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 ماویش . بهاره غفرانی

 

 به نام خدا

صفحه،  یرو عادیمهسا، بلند شده بود و نام م لیزنگ موبا یصدا

اش را بدهد . دو به شک بود که جواب پسرخالهزدیبه او چشمش م

صحبت کردن و در دل گفتن با او  ینه. دو به شک بود که ادامه ای

کارها در  نیود که ابه او گفته ب روزشینه. همان د ایدرست است 

. گفته بود که دیآیم شیپ یحرف توق کیو  ستیخوب ن لیفام

 کیکه  دیترسیو اصالً برود به جهنم. م ردیبا او تماس نگ گرید

صحبت ها باعث شود قبح  نیبکشد و ا کیبار یوقت کار به جاها

 .برود نیماجرا از ب

به خواب رفته بود و مهسا  ونیزیتلو یجلو ،ییرایدر پذ دلسا

را بدهد.  عادیرا برداشت و به اتاق خواب رفت تا جواب م اشیگوش

 :را دم گوشش گرفت لشیسبز رنگ را فشار داد و موبا یدکمه

 بله؟-
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آب  عاد،ی. مزدیبر خی لیکرد تا حد امکان در کالم خود، قند یسع

 .کردو با دست آزادش، اشک خود را پاک  دیرا باال کش اشینیب

 .سالم مهسا-

چرا زنگ  م؟ینداره با هم حرف بزن تیخوب گهیسالم. مگه نگفتم د-

 ؟یزد

 نی. اما ادیچگونه هر دو موضوع را به مهسا بگو دانستینم عادیم

دلش  نی. بنابراشودیم وانهیکه مهسا، از طفره رفتن د دانستیرا م

را به  دیکشیم ادیزد و اول آنچه که قلبش در گوشش فر ایرا به در

 .زبان آورد

فکر کردم مهسا. هرجور فکر کردم،  یلیتا حاال خ شبیمن از د-

 .کنم یبدون تو زندگ تونمینم دمید

 عادیروز م کیکه  کردیوقت فکرش را نم چیسکوت کرد. ه مهسا

که  عادیبود. مو ابراز عالقه؟! محال  عادیحرف را به او بزند. م نیا

 :زد شیصدا د،یسکوت مهسا را د

 ؟یمهسا جان؟ هست-
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داغ و سرخش گذاشت و به  یگونه یکف دستش را رو مهسا

 :را از هم باز کرد اشدهیبه هم چسب یهالب ،یسخت

 .هستم-

 .من دوستت دارم مهسا-

را  عادیدوستت دارمِ م توانستیدم گرفت و بازدم نداد. نم مهسا

به او ابراز عالقه  یبار بود که کس نیاول یراهضم کند. آخر ب

 بایز یها. حسدیشنیجمله را م نیبار بود که ا نیاول ی. براکردیم

 رونیب یگاه از ذهن آدم چیه شوند،یم دهیبار شن نیاول یبرا یوقت

 .رودینم

خبر دلش را به گوش جان مهسا رسانده بود. به خودش گفت  عادیم

که زهرمار است را به او بدهد.  یکه حاال موقع آن است خبر

و بعد،  یدادیاول خبر بد را م دیمغزش به او گفت که احمق، با

 .به تو چربدیخوب را. دلش جواب داد که زور من م

 یشنویم. مبهت بگ ویزیچ هیراجع به مادرجون  خوامیمهسا؟ م-

 صدامو؟
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به  یو ضربان نداشت. مادرجان چه ربط زدیقلبش م مهسا،

 !بحثشان داشت؟

 شده؟ی. چشنومیم-

مامانت امروز برده بود دکتر مادرجونو. دکتر گفته بود... گفته -

 ...بود

آن روز دکتر، به دخترش  یکه نازگل، از حرف ها دانستیم عادیم

. از دانستیماجرا را حق مهسا م دنینزده بود. اما فهم یمهسا حرف

 خواستیمهسا به مادر بزرگشان خبر داشت و م دیشد یعالقه

مانده بهره ببرد و از عطر وجود او  یمهسا هم، چون او، از زمان باق

 .استشمام کند

 دواریبود که ام دواریزده بود. ام یدکتر چه حرف دانستینم مهسا

که  دانستیباشد. مبود که دکتر خوش خبر  دواریبماند. ام

معادالت  ی. اما عشق همهستی. واقف بود که امکانش نشودینم

 .زندیرا برهم م

 عاد؟یگفت؟ مادرجون قراره خوب بشه؟ آره م یدکتر چ-
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 :بلند شد و پاسخ داد عادیهق م هق

مهربونش نگاه کن. چون دکتر گفته تا  یِآب یبه چشما یتونیتا م-

 .مونهیزنده نم شتریبه در ب زدهیس

تلفن از دست عرق  یبه هق هق افتاد و مهسا هم! گوش دوباره

رفت و  یاهیافتاد. چشمانش س نیمهسا سُر خورد و به زم یکرده

 یکف اتاق افتاد. قطره یو با دو زانو رو دیچیاتاق دور سرش پ

 یرا به صفحه اشیو چشمان باران ختیر لشیموبا یاشکش رو

 .دوخت آمد،یاز پشتش م عادیم یکه صدا اشیروشن گوش

 مهسا؟ ؟یخوبمهسا؟ مهسا جان؟-

را فراموش کرده بود. به خس  دنینفس کش ه،یاز شدت گر مهسا،

اتاق پرتاب  گریرا به سمت د اشیگوش ن،یخس افتاد و همان ح

 .زد و فراموش کرد که دلسا در خواب ناز است غیکرد. ج

 هی یبرا ای. خدامیریم نیبا ما نکن. ما از ب نکاروینه خدا... نه. ا-

... دمیبارم که شده معجزه کن واسم. تو رو به خودت قسمت م

 .خدا
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*** 

•  

از  باتریو او هر بار، ز کردیجشن را به پا م نیهر ساله، ا مادرش

 شد،یشان برگزار مکه در خانه ر،یغد دیع یسال قبل، در مولود

 یخانم برا هیکه مادرش رق ی. لباس قرمز براقافتییحضور م

. دادیسه سال بزرگتر از سنش نشان م-دوخته بود، او را دو قهیصد

مجلس، سمت او باشد و  یهاخانم اکثرامر باعث شد نگاه  نیهم

خانم  یکبر ،یکه حت یبه او بنگرند. طور نیتحس یدهیهمه با د

 :زمزمه کرد شد،یمورد پسندش واقع نم یکه هر کس

 .نیاحسن الخالقفتبارک اهلل -

شد. معصومه که تازه به شش  دهیخانم، کوب هیرق یخانه درب

رفت و آن را گشود. برادر  اطیبود، به سمت درِ ح دهیرس یسالگ

. با دیمشغول بود را پشت در د یدومش که در تهران به معلم

 :گفت اش،یبچگ نیریهمان زبان ش

 .سالم آقا داداش-
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کوچکش انداخت و سرش را تکان گذرا به خواهر  ینگاه افالطون،

 :داد

 .سالم. برو به آنا بگو از تهران مهمون اومده واسش-

برادرش شکست. عضالت  یمهر یکوچک معصومه، از ب دل

و دامن مادرش  دیدهانش منقبض شد و به سمت مطبخ دو یپرده

 .دیرا کش

 آنا جان، آنا جان؟-

سماور برداشت و سمت دختر کوچکش  یرا از رو یقور ه،یرق

 :دیچرخ

 چقدر مهمون دارم؟ ینیبیشده معصوم؟ مگه نم یچ-

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز معصومه،

آنا جان. اما آقا داداش اومده. گفتش بهتون بگم از تهران  دیببخش-

 .تونمهمون اومده واسه
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 یرا رو یقور یمعصومه، با دستپاچگ یهاصحبت دنیبا شن هیرق

رفت. خانواده افالطون، به همراه  رونیسماور گذاشت و از مطبخ ب

 :. سمتشان رفت و سالم داددید اطیرا در ح شانهیزن همسا

 .داخل دیی... بفرمانیسالم. خوش اومد-

کرد و بعد  یهمسر افالطون جلو رفت و با آنا احوال پرس فه،یلط

 :گفت

ن. مو هی... همساشونیآنا جان! خانم اشرف هستن ا-

 که؟ نشونیشناسیم

 :زد و گفت یلبخند ه،یرق

 .دییاومدن. بفرماالبته جانم. خوش-

را  گریکدیرفت.  هیالملوک، خنده بر لب آورد و سمت رق اشرف

را  شینوه ها ه،یکردند. رق یدربرگرفتند و سالم و احوال پرس

از  نیکرد. همان ح تیها را به داخل خانه هداآن یو همه دیبوس

 :دیپرس فهیلط

 افالطون کجاست؟-
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 .دمِ در آنا جان. منتظر شماست-

. دیرفت و پسرش را پشت آن د اطیدرب ح یبه جلو ه،یرق

. مادرشان خاص بود... دییافالطون جلو آمد و عطر مادرش را بو

 .سالم دادند گریکدی. از او جدا شد و به دادیم گاریس یبو

 نجایشب ا هیگفتم  ل،یآنا جان. واست مهمون آوردم. اومدن اردب-

 .انیبمونن. مردا هم شب بعد از مراسم م

دار و  نیپرپشت و چ یموها قه،یبه پا بود. صد ییغوغا یمهمان در

 یهاو استکان ختیاش رطرف شانه کیرنگش را  ییبلند طال

گذاشت و به  یمس ینیها را در س یو نعلبک یچا کیکمر بار

تعارف کرد و نوبت به  یتازه وارد چا یهارفت. به مهمان ییرایپذ

 قهیصد لیبد یب ییبایز حو. اشرف، مدیو اشرف الملوک رس فهیلط

 :زد فهیبه لط ییبایلبخند ز قهیشد و چشم به او دوخت. صد

 .زن داداش یخوش اومد-
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 را داد. نوبت به اشرف قهیرا برداشت و جواب صد یچا فهیلط

 یالک یخم شد و به اشرف الملوک که به پشت قه،ی. صددیرس

 .تعارف کرد یداده بود، چا هیرنگ، تک

 .حاج خانوم دییبفرما-

 :برداشت و گفت یو استکان ینعلبک اشرف،

 .دستت طال دختر خوشگل یآ-

اش گل انداخت و بدون برجسته یهاگونه ،یخجالت یقهیصد

 :به چشمان اشرف نگاه کند، گفت میمستق نکه،یا

 .نوش جونتون-

به سمت هم ساالنش رفت و دور  ،یبعد از تمام شدن چا قهیصد

 قهیبه صد یکه کنار اشرف نشسته بود، نگاه یهم نشستند. کبر

 :انداخت و گفت

 یبه خوشگل یدختر چیعروس من بشه. واهلل که ه دیدختر با نیا-

 .شهینم دایپ رانیتو کل ا قهیصد



 

12 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

پسر  م،یعروسش شود. کر قهیصد خواستیدلش م زین فاشر

کس را  چیخوش پوش و با کالس بود و اشرف ه یاشرف، جوان

 .قهیبه جز صد د؛یدیاو نم قیال

 نیشوهرشم خوشگل و خوش لباس باشه. ا دیدختر خوشگل با-

 .ادیم میبه کر یلی. الحق هم که خشهیدختر عروس خودم م

 :خواست دییکرد و از او تأ فهیبه لط رو

 فه؟یلط گمیبد م-

 :و گفت دیخند فهیلط

 .سالش شده. بچه است هنوز زدهیتازه س قهیصد-

هم هجده سالشه. ماشاءاهلل پسرم خوشگل و خوش لباس و  میکر-

 .عروسِ تهرانه قهی. صدانیبه هم م یلیخوش صحبته. خ

نش بود. دست برادرا قه،یصد اری. اختدیچه بگو دانستینم فهیلط

 .فهینه با لط کرد؛یبا افالطون صحبت م دیاشرف با ن،یهم یبرا

*** 
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•  

با دوستانش مشغول  اطشانیدر ح قه،یتمام شده بود و صد مراسم

 قهیبود و صد ستادهیا وانیا یرو ،یچا یشد. اشرف با استکان یباز

آفتاب مهتاب  ی. در انتخابش شک نداشت. دخترکردیرا تماشا م

 دیبه خورش خواست؟یچه م گرید می. کربایز اریو بس بینج ده،یند

 :انداخت و در دلش گفت یاهتا غروب کند، نگ رفتیکه م

 !برات گرفتم یچه لقمه ا نیبب ایشما؟ پسرم ب نیپس کجا موند-

 :را صدا زد قهیاز داخل مطبخ، صد ه،یرق

 .رو ببر ینیس نیا ای. بقهیدص یآ قه،یصد-

و دوستانش  دیکش یمادرش، دست از باز یصدا دنیبا شن قه،یصد

 .خودشان کرد و به مطبخ رفت یهاخانه یرا راه

 منم تو غذا پختن کمکتون کنم؟ نیخوایاومدم آنا جان. م-

 :دیخوشرنگ دخترش را بوس یموها یقهقهه سر داد و رو هیرق
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رو ببر  ینیس نی. بردار ایابچه یلیبچه ام؟ تو هنوز خ یگیم یچ-

 .ییرایپذ

شد که  اطیرفت و وارد ح رونیبه دست از مطبخ ب ینیس قه،یصد

که لب حوض، مشغول شستن  فهی. لطدندیشان کوببه درب خانه

را از او  ینیرفت و خواست س قهیصورت پسرش بود، به سمت صد

 :ردیبگ

 .برمیرو م ینیتو برو درو باز کن من س-

 .برمیخودم م دینه زن داداش. زحمت نکش-

سرش انداخته  یمحض عادت و رسم، رو ،یخودش، چادر فهیلط

نداشت. اما به  یریتوف چیبود و حجاب داشتن و نداشتنش ه

 :گفت قهیصد

 .مرد هم هست. برو چادر سر کن-

را به همسر برادرش داد و  ینیحرف، س نیا دنیبا شن قهیصد

بند رخت بسته شده به دو  یرا از رو دشیچادر گلدار سپ ع،یسر
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سر انداخت و به سمت در  یو رو دیکش اطیح یدرخت گوشه

 .رفت

 .اومدم... االن-

 :دیرا د یرا باز کرد و افالطون برزخ اطیح درب

 زنم؟یساعته دارم در م هی ییکجا-

 .سالم آقا داداش-

اش را و محبت برادرانه دیاهرش را سمت خودش کشخو افالطون،

بود و به  ستادهیا اطیح یکرد. معصومه، گوشه میتی یقهینثار صد

که چرا برادرش او را دوست  گفتی. به خودش مکردیآنها نگاه م

فرق  نیا ستند؟یاو ن یهر دوشان خواهرها قه،یندارد؟ مگر او و صد

 !ست؟یچ یگذاشتن برا

ها وارد شوند. سالم داد و کنار رفت تا مهمان قهیبه صد افالطون،

همسر و فرزند اشرف الملوک، به داخل خانه رفتند.  م،یقباد و کر

رنگ به تن کرده  یاقهوه یکاله شاپو به سر داشت و کت کیقباد 

 اهیس یاما، کت و شلوار میپرپشت بودند. کر زین شیها لیبود. سب
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همرنگ  یبرف به تن کرده و کراوات یدیبه سپ یراهنیرنگ و پ

عطر  یاصالح کرده بود و بو غیکتش بسته بود. صورتش را شش ت

طرف تر هم اش، تا هفت خانه آنتلخ مردانه و مست کننده

فرم داده بود و  را،یبه رنگ شبش را با کت ی. موهارفتیم

توجه به او،  یاما، ب قهیرا ببرد. صد یدل هر زن جوان توانستیم

 تیبه مهمانانشان سالم داد و آنها را به داخل خانه هدا ریبه ز رس

 شدیباز مانده بود و باورش نم قه،یصد ییبایکرد. قباد، دهانش از ز

باشد.  یو دوست داشتن بایبا آن سن کم، آنقدر ز یکه دختر

اول،  ی. در همان لحظهکردیرا دنبال م قهیصد م،یکر زیچشمان ت

گل گون  یهاو در آن غرق شد. گونه دیرا د قهیچشمان صد یایدر

توانست حدس بزند که  یکرد. م بیو هوس س دیرا د قهیصد

ها بود آخر. از افالطون  ییاروپا هیباشد. شب ییطال قهیصد یموها

را  یدر شورو شانییدارا یبود که مادر و پدرشان، همه دهیشن

 اهلکه پس اصالتاً  آمدند. به خودش گفت رانیفروختند و به ا

 .گریدختر هم روس است د نیهستند و ا یشورو
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به آنها خوشامد  هیکردند و رق یپرساهل خانه، سالم و احوال با

 قهیمدام، حول محور صد م،یو چشم کر دیتدارک د یگفت. شام

 :شام، به پسرش گفت ی. اشرف، سر سفرهدیچرخیم

 واسم مادر؟ یزیریدوغ م وانیل هیجان.  میکر-

و به دستش داد که اشرف از  ختیمادرش دوغ ر یبرا م،یکر

چشم و ابرو آمد و  میکر یفرصت به دست آمده استفاده کرد و برا

 لیبه مادرش تحو ،یلبخند کج و جذاب م،یرا نشان داد. کر قهیصد

را  دییتأ نیهم ز،یکرد. اشرف ن نییباال و پا یداد و سرش را به نرم

قبل از رفتنشان به تهران،  د،یدصالح  ن،یهم ی. براخواستیم

خبر از همه جا، به  یب قه،یبکشد... و صد شیرا پ یبحث خواستگار

 کیکدام  یآن روز، قرار است در خانه یکه فردا کردیفکر م نیا

 .کنند یاز دوستانش باز

*** 

•  
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به تن کرده بود. باد  دیعروس آسمان شده و رخت سپ ن،یزم

بسته بود. اما  خی ل،یو مثل اکثر مواقع، اردب دیوزیم یسوزناک

. کردیرا احساس م قهیمحبت به صد یدر دلش گرما م،یکر

 یترکمن آب یبود و روسر ستادهیا نهیآ یدر اتاقش، جلو قه،یصد

سرش  یرا رو شتبا رنگ چشمانش دا یبیعج یکه همخوان یرنگ

 کردندیرا پارو م اطیح یتو یهابرف ه،یرق یها. نوهکردیمرتب م

و به سر و صورت  کردیگل م طنتشانیهم آن وسط ها ش یو گاه

در مطبخ، مشغول آماده کردن صبحانه  فهی. لطدندیپاشیهم برف م

را به موشلوک  گارشیکنار حوض نشسته بود و س ه،یبود و رق

لذت آن را بکشد. افالطون از مستراح خارج شد  تا با کردیوصل م

به صورتش زد و  ی. آبدید گاریو مادرش را در حال دود کردن س

 :گفت

 گارت؟یسراغ موشلوک و س یبازم هنوز از خواب پا نشده، اومد-

 :به پسرش نازک کرد و جواب داد یپشت چشم ه،یرق
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 گاریس گهیمنم د ،یهر موقع تو، خوردن اون زهرمارو کنار گذاشت-

 .کشمینم

 یبه مادرش زد و در ظرف مخصوصش، مقدار یپوزخند افالطون،

تا برود و صورتش را اصالح کند. همانطور که از  ختیآب ر

 :گفت شد،یمادرش دور م

 تیدستم ترب ریبچه تو مدرسه ز یما رو باش. من خودم کل یآنا-

 .یکن تیسنم ترب نیخواد منو با ا ی. تو نمشنیم

 .یبرو اِ-

و معصومه، سفره را پهن کردند و همه دور آن نشستند.  قهیدص

شان بود و در سفره شهیتازه و عسل سبالن، بالاستثنا، هم ریسرش

. بساط صبحانه که جمع دیآنها چسب یچقدر آن صبحانه به همه

 :کرد و گفت قهیشد، اشرف رو به صد

 .دی. دلمون پوساریرو وردار ب هیدختر جان. اون دار-
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را از پشت  هیبرخاست و دار شیگفت و از جا یچشم قه،یصد

و سمت  دیکش رونیهال ب یگوشه یمرتب شده یهارختخواب

 :مادرش گرفت که اشرف دوباره گفت

 .خودت بزن دختر نیبش-

به مادرش انداخت و از او اجازه خواست. مادرش،  ینگاه قهیصد

 قه،یزدن داد. صد هیدار یهم فشرد و به او اجازه یچشمانش را رو

 هیبغل زد و شروع کرد به دار رینشست و چادرش را ز هیکنار رق

فشار  م،یکر یزدن. اشرف که کنار پسرش نشسته بود، به پهلو

 :گوشش گفت ریوارد کرد و ز یکم

 !زنهیم یاهیرچه دا نیبب-

کرد و اشرف  نییباال و پا ،یبا لبخند، سرش را به نرم میکر

 :الملوک آرام گفت

 زنت بشه؟ یدوست دار-

 :زمزمه کرد میکر

 !یلیخ-
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 هیخواند. دار یالکرس تیلب، آ ریلب نشاند و ز یرو یلبخند اشرف

 :که تمام شد، اشرف بلند گفت قهیزدن صد

 .بخونه میدختر، تو بزن کر قهیخوبه. صد یلیهم صداش خ میکر-

 ه،یگل انداخت و دوباره به مادرش نگاه کرد. رق قهیصد یها گونه

 :را باال داد و گفت شیاز ابروها یکی

 .بزن-

 :خواند عیسر میکر

 رزلهاوجون هؤرمه نێساچ-

 بافندیبلند سر را نم یمو

 .زد هیرفت و به دار شیپ میبا کر قهیصد

 نیلگه ێر سارزلهسولو )قونچا( درمه ۆلۆگ-

 یعروس مو طالئ نند،یچیگل تر را نم 

 میکه کر دیکس نفهم چیشروع به خواندن کردند و ه م،یبا کر همه

رنگش، آن ترانه را خواند. همه  ییطال یهاو زلف قهیصد یبرا
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دوستش  یکه به خانه قهیگرفتند. صد یشاد شده بودند و انرژ

کند.  یخواستگار قه،یتا از صد دین را مناسب درفت، اشرف، زما

بودند. اشرف و  یباز ولمشغ اطیمعصومه و نوه ها هم در ح

نشسته  ییرایدر پذ هیهمسرش و پسرش، به همراه افالطون و رق

 ش،یآورد. اشرف الملوک، در جا یآنها چا یبرا فهیبودند و لط

 :خورد و گفت یتکان

بزنم. حاال که همه دور هم  یحرف هی خواستمیخانم! م هیرق-

 .فرصته که حرفمو بگم نیبهتر م،یجمع

آورد که  رونیو بساطش را ب گاریتکان داد و دوباره س یسر ه،یرق

 :گفت میکر

 خانوم؟ نیخوایم شیآت-

دوست  شتریرا ب یجمع دنیکش گاری. سدیبا چشمانش خند هیرق

 .داشت

 ؟یکشیم گاریتو هم س-

 .بله خانوم-



 

23 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 یگرفت. خودش اما زمان را برا هیو سمت رق آتش زد یتیکبر

 :. اشرف شروع کرد به صحبتدیمناسب ند دنیکش گاریس

 نینیبینجاره. هجده سالشه. خودتونم که م م،یپسرم کر نیا-

ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل چشمم کف پاش خوش بر و رو و خوش 

 .لباسه

 ه،یکه رق دانستیانداخته بود و نم ریبا لبخند، سرش را به ز میکر

 .شده است رهیموشکافانه به او خ

 :با خنده گفت افالطون

 .البته مونده تا نجار بشه. شاگرد نجاره-

 :خودش به افالطون فحش داد و گفت شیپ اشرف،

. شناسنیم موی... کرشناسنیجون ما رو م فهیآقا افالطون و لط-

خونه. سرش تو کار خودشه.  گردهیسر کار، شب برم رهیصبح م

خونواده رو بده.  هیخرج  تونهی. مستیکارشم خوبه... درآمدش بد ن

 مای. قدگهیاز بَر براتون م رانویا خیشش کالس سواد داره و کل تار

 .کردندیروزنامه ها چاپ م یکه تو نوشتیم ییزایچ هیهم 
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 :انداخت و گفت میبه کر ینگاه هیرق

 ؟یچرا ادامه نداد ؟یاراش شش کالس سواد دهمه-

•  

 :جواب داد ریسر به ز م،یکر

 .درس خوندنو دوست داشتم. اما پدرم فوت کرد... نشد یلیخ-

مادرش او را رها کرده بود تا  د،یرا نداشت که بگو شیرو گروید و

 یاش زندگخاله شیپ دیرا نداشت که بگو شیبا قباد ازدواج کند. رو

 .است دادهیو خرج او را هم م کردهیم

است.  میکر یکه او، ناپدر دیبه قباد انداخت و فهم ینگاه هیرق

که  کردیزد. اشرف فکر م گارشیبه س یتکان داد و پک یسر

نکته توجه نکرده  نیسواد پسرش، قابل قبول است. اما به ا زانیم

و فوق  سانسیدارندد و ل یسواد دانشگاه قه،یبود که برادران صد

که به هر حال، در آن دوره  دخودش فکر کر شیهستند. پ سانسیل

 .هم خوب است یلیو زمانه، شش کالس سواد، خ
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جانو  قهیو صد دیقبول کن یرو گفتم، که پسرمو به غالم نایهمه ا-

 .دیبسپار میبه کر

شد. خاکستر  رهیگرد شده، به افالطون خ یبا چشمان ه،یرق

 :دیپر شیدفعه از جا کیو  ختیدامنش ر یرو گارشیس

 .سوختم-

دامن مادرش زدود. به  یرا از رو گاریخم شد و خاکستر س افالطون

 :گفت هیچشمان هم زل زدند و رق

 !بچه است یلیهنوز خ قهیصد-

 :داد هیتک یو به پشت دیخند افالطون

سال  زدهیسالشه. س زدهیس گهیبابا. آنا جان کجا بچه است؟ د یا-

 .ستیکه بچه ن

اش، به افالطون نگاه و فک منقبض شده کیبار یچشمان با ه،یرق

نان خور کمتر،  کی زد؛یچرا آن حرف ها را م دانستیکرد. م

 !بهتر
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 .خودش را وسط ماجرا انداخت فهیلط

دو  یکیبره.  یبد دیمونه. با یآره آنا جان. دختر که تو خونه نم-

مثل گوهر نشه که  نمی. ادهیترش گنیبمونه بهش م گهیسال د

 .رفت یردش کرد یهفده سالگ

. اگر ماله دم دستش بود، حتم داشت خوردیرا م هیخون رق خون،

سرخ  ی. با صورتگرفتیکه در دهان افالطون و زنش را گل م

قدم شد و رو به اشرف  شیشده، خواست حرف بزند که افالطون پ

 :گفت

بشه. پسر  میرزن ک قهیندارم که صد ی. من حرفهیپسر خوب میکر-

 آخه؟ ادیم رمونیاز کجا گ یخوشگل نیبه ا

در کف  شیهامشت شد و ناخن هیسر داد و دست چپ رق قهقهه

چپاند و رو به  یگاریجا س یرا تو گارشیدستش رد انداختند. س

 :افالطون گفت

 .کارت دارم اطیتو ح ایب-

*** 
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 :افالطون را گرفت و او را سمت خودش کشاند یقهی ه،یرق

هنوز بچه است؟  قهیصد ینیبینم ؟یگفتیم یداشت یپسر، تو چ-

 ...هنوز... هنوز... هنوز ینیبینم

 :برد و ادامه داد ترنییرا پا شیصدا نییپا تن

 شویبچه گناه داره. بذار بچگ ده؟یهنوز کامالً به بلوغ نرس ینیبینم-

بچه ام درس بخونه. اما  نیبکنه. تو و اون ارسطو که نذاشت

. حاال نیمدرسه ها ثبت نام کرد نیبهتر یخودتون دختراتونو تو

 ؟یپسر تو وجدان ندار ؟یشوهرش بد یخوایهم م

 اشقهیتکان داد و دستان مادرش را گرفت و از  یسر افالطون

 :طرف و آن طرف رفت و گفت نیجدا کرد. چند قدم ا

سرت  مونیو ا نیبود دخترا درس بخونن. تو که د بیاون موقع ع-

گفت؟ گفت دختر بره اکابر روش باز  یچ میرح خیش یدیند شه،یم

 .شهیم

دستانش  انینشست و سرش را م اطیح یپله ها یرو ه،یرق

 .گرفت
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چرا به  شهینم تونی. اما شما که حالشهیم میو مذهب حال نیمن د-

