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  فصل اول
  

 سر خورد و می پاهايرواز  و کتاب دمی از خواب پرمایبا تکان هواپ
 که کنار من ی کسیول. خم شدم تا آن را بردارم.  افتادمایکف هواپ

 خودش ي پاری زتقریبا از من خم شد و کتاب را که تر عینشسته بود سر
 از ،خندسرم را بلند کردم و با لب. افتاده بود، برداشت و به دستم داد

م ه بود که سوار شدیوقت.  تشکر کردمشی و خنده روان جوي چهره
 بودم که سوار ي مسافرنی اولتقریبا.  بودی خالام ي کناریهنوز صندل

شده بود و خسته و خواب آلود، همان لحظات اول خوابم برده بود و 
 . پر شده استما ي کناری صندلیمتوجه نشده بودم که چه زمان

 !تشکرممـ 
 چشمانش گرفت و جلدش را نگاه کرد و با لبخند و به ي را جلوبکتا
 : گفتییا  و با لهجهظی غلیفارس
 ! من از آن کوچه گذشتمیاما به چه حال  تو یبـ 

پرواز با « گرفتن کتاب يام را فرو خوردم و دستم را برا خنده
کتاب را کف دستم گذاشت و .  دراز کردميری مشدونی فر»دیخورش

 زانوانم گذاشتم و با يکتاب را رو. ا به طرفم دراز کرد رگرشیدست د
 .او دست دادم

 .یمیادل کرـ 
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ه دوست ک ییها از آن چهره.  لبخند زدمشیبای خندان و زي  چهرهبه
 مثبت نهفته در يانرژ  تادیاندازی به آن بی هر از چند لحظه نگاهدیدار

 ،انداخت می یه ماادی مرا به يتا حدود.  بدهدياش به شما هم انرژ چهره
 ز پر اي چهره.  رنگش که پسرانه کوتاه شده بودی شرابي موهايمنها

دستم . انداخت می زمی عزی ماهادیاش مرا به   و چشمان درشتطنتیش
 ي از نحوه. را در دستش گذاشتم و او دستم را محکم فشرد و تکان داد

 ي هی روحي شاد، داراي شخص بود که عالوه بر چهرهمدست دادنش 
 !حال ینه مثل من خسته و ب. يمحکم و پر انرژ.  هم هستيادش

 :اشاره به کتاب شعرم ادامه دادم  با
 .دی رو خوب بلدیفارسـ 

 . زد و سرش را تکان داديا  باز و گشادهلبخند
 . هیرانیمادرم هم نصفش ا. هیرانیپدرم اـ 

 یت به صندلس تکان دادم و او با انگشت شمودبانه را سرم
 :اشاره کرد و گفت  شا يکنار
 . ی هم دوست پسرم، بابنیاـ 
کمی  بود و رو به من قرار گرفته بود و چون دهی چرخکامال او

 .نمی کرده بود، ببی که او معرف، رایتوانستم باب   نمی، بودکلیدرشت ه 
 لم ی صندلي که روی او به مرد جواني خم شدم و از کنار شانهی کم

 رغم ی که عليبه طور.  و قد بلند بودکلیدرشت ه. داده بود نگاه کردم
 انگری بلندش نماي پاهای به جلو سر خورده بود، ولی صندليکه رو این

 اي ی اسم مخفف و خودمانیباب. با تعجب نگاهش کردم. قد بلند او بود
 صدا یها به رابرت داده بودند و رابرت را باب ییآمریکا  بود که

  تردید به  کمی مرا شا ی شرقکامال ي  او با آن چهرهیول. کردند می
 را یرانی و ابروان پرپشت مردان ادهی و کشاهیچشمان س. انداخت
 مشغول حل کردن جدول ،کردم ی به من که نگاهش م،تفاوت یب. داشت

 که در يزیاما چ  . داشتدانه جذاب و مريا چهره. کلمات متقاطع بود
 ،جذابش نبود اول توجه مرا جلب کرده بود، قد بلند و صورت ي لحظه
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و  بود و با آن کت و شلوار  تراشیده  را از تهشیسرش بود که موها
 !  شده بود» منتیه« لمی فتی به شخصهی درست شب،یکراوات مشک

 به من ی سرش را هم بلند نکرد تا نگاهیتوجه به نگاه من حت یب
 .شکشی پیی سالم و اظهارآشناندازد،یب

. کرد  به کتابم نگاه مییفتگیبا شنگاه کردم که  کریمی  به ادل دوباره
 :کتاب را به طرفش گرفتم و گفتم 

 ي کسرویمن نازل.  دلتون رو بردهیلیبه نظرم خ.  شماي برانیاـ 
 . هستم
 جدول درون ي سرش را از روی که بابدمی چشم دي  گوشهاز

 و بعد دوباره ه،یچند ثان.  به من نگاه کرديدستش بلند کرد و با کنجکاو
 .ا جدولش مشغول شدبه جدال ب

 : خندان و با شوق کتاب را از من گرفت و گفتادل
  به من؟ شیخواي بد  که میینئ مطمواقعاـ 
 . خنده سرم را تکان دادمبا
 !ی مرسيواـ 

 : گفتخی رو به آن کوه جانی و با هدی چرخی به طرف باببعد
 !د به من دادناي هی چه هدي خانم کسرونی ببی بابيواـ 

  ترسناكچشمانش. را باال آورد و به من نگاه کرد سرش دوباره
 نییدوباره سرش را پا.  خونسرد و نافذاری بساریسرد بود و بس. بودند

 . انداخت و به کارش مشغول شد
 ی و بابه بود بند حرف زدکی را ادل سیپارـ  وركیوی پرواز نتمام

و من در .  سرش به کار خودش گرم بود،هاي ما تفاوت به صحبت یب
  وجود دارد؟ ی دوستي  آنها رابطهنی بواقعا ایجب بودم که آع

 ی و بابيادل خونگرم و شاد و پر انرژ!  تا آسمان بودنی از زمتفاوت
 . حوصله یسرد و مرموز و ب

 از کارش گری که دشگرشیاز آرا. کرد  از همه جا صحبت میادل
  را عوض کند گرفته تا مدلشگاهشیخواست که آرا  نبود و مییراض
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و من هم تمام مدت ! سی انگلی عروس سلطنتدلتونی متی کراهنی پدیجد
کردم که گوش  ی می حداقل سعایدادم  هایش گوش می  به حرف،با لبخند

 ! کنم
 .  بودجانی پارچه شور و هکی.  هم بدتر بودی و گلی از ماهگری داو

 ي بودم و صداجیگ کمی  ، شدمادهی پسی که در فرودگاه پاریوقت
 صحبت کند در ی ادل که اصرار داشت تمام مدت به فارسکنواختی

 .می کردتی موفقي هم آرزوي کردم و برایاز او خداحافظ. گوشم بود
 مرا هم گرفت تا ي  را به من داد و با اصرار شماره تلفنش شماره
 نالیترم  تلو خوران از آنها جدا شدم و به وتل. می را ادامه دهمانیدوست

 که يگریاه شارل دوگل رفتم تا با پرواز د در همان فرودگيگرید
 .  به تهران برگردم، بودگریحدوداً سه ساعت د

 کیخواستم   که میيزیتنها چ.  داشتمي بودم و سردرد بدخسته
توانستم به  ی مدی را شایاول.  خواب کامل بودکیدوش آب گرم و 

ها   بود که ساليزیچ   دومیی ول، داشته باشمرانی به ادنیمحض رس
که   به طوري.  بدخواب بودماریکم خواب و بس. ز آن محروم بودما

 یرد و گاهب ی خوابم می شدت خستگز امای مثل هواپیطی در محیگاه
 دوباره به شماره پروازم کردم و ینگاه. ماندم  میداریتمام شب را ب

بعد از آن .  نداشتتاخیرخدا را شکر که .  تابلو به دنبال آن گشتميرو
دوست داشتم .  داشتمشی در پگری پرواز دکیفرسا حاال  پرواز طاقت

 ي حداقل برا،گردم  برمیرانی اه از وطنم بيحاال که بعد از نه سال دور
 . ي جنازه مامان پرعیی تشي باشد و نه برايمراسم شاد

 مرا ی پروازها منحرف کردم، تا دوباره موج ناراحتي را به تابلوفکرم
 قسمت بار دادم و کارت پرواز لیتحوچمدان را . در خودش غرق نکند
 که نیهم.  بخورميزی فرودگاه رفتم تا چيایتر را گرفتم و به کافه

 وارد شد ایتر  که از در کافهدمی را دی باب،ام را سفارش دادم فنجان قهوه
 کنار پنجره، که به باند فرودگاه مشرف بود، يزهای ماز یکی شتو پ

 دی شا، متر و نودکی در حدود يزیچ.  داشتي قد بلنداًتقیحق. نشست



  9 ³فصل اول 

 ریسرش در ز. ام را جلب کرد  توجهاش  تراشیدهدوباره سر. شتریهم ب
 . ردیام بگ  باعث شد تا خندهنیزد و هم ها برق می نور المپ
در عجب بودم که ادل . ام را هم زدم  انداختم و قهوهنیی را پاسرم
 یول. د شود وارایتر  توقع داشتم که هر لحظه از در کافه؟کجاست

 نیپس ا.  خواهد ماندسیناگهان به خاطر آوردم که او گفته بود در پار
. آمد آنها راهشان از هم جدا شده بود ی بر مهیطور که از ظاهر قض

 گذاشته بود و دستش زی ميهر دو آرنجش را رو.  کردمشدوباره نگاه
  دهانش به هم قالب کرده بود و از پنجره بهيرا باال آورده و جلو

 ایتر  و از در کافهدمیام را نوش قهوه. ها چشم دوخته بود مایپرواز هواپ
 . مدم آ رونیب

ها را   شاپي فرودگاه سر زدم و اجناس تمام فريها  تمام قسمتبه
 بزرگ و يها فی خوش آب و رنگ و کيها  لباسدنیبا د. نگاه کردم

صت  فری شده بودم که حتی راهعی افتاد که آن چنان سرادمیزنانه 
به .  چیزي بخرم و البته عمرانی و محمد و گلی ماهينکرده بودم برا

خواستم   نمی. ها رفتم تا فکر عمران از سرم خارج شود وشگاهسمت فر
 !حداقل نه حاال. به او فکر کنم

 رینگ حرر رنگاراهنی پکی ی ماهيبرا.  و رو کردمری را زها لباس
 شاد از هیبا آن روح هم یمطمئن بودم که ماه. عاشقش شدم. دمیخر

الزمش . دمی خرشی هم برااهی سراهنی پکی. مد آ آن خوشش خواهد
 یگل.  بزرگ زنانه مارك هرمس گرفتمفی ککی هم ی گليبرا. شد می

 کراوات و کت چرم مارك هرمس کی محمد هم يبرا.  بودفیعاشق ک
 . دمی همه آنها و خودم خري هم برای مشکراهنی پکی نفري. گرفتم

شد   که صحبت از عمران مییوقت.  در فروشگاه زدمیچرخ دوباره
 ي بزنم و چه رفتاری بکنم؟ چه حرفدی که چه کار بامماند می واقعامن 

 از خودم نشان بدهم؟ 
 يها به سراغ کت.  نکردمدای پيزی چی و رو کردم ولری را زها کراوات

 ی گوچای و ی از آرمانییبای زاری بسيها کت. زمستانه فروشگاه رفتم
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 انیسرگردان م.  را انتخاب کنميزی من باز هم نتوانستم چیول. بود
 تا دمیچرخ.  خوردمی که از پشت به کسدمیچرخ ها می رگال لباس

 سه ربع ی زمستاني پالتوکی.  رو به رو شدمیباب  باه کنم کیعذرخواه
 .خواست که آن را امتحان کند  میظاهرادر دست داشت و 

 با همان نگاه سرد و هیچند ثان. م کردی عذرخواهیسی انگلبه
 : گفتی به فارستی کرد و در نهاموراندازمرموزش 

 . کنم خواهش میـ 
 یول.  بودیرانیپس حدسم درست بود و او ا.  نگاهش کردمرتی حبا

 و دیتفاوت به من پالتو را پوش یب.  دورگه بودحتما ؟یحاال چرا باب
 لباس ایتواند از تمام زواچپ و راست شد تا ب ی کم .ستادی انهیی آيجلو

 خوش اریبس.  کنمي او خوددارنینتوانستم از تحس. ندیرا در تن خود بب
 يا  که اخالقش رابطهدیرس  به نظر مییول.  بودافهیاندام و خوش ق

 !اش دارد  معکوس با چهرهکامال
به بخش .  عمران برگشتمي برااي هی هددی خري به کنکاشم برادوباره

 یلی بود عمران از ساعت خادمی که ییتا جا.  رفتمتورآالیها و ز ساعت
.  عوض نشده باشداش قهیالبته اگر بعد از نه سال سل. آمد یخوشش م

 در انتخاب رنگ ی ول، انتخاب کردمشی براسیفای ادوی ساعت کاسکی
 . دمیم از جا پرا ی کنار دستي دودل بودم که با صدادشی سفیا یمشک
 .تره  قشنگیلی خشیبه نظرم مشکـ 
 نگاه کردم و سرم را تکان دادم و با اهشی چشمان سرد و سبه

 :لبخند گفتم 
 ...  لحظهکی خواهش کنم شما شهیم.  قشنگهیبله مشکـ 
 ي مچ دستش را باال آورد و رو به رو، حرفمي هیتوجه به بق یب

 به ی همان مارك و مدل و همان رنگ مشکدقیقا. صورت من گرفت
اره لبخند زدم و به فروشنده گفتم که همان دوب. دستش بسته شده بود

 حتما. کرد آالت نگاه میوری به ز،توجه به من یب.  کادو کندمیرا برا
 گوشواره کیبه فروشنده گفت که .  بخرديزی ادل چيخواست برا می



  11 ³فصل اول 

گوشواره را در دستش . اوردی بشی را برادی حددی مروانیکوچک با نگ
 مثل ادل کمی ي دخترياره برا گوشونیبه نظرم ا. گرفت و نگاه کرد

 .  خانم مسن بودکی مناسب شتریو ب.  بودنیسنگ 
  ادله؟يبراـ 
 : زد و گفتي تعجب نگاهم کرد و پوزخندبا
  براش کادو بخرم؟ دیادل؟ چرا باـ 
 : گفتم میبه جا  خجالت از سوال نابا
 .  نبودی قصدم فضول،دیببخشـ 
 : گفتيخونسرداش را باال برد و با لحن  تفاوت چانه یب

 . دوست دخترم نبودـ 
 کی نی همحی توضي داد که براصی تشخی بابظاهرا ! جملهکی فقط

 نیکردم که چرا چن یکه خودم را لعنت م در حالی.  استیجمله کاف
 : خودم گفتمهی بودم، در توجدهی را پرسیسوال
چون خودش گفت که شما .  کنمیخواستم فضول   نمیاصالمن ـ 

 .خوام باز هم عذر می.  سوال رو کردمنی من ادیدوست پسرش هست
. کرد، نگاهم کرد  مییسر که گوشواره را در دستش برهمانطور

 !قیموشکافانه و دق
 ! درنیگ ی م اشتباهتی رو با واقعاهاشونی رویدخترا گاهـ 

 نی من چنمعموال.  و سرم را تکان دادمدمی را با خجالت گزلبم
 سوال ای سرك بکشم و ی کسیدگ ندارم که بخواهم در زنیتیشخص
 دیرس یو به نظرم م. بهی مرد غرکی آن هم از ، بپرسمی از کسیشخص

 !  اول و آخرم بودراي دفعه سوال، بنیکه ا
 کردم و به سرعت به طرف صندوق رفتم و پول ی عذرخواهدوباره

 .ساعت را پرداختم و از در فروشگاه خارج شدم
 کی برگشتم تا ایتر   و دوباره بهمدی چرختیترانز   در سالنگرید کمی 

