداری

مراجعینش خیلی زیادند و من امروز عصر آنجا  آنجاست

کنم برایش فقط  خواهش می کنمشما را خبر می خواهم بود و

ارفاق قائل شوید وضعیتش را که برایتان گفتم تقصیری 

  .کنیمپیرنیا گفت بررسی می ندارد بنده خدا 

پانیذ روی لبه میز بیلیارد نشست و آهی کشید و ادامه 

مهشید به دیدن من آمد و پیش از آنکه همان روز عصرداد 

من فرصت کنم تا درباره آنچه که صبح دیده بودم از او 
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من را دستگیر کردند و مطبم  سوال کنم به مطبم ریختند و

  .نیز پلمپ شد

گوئی من چرا باید دروغ است تو دروغ می :مهشید فریاد زد

جواب محبتهای من به است  همچین کاری کرده باشم این

خودت شرایط و اوضاع و احوال برای توجیه  ؟؟ توتو

 و در حالی که ،پانیذ !!!! زنی اینگونه به من تهمت می

وقیح  م تا این اندازهکرد میزد ادامه داد فکر ننفس نفس 

 باشی!!

زمانی که تو را آنجا مهشید من : پانیذ با آرامش گفت 

حدس زدم  دیدم یکباره دلم ریخت و دلشوره عجیبی گرفتم

خواستم آن روز درباره آن میدرباره من صحبت می کنید 

 کنی ازم انکار میدانست میاتفاق با تو صحبت کنم و چون 

آن  نیز اکنونکردم  ضبط را صدایت و گرفتم  فیلم تو

هست و من به محض اینکه بتوانم  فیلم درگوشی موبایل من

-ن را برای پژمان  میآام را از خانه شیرین بیاورم گوشی

 .و خودش میان ما قضاوت کند ببیند و بشنودتا فرستم 

 کرد میاحساس  پانیذ از حرف زدن بسیار خسته شده بود و

به سمت  و از روی لبه میز پایین پریدرودسرش گیج می

ه را رفت و پرد شد میپشتی باز که به حیاط  پنجره پشت آن

چند نفس عمیق  سختی بهو  کنار زد و پنجره را باز کرد

ما زندگی من رو تباه کشید و ادامه داد مهشید خانم ش

رسیدگی دانم که این دانم  اما میاش را نمیکرد چرایی

دوستی نیست و فقط  من از رویبه  های وقت و بی وقت شما

بعد  د ویوجدانی است که داراز عذاب برای فرارکردن 

جاری شد و سرش را از پنجره بیرون برد تا هوای  هایش اشک

 سرد زمستان به صورتش بخورد 

-که امشب می چیستحرفها  این رو به مهشید پرسیدپژمان 

  ؟گوییچیزی نمیچرا  ... وید؟؟.... راست می گشنوم 

گیری جلو هایش اشکدیگر نتوانست از سرازیر شدن  مهشید

 :من من کنان گفتهق هق گریه کرد و رو به پژمان  ندک

اما جرئت نکرد  به طرف پانیذ رفت اینجوری نیست.سپس
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کنار کاناپه ایستاد و  بنابراین  زیاد به او نزدیک شود