 ن؟یکه دختر خودشو اکابر فرستاده بود، گوش داد میرح خیحرف ش

که هم  یی. وگرنه بودن کساکهیهنوز کوچ قهیبهرحال؛ صد

بود، هم  یبودند، هم کار و بارشون درست و حساب لکردهیتحص

به  ی. من راضدنیم قهیاجازه درس خوندن به صد گفتنیم نکهیا

 .باشماافالطون. گفته  ستمیازدواج ن نیا

•  

 یاز خانه قه،یگفت و به داخل خانه رفت. صد یاَه بلند افالطون

خبر از همه جا، به سرعت از کنار مادرش  یدوستش برگشت و ب

بلند شد و به  شیهم از جا هیشد. رق ییرایعبور کرد و وارد پذ

و با  یرچشمیافتاد که ز میدر، چشمم به کر یرفت. جلو ییرایپذ

 قهیچشم دوخته بود. صد قهیلبخند مکش مرگ ما، به صد کی

و  کردیم ریخود س ینبود. در حال و هوا میکر یحواسش پ چیه

 هیکه رفت، رق قهیبود. صد یچا یهااستکان یمشغول جمع آور

 .حرف زدن نداد ینشست و باز هم افالطون، به او اجازه
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. حداقل کنن یمدت عقد بمونن، بعدش عروس هی م،یو کر قهیصد-

 ه؟یاش تموم بشه. نظر شما چساله زدهیس قهیکه صد یتا وقت

 .زد و به قباد نگاه کرد. باالخره قباد وارد بحث شد یلبخند اشرف،

افخم  یواسه ما که با آقا هیباشه. افتخار ریان شاء اهلل که خ-

 .میبش لیفام

هم  دیخود فکر کرد که با شیسرش را باال گرفت و پ افالطون

به تهران برود و  میشد که کر نیافتخار باشد.  قرار بر ا تیبرا

... و چقدر دستپاچه بود قهیتا بشود شوهر صد اوردیسِجِلش را ب

بعد از شام، قصد  میرفتن و زود برگشتن. شب هنگام، کر یبرا

رفت.  اطیکرد و به داخل ح یخداحافظ یرفتن کرد. از همگ

ار حوض، مشغول شستن ظروف بود. کنارش نشست و کن قه،یصد

 .مشتش را پر از آب کرد و به صورت خود کوفت

 .خانوم قهیتهران صد گردمیمن دارم برم-
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نگاه نکرد.  میسرخ شدند و باز هم به کر شیهاگونه قه،یصد

مرد نامحرم نگاه  یکه به چهره شدیشرمش م ،یدخترک خجالت

 .اندازد

 .گردمیزود برم یول-

بلند شد و به  شیاز جا د،یند قهیرا از صد یواکنش یوقت م،یکر

 .سمت در رفت

 !بیبهتر؟! خانوم و نج نیاز ا یچ-

 دایشان پمحل هم سر و کله یبه تهران، دختر ها میکر دنیرس با

سه دختر پشت سر او راه افتاده -شد. تا به درب منزلشان برسد، دو

 شنهادیبه او پ کرد،یکار را نم نیا یکه کس یابودند و در زمانه

بود و چشمان  قهیاما، فکر و ذکرش صد می. کردادندیم یدوست

رفت و آنها هم که  ابانشانیبه داخل خ ا،توجه به آنه ی. باشیآب

 یکارشان رفتند. وارد خانه یپ دند،یدن میاز سمت کر یتوجه

. به سرعت، به سمت دیاش شد و او را در حال چرت زدن دخاله
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. خاله افتیو رو کرد. اما سجلش را ن ریخود رفت و آن را ز یکشو

 :شد و گفت داریاو، ب یبا سر و صدا

 ؟ییتو میکر م؟یکر-

 .رفت و او را در بر گرفت ضشیمر ینزد خاله میکر

 .واست ارهیداره عروس م متیآره خاله؛ منم. مشتلق بده که کر-

 .آوردباال  میکر راهنیپ یو خاله، رو دیخندبلند  بلند

شد و بلند  شیاز جا میبود! کر دهیبدتر در عمرش نشن نیاز ا خبر

 .شروع به گشتن خانه کرد

 .. ناراحت نباشمکنیسرت خاله. االن لباسامو عوض م یفدا-

اش، از آمدن عروس ناراحت است. خاله خاله دانستینم میکر

او و عروس  نیب میکرد که حاال درآمد کر یخودش فکر م شیپ

لباسش را عوض کرد و  م،یو توجهش هم! کر شودیم میتقس

 :دیخواند. خاله، کنجکاوانه پرسشاد  یترک یهاترانه

 ه؟یدخترِ ک م؟یکر-
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 ینیداره، بب ییچشما هیچقدر خوشگل و ماهه!  یدونیخاله نم-

. دو تا گونه مثل نهی. پوستشو نگو. براق مثل آیآب یِ . آبیکنیحظ م

 .خوشگله یلیسرخ. خاله خ بیس

 ش؟یدید لیتو اردب-

 .می. قرار شد برگشتم عقد کنمیهم رفت ی. خواستگاردمشید-

 ؟یدوستش دار یلیخ-

 :و گفت دیاش برگشت. خندسمت خاله م،یکر

 مشیما رو کجا قا یشناسنامه نیفدات بشه، ا میخاله جون... کر-

 .ادیرد کن ب ؟یکرد

*** 

•  

بود که به در کوفته شد.  یباز یل یمشغول ل اط،یدر ح قهیصد

آن  یزده از جلو رونیب یرا محکم کرد و موها اشیروسر یگره

حسن به داخل آمد و  حیرا، به داخل برد و سمت در رفت. ش
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 یرو یهایکشبه او سالم گفت. بعد هم به سمت خط قهیصد

 یو رو داشتبر نیزم یرفت و سنگش را از رو اطیح یهایکاش

 ...... ششیلی... دو... سه... چهار... لکیعدد پنج انداخت. 

 .قهیصد یآ قه،یصد-

را فرا  قهیصد اط،یمشرف به ح وانیابود که از داخل  فهیلط

 :و گفت ستادیاز حرکت ا قهی. صدخواندیم

 بله زن داداش؟-

 .حسن اومده... بدو دختر خیتو ش ایبدو ب-

 ام؟یب یچ یمن برا-

 .کنه یعقد رو جار یغهیص خوادیم ایب-

را  لشی. دلدیآدر ینام میکه قرار است به عقد کر دانستیم فقط

به  یبود. نگاه دهیاو را هم ند یچهره ی... و حتدانستینم

 کرد،یم فیکه تعر ییهادر قصه شهیانگشترش کرد. مادرش هم

 :گفتیم
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درش  دینبا گهیمردو دستش انداخت، د هیزن، انگشتر  هی یوقت-

 .تا آخر عمرش اونو با خودش داشته باشه دی. باارهیب

 قهیکه صد باعث شده شیحرف ها نیکه هم دانستیاگر م هیرق

چشم از  قه،ی. صدکشتیسفره عقد برود، خودش را م یبه پا

. افالطون دیگرفت و به سمت خانه دو اشبندهیو فر بایانگشتر ز

فرصت نداد مهمان دعوت کنند.  یآنقدر عجله داشت که حت

 میرفت و کنار مادرش نشست. کر گاهشیبه سمت جا قه،یصد

 قهینشسته بود. از صد یگریدر قسمت د وار،یهم، آن طرف د

 :شد و او جواب داد دهیپرس

 .بله-

و  تیعمر مسئول کیبا  ستیبله گفتن، مساو نیا دانستینم و

اما، قند در دلش  میاز او ندارد. کر یشناخت چیکه ه یبا مرد یزندگ

 یاست. وقت دهیآمالش رس تیکه به غا کردیآب شده بود و حس م

 یسرعت بله را گفت و خود را صاحب دخترک از او سؤال شد، به

 .دیگنجیخود نم تو در پوس دیمعصوم و آهو صفت د
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از  م،ی. کرنندیرا بب گریکدیکه عروس و داماد،  دیبه آن رس نوبت

آمد  رونیانداخته بود، ب ییاو و معشوقش جدا نیکه ب یواریپشت د

با آرنجش،  فه،یو لط ستادیاو ا یرفت. رو به رو قهیو به سمت صد

 :گوشش گفت ریزد و ز یو خجالت ریسر به ز یقهیصد یبه پهلو

رو چشمت  یبذار دیاومده.  با رتیگ یچه شوهر نیبب قه؟یصد-

نداره. نگاهش  رینظ یپیو خوشت یشوهرو. واال که تو خوشگل نیا

 .کن... نگاهش کن دختر. محرمته... شوهرته. نگاهش کن

رام آرام سرش را باال گرفت و گل انداخت و آ شیهاگونه قه،یصد

دوباره به  فهیدوخته شده بود. لط یچشمانش اما هنوز به گل قال

دوخت.  میچشمان معصومش را به کر قه،یزد که صد شیپهلو

. چشمانش را به او دیند یزیچ گریچشمانش را به او دوخت و د

بکند و نگاه از مرد  رهدوخت و چقدر سختش بود که دل از آن چه

و  لکردهی. برادرانش تحصردیبگ شیرو به رو یجوان هجده ساله

از آنها هم سر تر بود.  م،یو خوش قد و باال بودند؛ اما کر پیخوشت

نظر انداخت و دلش رفت. باور  اهشیخوش فرم و س یبه موها

به آن  یمرد، واقعاً همسرش باشد. مگر بود مرد نینداشت که ا
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نازک و سرخ  یهالب یرو ،ییبای! لبخند ز؟یلباس خوشوجاهت و 

که چگونه دل دختران را ببرد.  دانستیم زین مینشست. کر قه،یصد

 وهیبه سمت باال کش آمد و به سمت ظرف م شیهالب یگوشه

 :طون دادسرخ از داخل ظرف برداشت و به افال بیس کیرفت. 

 .که خواهرت زنم شد ریبگ بویس ایب-

 میکر یانداخت و به شانه نییرا گرفت و باال و پا بیس افالطون

 :زد

 .نیایبهم م یلیخ-

 اریاز  یدر دوران عقد، دور دیکه چطور با دانستینم میکر حاال

را قبالً  میکر نکهیاز ا ز،ین قهی. صداوردیرا تاب ب اشچهرهیپر

 :گفتیگوشش م ریمدام ز فهیبود. لط مانیپش ده،یند

 ؟یخوایم ایدن نیاز ا یچ گهیخوش بحالت. د قهیصد یوا-

 .شوهرت تکه به خدا

همسر  یهاانداخته بود و به صحبت ریسر به ز یخجالت یقهیصد

 چی. هنمودیم دییاو را در دل تأ یهاو حرف دادیبرادرش گوش م
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که  دانستندیخبر نداشت و ارسطو و گوهر نم هیکس اما از دل رق

 .درآمده است میخواهرشان به عقد کر

*** 

•  

رنگ  اهیس یهاسیپشت سر معصومه نشسته بود و گ قه،یصد

 یکه ا گفتیو  در دلش م دیکشیو آه م بافتیخواهرش را م

 ادشیوقت  چیداشتم. ه اهیس یکاش من هم چشم و ابرو و موها

بودن او را در سرش  یکودک بود، بور و چشم آب یکه وقت رفتینم

که زن  گفتندی. مدانستندیو عار م بیآن را ع یو به نوع زدندیم

 یاهل زندگ یکه زن چشم آب گفتندی. مشودیزن نم یچشم آب

 یفرموده که با زنان چشم و ابرو مشک امبریپ گفتندی. مستین

را که پدرش در حال  یآن روز رفتینم ادشی. دیازدواج کن

 :در آغوشش، که مادرش گفت قهیکتاب بود و صد یمطالعه

 اومده آخه؟ ایبه دن یآب یدختر چرا با چشما نیا-
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 زیبه سر دختر عز یپدرش افتاد و دست یدو ابرو نیب یاخم خط

 :دیاش کشدردانه

 .اریبچه رو به روش ن بیخانومم، ع-

. به دیو خود را در آن د دیدو نهیآن موقع، به سمت آ قهیصد

 اهیمعصومه س ی... و موهادیشد و لب بر چ رهیخودش خ یچهره

 !زیبود و چشمانش ن

و فرزندانش تازه از سفر برگشته  ن،یریبه همراه همسرش ش ارسطو

. دادیاو گوش م یبود و در اتاق مادرش، نشسته و به صحبت ها

 .دیکوبیخود م یپاها یافتاده بود و با دستش رو هیبه گر هیرق

 سرمون آورد؟ ییافالطون چه بال یدیشد ارسطو؟ د یچ یدید-

بلند شد. رگ گردن  شیارسطو، به رنگ انار درآمد و از جا صورت

. اما رگ گردن ارسطو، آن روز به وضوح قابل شودینم دهید یسک

مادرش را برداشت و از پنجره به داخل  یاطیخ زیمشاهده بود. م

 :دیپرتاب کرد و عربده کش اطیح
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 کاریچ ن؟یدختربچه رو شوهر داد هی یبه چه حق ؟یبه چه حق-

 من؟ یقهیبا صد نیکرد

کباب بود. او هم،  قهیصد یو دلش برا ختیریاشک م ن،یریش

 .کردیماجرا را هضم نم نیمثل همسرش ا

رفتند  هیو به اتاق رق دندیارسطو را شن یخانه، صدا یو اهال قهیصد

و دستانش  ختیریاشک م قه،یاو گوش دادند. صد یو به حرف ها

 :زدیم ادیدهانش گرفته بود و ارسطو همچنان فر یرا جلو

 .وزاش چند رمن چند روز نبودم... همه-

 :کرد به مادرش و ادامه داد رو

تا من  یریاون افالطونِ... بگ یدو روز... دو روز جلو ینتونست-

 ام؟یب

 :به او گفت هیبا گر مادرش

که. افالطون هم به حرف  یایم یکِ دونستمی. نمیتو فرانسه بود-

 .دادیمن گوش نم
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 نیاست؟ نگفت ابچه نیافالطون غلط کرد با اون زنش. نگفت ا-

بشه؟ چطور  یتونه وارد زندگ یناز و نعمت بزرگ شده و االن نم تو

 یبده که نه کار و بار درست و حساب یآدم هیرو به  قهیتونست صد

 یزندگ لیاردب یتو یو نه حت میراجع بهش دار یداره، نه شناخت

 !با خواهر من بکنه؟ اروک نی. چطور تونست اکنهیم

غصه بخورد و اشک  نکهیا ایباشد،  یعصبان دانستینم ارسطو

چشم دوخت و خواهرک معصوم و نابالغش را  قهی. به صدزدیبر

 .دید

 !یوا یوا یوا-

کوفت و بدون نگاه کردن به جمع، به  اشیشانیدستش را به پ کف

 :سمت در رفت و گفت

 .تهران رمیمن م-

*** 

شان کوفت. دست به درب خانه نبیبود که ز یاطیدر حال خ گوهر

با سرعت از اتاق خارج شد و  شه،یو مثل هم دیکش یاطیاز چرخ خ
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در برداشت و  یرهیدستگ یبه سمت درب رفت. چادرش را از رو

دختر قباد از همسر  نب،یسرش انداخت و در را باز کرد و ز یرو

تا  فرستادیرا م نبیکبار، زی. اشرف، هر چند وقت دیسابقش را د

گوهر  یکه خانه یارا در محله شیهادستِ دوم بچه یهالباس

به گوهر سالم  شیبایبا لبخند ز نب،یآنجا بود، به فروش رساند. ز

 .داد

 .جون. بفرما تو نبیسالم ز-

 .گوهر خانوم ینه مرس-

 .ها االن لباس بخوان هی. فکر نکنم همسایتو که تازه اومده بود-

 هیفرستاده که به شما بگم . مامان منو ومدمینه نه. واسه اون ن-

 .ما یخونه نیایتوک پا ب

 شده؟ یزیباشه. چ ریخ-

 .گوهر خانوم رِیخ-

عوض کرد و  اهیچادر س کیدستپاچه شد. چادر گلدارش را با  گوهر

هم با آنها  یبه سمت خانه اشرف الملوک که زمان نب،یهمراه ز
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دانست که  یو نم شستندیبود، راه افتاد. در دلش رخت م هیهمسا

نه؛ آخر او همسن و سال  ایدهد  حیدرست به او توض تواندیم نبیز

 !بود قهیخواهرش صد

 .شده؟ بگو نصفِ عمر شدم یجان چ نبیز-

 یلی. وگرنه من که خگهیگوهر خانوم مامان گفت خودش بهتون م-

 .دوست داشتم بگم

را  میشدند و گوهر، کر اطی. وارد حدندیبه خانه اشرف رس باالخره

مشغول واکس زدن کفشش بود را از نظر گذراند و در  اط،یکه ته ح

 :دل گفت

 !داره اشرف یچه پسر خوشگل-

به سمت گوهر  یداخل خانه رفتند و اشرف الملوک با خوشحال به

 .رفت و او را در آغوش گرفت

•  

 .گوهر جون یسالم. خوش اومد-
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 نبیبه او سالم گفت و هر دو نشستند. اشرف رو به ز ز،ین گوهر

 :گفت

 ؟یکنیمنو نگاه م یستادیوا ی. واسه چاریب یبدو برو چا-

سر به  نبی. زگفتیمظلوم بود و او زور م نبی! زگریبابا بود د زن

. دخترک رفت و آنها تنها شدند. گفتیبود و او زور م بیو نج ریز

تا حرف  کردیه خوشحال بود و دل دل مک دیگوهر، اشرف را د

 .بزند

 .نیکارم دار نجایا امیجون گفت ب نبیشده اشرف خانوم؟ ز یچ-

 .بهت گمیم میبخور یچا هیحاال -

 :بلندتر گفت یبعد، با صدا و

 .... دهنمون خشک شدگهیبدو د ؟یدختر، کجا موند یآ-

از  یتعارف کرد و بدون معطل یآمد و به آنها چا ینیبا س نبیز

آمد و به گوهر و مادرش سالم داد  رونیاز اتاقش ب یآنجا رفت. گل

 :و گفت
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 .خوامیم یاِ منم چا-

 :اشرف بلند شد یصدا دوباره

 .عی... سرزیبر یهم چا یدختر، واسه گل یآ-

 :نازک کرد و گفت یمادرش پشت چشم یبرا یگل

 .زمیریمامان. خودم م یبگ نبیبه ز خوادینم-

ناراحت شد و به سمت  داد،یدستور م نبیمادرش به ز نکهیا از

 :و گفت دیرا نوش شیچا عیمطبخ رفت. گوهر سر

 .باشه ریشده؟ خ یخب خانوم اشرف. چ-

 :زد و جواب گوهر را داد یصورت لبخند یبه پهنا اشرف

 .میشد لیگوهر جون با هم فام-

ماند. شوک شده بود و  رهیگوهر چهارتا شد و به اشرف خ چشمان

 :. لب تر کرد و گفتدیچه بگو دانستینم

 !؟ی! چجورم؟یشد لیفام-

 .خواهرت عقد پسرم شده-
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 !خواهرم؟-

در سن ازدواج دارد و  یخواهر دیخود فکر کرد که شا شیپ

 !داندینم

 ...رو واسه قهی. صدگهید قهیصد-

 :شده گفتگرد یبه صحبتش ادامه دهد و با چشمان نگذاشت

 !که هنوز بچه است قهیصد-

 .دیخند اشرف

 .زودتر ازدواج کنن بهتره یجوونا هرچ-

جوان؟ او  دیگویم قهیکه اشرف، چطور به صد کردیفکر م گوهر

 .بود دهیرس یتازه به سن نوجوان

 !عقد کردن؟ ؟یچ نیسالشه. بعدم گفت زدهیهنوز س قهیآخه صد-

 .دیدوباره خند اشرف

 قهیدادن و ما هم صد تی. عقد کردن. افالطون آقا رضاگهیآره د-

 .میگرفت میرو واسه کر
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را  میکه دهانش مهر و موم شده است. کر کردیاحساس م گوهر

لحن حرف زدنش  ی... خواهرکش بچه سال بود و حتشناختینم

 یهانتوانست حرف شد و ریهم مثل بچه ها بود. از افالطون دلگ

 .اشرف را هضم کند

آقا  یکدوم پسرتونه؟ از بچه ها میداد؟! کر تیافالطون رضا-

 قباده؟

 .رونیب رهی. داره منشی. برو پشت پنجره ببمهینه. پسر شوهر قبل-

اشرف را  یبلند شد و به پشت پنجره رفت. خانواده شیاز جا گوهر

و آالمد بودند و در آن زمان جزو روشن فکران  ی. امروزدیپسندیم

 .آمدندیبه حساب م

 .دیرا د میرا کنار زد و کر پرده

 زنه؟یهمون که داره واکس م-

 اطه؟یح ی. مگه االن چندتا مرد توگهیآره د-
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 قه،ی... اما صدآمدیبود و به خواهرش م بای... به نظر گوهر زمیکر

داد و سمت اشرف  رونیا بسال داشت. نفسش را با صد زدهیتنها س

 .برگشت

 عقد کردن؟ یکِ م؟یپس چرا ما خبردار نشد-

عقد کردن.  میکه با افالطون آقا رفته بود شیچند وقت پ نیهم-

 .چرا داداشت بهت خبر نداد دونمینم

. با دندیلرز شیها هیتکان داد و عنب یسرش را با ناراحت گوهر

گرفت.  شیاش را پگپ و گفت کرد و راه خانه یکم یتصنع یشاد

 :زمزمه کرد

 یقهیمن... صد یقهیدلت اومد آخه؟ صد یافالطون چطور-

 .مظلوم من

که به سمتش  دیرا د ریپسر بزرگش، ام د،یشان که رسکوچه به

 .دیدویم

 .مامان... مامان-

 :نفس نفس زنان گفت د،یمادرش که رس به
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 .ارسـ... ارسطو اومده یی... داییمامان... دا-

. در را که باز نمود، ارسطو را دیاش رسپا تند کرد و به خانه گوهر

 .بود ریکرده و سرش به ز هیتک یکه به پشت دید

 .سالم خان داداش-

گفت و          یلب، سالم ریسرش را بلند کند، ز نکهیبدون ا ارسطو،

 :دیپرس

 افالطون کجاست؟ یخونه -

 :کرد و رو به برادرش گفت رونیرا از اتاق ب شیبچه ها گوهر،

 ن؟یکرد؟ چرا جلوشو نگرفت کاریافالطون چ نیدیخان داداش د-

 :کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد یپوف ارسطو،

. افالطون از فرصت استفاده رمیرفته بودم فرانسه که مدرکمو بگ-

خواستگار  هی قهیرو داد رفت. عجله کرد. صد قهیکرد و صد

. به خواستیرو م قهیبود و خاطر صد یداشت. آدم حساب یفرهنگ
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بزرگ بشه. افالطون  قهیصبر کنه صد دیمن گفتش. منم گفتم با

 .زدیعجله کرد. کاش انقدر هول نم

و سرش  ختیاش ردستان به هم قفل شده یگوهر، رو یها اشک

 .را با تأسف تکان داد

 .دونهینم یزیچ یآخه اون بچه که از زندگ-

خوام برم  یحرفا رو ولش کن. خونه افالطون کجاست؟ م نیا-

 .ششیپ

*** 

هنوز بچه  قهیافالطون؟ احمق، صد یکارو کرد نیا یبه چه حق-

 دلت اومد آخه؟ یهنوز بالغ نشده؟ چطور ینیبیاست. نم

 زی. افالطون پشت مدیکشیم ادیبود که سر افالطون فر ارسطو

. ارسطو، سرش را با خوردیسوپ منشسته بود و  یناهار خور

 یکه افالطون ب دید یو وقت دیکش یتکان داد و پوف یکالفگ

آن،  یرو لیوسا ی. همهدیرا با حرص کش یزیتفاوت نشسته، روم

 :دیافتادند و ارسطو عربده کش نیبه زم
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 ها؟ زنم؟یمگه من با تو حرف نم-

از  یداد. دستمال هیتک اشیصندل یزد و به پشت یلبخند افالطون،

 .کرد زیو دهانش را تم دیکش رونیب بشیج

 دی. بامونهیدختر که تو خونه نم ؟یکنیشلوغ م یچه خبره ه-

 .بره یبد

 یفهمیم یلینه؛ خداوک ؟یگیم یدار یچ یفهمیخودت م-

 ؟یکنیردش م ینجوریافالطون؟! دختر خودتم باشه، هم

را باال انداخت و با خنده  شیبلند شد و ابروها شیاز جا افالطون

 :گفت

که.  شیدی. ندهیبا کالس یپسره، از خونواده  نیدور برندار حاال. ا-

 ...یلیخ

خود ادامه دهد و او را به  ینگذاشت که برادرش به صحبتها ارسطو

 .عقب سوق داد

 .افالطون یپاتو از حدت فراتر گذاشت-
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. افالطون، دیکوب واریرا به دبرادرش را گرفت و او  یقهی و

باال برد و طبق معمول، لبخند بر لب  میتسل یدستانش را به نشانه

 .نشاند

 کنم؟ کارشیچ یگیعقد کردن و تموم شد. م گهید-

 :و به گوهر اشاره زد دیکوب واریاو را با ضرب دوباره به د ارسطو

 .گوهر می. پاشو بررنیگیطالق... طالق م-

گذاشت  رونیشان بخود را از آشپزخانه یپا د،ینرا ش نیکه ا فهیلط

 :و گفت

 ...یچا هیبا هم  نیحاال کجا خان داداش؟ بود-

 .زن داداش یمرس-

•  

شان خارج شد. کرد و از خانه یخداحافظ فهیهمراه گوهر، از لط به

 گریراه افتاد. د لیگوهر را به درب منزلشان برد و به سمت اردب

آن بهشت به چشمش  گرینبود... د بایبه نظرش ز رانیح یگردنه
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 ینهی. کسوختی. دلش به حال خواهرک معصومش مآمدینم

 شد،یافالطون را به دل گرفته بود و از هر آنچه مربوط به تهران م

. ردیزودتر طالق خواهرش را بگ خواستیفرت داشت. دلش من

بهتر از آن بود که در سن کم  خورد،یم اشیشانیمهر طالق بر پ

و نشناخته ازدواج کند و  دهیعروس شود... و بهتر از آن بود که ند

 .ستین دایبرود که آخرش پ یمجهول یبه زندگ

رگ منزلشان بز اطیدر حال آب و جارو کردن ح نیریش د،یرس یوقت

 :و گفت دیبود. سمتش رفت و با او دست داد و حالش را پرس

 کجاست؟ قهیصد-

 .خوابونهیتو اتاق بچه هاست. داره اونا رو م-

کرد و به سمت اتاق فرزندانش رفت.  نییرا باال و پا سرش

به او  شهیبود. برادرش هم دهید یگریجور د نبار،یافالطون را ا

... . نباری. اما ادادیوقت جوابش را نم چیو ه گذاشتیاحترام م

با  قه،یهمراه همسرش راه افتاد و به اتاق رفت. صد ز،ین نیریش
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را در  گری. همددیبه سمتش دو وبلند شد  شیارسطو، از جا دنید

 .دیرنگش را بوس ییطال یموها یآغوش گرفتند و ارسطو رو

 خواهر قشنگم؟ یچطور-

 .خوبم خان داداش-

 قهیبه سر صد یدست یبا مهربان ن،یریشاند و شنبه لب  لبخند

 :دی. ارسطو از همسرش پرسدیکش

 آنا جان کجاست؟-

 .رفتن جلسه قرآن-

بلند شد و به  شیکه هنوز خوابش نبرده بود، از جا معصومه

 .سمتشان رفت. ارسطو او را در آغوشش گرفت و بلندش کرد

 کوچولو؟ یچطور-

دستان کوچکش را دور گردن برادر مهربانش حلقه کرد و  معصومه

 :خود را به او چسباند

 .خوبم خان داداش-
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 یو او را به سمت بالشش برد و رو دیگونه معصومه را بوس ارسطو،