باالخره سه ساعت گذشت و زمان پروازم .  بخورمگری دي فنجان قهوه
تر از   جلوفی دو ردی شدم و متوجه شدم که بابمایسوار هواپ. دیرس
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 تا از مهماندار دیچرخ. گشت ی او هم به وطن برمظاهرا. من نشسته بود
چند لحظه مرا نگاه . میشد که با هم چشم در چشم ردی بگآب وانی لکی

 من از خجالت سرخ شدم و سرم را . لبش باال رفتي کرد و بعد گوشه
 .  انداختمنییپا

با صداي مهماندار که اعالم کرد وارد حریم هوایی ایران شدیم، 
حلی  کردم و تنها راه استرس به جانم افتاد، اما باید با این حس مقابله می

  !خیالی بود که به نظرم رسید بی
به مالقاتم با عمران فکر .  کردماه نگی و پفکدی سفياز پنجره به ابرها

 یول. آید محمد گفته بود که خودش در فرودگاه به استقبالم می. کردم یم
 می براداری دنیشدم و هم  زود باالخره با عمران مواجه میای ریخوب د

  .سخت بود
*** 

 و ی گمرکيا گرفتم و بعد از انجام کارهلی را تحوهایم چمدان
 بود و من نی سنگنسبتاهایم  چمدان.  رفتمیگذرنامه به طرف در خروج

اطرافم . کردم ی را هم حمل مما ی دستفیتاپ و ک  لپفیعالوه بر آنها ک
هاي   چمداننی ا کنم، بلکه از شرّدای پی چرخ دستکیرا نگاه کردم تا 

م که احساس  کندای نجات پاندازندی بنی مرا به زمکه آن قبل از ،نیسنگ
. دمیبه عقب چرخ. کشد  چمدانم را میي  از پشت سر دستهیکردم کس

 .داد  چمدانم را گرفته بود و به جلو هل میي  بود که دستهیباب
 ... ي آقایمرسـ 

تنها . دانستم   او را نمیینام خانوادگ. قطع کردمکاره  نیمه را حرفم
 یبود که حت یدانستم اسم مخفف و کوتاه باب  که از او میيزیچ

 ؟يگری اسم دای رابرت ست؟یدانستم مخفف چ  نمی
 به من کرد و ی نگاهمیبه طرف من چرخاند و ن  را کمی سرش

 . کردیتفاوت خودش را معرف یب
  .يبابک پژمان مهابادـ 
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ام را   خندهي کردم تا به زور جلوی تعجب نگاهش کردم و سعبا
 !!؟یباب. رمیبگ

 . خوشبختم،بلهـ 
 :دیتکان داد و پرس  را کمی سرش

 تون؟دنبال ادی قراره بی کسای دیتنها هستـ 
 به تقریباحاال .  کنمدایبه اطرافم نگاه کردم تا بلکه محمد را پ کمی 

 از استقبال کنندگان با يادی زتی و جمعمی بوددهی رسي در وروديجلو
 انیدر م.  بودندآمده زانشانی و لبخند به استقبال عز اشک گل وي دسته
 یتر، به دور از شلوغ آن طرف  کمی اما.  به دنبال محمد گشتمتیجمع

 شاخه گل رز کیکه   داده بود و در حالیهی تکی که به ستوندمی را د»او«
 نگاه ، بودمستادهی که من ایی مخالف جایقرمز در دستش بود، به سمت

 ریی تغاصال. دمی کشیقینفس عم. ختی قلبم فرو ر لحظهیک  يبرا. کرد می
ها   که زنيا  و همان چهرهکلیهمان جذبه، همان قد و ه. ه بودنکرد

 کنار يموها. تر شده بود مسن فقط کمی .  به دنبالش بودندشهیهم
 کم نکرده يزی چشا ي ظاهرتی از جذابی شده بود ولدی سفاش قهیشق
 . بود

 انجام دی باداری دنی ا؟یباالخره که چ.  کردم خونسرد باشمیسع
  !شد می

 :اشاره کردم و گفتم   بودستادهیه عمران ا کی سمتبه
 .مدنبالاومدن . یبله مرسـ 
و دوباره به  چرخید منطرف با تعجب به   عمران نگاه کرد وبه

 .  چشم دوختعمران
 :دی را به جلو هل داد و در همان حال پرسچمدان

  د؟ی داری چه نسبتيبا عمران کسروـ 
و عمران را از کجا ا.  نگاهش کردمرتی و با حستادمی ايا لحظه

 : داد کهحی تعجب در چشمان من توضدنی نگاهم کرد و با دشناخت؟ یم
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 کی شري تجاريکارهادر  با من و پدرم ي کسرویعمران و علـ 
 . دهستن

 : را تکان دادم و آهسته گفتمسرم
 . من دخترشمـ 

 مرا خوب هیچند ثان. ام گرفت  نگاهم کرد که خندهرتی با حچنان آن
 . گشت  من و عمران مینی بیبه نظرم به دنبال شباهت. ردبرانداز ک

 دختر همسن شما داشته که ه یتر از اون عمران جوون. دیستی نهیشبـ 
  .باشه

 : و گفتمدمی را که عقب رفته بود، جلو کششالم
 .  مادرم هستمهیشبـ 
 نداشت یلیدل.  سن و سال عمران ندادمي  دربارهیحی توضگری دیول

 . سال استستی من و پدرم بیه سن فاصلمیکه بگو
حاال درست پشت سر عمران .  نگاهم کرد و سرش را تکان داددوباره

 . و او را صدا کردمدمی کشیقیدوباره نفس عم. می بودستادهیا
 !؟عمرانـ 

 حال نی و تعجب و در عرتیتوانستم ح می.  و نگاهم کرددیچرخ
 فقط به ،ه اطرافچند لحظه بدون توجه ب. نمی را در چشمانش ببنیتحس

هر چه . به هر حال او پدرم بود.  کردم لبخند بزنمیسع. من نگاه کرد
 پدر قرار یعنی کلمه، نیاي  هی ساری که او در زیبود مهم نبود؛ وقت

 . گرفت می
 .سالمـ 

 نشان بدهم؟ دی بایدانستم که چه واکنش   نمیاصال.  زدمی کجلبخند
 چه دینیب ی کامل او را ميخبر ی که بعد از نه سال بيشما به پدر

 تنگ شده تی دلم برا، سالم پدرای من برگشتم؟ ،سالم پدر «د؟ییگو می
 »بود؟
 يبرا. گفتم   به او پدر نمیاصال بود که من جا این خوب مشکل یول

 .  و نه کمترشترینه ب.  عمران بودشهیمن او هم
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 زد و در کمال تعجب به ی زورکي هم معذب و سرگردان لبخنداو
 کوتاه و بعد دوباره کمر يا  لحظهي برا!نیهم. فم خم شد و بغلم کردطر

 : همراه کنار دستم شد و با تعجب گفتي  بار متوجهنی و ا.را صاف کرد
  ؟ی هستلیبابک؟ تو با نازـ 
شنا  آ داد که در پرواز با همحی هم دست دادند و بابک توضبا
تر از ما با  عقب می  که کيعمران دوباره نگاهم کرد و به مرد. مای هشد

 ردیاشاره کرد تا چمدان را از دست بابک بگ  ، بودستادهیکت و شلوار ا
 مرا گرفت و در همان حال با بابک صحبت يو با دست راستش بازو

 نی بمیچون نگاهش به طور دا.  شده بودجیگ  کمی بکبه نظرم با. کرد می
بابک  فرودگاه با ي در وروديجلو. من و عمران در حرکت بود

خودم را  کمی . کنارم نشست. می شدنی و سوار ماشمی کردیخداحافظ
 :در دست گرفت و آهسته گفت نرمی  او دستم را به یجمع کردم ول

  !ي خوشگل شد!يبزرگ شدـ 
 کیزور ي من هم لبخند.لبخند زد.  را بلند کردم و نگاهش کردمسرم

 .  شدمرهی خرونیزدم و به ب
 ... ثلدرست م. ي مادرت شدهیشبـ 

 بود که يزی مادرم چي حرف زدن درباره. خورد را حرفشي  ادامه
.  شدمرهی خرونیدوباره به ب.  بزرگ از آن عاجز بوديعمران کسرو

 دور و يادی ز، فرودگاهنیا.  دوست داشتمشتریفرودگاه مهرآباد را ب
 .  بودبیغر

 را همچنان در دست داشت و در همان حال به راننده گفت که دستم
 :کردم گفتم ی را نگاه مرونیهمانطور که ب. ا برود و چه کار بکندکج

  چطور مرد؟يمامان پرـ 
 يها یها و نامهربان یمحبت ی تمام بي که جای مهم بود بدانم زنمیبرا

 چطور فوت شده است؟ نفسم را با صدا ، پر کرده بودمیعمران را برا
.  چند سالنیمثل ا.  باشمي قوشهی کردم مثل همی دادم و سعرونیب
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که از  از من فاصله گرفت و در حالی دستش را از دستم جدا کرد و کمی 
 : شده بود گفترهی خرونی بهپنجره ب

تو . دی هم نکشمارستانی به بیحت. فتادیتو رختخواب ن.  راحتیلیخـ 
 .خونه تموم کرد، تو خواب

 يزی هم چيپس عمران کسرو.  بودنیناراحت و غمگ.  کردمنگاهش
 !احساس و عاطفه در وجودش بود و من خبر نداشتمبه اسم 

  جنازه است؟عیی تشیکـ 
 : به من کرد و گفتی نگاهمین

 . میخاکش کردـ 
 : گفتم ي بلندنسبتا ي صدابا
  ؟یچـ 

 : کرد و آهسته گفت نگاهم
 شهی همي و مامان پريدی رسریتو د.  درك کن،لی نازمیمجبور بودـ 

 . دیترس ی دفن بشه مرینه و د بمونیاش رو زم که جنازه از این
 را میلب باال.  است آمده هایم  کردم که اشک تا پشت پلکاحساس

 حالم ي  چرخاندم تا عمران متوجهشهی و سرم را به طرف شدمیگز
 زود دفن دیگفت مرده را با  میشهی هميگفت مامان پر راست می. نشود

 .  نگه داشتادی که مرده را زستیکرد و خوب ن
 . سر خاكمیر ی م،مهفردا سوـ 

 .که نگاهش کنم فقط سرم را تکان دادم  اینبدون
 ناراحت یهاي دلتنگ  سالنی تمام اي به اندازه.  شده بودمناراحت
 نی زمي را رويشد مامان پر  نمی.  آنها هم حق داشتندی ول.شده بودم

  باشم؟ رانی آن زمان من ادی بودم که چرا نبانیناراحت از ا. ه داشتانگ
 .  کردم خونسرد باشمی را از داخل گاز گرفتم و سعلبم
 . دنبالمادیمحمد قرار بود بـ 

 .نگاهش دلخور بود.  را چرخاند و به من نگاه کردسرش
  که من اومدم؟یاالن ناراحتـ 
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  آره؟؟گفتم  میدی باچه
  .نهـ 

 وحشتناك  ترافیک پشتنیماش.  نگاه کردمرونی از پنجره به بدوباره
ها،  مغازه. کردم  نگاه میرونیمشتاقانه به ب. رفت قرار گعصریول

 یحت.  شهر تنگ شده بودنی ازی همه چيدلم برا. ها  بانکیپاساژها، حت
  تردید  باشی دربند تجرابانیبا رفتن به سمت خ!  آنیدود و آلودگ

 :دمیپرس
 ؟ي خونه رو عوض نکرد؟ییهنوز همون جاـ 

 : کرد و لبخند زدنگاهم
 .هستما  هنوز همون ج،نهـ 

 در خانه نگه داشت و راننده يجلو. جواب گذاشتم ی را بلبخندش
 پا به ي شدم و از در کوچک ورودادهیپ. هاي مرا به داخل برد چمدان

با حسرت و عشق به درختان و .  بزرگ و پر از درخت گذاشتماطیح
 خانه نیبارها و بارها اها  در این سال. کردم یخانه نگاه م عمارت قدیمی 

 یزمانآیا دوباره کردم که  ی فکر می گاهو بودم دهیدر خواب درا 
 وقت دوست نداشتم که به چی هی ولنم؟ی را ببجا این که دیخواهد رس

  . نمی خانه را ببنی دوباره بتوانم اي، مرگ مامان پرلیدل
 و فی کثکامالپر از برگ درختان چنار بود و .  به استخر کردمینگاه

 . بال استفاده شده بود
 که ی باز شدن در خانه نگاهم را از استخر گرفتم و به ماهي صدابا

 با پارسال که سهیدر مقا.  نگاه کردم،آمد ی منیی پاها با عجله از پله
چاق   نکرده بود؛ فقط کمی ی فرقچی، هه بودندآمد دنمی به دیهمراه گل

 یبا خنده و مهربان. ترش کرده بود  و بانمکباتری زیلیشده بود که خ
 . مرا در آغوش گرفتحکممد و م آ وجل

 ...  جونیماهـ 
 ی گل،دندادم مرا ببوس اجازه می آنها که به انیتنها زن. دمی را بوساو

 .  بودندیو ماه
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 ؟یشی تا مي دار؟ي الغر شدقدر اینتو چرا ! یجان ماهـ 
 .کرد  که ما را نگاه میدمی چشم عمران را دي  و از گوشهدمیخند

  . بودمضی کم مرهیـ 
 ؟ي حاال بهتر؟ي شده بودیچـ 

 همان حال دستش را دور کمرم حلقه کرد و با هم به طرف در
 .به راه افتادیمساختمان 

 .  بهترمی، مرس،آره. زخم معدهـ 
به هم کوبید و دستانش را . آمد رونی ساختمان باز شد و محمد بدر

 .ي محمد درخشید چشمانم از شادي دیدن دوباره. به رویم لبخند زد
 ای دننی من در ايها یی تنها دارا،ي و مامان پری و گلیماهمحمد و 

 . بودند
  جان؟ لی نازيچطورـ 

 کرده جرات خانم نبود که محمد ي بدرحتما.  به اطراف کردمینگاه
 دنمی که همه با هم به دي بارنیآخر. شتاقانه مرا نگاه کند طور منیبود ا
 خشن با يسرد و تا حدود ي خانم تمام مدت رفتاري، بدره بودندآمد

 عی سر،آمد  میشی من و محمد پنی بيمن داشت و هر وقت برخورد
 من پسرش را از راه به در دیترس یبه گمانم م. ددا العمل نشان می عکس

 ادیکرد ز  مییتر نکند سع که مادرش را حساس  اینيمحمد هم برا. کنم
د بود و من  هنوز هم او محممانیها  در خلوتیول. ردیبا من گرم نگ

 . نازلی
 ! دختريچقدر الغر شدـ 

 :آمیزي گفت  با لحن گالیهیماه
 دیبااالن گه زخم معده داشته، بعد تازه  می.  رو گفتمنیواال منم همـ 

 .به ما بگه
 .می و همه به داخل رفتدمیخند

 .  من جواب دادميدیاالن هم من نگفتم، تو پرسـ 
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 ي که جلویهال بزرگ  به. دمکر ی خانه نگاه مواری لذت به در و دبا
 قهیو عت قدیمی  که همه ییها ي با آن دکور، خانه بودي وروديسرسرا

 ی لهستانيها ی از آن صندلی با چه عشقيآمد که مامان پر ادمی. بودند
 ی زمان جنگ جهانادگاری دقیقا دست کامل چهار نفره بود و کیکه 
 از یلیخ. کرد  میفی تعرمیداستان به داستان برا. کرد  میبت صح،دوم

 که هنوز هم ی چوبی پناه آورده بودند و مدل صندلرانیها به ا یلهستان
 .  آن دوران بودادگاری معروف بود، ی لهستانیبه اسم صندل

 هاي ها که المپ ی قالبنینه از ا.  اصلش بودمي  اللهيها  چراغعاشق
 در ی فروشی سوغاتکی در یشوند، حت  میدای دارند و همه جا پیبرق

)L.A(  با عکس . ی اصل بودند و شمعي مامان پريها  اللهچراغ .آمریکا
هاي سرخ و   شده بود و گلی با دست نقاشکامال شاه که نیناصرالد