-یذ به خدا این طوری که تو فکر میپان !پانیذ جان : گفت

هق گریه با هق. وخورمبه دوستیمون قسم می ،کنی نیست

من  خواستم این اتفاق بیفتدخواستم نمیداد من نمیادامه 

گفتند فقط یه مدت ممنوع الکار نها وآم نها پرسیدآاز 

هستی که خودت ممنوع الکار  ، من فکر کردم توخوب ویشمی

 ، پس مشکل بیشتری از آنچه داری برایت پیش نخواهد آمد،

 کنندات را باطل میدانستم پروانهخواستم ... نمیمن نمی

تر را بگیرم خواستم جلوی یک اتفاق وحشتناکمن فقط می

ی کرد میکاری که تو ... چند نفس عمیق کشید و ادامه داد 

خطرناک بود ، مامایی شوخی نیست با جان مردم سرو کار 

مرد اگر یک نفر از آنها سر زایمان میدارد فکرش را بکن 

آن  آیدمی یادتآمد ، اصال ن وقت چه بر سر تو میآ؟ چی

تی ابری که عنل ن عصراخانم را عمل کردی همآن روزی که 

نزدیک خانم تشنج کرد و بعد از عمل آن نجا بودم آ من هم

.... خوب ...خوب من خیلی است  یادت !!ها ،بود بمیرد 

ند اما اگر اترسیدم درسته که به خیر گذشت و او زنده م

ی شد میمرد تو به قتل عمد محکوم ؟؟ اگر کسی میهمرد چمی

خواستم ...پانیذ به خدا قصد نداشتم من من فقط می

من به دوستیمان قسم ...من...   .زندگیت را خراب کنم

کم کنی مطبت کمکه داری زندگیت را خراب می فکر کردم

که در صدد  شد میداشت به پاتق دختران ارازلی تبدیل 

، من ... احساس یشان بودندهاخالصی از شر حرامزاده

-ود میم اگر  همین راه را ادامه دهی  زندگیت نابدکر می

-م که میدانست میشناسم یشود ... خوب من تو را خوب م

و به وجود آمدن ن دختران آخواهی از نابود شدن زندگی 

هایی که دانم که آن خانمگیری کنی میهای بی پناه جلوبچه

آوردی بی بضاعت بودند و تو با هایشان را به دنیا میبچه

ی داد میکارشان را انجام و بعضا رایگان ، هزینه ناچیز

دانم از روی شناسم میپانیذ جان من تو را می ...نیذاپ

جامعه این خیر خواهی این کارها را کردی ولی عزیزم 

نی ولی خوبی ک ستیخوادارد میها را بر نمیگونه خیرخواهی

سی جایی بر به ترسیدمزدی  میبدتر به شر و بدی دامن می

خواستم کمکت کنم اه برگشتی نداشته باشی من فقط میکه ر

فکر  کنمپیرنیای عوضی مشورت  آنبا  رفتم  من فقط .
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کردم  چون او دوست پدرم است مشکلی برای تو به وجود 

شوی گفت مدت او به من گفت فقط یک توبیخ و می د یانمی

شود و این برایت زنگ خطری خواهد می تعلیق جوازت بیشتر

م پایت به دادگاه باز کرد میمن هرگز فکر ن !!!بود همین 

ات باطل پروانهو  جریمه نقدی بشوی !! قرار نبود شود 

اصال خودش  شود من شرایط تو را برای پیرنیا توضیح دادم

ش او آوردم تو را شناخت جریان بود تا اسم تو را پی در

درک او گفت شرایط تو را ات را خوانده بود !! ، پرونده

مهشید روی زمین نشست و با صدای ... پانیذ .... کند می

م تو کرد میبلند گریه کرد و میان هق هقش گفت من فکر ن

-من واقعا متاسفم نمی از این جریان خبر داشته باشی

خواستم زندگیت را خراب کنم خواستم به تو صدمه بزنم نمی

ر مهشید چند نفس عمیق کشید  و به پانیذ که آرام  کنا

پنجره ایستاده بود به نقطه نامعلومی در تاریکی شب 

خیره شده بود نگاه کرد پژمان آمد و کنار مهشید ایستاد 

گفت بس  و او را درآغوش گرفت و از روی زمین بلند کردو

، فهمیدم فهمیدم تمامش کنیداست دیگر هرآنچه باید می

بیا برویم عزیزم مهشید یک دستش را روی سینه پژمان 

ت پانیذ م گفت صبرکن  سپس باصدای آرامی گفو آرا گذاشت

به سمت او برگشت  اختیار بیبه من نگاه کن و پانیذ 

مهشید آب دهانش را قورت داد مثل کسی که آخرین نیرو و 

توانش را در خود باز میابد تا به هرسختی که شده کار 

تو تمام مدت ناتمامش را به اتمام برساند گفت  اگر 

 من شم ندادی چرا باچرا فح،نگفتی  نم به ی چرادانست می

و دوباره به هق هق  من قطع رابطه نکردی چرا پانیذ  

 این اتفاق بیفتداستم وخنمی ...استم وخ... نمیافتاد 

نها آ ...چیزی نمی شودنها گفتند آپانیذ به خدا من ... 

 متاسفم ...متاسفم پانیذ  ...