تا به خواب برود.  دیارش دراز کشگذاشت و خودش هم کن نیزم

به مطبخ رفتند تا ناهار ارسطو را آماده کنند. بعد  ن،یریو ش قهیصد

افتاد  ادشیبلند شد و  شیاز به خواب رفتن معصومه، ارسطو از جا

را کامل کند. به اتاق  یکتاب فرانسه ا جمهآخر هفته، تر تا دیبا

گذاشت. اما  شیور شیاش رفت و کتاب و قلم و کاغذ را پمطالعه

 یاری... ذهنش شدیترجمه کند. نم یهرچه کرد، نتوانست جمله ا

 قه،ی. صدکردیبا خواهرش صحبت م یقبل از هرکار دی. باکردینم

 .به در اتاقش کوفت و بعد آن را گشود

 .... آماده استنیناهار بخور نیایخان داداش. ب-

 .... اون درم پشت سرت ببندقهیتو صد ایب-

لبخند زد و به سمت برادرش رفت. کنارش نشست و  قه،یصد

صورت او را پشت  یجلو یدامنش را مرتب کرد. برادرش، موها

 :گوشش انداخت و گفت

 .ببرم پسش بدم خوامیجان. اون انگشترتو بده به من. م قهیصد-
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و به برادرش چشم دوخت. دست  دیلرز قهیچشمان صد هیعنب

 .باال رفت شیاش گذاشت و تاج ابروهاحلقه یراستش را رو

 .! انگشترو بده به منستم؟یمگه با تو ن قه؟یصد-

اش سر خورد و او گونه یبر رو قه،یاشک لجوج، از چشم صد قطره

را داخل دهانش جمع کرد.  شیهاانداخت و لب ریسرش را به ز

 .را گرفت و سرش را باال آورد قهیصد یدست لرزان ارسطو، چانه

 ش؟یدی! چرا بهم نم؟یکرد می! چرا حلقه تو قاقه؟یصد نمتیبب-

شد.  رهیو به قلم و کاغذ خ دیچشمانش را از برادرش دزد قه،یصد

 :دیپرس زدهرتیارسطو، ح

 !قه؟ی! آره صد؟یدوستش دار-

سمت  دنیجرئت چرخ قه،یخجالت زده و عاشق صد چشمان

از اتاق خارج شد و به مطبخ  تینداشت. ارسطو با عصبانبرادرش را 

 یگرفت کار میخورد و تصم تیرفت. ناهارش را با همان عصبان

 .شود مانیکند که خود داماد پش

*** 
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•  

تا نگذارد خواهرش گرفتار شود.  مودیپیطول و دراز را باز هم م راه

... و بچگانه عاشق شده بود. کردیبچه بود... بچگانه فکر م قهیصد

و  ریکه خواهرش در گ یرا بزرگ کرده بود. وقت قهیخودش صد

مبتال گشت، او را  یماریب کیدوم، به  یبعد از جنگ جهان یدارها

با جان و  ن،یریبود. هم خودش، و هم ش برده زیمداوا به تبر یبرا

 چیه قه،ی. صداوردندیکرده بودند و خم به ابرو ن یدل از او نگهدار

 خواستیدلش م شهیو هم کردیرا فراموش نم نیریوقت، لطف ش

 .که زحماتش را جبران کند

تهران شده بود.  یدفعه با اتوبوس راه نیا ،یاز رانندگ خسته

که خودرو به  یخر و پفش کل اتوبوس را پر کرده بود و وقت یصدا

 :مسافران خدا را شکر کردند. راننده داد زد د،یگاراژ رس

 .شو تهرونه ادهیآقا، پ-

بلند شد و سالنه سالنه، به سمت  شیبه خودش داد و از جا یتکان

آنها را  یاشرف رفت. قبالً خواهرش گوهر، خانه یمحل زندگ
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به پا کرد  ییدمپا ،یشان کوفت و گلنشانش داده بود. به درب خانه

 .آن را گشود و دیو به طرف در دو

 بله؟ امرتون؟-

 :به دختر نوجوان انداخت و گفت ینگاه ارسطو

 مادرت خونه است؟-

 شما؟-

 .ام قهیمن برادر صد-

 .را پشت گوشش انداخت شیزد و موها یلبخند ،یگل

 .تو دم در بده دییبفرما ن؟یاِ چرا زودتر نگفت-

 اطیدر کنار رفت تا ارسطو وارد شود. ارسطو، پا در ح یجلو از

بزرگشان گذاشت و همه جا را از نظر گذراند و بعد، به داخل خانه 

 .رفت

 .آوردند فیجون تشر قهیمامان، مامان! برادر صد-
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 یهفته بود و به جز قباد، همه در منزلشان جمع بودند؛ حت آخر

و مهناز، در آن وقت روز، در خانه  میکر یبرادران کوچک و ناتن

بخاطر نبود قباد، به  ز،ین می. کرفوتبال نرفتند نیماندند و به زم

 .منزل مادرش رفته بود

استقبالش آمدند و خوشامد گفتند. همه دستپاچه شده بودند.  به

 وهیها را در م وهیتند و تند م یکی... یچا یکیشربت آورد،  یکی

و اشرف الملوک  کردیقندان را پر م یگریو د گذاشتیم یخور

 .دادیهم دستور م

دو کلوم راجع به  خوامیحاج خانوم. م دیزحمت بکش ستین ازین-

 .باهاتون حرف بزنم قهیصد

شکفت و چهار زانو نشست و سراپا گوش شد.  میاز گل کر گل

را از همه  میبه پسران اشرف انداخت و چون کر یارسطو نگاه

 :گفت د،یبزرگتر د

 ؟ییتو میکر-

 .ند زدلبخ میکر
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 .بله خودمم-

 .زد و سرش را به نشانه تأسف تکان داد یشخندین ارسطو

 .کر و الله قهیسرت کاله رفته پسر. صد-

 بهیکم حرف است و مخصوصاً با غر قهیدانست که صد یم ارسطو

و  میآن ترفند را زد. چشمان کر ،یرو نی. از همردیگیها خو نم

ماندند. شربت و  رهیو خاشرف، چهارتا شد و با دهان باز، به ارسط

شد؛ اما او از  دهیارسطو چ یجلو بیو قندان، به ترت یو چا وهیم

 .فتبرخاست و به سمت در ر شیجا

 .بگم. خداحافظ نویاومده بودم هم-

*** 

•  

اش را به و دست چپ مشت شده کردیم یطول اتاق را ط میکر

طرف و آن  نی. اشرف، کالفه از ادیکوب یکف دست راستش م

 :سرش را تکان داد و گفت م،یطرف رفتن کر
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 .میفکر کن نیبش قهیدق هی ایپسر! ب یا-

 .و صورتش را سمت مادرش چرخاند ستادیا میکر

کر و  گهیخواهرش سالمه، اما ارسطو م گهیکه افالطون م هیچطور-

 ؟ نکنه واقعاً کر و الل باشه؟الله

 .. خودش باهام حرف زدستینه، ن-

 ؟یمطمئن-

 قه،یصد دیکه شا دیشیخود اند شیفکر کرد. پ یکم الملوکاشرف

حرف زدن، از خودش  یو به جا کردهیم یخواناو را لب یهاحرف

مسأله  نی. همزدیآرام حرف م یادیاست. آخر ز آوردهیماصوات در

 .کل وجودش را بلرزاند دیباعث شد که ترد

از خودش صدا  دیکرده. شا یخونلب دی. شاستمینه... مطمئن ن-

 .ستمیدرآورده. مطمئن ن

 .نشست نیزم یکرد و رو یپوف م،یکر
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تهران که شناسنامه مو بردارم، رفتم باهاش  ومدیداشتم م یوقت-

 .حرف زدم. اما اون جوابمو نداد

 .برخاست شیاز جا دنش،یبا د میه شد و کروارد خان قباد

 .برم خونه خاله گهیمن د-

 :زد و گفت یلبخند قباد

 .... سالم برسونیخوش اومد-

به همسر مادرش نازک کرد و همانطور که از  یپشت چشم م،یکر

 :گفت شد،یکنارش رد م

 .طلبکارم هست بش،یتو ج زهیریمنو م یحقوق بابا-

 تیرا از پشت سرش گرفت و او را با عصبان میکر یقهی قباد،

به هم قفل شده اش،  یهادندان نیسمت خودش چرخاند. از ب

 :گفت

. به من کنهیو خرج م رهیگیاحمق، حقوق اون باباتو، مادرت م-

 .رسهینم یچیه
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 .هم، او را به عقب هول داد میرا با ضرب رها کرد و کر او

 .کهیبرو بابا مرت-

 :فت و قباد داد زدسمت درب خروج ر به

 ؟یدی. فهمایذارینم نجایپاتو ا گهید-

 .نداره یبه تو ربط-

 :و داد گفت غیاشرف درآمد و با ج یصدا

 .... برومیکر گهی. برو دگهید دیبس کن-

اش را سمت چپ چپ به مادرش نگاه کرد و انگشت اشاره م،یکر

 :او گرفت

 .توئه ها مامان ریاش تقصهمه نایا-

گرفت.  شیخاله را پ یبعد به سرعت از آنجا خارج شد و راه خانه و

نه. از  ایبود که ارسطو راست گفته است  نیا ریذهنش مدام درگ

 یکه او بله را گفت هم، صدا یبود. هنگام دهینشن یکالم قه،یصد

 میاست. البته کر دهی. مادرش هم شک داشت که شندیاو را نشن
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است. سردرگم و  نیمادرش سنگ یکه گوش ها دانستیرا م نیا

و حواسش به  زدیاطراف منزل مادرش پرسه م یابانهایدر خ ج،یگ

اش را گرفت و او را  قهی وار،یاز کنار د یناکجا آباد بود که دست

 .سمت خود کشاند

و عمالً با دستانش او را  دیپشت سرش کوب واریرا آرام، به د میکر

کرد، حصار  یافتاد و سع میکر یدو ابرو نیب یمحاصره کرد. اخم

 .را بشکند دیدستان خورش

 .دستاتو بنداز بذار برم ؟یکن یم کاریچ-

 :رژ زده اش، نشاند و گفت یلبها یرو ییبایلبخند ز د،یخورش

 م؟یدیچند وقته همو ند یدون یم م؟یکر یکجا بر-

شوند. اخمش  رهیخ دیقصد نداشتند که به خورش م،یکر چشمان

 .باالتر رفت شیتر شد و تن صدا طیغل

•  

 .تو رو خدا. بذار برم دیول کن خورش-
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 .شد زانیو دستانش آو دیلب برچ دیخورش

 !؟یکن یچرا بهم نگاه نم م؟یشده کر یچ-

 :گفت د،یبه چشمان خورش رهیخ م،یکر نباریا

 .به من فکر نکن گهیم بود. دعقد شیمن زن گرفتم. چند وقت پ-

 ختنیو شروع به اشک ر ستینگر میبا دهان باز به کر دیخورش

 .کرد

 ...! من و توم؟یکر ؟یگیم ی... چیچ-

 :او را به عقب هول داد و گفت م،یکر

 .... تموم شد؛ به سالمتستین ییمن و تو-

بلند  یراه افتاد که صدا ابانیخ گریاو فاصله گرفت و به سمت د از

 .دیرا شن دیخورش

رنگ  ذارمی. نمزمیر ی... منتظر باش. زهرمو بهت ممیکر-

 .ینیرو بب یخوشبخت
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کوفت و انگشت اشاره اش  واریبرگشت و با خشم، او را به د م،یکر

 .گذاشت دیدهان خورش یرا جلو

. دور یکن یم دیمنو تهد یکن ی. خفه شو. تو غلط مسی... هسیه-

 ؟یدی. فهمذارمیزنده ات نم نمتیو برم بب

انداخت. اشک، امان  دیبم بود و رعشه به تن خورش م،یکر یصدا

کرد و من من  نییسرش را باال و پا یبود. به تند دهیرا بر دیخورش

 :کنان گفت

 .دمیآره... آره... فهـ... فهم-

ه خانه و از او دور شد. ب دیکوب واریرا به د دیدوباره خورش م،یکر

. خاله، سرطان روده داشت و مدام دیخاله رفت و حال او را پرس

کرد و خاله،  فیخورد. ماجرا را به خاله تعر یحالش بهم م

 .چشمانش برق زد

اگر راست  نیبب لیخاله؟ پاشو برو اردب نجایا یخب چرا نشست-

 .گفته داداشش، طالقشو بده خودتو خالص کن

 !طالق؟-
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مضحکه شون  نیاز ا شتریه رفته؛ نذار بآره خاله جون. سرت کال-

 .یبش

 .کرد نییمنقبض شد و سرش را باال و پا م،یکر فک

 .لیاردب رمیآره؛ م لیاردب رمیمضحکه شون بشم. م ذارمینم-

*** 

مادرش را صدا زد و او را به اتاق خودش برد. درب را بست  ارسطو،

 :و زمزمه وار گفت

دارن  ی. هر حرفرونیبرن ب یذاریآنا جان، حواستو جمع کنا. نم-

 ؟یدی. فهمگنیاتاقِ در باز به هم م یِتو

را  گارشیبه سمت پنجره رفت و آن را گشود و خاکستر س ه،یرق

 .دیآه کش زل کرد و اط،یتکاند و به حوض وسط ح

 .دمیفهم-

 زنهیحرف م نهیبب خوادیرو امتحان کنه. م قهیمطمئنم اومده صد-

 .نه ای
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 ،یگریدر اتاق د کرد،یکه ارسطو با مادرش صحبت م همچنان

انداخته و  ریسر به ز قه،ینشسته بودند و صد میو کر قهیصد

 .گون شده بودگل شیهاگونه

 قه؟یصد-

 .دلواپس شد م،ینشان نداد و کر یکم رو، واکنش یقهیصد

 .جان با شما هستما قهیصد-

 .شد ریسر به ز شتریب قهیصد

 .. سرتو بلند کنزمیخجالت نکش عز-

-... 

خم کرد  قهیتر شد و سرش را سمت صورت صد کیبه او نزد یکم

 :گفت یو با لبخند جذاب

 ؟یتو منو دوست دار قه،یصد گمیم-
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 میش فرو رفته بود که کرلبخند زد؛ اما آنقدر در خود قهیصد

شد؛ اما  یعاص م،یلبخندش را مشاهده کند. کر توانستینم

 :خشمش را کنترل کرد و ادامه داد

طالقت بدم.  یاگر کر و الل ؟یحرف بزن یتونیبهم بگو م قه،یصد-

 !تو؟ یکر و الل

سرش را بلند کرد و چشمان  عیحرف، سر نیا دنیبا شن قه،یصد

 .دوخت مینگرانش را به کر

 .نه-

•  

 .دیراحت کش یداد و نفس هیتک یآسوده شد. به پشت میکر الیخ

 !دختر؟ ادیچرا صدات در نم-

برخاست و از  شیو از جا دیکش شیموها یچادرش را رو قه،یصد

داد و دستش  هیآنجا تک واریمهلکه فرار کرد و به مطبخ رفت. به د

 .قلبش گذاشت یرا رو
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 باهاش صحبت کنم؟ دیبا ی! آخه چجوریوا-

 .تبدارش گذاشت یهاگونه یسردش را رو دستان

 کنم؟ کاریچ ایخدا-

 اطیداخل ح یهانشست و از برف نیزم یکنار در رفت و رو به

عشقش به  ی. اما گرمادیصورتش پاش یبرداشت و رو یمشت

و به  دیاو را کنار درب مطبخ د ن،یرینبود. ش یسرد شدن م،یکر

 یروبهترس برش داشت و رو د،یا که دسمتش رفت. حال زارش ر

 .نشست نیزم یرو قه،یصد

 ؟یشد یشکل نی! چرا اقهیصد نمتیبب-

 !؟یچه شکل-

حرف زده،  م،یاو بفهمد با کر نکهی. از ادیخجالت کش قهیصد

 .کردیاحساس شرم م

 !ن؟یکرد کاریچ میتو اتاق با کر-

 .او را دستپاچه کرد ن،یریش یکنجکاوانه نگاه
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 .... به... به خدایچی... هـیه-

 .تر برد کیاخم کرد و صورتش را به او نزد نیریش

 کرد؟ یکار می. کرقهیراستشو بگو صد-

با او حرف زده است. از  م،یکر دیرا نداشت که بگو شیرو قهیصد

 .بلند شد و به سمت خانه راه افتاد شیجا

 .نکرده که ینه زن داداش. کار-

 :گفت دواریمچ دستش را از پشت سر گرفت و تهد ن،یریش

 .نذار بهت دست بزنه ها قه،یصد-

 :انداخت و پاسخ داد ریبه ز سر

 .ذارمینه زن داداش. نم-

. یشی. اگر بهت دست بزنه بدبخت و خونه خراب منیآفر-

 ؟یدیفهم

 نییو تنها سرش را باال و پا دیرا نفهم نیریمنظور حرف ش ه،قیصد

 .کرد
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*** 

 یو معصومه را جمع کرد و همگ قهیخود و صد لیبار و بند ه،یرق

گفته  فهیتر به لطتهران شدند. افالطون، قبل یهمراه افالطون، راه

 کی یحت ه،یکند. رق یمادر و خواهرانش خال یرا برا یبود که اتاق

حرف بزند. اما تا دلت بخواهد  یفارس توانستیکلمه هم نم

بود  یقو بیاش عج. حافظهدانستیم یروس یها و شعرهاداستان

 ادیکودکانه دوران مهد کودک خود را به  یشعرها یو همه

مادرش را  قه،یخواند و صد یاشعار روس شانیراه، برا نی. بآوردیم

 نییو باال و پا زدیدست م یکرد و معصومه، با شاد یهمراه

 .دیپریم

 ی ِ. خسته و درمانده به خانهدندیشب بود که به تهران رس یهامهین

گپ و گفت، به سمت اتاقشان راه  یافالطون رفتند و بعد از ساعت

آمد و  دنشانیبه د میآن روز، کر یافتادند تا بخوابند. فردا

تهران نقل مکان کرده اند، در جا به  آنها به نکهیخوشحال از ا

سه ماه توانسته بود -کرد. در آن دو کشانکم هیاسباب و اثاث ییجا

کالم شود و دل بدهد و دل بخواهد. جعبه را هم قهیبا صد یریمقاد
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. رفتیو دلش م ستینگر یرا م قهیصد یچشمریو ز داشتیبرم

لباس را به داخل اتاق برند. به اتاق  یقدم شدند تا بقچه هاهم

کمد  یجلو قه،یگذاشتند. صد نیزم یو بقچه ها را رو دندیرس

ها را دانه دانه برداشت و تا نشست و بقچه ها را باز کرد و لباس

 .رفت و به کنارش نشست میکرد و داخل کمد گذاشت. کر

 نمت؟یمن؟ بب یقهیصد-

نازک  یهالب یرو ییبایهمسرش سرخ شد و لبخند ز یهاگونه

 .فرمش نقش بستخوش

 .با تو هستما. ناز نکن واسه ما قهیاِ صد-

را گرفت و صورت او را سمت خودش چرخاند و به  قهیصد یچانه

 .شد رهیچشمانش خ یآب

. رهیم رونیدارم از تنم ب یخستگ یهر چ نم،یبیچشما رو م نیا-

 .سوزهیم گهید یدلم به حال مردا قه،یصد

 !چرا؟-

 .و اونا دستشون کوتاهه یا داره؟! چون تو مال منچر-
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•  

که  خواستیکرد. دلش م کینزد قهیرا به صورت صد صورتش

 :گفت یبه عقب رفت و با دستپاچگ قهیهم نفس شوند؛ اما صد

 ؟یچ یعنیکارا  نی. امیکر یوا-

 .ما میمگه؟ زن و شوهر شهیم یچ-

 .کشمینه من خجالت م-

انداخت.  ریفشار داد و سرش را به ز شیهارا با دندان نییپا لب

 .گذاشت قهیدست صد یدستش را جلو برد و رو میکر

 .کنمینم تتیاذ زم؛یاون خجالتت بشم من. باشه عز یفدا-

چه کار کند. آخر  دانستی. نمزدیدر دهانش م قه،یصد قلب

خانه  به او دست بزند، بدبخت و میبه او گفته بود که اگر کر نیریش

چشم و  یقهیدستش را گرفته بود و صد م،ی. کرشودیخراب م

 .زدیگوش بسته... قلبش در دهانش م

*** 



 

74 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 قهیکه صد شدیم یسه ساعت-به جلسه ختم قرآن رفت و دو هیرق

انداخت و گوشه  وارید یبه ساعت رو ینگاه فه،ینبود. لط شیدایپ

 .گشت قهیو کنار خانه را به دنبال صد

 تو؟ یی. کجاقهیصد یآ قه،یصد-

آشفته را  یقهیرا باز کرد و صد ییرفت و درب دستشو اطشانیح به

 .افتی

 دختر؟ یینجای! تو اقه؟یصد-

 :و با هق هق گفت دیرا باال کش اشینیآب ب قه،یصد

 .تو رو خدا... نیزن داداش! تو رو خدا به آنا جان نگ-

 یبا کف دست رو فه،یرا گفت و هق هقش بلندتر شد. لط نیا

 .صورتش زد

 هیچه حال و روز نیا قه؟یصد یکرد کاریخاک بر سر شدم. چ-

 ؟یواسه خودت درست کرد
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داد و  هیپشت سرش تک واریبه د کرد،یم هیهمانطور که گر قه،یصد

 .صورتش گذاشت یدستش را جلو

 بهت دست زده؟ میتو رو! کر نمتیبب-

 .نینگ یزن داداش. جون آقا داداش به کس نیبه آنا جان نگ-

 .میشد چارهیب ی... وامیبدبخت شد یوا-

 دیبرد. به داخل خانه دو اطیرا گرفت و او را به ح قهیدست صد مچ

 یپول و چادر فیرا شانه کرد. ک شیو رژ لبش را پر رنگ و موها

نداخت و همراه هم به مطب دکتر ا قهیسر صد یبرداشت و رو

 .رفتند

 آخه؟ یدختر مگه تو عقل ندار قه؟یصد یکرد کاریچ یوا یوا-

به اتاق دکتر  عیدستش را گرفت و او را سر دند،یمطب که رس به

 .برد

سرمون  ییدختر چه بال نیا نیخانم دکتر، دستم به دامنت. بب-

 .به من سپرده بود نویآورده؟ مادرش ا
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 .ختیریهق هق کنان اشک م قه،یو صد دیکوبیم شیپا یرو

 .اش کنم نهیمعا دیآروم باش خانم. بذار-

 :گفت قهیبه صد رو

 .اریدخترم برو پشت پرده دراز بکش لباساتم درب-

 نهیکه او را معا کهیهمان کرد که دکتر گفت. دکتر در حال قهیصد

 :گفت کرد،یم

 یعیروند طب هی نیا یدونیسنت هنوز نم نیبا ا خانم محترم شما-

 .نکرده ییبنده خدا که خطا نی! اه؟یواسه هر دختر

 :آمد و گفت رونیپشت پرده ب از

 زمیلباس تر و تم هیخونه. دختر از گل پاک تره.  دشیببر دییبفرما-

 .دیتنش کن

 .دیکش یآسوده شده بود، نفس راحت الشیکه خ فهیلط

 دکتر؟ دیشما مطمئن-

 .نهیمعلومه که مطمئنم. من کارم هم ؟یچ یعنیحرفا  نیخانم ا-
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دست خواهر شوهرش را گرفت و به سمت منزل به راه  فه،یلط

 .افتاد

 بهت دست زده؟ میکر یمنو. مگه نگفت یدختر ترسوند-

 :را پاک کرد و گفت شیاشک ها قه،یصد

 گفتیم ویچ . زن داداش خانم دکترگهیخب دست زده بود د-

 ه؟یعیطب

 بهت دست زده؟ یچجور می. بهم بگو کرگمیحاال واست م-

 .انداخت ریشد و سرش را به ز دیسرخ و سف قه،یصد

•  

 .دستمو گرفت زن داداش-

 دهیبر دهیکرد و بر دنیو شروع به خند ستادیا ابانیوسط خ فه،یلط

 :گفت

 !خدا یدستتو گرفته بود؟ وا-

 زن داداش؟ دیخندیوا چرا م-
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 کینزد یلیبود. خ گهیدست زدن د هیساده، منظور من  یدختره-

 .یلیتر... خ

همان  شودیتر م کینزد یلیخود فکر کرد که خ شیپ قهیصد

 .دیانجام دهد و او خودش را عقب کش خواستیم میکه کر یکار

 یزن داداش چ نیریمنظور شما و ش دونستمیخب من که نم-

 !بوده

 .میدادیم حیبهت توض دیآره خب. با-

 .دندیبه منزلشان رس د،یخندیکه م همانطور

*** 

گاه  چی. هختیریدر خودش جمع شده بود و اشک م قه،یصد

طرف، صبح  کی. از کردیخودش را در آن حال و اوضاع تصور نم

داده بودند، و از  حیبه او توض ییزناشو یهمان روز در مورد زندگ

 میمرد افتاده بود. هر چه به کر شگریدست آرا ریز گر،ید یطرف

برود، گوشش بدهکار  شگاهیبه آن آرا خواهدیاصرار کرد که نم

 .نبود
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نکن  هیکنم. انقدرم گر شتیآرا خوامیباال م ریدختر جون سرتو بگ-

 .که خورمتینم

را  قهیمسئله، حال صد نیو ا زدیبا عشوه و ناز حرف م شگر،یآرا

 نهی. سرش را باال برد و بغضش را فرو خورد. به آکردیتر مخراب

تفاوت دارد.  میکه چقدر با کر دیهمان روز فهم قاًینگاه کرد و دق

اما  آمدند؛یم گریکدیکه از لحاظ ظاهر، به  دی... شادیشا

 .قد علم کرده بودند هم یاعتقاداتشان رو به رو

ه، غمز کیبا  توانستیشهر آشوب شده بود. م قه،یصد ییبایز

او نبود. بعد از  کیکارها در قاموس ن نیاما ا زد؛یرا بهم بر یشهر

بلند شد و به سمت اتاق رفت تا  یصندل یاز رو شگر،یاتمام کار آرا

که مادر  ییبایلباس عروسش را به تن کند؛ لباس دکلته و ز

 .بود اشتهآن گذ یهنرمندش، چشمش را پا

بود که  دهینرس ینمشاهده کرد. هنوز به س یقد نهیرا در آ خودش

ها مناسبش باشد. دخترک هنوز نابالغ و بچه سال بود. به لباس نیا

لباسش  شگاه،یحاضر در آرا لیفام یهابود، با کمک خانم بیهرترت
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 یعطرش را برداشت و روو خوش دیکرد. چادر سپ پیرا در تنش ک

و از اتاق خارج شد. همان زمان  ندسرش انداخت و صورت پوشا

دلکشش در  اری دنیرفت. د شگاهیو به داخل آرا دیاز راه رس میکر

خود را  یرو قهیجذاب بود؛ اما صد شیو لباس، قطعاً برا ییبایآن ز

 یبا لبخند جذاب می. کردادینم یبه کس دنید یگرفته بود و اجازه

 .رداشتسرش ب یاز رو ،یرا به نرم قهیجلو رفت و چادر صد

 .قهیصد مونهیامشب، شب عروس-

کرد و خواست چادر را  ینبود. اخم یخوب هیتوج قه،ینظر صد از

 یصندل یآن را مچاله کرد و رو م،یسرش اندازد که کر یرو

 .برد رونیب شگاهیرا گرفت و او را از آرا قهیگذاشت و دست صد

 ینامحرم نیهم به دنبال آنها راه افتادند و باد، اول لیفام یهاخانم

او را سوار  میرا لمس کرد. کر قهیصد دیو سپ فیبود که پوست لط

اش را که با دستانش، باال تنه کردیم یسع قهیکرد و صد نیماش

بود و مدام از خدا طلب  دهیمزاحم امانش را بر یهابپوشاند. اشک
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 ختنیخوشحال بود. اما اشک ر و دیخندیم میر. ککردیمغفرت م