 . ی بهشتيها  و پرندهیمخمل
 گل يها ینیچ.  نگاه کردمقهی عتی چوبي  درون بوفهيها  دکوربه
 میتوانم بگو ی مجرات به.  اصلي ورشوستالی کريها  و بشقابیسرخ

 ابانی خيها ی فروشقهی خانه بود، در عتنی که در ايا قهیآن همه عت
 !شد پیدا نمی هم يمنوچهر

 . آمدم  به خودمی ماهي صدابا
 کم بخواب نازلی جان چشمات قرمز هبعد هم ی بخور، يزی چهی ایبـ 
 .ارهی بسدنی ديحاال وقت برا. شده

 :فت گی عمران رو به ماه. را تکان دادمسرم
 . نازلی غذا گرم کنهي بگو برايماهنوش جان به خانم صدرـ 

 من غذا ي هم رفت تا برایماه. می رفتما  به اتاق قدیمیهمراه با محمد 
 . اوردیب

 ؟يچه خبر؟ خودت چطورـ 
 شیبه چشمان مهربان و جذابش که حاضر بودم برا.  کردمنگاهش

 .میباال رفتها  دستش را گرفتم و با هم از پله. جانم را بدهم
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گفت آروم و تو خواب  می.  نشدتی اذيگفت مامان پر عمران میـ 
 آره؟. مرد

 : را تکان داد و گفت سرش
 دردسر چیبدون ه.  باشهي طورنیها هم  مردني خدا کنه همه. آرهـ 
 . انی اطرافي نه برا، خودشينه برا. اي یحتاو نار
 و ییرایف سالن پذبر خال.  نگاه کردمما   و به اتاق قدیمیدمی کشیآه

 رمی تحرزیاز تخت و م.  که عاشقشان بودم، از اتاقم متنفر بودماطیح
 نیتر قیچشمانم را بستم تا تمام آن خاطرات بد را در عم.  بودمزاریب

 .  کنمی ذهنم مخفيایزوا
 دیاـ ب،یدت کوتاهـ ميراـ بیـمانم، حتـ بجا اینخواستم  یـ مرـاگ

دوست داشتم . کردم ی با عمران صحبت مدیبا. کردم یاقم را عوض مـات
. نیریاتاق او پر بود از خاطرات ش.  بمانميکه در اتاق مامان پر

 يها صه گفتنـ و قمیانه کردن موهاـ شش،ـیها وسهـها و ب نوازش
 و می کنيخواستم که با هم خاله باز از او می. اش حوصله  و بایالنوـط
کرد که با   قبول می،ا نشکند دل مرکه آن ي به آن سن و سال برایرزنیپ

 . کنديمن باز
 عوض شده است شیها  که مشخص بود تازه ملحفهی تختيرو

  .نشستم
  شه؟ ی فارغ می به سالمتی چطوره؟ کیگلـ 

 : کنار تخت گذاشت و گفت،نی زمي چمدانم را رومحمد
اونها هم .  موندهی چند ماههیفکر کنم . دونم واال  نمی. اونم خوبهـ 

 .  برن دارنالیخ
 :دمی تعجب پرسبا
 کجا؟ـ 
 وقته یلی خیفیخانم س. ی مادر شوهر گلشی فرانسه پرنی ماحتماالـ 

 خوب یول.  فوت کردی بود که پدر شوهر گلشیسال پ. که تنها شده
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 ای بعد از به دناحتماال گهیحاال د.  نتونستن برن، شدنری کم درگهی ها این
 .رنیاومدن بچه م

 غذا ینی هم با سیماه.  چمدان را باز کردم را تکان دادم و درسرم
 .وارد اتاق شد

 .نییاومدم پا  خودم می؟يدیقربونت برم چرا زحمت کشـ 
 : و گفتدیام را بوس  شد و گونهخم

 .يری کم جون بگهیبخور ـ 
 دنی با دیماه.  آوردمرونی را بشانیها ی و از چمدان سوغاتدمیخند

محمد هم تشکر . دیه مرا بوس و با سرو صدا دوباردی کشیغی جراهنیپ
ساعت عمران . خواسته است  کت چرم میکی دلش اتفاقا  کرد و گفت که

 دست و تا رفتم ی بهداشتسی گذاشتم و به سرویرا در چمدان باق
 . بشورمصورتم را 

 تنش گرفته بود و به ي را جلوراهنی پیاتاق برگشتم ماه   بهیوقت
 و  اشک بار بانی ا. طرفش گرفتم را بهاهی سراهنیپ. داد محمد نشان می

 و محمد صحبت یغذا خوردم و دوباره با ماه کمی .  تشکر کردیناراحت
 . می که با هم داشتاي یها و از دوران کودک از گذشته. میکرد

تر بودم   کوچکیمن چند ماه از ماه. می هم سن بودتقریبا ی و ماهمن
 و پنج سال و تسی چهار ساله با ما بی اختالف سنکینوش با  و گل

 .  ساله بودیمحمد س
 و یمن و ماه.  افتادم،میداد  انجام میی که با گلیهای  شیطنتادی به

 از ی نقش ماهانی منی و در امی بودطنتی و شي بازمشغول شهی همیگل
 ایگرفت و   صورت میي خرابکارکیکه اگر  به طوري. تر بود ي قوههم

 یگرفت، ماه  اتهام قرار مینا که در مظی کسنی اول،افتاد  مییاتفاق
 ي را برانانی که نقش سوپاپ اطمی کسانی منیدر ا.  بودچارهیب

 شهیبود که هماو . کرد، محمد بود  میفایهاي ما ا  و شیطنتها يخرابکار
گذاشت که کارها و    بود و نمیشیحواسش به من و خواهرها

 . ما خطرناك و دردسر ساز شود   علمیيها کاوش
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  کوهشی از آزماتی به تبعیکه من و ماهرا  ي روزيا خنده ماجربا
 نمانده بود خانه عمران را به آتش يزی چ،تشفشان کتاب علوم مدرسهآ

 به مهار آتش ینشان محمد با کپسول آتش.  آوردمادشانی به م،یبکش
 ی نگذاشته بود که کسیهم دستش سوخته بود، ول پرداخته بود و کمی 

که  تر این  ببرد و از همه مهمییرا بو از ماجي پرمامان از ریبه غ
 . مینگذاشته بود که ما به خودمان صدمه بزن

 بود و من هم سکی خطر و ري  و تشنهطانی ماجراجو و شیماه
 که می عاشق هم بودقدر آنما .  راه او باشميکه دنباله رو  ایني فتهیش

 بود ي کسرومانی هر دوی و چون نام خانوادگمیرفت  مدرسه میکیبه 
 ي خانم براي که بدری و زمانمی که خواهر هستمیبه همه گفته بود

 . دروغ ما فاش شده بود، به مدرسه رفته بودهایمان گرفتن کارنامه
 کدام از چی با هسهی قابل مقامی که با آنها داشتم برای خوشدوران

 .  نبود،ی که در غربت گذرانده بودمیها سال
 :دمیو به محمد کردم و پرس بابک افتادم و رادی غربت به ادی با
  ؟یشناس  میي به اسم بابک پژمان مهابادییمحمد تو آقاـ 

 : با تعجب نگاهم کرد و گفت محمد
  ش؟یشناس  تو از کجا می،آرهـ 

  :اضافه کرد با خنده بعد
 .ي شدتیچه زود آپدـ 

 بابککه با بردن اسم  و این.  بودی من شش دانگ حواسم به ماهاما
 تنگ کردم و او هم که شیچشمانم را برا. رخ شده بود سقیمثل گل شقا

 به شی زد و با ابرویام با خنده چشمک  بو بردهییزهای بود من چدهیفهم
 گری همدقدر آن. دهم  میحی توضتی به وقتش برایعنی ،اشاره کرد  محمد

. اشد نبم،ی که حرف بزننی به ایاجی احتگری که دمیشناخت را خوب می
سرم را .  را به من منتقل کندیاشاره هر حرف  کی توانست با  مییماه

کرد،   ما نگاه میمیهاج و واج به پانتوم  تکان دادم و رو به محمد که
 :گفتم
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  هست؟ی کیخوب نگفتـ 
 : باال برد و گفتییابرو

 کار ی عالشی اقتصادشم. هی باهوشیلیپسر خ. میکن با هم کار میـ 
دست .  رو دارهداسیشاه م  ست پسر دنیگه ا  میشهیعمران هم. کنه می

 ... شه یزنه طال م  مییبه هر چ
 : حرفش را قطع کرد و با خنده گفتیماه

  . جون گرفتتشي ثريالبد دعا -
 زن مسن و کی يدرست مثل صدا.  را کلفت کردشیصدا بعد کمی 

  :گفت
 !  طال بشهی مادر دست به خاکستر بزنیالهـ 
 : به من گفت رو ودیغش غش خند و
 آفتابه !دنگ دنگ... ازلی فکر کن بابک بره دست به آب و بعد نيواـ 

 ... البته آفتابه اگر طال هم باشه باز جاش!  به طال بشهلیتو دستش تبد
من هم بعد از .  افتادنی زمي را قطع کرد و از شدت خنده روحرفش

 .  درد گرفته بودمیها  بودم که تمام دل و رودهدهی خندقدر آنها  مدت
 : گفتدیخند که خودش هم می الی در حمحمد

 تو کار شتری البته ب،گفتم آره داشتم می.  لوسيِ هدختر... هر هرـ 
 . کنه فارس صادر می  جی خلي هز حوياسب به کشورها. صادرات اسبه

 : گفتی را باال بردم و ماهام چانه
 ؟یشناس  تو از کجا اون رو مییخوب حاال نگفتـ 
 تعجب کرد و دی عمران رو دیوقت. میآشنا شد مایبا هم تو هواپـ 

 .دمی پرسنی هميکنه برا گفت که با شما کار می
 : سرش را تکان داد و گفتمحمد

 فکر یگرده ول  برمی امروز گفته بود که.  رفته بودي سفر کارهیآره ـ 
 . کردم با پرواز تو باشه  نمی

 ي کاريِ به نظر چندان هم کاردمی که من ديزیاما چ  !!؟ي کارسفر
 ،آمد  از بابک خوشش میی درصد هم ماهکیاگر .  نزدمیحرف. آمد نمی
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. زمیاش را به هم بر  عاشقانهاالتیخواستم که با حرفم خ   نمیاصال
 .  که خود بابک گفته بود که ادل دوست دخترش نبوده استمخصوصا

 : به ساعت کرد و رو به محمد گفتی نگاهیماه
 .  استراحت کنهدینازلی هم با. ه منتظری گل،میپاشو محمد کم کم برـ 

 : بلند شد و من گفتممحمد
 .حاال کجا؟ زودهـ 

 : و گفتدی صورتم را بوسیماه
فردا تو . زنه ات داد می افهی قاي تو هم خسته. می بردی، باتنه قربونـ 

 .نمتیب یبهشت زهرا م
 که مامان ،تی واقعنی کردم تا دوباره ای را تکان دادم و سعسرم

 .  کنمرونیست را از فکرم ب مرده ايپر
 عمران را برداشتم و از اتاق ي از رفتن آنها دوش گرفتم و کادوبعد

آشپزخانه هم سر و   چراغ اتاق عمران روشن بود و از. آمدم رونیب
.  به در زدم و وارد شدميا ضربه. آمد  به هم خوردن قابلمه میيصدا

 اتاق عمران آمد، یکی از جاهاي دیگري که در آن خانه از آن بدم می
خواند   مرا به اتاقش فرا میخی توبيافتادم که برا هایی می  زمانادی. بود

 ی قالب ته ترسکرد که من از  به من نگاه میيو با آن نگاه نافذش جور
 . کردم یم

. دیرس ی مشهای  نشسته بود و به حساب و کتابرشی تحرزی مپشت
 .سرش را بلند کرد و با تعجب مرا نگاه کرد

 ؟خواستی  میيزیچ ـ
از او   گذاشتم و کمی زی مي ساعت را روي  جعبهی حرفچی هبدون

که  مثل این.  آن را باز کرداطیجعبه را برداشت و با احت. فاصله گرفتم
 !ام  دادههی را به او هدی بمب ساعتکیمن بن الدن هستم و حاال هم 

 .  قشنگه نازلییلیخـ 
 ییباز کرد و ساعت اهدا کمال تعجب ساعت خودش را از دست در

 :دوباره نگاهم کرد و با لبخند گفت.  بستشیمرا به جا
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 .یمرسـ 
 . کنم خواهش میـ 

 چی هظاهرا یول. می پا و آن پا کردنی هر دو نفرمان اگری دي هی ثانچند
 . می گفتن به هم نداشتي برایحرف
 تونم اتاقم رو عوض کنم؟ میـ 
 .  تعجب نگاهم کردبا
 ؟ی جا ناراحتچرا؟ مگه اونـ 

 از یکردم، موج یچون اگر دهانم را باز م.  سرم را تکان دادمفقط
 . شد  میآوار سرش يها به رو یکس یها و ب یتمام دلتنگ

 .برو تو اتاق کنار اتاق من. آرهـ 
  !يخوام برم تو اتاق مامان پر میـ 

 : انداخت و گفتنیی مرا نگاه کرد و بعد سرش را پاهی ثانچند
 . برویر راحتباشه اگـ 

 رونی گفتن نبود از اتاق بي برايگری حرف دچی کردم و چون هتشکر
 اجی به آن احتواقعا که در حال حاضر يزیچ. آمدم و به اتاقم رفتم

 . شد توانستم و می یالبته اگر م.  بودی خواب طوالنکیداشتم 



  
  
  
  
  دومفصل 

  
 قبل از . را برداشتمفمیام را سر کردم و ک ی شال مشکنهیی آيجلو

 را ما ي دودنکی از اتاق خارج شوم دوباره برگشتم و عکامال که آن
 !شد الزم می. برداشتم
 ستادهی طبقه باال اروي کنسول درون راهزی منهیی آي رو به روعمران

چقدر .  نگاه کردماهشیبه ظاهر سرتاپا س. بست بود و کراواتش را می
 اهی سدنیگفت پوش  میشهیهم.  متنفر بوداهی از رنگ سيمامان پر

 پوش اهی سادیگفت دوست ندارد بعد از مرگش ز می. کراهت دارد
 حرف و دهان مردم گرفته شود و پشت ي که جلويدر حد. میباش

 به تن اهی که سمیا  خاك کردهری که مگر شلغم به زندیسرمان نگو
 اي ی مهربان و دوست داشتنرزنی پامرزیخدا ب.  استیافک ؛میا نکرده

 .  بودانشی و همه جوره به فکر اطرافشهیکه هم ريبود به طو
.  و با حرکت سرش به من سالم کرددی مرا دنهیی از داخل آعمران

 پدرم ی روز سرخوش امروز دانستم که  در هم بود و من میشیها اخم
 یی از روزهای، زمانکی.  تکان دادمشیمن هم فقط سرم را برا. ستین

. دمیترس میاز او  به حد مرگ ،ود مود خوبش نبيکه او به اصطالح رو
 زهای چی بعضدنی کردن و دی غربت زندگر حاال بعد از نه سال دیول

 که ی زمانی حتست،ی ن ترسناكکردم که عمران آن چنان هم یفکر م
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اشباع  ي زی از چزادیآید که آدم  میشی پیگاه.  و خشن باشدیعصب
 شهی هم داشتم کهیپزشک دوست روان. زند شود و دلش را می می
 را درمان ای و فوبی عصبهاي ترس   ازی روش بعضنیگفت با ا می
 . کنند می

اشباع   تقریبا عمران  ترسمن از.  اتفاق افتاده بودنی من هم ايبرا
 شبانه کی تنها، در ي  دختر دوازده سالهکی کردن یزندگ. شده بودم

 ی و من کسستی نی کار راحتاصالآمریکا    واشنگتنالتی در ايروز
 ونیمهم نبود که عمه کتا.  را از سر گذرانده بودميزی چنیبودم که چن