خیس  اختیار بینای صورتش از اشکهای هتمام پ پانیذ که

با اش روشن  و آرام  بود چهرهشده بود رو به او کرد 

رام و موقری گفت : تو زیر آب من را زدی چون به صدای آ

 ی کرد میمن حسادت 

 مهشید با اعتراض گفت پانیذ !!!!
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تو تمام  پانیذ گفت : هیچ چیز نگو مهشید و فقط گوش کن 

 از جوازم برای رفع تعلیق   تالش و پیگیری من را مدت

دیدی ولی هیچ حرفی از آشنایی پدرت با دکتر پیرنیا 

دانم ز روی حسادت این کار را کردی نمینزدی تو ... تو ا

ی کرد میدیدی شاید فکر تر میرا شاید من رااز خودت موفقچ

من نسبت به تو پزشک بهتری هستم یا مراجعین بیشتری 

به جای مقایسه  شاید اگر نم ... ا.... نمیدشایددارم 

یا ی کرد میمداوم خودت با من روی اعتماد به نفست کار 

ات را باال می بردی هرگز دست به همچین اطالعات پزشکی مثال

م نه تو گرفتار شد میاینجوری نه من بیچاره  کاری نمیزدی

از حسادت زمان تو آن  کنم من فکر می یشد میعذاب وجدان 

ن اتفاق از تو متنفر شده بعد از آ بودی ، من،شده  کور 

از تو انتقام  که تا مدتها تمام فکرم این بودو  بودم 

خودت را به  مکرد میسوختم واحساس می خشمگین بودمبگیرم 

شی باشی که کنی تا شاهد سوختن زندگیم در آتمن نزدیک می

 درگیر تو بود  اا موفکرم مدا، تو براه انداخته بودی

زندگیت را تباه کنم اگر با  همیشه منتظر فرصتی بودم که

تو قطع رابطه نکردم فقط برای این بود که دنبال فرصت 

ی کرد میردت کنم با هر خوبی و لطفی که به من بودم تا خ  

تمام مدت در ذهنم درگیری و   شد مینفرتم از تو بیشتر 

عصبی  ،همیشه خسته بودمهای خیالی با تو براه بود دعوا

کارم به خودن قرص و در نهایت  همیشه سردرد داشتم،بودم 

 .جلسات مشاوره و روان درمانی کشید

آدم  و بی خوابی  از من و دل آشوبیناآرامی  خشم ،

و عربده کشی ساخته بود که دیگر هیچ  ،ستیزه جوپرخاشگر

یک از اطرافیانم حتی اعضای خانوداه خودم هم قادر به 

از من نبودند هیچ کس دیگر من را دوست نداشت همه  متحمل

اشتم گذمن همه اینها را به حساب تو میو  ندکرد میفرار 

 و از چشم تو میدیدم .

با اصرار و در آن شرایط نابسامان و حال نزارم 

شرکت کردم و در در جلسات روان درمانی  تشویقهای مادرم

-من از تو راه فراری ساخته که متوجه شدم آن جلسات بود

اتفاقاتی که در زندگیم مسئولیت ام برای گریز از قبول 

-که هرکجا که به مشکلی برخورد می افتاده است ،فهمیدم
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محکوم کنم به جای تالش برای حل آن مسئله ذهنم درگیر 