 .شدیحالش دگرگون م د،یدیرا که م قهیصد

•  

 .شبه. تحمل کن هیجان،  قهیصد-

 :و با هق هق گفت دیرا باال کش اشینیآب ب قه،یصد

 ابون؟یتو خ برهیوضع م نیزنشو با ا یآخه کدوم مرد-

 ،یبه راه افتاد. عروس یکرد و سمت محل عروس ینوچ م،یکر

بودند، در جشن حاضر  یکه مذهب قهیصد لیمختلط بود و فام

بدون  یقهیصد دنیبا د ز،ینشدند؛ البته به جز برادرانش که آنها ن

به پا بود. همه با  ییشدند. در جشن، غوغا ریدلگ میحجاب، از کر

اما، دست  قهیبودند. صد نداختهبه راه ا یکوبیرقص و پا ،یخوشحال

هنوز هم قصد  نوا،یکز کرده بود و ب اشیصندل یرو نه،یه سب

طرف  کیمسئله از  نیاش را داشت. غم ابرهنه یپوشاندن باالتنه

در آورده بود.  یاو را ناراحت کرد؛ اما استرس شب زفاف، او را از پا
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 وشحالخ میکر ،یرچشمی. تنها، با اخم و زختیریاشک نم گرید

 :دستش را گرفت و گفت م،ی. کرخوردیو حرص م دیدیرا م

 .میوسط برقص میبر ایب-

 یگریرا سمت د شیو رو دیبا ضرب دستش را کش قه،یصد

 .چرخاند

مختلط هم که  یعروس ،یمرد که سپرد شگریمنو دست آرا-

وسط  امی. بیدیبه همه نشون م یوضعم که منو دار نیبا ا ،یگرفت

. امیبره؟ نه، نم نیم مونده از بهم که برا ییکم آبرو هیکه همون 

 .خودت برو

ها آرام گرفت. همان موقع قهیکرد و کنار صد یطیاخم غل م،یکر

شد.  شیدایکه هم سن و سال گوهر بود، پ قهیصد ییبود که دا

از آنجا خارج  ،یمختلط بودن عروس دنیساله، با د ستیمرد جوان ب

. به ندیرا بب قهیدرب رفت تا هنگام رفتن، صد یشد و به جلو

شد. صداها هر لحظه باال تر  پابه  یاهمهمه ،یدر مهمان کدفعه،ی

 ی. خبر آوردند که قباد با شخصشدیتر م کیو الفاظ رک رفتیم
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حرف، کتش را کند و از  نیا دنیبا شن میشده است. کر شیدعوا

بودند،  دهیدعوا ند که به عمر خود قهیبلند شد. برادران صد شیجا

 قه،یدرفتند و در را بستند. ص یبه اتاق شانیهابه همراه خانواده

خود با  گریاختالف د کیخود انداخت و به  یبه عروس ینگاه

که  یشخص م،ی! آنها آرام بودند و کرشانیبرد؛ خانواده ها یپ میکر

به بازار شام شده بود.  لیتبد شانی. عروسگشتیبه دنبال دعوا م

و  یرا با ناراحت یعروس ت،یآن وضع دنیبا د قه،یصد یخانواده

شدند و به سمت منزل  نشانیماش سوارترک کردند و  یریدلگ

را  قهیدرب، انتظار صد یجلو قه،یصد ییافالطون رفتند. دا

مواجه شد. از  قهیصد یرفتن خانواده یکه با صحنه دیکشیم

 .و ناراحت هستند یکه عصبان دیفهم شانیهاچهره

 کنه؟یم ریخ یدعا قهیصد یبرا یک شه؟یم یدعا چ ریپس خ-

 !رنیباباش که فوت شده، برادراش هم که قبل از خودش دارن م

 نیآمدند و سوار ماش رونیآشفته از جشن ب یبا حال م،یو کر قهیصد

 .شدند
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 .گهینکن د هیانقدر گر قهیاَه صد-

راه افتاد و  نیبود. ماش ریبه شدت دلگ میاما از دست کر قهیصد

که  دی. سر برگرداند و او را ددیخودش را شن ییدا یصدا قهیصد

 .کندیم ریخ یو او را دعا دودیم نیدنبال ماش

دار  هی... سرمانیکن یخدا خوشبختتون کنه... به سالمت زندگ -

... به حرف نیاشب ی... روشن و نوراننی... دختر و پسردار بشنیبش

پدر شوهر و مادرشوهرت گوش کن. اونا رو به تو و تو رو به اونا 

 .. از امروز پدر مادرت اونانسپارمیم

 !...ییدا-

 .هقش بلند شد و دلش پدر خواسترا گفت و هق نیا

*** 

•  

شان آغاز شد؛ البته عاشقانه یزندگ ،یجشن عروس یاهویپس ه در

تا بلکه بتوانند عشق را  دادندیبه آنها فرصت م انشانیاگر اطراف

را ارتقا بخشند. اشرف،  شانیدرون نیریلمس کنند و حس ش



 

85 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

کنار  قه،یرفت. صد اطیو به ح دیخود را سر کش یاستکان چا

سطل بزرگ  کیطعم  گریحاال د فشیحوض نشسته و دستان ظر

 .بود دهیچشلباس چرک را 

 لباسامو؟ یشست-

را پاک کرد و با  اشیشانیپ یبا پشت دستش، عرق رو قه،یصد

 :لبخند گفت

 .شهیمامان. االن تموم م شورمیدارم م-

 یشود با شستن هر روزه یعروس اشرف شدن، برابر م دانستینم

 نیاز ب شیهااو. دخترک، پوست اطراف ناخن یشخص یهالباس

شده بود  دیتبع رحمیب یاوش خود، به خانهخ یرفته بود! از زندگ

 گری. حاال دسوزاندیاو دل نم یهایگاریب یهم برا میکر یکه حت

تازه و خسته  یایمانده بود و دن وبرگشته و ا لیمادر هم به اردب

که هر چند وقت  یمی. او مانده بود و کرشیهایزنانگ ی ِکننده

و دست  انداختندیو دعوا راه م شدیم قهیبا قباد دست به  کبار،ی

منزل مادرش که  یباال یبه طبقه میکر قه،یصد یهاهیآخر، با گر
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 میکر ناز داشت قه،ی. اما صدگشتیدر آن سکونت داشتند برم

همسرش کم  یاو، در عاشقانه گفتن برا ییایخوشحال بود. مرد رو

را  قهیاو، خوب بلد بود دل عاشق صد ییای. مرد روگذاشتینم

 .تر کنداشقع

استراحت  یخسته از کار روزانه، به اتاقشان رفت تا کم قه،یصد

را  شیهااز سرکار برگشت و لباس میکند. در خواب ناز بود که کر

شد و  رهیخ شیو به موها دیعوض کرد. کنار همسرش دراز کش

 :زمزمه کرد

 !؟یکرد یزن. موهاتو چرا مشک یا وونهید-

. چشمان خمار و خواب آلودش، دیخورد و از خواب پر یتکان قهیصد

 .به خودش آمد عیسر قه،یدوخته شد و صد میبه کر

 ساعت چنده؟ ؟یاومد یکِ م،یکر یوا-

 :کاشت و با خنده گفت یهمسرش، بوسه ا یشانیپ یبر رو م،یکر

 .پاشو مامان شام حاضر کرده ؟یخوابیپاشو تنبل خانوم. چقدر م-
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کل روز مشغول بشور و  قه،یصد فیتن نح دانستیچه م میکر

 !به او غلبه کرده است؟ یبساب بوده و خستگ

 یبادمجان بود و تکه ها مهیدور سفره جمع بودند. شام ق همه

...! نبیو ز قهیو صد شدیبچه ها و همسر اشرف م بیگوشت، نص

 یگریبه چشم د قهیو صد نبیوضعشان خوب بود، اما اشرف به ز

 .ستینگریم

 یآن شاداب گری. دشدیم روزشیتر از د فیروز به روز ضع قه،یصد

 تیبار مسئول گریمادرش، حاال د یدردانه زیسابق را نداشت و عز

 یزندگ مهی. کم کم داشت شدیکشیدوشش م یرا رو یمیعظ

شد. خاله آمد و  دایپ میکر یخاله یکلهکه سر و  آمدیدستش م

کوچک، از  یکند! بانو یزندگ قهیو صد میبا کر خواهدیگفت که م

لگن  رشی. زکردیمراقبت م میکر یسرطان زده یخاله

. شدیو خاله بر قدرتش افزوده م کردیم زیو او را تم گذاشتیم

از خاله و  یحرف توانستینم قهیو صد دیپرستیاش را مخاله م،یکر

 .بزند میبه کر شیها ییزورگو
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و  داشتیخود نگه م شیرا شب هنگام پ میو کر قهیصد خاله،

از  یکی. صبح دادیخلوت دو نفره به تازه عروس و داماد نم یاجازه

 :گفت قهیرو به صد میماللت بار، کر یروزها

 .شب که برگشتم برام آش درست کن زم،یعز-

آش را چگونه  دانستیت و اما نمگف یتجربه، چشم یب یقهیصد

 :. شب که شد، خاله گفتپزندیم

 ؟یآش درست کن یدختر! تو اصالً بلد نمیبب-

 .گهید پرسمیاز شما م ینه، ول-

 .بخوابم. خودت درستش کن خوامیم ضمیبه من چه؟ من مر-

 ،یآش پختن یتجربه چیه یب قه،یرا به خواب زد و صد خودش

 گری. ددیاز راه رس میمشغول شد. آش شفته شده بود و کر

کرد.  داریو خاله را از خواب ب دیکند. سفره را چ یکار توانستینم

دور سفره نشستند و خاله، قاشق خود را در آش فرو برد  ،یسه نفر

 ردیرا به سخره بگ اشیپزو آش قهیهم زد و خواست، صد یو کم

 .ردشروع به خوردن غذا ک م،یکه کر
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 یخوب نی. تا حاال آش به اقهیبه به... چقدر خوشمزه است صد-

 .نخورده بودم

 یب میزل زدند. اما کر میهر دو با تعجب به کر قه،یو صد خاله

توجه به آن دو، مشغول خوردن آش بود و آنقدر با اشتها خورد که 

به همسرش  یزینگاه تشکر آم قه،یدهان خاله هم آب افتاد. صد

که کارش افتضاح  دانستیانداخت و در دلش خدا را شکر کرد. م

 قهیخاله اش از دستپخت صد یلوکرد و ج یمردانگ میبود؛ اما کر

هم از  نیکه هم کردیفکر م خودش شیپ میکرد... و کر فیتعر

تالشش را کرده  تینها قه،یو صد دیآیساله برنم زدهیدختر س کی

 .است

*** 

شروع کردند به  دند،یرا د گریکدیشدند و  داریخواب که ب از

. آرام تر که قهیبه صد میو کر دیخند یم میبه کر قهی. صددنیخند

 :دیپرس میشدند، کر

 !؟یدیخند ی. تو چرا میذغال شد نیکه ع دمیمن به تو خند-
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 .دندیدو نهیهر دو گشاد شد و به سمت آ چشمان

 !م؟یشد اهیما چرا س م،یکر یوا-

. از افتندی یآن را دود یرا دور اتاق چرخاندند و همه جا نگاهشان

خاله را  شب،ید عیرفتند و خدا را شاکر شدند که رف رونیاتاقشان ب

 یراقبت کند. پله ها را با سرعت طبرد تا اشرف از او م نییبه زور پا

 رونیآنها چشمانشان از حدقه ب دنیکردند و اشرف و خانواده، با د

 .دست خود زد یروزد. اشرف، 

 ن؟یشد یشکل نیخاک به سرم. شما چرا ا یوا-

 :کنان گفت هیگر قه،یصد

 .شده مامان اهیهمه خونه ام س-

که گردسوز دود کرده است. اشرف  دندیو فهم دندیشان را د خانه

 .دیتوپ قهیدست به کمر زد و به صد

 پس تو حواست کجا بوده؟ ها؟-
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کرد.  هیصورتش گرفت و دوباره گر یدستان خود را جلو قه،یصد

 :و گفت دیدست مادرش را کش ،یگل

 .ولش کن بنده خدا خودشم ناراحته ؟یکارش دار یمامان چ-

هم به سمتش  نبیگرفت. زرفت و او را در آغوش  قهیصد سمت

 قهیصد یو او هم آغوشش را به رو دیبه سرش کش یرفت و دست

 .باز کرد

. میکن یم زی. با هم همه جا رو تمشهینکن درست م هیگر زمیعز-

 باشه؟

 یماندند و خانه ا میو کر قهیآنها رفتند و صد یشان از خانه  همه

کنار  قه،ی. صددیچیپ یم شیهم کم کم در هوا دیع یکه بو اهیس

هق هقش در  ینگاه کرد و صدا واریچمباتمه زد و به در و د وارید

 :و گفت دیبه سر همسرش کش یدست م،ی. کردیچیفضا پ

 .نشده که یزیچ ؟یکن یم هیچرا گر-

 .شده اهیشدن. خونه ام س اهیس لمیوسا ی. همه دهیامروز فردا ع-
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ار او نشست و هم کن میرا گفت و دوباره به هق هق افتاد. کر نیا

نو و  لیبه خانه و وسا یداد و با ناراحت واریاش را به د هیتک

 .ستیشده بودند، نگر فیکه کث شانیبایز

ها آمد. او، آن یآن روز، گوهر به همراه خانواده اش به خانه یفردا

شدند  فیکث لیمشغول بشور و بساب وسا نبیو ز قهیبه همراه صد

. خوردیشان را مخانه فیکث یهاوارید یاما هنوز غصه قهیو صد

 .رفت نبیآمد و به سمت ز اطیبه ح یاسهیاشرف، با ک

 .رو ببر بفروش نایوردار ا نب،یز یآ-

 .لباس را از دست اشرف گرفت یسهیو ک دیدست از کار کش نبیز

 .چشم مامان-

 یبراو گوهر دست تنها مانده اند،  قهیصد دیکه د یرفت و گل او

 .اوردیکمک به سمتشان رفت. اشرف کار کردن او را تاب ن

 .تو کجا؟ برگرد تو خونه-

-تفاوت به مادرش، مشغول کار شد. اسمال آقا یب یگل

 نکهیبود و به محض ا ستادهیا اطیح یدر گوشه -گوسفندشان
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با اسمال  نب،یو ز یو گل قهی. صددیبه سمتش دو د،یرا د قهیصد

 یلیرا خ قهی. اسمال آقا صددادندیو به او غذا م کردندیم یآقا باز

اما آن  قهی. صدرفتیبه سمتش م دیدیدوست داشت و تا او را م

فکر و ذهن او  اش،یدود یروز، اصالً حال و حوصله نداشت. خانه

دور کرده بود. اسمال آقا را از  طنت،یو ش یرا از هر چه سرگرم

 .د و کارش را از سر گرفتخودش ران

آقا نقاش  نی. حسدیغروب بود که همسر گوهر از راه رس یکینزد

و بدون  عیخواهر زنش، سر یخانه تیوضع دنیساختمان بود. با د

 :گفت یمعطل

تو رنگ خودم واست خونه ه؟یخانوم غصه خوردنت واسه چ قهیصد-

 .کنمیم

ودش را در وج یسرتاپا ،یخوشحال یبرق زد و ردا قهیصد چشان

 .برگرفت

 !آقا؟ نیحس نیگیراست م یوا-

•  
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را برداشت و شروع به باد زدن خود کرد.  شیآقا کاله شاپو نیحس

 :و گفت دیپرپشتش کش یهالیبه سب یدست

 .من به شما یدیع نمیا ه؟یها. دروغم چ-

انگار  گریشاد بود. د گرید نباریکرد و ا ییرایآقا پذ نیاز حس قه،یصد

 تیآقا، شخص نیاو در عالم وجود نداشت. حس یبرا یغصه ا

 یکه عصب یبود، اما امان از وقت یداشت. فرد شوخ طبع یبیعج

 .شدیم

 کجاست؟ التیخیاون شوهر ب نمیبب-

 .آقا نیرفته سرکار حس-

اون وقت خواهر خانوم  گذرونه،یخوش م رهی. خودش مگهیبله د-

 .دستم بهش نرسه نکهیغصه بخوره. مگه ا نهیبش دیمن با

 :را صاف کرد و گفت شیصدا گوهر

 .نرفته که یگذرونگفت رفته سرکار. خوش ن؟یحس یگیم یچ-

 .باشه خانوم. ما هم باورمون شد-
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شروع شد. شام را  گریکدیدو مرد با  یها یآمد و شوخ میکر

 میکرو  قهیصد یآقا آمد و خانه نیآن روز، حس یخوردند و فردا

 !میمال یِرا، رنگ زد؛ صورت

*** 

 یباق اریرا به قصد د یبودند که خاله دار فان دیع یحال و هوا در

حالل نمودن او نکرد.  یدرنگ برا یالحظه قه،یترک کرد و صد

 ادیشان نشسته بود و به خانه یافسرده و ناراحت، گوشه م،یکر

و خودش هم  دادیم یاو را دلدار قه،ی. صدختیریخاله اشک م

. نه کردیم یبود اما احساس خالص تانگار ناراحت شده بود. ناراح

خاله ناراحت باشد؛ بلکه تنش خسته و کوفته  یکه از نگهدار نیا

 !نداشت؟ شتریچهارده سال ب نکهیشده بود. مگر نه ا

سر خود انداخت و با مهمانانش به سمت در  یچادرش را رو اشرف،

 :گفت قهیخود را پاک کرد و رو به صد یرفت. اشک ها

 .میسر خاک. تو ناهارو آماده کن تا ما برگرد میریما م-
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 یدهان خود گرفت. برا یو دستانش را جلو دیبه خود لرز قه،یصد

 یتوانست غذا آماده کند؟! اشرف که م یآن همه مهمان، چگونه م

شد و سرش را به داخل  مانیت در را پشت سرش ببندد، پشخواس

 .خانه برد

 .هم خوشمزه اش کن یناهار کوفته باشه. حساب-

 یای. دردیسر خود کوب یبا دو دستش رو قه،یبسته شد و صد در

 ،یشد. گل لیبه س لیچشمانش مواج شد و راهش را باز کرد و تبد

 .دید ختنیررا در حال اشک  قهیآمد و صد رونیاز مستراح ب

 ه؟یگر ریز یشده زد یبابا. باز چ یا-

 :هق کنان پاسخ داد هق

 ...مامان... مامان-

 اش؟ هیکار اونه. خب بق دمیآره، فهم-

•  

 !اون همه آدم... من یبهم گفت ناهار کوفته درست کنم؛ برا-
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 ...ادیبگم ب نبیبذار به ز-

 .شلوغه یرو انجام بده. سرش حساب گهید ینه. به اونم گفته کارا-

 .را زدود شیرا در آغوش گرفت و اشک ها قهیصد ،یگل

 .کنم یغصه نخور. من کمکت م-

 ؟یکوفته بپز یمگه تو بلد-

 نه بابا. از کجا بلد باشم؟-

همه  نیا یکه برا نیخب منم تا حاال کوفته نپختم. چه برسه به ا-

 .آدم هم بپزم

 کرد؟ یکوفته درست م یچجورمامانت  ادیم ادتی! نمیبب-

 :فکر کرد و گفت یکم قه،یصد

 .ادیز نقدریکرد؛ نه ا یخب آنا جان کم درست م ی... ولادمهی-

 م؟یکن کاریبابا. پس چ یا-

 .دیپر شیاز جا قهیصد-
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 خوبه؟ ینطوریا ؟یکنم موادو. ها گل یخب منم چند برابر م-

مشغول شد. از هر کدام، چند مشت به  قهیمواد را آورد و صد یگل

لب گفت و شروع کرد. قلبش با  ریز ینسبت افزود و بسم ا...

را داشت که  نیا یزد و هر لحظه واهمه  یم یسرعت سرسام آور

بار  کی. دیترس یم ینکند کوفته ها وا بروند و خراب شوند. حساب

 یرارا بار آورد. حال ب فتضاحسه نفر آش درست کرد و آن ا یبرا

قلبش  یپخت! دستش را رو یآن همه مهمان، داشت کوفته م

کنارش  ،ینشست. گل اطیمشرف به ح یپله ها یگذاشت و رو

 :گرفت و گفت یجا

 حالت خوبه؟ قه؟یشد صد یچ-

حرف زدن  یدرد گرفته بود از آن حجم استرس. نا یکم قلبش

 .کرد نییسرش را باال و پا ش؛ینمانده بود برا

 ارم؟یواست آب ب یخوا یپس چت شده؟ م-

آورد. تا  شیآب برا یوانیل ،یکرد و گل نییسرش را باال و پا دوباره

هزار بار مرد و زنده شد. اشرف، همچون  قهیمهمانان، صد دنیرس
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شدند. با  ییرایمشغول پذ قهیو صد نبیملکه ها، نشست و ز

. اورندیفروخت. دستور داد تا غذا را ب یعروسش به جمع فخر م

 .ها برد تهرا به سمت ظرف کوف یگل قه،یصد

 .! مامان گفت غذا رو ببرمیگل یوا-

 اقیرا با اشت قهیدرب ظرف بزرگ را با دستمال برداشت و صد ،یگل

 .صدا زد

 !مـــــاه ؛یپخت یچ نیبب ایب ق،یصد یوا-

و  دیدرخش یشحال. چشمانش از خوستادیرفت و کنار ظرف ا قهیصد

 اهیمادرش، دست به س یکه در خانه  یبه خود افتخار کرد. دختر

غذا پخته  یریکث تیجمع یزد، حاال کدبانو شده و برا ینم دیو سف

 .شد یباورش نم زیکوفته! خودش ن ؛ییبود! آن هم چه غذا

بدمزه  دیترسیبه پا بود.  م یآشوب قه،یرا بردند و در دل صد غذا

. دستان عرق اوردیاز مزه غذا سر در ن چیشده باشد. خودش که ه

 یانداخته، منتظرِ تشر ها ریکرده اش را در هم فرو برده و سر به ز
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اشرف مانده بود. فاتحه و صلوات را که خواندند، پچ پچ ها شروع 

 :ها گفت لیاز فام یکیشد و 

خدا خواهرتو  بود. یاشرف خانوم، دستت درد نکنه. عجب کوفته ا-

 .رحمت کنه

 .زد یا روزمندانهیلبخند پ اشرف،

 .امرزهینوش جونتون. خدا رفتگان شما رو هم ب-

 :گفت گرید یکی

 یخوشمزگ نیخوشمزه بود. تا حاال تو عمرم کوفته ا یلیخ یوا-

 ه؟ینخورده بودم. آشپزش ک

 :گفت عیسر ،یگل

 .خانوم آشپزش بوده قهیصد-

 :گفت یکیهمه گرد شد.  چشمان

 !همه آدم کوفته پخته؟ نیا یبچه برا نی! اقه؟یصد-

 .باال رفت قه،یدفعه، اول بار بود که اعتماد به نفس صد آن
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*** 

•  

را داد و  شیداروها قه،یگفت. صد یم انیکرده بود و هذ تب

را بوسه  اشیشانیو پ دیبه سر همسرش کش یکنارش نشست. دست

دشوار  قهیصد یبرا ش،یاشک ها ختنین در رزد. توان کنترل کرد

 :بود

 .. من کنارتمزمیعز یشیخوب م-

که خواب به  شدیم یاما، چند روز قهیبه خواب رفت و صد م،یکر

منزل  یاش را بغل گرفت و راهبود. مهناز، بچه امدهیچشمانش ن

باز بود. آن را گشود و وارد  مهین م،یکر یبرادرش شد. درب خانه

 د،ید میسر کر یرا که در حال چرت زدن باال قهیخانه شد و صد

 :دیکش قهیصد ربه کم یسمتش رفت. آرام، دست

 !جان؟ قهیصد-

دوباره  دنش،یو چشمش به خواهر شوهرش افتاد. با د دیپر چرتش

 :و مهناز را بغل گرفت ختیاشک ر
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خاله رفته، به چه حال و  یتاز وق میکر نیمهناز خانوم. بب یوا-

 !افتاده یروز

 :کرد و گفت یمصلحت یآغوشش که جدا شد، مهناز اخم از

داره؟ پاشو برو به  یزار هی. گرگهیتب کرده د کمیخجالت بکش. -

 .نکن هیگر یهم الک گهی. دایدست صورتت آب بزن ب

برخاست و به سمت  شیو از جا دیرا باال کش اشینیآب ب قه،یصد

و از خدا  ختیرفت. با رفتنش، مهناز آرام آرام اشک ر آشپزخانه

 یاو قربان یاش به جابچه رد،یخواست اگر قرار است، برادرش بم

 !شود

 .جان! فدات بشم من، پاشو داداش. تو رو خدا پاشو میکر-

مهناز گذاشت.  یرا جلو ینیآمد و س ریو شکرپن یبا چا قه،یصد

را پاک کرد و دردش را  شیهااشک ند،ینب قهیکه صد یمهناز، طور

با هم حرف زدند و مهناز رفت. رفت و چند روز بعد،  یپنهان. کم

اش را از دست داد. کودکش را از دست داد و حال کودک چند ماهه

به او گفت که چند  یشد و گل بخو میبرادرش خوب شد. حال کر
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ش سر اوست تا حال یو باال دهینخواب قه،یشبانه روز است که صد

 .خوب شود

. وسط روز جمعه بود ستینگریم قهیتر به صدعاشقانه نباریا میکر

. دیتابیم نیزم یدهیتر به تن خشو آفتاب، با قدرت هرچه تمام

 یبخوابد و خستگ یگذاشت تا کم یبالشت یسرش را رو قه،یصد

. نگران دیو قباد به گوشش رس میکر ادیداد و فر یدرکند که صدا

. باز هم دیرا گرفت و سرک کش هاپله رفت و نردهشد و به راه

را به رعشه انداخته بود.  قهیآن دو مرد، تن و بدن صد یدعوا

قلب بود، اما انگار عادت شده بود خوش یهرچند که قباد، ذاتاً مرد

 کهیدر حال م،یشود. کر قهیدست به  میبا کر کبار،یکه هرچند وقت 

قه را گرفت و یها باال رفت و دست صدبود، از پله درهم شیهااخم

 :افتاد هیبه گر قهیهمراه خود کشاند. صد زیاو را ن

 شده؟ چرا دعواتون شد دوباره؟ یجان چ میکر-

 :را رها کرد قهیدست صد میشان رفتند و کرداخل خانه به
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و از  رمیگیاتاق م هی رمیرو جمع کن. فردا م لیوسا قه،یصد-

 .میریم نجایا

 :اضافه کرد میشده بود که کر جیگ قهیصد

 .بمونم یحاج یخونه تونمینم گهی. دقهیصد عیسر-

 :دیاش را نرم بوسو گونه دیرا در آغوش کش میکر قه،یصد

 .یتو بخوا ی. هرچزمیباشه عز-

 قهیبه صورت صد یزد و دست یباز شد. لبخند میکر یهااخم

 .را پاک کرد شیهاو اشک دیکش

*** 

•  

که  شدیم یرفته بودند، چند وقت دیجد یکه به خانه یآن موقع از

 یآالمد و سانت یآشنا شده بود. دختر ییدر نانوا یبا دختر قهیصد

که به  گشتندیبرم دیروز از خر کیکه معلم است.  گفتیمانتال. م

 :گفت قهی. صددندیرس قهیصد یدرب خانه یجلو
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 .میبا هم بخور یزیچ یچا هیبفرما تو -

 :شد و لبخند زد رهیخ قهیصد یبه چشمان آب دختر

 ستم؟یمزاحم ن-

خاص خودش  جانیو ه یخوشحال شد و با همان سادگ قه،یصد

 :پاسخ داد

 .اصالً-

 :را تا انتها باز کرد و ادامه داد در

 .خانم دیبفرما خورش-

شان که در حال خانهبه همسر صاحب قهیکه شدند، صد اطیح وارد

کرد.  یرا به او معرف دیآب دادن به باغچه بود، سالم داد و خورش

خانم، به آنها خوشامد گفت و به کار قبلش مشغول شد. زن  رهین

 قه،ی. صددیکشیسرک نم قهیو صد میکر ینبود و در زندگ یفضول

 .اش شوداز او مهمان وارد خانه اولدر را باز کرد و اجازه داد 

 .جان دیما تو خورشبفر-
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و کمرش را  دیکش اششدهونینیش یبه موها یدست د،یخورش