 بود که من در نی مهم ا،کرد  میتیآن جا بود و همه جوره مرا حما
 . شده بودتیاهم ی بمی عمران براگریپس د.  تنها بودمتینها

 و تا بهشت زهرا هر کدام در می شدنی سوار ماشی حرفچی هبدون
 . میکرد  نگاه میرونیه بجهت مخالف از پنجره ب

 نسبتا تی که جمعییتر، جا آن طرف  شدم و به کمی ادهی پنی ماشاز
 ای ی ماهتی جمعنی کردم از بیسع.  جمع شده بودند نگاه کردميادیز

به و کوچک م با آن شکم گرد و قلدمیرا دنوش  گل کنم که دایمحمد را پ
.  ضعف رفتشیدلم برا. آمد خورد و به سمت من می و بانمکش قل می

 در ی حرفچی را بدون هگری و به سمتش رفتم و همددمتند کرقدم 
 . میآغوش گرفت

 : خوب نگاهم کرد و گفت.از من فاصله گرفت کمی 
 ؟ي الغر شدقدر این تو چرا ، به فداتیگلـ 

 .دمیاش را بوس  را گرفتم و گونهشیبازو
 ؟يطورتو چ. حاال خوبم.  بودمضی کم مرهی.  جانیخدا نکنه گلـ 
 : شکمش گذاشت و گفتي عشق دستش را روبا
 . شدمهم  بهتر دمیتو رو د. منم خوبمـ 
با تعجب . می رفتي از گل مامان پردهی هم به طرف قبر تازه و پوشبا

 به تی جمعانیدر م. شناختم   آنها را نمیشتریب.  نگاه کردمتیبه آن جمع
اشاره کرد تا به    بود وستادهی خانم ايکنار بدر.  گشتمیدنبال ماه
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 مرا دنی خانم چشم ديکردم که بدر که احساس می با این. نزدشان بروم
 تمام شیها هر سه تا بچه. میای مجبور بودم که با او راه بی ولدندار

 .  بودندای دننی من در استیهست و ن
 فوت مامان لی به دلدیرس ی خانم که به نظر مي رفتم و با بدرجلو

 ي زن بد خانم فطرتاًيبدر.  کردمی است، روبوسمهربان شده  کمی يپر
 که محمد عاشق دیترس ی منیکردم که او فقط از ا ینبود و من درك م

 دهیها د  محمدش خوابيبرا. من شود و من محمد را از راه به در کنم
 نیدانست ا   که او نمیيزی چیول.  نداشتمیی من در آنها جاقطعابود و 

محمد .  مرد نگاه نکرده بودمکی به چشم  وقت محمد راچیبود که من ه
 مردانه يها  وقت به جنبهچیه.  بودی پر از قداست و خوبمی براشهیهم

 .  فکر نکرده بودميا  لحظهي برایمحمد حت
 مسن مشغول ي آقاکی بود و با ستادهیتر ا آن طرف  کمی ی علعمو

ند آمیزي کرد و من هم با لبخ  محبتي اشاره   مندنیبا د. صحبت بود
 هایی که از زمان.  حق داشتیلی مرد به گردن من خنیا. جوابش را دادم

تنها . کرد  میتیبردم همه جوره مرا حما  عمران به او پناه میترس
 بود که عمران مرا وقتی ستد،ی عمران باي جلونست که او نتوایزمان
 مهربان و ي هیکردم که روح ی فکر منی به ایگاه.  غربت کردیراه
 .  به ارث برده بودی که محمد داشت را از عمو علیشن میلوط

 . گوشم آهسته زمزمه کردری زیماه
  ؟يچطورـ 

 . حلقه کردمشی بازوری زدم و دستم را زي اجباريلبخند
 .خوبمـ 

احساس . توانستم  نمی.  نگاه نکنمي کردم به قبر مامان پریسع
 ها و یربانتمام آن مه.  خواهد شدریاشکم سراز  کردم که هر لحظه یم

 به میها  چشمشی پخت،یر  من میيچشم داشت به پا ی را که بیعشق
ا آن ـ  را بها ستانـ ابـ ت ،الـ ه سـ  ننـ یام اـ در تم. ودـ ه بآمدرژه در

 من دنیکرد به د  دشوار میشی براا که داشت و سفر راي يماریه بـ هم
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 ي براين پر ماما؛گفت  میی به شوخونیکه عمه کتا  به طوري،آمده بود
 .  بودمدهیا ن، همه سال در غربتمنی من که دخترش هستم و ادنید

 : گفتهی و گرنی فنی دوباره به فی و ماهدمی کشیقی عمنفس
 !کشه ی می چونیطفلک عمه کتاـ 

 که چشمانش قرمز شده بود سرش ، خانميبدر . را تکان دادمسرم
 : سر من آورد و آهسته گفتکینزد را کمی 

  چطور بود؟ونتیه کتا عمینازلـ 
 : جواب دادمآهسته

 دکترش گفته ، خوبی کرد ولهی دو شبانه روز تمام گردیدون  نمی. بدـ 
 يتا روز.  تکون بخورهدی نبااصال مکررش يها نیبود با وجود سقط جن

 . کرد  میهیش گرا هکه من اومدم هم
 دستمال هم به کیاش را گرفت و  ینی کرد و بنی فنی دوباره فیماه
 .من داد

 آن ری به عمران افتاد و در کمال تعجب متوجه شدم که در زنگاهم
 شیها  شانهیحت.  است اشک ازسی بزرگش، چشمانش خی آفتابنکیع

 . دیلرز هم آهسته می
خواند و   مادر میي براي که آورده بودند به طور جان سوزمداحی

 . اخته بوداند  هیهمه را به گر
دوباره نفس .  شدنم نمانده است به خفهيزی کردم که چاحساس

 در دو طرفم ی و گلیماه.  افتادمهی به گرگری بار دنی و ادمی کشیقیعم
تر کنار مرد  آن طرف محمد کمی . می کردهیقرار گرفتند و با هم گر

 را شیها اشک  شا ی آفتابنکی عری بود و او هم در زستادهی ایجوان
 . پنهان کرده بود

 ماه و مهربان بود که قدر آن.  دوست نداشت رايشد که مامان پر  نمی
تر  آن طرف کمی . کرد ناخودآگاه همه را به سمت خودش جلب می

 هی دوستان هم سن و سال خودش شدم که با غم و غصه گري متوجه
 یتـ  حاـ یصا و ـ ا عـ  بشترشانیـ ه بـ  کيـ های رزنیـ پ. ردندـ ک يـ م
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 دوستشان ي راه را براهمه نیا داده بودند و یه خودشان سختـ واکر ب
 . آمده بودند
 زی بود و محمد خودش دنبال کارها افتاد و همه چانی رو به پامراسم

 .آمد و مرا در آغوش گرفت  به طرفمیعمو عل. داد میرا سرو سامان 
  بابا جان؟ي الغر شدقدر اینچرا ! نازلی جانـ 

ن به من نگفته  که هرگز عمرايزیچ.  بابا جان زدمي  به کلمهيلبخند
 . بود

 د؟یشما چطور.  بودمضی کم مرهی.  عمو جونیمرسـ 
 بارش رو ی به سالمتی چطور بود؟ کی کت؟يخودت چطور. شکرـ 
 ن؟یذاره زم می

  .گهیفکر کنم چند ماه دـ 
کرد، حرفمان   نگاه میی خانم که چپ چپ به عمو عليآمدن بدر با

 . کرده هتل دعوت  رفتن بيعمران از همه برا.  تمام ماندمهین
 . کردمشی رفتم و صداکنارش

 عمران؟ـ 
 . من قرار گرفتي و رو به رودیچرخ

 بله؟ـ 
  هزینههیری خي دوست داشت خرج مراسمش براشهی هميمامان پرـ 
  که هست؟ ادتی ،بشه

 شهی مثل همی بود ولی عصبکه آننگاهش با .  مرا نگاه کردهی ثانچند
 . تفاوت نبود یب

 دقیقا.  رو کنار گذاشتمهیریخرج خ.  منم آبرو دارمیول. ادمهیبله ـ 
 ه؟یباز هم مشکل. شتری بیحت.  خرجنیمعادل هم
 نی تا به طرف ماشدمی چرخی حرفچی نگاهش کردم و بدون هفقط

موشکافانه به من و عمران . بروم که با بابک پژمان چشم در چشم شدم
 اصال بود؟ دهیا را شنهاي م دانم که چه مقدار از حرف  نمی. کرد نگاه می
 .  مهم نبودمیهم برا
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 انداختم و به نییسرم را پا.  بود ترسناك،اهشی سرد و سچشمان
عمران هم بعد از چند لحظه به من ملحق شد و در .  رفتمنیسمت ماش

 . کنارم نشست و به راننده گفت که به کجا برود
جالب  میبرا.  مشخص بود که ناراحت استکامال ی ول، نزدی حرفچیه

 که من یعمران. دهد   نشان نمییعمللا زند و عکس   نمییبود که حرف
 دیرفت و من با  از کوره در می، منيشناختم با هر حرکت نابه جا می

 . کردم ی مآماده سخت خی توبکی يخودم را برا
 آب ي به جوکی کنار و نزدیلی را خنی شدم، ماشادهی در هتل پيجلو

 بزرگ و يه بود که با سر به درون جو نمانديزیپارك کرده بود، چ
 . را گرفتمیعمران بازو. افتمی بفیکث

  .مواظب باشـ 
 ی و به طرف ماهدمی کشرونی را از دستش بمی بازوی حرفچی هبدون

 .  شده بودند، رفتمادهی پنیو محمد که تازه از ماش
 که یکنار بابک و همان مرد جوان.  به محمد کردمی غذا نگاهزی مسر

 ي جدیلی نشسته بود و خ، بودستادهیت زهرا هم کنارش ادر بهش
 . کردند صحبت می

 تمام مدت چشم از بابک یماه.  نشسته بودمی و گلی کنار ماهمن
 ی هم به طرف ماهی نگاهاصالتوجه بود و  ی بابک بیول. داشت  برنمی

 . کرد  نمی
 تا نی زمتشیشخص. آمد  می به نظرخشک  و کمی ي جدکامال يمرد
 و دهی اتو کشاری بساریبس.  فرق داشتنیری و شطانی شین با ماهآسما

 . بود  رسمی
 : زدم و گفتمی ماهي آرنجم به بازوبا
 خوب چه خبرا؟ـ 

 : و آهسته گفتدی خندیماه
 ست؟یجون من جذاب نـ 
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 عمل ی ضربتشهیهم. یاز دست ماه امان  . را فرو خوردمام خنده
 . ی و ناگهانعی سریلیخ. کرد می

 : دادم و آهسته گفتمنا تکا رسرم
تو هر .  جانی ماهی کنفی تعري رو چطورتی داره که جذابیبستگـ 

 که از نظر يهاي قجر زن. دونستن ها رو جذاب می  جور آدمکی يعصر
 ... ! بودني پري اون دوره حوري مرداي برا،د هستنالیما گودز

اما   . خنده زدری و آهسته زردیاش را بگ  خندهي نتوانست جلویماه
 داشتند که یکردند و سع در جو ساکت آنجا که همه آرام صحبت می

 آرام ي  هم نباشند، خندهنی اگر غمگی را حاکم کنند، حتزیانگ  غميجو
 که همه ساکت شدند و به ما نگاه يبه طور.  جلب توجه کردیلی خیماه

 . احساس کردم صورتم از خجالت برافروخته و داغ شد. کردند
 لبش ی رفت که طفلک ماهی به ماهيا  چنان چشم غره خانم آنيبدر
 . دیرا گز

 مامان ي که جاریمادر بزرگ ماه. کردند  با تعجب به ما نگاه میهمه
 :خواست گفت  را میي هم خاطر مامان پریلیشد و خ  هم میيپر

 خوب خدا تو مراسم ختمش ي بنده.  خانم رويخدا رحمت کنه پرـ 
. ستی نری و نفس گنی و مجلس سنگدهستن خندان یهمه با وجود ناراحت

 .  خانم جاش راحتهي که پردهی نشون منیا
 .  خانم کردمزی به عزيزیمآ و نگاه تشکردمی کشی راحتنفس
 نگاه ی خانم همچنان با خشم به ماهي بدریول.  تکان دادمی برايسر

 ادب ی را حسابیکرد و مطمئن بودم که منتظر فرصت است تا ماه می
 . کند

 ی در مخفی به لب داشت که سعینگرلبخند کم.  به محمد افتادمنگاه
 . کردنش داشت

 و خشک به من زل زده بود، که در همان لحظه ي جدشا ي کنارپسر
 ي بلندي موهايالبته منها. اش به بابک شدم اندازه ی شباهت بي متوجه

 . که داشت و مردانه به عقب شانه شده بود
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لب داشت و با تمسخر به ما نگاه  بر ي البته بابک که پوزخندو
 . اخم کردم و نگاهم را به ظرف سوپم دوختم. کرد می

 .  سرش را بلند نکرد تا به بابک نگاه کندیتا آخر غذا حت
 را به اش هی شده بود و روحشهی که مثل همی از اتمام غذا ماهبعد

 :دست آورده بود، آهسته کنار گوشم گفت
 .کشه و میر  زدم؟ مامان مني چه گنديدیدـ 
 .من خندوندمت.  من شدریتقصـ 

 : زد و گفتیچشمک
 ست؟یجون من به نظرت جذاب نـ 

 . تکان دادمی نفي  را به نشانهسرم
 ! ذرهکی ی، حتاصالنه ـ 

 :نازك کرد و گفت  چشمی  پشت یماه
 !يا قهیسل یبس که بـ 

 : و آهسته گفتمدمیخند
  نشسته کیه؟رده که کنار محمد  اون میماهـ 

 : آنها کرد و گفتي  به جمع سه نفرهعی سری نگاهیماه
 . د هستنیکیاز پدر .  بابکهی برادر ناتن،باربدـ 

 بود و با ستادهی خانم اي که کنار بدری آهسته به زن مسنبعد
 :اشاره کرد و گفت  کرد،  با او صحبت میتیمیصم
همون .  اون مادر بابکهستاده؟ی که کنار مامان اینیب یاون زنه رو مـ 

  . باربدهينامادر! شبی جون مذکور ديثر
 پر طمطراق لباس یلیخ.  و بدون جلب توجه نگاهش کردمآهسته

که اگر او  به طوري.  کرده بودزانی بود و جواهر به خودش آودهیپوش
 !!شد   خودش مشخص نمییکردند، وزن واقع را با جواهراتش وزن می

مرا خوانده بود با  فکر شهی که مثل هماو.  نگاه کردمی ماهبه
 : باال برده گفتيابروها
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 مادر دمی طور که شننیا.  جانزی است عزدهیتازه به دوران رسـ 
 نی اشه ی مضی آخر که مريدما دم  . بودهی باربد زن خوبامرزیخدا ب

 پژمان يبعد از مرگش هم آقا. شا ي پرستاريآرن برا خانم رو می يثر
 و باربد هم بهش عادت کرده یها چارهی خانم زن بي ثرنهیب یکه م

گه   حاال میی بود ولغهین چند وقت قبل هم صیتا هم. کنه  میاش غهیص
 .خدا عالمهالبته . میعقد کرد
آمد و با   خانم به کنار ماي لحظه بدرنی در هم. را باال بردمام چانه

 : گفتیاخم به ماه
خوب خجالتم . یگرفت ی زبون به دهن مقهی دقهی اگه يشد  خفه نمیـ 

 ... دی رو تو گور نلرزونيتن مامان پر. هیزیچ
 :آمد و رو به عروسش گفت  خانم به کنارمانزیعز
 هم اگر بود عشق يمن مطمئنم پر. د جوون هستني،ولشون کن بدرـ 
 . خندن  دارن می، شادنها این دید کرد می می