 هایم می شود.ن تو به عنوان مسئول تمام بدبختیکرد

آورد  و را از پای درمی دمداشت خوفکر انتقام از تو 

و به توصیه مشاور تو را بخشیدم  کرد میتباه ام زندگی

هیچ نفرت از تو   و در هرحالاین اصال کار راحتی نبود 

من را ی از مشکل هیچ  نه تنها و نداشتبرای من  ایفایده

د کرایجاد میم بلکه مشکالت بیشتری راهم برای دکرحل نمی

روح من را لبریز از  صورتی که بخشیدن تو به مرور   در

و خستگی ، کسالت و سردردهای من را  کردآرامش و صلح 

دانم که تو همیشه در آتش بخل و حسادت می ،دیالتیام بخش

و دیر یا زود خودت را با  دستهای خود خودت خواهی سوخت 

 آرامش من بدترین انتقامی شاید  به رنج خواهی انداخت

  .توانستم از تو بگیرمکه میبود 

لیف کنار کاناپه پانیذ سکوت کرد . مهشید حیران و بالتک

ش روی پهنای اختیار بیروی زمین نشسته بود واشکهای 

هیچ کس حرفی نمی زد و سکوت سنگین  بودندصورتش روان 

  .فضا آزاردهنده شده بود

پانیذ به طرف مهشید رفت و با فاصله یک قدم روبروی او 

مجبور نیستی مجبور نیستی اینجا بمانی  ایستاد و گفت

به آرامش  و خودم همام را بخشیدهتو من ،  جبران کنی

شاید بخاطر  هایش راباال انداخت و گفت بعد شانه رسیدم

تا عالوه همین بخشش بود که خداوند ماکان را به من داد 

 ازگرداند. سته من ببه قلب خ شادی را نیز آرامشبر 

ک آنچه که وکه پشت سر مهشید ایستاده بود واز ش پژمان

و از روی ازوی مهشید را گرفت ب حیرت زده بود شنید می

زمین بلندش کرد سپس رو به مرد جوان کرد و گفت ببخشید 

کنیم و به همسرم همین االن اینجا را ترک میآقا من و 

آنها ، آرامی اضافه کرد خداحافظ و منتظر جواب مرد نشد 

صدای  سمت درب ورودی رفتند و از خانه خارج شدند وبه 

 . در فضای خانه پیچیدبستن درب در پشت سر آنها 
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زیر لب گفت همچنان کنار اپن ایستاده بود که  مرد جوان

 چشمانش رابست. سرش را باال گرفت و خداحافظ 

 

 

 

 

 

 

 

ان جوشانده گل گاو زبان را هم درحالی که لیو مرد جوان 

روی زمین چنباتمه که پشت به کاناپه  به پانیذ زدمی

 کنار او روی زمین نشست و لیوان  و نشسته بود نزدیک شد

د برایتان خوب بنوشی : را به دست او داد و گفتجوشانده 

 با احتیاط ادامه داد  ومکثی کرد  ، کنداست آرامتان می

دوباره مکث کنم حال شما برای رفتن مساعد باشد فکر نمی

توانید امشب را همین جا میکوتاهی کرد و نامطمئن افزود 

هایش شانهو در جواب نگاه متعجب وخیره پانیذ  بخوابید

را عذرخواهانه باال انداخت و با لحنی شیطنت آمیز بریده 

بریده  ادامه داد اینجا بمانید ... پسرتان هم... 

  !می شودنبدخواب 

گفت  ه بوداش گرفتمرد خندهحالت محتاطانه که از  پانیذ 

مرد را و برای اینکه نشان دهد که بی غرضی  مممنون :

 درک کرده اضافه کرد شما انسان مهربانی هستید.

پرسید  تلخی با لحن خواست بحث راعوض کندکه می مرد

 ن رو بخشید ؟اواقعا دوستت

نستم انجام اتومیری کار دیگ رمگ :جواب دادپانیذ 

 !؟بدهم
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 .شما قلب بزرگی دارید  :گفت مرد 

لطفی  اونه به  : ال انداخت و گفتهایش را باپانیذ شانه

احساسات بد  آناز  ودم راخنکردم به خودم لطف کردم ،

به محض  ......  جالب این کهخشم و نفرت نجات دادم . ،

و  اینکه او را رها کردم جریان بهاره و ماکان پیش آمد

ام، یعنی داشتن یک پسر من به بزرگترین خوشبختی زندگی

ماکان نزد مدن آدانید ، میدوست داشتنی  رسیدم . وچک وک

برای ، که گفتم  ن برایم مثل یک معجزه بود ، به شمام

ور شدم مشروب و سیگار را کنار نگهداری از او مجب

-عمل می. ماکان برای من مثل یک ترمز ارم و ورزش کنمبگذ

 کرد می، مثل یک خط قرمز که مداوما به من یادآوری ندک

 که نباید سمت  الکل و دخانیات بروم  و به جای این

من چیزها باید همه فکر و زمانم را به او اختصاص بدهم .

 همدش انجام  مییبرا آید هم هرکاری که از دستم بر می

هرکاری بکنم تا خنده روی لبهایش بشیند  هستمر حاض

 م ،برایش اسباب بازی می خرکنم مداوما با او بازی می 

ماکان همه زندگی من شده است   مش،به پارک و گردش می بر

 .... من یل زندگی من دلخوشی زندگیدل

امید و شادمانی را به زندگی من ، حضور ماکان دلخوشی 

وقتی بهار برگشت ماکان دلش نخواهد اهد خودلم می ،آورد

از شانس خوب  نخواهد با مادرش برود . که از من جدا شود

من کار بهاره بیشتر از تصورش طول کشید و اکنون هم بعد 

نیست که کی برمی گردد من  از گذشت دو ماه هنوز معلوم

کنم که حضور ماکان در زندگی من یک معجزه و رحمت فکر می

الهی است که خداوند برای جبران همه آنچه که بر سر من 

من هدیه کرده به  امه که از دست دادهو همه آنچ رفته

 .است 

 . ای  جوشانده نوشیدجرعهپانیذ آهی کشید و 

مرد پرسید : خوب پس چی شد ؟ چرا دوباره امشب به این 

 حال و روز افتادید؟
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ام خانواده رفت میهمه چیز خوب و عالی پیش پانیذ گفت : 