دارش را پاشنه یهاتر کرد و سپس، وارد خانه شد. کفشصاف

را  شیهاکفش قهینگفت. صد یزیبه او چ قه،یو اما صد اوردیدرن

صحنه، از او  نیا دنیبا د دیدرآورد و وارد خانه شد و خورش

 .در گذاشت یجلورا از پا کند و  شیهاکرد و کفش یعذرخواه

 .نیجان. راحت باش دیخورش کنمیخواهش م-

 .دیراحتم گلم. بازم ببخش-

دوباره به خانه که نه، به اتاق کرد. به  ینگاه ستاد،یکه ا صاف

 :خودش گفت

. میبود کایبا من ازدواج کرده بود، االن امر می... اگر کرفیح-

 ...اتاقِ نیکجا و ا کایامر

 :را پاره کرد دیافکار خورش یرشته قه،یصد

 .نیبفرما... بفرما بش-

 یاو را تا پشت قهیرا کنار در گذاشت و صد دشیسبد خر د،یخورش

 یرا رو لشیکرد و سپس به سمت آشپزخانه رفت. زنب یهمراه
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و وسط سفره گذاشت.  دیکش رونیها را بگذاشت و نان یجاظرف

 دهیکه خر ییهاوهیرا روشن کرد. م یسفره را بست و سپس کتر

به سمت  یدستشیو کارد و پ وهیبود را شست و سپس با ظرف م

 .رفت دیخورش

 .جان دیخورش یخوش اومد-

 ؟یدی. دستت درد نکنه. چرا زحمت کشقهیصد یمرس-

 .نکردم که یکار-

تعارف  وهیت و به او مگذاش دیخورش یجلو یو کارد یدستشیپ

 .کردندیو با هم بگو و بخند م خوردندیم وهیکرد. م

 ؟یجون، چند وقته ازدواج کرد قهیخب صد-

 .ناستیسال ا هی-

 ؟یهست یاز شوهرت راض-

 .. خدا رو شکرهیآره مرد خوب-

 :لرزدیم دیخورش قلب
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 !نیخدا رو شکر! پس عاشق هم هست-

 ریزد و سرش را به ز یگلگون شدند. لبخند قه،یصد یهاگونه

 :بغضش را فرو داد و اضافه کرد د،یانداخت. خورش

 ؟یعکسش رو دار-

دلکشش را به  اریبلند شد تا عکس  شیاز جا جانیبا ه قه،یصد

 :نشان دهد دیخورش

 .ارمیبله االن م-

 دیپولش را که در آشپزخانه گذاشته بود، برداشت و نزد خورش فیک

 :گرفت دیرا باز کرد و سپس آن را به سمت خورش فشیبرگشت. ک

 .میشوهرمه... کر نیخانم. ا دیخورش ایب-

داشت. قلبش شروع به  دیهمان عکس را خود خورش گرید ینمونه

خانواده را برهم  نیا انیتپش کرد و در دلش گفت که من بن

موضوع شود که  نیمنکر ا توانستینم گر،ی. اما از طرف دزنمیم

پرتگاه دل بود  یکه لبه ی. بغضندیآیم گریکدیبه  میو کر قهیصد

 :داد قهیصد لیرا بست و تحو فیتا ببارد را قورت داد و ک
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 .نیخوشبخت بش-

•  

را که از او  فشیتشکر کرد و ک دیاز خورش ،یپر از شاد قهیصد

رش همس یجذاب و مردانه یبه چهره یگرفته بود، باز کرد. نگاه

تا ابد عاشقانه  توانستیدرون قلبش جابجا شد. م یزیانداخت و چ

حواسش را به  دیبا قهیمهمانش بود و صد دینگاهش کند اما خورش

 یسخت بود، اما آه شیبرا میکر ی. دل کندن از چهرهدادیاو م

 یبا قلب دیبعد، خورش یرا بست. ساعت فیو باالخره ک دیکش

را با عکس  قهیکه لگدمال شده بود، رفت و صد یشکسته و احساس

 .تنها گذاشت ارشی

. بعد از چند دیاز چشم چپش چک یبود و قطره اشک میتنگ کر دل

که  ییهایبرخاست و به آشپرخانه رفت. سبز شیاز جا قه،یدق

بود را پاک کرد و شست و بعد، شروع به خرد کردن آنها  دهیخر

 هایدرست کند. کار سبز یبزسقورمه میکر یبرا خواستیکرد؛ م

و سپس جارو زدن کرد و بعد از  یریکه تمام شد، شروع به گردگ
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 یاتمام کارها، به آشپزخانه بازگشت تا شام را آماده کند. چاشن

 !شتریب ینمک و فلفل و عشق بود؛ عشق کم شیغذا

خانه را  یبه خانه برگشت، به استقبالش رفت. پرده میکه کر شب

دستان  یوجود او، حل کرد. حلقه یو خودش را در گرما دیکش

از او جدا شد و  قه،یتر شده بود که صددور کمر او محکم م،یکر

 :گفت

 .یخسته نباش-

 :دیاو را نرم بوس یگونه م،یکر

 .نطوریخوشگلم. تو هم هم یمرس-

 :گفت اقیو با اشت دیکش بو

 !؟یقورمه سبز-

 :لبخند زد قهیصد

منم  ،یبار گذاشتم. دست و صورتتو بشور یآره. برات قورمه سبز-

 .سفره رو انداختم
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 ییو بعد، به سمت دستشو دیکش شیهااو را در بند بوسه م،یکر

بود و عشق را در دل او زنده  قهیصد ینیربیرفت. عطر تنش هنوز ز

برگشت، غذا را  میکه کر ی. سفره را انداخت و وقتداشتینگه م

 دیغذا کش شیط سفره گذاشت. دور سفره نشستند و براو وس دیکش

 :گفت جانیو با ه

خوش لباس و  یلیکردم. خ دایدوست پ هی ایآقا تازگ میکر-

 .مهربونه

 .ینجوریا یایهم در م ییخوبه... از تنها ؟یجد-

 پوشهیم یخوشگل یهامون. انقدر لباسآره. امروز اومد خونه-

. کنهیم ونینیاست. موهاشو شرفته شگاهیآرا شهی. هممیکر

رنگ و خوش یها. کت و دامنپوشهیقشنگ م یهالباس

 .بگردم یاونجور شهی. من روم نمدهیم یخوب یخوشگل. انقدر بو

 :دیخند میکر

 .ذارمیمن نم ،یبگرد یهم اونجور یبخوا-

 :و گفت دیکش یآه قهیصد
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 ؟یخوش به حالش. درس خونده، معلم شده. با سواده. من چ-

و  دیدست از غذا خوردن کش م،یکه کر دیترکیداشت م بغضش

 :او شد یرهیخ

 بود؟ یاسمش چ-

 !اسمشم قشنگه ؟ینیبی. مدیخورش-

آمده بود که  دیشستش خبردار شد. خورش م،یو کر دیآه کش دوباره

 :ه مشغول خوردن غذا شدصاف کرد و دوبار یی. گلوردیانتقام بگ

 .یباهاش دوست بش ینیبیم ابونیخ یکه تو وینداره هرک یلزوم-

 .هیدختر خوب یلیکه. خ ستین یهرک-

که  دیماجرا شد. ترس نیا رینگفت و ذهنش درگ یزیچ گرید میکر

که چطور  دانستیآنها را به هم بزند. نم یزندگ دیوقت خورش کی

 گرید یشود. از طرف اشیو نگذارد که وارد زندگ ستدیاو با یجلو

 نیببرد و از او دل چرک ییاش بواز گذشته قهیصد دیترس یم ز،ین

 .شود
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*** 

•  

. فشردیدر دستش را م یشهیبود و ش ستادهیسر قابلمه ا یباال

داخل قابلمه انداخت و عرق  اتیبه در، و سپس به محتو ینگاه

به قول خودش  یهرچه زودتر ماده دیلرزاند. باکل بدنش را  یسرد

.؛ درست ختیریم میو کر قهیصد یجادو جنبل را در ظرف غذا

را در دستش بلند  شهی. شرگرددب ییاز دستشو قهیصد نکهیقبل از ا

 :زدیم بیو به سمت قابله کج کرد. به خودش نه

! یهمه پولش رو داد نیا ؟یهست ی. معطل چدیخورش گهید زیبر-

 .زود باش

و  دیلرزیرا کج تر کرد و آب دهانش را قورت داد. بدنش م شهیش

تمام جانش را غرق در خود کرده  ،یحال، احساس سوختگ نیدر ع

 :را از قابلمه دور کرد شهیآخر اما، ش یبود.  لحظه

 .تهیدور از آدم نیآدم باش. ا دیخورش-
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را به هال از آشپزخانه خارج شد و خود  عیلرزانش سر یپاها با

را بست و آن را داخل  شهیقبلش نشست. در ش یرساند و سر جا

برگشت و  ییاز دستشو قهیگذاشت. همان موقع صد فشیک

که چرا  دانستیکرد که بر خود مسلط باشد. نم یسع د،یخورش

. با روندیم نیبد همه از ب یحس ها ند،یبیرا م قهیصد یوقت

 ییبایاوست؛ ز ییبایخاطر ز یبرا دیکه شا کردیخودش فکر م

 .اشیمعصومانه و آسمان

خاطر باشد که  نیبه ا دیکه شا کردیگمان م یگریطرف د از

 قهیبود و صد میهنوز بچه است. خودش هم سن و سال کر قهیصد

چند سالش بود؟!  قهی. حق هم داشت. مگر صددانستیرا بچه م

خند به سمت با لب زی. او نستیرا نگر قهیبر لب زد و صد یلبخند

... به اشیآب شمان. به چکردینگاهش م دیرفت. خورش دیخورش

آن  ییطال یهاشهیاش که رو خم رنگ شده چیپر پ یموها

خم  قهیاش. صدمعصومانه ییبای... به زفشیدرآمده بود. به اندام ظر

 :شد و رو به او گفت

 جان من نماز بخونم؟ دیخورش-
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 .راحت باش زمیبخون عز-

تشکر کرد. سجاده و چادرش را از داخل  دیو از خورش ستادیا صاف

عطر مادرش  میو مشغول نماز خواندن شد. شم دیکش رونیکمد ب

 یتوانست بو یم یکه از چادر بلند شد، مشامش را نوازش کرد. حت

داشت، باز  گاریکه از س ینفرت یرا هم بفهمد. اما با همه گارشیس

از  نیبلور یهادیشد. به سجده که رفت، مروار هیهم دلتنگ رق

لرزان از  یها. با لبختندیسجاده ر یچشمانش سُر خوردند و رو

 یسع د،ینماز که رس یو به انتها گفتیغم غربت، سبحان ا... م

 .دینگر گریکرد که بغضش را فرو نشاند و د

. غمش را در دل پنهان ندیبب انیاو را گر دیخورش خواستینم دلش

. سالمش را خواند و گفتیکس نم چیبه ه ش،یو جز خدا کردیم

اش را جمع کرد و هر . چادر را درآورد و سپس سجادهدیمهر را بوس

را خاموش کرد و نزد  یپزدو را داخل کمد گذاشت. چراغ خوراک

 . آنقدر گرم صحبت شدهشدبرگشت و مشغول صحبت  دیخورش

 ترکیتار یکه خانه کم یگذر زمان نبودند و وقت بودند که متوجه

به آشپرخانه رفت و  قهیغروب است. صد کیکه نزد دندیشد، فهم



 

116 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

که برگشت،  یرا روشن کرد تا غذا داغ شود. وقت یپزچراغ خوراک

دوشش انداخت  یرا رو فشیبرخاست و ک شیاز جا عیسر دیخورش

 :گفت رفت،یکه به سمت در م طورو همان

 .برم دیشد. با رمید قهیصد یوا-

 :به دنبالش راه افتاد قهیصد

 .میشام رو با هم بخور ستایوا ؟یریخانم. کجا م دیخورش ستایوا-

 .شمیمزاحمت نم گهید نیاز ا شتری. بزمینه عز-

که  یحالتخوش اهیرا که باز کرد، چشمانش، با چشمان س در

بسته بود، دوخته شد. قلبش، در دهانش  دارشانیعاشقانه دل به د

اما به خود  میچشم بپوشد از عشقش. کر توانستیو نم زدیم

 :گفت قهیزد و رو به صد یمسلط بود. لبخند

 شونن؟یا دتیدوست جد زمیعز-

 :دیاز همه جا، خند خبریب قهیصد

 .جون هستن دیسالم. آره خورش-
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 :کرد و گفت دیمحو نشد. رو به خورش م،یلب کر یاز رو لبخند

 .وقتمسالم خانم. خوش-

او بود، چند بار پلک زد و  یرهیکه تا به آن موقع، خ دیخورش

 :. لب تر کرد و گفتدینگاهش را از او دزد

 .نیسالم. همچن-

 ییشد. با صدا اطیسپس به سرعت از کنار او گذشت و وارد ح و

 :گفت یفیضع

 .من رفتم. خداحافظ قهیصد-

 :برد و گفت رونیسرش را از داخل خانه ب قهیصد

 .تو دختر. خدا به همراهت یدار یاچه عجله-

را گرفت و او را همراه خود به داخل خانه برد.  قهیبازوان صد م،یکر

در هم  شانیهاصحبت به او نداد. نفس یدر را بست و اجازه

 چیرا قاب گرفت. ه قهیصد یصورت مهتاب م،یو دست کر ختیآم
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 قهیاز صد میغذا که درآمد، کر ینبود. اما بو ییتوان جدا کدام را

 :جدا شد و گفت

 .فکر کنم غذا االناست که بسوزه قهیصد-

صورتش کوفت و به آشپزخانه رفت. خدا  یبا دو دستش رو قهیصد

 :را شکر کرد که غذا سالم مانده و نسوخته و در دلش گفت

 .دهیکَر بو بودنم کار دستم م نیآخر ا-

*** 

•  

گفته  هی. رقزدیبود و به پشت گوشش عطر م ستادهیا نهییآ یجلو

خودش  شیپ میدرست کرده است. کر لیخَش شیبود که برا

 :گفتیم

رنگارنگ و  یغذاها شهیها هم. چون اونهیخاص یغذا یلیالبد خ-

 .کننیخوب درست م

 :بود ستادهیدم درب خانه منتظر ا قه،یصد
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 ؟یآقا! پس کجا موند میکر-

 :آخر را به خودش انداخت و گفت نگاه

 .زمیاومدم عز-

از خانه خارج شد.  قه،یسمت درب خروج رفت و همراه صد به

به خود غره شده بود که شوهرش خوش لباس است.  قهیصد

 ابانیلغزاند و همراه او تا سر خ میانگشتان کر انیانگشتانش را م

شور و شوق را در  توانستیم میشدند و کر یرفت. سوار تاکس

 .ندیبب قهیصد یچهره

 !خانم یخوشحال-

 :و گفت دیچک قهیاز چشم صد یاشک

 .شون تنگ شده بودواسه یلیآره. دلم خ-

 .لیاردب میریما که تند تند م-

 .شمی. دل تنگش مگهیآره. اما خب مامانمه د-
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 یو سرش را نوازش کرد. به خانه دیجلو کش یرا کم قهیصد چادر

مادرش را  قه،یکردند. صد یبوس دهیبا همه د دند،یافالطون که رس

شده  بیبد بو ترک گاریو عطر او را، هرچند با س دیدر آغوش کش

 .بود، استشمام کرد

 !یقربونت برم دخترم. چقدر خانوم شد-

 :ختیرا به دامن مادر ر شیهاو اشک دیمادرش را بوس یگونه

 .دلم براتون تنگ شده بود آنا جان-

 .منم دلم برات تنگ شده بود دخترم-

. دیمعصومه پر کش یو بعد از آن دلش برا دیمادرش را بوس دستان

 یشانی. گوهر پختندیو اشک شوق ر دندیرا در آغوش کش گریکدی

ها همه به آشپزخانه . خانمدیو در آغوشش کش دیرا بوس قهیصد

از آشپزخانه  یارا آماده کنند. معصومه، گوشه لیرفتند تا خش

نگاهشان  یکس دیکه د قهیانداخته بود. صد ریزو سربه ستادهیا

 :دیبه سرش کش یکنارش رفت و دست کند،ینم

 ؟یشده باج یچ-
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 :دوخت و گفت قهیرا به صد اهشیچشمان س معصومه،

 الطون منو دوست نداره؟چرا داداش اف ؟یباج-

 :زمزمه کرد رگوششیزد و ز یلبخند تلخ خواهرش

خوبه. اما  شهیهات هم. نمرهی. زرنگیخون. درسیچون تو باهوش-

ته  ی. ولزمیعز ی. چون تو خوبستین ینجوریا ادیدختر خودش ز

معصومه  میکنیمون بهت افتخار م. همهکنهیدلش بهت افتخار م

 .جان

 ؟یگیراست م-

 ؟یدیتا حاال از من دروغ شنتو -

 :گفت یبه آرام قهیلبخند زد و صد معصومه

 . باشه؟اینگ یبه کس نویا یول-

 !باشه-

 یبه موها یکراواتش همرنگ کتش را صاف کرد و دست م،یکر

به  قهیصد د،یکه د دیکشیرا م لی. انتظار خشدیاش کشزده رایکت
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همراه معصومه آمد و همراه هم سفره را پهن کردند. بعد از آن، 

 اوردهیهمراه خود، بشقاب ن کسچیآمدند و ه کیبه  کیها خانم

 یکنارش جا قهیصد کردکهیم گاههاج و واج آنها را ن م،یبود. کر

 :گرفت و گفت

 .ارهیرو م لیداداش خشاالن زن-

اد افراد حاضر آورد و لگن بزرگ و چند قاشق به تعد کی فه،یلط

 :گفت یوسط سفره گذاشت. و با شاد

 .آنا پز لیخش نمی. امیبفرما آقا کر-

 .به غذا زد یو ناخنک دیخند آنا

سر خم کرد و با تعجب داخل لگن را نگاه کرد. دور تا دور  میکر

بود و وسط آن، عسل و کره که با هم مخلوط شده  ریآن، خم

به غذا ناخنک زد، گمان کرد که البد آن  ه،یرق دیکه د میبودند. کر

از آن  یازد تا تکه لیخش ری. دست به خمخورندیغذا را با دست م

 امشانیرا بکند و بر دهان برد که انگشتانش سوختند. خواست الت

وط عسل و کره فرو برد و از بخشد که همان انگشتان را داخل مخل
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دادش به هوا رفت. پسران افالطون، از خنده، دراز به  ،یشدت داغ

 میچادر برده بود تا کر ریسرش را ز ر،یدراز افتاده بودند و گوهر ز

. او بردیو لذت م دیدیرا م می. افالطون اما کرندیرا نب شیهاخنده

 .بود قهیصد یانتخاب برا نیرا دوست داشت و به نظرش بهتر

*** 

•  

 .جان، اصرار نکن قهیتو رو خدا صد یوا-

 .و او را داخل خانه برد دیرا کش دیدست خورش قه،یصد

 .. دلم واست تنگ شده بودگهیتو د ایب-

کرد.  ییرایرا کشان کشان به داخل خانه برد و از او پذ دیخورش

 :او را فرا خواند دیکه رفت، خورش یپزسمت چراغ خوراک

 .باهات حرف بزنم خوامیم ایجان. ب قهیصد-

 .امیناهار رو بار بذارم ب ستایاالن. وا-

 .خورمیبرم. ناهار نم خوامیم ای. بقهینه صد-
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و نزد  دیاست، دست از کار کش یجد دیلحن خورش د،یکه د قهیصد

 :خورده نشده، گفت یهاوهیم دنیاو رفت. با د

خودم واست  امیبذار ب ؟ینکرد لیم وهیرا مجان چ دیخورش یوا-

 .رمیپوست بگ

 دیبود، کش ستادهیسرش ا یدست او را که باال ،یبا کالفگ دیخورش

 :و گفت

 .باهات صحبت کنم خوامیم نیبش ایب-

 .او شد یرهینشست و خ دیخورش یرو به رو قه،یصد

 خانم جان؟ دیشده خورش یزیچ-

 :آرام گفت ییشد. با صدا ریو سر  به ز دیکش قیعم ینفس دیخورش

 .توام ی... من... من شرمندهقهیصد-

 ؟یزنیحرف رو م نیدشمنت شرمنده. چرا ا-

 :داد و گفت رونینفس لرزانش را ب دیخورش

 .تیمن... من با نقشه اومدم... اومدم تو زندگ نکهی... انکهیواسه ا-
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 قه،یو صد گفتیم دیشک کرد. خورش شیهابه گوش قهیصد

 نکهیو از ا ختیریاو را باور کند. اشک م یهاحرف توانستینم

 د،یشده بود. خورش رینکرده، دلگ فیاو تعر یماجرا را برا میکر

 :گفت ریکرد، سر به ز فیتمام ماجرا را تعر یوقت

 ومدیکه دلم ن یخوب و صاف و ساده و مهربون نقدری... تو اقهیصد-

. فقط یکه بگ یی... از... از هرجاتیدگ. از زنرمیکنم. من م یکار

 .منو ببخش

 دینشسته بودند. خورش ریرا نگاه نکردند. هر دو سر به ز گریکدی

 قهیصد یاز خانه ریزرا برداشت و همانطور سربه اشیدست فیک

هق افتاد. باورش به هق قهیخارج شد. با بسته شدن در، صد

که خودش هم  یافتاده باشد. با حال شیبرا یاتفاق نیچن شدینم

و به آشپزخانه رفت.  استبرخ شیبفهمدش، از جا توانستینم

گذاشت و مشغول پخت و پز شد.  یپزچراغ خوراک یقابلمه را رو

کرد بر خودش مسلط باشد. به خودش  یصورتش را آب زد و سع

 :گفت
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 دی. خورشفتادهین یبوده، واسه گذشته بوده. االن که اتفاق یهرچ-

 .تموم شده یناراحت باشم. همه چ دیهم که رفت. نبا

که آمد، به استقبالش رفت. کتش را گرفت و آن را مرتب،  میکر

دست خودش نبود.  آمد؛یداد. اما لبخندش نم یداخل کمد جا

را گرفت و او را سمت خودش  قهیصد فیظر یهاشانه م،یکر

 :چرخاند

 قه؟یصد-

 .در هم رفت شیهاانداخت و اخم ریسر به ز قهیصد

 ؟یشده؟ چرا ناراحت یچ زمیعز-

 :باز کرد لب

 .نجایا ادیهم نم گهیبهم گفت. د ویهمه چ دیخورش-

 :افتاد قهیصد یهاشانه یسست شد و از رو میکر یدستها

 ؟یاز من ناراحت-

 :شد رهیبه او خ شیهابا همان اخم قهیصد
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 ؟یچرا بهم نگفت-

 .تموم شده بود یچون همه چ-

من باهاش دوست  ،یقبالً اونو دوست داشت یگفتیاگر م-

 .شدمینم

 .دوست نشو ینیبیم ابونیخ یکه تو یمن که گفتم با هرک-

 .یگفتیبهم م دیبا-

 :دیرا در آغوش کش قهیصد د،یند شیرو شیپ یاکه چاره میکر

 .ی. خواستم ازم ناراحت نشدیببخش-

 :نشاند نیزم یو دستش را گرفت و او را رو دیرا نرم بوس اشگونه

 .ارمیمن سفره رو ب نیبش ایحاال ب-

سفره را  مینشست. کر نیزم یزد و رو یلبخند کمرنگ قه،یصد

 :گفت میآب شده بود که کر قهیصد خیپهن کرد و غذا را آورد. 

 .ببردت دکتر خوادی... فردا مامان مقهیصد-

 :گفت رتیو با ح دیذا کشدست از خوردن غ قهیصد
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 دکتر؟! چرا؟-

 .یو تو هنوز حامله نشد میدکتر زنان. ما چند وقته ازدواج کرد- 

 .خب... خب من... سنم کمه هنوز-

 .خوادی. من دلم بچه مقهیصد میما چند وقته ازدواج کرد-

 گریشد. د شیانداخت و مشغول خوردن غذا ریسر به ز قه،یصد

پرفراز  یبود که زندگ دهیبعد ماند. فهم نزد و منتظر اتفاقات یحرف

 .بپوشد و جا نزند نیکفش آهن دیرو دارد. با شیرا پ یبیو نش

*** 

•  

دادند  حیجیمطب دکتر شد. تر یراه قهیخودش به همراه صد میکر

. بعد از شوندیدار نمکه خودشان بروند و بفهمند که چرا بچه

انتظار، باالخره نوبتشان شد و وارد مطب شدند. دکتر که از  یساعت

مشکلشان،  دنیبعد از شن کرد،یچپ نگاه مهمان ابتدا، به آنها چپ

 :با کراهت گفت
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 .دیاز مطب. خجالت بکش نیبر نی... پاشنیپاش-

 :دیبا تعجب به دکتر نگاه کرد و پرس م،یکر

 دکتر؟ یواسه چ-

 نیفعالً. پاش نی. بچه الزم ندارنیا! شما خودتون بچه؟یواسه چ-

 .دیریوقت منو نگ رونیب نیبر

 :دیانداخت و سپس رو به دکتر چرخ قهیبه صد ینگاه میکر

از ما دوتاست که  یکیمشکل از  دیشا گمیآخه دکتر... من م-

 .میشیدار نمبچه

 .نیکه بچه هست نهیمشکلتون ا-

 :گفت قهیو رو به صد دهدیخروج را نشان م درب

 .باش تیفعالً. به فکر جوون یدختر جون تو جوون-

از  م،یبلند و به همراه کر شیچه کند، از جا دانستیکه نم قهیصد

 ششیپ قهیاتاق خارج شد. در دلش شاد بود و از استرس چند دق

ند . چاوردین شیداشت، اما به رو یهم دلخور مینبود. از کر یخبر
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تابستان را داشت و هندوانه خوران  یماه گذشت و هوا، حال و هوا

 یخانواده یتر. همهها گرمبود و دل دهشروع شده بود. هوا گرم ش

 .افالطون جمع بودند یدر خانه قه،یصد

 یاش هدرون معده یزیدر وجودش داشت. چ یحس بد قهیصد

. با حالت ردیخود را بگ ینتوانست جلو گری. دشدیم نییباال و پا

اش را که معده اتیشد. محتو ییرفت و وارد دستشو اطیدو، به ح

باال آورد، حالش بهتر شد. صورتش را شست و به داخل خانه 

 یچهره دنیکه کنار ارسطو نشسته بود، با د نیریبرگشت. ش

رفت. کنارش  قهیاز کنار همسرش برخاست و سمت صد قهیصد

 :دیبه کمرش کش یدستنشست و 

 شده؟ حالت خوبه؟ یجان؟ چ قهیصد-

 :زد و با خجالت گفت یلبخند قهیصد

 .داداش. گالب به روتون باال آوردم حالم خوب شدبله زن-

 :تکان داد و گفت یسر نیریش

 .ارمیب مویواست آبل نیبش-
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 یبماند، به آشپزخانه رفت و برا قهیمنتظر پاسخ صد نکهیبدون ا و

استکان را  قه،یمخلوط شده با نمک و آب آورد. صد یمویلآ قهیصد

چرا آنقدر  دانستی. نمدینوش مویاز آبل یگرفت و مقدار نیریاز ش

خود را  یشگیهم یهمان مزه مویشده بود. آبل مویعاشق طعم آبل

وا  مویبود که او را به خوردن آبل قهیصددر دل  یداشت، اما حس

که باز  یداخل استکان را خورد و در حال یلموی. کل آبداشتیم

 :گرفت و گفت نیریاستکان را رو به ش خواست،یهم دلش م

 هست؟ مویداداش باز هم آبلزن-

 :مشکوک به او انداخت و گفت ینگاه نیریش

 !هاشهیحالت بد م یهست. ول-

 .هوس کردم یلیخ هویآخه -

 :آورد مویآبل شیلبخند زد و باز هم برا ن،یریش

 .شیآزما میدنبالت که بر امیبخور. فردا هم حاضر باش. م نویا ایب-

*** 



 

132 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 یرا از سر کند و دست مهوش داد. مهوش، نگاه به موها چادرش

 :گفت جانیکرد و با ه قهیصد دارنیپرپشت و چ

 !ییواو... چه موها-

به  قهیتازه از فرانسه بازگشته و صد قه،یصد یدخترعمه مهوش

و  دندیرا در آغوش کش گریکدیاو رفته بود.  داریبه د هیهمراه رق

 .دندیهم را بوس یرو

 .مهوش جان نمتیبیچقدر خوشحالم م-

 تیعروس امیخانم خوشگل. ببخش نتونستم ب نطوریمنم هم-

 .زمیعز

در دل خدا را شکر کرد که او  قهیجدا شدند و صد گریکدی از

را  یدر عروس یزی. وگرنه آن آبروردیایب اشینتوانسته بود به عروس

آمد گفت. و خوش دیرا هم در آغوش کش هیو... . مهوش رق دیدیم

ها کرد و از آن یاشاهانه و جانانه ییرایاکرم، مادر مهوش، پذ

و  دیدست کش قهیصد یموها هنشست. ب قهیمهوش کنار صد

 :گفت
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 نیخوشرنگه. چرا ا یلی. خهییتو که موهات طال قهیصد یوا-