 : گفتهی خانم با گاليبدر
 .شه گرفت   دهن مردم رو که نمیي خانم جلوزیآخه عزـ 
شه جلوش رو    نمیي جورچیه. مونه میدهن مردم مثل دروازه ـ 
 .یاد می توش در ی حرفهی باالخره ی بکنيهر کار. گرفت
 : کوتاه کردن بحث رو به من کرد و با محبت گفتي برابعد

 ماه ،يچقدر خوشکل شد. نمتی بغلم ببای مادر؟ بی جان خوبینازلـ 
 تو خونه جواب نهی بشدیمران بااز فرداست که ع. ي بزرگ شد،يشد

 تو رو نشونم ياگر بدر.  تو قبرستون نشناختمتاصال .خواستگار بده
 .ي شدامرزتی مادر خدا بهیچقدر شب. داد محال بود بشناسمت  نمی

 ناعمران به کنارم. دی را بوسمیها  آغوشم گرفت و با محبت گونهدر
 :بود گفتکه نگاهش به من   در حالی، خانمزیآمد و رو به عز

 . دم  نازلی رو شوهر نمی. نه زن عموـ 
 : به عمران انداخت و با خنده گفت ی خانم نگاهزیعز
 !؟ي بندازشا یترش  خواي چرا مادر مگه میـ 
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 : حلقه کرد و گفتمی بازوری و عمران دستش را زدی خندیماه
 .  زودهفعالـ 

 . مدی حفظ ظاهر خنديکه به عمران نگاه کنم فقط برا  اینبدون
 جلو تی گفتن تسلي رفتن آماده شده بودند و براي براها مهمان

داد   و عمران هم همان جا کارت مجلس هفتم را به دستشان میندآمد می
 به نظر ی ول،شناختم را می  کمی ي عده. کرد و از حضورشان تشکر می

 . شناسند  که همه مرا میدیرس یم
آمدند،   جلویاحافظ و خدتی عرض تسلي که برايا  خانوادهنیآخر
ش در دو طرفش انکه پسر  پژمان در حالیيآقا.  پژمان بودندي خانواده

پشت  ي مترکی تقریبا ي  خانم با فاصلهيقرار گرفته بودند و ثر
 . آمد به طرف ماسرشان بود 

 یامنیت  گاردادی پژمان مرا به ي و راه رفتن پسرها با آقاستادنی افرم
 . دم و به رو به رو نگاه کردملبخندم را فرو خور. انداخت

 . کردی پژمان دست داد و مرا معرفي با آقاعمران
 ... ی نازلنمیا. قادرخان يلطف کردـ 

 : مکث کرد و گفتهی ثانچند
 .دخترمهـ 

 :ه من کرد و گفتب ینگاهمتعجب  قادرخان
بزنم به ... ای خوب موند؟ي داری بزرگنی دختر به ا. عمراناهللاماشاـ 
 !تخته

 :و گفت من کرد رو به
  دخترم؟ یشما خوبـ 

 : گفتممودبانه را تکان دادم و با لبخند و سرم
 . به لطف شمایمرسـ 

از من فاصله   عمران را گرفت و کمی ي تکان داد و بازومی برايسر
 .گرفت و آهسته آهسته شروع به صحبت کردند
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 :گفتخیلی جنتلمنانه  .دـآم لوـرادرش جـ با ببابک
  .غم آخرتون باشه.  نازلی خانمگم  میتیتسلـ 

 لبش ي که روی را باال بردم تا جوابش را بدهم که با لبخند کجسرم
 ي مشت آن لبخند کج را از روکی با ،خواست دلم می. بود مواجه شدم

 ! گفته بودمودبانه کامال که حرفش را فیح. صورتش پاك کنم
 .یمرسـ 

 :آمد و با ناز گفت نا به سرعت به کنارمیماه
  باربد؟ي بابک؟ تو چطوريچطورـ 

 زد و ی چشمکیماه.  نگاه کردمی و با تعجب و خنده به ماهدمیچرخ
 :رو به بابک گفت

 .يآشنا شد مای که با دختر عموم تو هواپنمیب یمـ 
که نگاهش به من بود سرش را تکان داد و کوتاه و   در حالیبابک

 :مختصر گفت
 . باباتيالبته دختر پسر عموـ 
 !ی هر چحاالـ 

 : رو به من کرد و گفتبعد
  .نازلی جان با باربد آشنا شوـ 
تر و  بر خالف برادرش چشمانش آرام. اشاره کرد   دستش به باربدبا
تر   و از همه مهمدیرس یبه نظر مهم تر  رو تر و خوش میمال. تر بود گرم
 . لبانش نبودي به رو،زیکه آن پوزخند نفرت انگ این

 تشکر کرد و مودبانه.  کردمیظهار خوشبخت را فشردم و ادستش
 .  گفتتیتسل

بابک . از ما فاصله گرفته بود و با بابک گرم صحبت بود  کمی یماه
و من در عجب بودم  داشت  لبيبه رو را همچنان آن پوزخند احمقانه

 کند؟  مرد دارد او را مسخره میاین  ندیب   نمیی ماهایکه آ
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 با لحن سرد و . را گرفتمی ماهيازو به طرفشان رفتم و بی ناراحتبا
.  را هم به دنبال خودم کشاندمی کردم و ماهی از بابک خداحافظیخشک
 از آن پوزخند گرید.  مشخص بود که بابک تعجب کرده استکامال

کرد و   مرا نگاه میيبا کنجکاو.  نبودي لبانش خبرياحمقانه به رو
 . خند بود یش ر و به دور از هر گونه تمسخر وام آرکامالنگاهش 
 : آهسته گفتیماه

 ؟ي کردنیچرا همچ... اـ 
 لحظه عوض کردم نی را در آخرممی تصمی نگاهش کردم ولتی جدبا

 : گفتمی حرف اصليو به جا
آي   می امشب.ادهی زي جناب پژمان مهاباديحاال وقت برا... گهی دایبـ 

 اونجا؟
 چون فکر دی را نگفتم؟ شای که چرا حرف اصلدانستم   هم نمیخودم

منظور  ی از پوزخند زدن نداشته باشد و بی بابک هدفواقعاکردم که  یم
 : دستش را در دستم گذاشت و گفتیماه. کند  کار را مینیا

 ینبی ی که مدیسع.  قول دادم شب اونجا باشمی به گل،فکر نکنمـ 
به محمد .  باشیم اونجا، همه دور هممی برای تو ب. هم تنهاستی گل،ستین

 ادته؟ی. ها  دوباره مثل قدیم.شه  میی عال،ادی بمیگ یهم م
 ؟ یادم نباشد عمرم راي روزهانیشد بهتر  میمگر

 : گفتمی را تکان دادم و با خوشحالسرم
 .آم آره میـ 

 را باال برد تا محمد را صدا کند و من هم رفتم به عمران دستش
. مگذران بی گلي  و محمد در خانهی که قصد دارم شب را با ماهمیبگو

که حاال بابک و باربد هم به جمعشان ـ  قادرخانبا هم عمران هنوز 
.  تجارت و کار خودشان بودندي گرم صحبت دربارهـ   بودندوستهیپ

 . عمران گفتمي برادی را مختصر و مفانی جرعذرخواهانهجلو رفتم و 
 .ي برشه   نمی!نهـ 

 .  نداشتماننیهایم اطم که به گوش  مثل این. نگاهش کردمرتیبا ح
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 چرا؟ـ 
 خونسرد و یلیاش نگاهم کرد و خ یشگی همي با همان نگاه جدعمران

 : دوباره گفت، منیتفاوت به ناراحت یب
 .يشه بر گفتم که نمیـ 

 که به ییروزها. شد  گذشته داشت تکرار میي بد روزهااحساس
 ری که همراه با حس بد تحقیبغض. شدم  میخی کار کوچک توبکیخاطر 

 به وجود آمده می در گلوبهی چشمان چند آدم غرين هم جلوشدن، آ
 به عمران نگاه رهیطور خ همان. فرسا بود کننده و طاقت بود، خفه

 ری سرازمیها اشک  یترین پلک زدن ن بودم با کوچکئچون مطم. کردم یم
 .  بود که هرگز حاضر به تن دادن به آن نبودمی خفتنیخواهد شد و ا

رتم از خشم و خجالت بر افروخته شده کردم که صو ی ماحساس
 . است

 اي یی کننده با لحن مهربان و دلجودیطور د  که اوضاع را اینقادرخان
 :گفت
 هم شی شب پهیجوونن دوست دارن . بابا بذار بره... عمران جانـ 

 .باشن
تر   دندهکیعمران .  مثل روز مشخص بودمی براشی عمران از پجواب
.  کندفی تکلنیی تعشی براید که بگذارد کس بوها اینتر از  و لجباز

 ! من کردن تربیت ریامر خط ي   دربارهمخصوصا
 دی از من دور بوده، حاال فقط بای کافي نازلی به اندازه. قادرخاننه ـ 

 . به من برسه
دار عمران بود را از لبم   که حاصل حرف خندهي پوزخندنتوانستم

عمران . شود  به ضررم تمام میدانستم که می  با وجود اینیحت. پاك کنم
 گری دیکی هم نیا.  را گرفتمی کرد و بازویظی اخم غلدیکه پوزخند مرا د

آن صورت خارجی  ی که کسيانجام کار. اش بود یمی قدياز شگردها
 فشار انگشتانش را آنقدر گری دي هیدانستم که تا چند ثان می. دید نمیرا 
 . خواهد بود یاف کمی شکستن بازوي خواهد کرد که براادیز



  39 ³فصل دوم 

 گذاشتم تا او !ساکت و سرد.  شدمرهی به جلو خی حرفچی هبدون
 ستادهی شد و من همچنان خاموش اادیفشار دستش ز. کارش را بکند

با حرف بابک کار عمران .  را پشت سر گذاشته بودمها اینبدتر از . بودم
 : گفتیبیبا لحن غر.  جدا شدمیناتمام ماند و دستش از بازو

 مخواستی و محمد مینوش  گل و ی ما با ماهيان اگر اجازه بدعمرـ 
 مشیاری می یبرگشتن. ادیبذار نازلی خانم هم با ما ب.  سر درکههی میبر

 .می رد ششی از تجردیباالخره با. سر راهمونه. در خونه
 با ی حرفچی نگاهش کرد و سرش را تکان داد و بدون هعمران
 . از ما فاصله گرفت و منگ بود، جی که هنوز گقادرخان
 به ، شده بودمرهیکرد و من هم ساکت به رو به رو خ یمنگاهم  بابک
 .  هتلسی سلف سروزیها و م بشقاب
 : آرام بخش گفتی با لحنبابک

 ؟یشما خوبـ 
 سرد و شهیچشمانش بر خالف هم.  را باال بردم و نگاهش کردمسرم

 دهیانش د لبي آن پوزخند کج به روگریآرام بود و د. خشن نبود
 .  بودي جدکامال. شد نمی

 به باربد که با تعجب نگاهش ی حرفچی را تکان دادم و بدون هسرم
 .  نگاه کردمدیچرخ  من و برادرش مینیب

 ... ی درکه؟ تو که گفتمیقراره برـ 
 را ی حرفچی هي که جاي جدی بابک حرفش را قطع کرد و با لحناما
 :گذاشت، گفت نمی
 !ی علای يا هی اگر پا. کردرییبرنامه تغـ 

 : باال برد و کوتاه گفتیی ابروباربد
 .ام هیپاـ 

از من فاصله گرفت و   محمد را صدا کرد و کمی يا  اشاره  بابابک
 چه ي دانستم که درباره  نمی. آهسته شروع به حرف زدن با محمد کرد

 ی حدس زدنش هم کار آن چنان سختید ولنکن صحبت میهم  با يزیچ
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 حرکت عمران شده بود و آن ي کردم که بابک متوجه یس ماحسا. نبود
.  دور کردن عمران از من بودلی به دل، هماش ره منتظری و غی آنشنهادیپ

که چشم به من دوخته بود با محمد صحبت  در حالی. نگاهش کردم
 .  خودش کرده بودونی مرا مد، کارنیهر چه که بود با ا. کرد یم

 ی ماه. خانم گرم صحبت بودندي ثر خانم وي با بدری و گلیماه
 ی اگر کسیول.  خانم جا باز کنديکرد تا در دل ثر ی تالشش را مي همه

ها  فیشد که تمام آن حرکات و تعر  متوجه میشناخت یاو را م کمی 
 .  خانم متنفر استي ثرتی در نهان از شخصی است و ماهي بازاهیس

 که به یگارسون نشستم و به یهاي الب  از مبلیکی ي و رورفتم
 به محمد که ی البي از گوشه.  دادمي فنجان چاکی سفارش ،آمد سراغم

 . با خشم به عمران چشم دوخته بود.  در هم بود نگاه کردمشیها اخم
 مشغول ی و گلی حاال از او جدا شده بود و با باربد و ماهبابک

 . صحبت و بگو و بخند بودند
 و با میها جدا شد تر بزرگ ها انجام شد و ما از یزنی راباالخره

 محمد رفتم و نیماشطرف به . می بابک و محمد به درکه رفتهاي نیماش
 سوار جانی با هی ماهی ول،عقب نشستروي صندلی آمد و   همیگل

   و بادی چراغ زد و بابک کنار کشی محمد با ناراحتی بابک شد ولنیماش
 . آمد  مانی هم به ماشی محمد، ماهي اشاره
ها و   از گذشتهطنتی با شیماه. میدی و خندمیدرکه گفت خود تا

 يا  که او نکتهی و گاهمیکرد ی متایید هم یگفت و من و گل خاطراتمان می
گرفته  محمد آرام و کمی . میانداخت  میادشی به ،انداخت را از قلم می

 و به من نگاه دیچرخ  بار میکگاه یکرد و هر از چند  ی میرانندگ
خواست مطمئن شود که حالم خوب است و  که می نمثل ای. ردک یم

 . ندارمیمشکل
 :دیآمد و آهسته پرس  به کنارمی ماهمی شدادهی که پیوقت

 ؟دونی  تو می؟محمد چشه نازلیـ 
 .می را تکان دادم و دستش را گرفتم و با هم قدم زدسرم
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جناب پژمان تا چه .  از خودت بگو،مردها رو ول کن. نگران نباشـ 
 ه؟یجدحد برات 

 :آمد و با خنده و اخم گفت  به کنار منیگل
 .  ؟ منم هستمیینامردا تنهاـ 

 که به ییها  آورد و مثل بچهرونی بفشی بسته آلوچه از ککی هم بعد
روند شروع به خوردن کرد و در همان حال دستش را به   مینمایس

 صورتم تکان داد و يرو  ادامه دادن حرف از طرف من روبهي نشانه
 :گفت
 .خوب حاال بگوـ 

 . و دوباره سوالم را تکرار کردمدمیخند
 می به دهان او زل زده بودي به من و خواهرش که با کنجکاویماه

 :نگاه کرد و گفت
  !هیبه نظرم مرد جذابـ 
 تاسف نگاهش کرد و سرش را تکان داد و با يدار  با حالت خندهیگل
 :گفت
 گوشت بهت لوی ککی نی ببیم مغازه قصابد   رو ببرشیخوشگلـ 

 ؟!لی هم شد دلیدن؟ آخه خره خوشگل می
 : نگاه کرد و گفتی به گلرتی با حیماه

 اول دیمن با. یاد می با شناخت به دست زهای چهیخوب باالخره بقـ 
 .  بکنمدای مرد بشم تا بعد ازش شناخت هم پهی يعاشق چشم و ابرو

 : گفتطنتی و با شدی خندیگل
  کچلش؟ي  کله؟ي بابک شدهی عاشق چی مرگ گل،نهـ 

 هم به خنده یخود ماه. میدی خندی هم به خنده افتادم و با گلمن
 و به بابک که می برگشتی قبلیافتاده بود و هر سه نفرمان بدون هماهنگ

 و میآمد نگاه کرد  شده بود و به طرف ما میادهی پنیتازه از ماش
 ما ي  خندهلینبال دلبه د. بابک با تعجب به ما نگاه کرد. میدیدوباره خند