راضی ال و حهم از حضور ماکان در خانه من بسیار خوش

برگشتن ، گفتم که  .... بودند البته تا ده روز پیش

ام که از غیبت طوالنی بهار خانوادهبهارخیلی طول کشید و 

و ایراد تراشی کردند شروع به کج خلقی  اندران شدهگن

ر قصد برگشتن ندارد و درواقع کنند که بهاآنها فکر می

-ن و رفته دنبال زندگی خودش من میاش را سپرده به مبچه

یا زود برخواهد گشت و  و او دیرچنین نیست نم که دا

-میاما هرچه برایشان دلیل پسرش را از من خواهد گرفت 

 .ای نداردفایده آورم

آنها  پانیذ آهی کشید و بعد از سکوت مختصری ادامه داد 

خواهم که بهار همچین قصدی ند که من از خدا میداننمی

 .ندارد،متاسفانه ... که ،داشته باشد

یر بار دانند و زنها نمیآاما  ،دانم که برمی گردد می 

ای شده ضاع به گونهاوروند دلیل و جوابهای من هم نمی

در دو روز یم کرد میچندبار تلفنی دعوا بود که روزی 

 تا اینکهی غیرقابل توصیف شده بود مگذشته زندگیم جهن

تصمیم گرفتم به سیم  آخر بزنم و  واق شد طدیگر تحملم 

ز قید و بند همه فشارها یی با نوشیدن زیاد  خودم را ا

این بود که با یکی از م رها کنم کرد میکه روی خودم حس 

دخترانی که مشتری ثابت مطبم بود تماس گرفتم ، همین 

نوشین که یک ساعت پیش با او تلفنی حرف زدم را می گویم 

برای من هم  م گفت که شیرین امشب مهمانی دارداو ه

باشد او را به مهشید اینکه از طرف ماکان خیالم راحت 

دانید و بقیه ماجرا را خودتان می و آمدم اینجا سپردم

ورد و نفسی تازه کرد و اش خای از جوشاندهپانیذ جرعه

ماکان تنها بند ارتباطی من با دنیا است  ادامه داد

 ودبرمن  یک روز از پیشم است همیشه از این فکر که ممکن

 . وحشت می کنم 

ای کردید که در فکر عاقالنه وگفت : مرد لبخند محزونی زد

اید و بعد ه را از  خودتان دور نگهداشتهشرایط مستی بچ

دگی ها شیرینی زنبچه ،دانیدمیاز مکثی کوتاه ادامه داد 

وقتی ... هایشانهستند با وجود همه دردسرها و خرابکاری
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یک چیزی تو  مثل این است که چیزی گم کرده باشی نیستند

-حوصلهبی ، ایخسته، ای کالفه مداوماا  ت اس کمیت دنیا

خواهد رسید که ممکن است دیگر نی روزی و اگر بدا ...ای

 شودی اینها اضافه میبیخوابی هم به همهاو را نبینی 

 دکننمی انتیو خیاالت حتی یک لحظه هم رها ...فکر ،وفکر

 او من حتی زمانی که از همسرم جدا شدم از ، می دانید.

نه به خواست و جداییمان به اصرار او بود متنفر نبودم 

خیلی تالش کردم تا از جدایی منصرفش کنم اما  اراده من

نشد و درنهایت از هم جدا شدیم من دوستش داشتم حتی 

 مابه قول ش زمانی که من را ترک کرد دوستش داشتم و

هم که شده باهم  بخشیدمش و تصمیم داشتم بخاطر پسرمان

 .ای داشته باشیم وب و دوستانهخروابط 

از دست تنها زمانی ، من هی کشید و ادامه داد آمرد 

و احساس کردم دیگر مثل سابق به او شدم  خشمگینهمسرم 

ای یک بار هفته که دادگاه حکم کرد که منعالقه  ندارم 

 . ندارمرا  پسرمبیشتر اجازه دیدن 

: گینی گفتمرد مکثی کرد سپس با صدای بلندتر و لحن خشم

 او کال از دیگر ببینم راانم کما نتوانستمکه  زمانی از

نم انمی د نزدیک به دو ماه است که االن  ام،همتنفر شد

سپس سکوت کرد و با صدای بلند چند نفس عمیق  پسرم کجاست

  کشید.