 ؟یکنیم شیرنگ

 :ندیخم شد تا بتواند مهوش را بب هیرق

 ؟ییطال یموها هیخوبه. چ یلیدختر حنا خ یآ-

رنگ رو داره.  نیدخترتون بهتر یموها ه؟یچه حرف نیا ییداوا زن-

 ن؟یگیم ینجوریچرا ا

 :دیکش قهیصد یبه موها یدست دوباره

 نقدریاستفاده کرده که موهاش ا ییچه شامپو قهیصد ییدازن-

 جنسه؟پرپشت و خوش

 .زدمیم لیشامپو مامپو. من سرش ج دونمینم-

 !ل؟یج-

 .آره-

 .خوبه یلی. خکنمیم داشیپ گردمیم رمیم-
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آتش  یگاریو س دیکش رونیرا ب تشیو کبر گاریموشلوک و س هیرق

 :اعتراض کرد قهیزد. صد

 چقدر ضرر داره؟ نیدونیم ن؟یکشیم گاریآنا جان، چرا آخه س-

 .رمیمینکشم م گاریمن س ؟یفهمیدختر چرا نم-

شد.  رهیچشم از مادرش گرفت و به مهوش خ یبا ناراحت قهیصد

 :مهوش گفت

 نما؟یس میبر یایم قهیصد-

 :خود کوفت و گفت یپا یرو هیرق

الزم  نما؟یس نیبدون شوهر... دو تا دختر جوون. بر ؟یچ گهید-

 .نکرده

 .انداخت ریکه دلخور شده بود، سر به ز قهیصد

 .نیزنیچه حرفا م ییداوا زن-

 :ادامه داد قهیرفت و رو به صد هیبه رق یاغرهچشم
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 یلیخ فی. فقط حیمامان بش ادیچند ماهته؟ چقدر بهت م یراست-

 .دورت بگردم ی. الهییکوچولو

 هیاکتفا کرد. رق یبغض خود را قورت داد و تنها به لبخند قه،یصد

 :گفت

 .نیو بب ایب ارهیم ایبه دن یزرپسر کاکل هیاهلل شاءدو ماهشه. ان-

 ی. ارسطو و مهوش برادندیارسطو از راه رس یموقع خانواده همان

هم مثل خواهر و برادر بودند. مهوش دست ارسطو را گرفت و 

بود.  دهیکه تهران را ند شدیوقت م یلیهمراه او به گردش رفت. خ

جهت، دلش گردش و  نیمهاجرت او را دلتنگ کرده بود و به هم

ناراحت بود که  قهی. صدخواستیتهران را م یهاابانیدر خ حیتفر

برود. اما به مادر احترام گذاشت  انمیبه همراه مهوش نتوانست به س

که  کردیفکر م نیآنها بود و مدام به ا شینزد. دلش پ یو حرف

روز هستند.  یهالمیاز ف کیکدام  دنیمهوش و ارسطو در حال د

و  مهوشکه  یببرد. وقت نمایکه او را به س گفتیم میبه کر دیبا
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ارسطو برگشتند، مهوش حالت قهر به خود گرفته بود. بعد از سالم 

 :رفت و گفت هیسمت رق ک،یو عل

تهرانو  یهانداشتن. کل داروخانه لی. هرجا رفتم جییدازن یوا-

 ن؟یخریپا گذاشتم. شما از کجا م ریز

 :کرد. مهوش با تعجب نگاهش کرد دنیشروع به خند قهیصد

 ؟یخندیچرا م ه؟یچ-

 .از آشپزخانه خارج شد قهیصد همراه

 زبون بدون لهجه؟ نیبده؟ با هم لیج یگفت یرفت-

 ه؟یآره... مگه چ-

 .نبود که لیکه آنا جان گفت، منظورش ج لیبابا جان ج-

 :مهوش گرد شد چشمان

 ؟یچ یعنیوا. -

. گهید لیج شهیما م یمنظورش گِل بوده. با لهجه یعنی-

 مگه؟ یدونینم
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 !؟یدیمالیسرت گل م یتو رو قهیصد-

 .دیمالیمن نه. آنا جان م-

 .... گل بمالمزی... چلیج تونمیمن نم یوا-

 .زنمینم لیج گهیمنم االن د-

با  زد،یبا بادبزن خود را باد م کهیدر حال و مهوش دندیدو خند هر

 :خاص گفت یلحن

بار  کی. نزدسکوید میبا هم رفت ه؟ینجوریداداشت چرا ا نیا-

رقص  شنهادیمتشخص اومد به من پ یلیخ یآقا هی م،یشسته بودن

 .داد زد که نیداد. سر بدبخت همچ

 :دیپرس زد،یقهقهه م کهیدر حال قه،یصد

 گفت مگه؟ یچ-

کلفت شده بهش  یبدبخت رو به توپ بست که. با صدا نیهمچ-

 .گفت که بـــرو

 ؟یکرد کاریتو چ-
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 :زد شخندین مهوش

 یلیآقا خ نیا ؟یکرد نیمن؟ من گفتم وا داداش ارسطو چرا همچ-

 .دمیرقص داد. بعدم رفتم با اون آقا رقص شنهادیمحترمانه به من پ

همه اختالف فرهنگ را  نیو ا دیبه گردن خود کش یدست قهیصد

 .شدیباورش نم

*** 

•  

 آنها، به دنیآمده بود و ارسطو بعد از د ایتازه به دن فهیلط یبچه

ارسطو  دنیاز د قهیرفت تا به او هم سر بزند. صد قهیصد یخانه

 .کند ییرایداشت از او پذ یشاد بود و سع

 .خورمینم یزی. من چزمیعز نیبش ایجان ب قهیصد-

را آورد و کنار برادرش نشست.  یو چا وهیگوش نداد. م قهیصد

 :و گفت دیکش قهیبه سر صد یارسطو دست

 ؟یهوس کرد یچ نمی. بگو ببزمیخب عز-
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 :انداخت. زمزمه کرد ریشد و سر به ز دیسرخ و سف قهیصد

 .خان داداش. دستتون درد نکنه یچینه ه-

 :اش انداخت و سر او را باال بردچانه ریرا ز دستش

 .قهی... صداایبگو.  یخوایم یهرچ ه؟یدستتون درد نکنه چ-

 :و گفت دیچشمانش را از برادرش دزد قهیصد

. رونیمنو برد ب میبار کر هیازدواجمون  یراستش... راستش اوال-

 .خوادیدلم م یلی... خیلی. خدیاخته خربرام زغال

 !؟یچ-

 .اختهزغال-

 هست؟ یچ-

 .خوشمزه است یلیخ یلیاست خان داداش. خ وهینوع م هی-

. با دیاز راه رس میبعد، کر قهیتکان داد و چند دق یسر ارسطو

ارسطو  ند،یبنش میکر نکهیکردند و قبل از ا کیسالم و عل گریکدی

 :گرفت میکرد و سمت کر بشیدست در ج
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 ...زغال قهیبرو واسه صد ایب ،ی. تا نَشستمیکر ایب-

 :نگاه کرد و او گفت قهیصد به

 .اخته خان داداشزغال-

 .بچه هوس کرده ریاخته بگبرو زغال ایآره ب-

 :شد رهیبا تعجب به ارسطو خ میکر

 اخته؟ االن؟زغال-

. بچه هوس اریبذار و براش ب ،یپا بذار ریآره. شده کل تهرانو ز-

 .یاریب ریبراش گ دیکرده. با

او  یاز خانه رفت تا برا م،یانداخت و کر ریسر به ز قهیصد

کند.  دایکه پ دانستیم دیبع قهیاخته بخرد. فصلش نبود و صدزغال

به  یاز خستگ کهیبعد از چند ساعت برگشت و درحال م،یاما کر

 :را باال آورد و گفت سهیهن افتاده بود، کهن

 .کردم دایبفرما. باالخره پ-
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ها شد و موقع اختهمشغول شستن زغال یبا خوشحال قهیصد

 :ارسطو گفت د،یخوردنش که رس

. قهیخوشمزه است صد یلی. خیهوس کرد نقدریپس بگو چرا ا-

 !ایدارن تهران یاخوشمزه یهاوهیچه م

بود و به  ستادهیپشت پنجره ا شهیمثل هم قهیآن روز، صد یفردا

چشم  شستیانگور م اط،یاش که داخل حوض وسط حخانهصاحب

گفتن  ی. اما روشهی... مثل همخواستیدوخته بود. دلش انگور م

که دلش  دیاز او پرس د،یکه از راه رس مینداشت. کر میآن را به کر

سرش را تکان داد.  یبا خوشحال قهینه؟ صد ای خواهدیم وهیم

نگفت. آلو را  یزیوا رفت و چ قهیبود! صد دهیآلو خر شیبرا میکر

نداشت. دلش انگور  لیم چید. خودش هآور میکر یشست و برا

که زودتر از  میرا نداشت. کر میگفتن آن به کر یو رو خواستیم

 :گفت قهیبه خانه آمده بود، به صد شهیهم

 .مامان. از چال براشون انگور آوردن یخونه میحاضر شو بر-
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انگور آورده  شانیخاطر برا نیبود و به هم نیاهل چالِ قزو قباد

 میحاضر شد و همراه کر عی. سرشناختیسر از پا نم قهیبودند. صد

و  خواستیبه راه افتاد. دهانش آب افتاده بود. چقدر دلش انگور م

. دندیمادر شوهرش رس ی. به خانهدیبگو میبه کر توانستینم

 :و به او خوشامد گفت گرفترا در آغوش  قهیاشرف صد

 .یخانم خوشگل خوش اومد-

 .ممنون مامان-

تازه پا به تهران  یقهیصد یبرا یصحبت کردن تا حدود یفارس

حرف  یهمسرش ترک یخانواده نکهیگذاشته، سخت بود و از ا

 اطیح یسبد سبد گوشه یهاداشت. انگور یقلب تیرضا زنند،یم

. چشمش به آن شستندیآنها را م یکییکی ،یو گل نبیبودند و ز

کمر  یرا رو دستشخوش رنگ و لعاب بود که اشرف  یوهیم

کرد. منتظر ماند تا  تیگذاشت و او را به داخل خانه هدا قهیصد

 :که برگشتند، اشرف گفت یو گل نبیها تمام شود. زشستن انگور

 .دیکن زوونیباال، انگورها رو آو نیبر قهیبا صد نب،یز-
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درد  یبرپا زد که باعث شد شکمش کم یبا چنان ذوق قهیصد

سخت انتظارش را  قهی. بچه در حال لگد زدن بود و صدردیبگ

ها باال را گرفت و همراه هم، از پله قهیدست صد نبی. زدیکشیم

انگور را آوردند و  یهاها شدند. سبداز اتاق یکیرفتند و وارد 

در نشستند و کارشان شروع شد. نخ و سوزن را  نبیو ز قهیصد

تا خشک  کردندیانگور را نخ م یهادست گرفته بودند و خوشه

که در  یاخوشه کیهر  قه،یشود و کشمش حاصل گردند. صد

 یوهی. از همان ابتدا مخوردیاز انگور آن م یمشت گرفت،یدست م

اش به آن عالقه ،یاش انگور بود و در زمان باردارمورد عالقه

به او دست  یاز مست یکه شد، حالت ریگشته بود. س برده برا وه،یم

به سقف اتاق انداخت. با خنده و  یداد. دست به کمر زد و نگاه

 :شادمان گفت

 !نیرو بب نجای. انبیز یوا-

با همان  قهیو سپس به سقف انداخت. صد قهیبه صد ینگاه نبیز

 :حالت قبل گفت
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مثل  نب؟یز ینیبیقشنگ شده؟! م نقدریچرا ا نجای! اایخدا یوا-

 .بهشته

. دستش را گرفت و او را طبقه دیفهمیرا نم قهیحال صد نب،یز

 :کردیم طنتیو ش دیخندیم قهیبرد. صد نییپا

 .برقصم خوامیدستمو ول کن م-

 :نگران شده بود نبیز

 !جان تو چت شده؟ قهیصد یوا-

رفت و دستش را  میبه کنار کر قهی. صددندیرس نییپا یطبقه به

که در  قهیبا تعجب به صد م،یاو انداخت و نشست. کر یدور بازو

 .بود، نگاه کرد دنیحال خند

 حالت خوبه؟ قهیصد-

 .که یدونی. نمیلیخوبم... خ یلیخ میکر-

 قهی. صدکردندینگاه م قهیگرد شده، به صد یبا چشمان همه

خر رفت و گرفت. در آ اشیرگ بدقلب م،یو کر دیخندیو م گفتیم
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حال دگرگونش شده بود را باال آورد. ته دلش  یهرچه باعث و بان

 .نبود مانیاز خوردن آن حجم از انگور پش چیاما، ه

*** 

•  

خام را در مشتش نگه داشته بود و دانه به دانه از آن  یهابرنج

. همه هم به دیجویو م گذاشتیو داخل دهانش م داشتیبرم

برنج  یااز او، مشتشان را پر از برنج کرده بودند. اما آنها دسته دیتقل

داشت. اما  اریو قهی. صددندیجویو م ختندیریخام را در دهانشان م

. هرچه بود، او دانه دانه از برنج خام شدیم دششاز کار آنها چن

از جا برخاست.  قه،یرفت و صد رونی! اشرف، از خانه بخوردیم

را  . برنجشدیجا مسخت جابه یبود و کم اشیدارآخر بار یهاروز

که هنوز  یو گل نبیو رو به ز ختیر بشیاز مشت خود، داخل ج

 :گفت خوردند،یبرنج م

 .میلحاف تشک مامانو بشور نی... بسه. پاشگهید نیپاش-

 :کرد و گردنش کج شد کیچشمش را بار کی یگل
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 .تو رو خدا نیبش قهیصد یوا-

 .خوشحال بشه ادینه پاشو. بذار مامان ب-

را باز کردند و لب حوض، شروع به شستشو کردند.  ملحفه یهمه

را پر از کف کرده بودند.  اطیح یو همه دندیپاشیآب م گریکدیبه 

سرد زمستان،  یو در هوا شستندیها را مو ملحفه دندیخندیم

 یرا همراه گل هایروتشک یحال، همه نیدردش گرفت. با ا قهیصد

خشک  شتریانداخت. هرچه ب تبند رخ یشست و رو نب،یو ز

. اشرف که شدیم مانیکه کرده بود، پش یاز کار شتریب شدند،یم

بند رخت، رو صورتش کوفت و  یرو یهاملحفه دنیخانه آمد، با د

 :زد غیج

 ها؟شما بچه نیکرد کاری. چیوا-

گرفت و  دنیبار قهیرنگ به رنگ شده بودند. چشمان صد هاملحفه

که چگونه مشکل بوجود آمده را رفع و رجوع کند. از  دانستینم

 یدیدرد شد کبارهیدهد که به  حیبرخاست و خواست توض شیجا

 ادیفر یچه کار کند؟ رو دیبا دانستی. نمدیچیدر دل و کمرش پ
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و  نبیهق افتاد. زقو به ه دکر هیتک واریرا نداشت. به د دنیکش

 ی. اشرف که نگراندندیبه سمتش دو عیو اشرف، سر یگل

 :را در بر گرفته بود، گفت شیسرتاپا

 ؟یشد دخترم؟ دردت گرفته؟ خوشگلم درد دار یچ-

سُر خورد.  نیزم یرا باز و بسته کرد و رو سشیچشمان خ قه،یصد

از درد  قهیمنتقل کردند و صد مارستانیبود، او را به ب یبه هر زحمت

 :به او گفت یدستور ی. پرستار، با حالتدیچیپیبه خود م

 ؟یکنیم نیکن. چرا همچ یبزن دختر. خودتو خال غیج-

انداخت و لب  رینشسته بود، سرش را به ز یصندل یکه رو قهیصد

 :گفت تیخود را گاز گرفت تا جبغ نکشد. پرستار، با عصبان

 .و تخت دراز بکشپاشو... پاشو برو ر-

از جا بلند شد و به سمت تخت رفت. خواست  یبه سحت قهیصد

شد.  ریسراز نیزم یبود، رو بشیدراز بکشد و هرچه برنج در ج

 :پرستار به هوا رفت غیج

 .تو؟ چته تو دختر؟ بدو دراز بکش ی. چرا با خودت برنج آوردیوا-
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•  

جمع کند.  نیزم یها را از رورا صدا زد تا برنج یکیسپس  و

که هر  یآمد. فرزند ایبه ناله باز نشد و فرزندش به دن شیهالب

که از او بود... از بطن  ی. فرزنددیکشیرا م دارشیلحظه انتظار د

 دیبردند که شا ی. او را در اتاقاشیوجودش بود و از عمق مهربان

که مادرشان، به آنها  آورندیچهل زن زائو هم بودند. نوزادان را م

بود، با  دهیاز آن لحظه کش شیپ یکع تا چند یدهند. درد ریش

و عطرش را  دیرفت. او را در آغوش کش نیفرزندش از ب دنید

. دیرا بوس دشیو دستان نرم و سف ختیریاشک م نی. شکردییبو

 :دیرسلرزان پ ییرو به پرستار، با صدا

 ه؟یبچه چ-

 :و تند پاسخ داد حوصلهیب پرستار،

 .ها پسرنهمه بچه-

پسر دوست داشتند. پس او هم خوشحال شد.  انشیاطراف یهمه

 :دیپرستار به او توپ
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 .ببرمش دیبده. با رشی... زودباش شاای-

در پوست خود  یهمراه قباد به خانه رفت و از خوشحال م،یکر

... به ی. به همه گفت که بچه پسر است و چه پسردیگنجینم

را آنجا گذاشت و خودش، به همراه  قهیصد یهابرف! لباس یدیسپ

 .قباد ببرند یرا دوباره به خانه شانهیرفت تا اثاث نبیو ز یگل

شد. پرستار که  رهیدادنش تمام گشت و به فرزندش خ ریش قه،یصد

گرفت و قنداق  دهینادبود را  ستادهیسرش ا یدست به کمر، باال

 ییبایز تیبود که نها یبچه را باز کرد. فرزندش پسر نبود... دختر

حلقه بست. او را دوباره بست  قهیرا داشت... اشک در چشمان صد

که از وجود فرزندش ساطع  ییمااش کرد. گرو غرق در بوسه

را فراموش  شیهارا دوست داشت. در آغوشش گرفت و غم شدیم

و باورش  دیپرپشت دخترش کش یبه موها یدست کرد. با محبت

پرپشت را داشته باشد.  یکه نوزاد تازه متولد شده، آن موها شدینم

فرزندش دوست نداشت.  یکس را به اندازه چیتا به آن لحظه، ه

از او جدا شود؛ اما پرستار بچه را از مادر جدا کرد و با  آمدینمدلش 

 :زدیلب هم غر م رینوزادان برد. ز یباق
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اش. آخه االن وقت بچه آوردنه؟ خودش بچه نیا فهممیمن نم-

 .کننیم ادیکار ما رو هم ز

 یطوالن ریبود و خسته و درمانده از مس دهیبه تهران رس هیرق

بود  قهیاشرف رفت. قباد که نگران صد یتا تهران، به خانه لیاردب

 قهیصد راهنیزد و پ هیگر ریز ه،یرق دنیو او را دوست داشت، با د

حال و روز قباد، شوکه شد. با  دنیبا د هیرا نشان مادرش داد. رق

 :گفت زبانلرزان و لکنت یهالب

 !مرد؟ قهی... صدقهیشده قباد خان؟ صد ی... چیچ-

 :زود جواب داد اشرف،

 .خدا نکنه یوا-

 :رو به شوهرش کرد سپس

 !حاج خانمو؟ یترسونیمرد، چرا م-

 ی. فرداندیتعارف کرد که بنش هیقباد رفت و به رقبه  یاغرهچشم

از آن  یکیرا مرخص کردند. او و  گریو چند زن د قهیآن روز، صد

آمبوالنس به منزلشان رساندند. اول زن همراه او،   کیها را با زن
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 قهی. بچه را به آغوش صدقهیاش برده شد و سپس صدبه خانه

و اسباب و  کردیاتاقشان را مرتب م شتدا میسپردند و رفتند. کر

به درب خانه کوفت. او را تا  قهیکه صد نمودیجا مرا جابه هیاثاث

اش نوه یرف، با خوشحالکردند و اش یاشرف همراه یداخل خانه

 :را از عروس گرفت و به زبان کودکانه گفت

 .خونه ادیمن خودم مَردم، نذاشتم مامانم تنها ب-

پهن  شیکه برا یتشک یآب دهانش را قورت داد و رو قه،یصد

بزند که همهمه  یو آمد حرف دیشده بود، نشست. پلک چپش پر

هم با  میو کر شد داریکه تا آن لحظه به خواب بود، ب هیشد. رق

مادرش  یآمد و به خانه نییباال، پا یسر و صدا، از طبقه دنیشن

حس و  قهیو اما صد رفتندو نوزاد را گ قهیرفت. همه اطراف صد

احساسات مادرانه  گریو د کردیداشت. به نوزاد نگاه م یگریحال د

. هر چه نگاهش دندیرسیجوش نم یفرزندش به نقطه دنیبا د

 .کردیمادر به فرزند را حس م یکمتر حس دلبستگ کرد،یم
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کم که آن نوزاد، از خودش باشد. کم کردیو حس نم دییبویرا م او

در وجودش شکل  یقراریب یحال خوشش عوض شد و نوع

که  گفتی! به خودش مترقی... عمترقیگرفت. نگاهش کرد... عم

 ضیاوت دارد. احساساتش ضد و نقتف روزشیبچه با د نیچقدر ا

با  ی. همه مشغول بازقرارتریبود و تنش ب قراریشده بود. دلش ب

 یبا شاد میشان به صدا درآمد. کرنوزاد بودند که زنگ خانه

بود، به سمت درب رفت. در  انیاش نماکه از چهره یریناپذوصف

شان رهاز چه یبودند و نگران ستادهیدر ا یرا که گشود، دو مرد جلو

 مارستانیکه از عوامل ب دیفهم شدیبود. از لباسشان م دایهو

 :با تعجب نگاهشان کرد می. کردهستن

 !د؟ییبفرما-

 ن؟یشما همسر خانم افخم هست-

 شده؟ یزیبله! چ-

پا کردن آنها و آن پانیکه از ا میمرد به هم نگاه کردند. کر دو

 :بود، گفت کالفه شده
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 .نیشده؟ به منم بگ یچ-

 :کنان گفتمنصاف کرد و من ییاز آنها گلو یکی

آمبوالس  هی یتو گه،ینفر د هیراستش... راستش خانم شما و -

و به  میشما رو داد یبچه ،یبودن. بعد ما به اون خانم، به اشتباه

 .رو اون خانم یخانم شما، بچه

•  

 .دیفهمیرا نم شانیهاگنگ بود و حرف م،یکر نگاه

 !فهممیمن نم ن؟یگیم یچ-

 .جا شده آقاآمبوالنس جابه یتون توبچه-

 دهیجوش رس یکه خونش به نقطه میانداخت. کر ریبعد سر به ز و

 :زد ادیاش فربم یاز آنها را گرفت و با صدا یکی یقهیبود، 

 !االن کجاست؟ من؟ یبا بچه نیکرد یچه غلط-

 :آزاد کند میکرد خودش را از دستان کر یبود، سع دهیکه ترس مرد

 ...نشده. فقط... فقط یچیو سالمه. ه حیتون صحبه... به خدا بچه-
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 ؟یفقط چ-

 :گفت گرید مرد

به  امتیبچه دختره، ق دنید یآقا لطفاً آروم باش. اون خانواده وقت-

. مارستانهیشماست، ب شیه االن پک یاپا کردن. االن مادر اون بچه

و دخترتون رو  نیبد لیپسرو تحو نیایحالش بد شده. شما ب

 .نیریبگ

 .مرد را رها کرد یقهیسست شد و  میکر دستان

 .گفتن پسره که مارستانیدختر؟! تو ب-

 :تکان داد و گفت یسر مرد

 .نیاونا حوصله حرف زدن ندارن. شما ببخش-

 رم؟یمو بگبچه امیکجا ب-

 ن،ی. چون مادر گفت، تا پسرمو ندمارستانیب نیاریب فیشما تشر-

 .دمینم لیبچه رو تحو
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تکان داد و به خانه رفت تا کت و شلوارش را به تن  یسر میکر

انداخت و نوزاد را از  ریشده بودند که سر به ز رهیکند. همه به او خ

 :گفت هیبرداشت. رق قهیصد یجلو

 ؟یبچه رو کجا برد م؟یشده کر یچ-

 :انداخت و گفت ریسمت مادر زنش برگشت. سرش را به ز میکر

 لیبچه رو تحو رمی. مستیما ن یبچه نیاشتباه شده خانم... ا-

 .رمیبگ

که شوکه شده بود،  قهینماند و رفت. صد یمنتظر حرف گرید و

در  ی. که چرا وقتدیرا فهم بشیو غر بیعج یهاتمام حس یمعن

خاص و آن عشق  یبه مانند بار اول، آن گرما گرفت،یآغوشش م

و اشرف به سر و صورت خود  هی. رقکردیکننده را لمس نممست

نوزادان شدند.  ییجابجا جهو خدا را شکر کردند که زود متو دندیکوب

چه  یکه پدر دیفرزندش را که در آغوش گرفت، تازه فهم م،یکر

و صورت  دیرا بوس اشیشانیپماه یشانیدارد. پ یحس و حال خوب

او را نوازش کرد. نوزادشان را که به خانه آورد، اشرف و  یمهتاب
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بودند و همان  دهیند ییبایبه آن ز یزده شدند. نوزادذوق ه،یرق

 دیاو را نرم بوس هیدر دل اشرف افتاد. رق با،یمهر آن کوچکِ ز ابتدا،

 :و گفت

 .گهدارش باشه. خدا نهیماشاا... . چه پسر خوشگل-

و باز هم  دینوزاد را بوس زیسپس نوزاد را به دست اشرف داد. او ن و

 :با زبان کودکانه گفت

واسم  خوانیدخترا م یمامانم شدم. خوشگل شدم. همه هیمن شب-

 .رنیبم

که تا  قهیو نوزاد را به مادرش سپردند. صد دندیخند یبعد همگ و

 خودیفرزندش از خود ب دنیآن لحظه، خود را نگه داشته بود، با د

 یاش کرد و باز هم آن گرماشد. او را غرق در مهر و بوسه

دخترک را نوازش  یشانیپ کهیبخش را حس کرد. در حاللذت

 :گفت کرد،یم

 .که ستیآنا جان، مامان! بچه پسر ن-

 :باز هم از زبان کودک حرف زد اشرف
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 .میهم پسر خوب یلیخ رینخ-

 یدارد و چه وقت جد یها شوخچه وقت قهیصد دیفهمیکه م هیرق

است، نوزاد را از اشرف گرفت و قنداقش را باز کرد. اشرف بهت 

تر از قبل بغل او را محکم کباره،یاش نگاه کرد. اما به زده به نوه

 :گرفت

 !)عروس خانم(نهیگل زیقنگو  نه؛یریچقدر ش گمیم-

 :بعد شروع به خواندن کرد و

 !نیاوغالن الر وخی یخبر/ندهیچیا زالریق میزیق-

 :و گفت دیکش یناراحت شده بود، آه یکه کم هیرق

 .شهیپسر م ی... بعدشاایا-

*** 

•  

 خواستیداشت. دلش م جانیه گذاروناسممراسم  یبرا قهیصد

را دوست  نبیو ز یاسم صغر هیکه اسم فرزندش افسانه باشد. رق
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و  قهیکه اسم دخترش، هما باشد. صد خواستیم م،یداشت و کر