 : گفتمدمیخند ی که همچنان میمن در حال. گشت می
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  چرا موهاش رو زده؟ مگه کم پشته؟نی ای ماهواقعاـ 
 کم هی البد دوست داره ؟دونم چه می!  کمندسوینه بابا مو داره گـ 

  .خشن به نظر برسه
 .  هم خشن هستي طورنیبه نظرم همـ 
 یهوا عال. می نشسترونی بيها  تختي و رومیها رفت  طرف کافهبه
تر   خلوتنسبتاچون وسط هفته بود . گرمچندان  سرد و نه ادینه ز. بود
 .  دادانی و قلی و بستنوهیبابک سفارش آب م. بود

 ي عاشق صدایاز بچگ. ها با لذت به آنها نگاه کردم  قلیاندنی رسبا
  ابک کامیب.  بودکی نوستالژی به نوعمیبرا.  بودمانیل کردن قلقُ  لقُ

کردم گرفت و  ی نگاه مانی به قليگرفت و به طرف من که با کنجکاو
 :گفت
 ؟کشی میـ 
ـ یخدر و سـ واد مـ  مچیال هـ ه حـ ا بـ ت. ردمـ اال بـ  را بمـ یها انهـ ش
 بزرگ شده ییکه در جا با این. امتحان نکرده بودم   رااي یدنی و نوشگار

 به ی را قاچاقگاری سای و یدنی دخترها هر شب نوشدمید بودم که می
 خودم هرگز استفاده کننده ی ول،کردند یآوردند و استفاده م خوابگاه می

 .نبودم
 یتوانستم از آن قل قل جالب و لذت بخش چشم پوش  حاال نمیاما

 .کنم
 .  مشترك کردندانی قلکی دنی شروع به کشی و با ماهدی خندمحمد

 :ت و گفتگرف  دل بودم که بابک دوباره کامیدو
 !ارهی بگهی دی لبهیبذار بگم ـ 

 ی آدم بددلاصال من یول.  دو دل هستملی دلنیفکر کرده بود به ا
 . نبودم
 .  پک کوچک زدمکی را گرفتم و انی را صدا کند، قلی کسکه آن از قبل
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 فرو نرفته بود می هم به گلویکه دود آن چنان و با ایناول ک پ همان با
که ماهرانه کام   در حالییماه. انداختم   را به خندههیبه سرفه افتادم و بق

 :گرفت با خنده گفت می
  ؟یرانی اونی تو رو چه به قل، فرنگ رفتهینیآخه جوجه ماشـ 

 برگرداندم دیخند ی را به بابک که همراه با آنها آهسته مانی قلشلنگ
 شتریها به کار تجارت و ب صحبت.  خودم قانع شدمیو به همان بستن

 هم با عالقه یماه.  شددهیهاي برادران پژمان کش کردن اسبصادر 
 دادم که شنهادی پیحوصله به گل ی من بیول. کرد یموضوع را دنبال م

 يتر می مالبی که شی هم قبول کرد و در کوچه باغیگل. میقدم بزن کمی 
 به يزی گری هم گلیگاه. می و از گذشته صحبت کردمی قدم زد،داشت

 . دیپرس ی در خارج مما یدگزد و از زن حال می
. کردم ی مفی تعرشیدانستم ناراحتش نخواهد کرد برا  که مییی جاتا

 داشتم یها و سال نو با عمه کت  که اواخر هفتهی از خاطرات خوششتریب
 . بد و عذاب دهنده را بدانديزهای نبود که چازین. کردم صحبت می

 چیدون ه بر وفق مراد بوده و من بزی که بداند همه چنیهم
 .  بودیام کاف دهی جا رسنی به ااي یناراحت
 شوهرش و مادر شوهرش که ،دیاز سع. گفت  میاش ی هم از زندگاو

خوشحال بودم که از . آمدن بچه به نزد او بروند ایقرار بود بعد از به دن
 اي یاو هم خوشحال بود که من راحتم و نگران.  استیاش راض زندگی
 ير کردم که نکند او هم مثل من و فقط برااي فک  لحظهيبرا. ندارم

 چطور با دمی که دیاما وقت  .کند  میی به خوشبختظاهر تمناراحت نکردن
 .  راحت شدي تا حدودالمی خ،کرد  صحبت میدیعشق راجع به سع

 شدن هوا به خانه کیکم و قبل از تار  تا کممیمحمد برگشتتلفن  با
 . میبرس

 و من خاموش و نگران در دندیخند ی مگفتند و  میی و گلی راه ماهدر
  . کشد  در خانه انتظارم را میيزیفکر بودم که چه چاین 



  
  
  
  
  سومفصل 

  
تمام . دمی عمران از خواب پريها و صدا  خودم و تکانغی جي صدابا

بلند شدم و . نفسم گرفته بود.  و چسبناك شده بودسیتنم از عرق خ
 سرم يلوارك کوتاه باال شکیعمران برهنه و با .  تخت نشستميرو

به طرفم خم شده  ام را گرفته بود و کمی   شانهی بود و با نگرانستادهیا
 . بود

 . دمی کشیاپی پقی صورتم کنار زدم و چند نفس عمي را از رومیموها
 ؟خواي آب میـ 

 با تعجب متوجه شدم که نگاه . را بلند کردم و نگاهش کردمسرم
 نیدر هم.  مثبت تکان دادمي  به نشانهسرم را.  نگران استکامالعمران 

 . شددهی از پشت در شنی نازك زنياي به در خورد و صدا لحظه ضربه
  اومده؟شی پی مشکل؟ي کسرويآقاـ 

 نسبتا يو به سمت در گرفت و با صدابرد  سرش را باال عمران
 : گفتيبلند

 .اری آب بوانی لکی يفقط خانم صدر. ستی نيزیچـ 
 دای پانی در مغزم جريشترینگه داشتم تا خون ب می پاهانی را بسرم

 را روشن کرد و کنار من ی پاتختيعمران هم چراغ آباژور رو. کند
 . نشست
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 ؟يدید خواب میـ 
 .  تکان دادمتاخیر را با سرم

 ؟یچه خوابـ 
 در اتاقم نصب بود ی که از زمان بچگیی را بلند کردم و به تابلوسرم

 دختر کوچک بود که سوار تاب کی ي  شدهی نقاشيتابلو. نگاه کردم
داد و دختر هم غرق در  بود و پدرش از پشت سر او را به جلو هل می

  ! ناب و پر از احساسي  لحظهکی. زد ه میهلذت قهق
 : و گفتمدمی کشیآه
 . دونم نمیـ 
 که یخواب.  نداشتمي از آن خواب تکراری تصور درستی زمانچیه
 از ی درست و جامعفیته بودم تعر هرگز نتوانسیول. دمید  میشهیهم

 . آن خواب داشته باشم
 مونه؟  نمیادتیخوابات ـ 

 دهانم را باز که آن قبل از .هایم فرستادم  را پشت گوشمی موهاکالفه
 کوچک ینی سکی با ییبای به در خورد و خانم جوان و زيا کنم ضربه
وفق شدم آمد و من باالخره م  آب بود به داخل اتاقموانی لکیکه در آن 

 به من نگاه يطرفم گرفت و با کنجکاو آب را به. نمی را ببيخانم صدر
 خودم هم ی ول، کردم لبخند بزنمی تکان دادم و سعشیسرم را برا. کرد
 آشفته و عرق کرده که به فرق سرم يدانستم که با آن موها می

 . ام  نشدهيری چندان چشم گزی چشمان قرمز، چاحتماال بود و دهیچسب
 : گفتمانهمودب

 . هستمیمن نازل. دیدی زحمت کشی،مرسـ 
 آب را به دستم داد وانیعمران ل.  کردی زد و اظهار خوشبختيلبخند

 . دمی نفس سر کشکیو من تمام آن را 
 .  بردرونی آن را بي گذاشتم و خانم صدرینی را دوباره در سوانیل

ساژ هایم گرفتم و با انگشتانم پوست سرم را ما  دستنی را بسرم
 :دمی خفه پرسییبا صدا. دادم
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 ساعت چنده؟ـ 
 . قهی دقستیپنج و بـ 

 عمران دستم را گرفت و یول.  را تکان دادم و از جا برخاستمسرم
 .مرا متوقف کرد

 حالت خوبه؟ـ 
بود که تنها چند ساعت قبل .  کنمي از پوزخند زدن خودارنتوانستم

 .  بودم کردهدایبه لطف بابک از شکسته شدن دستم نجات پ
 ییبا پررو.  عمران سخت شد و دستم را در دستش فشار دادي چهره

 :گفتم
 برات مهمه؟ـ 

 تعجب ي جااصالخواباند   گوشم میخی هم بیکی همان لحظه اگر
اما در   . کرده بودادی کارها زنی از ا تربیت  هم به عنوانقبال. نداشت

 . رها کرد دستم را تیکمال تعجب فشار دستش را کم کرد و در نها
 يزیچ.  بودمدهی بود که هرگز نديزیدر نگاهش چ. کرد  نگاهم میفقط

 .  گنگ و مبهميزیچ. به کشف آن هم نبودمقادر که 
 دهی دنیمرموز و غمگ  رخ جذابش در نور کمرنگ آباژور کمی مین
 ازدواج زود لیتوانستم دل یکردم، م یحاال که به صورتش نگاه م. شد می

 یعیطب. بای زاریعمران جذاب بود و مادرم هم بس. هممهنگام مادرم را بف
ام،  له ساستیمادر هفده ساله و پدر ب. بود که به سمت هم جذب شوند

 .  عاشقانه داشتندیها ازدواج  خانوادهلیبر خالف م
 خودم یول.  کرده بودمدایگفتند که من به مادرم شباهت پ  میهمه

 ي و آرامش، ظاهرحی ملییبایمادرم با آن ز.  نداشتميا دهی عقنیچن
 . یمی قديها یدرست مثل نقاش.  داشتیروحان

 . کرد  درهم مرا نگاه میيها با اخم.  به عمران نگاه کردمدوباره
 در ي بعد صداقهی را برداشتم و به طرف حمام رفتم و چند دقام حوله

 .  رفترونی که به هم خورد و عمران از اتاق بدمیرا شن
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سرم را با دقت خشک کردم و . آمدم رونیم ب از حماکه آن از بعد
از دو شب قبل که .  کردممیها لیمیحوصله شروع به چک کردن ا با

 .  نداشتممیها لیمی از ای بودم تا به حال سراغدهیرس
 می جشن تولدش را برايها  دوستم بود که عکسمی از نسلیمی ادو

 حضور اش  کرده بود که من در جشنیفرستاده بود و اظهار ناراحت
 .  هم از خداداد دوست دانشگاهم بودلیمیدو ا. نداشتم

 که به عنوان یهای ها را نوشته بود و تمام کتاب  استادقی تحقموضوع
 کرده ستی صفحه لنییتوانستم از آنها استفاده کنم را در پا یمرجع م

 ! نیخداداد نازن. بود
 . دی انداختم و مغزم سوت کشیقی دروس تحقستی به لینگاه

 دای شاملو آي در تحول شعرایآـ  یهقی بخی تاري نهیی در آیهقی ب(
 ی فردوسایآـ  بوف کور یسرنقد و برـ  را داشته است؟ینقش اساس

 که در ی پهلوان،اوشیسـ  کرده است؟یکش اش قهرمان در شاهنامه
 ) شددیغربت شه

 گرفته بودم و یترم مرخص  کیمن فقط . ها را نگاه کردم  کتابستیل
ترم متحمل   کی را به خاطر قی همه تحقنی انصاف نبود که االاص نیا

 . شوم
. آمد  سر و صدا میرونیاز ب.  دادمرونی بي بلندي را با صدانفسم

به گمانم عمران هم .  روشن شده بودکامالهوا .  کردمرونی به بینگاه
 . نتوانسته بود بخوابد و برخواسته بود تا زودتر به سر کارش برود

 دای پي محمد براای ی بستم و کنار گذاشتم، تا به موقع با ماه راتاپ لپ
 . هاي مرجع بروم کردن کتاب

 ي غذاخورزیعمران پشت م. آمدم و به آشپزخانه رفتم رونی اتاق باز
 در آشپزخانه زدم یچرخ. خورد درون سالن نشسته بود و صبحانه می
رد و با لحن  به من کی نگاهمین. و به سالن رفتم و کنار عمران نشستم

 :دی پرسيسرد
  نه؟ای يبپرسم بهتر شد  برات مهمه،یخواي بگ اگر نمیـ 
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در گذشته اگر .  عوض شده بودکامالپدرم .  تعجب نگاهش کردمبا
آن هم .  مدت بودی طوالنيها  حبسام هی تنبنیکردم کمتر ی مي کارنیچن

  !دیپرس ی حاال او حالم را مو.  اتاق و بدون آب و غذایکیدر تار
 .بهترمـ 

بعد از جا برخاست . دی کرد و سرش را تکان داد و آهسته خندنگاهم
 زانی آوی من کتش را که پشت صندلي توجه به چشمان گرد شده یو ب

 .  زدرونی و از در بدیکرده بود، برداشت و پوش
 يخانم صدر.  خوردن صبحانه بودم که تلفن زنگ خوردمشغول

 من ي را برای گوشیپرس  احوال را برداشت و بعد از سالم ویگوش
 . آورد
 الو؟ـ 
 .نازلی جان سالمـ 
 ؟ي چطور.سالمـ 

 ندارم یخواست که مطمئن شود مشکل که می مثل این. مکث کرد کمی 
 .  درست استزیو همه چ

 ؟یخوبـ 
 : سرحال باشد گفتمکامال داشتم شاد و ی که سعی و با لحندمیخند

  خوش گذشت؟شبی د؟يخوبم تو چطورـ 
 ... یجات خال. خوب بودـ 

 :دی بار به صراحت پرسنی دوباره کرد و ایمکث
  نکرد؟تتی اذشبیعمران که دـ 
 . نداشتمیمشکل. نه خوب بودـ 

 : و گفتدی کشی راحتنفس
 ؟اي  کارهی چامروزـ 
  ؟ییتو کجاـ 
 . کند و صدا صحبت می  شلوغ و پر سریی که از جادیرس ی نظر مبه
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حاال هم .  داشتمي کارهیدم بازار بورس  سر با بابک اومهیمن ـ 
 عمران خونه است؟.  دفتررمیدارم م

 . حاال رفتنی هم،نهـ 
 : تعجب گفتبا
 . چه زودـ 

 را دل او نداشت که یلیدل.  از بد خواب کردن خودم و او نزدمیحرف
 .  بکنمنیتر از ا نگران
 هی گفت یگل.  بچه برن وسایلدی خري برانخواست  میی و گلیماهـ 

 .دنبالت نآ ی ساعت ده میزنگ به تو بزنم بگم حاضر باش
 ؟ی تو هم هست.ی مرس،باشهـ 
 .دمی عصر بهتون رسدیشا. فکر نکنمـ 

هایم را برداشتم تا در   کتابستی ل.اتاقم رفتم   کردم و بهیخداحافظ
 .  کنمهیهایم را ته  بزنم و کتابيزی آنها، من هم گردی خرانیم

 . رفتمرونی و از خانه بدمیلباس پوش تلفن بعد با زنگ یساعت
 به من خوش ی و ماهیاندازه با گل   خاطر برده بودم که تا چهاز
و آن هاي درگوشی  حرف دخترانه، آن حاتیتمام آن تفر. گذرد می
 . ها را فراموش کرده بودم طنتیش

تا .  مرا هم بر سر شوق آورده بود، داشتنددی خري که آنها برایشوق
 که به دردمان ییزهای چیحت. می کرددی و خرمی کرددیعصر خر

 و ي هم از شاديکردم که مامان پر ی فکر م.، خریدیمخورد نمی
 يها  تنها حسرت آن لحظهمیش بران نبودیول.  من شاد استیخوشحال
 و من شب که به می با هم بودالکردم که اگر بود، حا یفکر م. شاد بود

کردم و او  ی مفی تعرمهای ت و شیطندی از خرشیگشتم برا خانه برمی
 سجاده نشسته بود ي به سرش بود و پادیهمان طور که چادر نماز سف