نم درک کنم چرا آدم ها بعد از امن نمی توپانیذ گفت 

ن که خودم نه تجربه ازدواج طالق می گیرند شاید بخاطر ای

 نه طالق  ام اشتهازدواج د

،حس کردنی باید تجربه کنید گفتنی نیست خوبمرد گفت 

ه کردنشان آدم را تجرب مش یه جوری خوب است.اکد هر.است

ها بهتر تجربه بچه دار ی آنولی از هر دو بزرگ می کند

 .شدن است

در  که انگارنشست وی برلب مرد با گفتن این جمله لبخند

در  و زندگیگذشته  پس حرفهایش در رویای روزهای شیرین

چشمان .فرو رفته بود کنارهمسر و فرزندی که دیگر نداشت 
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-از شادی میکرد میدرشتش زمانی که درباره پسرش صحبت آبی 

 .درخشید و برقی از شیطنت داشت

به مرد خیره شده بود و مبهوت به چشمانش که پانیذ 

ناگهان صورت  کرد مینگاه  آمدندمیآشنا  به نظرشبسیار 

مرد یخ بست و سنگی شد و با لحن خشکی پرسید چرا 

 جوری نگاهم می کنید؟این

، چشمان شما  : گفت اختیار بیپانیذ که جا خورده بود 

اصال وقتی به .  خوانده من استخیلی شبیه به چشمان پسر 

اون نگاه  چشمان یدارم تو کهچشم شما نگاه می کنم انگار

 .چشمان شما خیلی زیباست .کنم می 

وبعد با شیطنت ادامه داد  شماست نظر لطف : این مرد گفت

ن ان بیاید سریع آن را به فرزندانشدمها از هرچی خوششاآ

 .... ت می دهند سری تکان داد روش خوبی استنسب

نه... نه ... به  : گفتپانیذ که خنده اش گرفته بود 

و بلند شد  شاز سر جای و سریع خدا منظور بدی نداشتم

بعد کاناپه را دور وان جوشانده را روی اپن گذاشت و لی

و کنار ماکان  که روی کاناپه خوابیده بود روی  زد 

و  دوخت زمین دو زانو نشست به چهره بی خیال کودک چشم

را  شسر سپس منظم او گوش کرد صدای نفسهای شمرده و به

 او را تپش قلب صدای تانزدیک کرد  کودکسینه  به قفسه

روان  هایش گونهاشکهای آرام و داغی بر روی  بشنود و

و بعد کوچولوی من ممنونم که هستی  : شدند زیر لب گفت

 آقا... آقا :  و گفت مرد جوان را صدا زد

او از روی زمین برخواسته با بلند شدن  زمان هممرد که 

شپزخانه رفته بود به طرف او برگشت و پرسید آبود و به 

 !؟له چیزی می خواهید ب

؟ صدای قلب ماکان من را بشنوید : دوست دارید پانیذ گفت

  .و خندیدن ابه نیت ماکان خودت

از پشت  بدهد آمد و  اوپاسخی به  آنکه  مرد بدون

 شبا سر انگشتانپانیذ  ایستاد نهاآباالی سر کاناپه  
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 آنهاچند ضربه به زمین زد و به مرد که مبهوت باالی سر 

ایستاده بود و با شوق وهیجانی عصبی به ماکان خیره شده 

و چند  ...اینجا... اینجا بشینید....بایید، بود گفت

سریع کاناپه را دور زد و  روی زمین زد مرد رضربه دیگ

 کرد میروبروی او روی زمین نشست و خیره به ماکان نگاه 

اشک بر روی و انگار که توانایی حرف زدن نداشت 

گفت ماکانم خداوندا زیر لب می روان شد و شهای گونه

 ....ماکانم 

را  اشانگشت سبابه شنید نمیپانیذ که پنداری صدای او را 

به  راهیس گوش کنید مرد سرش : و گفت  گرفت شجلوی لبهای

  .سینه ماکان نزدیک کرد

 ؟شنویدی تپش قلبش را میصدا : پانیذ گفت

مرد با شوق سرش را تکان داد و دو دست ماکان را نرم 

نید شب ابم ،نیدابم: و گفت در یک دستش گرفت و بوسید،

 خانم . نیدااینجا بم ار
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روشن بود  هوا کامالرا باز کرد  شچشم هایوقتی پانیذ 