 کیو اشرف نظر دهند. هر کدام  هیتا رق گفتندینم چیهمسرش ه

پخش شد.  ونیزیاز تلو ییاصد نکهیتا ا دادندیم شنهادیاسم را پ

استفاده شده  نیر آن از اسم نازنکه د خواندیرا م یخواننده آهنگ

داشت، با  یونیزیتلو یهابه برنامه یدیشد یبود. اشرف که عالقه

 :گفت یبلند یبا صدا ن،یاسم نازن دنیشن

دختر  نیماست ا نی. نازننینازن می. اسمش رو بذاردمیآهان... فهم-

 .خوشگل

 یشنهادیپ یهاکه از اسم قهیاستقبال کردند؛ مخصوصاً صد همه

ماند و  نی. اسم او، نازنآمدیو مادرش خوشش نم میکر

 ینیریدر اوج ش نینازن یهمه شد. دو ماه بعد، وقت یردردانهیعز

و اشرف  شدیم باتریروز به روز ز نیباردار شد. نازن قهیخود بود، صد

اش را چشم نوه نیشمیابر ولَخت  یممکن است موها د،یکه د

را در آغوش گرفت و او را به  نینازن قه،یاز صد خبریبزنند، ب

را بتراشند تا بلکه دخترک  شیبرد. دستور داد که موها یسلمان

 یسر بدون مو دنیبا د قهیبرگشت، صد یچشم نخورد. وقت
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رو به  ده،یبر دهی. بردیدخترش، شوکه شد و اشک امانش را بر

 :اشرف گفت

 ...مامان. چرا موهاش ما... ما...-

 :نگذاشت حرفش کامل شود اشرف

بردم زدم. گفتم  کردنیچرا نداره دخترم. موهاش رو چشم م-

 .ادیسرش م ییبال هی شهیشور م یکینکرده چشم  ییخدا

دخترکش را  یموها ینگفت؛ فقط دلش هوا چیه گرید قهیصد

را  اشیدوران باردار قهیصد کهیکرد. چند ماه بعد، در حال

اشرف  یبار دوم از خانه یبرا کرد،یرا بزرگ م نیو نازن گذارندیم

مستقل شده  گریساکن شدند. حاال د یگریرفتند و در منزل د

داشت و  یسن کم قهیبود که صد نیبودند و تنها مشکلشان ا

سخت بود... و سخت تر هم شده بود  شیبزرگ کردن بچه برا

 یگذاشت. نامش را نازل ایدن نیکه فرزند دومش پا به ا یوقت

 .بایپر از ناز و ز یگذاشتند... دختر
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کس  چیکس جز پدر و مادرش، از آمدن او خوشحال نشد. ه چیه

حاال که او  کردند،یاو را دوست نداشت. فکر م قهیو صد میجز کر

 یدردانه قه،ی. صدکندینم یدگیرس نیبه نازن گرید قهیآمده، صد

در سن کم  داد،یانجام نم هیدر منزل رق یکار چیمادرش که ه

... دیخوابیها نمشب نی. نازنودشده ب فیو ظر بایمادر دو دختر ز

را  یدلش شور زندگ قهیبود و خواب. صد حالیب شهیهم ینازل

 .را در آغوش گرفت و به مطب دکتر برد یو نازل نی. نازنزدیم

 کنم؟ کاریدکتر، دخترم اصالً خواب نداره. چ یآقا-

 زیتجو یقرص د،یرا د قهیو صورت الغر صد دهیکه رنگ پر دکتر

 :کرد

 خورهیم یدیم یکنیقرص رو تو آب حل م نیچهارم ا کی-

 دخترم... باشه؟

 شه؟یاون وقت خوابش خوب م-

 !چهارمکیآره... -

 .دکتر یآقا چشم-
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 اطیدر ح نبیو ز یبه خانه اشرف رفت. گل یو نازل نینازن همراه

و  دیکش رونیقرص را از ورق ب قهیبودند. صد یباز یلیمشغول ل

خودش  شیچهارمش را در آب حل کرد. خواست برود که پ کی

 :گفت

 .... کمه. بذار کل قرصو بهش بدمبرهیچهارم که خوابش نم کی-

بعد  قهیچند دق نیداد. نازن نیقرص را در آب حل کرد و به نازن کل

تا  وستیپ نبیو ز یبه گل جانیبا شور و ه قهیبه خواب رفت و صد

کردند تا خسته و درمانده به داخل  یکند. آنقدر باز یبا آنها باز

 ریحال به آن ش در همان قه،یخواب بود و صد یخانه برگشتند. نازل

بود  فی. الغر و ضعخوردینم یریش چیه خترکشانگار د یداد. ول

خواب  نیکه نازن شدیم ینگران شد. چند ساعت یکم قهیو صد

 :زد شیدلواپس او شد. سمتش رفت و صدا قهیبود... صد

 .یمامان گهیشو د داری... دخترم... دخترم بنینازن-

 غیج قهینشد. صد داری. هرچه او را تکان دادند، بدندیترس همه

 :کردیو ناله م دیکشیم
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 .شو داریشو دخترم. تو رو خدا ب داری... بــــنینازن-

. همراه اشرف او را به رفتیهق افتاده بود و نفسش بند مهق به

 رلبیو اشرف ز قهیمعده داد. صد یدکتر برد و دکتر دستور شستشو

. کردندیم نینازن یدوباره برا یو از خدا طلب عمر گفتندیذکر م

بود.  رهیخشک شده بود و تنها به دخترش خ قهیچشم اشک صد

 نیسر نازن یرساند و باال مارستانیب هبا عجله خود را ب ع،یهمسر رف

 :رفت. با کف دست به صورتش کوفت و گفت

 .طفل معصوم یبچه نیبا ا قهیصد یکرد کاریخاک بر سرم. چ-

 :دیرا باال کش اشینیکرد و آب ب نیبه شه ینگاه قهیصد

 .شهیم ینجوریا دونستمیبه خدا نم-

 :گفت نیشه

 دونمی. میبرس نیتو به نازن ذارهیکه نم رهیبم ی... اون نازلشاایا-

 .کنهیات م. اون خستهگهید

 ادیرا چنگ انداخت و به  قهیصد یبغض گلو ن،یحرف شه نیا با

 :مادرش افتادحرف 
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 .همش دختر دختر اریپسر ب هیدختر.  نیا رهیبم یاله-

 .از چشمانش روانه شد و هق زد اشک

 کرده؟ کاریآخه. مگه چ نیدار کاریبا اون طفلک چ-

 .نجاستیاالن ا نی. نازنگهید نیجان؟! بب قهیکرده صد کاریچ-

 :گفت اشرف

 !شهیم یام چبچه مینی. بذار ببستیحرفا ن نیاالن که وقت ا-

هزاران  قهیپلک زد و چشمانش را گشود. صد نیبعد، نازن یقیدقا

 .دخترش رفت یبار خدا را شکر کرد و قربان صدقه

*** 

•  

 زیکه عز ینازپرورده. دختر یماهه شده بود و دختر ازدهی نینازن

را داشتند.  یمرگ نازل یآرزو انیدل همه بود و بخاطر او، اطراف

سرپا  توانستینم گرید قهی. صدشدینم داریاب باز خو ینازل
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را به دکتر  یحال اشرف را خواند و همراه او، نازل نی... با استدیبا

 :گفت قهیفراوان، رو به اشرف و صد ینهیبرد. دکتر پس از معا

 تا حاال؟ نیروده گرفته؟ اصالً بهش غذا داد یبچه چسبندگ نیا-

 :انداخت ریسرش را به ز قهیصد

... اما تازه خورهیم کردمی... فکر مدمیم ریمن هربار بهش ش-

 .ومدینم رمیش دمیفهم

را گاز گرفت و بغض را فرو فرستاد. دکتر رو به اشرف اشاره  لبش

 :کرد

 .هیرفتن-

 نکهیرا نداشت، بدون ا قهیحال خراب صد دنیکه طاقت د اشرف

 :سمت درب خروج بردبزند، دستش را گرفت و او را به  یبه او حرف

 .دکتر یممنون آقا-

 فش،یجا گذاشتن ک یبعد از مطب خارج شدند. اشرف به بهانه و

 :به داخل مطب برگشت و رو به دکتر گفت قهیبدون صد
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 کنم؟ کاریدکتر... دستم به دامنت چ یآقا-

 .کرد شهینم ی. کارهیاون بچه امروز فردا رفتن-

 :دیچک اشکش

 براش کرد؟ شهینم یکار چیواقعاً ه یعنی-

 .راحت باشه نی. بذاردینکن تشینه... فقط اذ-

خود را  قهیصد یبا سر فرو افتاده از مطب خارج شد؛ اما جلو اشرف

 :گفت یبا کالفگ قهیزد. صد یساختگ یحفظ کرد و لبخند

 مامان؟ نیدیکنم. شما فهم کاریچ دیبا دمیمن که نفهم-

 ری. بهش شدینکن تیاالن گفت، بچه رو اذها؟ آره آره... دکتر -

 .اگر خورد که خورد... نخورد هم نخورد نیبد

 .واستش نمونده یجون گهیآخه چرا؟ بچم د-

 :گفت هیرا در دستانش بلند کرد و با گر ینازل

 .مامان... پوست و استخون شده دینگاهش کن-
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خود  ینزد و دست عروسش را گرفت و او را به خانه یحرف اشرف

 :گذاشت شیپخت و جلو ییغذا قهیصد یرد. براب

 .یالغر شد یخورینم یچیبخور دخترم... ه-

را بسته بود، به  شیراه گلو یاکه بغض، همچون غده قهیصد

 :زحمت گفت

 یبره. اله نییغذا از گلوم پا نیچطور ا ه،ینجوریبچه ا نیا یوقت-

 .تشیواسه مظلوم رمیبم

آنها  یرا بغل گرفت و سرش را رو شیهاو زانو دیچک اشکش

 یرا پ یو گل نبی. اشرف، ززدیتر اشک برگذاشت تا بتواند راحت

و  دیکش قهیبه سر صد یفرستاد تا تنها بمانند. دست یکار

 شیبند آمده بود، از جا ختنشیکه اشک ر قهیداد. صد اشیدلدار

 :را برداشت ینازل ریش یشهیبلند شد و ش

 بخوره... هان مامان؟ دیشا ارمیب ریبراش ش کمیبرم -
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اما  کرد؛یرا تحمل م ینیدر سکوت نگاهش کرد. بغض سنگ اشرف

را داخل دهان  ریش شهیش قه،یو ناله باز نکرد. صد تیلب به شکا

 :گذاشت ینازل

واسه  رمیمن بم ی. الهیبخور مامان ریبخور دختر قشنگم. ش-

 .تتیمظلوم

گشاد شد و  قهیصد سیچشمان خ .خوردیتکان نم ینازل دهان

 غیو ج دادیدخترش را تکان م قهیاشرف به هوا خواست. صد یناله

 :دیکشیم

 .بخور دخترم ری... تو رو خدا... پاشو شیپاشو نازل-

 :گفت هیو با گر دیرا از دست او کش بچه اشرف،

 .شهینم داریب گهید یجان، نازل قهیصد-

و  دیرا پوشاند. رعد و برق زد و بار قهیتمام چشم صد اه،یس یابرها

 :اشرف گفت

 .. ولش کنشهیپا نم گهیدکتر گفت... د-
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افتاد و هق زد و دخترش را از آغوش اشرف  نیزم یرو قهیصد

 :خواستیو از خدا کمک م دیکشیم غیکند. ج

... آخ خدا... ایدخترم... دختر مظلومم رو بهم برگردون. خدا ایخدا-

 .امیم... نازلدختر

 یبه زود دی. جسم کوچکش باگشتیرفته بود و برنم ینه... نازل اما

برد و  یگوش نازل کیسرش را نزد قهی. صدشدیبه خاک سپرده م

 :لرزان زمزمه کرد ییبا صدا

 یال میزی... قیال یال یال ی... باالم الیال یال یال یال-

 ...یال یال یال

 نیبدتر دیها شاو از حال رفت. آن روز دیدور سرش چرخ ایدن و

 شانیهاخانواده طیبود؛ اما مح قهیو صد میکر یزندگ یهاروز

قلب پدر  نکهیغم خود را نشان دهند. ا توانستندیبود که نم یطور

کودکانشان بتپد را زشت و عار  یها براو مادر، در حضور بزرگتر

 قهیو صد ستیگریم اشینازل یدر خلوت برا می. کردانستندیم

در  توانستیم میکه کر یکار تی. نهارفتیاز حال م گاهیگاه و ب
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لباس  دنیانجام دهد، پوش گناهشیکودک مظلوم و ب یعزا

رنگ.  اهیکه کت و شلوار و کراوات س راهن،یبود؛ آنهم نه پ یمشک

 .انداختندیحال او را دست م نیبا ا

مسائل  نیو مردم به ا شدندیتلف م یادیبود که کودکان ز یدوران

چندان مساعد  میو کر قهیحال اوضاع صد نیعادت داشتند؛ با ا

 هیرنگ تک یالک یاشرف، به پشت یخانه یدر گوشه قه،ینبود. صد

و کار  یمشغول باز نبیو ز یغم بغل گرفته بود. گل یداده و زانو

از  یمدت نکهیشدن نداشت. با ا بلند ینا گریاما د قهیبودند و صد

 توانستیهنوز دلش آرام نگرفته بود و نم گذشت،یم یمرگ نازل

 .وفق دهد طیخود را با شرا

اشرف بود و مادربزرگش  یبرا ینیو خبرچ یزبانمشغول بلبل نینازن

نفرت داشت...  نیکار نازن نیاز ا قهی. صدرفتیاش مقربان صدقه

گوشش بدهکار نبود؛  نیبار به او تذکر داده بود اما نازن نیچند

که با  قهینگران به صد ینگاه نی! شهگوشیکودک بود و باز

انداخت و بعد از رفتن اشرف به  کرد،ینگاه م نیحرص به نازن
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را گرفت و  نیو مادرش، دستان نازن نیو تنها شدن او با نازن اطیح

 :تزانو نشست. اخم کرد و گف یرو شیجلو

رو  زمیریفلفل م یاریب یخبر ببر گهید ی. دفعهنینازن یآها-

 ؟یدیزبونت. فهم

 نیمانع شد و رو به نازن نیخواست اعتراض کند که شه قهیصد

 :ادامه داد

ازت  یهرک ؟یچ یعنیکارا  نی. اهایکن ینیخبرچ نمینب گهید-

 ؟یدی. فهمدونمیبگو نم د،یپرس یهرچ

کرد.  نییو سرش را باال و پا دیکه بغض کرده بود، لب برچ نینازن

را رها کرد تا برود. حاال در  نیشد و دست نازن یراض نیباالخره شه

زانو  یدوباره سر رو قهی. صدقهیهال خانه، فقط خودش بود و صد

! ینازل یمرگ برا یافتاد... آرزو نیحرف آن روز شه ادیگذاشت و 

 :لرزان گفت ییو با صدا پربغضسرش را بلند کرد و 

هم درست نشد؟  یبچه با مرگ نازل نیا یدیخانم... د نیشه-

 ؟یکردیمرگ م یآرزو امچارهیب یبچه یچقدر واسه ادتهی
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که  نیصورت خود را گرفت. شه یو با دستانش جلو دیترک بغضش

 قهیگرفت و صد اشهیعذاب وجدان، حالش را خراب کرده بود، گر

در سکوت، و چشمانش  دیرا بوس شیموها ی. رودیرا در آغوش کش

و  گذشتندیهم م یها از پقدم شد. روزهم قهیصد یهابا اشک

لعاب برنج دهد که  نیسفارش کردند که به نازن قهیبه صد گرانید

هم به حرف آنها گوش  ینارنجخوب است. دخترک نازک شیبرا

 یو عصب دیکشیم غیج نینازن کرد،یداد و اما هربار که آن کار را م

کرد که مجبور شدند او را به  هیو گر دیکش غیآنقدر ج کباری. شدیم

 :دیپرس قهیدکتر ببرند. دکتر، رو به صد

 شده؟ چرا حالش انقدر بده؟ یچ-

 :گفت ست،یگریم کهیدر حال قهیصد

. من فقط کنهیرو م نکارایچرا ا دونمیدکتر به خدا نم یآقا-

 .بهش لعاب برنج بدم خواستمیم

 !لعاب برنج؟-

 .بچه خوبه یبرا گنیبله م-
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 :دیشده پرس زیر یفکر کرد و سپس با چشمان یالحظه دکتر

 ؟یکنیم هیته یلعاب برنج رو چجور-

•  

. بعد اون آب زمیریکنم، روش آب م سیخ خوامیبرنج رو که م-

 .بخوره دمیرو م

را داد.  نینازن یمعده یدستور شستشو عیو سر دیکش یپوف دکتر

 :دیپرس یبا نگران م،یکر

 بچه بده؟ یدکتر لعاب برنج برا یچرا آقا-

به بچه. آب  دادنیخانم شما لعاب برنج نم یهم خوبه. منته یلیخ-

 .چارهیب یبچه نیبه ا دادنینمک م

 رفت،یدر اورژانس م نیکه به دنبال تخت نازن کهیسپس در حال و

 :لب غر زد ریز

 دونهی. دخترِ هنوز نمگهید شهیم نیهم کننیتو سن کم ازدواج م-

 .شوهر یاون وقت رفته خونه ه،یلعاب برنج چ
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داخل  یهایاز صندل یکی یرو د،یدکتر را شن یکه صدا قهیصد

گرفت و  یکنارش جا میهق افتاد. کراورژانس نشست و به هق

 :کتفش را ماساژ داد

 .نکن هی. گرشهیجان خوب م قهیصد-

 نیرو که به کشتن دادم. نکنه نازن چارهیب یاون نازل می... کرمیکر-

 .هم از دستمون بره

 یزی. چشهیخوب م دنیشو شستشو ممعده ه؟یچه حرف نیا زمیعز-

 .حرفا رو نزن نی. ایرو هم تو نکشت یل. نازستین

و  قهیخوش به صد یکم داشت روکم ایخوب شد و دن نینازن حال

که  نینازن یهایکارنیری. از حرف زدن و شدادینشان م میکر

. دیبخشیدوباره م ی. حاال خدا داشت به آنها فرزنددندینفهم یزیچ

 یداراز مادر بودن و خانه شتریتمام توانش را خرج کرد تا ب قهیصد

را تجربه  یمثل مرگ نازل یندیناخوشا یخاطره گریتا د اموزدیب

وقت پاک  چیه میو کر قهیاما از ذهن صد یمرگ نازل ینکنند. تلخ
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 ایدن نیپا به ا قهیو فرزند سوم صد گذشتیهم م یها از پنشد. روز

 :ود، گفتگذاشت. ماما که آنجا ب

 شیکرده. داشته تو شکم مادرش آرا رید نقدریپس بگو چرا ا-

 !کردهیم

. توانش را نداشت و ترکدیهمان لحظه بغضش م قهیصد

 :پرسدیم قهی. ماما رو به صددیترسیم

 !؟یکنیم هیوا چرا گر-

 :گفت دهیبر دهیبر

 نیمو ناله نفربچه یآخه... آخه همه منتظر پسر بودن. حاال طفل-

 .کننیم

 :دیکرد و به او توپ یاخم ماما

برات، افتخار  شهیم یدختر هی ن،یمردم برن به جهنم. حاال بب-

در  دمی. بعد هم بهت قول مشهیدستت م یبهش. عصا یکنیم

 .کنهیرازت م... سرافشهیم یزیچ یخانم معلم ایخانم دکتر  ندهیآ
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. دیترسیم میبه ماما لبخند زد، اما هنوز هم از واکنش کر قهیصد

. او را غرق در بوسه کرد و ستینوزادش را در آغوش گرفت و گر

 :فوران کرد کبارهیبه  یچون آتشفشان شیهااشک

 یکنن. نکنه بابات دوستت نداشته باشه. ا نینکنه تو رو هم نفر-

 کنم؟ کاریخدا من چ

بود، جمع  قهیکه صد یدر اتاق ل،یبه همراه فام میبعد، کر یساعت

 ادیز یو بلند، موها اهی. مژگان سستیکودکش را نگر میشدند. کر

 :گفت قهیو رو به صد دی. صورتش را بوسوستهیپ یو لَخت و ابروان

 .ندارم م یابه به چه بچه-

 :انداخت و زمزمه کرد ریسرش را به ز قهیصد

 . ...دختره-

 :دیخند میکر

پخش  لویپخش کنم، سه ک ینیریش لویک هی خواستمیچه خوب. م-

 .کنمیم
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 یکه آنجا بودند، مژدگان یکرد و به چند پرستار بشیدر ج دست

 یاز سر آسودگ یراحت شد و نفس الشیخ میاز بابت کر قهیداد. صد

سرش را سمت  د،یرا د میکر یکه خوشحال فهی. لطدیکش الیخ

 :کرد و در گوشش گفت لیگوهر ما

اداها رو در  نیداره ا نیهم ی. براسوزهیداره م یبدجور میکر-

 .ارهیم

 :زد و پاسخش را داد یلبخند گوهر،

تا اون  ومدیدختر م دیبا ینازل ی. واقعاً خوشحاله. جاستینه ادا ن-

 .بره ادشونیرو 

با خنده نوزاد را در  م،ینگفت. کر یزیچ گریزد و د یخندپوز فهیلط

 :دیآغوش کش

بچه پا  نیامروز! ا نیبرد؛ هم طمیشده؟ بل یچ یدونی... مقهیصد-

 .قدمش خوبه

 توانستندیبکشد. حاال م غیج یاز خوشحال خواستیدلش م قهیصد

برسند.  شانیبه خانه و زندگ یرا پس بدهند و کم شانیهاقرض
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کاشت.  یابوسه اشیشانیپ یگرفت و رو میرا از کر بچه قه،یصد

 :گفت میکر

 .قدمخوش میاسمش رو بذار دیبا-

نوزاد آنها دلش رفت. به  دنیبود، با د دهیکه تازه از راه رس یگل

 :دیپا تند کرد و در آغوشش کش شیسو

 گل، نازه... اسمش رو نیبچه. ع نیچه خوشگله ا نیخدا بب یوا-

 !نازگل نیبذار

 :استقبال کرد میکر

 قه؟یقشنگه، نه صد یلیآره. خ-

اسم فرزندش افسانه باشد، باز هم به  خواستیکه دلش م قهیصد

 :ناچار قبول کرد. لبخند زد و گفت

 .آره قشنگه-

و نوزاد  قهیاشرف که منتقل شدند، همه دور تا دور صد یخانه به

او  یعاشق نازگل شده بود و به سخت یرا گرفته بودند. گل شیبایز
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 یبود، وقت دهیرس لیکه تازه از اردب هی. رقکردیرا از خودش جدا م

 :هم دختر است، گفت قهیکه فرزند سوم صد دیفهم

 .کردم اریبدجور و ی. ولادایبدت ن قهیصد-

 :دیگشاد شده پرس یبا چشمان قهیصد

 ؟یچ اریو-

 .رو نیامُردن  یغذا اریو-

حرف  نیکرد. اشرف که از ا هیبلند گر یبا صدا قهیصد کبارهی به

 :ناراحت شده بود، واکنش نشان داد هیرق

 !نیشدن؛ هم ادیها زچادر به سر ه؟یحرفا چ نیا-

 :رو به او گفت یکرد و اشرف با نگران هیگر شتریب قهیصد

 .کنمیم فیبابا من که دارم تعر یا-

 :به زبان آورد یسوخته به سخت یهق و دلبا هق قهیصد

 .ادیخون ن بچه نیاز دماغ ا یول رمیمن... من حاضرم خودم بم-
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خسته شده  انشیمادر زن و اطراف یشگیهم یهاکه از حرف میکر

 :بلند اعالم کرد ییبود، با صدا

و برکت داشته. پا  ریما خ یدختر، نازگلِ منه. وجودش برا نیا-

 .میده. ما از بودنش خوشحالقدمش خوب بو

 گریزد و د گارشیبه س یقیداد و پک عم هیتک یبه پشت ه،یرق

 .نگفت یزیچ

•  

 یبه خانه شیهالیبه همراه همسر و فام قهیآن روز، صد یفردا

خود نگه داشت تا از او  شیرا پ نیخود برده شد. اشرف، نازن

مشغول عوض کردن  ه،یخواب بود و رق قهیمراقبت کند. صد

نازگل از خواب  یبا صدا قهیبعد، صد ینازگل شد. اما کم یکهنه

نازگلش، نو نوار شده بود،  قدمکه از پا  یابه خانه یشد. نگاه داریب

 .لبش نشست یرو یانداخت و لبخند

دوست داشت  شهیکه هم یونیزیدخترکش، تلو ینو برا یایگهوار

 نکهیاز ا یرنگ. حت یالک یاش باشد و کمد و فرش نوکه در خانه



 

180 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 هیپرداخت شده هم احساس شعف کرد. رق شانیهاتمام قرض

 :شد گاریس دنینازگل را خواباند و خودش هم مشغول کش

واسه اون  ی. گوهر هم بچه آورد؛ ولیرو آورد نیدخترم، نازن نیبب-

دار و گوهر جفتشون هم با تو بچه فهیپسر بود. نازگل اومد، لط

 .شدن اما واسه اونا پسره

. دیکش یمادرش، چشم در کاسه چرخاند و آه دیبه دور د قهیصد

 :ادامه داد هیرق

دستت. کمکتون بشه. بد  یکه بشه عصا یپسر دار بش دیبا-

 گم؟یم

 :خته بود، زمزمه کرداندا ریسرش را به ز کهیدر حال قه،یصد

به  یدستتون شدن؟ خونه یعصا ن،یآنا جان االن شما پسر دار-

 هی یرو از آقا جان گرفتن و االنم که شما رو بردن تو یاون بزرگ

 .رو ول کردن به امان خدا چارهیب ی. شما و معصومهیااتاق اجاره

نزد اما دلش سوخت. نازگل همه را عاشق خود کرده  یحرف ه،یرق

اش به خانه هیکه مدام در معرض چشم زخم بود. رق ی؛ در حدبود
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خود  یکم به روال عادکم قه،یو صد میکر یرفت و زندگ لیدر اردب

! دو ماه ترنیریو نازگل ش شدیروز به روز بزرگتر م نیبرگشت. نازن

شام را پخت و در  قه،یو صد گذشتیم لآمدن نازگ ایاز به دن

چراغ گذاشت تا گرم  یو رو دیرا کش میکر یغذا ،یمس یبشقاب

 .بماند

 قهیتر از چراغ به خواب رفت و صدآن طرف یهمانجا کم نازگل

مادربزرگش اشرف بود  یدر خانه نیخانه شد. نازن یمشغول کارها

 ریدل س کیتا  دیزمان را مناسب د قهیصد لیدل نیو به هم

 یصدا کبارهیبود که به  دنیند. در حال جارو کشک یتکانخانه

. خود را گرفتیو آرام نم دآمد. قلبش مجنون شده بو یزیافتادن چ

بشقاب  شدیکه صدا از آنجا بلند شده بود، رساند. باورش نم یمحل

 .سر فرزندش افتاده باشد یرو یمس

که بشقاب قرار داشت، سست  ییلرزه شده بود و نه جا نیزم نه

اتفاق  نیبود که جابجا شود. پس ا دهینرس یبود. نازگل هم به سن

باشد جز سرنوشت؟! کم مانده بود از حال برود. بچه  توانستیچه م

 اشیشانیکه از کنار پ یو خون دیکشیم غیو ج کردیم هیاز درد گر
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ود را به نگذاشته بود. به زحمت خ قهیصد یبرا یجان زد،یم رونیب

نازگل رساند و او را در آغوش خود فشرد. چشمان اشکبارش به 

نداشت. هق زد و بچه را به  دنید ییتار شده بودند، که توانا یقدر

 :به سمت در رفت. ناله کرد مهیهمراه خود بلند کرد و سراس

 !آخه؟ خـــدا شهیم ینجوریکنم خدا؟! چرا ا کاریخدااا. چ-

 یبود، برداشت و رو زانیدر آو یهریدستگ یرا که رو چادرش

 یرهیباز، خ یبا دهان میدر باز شد. کر کبارهیسرش انداخت و به 

گرفت  قهیآنها شده بود و توان تکلم نداشت. بچه را از آغوش صد

بلندش، در کل کوچه  یهاهیگر یصدا د؛یاز خانه دو رونیو به ب

که بشقاب به سر نازگل اصابت  ییجا یبود! دستش را رو دهیچیپ

 هانیاز ماش یکی یو جلو دیدو ابانیکرده بود، گذاشت و به سر خ

 نیخود را داخل ماش د،یدویهم که پشت سر او م قهیرا گرفت. صد

بلند  یبا صدا کهیدر حال میرفتند. کر مارستانیانداخت و به سمت ب

 :دیپرس کرد،یم هیگر

 قه؟یشده صد یچ-
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 :هق زد و گفت قهیصد