 .کرد  میي و شاددیخند  میمیپا به پا
 و نمی بود که فقط بنشنیآمد تمام عشقم ا  من میشی که پها تابستان

 در آن ي مامان پریبه نظرم حالت روحان. نماز خواندنش را تماشا کنم
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 بود و ستادهی فرشته اکیکه  درست مثل این. شد ابر میزمان صد بر
 . خواند نماز می

دستم . کرد لبخند زدم  را نگاه میری شيها شهی که با شوق شی گلبه
 :را گرفت و گفت

  به نظرت کدومش بهتره؟ینازلـ 
 چاپ شی به روی عروسکوانی که عکس چند حيری شي شهی شبه

 : اشاره کردم و گفتم شده بود
تره، هم   حالتش با فک بچه جورشهی هم سر شنیبب. بهتره نیاـ 
  .تره هاش قشنگ عکس
 : و گفتدی خندیماه

فرستاد   اون جا؟ نکنه عمران پول برات نمیيچند تا بچه بزرگ کردـ 
 ؟ي پرستار بچه شده بودلتی خرج تحصيو تو برا
    .دمی را تکان دادم و خندسرم

عمران به . چسبه بهش نمی ننگ نی داشته باشه ایبیعمران هر عـ 
 .  بودهاریس) ATM (هی شهیهاش برام هم  کردني پدري  همهيجا

 ی آورد و با خنده و شوخی آهسته سرش را کنار گوش ماهیگل
 :گفت
 ما ي داره باز فرنگ رفته برانی ا؟ی چیعنی گفت نیکه ا) ATM(نیاـ 

 . زنه حرف می
 :نازك کرد و گفت چشمی  پشت یماه

 .  هم بوده اون جااتی ادبيمثال دانشجو! هسرش رو بخورـ 
 رتیکه با ح که از شدت خنده سرخ شده بودم به فروشنده  حالیدر
 :کرد لبخند زدم و آهسته گفتم  ما نگاه میيها یوانگیبه د
 .ها آبرومون رفت بچهـ 

!  داد که من تازه از فرنگستونحی فروشنده توضي و برادی خندیماه
 ! زده هستم  غرب مقدارکیبرگشتم و هنوز 
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 لباس دی بار به سراغ خرنی ای و گلی و ماهمیآمد رونی مغازه باز
 به ی بود و گلی شوهر گليها لی از فامیکی عقد گری دي دو هفته. رفتند

 .گشت  میی مجلسی لباس حاملگکیدنبال 
 کی دارم و آنها هم آدرس اجی آنها گفتم که به چند جلد کتاب احتبه

 کتاب دید و من از آنها جدا شدم و به دنبال خر را دادنیکتاب فروش
 . رفتم

توانستم تفاوت  یحاال م. زدم ها قدم می  کتابي  قفسهنی بعاشقانه
 تنوع وجود نیآن جا ا. نمی با غربت ببرانی را در ای کتاب فارسدیخر

 کتاب کی را به ی من مجبور بودم که سفارش کتابینداشت و گاه
 چند ماه آن کتاب تازه به دستم ی حتای کی بدهم و بعد از یفروش
 را داشتم که در یها لذت  کتابنی در ب، جا، در وطن خودمنی ایول. برسد

دوست داشتم که . ها و در غربت از آن محروم بودم تمام آن سال
 آنها را ي ها بگردم و همه تابک انبوه انیها در م توانستم ساعت یم

 جراتتوانم به  هستم و میي ا هخوان حرف  کتابکیمن . مطالعه کنم
. ام  جهان را مطالعه کردهاتی ادبي  و جاودانهگ که تمام آثار بزرمیبگو
 .  خواهد داشتيشتری لذت بقطعا ی تمام آن آثار به فارسي  مطالعهیول

دانستم که اول به    شده بودم و نمیجی ذوق کرده بودم که گقدر آن
 . گاه کنمکدام قسمت بروم و کدام کتاب را بردارم و ن

 ی را بر داشتم ول»خداوند الموت« کتاب ،یخیهاي تار  کتابي  قفسهدر
 بغلم زدم و ری مارکز، آن را زي»هاي وبا عشق در سال« کتاب دنیبا د

آمدم که چند جلد کتاب را در   به خودمیزمان.  رفتميگریبه سراغ د
.  بودمستادهی سرگردان ای کتاب فروشانیبغلم گرفته بودم و در م

 . کرد  بود با تعجب به من نگاه مییفروشنده که مرد جوان
 خوان شی را که انتخاب کرده بودم به سمت پیهای زده کتاب خجالت

هایم را انتخاب   کتابهی کنار بگذارد تا بقمی را براها اینبردم و گفتم که 
 . کنم
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وار کتاب  وانهیها برگشتم و د  و با شوق به سمت قفسهدوباره
 و از آثار چخوف و جنگ و صلح یهاي روس  کتاباز. برداشتم
 . ي دولت آباددری و کلدی آندره ژینی زميها  گرفته، تا مائدهيتولستو
 هم به همسرش حساب کردن رفتم، فروشنده که حاال ي که برایوقت

 ری غمی همه کتاب برانی هستم حمل اادهی بود گفت که اگر پوستهیاو پ
 ! ممکن خواهد بود

 خط را شب نیا. ها بودم که تلفنم زنگ خورد  حمل کتاب و دارری گدر
 و ی به دستم داده بود و گفته بود که آن گوشی حرفچیه یقبل عمران ب

فکر . با تعجب به آن نگاه کردم. خورد  به دردم نمیرانیخط در ا
 هم خود عمران دیشا. اي از آن داشته باشد  شمارهیردم که کسک نمی

 .  را برداشتمی گوش تردید با.  بوددی بعيامر   همنیباشد که ا
. خواست بداند که من کجا هستم  بود که همان اطراف بود و میمحمد

آدرس را از فروشنده گرفتم، به او گفتم و .  که گم شده باشمدیترس یم
 .  شدندی بعد او و بابک وارد کتاب فروشیلحظات. ستادمیبه انتظارش ا

 .سالمـ 
 در چند ن،ی زمي رومیی که کنار پایاه  به من و کتابي لبخندبا

 : شده بود نگاه کرد و گفتدهی بزرگ چي سهیک
 ؟ي هرکول شد؟ياریخواستی تنها ب  رو خودت میها اینـ 

 : و گفتمدمیخند
 ی هم ماهسهی دو سه تا کهی. ی رو بدم گلشترشیخواستم ب نه میـ 

 . شد یآورد مشکل حل م یم
 .ها نگاه کرد با تعجب به کتاب زد و ی و بابک لبخند کجدی خندمحمد

 :جوابم را داد و گفت.  سالم کردممودبانه
  همه کتاب؟نیاـ 

 :ها را امتحان کرد و گفت سهی از کیکی خم شد و محمد
 ... مثال اتهی ادبئه نازلی ما دانشجونیاـ 
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 که دیها کرد و پرس  کتابي  با فروشنده شروع به صحبت دربارهبعد
 عمران را به کتاب ي عد هم آدرس خانه نه و بایحساب شده است 

 هم دی به خانه بفرستد و تاککیها را با پ فروش داد که فردا صبح کتاب
 . ندی بببیها آس کرد که مبادا کتاب

 ؟یاتی ادبي دانشجوواقعاـ 
کرد نگاه کردم و سرم را تکان  ی نگاهم مي بابک که با کنجکاوبه
 .دادم
برخورد کنم که اون ور آب  ی بود که با کسومدهی نشیهرگز پـ 

من خودم به شخصه .  رو انتخاب کرده باشهاتی ادبي باشه و رشته
 رشته رونق خودش نی ارانی خوب تو خود ایول.  هستماتیعاشق ادب

 .انهتاسفرو از دست داده م
 : زدم و با شوق گفتملبخند

 رشته رو انتخاب کنم هر صد کهم ی گهیاگر قرار باشه صد بار دـ 
 . کنم  رشته رو انتخاب مینیبار هم

 ي پوزخندشهیلبخندش بر خالف هم.  زد و سرش را تکان داديلبخند
 .  بودی لبخند واقعکبلکه ی. کج و تمسخرآمیز نبود

 ؟ییچند ساله اونجاـ 
 . نه سالـ 
 :دی تعجب نگاهم کرد و محتاطانه پرسبا
 ؟ي اون بودشیپ. ات اونجاست  عمهدمیشنـ 

 وقت چی بود که هيزی چيطرات شبانه روزخا.  را تکان دادمسرم
 . هی ثانکی لحظه و کی ي برایحت.  آوردن آنها نداشتمادی در به یسع

 : که دست خودم نبود گفتمی لحن خشکبا
 شیرفتم پ ها می  آخر هفتهیفقط گاه.  بودمي شبانه روزهی تو ،نهـ 
 .ام عمه

خم به من  و ایدانم حالت صورتم چطور شده بود که او با نگران نمی
 .کرد ینگاه م
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 ؟یخوبـ 
 ی که عمه کتییها مثل آخر هفته. شهیمثل هم.  کردم لبخند بزنمیسع

 ی لبخند سعنی و من با همدیپرس ی مياز حال و اوضاع شبانه روز
 . کردم تا اوضاع را خوب و نرمال جلوه بدهم یم

 . خودش رو دارههاي یباالخره غربت سختـ 
. کرد ی همچنان موشکافانه نگاهم مرد،یکه چشم از من بگ  اینبدون
خواهد از نگاه  اعتماد است و می ی که به حرف طرف مقابلش بیمثل کس

محمد که کارش با کتاب فروش تمام شده بود و .  ببردقتی به حقیاو پ
 :آمد و گفت قول و قرارها را گذاشته بود کنار من

 ؟خواي  نمیيا گهی دزیچـ 
چند جلد . وردم و به او نشان دادمهاي مرجعم را در آ  کتابستیل

 .کتاب بود که آنجا نداشتند
 . ندارندشونیکه ا  مثل اینیول.  رو الزم دارمها اینـ 
 : زد و گفتيلبخند.  را نگاه کردستیل

 نفر برات هیسپرم به  یم.  چشمیول! ستی ما که نهیدر حد سواد ادبـ 
 خوبه؟.  کنهداشونیپ

 . ادم و لبخند زدم تشکر تکان دي  را به نشانهسرم
 را کرده دشانی خری و گلیماه. میبیرون آمد ی هم از کتاب فروشبا

 دی از راه را بايمقدار.  بودندستادهی منتظر ما اژ پاسايبودند و انتها
 .می را پارك کرده بود برسنی که محمد ماشیی تا به جامیرفت  میادهیپ

 را نشانم راهنشی که پیاز حواسم به گل  میی چشم و نکیکه   حالیدر
 .  و بابک بودی حواسم به ماهگری دي مهی و نگری چشم د،داد، بود یم

 یلیکرد و بابک خ ی مفی تعردشانی بابک از خري با شوق برایماه
خوشبختانه آن پوزخند اعصاب خورد کن . داد یخونسرد به او گوش م

 کیدادم که   نمیی به ماهینی تضمچی لبانش نبود و گرنه من هيرو
 ! نزنماش ندهی به دهان شوهر آیلیس
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او هم با . هم مثل من استاو  تی متوجه شدم که موقعي گلی  خندهبا
از   میی نی ول،که در ظاهر مشغول نشان دادن لباسش به من بود این

 نگاهمان در هم گره يا  لحظهيبرا.  خواهرش بودي حواسش متوجه
 . میخورد و هر دو به خنده افتاد

که   اشاره کرد و هر دو آهسته در حالی یماه با چشمک به یگل
هاي   تمام حواسمان را به حرفمیکرد ی را نگاه می گلدی خري سهیک

 .می و بابک دادیماه
. اوردی بنی و محمد رفت تا ماشدمی رسنی به محل پارك ماشباالخره

 آهسته به يزی چیماه.  نشان دادمی را به گلی ماهمی ابروي  اشاره با
 یابک دست دراز کرد و دست ماهب. انداخت  ا به خندهاو ربابک گفت که 

تش سرا گرفت و در دستش نگه داشت و در همان حال با انگشت ش
 .  را نوازش کردیاهپشت دست م

نسبت به بابک . با اخمش صد در صد موافق بودم.  اخم کردیگل
 نه چندان خوب من به تی ذهننیدانم که ا نمی.  نبودمنیب چندان خوش

 ای دختر مشاهده کرده بودم؟ و کی بار او را با نی بود که اولنیاعلت 
 خورد؟  نمیی به ماهوجه چیکه او به ه این

 به یحوصلگ ی بود و بابک با بی همچنان مشغول وراجیماه
 که در یجانی درصد آن شور و هکی یحت. داد یهایش گوش م حرف

 ی و نه حتیانجینه شور و ه.  بود در نگاه او نبودیهاي ماه حرف زدن
 . باشديگری دي که حواس بابک جادیرس یبه نظر م. یتوجه

با اخم به او فهماندم .  را بلند کرد و با من چشم در چشم شدسرش
تفاوت او نشده باشد م يها  کور باشد و متوجه نگاهیممکن است ماه

 . متوجه هستمکامال من یول
گفت که   می بود واهیچشمانش سرد و س.  مرا نگاه کردهی ثانچند

 . ستی نیها کار آسان  چشمنینفوذ کردن به درون ا
 .  کج مهمانم کردي لبش باال رفت و لبخندي گوشه
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 که بابک همچنان دمی دنهیی و از آمی شدنی و سوار ماشدی رسنیماش
 لبانش ي و همان لبخند کج به رودییپا ی مرا ماهشیان سمبا همان چش

 گرفته بود گرم ی که گلی و سوتيا  پارچهيها سرم را به عروسک. بود
 . فتدی نگاهم به آن چشمان سرد و نافذ نگریتا د. کردم

 : به من نگاه کرد و گفتنهیی از آمحمد
 ؟ي انگار بدخواب شده بودشبیگفت د عمران میـ 
 نهیی از آینگران  سرم را باال آوردم و به محمد که با کمی رتی حبا

 : با خنده گفتمالشی کردن خ راحتيبرا. کرد چشم دوختم ینگاهم م
 ... ای کار؟د؟یکن یشما اونجا سر کار چه مـ 

دوباره از .  آهسته و بم بابک بلند شدي  خندهياخم کرد و صدا
 ي  گوشهيها نی بار نگاهش سرد نبود و چنیا.  کنار نگاهم کردي نهییآ

اش را عوض کرده  چشمانش که بر اثر خنده به وجود آمده بود چهره
 . بود
 :تفاوت نگاهم را به محمد دادم و گفتم یب

 .نی هم، خواب بد بودهی.  نبوديزیچـ 
 بود دهی ترسقدر آن کردم که عمران فی هم به طور خالصه تعربعد

 را ي خانم صدر، بود و اضافه کردمدهیکه بدون لباس به اتاق من دو
 .هم بدخواب کردم

 : گفتی با خنده و شوخیماه
بدن  ي طورنی که برات آب آورد، همي اون وقت خانم صدرنمیببـ 

  زد؟دیلخت عمران رو د
 رفته بود، نگاه کردم و سهی که از شدت خنده ری دهان باز به ماهبا
 .ام را به زحمت فرو دادم خنده
  ؟ هیینکنه خبر مبراـ 
 که به نظر ی که از شدت خجالت سرخ شده بود با اعتراض و لحنیگل

 :گفت! جود ی را همان لحظه میه اگر چاره داشت خرخره مادیرس یم
 ! خجالت بکشیماهـ 
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 : مظلومانه گفتی با لحنیماه
  زده من خجالت بکشم؟دی ديمن چرا خجالت بکشم؟ خانم صدر... اـ 

 باعث خنده ی سرخ از خشم گلي افهی قدنی انداختم تا دنیی را پاسرم
 است ی مشخص بود مصنوعکامال که ییها محمد با اخم.  نشودشترمیب
 یول.  رفتی به ماهيا اش گرفته است، چشم غره  خودش هم خندهو

 : گرفت و رو به من گفتدهی برادرش را نادي  چشم غرهکامال یماه
 . وقت برات زپت درست نکننهیمواظب باش ـ 