نگاه  شخیره به لوستر چوبی باالی سر تشحال بیچشمان 

اما همه جا روشن همه خاموش بودند های لوسترچراغ کرد می

که  کرد میاحساس  کرد می یسنگینش گیج بود وسرپانیذ بود 

ی به گوشش یاش برخورد کرده صدای خندهجسم سنگینی به سر

توانست جهت و ولی نمیمد آرسید که به نظر نزدیک میمی

گنگ و مبهم  شچیز برای همهبدهد ها را تشخیص صاحب خنده

 را باال آورد شدست  ستآورد که کجانمی حتی به خاطرو بود

کوسن مخملی دراز و گذاشت  شاروی پیشانی او کف آن ر

 ،بود به زمین افتاد وقتی که افتاد شباریکی که در دست

برخاست  ،کوسن را در آغوش گرفته بودهکه شد تازه متوجه 

های پنجره پشت میز بیلیارد کنار زده پرده نشست شسرجایو

تابید چشمانش شدیدی که از آن به داخل می و نورشده بود 

ی خنده بلندتر انداخت صدامی دوران ش را بهسرزد و را می

ای که روی آن خوابیده بود نگاه کرد شده بود به کاناپه

صحنه تنها  آورد امارا بخاطر و تالش کرد که شب گذشته 

انی و مرد و پژمان گسیخته از مهم هایی مبهم و از هم 

آمد که با مهشید دعوا می شآورد یادر میرا به خاط

صدای  وردآایی ماجرا را بخاطر نمیه ولی علت و چرکرد می

 یاد ماکان افتاد  او بهتر شد و ها ی کودکانه بلندخنده

و مهشید او را با خود برده باشد با خود فکر کرد نکند 

یادم است که دیشب کنارش نه  ،بعد سریعا به خودش گفت

 ... ماکان ....صدا زد ماکاننشسته بودم 

 ش شنیدصدای ماکان را از پشت سر

 اینجام   

 ؟اینجا یعنی کجا پانیذ شوخ پرسید :

 )آشپزخانه (پشزخونه آتو  : با دهان پر گفتماکان 

آرامش گرفت و اکنون  ،پسر کوچک  با شنیدن صدایپانیذ 

بود به یاد مرد افتاد از جایش بلند  راحت شد شخیال که

و درحالی که  و روی کاناپه گذاشترا تاک کرد پتو  شد
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به سمت آشپزخانه رفت و  را حفظ کند شتعادل کرد میتالش 

 ؟یومگه قرار نبود شما تو آشپزخانه نر : خنده گفتبا 

غوش مرد جوان آدر  ماکان   که رسید دید به آشپزخانه

که روی میز است ی مفصلی صبحانه مشغول خوردننشسته و

گرفت و ماکان با لقمه می کودکمرد برای بود و چیده شده 

 خوردگرفت و بازی بازی لقمه میمیالی لقمه را خوشح

لبخند زنان به مرد که با نگاهی مهربان و گیرا پانیذ 

  : و با لحن شوخی  گفت چشم دوخته بود نگاه کرداو به 

ادامه ای شرمگین کرد و و خندهم وشن میاعاشتدارم  کمکم

را کنندی که به خودش محبت میدم کسانآدانید میداد  

را کنند اش محبت میلی کسانی را که به بچهدوست دارد و

 عاشقانه دوست دارد.

را دوست  شما انهم باید عاشقه پس من :گفتمرد خندید

 . بدارم

بعد بدون اینکه جوابی از مرد و  چرا: پانیذ خندید گفت 

به  ار شبا تالش فراوانی برای درست راه رفتن خود بشنود

  ؟؟ پرسید خوش می گذره دیگه رساند و ماکان

تا کرد پایین  ومحکم باال اوهوم و سرش رو : ماکان گفت  

 .اش را بیشتر تاکید کندگفته

پس  ، این کوسن دراز چی بود تو بغل من: پانیذ پرسید 

  ؟؟لم کجا رفته بودگپسر خوش

چون که دیشب من رو خیلی سفت بغل کرده : ماکان گفت 

-پسر تو می شلته )بالشته (آن بابودی از این به بعد 

 .ودش

پانیذ جا خورد آرام روی زمین دو زانو کنار صندلی  که 

 : مرد و پسر کوچولو روی آن نشسته بودند نشست و گفت

فر دار پسر کوچک را نوازش کرد و بعد موهای نرم ببخشید 

 ؟مد مامانی آو پرسید دردت 
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نه خیلی ولی از خواب بیدار شدم نتونستم  :پسر بچه گفت

 .دیده بخوابم 

نه بیدار شدن بچه نه به خواب رفتن و  اصال پانیذ که  

تا  وحشت سرا ،احساس نگرانی کرد  آورد را به خاطر نمی

به صورتش کشید و  کف دستهایش را ،رفت را گ شپای وجود

  : گفت

 !؟ماکانم معذرت می خواهم من رو می بخشی 

   . باشه بخشیدم :ماکان گفت 

 مطمئن ؟؟؟ :پانیذ با لبخند گفت

 )بله(  َبیه: ماکان گفت 

  .می مانیپسر خوشگل من  همخوب پس باز :پانیذ گفت

 نه ماکان گفت : 

 چرا ؟ : پانیذ با حیرت آمیخته به خنده گفت

  .باشمپسر بابا سامانم  می خواهم  من دیدهماکان گفت : 

   پانیذ با تعجب پرسید چی ؟

دیده  مبابا سامان:  ماکان به مرد اشاره کرد و گفت  

 )دیگه(

نگاه به مرد  بهت زده پانیذ از جایش بلند شد و خیره و

لبه اپن  هیک قدم به عقب رفت و ب افتادشور  شدل کرد

 بابا سامان !!؟؟: فت تکیه داد و زیر لب گ

بله من  : سرخوشی گفتبا  در حالی که لبخند می زد مرد

ع که از دوستتان گرفتیدش قکاش دیشب همان مو پدرش هستم

هرشب دعا می کنم پسر  سه ماه است کهاش را می دیدم چهره

 . برگردد نه اخ بهم یکوچولو
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و دوباره پسرم  دفتای اتفاق بیم معجزهکرد میدعا  هر شب 

مشغول  پیشدیشب هم مثل تمام شبهای  دست بیاورمهب ار

برای اولین بار بغضم شکسته شد و با که  ،دعا بودم 

پسرم را به من برگرداند وسط  تاگریه از خدا خواستم 

مرد بودم که شما پریدید توی تراس خانه من کردن  دعا

 درو یدبوسرا  کوچک او  و دستهای فشردبغلش  در را کودک

وادامه کرد پانیذ نگاه با محبت به  خندیدحالی که می

خواستم درب را روی شما باز کنم ولی بعد ابتدا نمی داد

و  که شما در این وقت دفکر کردم که حتما دلیلی دار

 اممن وارد خانه و نیایش دعا های لحظه اوج  درست در

ید و با خنده ادامه داد خندمرد ممنونم خانم   ،یداهشد

با لحن شوخی  سپس هستیدپیک خوش خبر  باد صبا،شما مثل 

م که پیک خوش خبر کرد میاما من هرگز تصور نادامه داد 

تا الهی مست و پاتیل از یک مهمانی شبانه فرار کند 

 .با صدای بلند خندید وماموریت بشارتش را انجام دهد 

و در همان  گرفت خنده اش اختیار بیپانیذ از خنده مرد 

شما مگر اسم همسرتان .... چی بود... اسم : حال گفت 

 همسرتان ....

مرد گفت : اسم  شناسنامه همسر من بهاره بود اما الاقل 

از وقتی که من با او آشنا شدم همه اطرافیانش او را 

کردند من هم به تبعیت از جمع او را به افسانه صدا می

م  در هرحال اکنون این حرفها چه دکر میهمین نام صدا 

ارزشی دارد افسانه یا بهاره دیگر مهم نیست االن 

های جهان سئله دنیا ماکان است، مرکز دلخوشیمهمترین م

  .ماکانم اینجاست  ، اینجاست

خندید و با می اختیار بیلرزید یجان میصدای مرد از شدت ه

پسربچه  هایو صدای خنده هایش با خنده کرد میبچه بازی 

 .گشتآمیخت و در فضا جاری میدرهم می

خیره به مرد نگاه  ،در حالی که همچنان با بهت  پانیذ 

و رفته  و خندید  خندید،خنده اش گرفت  اختیار بی  کرد می

و ناگهان در میانه خنده  شد میتر بلنداش رفته صدای خنده

گریه  ن لحظاتآاش گرفت در و گریه شد چشمانش پر از اشک
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اش ، امید و ناامیدیش، شادی و اندوهش درهم و خنده

های الغرش جاری برروی گونه هایش اشکآمیخت و به همراه 

 شد.

  

  

پایان                        

 