 دنی هم با شنی گلیحت.  نگاهش کردمدمیخند یکه آهسته م  حالیدر
 . حرف به خنده افتادنیا

 ه؟یزپت چـ 
گفت با   میاالاهللا هکه الال مه به خنده افتادند و محمد در حالی بار هنیا

 ! تابوت استي داد که زپت همان زنگوله پاحی توضمیخنده برا
 : با خنده گفتیگل
 دی شايبنده خدا خانم صدر. دی نکنبتیها، تو رو خدا غ بسه بچهـ 

 .و کرده ر کارنیمنظور ا یب
 :گفت به سر و گردنش داد و با خنده ي قریماه

 !... منظور یآره بـ 
 ی به ماهيا خواست بحث را عوض کند با خشم چشم غره  که مییگل

 : بزند و گفتيگریرفت که دهانش را باز کرده بود تا حرف د
  پیش ما؟ يای اجازه بده ب امشبنازلی تو رو خدا به عمران بگوـ 

 : را با غصه تکان دادم و گفتمسرم
 .کنه  قبول نمیـ 
 قهیده دق.  عمران تماس گرفتادش را در آورد و ب خوی گوشیگل

 ي با عمران صحبت کرد تا توانست اجازهبلد بود  که یتمام با هر زبان
 ،قرار یکردم که ب آن چنان احساس شوق می. ردی آن شب بگيمرا برا

مثل . ی و محمد و گلی شب کامل با ماهکی. دمی را بغل کردم و بوسیگل
 . ت بخش بود فکرش هم لذیحت. ها گذشته
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 به بابک هم تعارف کرد و بر خالف انتظار من بابک بدون تعارف یگل
 . قبول کرد

 !  منقصشمیام ناخوش شد و ع یخوش کردم که کمی   میاحساس
دانستم که با وجود   از آن میشتری و بآمد  بابک چندان خوشم نمیاز

ن  که مییها رود و آن لحظه ی او می پی تمام هوش و حواس ماه،او
 . نخواهد بودی شدنگری کرده بودم ديزیر برنامه  شیبرا

اراده، چپ چپ به بابک نگاه  ی من ب. سرو ته کرد و دور زدمحمد
من هم خجالت زده . دی با تعجب نگاهم کرد و بعد خندهیچند ثان. کردم

محمد سرش را چرخاند و به بابک که هنوز . ختما اندنییسرم را پا
 . نگاه کرددیخند یآهسته م

 ه؟یچـ 
 چپ چپ نگاه انی نکند و جري ته دل دعا کردم که بابک نامرداز

 بود که مثل دهی خود او فهمکه نیهم.  نکندفی آنها تعريکردن مرا برا
شود و آنها  ی دوست ميگری که دوستشان با کس دییها دختر بچه
 ی کافيزی آبرو رکی يکنم برا کند، من هم به او حسادت می یحسادت م

 .بود
  یچیهـ 

 . دمی کشی راحتنفس
*** 

 نگاه  ترسناكلمی فکی به جانی و محمد و بابک که با هی ماهبه
 شام ساالد ي گرفتم تا برایها را از گل  و گوجهاری و خدمیکردند خند یم

 . درست کنم
 چنان آن لمی ف ترسناكيها صحنهدر کرد و  ی نگاه مجانی با هیماه

 غیهر ج. دش ی مخیآدم س که مو بر تن دکشی  میی بنفشيها غیج
 !ی زهر مار از طرف گلکیمصادف بود با 
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آبروم تو در و .  نگاه نکنی،تون   نمیی وقت،دونم مرضه  من نمیـ 
و ر  زنهی خونه دارن نی بگن تو ا110االنه که زنگ بزنن .  رفتهیهمسا

 .کشن یم
 : و گفتمدمیخند

 .کنه فقط داره ناز می. ترسه   نمییماهـ 
 مبل لم ي روی ماهيبه ناز و اداها ءاعتنا یه بابک که ب بمی ابروبا

 . اشاره کردم کرد، ی نگاه ملمیداده بود و با دقت به ف
 :با حرص گفت. اش افتاده بود یالی که تازه به اصطالح دو ریگل
 .یخاك تو سرت ماهـ 
 .دمی صدا خندبا
اطوار  ماست ي ه پسرنی کمک من، رفته واسه اادی ببه جاي اینکهـ 
 .یاد می

 .ها به کمکش رفتم  سرخ کردن مرغي را درست کردم و براساالد
 .یش ی متی اذ، قربونت برمنیتو برو بشـ 
 . نگاهم کردی مهربانبا
 نیتر خوشبخت. خواد با تو ازدواج کنه ی که ميخوش به حال مردـ 

 .شه ی منی زميآدم رو
 به خچالیبابک کنار . می سرمان را چرخاندی کسي  سرفهي صدابا

 . کرد ی داده بود و به ما نگاه مهیکانتر تک
 ؟يد ی آب موانی لهی جان یگلـ 
 دهی داشتم که حرف آخر ما را شننانیاطم.  پوزخند به من نگاه کردبا
 زیآم طنتیش کمی .  نبودشهی آن تمسخر در نگاهش مثل همیول. است

 .  قابل باور بودری مثل او غي مرديبود، که برا
 کند و به ی شوخیانستم تصور کنم که بابک با کستو   نمیی حتمن

 را به غذا گرم سرم.  از حد خشک و سرد بودادیز.  بخندديطور جد
 . بود به سالن برگشتختهی رشی برای که گلی آبوانیاو هم با ل. کردم
 : آهسته و کنار گوش من گفتی گل، محض خارج شدن اوبه
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 ه؟ینظرت راجع بهش چـ 
مکث کردم و حرف را در  کمی . ه کردم نگااش ی چشمان عسلبه

ام  ی شخصي دهی وجه عقچیدوست نداشتم به ه. دهانم مزه مزه کردم
درست بود که من چندان از .  باشدلیخواهم بدهم دخ ی که ميدر نظر

 از او خوشم اصال می بهتر بود که بگودی شاای و آمد بابک خوشم نمی
 . بشودی ماهي برايدشد که او زوج ب   نمیلی دلنی ایول. آمد نمی
 .د کم با هم متفاوت هستنهی ، خوبیول. ستی نيبه نظرم که مرد بدـ 
 : سرش را تکان داد و گفتیگل
من نگران . شن   با هم جور نمیي جورچی کم؟ به نظر من که ههیـ 
 . هستمیماه

 آوردم و رونیتابه ب ی تکه مرغ را که سرخ شده بود از ماهنیآخر
 .فر قرار دادم و دستش را گرفتمخانه  ظرف را در گرم

 .تونه لذت بخش باشه یها م  تفاوتنیها هم  موقعی بعض، جانیگلـ 
 . کنار خودش نشاندی صندلي و دستم را گرفت و رودی کشیآه
 تی چون قسمت اعظم نوجوونستیدونم که دست خودت ن نازلی میـ 

ابو  تهی زن ي طالق هنوز هم برارانی تو ای ولي،رو اونجا بزرگ شد
 .شه   نگاه نمییهنوز هم به زن مطلقه به چشم خوب. شه محسوب می

 .کردم  را درك میشا ینگران. تر گرفتم  و دستش را محکمدمیخند
ها با   تفاوتنیتونن با هم یها م  حرف از طالق زد؟ من گفتم اونیکـ 

 .دهم خوش باشن
 ؟ی شد چنیها مشکل آفر  تفاوتنیاگر فردا پس فردا همـ 

 تیدو شخص.  بودی منطقکامال شا یدل نگران.  تکان دادم راسرم
 :دلگرمش کنم گفتماینکه  يبرا.  متفاوت داشتندکامال
 مثل طونی شي خشک و مغرور عاشق دخترهاي مردهایبعضـ 
 .شن ی میماه

 . تکان دادی نفي  لحظه نگاهم کرد و بعد سرش را به نشانهچند
 . شونا هنه همـ 
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 : کرد و آهسته گفت اشاره ییرای با سرش به سالن پذبعد
 طور نی شده؟ اگر ای که عاشق ماهی هست کسهیبه نظرت اون شبـ 

. نشون بده ی ماهيها یطونی شنیبه انسبت  ی ذوقهی دیباشه حداقل با
 .که مثل ماست فقط نگاهش کنه نه این

 : گفتمنانهیب  خوشیاما من با حالت  . حسابش جواب نداشتحرف
. د هستنفی کم ضعهیشون دادن احساساتشون ها تو ن  آدمیبعضـ 

 .غصه نخور. شه یدرست م
 : و گفتدی کشیقی عمآه
 جلو ی احساسشهی همیدونی که ماه  می! نگرانشم،خدا کنه نازلیـ 

گه  که می  هنوز با اینی داره، حتیطنتیدونی اون همه جور ش می. ره یم
کنه بابک نترسم  ی من میول.  دوست پسر دارهیخواد ول یبابک رو م
 از بابک لی دلنی به ای ماهترسم یم.  نباشهی عشق واقعهیهم براش 

 گم؟ ی میدونی چ می. هیافتنیبراش دست ناون  که ،هخوشش اومده باش
 قابل دسترس ری که براش دور و غشه ی مییزهای چفتهی ششهیآدم هم

سنش باالتره، .  فرق دارهی ماهي دوست پسرهاي بابک با همه. دهستن
 قابل نفوذ هم هست و البته ری که سرد و غینیب یم. تره  و پختهمردتر
 ست؟ی ن،هی کافی شدن بدون عشق ماهب جذي براها اینتمام . جذاب

 . بدهمي کردم تا او را دلداری کردم و سعنگاهش
به .  از بابک خوشش اومده باشهواقعا دیشا.  باشنیب  کم خوشهیـ 

 ه؟ی دهن پدر و مادر بابک چي نظرت مزه
 بابک ي بابای براشون بهتر؟ حتی از ماهیک.  با کلهدموافق هستنـ 

 نی تو جمع سر بسته عنوان کرده که عروس گل ما و ايدو سه بار
 .ها حرف
 ؟ی چینظر مامانت و عمو علـ 

 : باال برد و گفتيا چانه
به نظرم . تره  کم محتاطهی بابا یول.  صددرصدهیمامان که راضـ 

 . نهیب ی رو مها  تفاوتنیاون هم ا
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 تمام نگاه لمی فدنی ديبه جا.  نگاه کردمیبه ماه.  را تکان دادمسرم
 توجه به او شش دانگ حواسش به یاش معطوف بابک بود که ب و توجه

. کردم  میی با ماهی حسابیفرصت مناسب صحبتیک  سر دیبا!  بودلمیف
 : و گفتدی کشی آهیگل

 سرت رو درد شمی پيد همه سال اومنی شب بعد از اهی بابا ياـ 
 . ام گشنشه  که بچهمینی رو بچزی ممیبر. آوردم

 : و گفتمدمیاش را بوس گونه. دیاش دست کش  خنده به شکم بر آمدهبا
 . ها نزن  حرفنی از اگهید. مشکل تو مشکل من هم هستـ 

 را »دار  چشميها تپه« لمیف.  رفتمییرای را برداشتم و به پذها بشقاب
آن هم به .  بودمدهی دنمای را در سلمی فنیآمریکا ا  در. کردند ینگاه م

 از یی و تا چند شبانه روز با هر صدام،ا یاصرار دوستان هم دانشگاه
. ستمیترسناك ن  يها لمی فدنی دي برای آدم مناسباصالمن . دمیپر یجا م

 بعد از رد ان،یاطرافتمسخر  طعنه و ي، خاطر در کمال خونسردنی همهب
 به جان ،راخودم  از طرف  ترسناكلمی فدنی ديرا بشنهادشانیپ
 .تر از حرف مردم است  با ارزشمیاعصابم برا. خرم یم

 : نگاهم کرد و گفتمحمد
 ؟یکن  نازلی مگه تو نگاه نمیـ 

 . پرداختمزی مدنی را تکان دادم و به چسرم
 . دمی دنمای بار تو سهینه ـ 

 :آمد و با حسرت گفت  بلند شد و به کمک منیماه
  باشه نه؟ی عالدی بزرگ باي  پردهي رودنشیدـ 

 :خجالت گفتم ی را تکان دادم و بسرم
 رو هم به اصرار نیا.  رو ندارم ترسناكيها لمی فدنیطاقت دـ 
 . تا دو روز خواب و خوراك نداشتمیول.  دانشگاه رفتميها بچه

 : نگاهم کرد و گفتی با ناراحتمحمد
ش با ا ههم. ی دوست داشت ترسناكياه لمی فیلی خادمهیها  اون موقعـ 
 .دیکرد ی نگاه ملمی وقت فریها تا د  شبیماه
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 : زدم و گفتميلبخند
 . تر بود ياعصابم قو. تر بودم ها جوون اون موقعـ 

 . کرد ی نگاهم به بابک افتاد که متفکرانه نگاهم مناخودآگاه
 :آمد و آهسته گفت  کنارممحمد

 .می حرف بزنی حساب با همدی بامیمن و شما وقت کنـ 
 . آرامش او زدمي برايلبخند.  در تمام صورتش مشخص بودینگران

 !نی هم،کنم   حال نمی ترسناكلمی با فگهیفقط د. من خوبم محمد جانـ 
 : لحظه نگاهم کرد و گفتچند

 . نداره کهیناراحت. ی صحبت معمولهی. میکن یصحبت مـ 
 شالیحبت کردن خاگر ص.  و سرم را تکان دادمدمی کشیقی عمنفس

 حرف بزنم تا او شیها برا کرد، من حاضر بودم که ساعت یرا راحت م
 .  از بابت من راحت شودالشیخ

 و به سالن می گذاشتنی در ماشیها را با کمک ماه  از شام ظرفبعد
 به یگل. کردند ی شطرنج آماده ميها خودشان را برا بچه. میبرگشت

 من داد و من و محمد و بابک و  را بهشی من بلند شد و جادنیمحض د
 يباز.  برد رایمحمد را بردم و بابک ماه. می کردي شروع به بازیماه

کرد  ی با شور و حرارت از من دفاع میماه.  شدشروع من و بابک نیب
 کج به ي خونسرد، با لبخندیلیاما خ  بابک. خواند ی مي بابک کريو برا

 . کرد ی نگاه ممیها من و حرکت مهره
هر بار .  سخت بودواقعا يریگ مینگاه نافذ او فکر کردن و تصم ریز

 لبش مواجه يکردم با لبخند رو کردم و نگاهش می که سرم را بلند می
دانستم   میکه آنزد که با  ی با اعتماد به نفس پوزخند مچنان آن. شدم یم

 لحظه کی باز هم با حالت صورت او یام ول  را انجام دادهیحرکت درست
 . کرد ی مدای به دلم راه پتردید  شک و

بابک با بهت و .  آن شب شدمي  من بودم که برندهنی اتیدر نها
اش را   کردم نگاه کرد و خودش شاهشی به من که او را کرتیح

 : باال آورد و گفتمیبرداشت و دستانش را به نشانه تسل
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 . ماتـ 
 : بود گفتدی که از او بعزیآم نی تحسی با لحنبعد

 نکرده ي بازيا  خانم شطرنج باز حرفههیتا حاال با . عاده بودفوق الـ 
 ؟ی گرفتادی خوب قدر ایناز کجا . نی آفرواقعا. بودم

 ری به غیتی اگر او در موقعدیشا. حوصله شده بودم یب.  زدميلبخند
 از نیبه هر حال تحس. شدم یکرد خوشحال م ی منی مرا تحسنیاز ا

 نه حاال که یول. هد و شکر بود مثل او شيجانب مرد خشک و مغرور
 .  همراه بودي خاطرات شبانه روزادی با نی تحسنیا

 ي برایکنم و به اتاق مهمان که گل   نمیي بازگریحوصله گفتم که د یب
هایم را مسواك زدم و دعا   در نظر گرفته بود رفتم، دندانیمن و ماه

 که کمی  دست از سرم بردارد و بگذاردی،کردم که آن شب کابوس لعنت
 .آرام بخوابم 



  