کنم؟ اصالً  کاریچ دونمیسرش. به خدا نم یبشقاب افتاد رو-

 .فتهیامکان نداشت ب

 :خود کوفت و ادامه داد یپا یرو 

 نیا فته؟یاتفاقات فقط واسه ما م نیچرا ا دونمیخدا! نم یا-

 کرده آخه؟ یچه گناه چارهیب یبچه

شان پرتپش و کف دستان شانیها. قلبدندیرس مارستانیب به

 ریپذامکان یزیچ نیآرام بمانند؟! چن توانستندیکرده! مگر معرق

برسد. پرستارها آمدند و  ادشانینفر به فر کیداد زد تا  مینبود. کر

. حالش زدیدر دهانش م قهینازگل را به اورژانس بردند. قلب صد

. دادیم شیرا به وضوح نما نبضشخوب نبود و رگ گردنش ، 

 ز،ین می. کرستادیحلقه کرد و ا م،یت کردست سردش را دور دس

که رنگ  قهیصد یچهره دنیمتوقف شد و به او چشم دوخت. با د

 یلرزان یهاو با لب دی. سمتش چرخدیبه رخسار نداشت، ترس

 :دیپرس
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 !ست؟یشد؟ حالت خوب ن یچ قهیصد-

 شدیم نیکم داشت نقش زمتوان حرف زدن نداشت. کم همسرش

 :دیکش هایاو را سمت صندل میکه کر

 .ادیبگم دکتر ب نیبش نجایا ایب-

کرده  اشوانهیسخت شده بود. قلبش، د قهیصد یبرا دنیکش نفس

شود و  مانیپش دنیآن داشت که هر لحظه از تپ میب قهیبود و صد

 نیتر کرده بود و هما نگراناز دخترش، او ر یخبری. بستدیباز ا

هم  یرو کرد. پلک دنیآسمان چشمانش را مجبور به بار ،ینگران

. دوست برندیاو را بلند کرده و م فرگذاشت و بعد، متوجه شد چند ن

نداشت چشمانش را باز کند. درد در تمام بدنش جان گرفته بود و 

خواباندند و سپس  یتخت ی. او را رودادینم دنیامان نفس کش

 دپوشیسف یچشمانش را باز کرد و متوجه شد که مرد یال قهیصد

 :شد و دکتر گفت نهیسرش است. معا یباال

 .داره ترالیم چهیدر یاحتماالً تنگ-
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پشت دکتر  ند؛یو چشم چرخاند تا او را بب دیرا شن میکر یصدا

 :بود ستادهیا

 دکتر؟ یآقا میکن کاریچ دیبا-

 .مصرف کنن دیقرص با-

 یهابود، آمپول دهیبه او زدند و چون درد نازگل را کش یسرم

که زبانش را داخل  کهیو مسکن وارد سرمش کردند. در حال یتیتقو

 :زمزمه کرد کرد،یدهانش حس نم

 شد؟ ی... نازگل چنازگل-

 :لبخند زد میکر

 ؟ی. تو خوبزننیم هیخوبه... دارن سرش رو بخ-

 :ستیهم گذاشت و گر یرو پلک

 .نازگل شیبهترم. برو پ-

و  رفتیم یرو به بهبود قهیتکان داد و رفت. حال صد یسر میکر

به سر نوزاد چند  نکهیاما قلبش هنوز نگران دخترکش بود. فکر ا
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... و اشک کردیم اشوانهیداشت د زنند،یم هیاش بخماهه

سرم را از دستش  اورد؛ی. طاقت نشدیقطع نم یالحظه ختنشیر

و نازگل  میکر یگشت. وقت زگلشکند و از جا بلند شد و به دنبال نا

 شی. پاهاکردیم هیده بود و بچه، گرزدن تمام ش هیکه بخ افتیرا 

 :افتاد نیزم ینازگل سست شد و رو یشانیپ دنیبا د

 !خودت بهمون رحم کن خدا ایخدا-

*** 

•  

و  یروبوس قهیشد و با صد قهیوارد خانه صد ینیریبا جعبه ش یگل

اشرف آورده بود، دست  یرا که از خانه نیکرد. نازن کیسالم و عل

 :همسر برادرش سپرد و خودش، نازگل را در آغوش گرفت

بس که تو  کنمیغش م نمیبی. ماشاءا... . من تو رو میوا یوا-

 !... خوشـــگلیناز

که داشت،  قهیاو را غرق در بوسه کرد و خطاب به صد سپس

 :گفت بافتیرا م نینازن یموها
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 .بهتر شده نازگل یلیاءا... خخانم، ماشاءا... هزار ماش قهیصد-

از  قه،یگفت و در صورت نازگل فوت کرد. صد یزیچ رلب،یز سپس

 :دیبلند شد و سر او را بوس نینازن یجلو

 .آره شکر خدا. مردم و زنده شدم-

گذاشت و نازگل، مشغول  نیزم یاش را روبرادر زاده ،یگل

 اشنهیو کف دستش را به س دیخند یرفتن شد. گل زیخنهیس

 :دیکوب

 !رهیم زیخ نهیفداش بشم. چه بامزه س یاله یوا-

که او هم با لبخند به نازگل چشم دوخته بود،  نیبعد رو به نازن و

 :کرد

من  ی! الهایکوچولو موچولو بود ینجوریخوشگلم تو هم اولش هم-

 .شما دو تا یبه فدا

 :چشم دوخت قهیو به صد دیکش نیسر نازن ینوازش رو دست

 ؟یخانم خودت خوب قهیصد-
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 شیزیدادن قلبم چ صیآره خوبم. دکتر گفت، که اشتباه تشخ-

 .بهم وارد شد یلحظه فقط به خاطر نازگل فشار عصب هی. ستین

و خدا را شکر کرد که قلب او سالم  دیرا بوس قهیصد یگونه ،یگل

 .است

. من، خواهرات، میمون دوست داربچه رو همه نی. ازهی... چگمیم-

بچه رو  نیا ترسمی. مهیدر و همسا یاز ما، کل ری! به غعیداداش رف

 .خانم قهیچشم کنن. واسش اسفند دود کن تو رو خدا صد

روز و شبمون شده اسفند دود کردن. چشم بد ازش دور باشه  -

 ؟یبا مدرسه و معلم یکنیتو چه م یشاءا... . راستان

 نیخب هم یکه. ول رمیبگ پلممویکه من برم د ذارنینم نایبابا ا -

حالم  نمیبیها رو مخوبه. بچه یلیخ دمیکه تو مدرسه درس م

 .شهیخوب م

 .ارمیب ینیریو ش یواست چا نیخوبه. چه خبر از خودت؟ بش-



 

189 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 ینشست. گل یگل یروبرگشت و روبه ینیریو ش یبا چا قهیصد

هستند،  یمشغول باز دیکه د یو نازگل کرد و وقت نیبه نازن ینگاه

 :کرد و آرام گفت قهیرو به صد

 یهااز معلم یکیشده؟ به  یچ یدونیخانم، م قهیصد گمیم-

 .کرد فیمون تجاوز شده. ائم برامون تعرمدرسه

 :به چشمم داد و گفت ینیچ قه،یصد

 ه؟یتجاوز چ ؟یچ یعنی-

داغونه  میدیبود. بعد اومد دن یبذار برات بگم. چند وقت ازش خبر-

و  یو پزشک قانون تیخدا. گفت تجاوز شده و مشغول شکا یبنده

خانم،  قهیصد یدونیکرد. م فیحرفا بوده. برامون قشنگ تعر نیا

 نکهی. نه ایکن تیشکا یبر دیبا فتهیاتفاق م نیا یوقت گمیمن م

. اون وقت مردا هم ی... از همه پنهون کنیات پنهون کناز خونواده

 یچ یدونی. مارهیم شیشو تاسشون جفت شنیبد عادت م

 گم؟یم

 :باال انداخت و گفت یاشانه قه،یصد
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. حاال چرا انقدر یزنیحرف م یراجع به چ فهممیواال من که نم-

 !؟یگل یزنیآروم حرف م

 :برد و گفت ترکیرا نزد سرش

 کهیکرد. گفت که مردت فیبرامون تعر چارهیواست. دختر ب گمیم-

از  یکی یبوده؟ بابا یشون. حاال مردک کبرده خونه نویبه زور ا

اش. خونه نویجالبه نه؟! گفت که برده بوده ا یلیشاگرداش. خ

 .انجام دادن یزن و شوهر یکارا

 :انداخت و اضافه کرد ریسرش را به ز سپس

 !عروس بشه؟ خوادیم یحاال چطور چارهیدختر ب-

 چارهیکه نگران آن معلم ب قهیاز خنده منفجر شد. صد کبارهی به

 :اش گرفتخنده یگل یبود، از خنده

 دفعه؟ هیشد  یچ-

که از شدت خنده سرخ شده  یسرش را باال گرفت و با صورت یگل

 :نگاه کرد قهیبود، به صد
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 دمیشب خواب د دم،یدوستمو شن نیخانم. من داستان ا قهیصد-

داداش نگو منو  میاتفاق واسه منم افتاده. فقط تو رو خدا به کراون 

 .کشهیم

 . چرا بکشه؟گهیوا خب خوابه د-

 .. بد قلبهیدونیچه بدونم. اخالقشو که م-

 ؟یدید یحاال خواب چ-

سمتم.  ادیهم خوشگله داره م یلیمرده که خ هی دمیخواب د-

 رونیزدم و دستم رو از دست ب غیاصالً شوهرم بود. ج یانگار

 کهی. به سمتم هجوم آورد و به موهام چنگ زد و درحالدمیکش

. از درد صورتم دیبود، موهام رو از پشت سرم کش ستادهیروم واروبه

 :و داد زدم دمیوبک اشنهیهام به سجمع شد و با مشت

... خورهیداره بهم م هاتی. حالم از هوسبازیولم کن ع*و*ض*-

 .ف*تک*ث*ا*
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زد. صورتم  یدهنم رو گرفت و لبخند کج یجلو اشگهیدست د با

بهم قفل شده اش  یدندونا نیکرد و از ب کیرو به صورتش نزد

 :گفت

رو  یکه نتونت ارمیسرت م ییبال هیخفه شو و صداتو ببر. وگرنه -

 !کامل برات شرح بدم... عشق من؟ ای یدی.فهمیسیپات وا

 !بود یواسه چ گهیق منش داون عش دونمیخانم، نم قهیصد-

اش به خانه یگپ و گفت، گل یو بعد از مدت دندیدو با هم خند هر

درس بخواند.  یمثل گل خواستیهم، دلش م قهیبازگشت. صد

به مراقبت داشتند.  دیشد اجیفرزندانش کوچک بودند و احت یمنته

 :اما در دلش گفت

روز قشنگ خوندن و نوشتن  هیدارم اما دوست دارم  یسواد قرآن-

 .رمیگیم ادیروز  هی. رمیبگ ادیرو 

برد. بعد از  یرا برداشت و آنها را به حمام عموم کودکانش

 ییو آبشار طال ستادیا نهییآ یبرگشتنشان، غذا را بار گذاشت و جلو

 یو کم دیکش نشییرا داخل پلک پا اهیرنگش را شانه زد. مداد س
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که  دیرا د نیزد. به هال خانه که برگشت، نازن شیهاهم به لب رژ

را به  رشیش یشهیو نازگل هم ش فتهبه خواب ر ونیزیتلو یجلو

ماه هر دو را  یفرو رفته بود. رو یقیدست داشت؛ اما به خواب عم

را پهن کرد و هر کدام را در آغوش گرفت و  شانیهاو تشک دیبوس

 .دیکش شانیتشک خودشان گذاشت و پتو را هم رو یرو

 شیهاعطر تن و هرم نفس یرا کرده بود... هوا میکر یهوا دلش

در آن برهه متوقف شود و  اشیزندگ خواستیرا. دلش م

مورد  ینشست و برنامه ونیزیتلو یباشد. جلو یابد اشیخوشبخت

به  ی. تمام که شد، آن را خاموش کرد و نگاهدیرا د اشعالقه

هنوز  میبود و کر دهیشب رس یمهیانداخت؛ ن وارید یساعت رو

چراغ  ریبرخاست. ز شیاز خانه بود. دلش ضعف رفت و از جا رونیب

غذا خورد، اما  یداغ شود. چند قاشق یرا روشن کرد تا غذا کم

. بشقابش را کنار گذاشت و به سمت اتاقشان رفت دیکشینم لشیم

و پتو را تا گردنش باال  دیآن دراز کش یو تشکش را پهن کرد. رو

 .وار در خود جمع شدنیبرد و جن
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هرطور شده از او خبردار  خواستیشده بود و دلش م مینگران کر

 شتریلحظه، ب لحظه قهینبود و صد یراه ارتباط چیشود. اما ه

. نگاهش را گرداگرد خانه چرخاند و باز هم شدیدلواپس م

چشمان  شمار،هیماند. با هر حرکت ثان رهیساعت خ یچشمانش، رو

 گریهم فشرد تا د یش را رویها. در آخر پلککردیحرکت م زیاو ن

 .ندیو بدخبر را نب شدهنینفر یهاآن عقربه

ضربان قلبش را  یصدا توانستیو م زدیبا سرعت نور م قلبش

عاشقانه  یشده بود برا ریکرده بود... د رید اورشیود. همراه و بشن

گوشش و وقتش گذشته  یپشت الله یدلتنگ یهاگفتن و زمزمه

کنند. بغضش  لیدو نفره و پر عشق را با هم م یبود که بتوانند شام

را فرو فرستاد و اما اشک از کنار چشمش، راه خود را باز کرد و بر 

 :دیلرز شیهالب خواند،یخدا را م یبالشش افتاد. وقت یرو

 .! خودت مواظبش باشایخدا-

باز و بسته شدن درب خانه آمد. پتو را کنار زد  یبعد، صدا یالحظه

بلند شد و به سمت در، پا تند کرد. همسرش، با لبخند  شیو از جا
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برادرش افالطون انداخت.  ادیآمد و او را بر لب، به سمتش  یکج

بلند سر  یهاو خنده خوردیو تلو م دینوشیم یبرادرش... که وقت

پسرش  یو طلب آمرزش برا گفتیذکر م رلبیز هیرق داد،یم

. حاال راه رفتن همسرش، لبخندش و ژستش، درست مثل کردیم

نداشت... مست بود و حال و  یعیبرادرش شده بود. او حالت طب

 .کردیفرق م شیرو بایخانم ز یو هوا با حال شیهوا

 شیبانو یروو او، هوس را! روبه خواستیعشق را م چهرش،یپر

کرد. دم و بازدمش، حال زن را  کیو صورتش را به او نزد ستادیا

مطمئن شده بود که شوهرش، مست  گریخراب کرده بود و حاال د

را فشرد و او  فشیهمسرش، بازوان ظر یقو یهااست. چنگال

شده و مکروه همسرش را نجس یهاکه چه موقع، نفس دینفهم

 ریهنوز اس کهی. به زحمت از او جدا شد و در حالکشدینفس م

مردش بود، صورتش را با فاصله از او نگه داشت. به  یهادست

 :زدیو هق م ختیریصورتش اشک م یپهنا

 !؟یکرد کاریتو چ ؟یکرد کاریچ-
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کشان به اتاق برد و در را گرفت و او را کشاندست همسرش  مرد،

 :همان حال گفت

 .رونیسر ب هی می. با داداشت... رفتزمیعز یچیه-

به زنش را نداد. در اتاق را بست و  دنیشیفرصت فکر کردن و اند و

و  یروح زنش را ستاند و به عشق او فکر نکرد... به دلدادگ

صبح روز بعد، ... و به قلب شکسته و مهربانش. شیهاخواهش

از  نیدوست نداشت از رختخواب بلند شود. هرچند که نازن قهیصد

با نازگل کل خانه را  میکر یباز یو صدا رفتیسر و کولش باال م

به خانواده را  دنیعشق ورز یبرا یینا  قهیبرداشته بود. اما صد

 .نداشت

 .برو کنار بذار بخوابم نینازن-

 .پاشو یپاشو، مامان یپاشو. مامان یپاشو، مامان یمامان-

را در  نیو نازن دیچرخ قهیکاشت. صد قهیصد یهالب یرو لبخند

 :و گفت دیاش را بوسگونه یآغوش گرفت و کنارش خواباند. رو

 .زمیعز ریصبحت بخ-
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 ؟یدی. من گشنمه... صبحونه نمیمامان ریصبح بخ-

 .رمیبرات لقمه بگ میچرا دختر قشنگم. پاشو بر-

را جمع کرد و  میرا گرفت و بلند شد. تشک خود و کر نیازنن دست

در  میاز اتاق خارج شد. کر نیداخل کمد گذاشت و به همراه نازن

. با خروج دیخندیقه مو قه کردیم یهال نشسته بود و با نازگل باز

 :نازگل را رو به همسرش چرخاند و گفت قه،یصد

 .شده داریاومده! مامان خوشگلش از خواب ب یک نیبب یوا-

 :کودکانه گفت یبعد با لحن و

 .میانقدر شما رو دوست دار ییسالم مامان خوشگل. من و بابا-

 :کش آمد قهیصد یهالب

 ؟ی. سرکار نرفتریسالم. صبح بخ-

 .امروز موندم خونه تا کنار خانواده باشم گهینه د-

 .کنمیاالن صبحونه حاضر م-

 :را صدا زد و گفت نینناز میکر
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مواظب خواهرت باش. من برم به مادرت کمک  نجایا ایدخترم ب-

 .کنم

 !چشم بابا-

به آشپزخانه رفت.   میشد و کر یکنار نازگل مشغول باز نینازن

 م،یبود و مشغول کار بود. کر ستادهیا ییظرفشو یجلو قهیصد

 یمطمئن شد که فرزندانش آن حوال یبه در کرد و وقت ینگاه

و دستانش را دور  دیآغوش کش را در قهیاز پشت سر، صد ستند،ین

 :فرو برد و گفت اوحلقه شد. سرش را در گردن  قهیشکم صد

 ؟یبخشیم-

خورد، بدنش مور  قهیصد که به پشت گوش میکر یهانفس هرم

 :اضافه کرد متیبا همان مال مینزد. کر یمور شد؛ اما حرف

من اهل مست کردن و  یدونی. خودت که مگهیببخش د یخانم-

 .بارم بود نیو آخر نی. اولستمین یروادهیز

 :دیپرس د،یسرشار از عشق و ام یبا لحن قه،یصد و

 ؟یدیقول م-
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 .دمیآره... آره قول م-

گذاشت.  میکر یهانهیس یو دستانش را رو دیچرخ قهیصد

 :لبش کاشت و گفت یرو یلبخند

 ات چطوره؟معده-

 .شهیمثل هم-

 .گوشت کباب کنم کهیت هیبرات  شهیکه منم مثل هم نیپس بش-

 :دیکش شیبه موها یو دست دیرا بوس قهیصد یگونه م،یکر

 .قربون خانم قشنگ خودم برم-

 قه،یپهن کرد. صد نیزم یسفره را از کشو برداشت و رو سپس

همسرش کباب کرد و دستش داد. همان  یگوشت برا یاتکه

 :شد شیدایپ نیلحظه، نازن

 .خوامیمنم کباب م ،یمامان-

 :لبخند زد و گفت قهیصد

 .ارمیواست صبحونه ب نیبش ای. بکنهیاش درد مدخترم بابات معده-
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*** 

•  

 شیروگذاشت و خودش هم روبه میکر یرا جلو یچا ینیس

انداخت و با انگشتان دستش  رینشست. لب تر کرد و سرش را به ز

او شده بود،  بیو غر بیکه متوجه حرکات عج میکرد. کر یباز

 :گفت

 ؟یبگ یخوایم یزیجان، چ قهیصد-

 دیکش قیعم یصاف کرد و چشمانش را بست. نفس ییگلو قهیصد

کرد محکم صحبت  یو سپس چشم در چشم همسرش شد. سع

 :کند

 م؟یکر-

 جان دلم؟-

 .سواد داشته باشم خوامیدرس بخونم. م خوامیمن... من م-
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 می. کرکندیهم داشت، پوست کنار انگشت شستش را م هنوز

از  یارا برداشت و قند را در دهانش گذاشت. جرعه یاستکان چا

 :و گفت دینوش یچا

 .یسوادیبارزه با بخب برو م-

که  شدیشک کرد. باورش نم شیهابه گوش یالحظه قه،یصد

 یخواندن را داده است. خم شد و رودرس یبه او اجازه م،یکر

رساند و او را در آغوشش  میراه رفت و خود را به کر شیهازانو

همسرش را  یو گونه دیاز چشم راستش چک یفشرد. قطره اشک

 :کاشت یابوسه

 .! ممنونمشهی... باورم نممیکر یوا-

خود نشاند.  یپا یرا رو قهیو صد دیبلند خند یبا صدا میکر

اش را نرم را پشت گوشش انداخت و گونه نشیزر یهاسیگ

 :دیبوس
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. درس یریکه به خاطرش اجازه بگ ستین یزیچ نیا زمیعز-

 یدوست دارم درس بخونم. منته یلیخوبه. منم خ یلیخوندن خ

 زم؟یمنم بخون؛ باشه عز یوقتش رو ندارم. تو به جا

و در  دهیهمسرش کش یشدهبه صورت اصالح یدست قه،یصد

را پشت گوش آغشته از عطر  اشینیکه ب ی. در حالدیآغوشش خز

لبخند بر  د،یکشیم قیعم یهاو نفس کردیم کینزد میتلخ کر

 :لبش نشست و زمزمه کرد

 کنم؟ کاریها رو چبچه-

 :تر در آغوش گرفتهمسرش را تنگ م،یکر

 .بزرگ شدن... با خودت ببرشون-

 .اوهوم-

فرو کرده بود،  قه،یصد یخرمن موها نیرا ب اشینیکه ب میکر

 :دیپرس

 دخترا خوابن؛ آره؟-
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حل شدند و  گریکدینم در نماند. نم شیمنتظر پاسخ بانو گرید و

گوش هم زمزمه کردند. صبح روز بعد،  ری، عشقشان را زعاشقانه

رفت و نان  ییاز همه زودتر از خواب برخاست. به نانوا قهیصد

و به خانه برگشت. صبحانه  دیکره خر یقالب ،ی. سپس از بقالدیخر

شدند.  داریدخترانش از خواب ب و میکم کررا آماده کرد و کم

به کوچه  قهیبه سرکار رفت و صد م،ید و کرصبحانه را صرف کردن

 یسوادیمبارزه با ب یهاکالس یدرباره هاهیرفت تا از همسا

را به دست آورد، همراه دو  یاطالعات کاف یجو کند. وقتوپرس

 شاز مادر نیبودند که نازن اطیفرزندش به خانه برگشت. داخل ح

رد کرد  اطینازگل را از ح قه،یببرد. صد ییخواست، او را به دستشو

و به داخل خانه برد و به اون تذکر داد که همانجا بماند. خودش 

 اطیداخل ح ییرا دستشو نیشلوارش را باال داد و نازن یهاهم پاچه

 .برد

 .ییدستشو یبر دی. خودت بایبزرگ شد گهیدخترم تو د-

 .آخه ترسمیم-
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 ؟یترسیم یاز چ-

 :گفت نیرا باز کرد و نازن ییدستشو در

 .نجایا یکیاز تار-

 :برد و خودش هم وارد شد ییرا به داخل دستشو نینازن قهیصد

وصل کنه.  نجایچراغ ا هی گمیترس نداره که دخترم. به بابات م-

 خوبه؟

پشت در  ینداره. ول بیع رونیب دیآره مامان. االن روزه. شما بر-

 . خب؟نیباش

را سمت  شیخارج شد. رو ییکرد و از دستشو یاخنده قهیصد

 :چرخاند و با خنده گفت اطیح

 .باشه من پشت درم-

حبس  اشنهینفس در س ش،یرو شیپ یصحنه دنیبا د کبارهی به

 :دیکش غیشد. ج

 !الحوائجباب ـــای-
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•  

 شیو پاها دیلرزیکرد. کل بدنش م دنیسپس شروع به دو و

کنترل  ییسُر خورد. توانا اطیح یهایکاش یو رو دیلغز یچندبار

کالبدش، از  ییگرفته و گو یدیخود را نداشت. قلبش ضربان شد

خود را به حوض رساند و داخل آن  مهیشده بود. سراس یروح ته

قبل  یکه تا لحظات ین. دستان لرزانش را داخل آب کرد و تدیپر

تا با  رفتیکه م ی... و نفسدیکش رونیرا از آب ب خوردیتکان م

 :دیکش غی. جافتینفس نازگل، قطع شود را دوباره باز

 .نازگل... نازگل نفس بکش-

را گم کرده و به  شیچه کار کند. دست و پا دیبا دانستینم

شد و اما  شانیدایخانه پو زن صاحب نیهق افتاده بود. نازنهق

دخترکش  خواستیآنها نبود. تنها م ادیمتوجه داد و فر قهیصد

شد  شیدای. پقهیداشت به نام صد یدختر هی. زن همسانفس بکشد

 :شان را کنار زدو همه

 .نمیکنار بب دیبر-
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 یگرفت و با صدا دگانشید یدستان خود را جلو قهیو صد نشست

کار خود را کرد؛ آب از دهان  ه،یدختر همسا قهی. صدستیبلند گر

به سرفه  گوش،یو بعد هم دخترک کوچک و باز دیپر رونینازگل ب

. تمام افتیدوباره  یو جان دیکش یافتاد. مادرش نفس راحت

 .افتاد نیزم یرو زگلاش، شل شد و کنار ناعضالت منقبض شده

 !... شکـ... شکرتایخدا-

و او را غرق در  دیدر آغوش کش کرد،یسرفه م داًیرا که شد نازگل

که اشک  کهیکرد و در حال هیهمسابوسه کرد. سپس رو به دختر 

 :گفت خت،یریشوق م

 .یفدات بشم که دخترمو بهم برگردوند یجان. اله قهیصد یمرس-

 یرییحالت صورتش تغ کهیبه گردنش داد و در حال یقر قهیصد

 :گفت ینکرده بود، به تند

 .کندیخواهش م-

 .بود، رفت اطیح گریشان که طرف دبعد به داخل خانه و

*** 
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 .در را گشود قهیبعد، صد یبه در خانه کوفت و چند هیمساه دختر

 .خانم جون قهیسالم صد-

 !جان. بفرما تو قهیسالم صد-

. شما هم که رونیرو بردارم ببرمش ب نی. اومدم نازنینه مرس-

دخترتو با  نی. منم ایسوادیمبارزه با ب یکالسا یزیریم یدار

 .برمیخودم م

 یباشد، سرش را کم قهیصد یمنتظر اجازه نکهیبعد، بدون ا و

 :داخل خانه برد و گفت

 .ایجلو در باش گهید قهی. دو درونیزود آماده شو ببرمت ب ن،ینازن-

 نییهم شروع به باال و پا نیکرد و رفت. نازن یخداحافظ قهیصد

 :دیکش غیج زد،یدستانش را به هم م کهیکرد و در حال دنیپر

 .گردشآخ جون گردش... آخ جون -

را بپوشد.  رونشیب یهابعد به سمت اتاق پا تند کرد تا لباس و

 دیچون خودش با شد؛یهاج و واج مانده بود. البته بد هم نم قهیصد
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به درس  توانستیم شتریصورت ب نیو در ا رفتیبه کالس م

را شانه زد و  شیرا تنش کرد و موها نینازن یهاتوجه کند. لباس

کرد. خودش هم چادر سر  اشیراه هیبعد، همراه دختر همسا

انداخت و دست نازگل را گرفت و به کالس درس مبارزه با 

 .رفت یسوادیب

و به معلم  شدیدر کالس درس ساکت م بیعج گوش،یباز نازگل

 یو وقت خواندیراحت درس م الیهم با خ قهی. صدکردینگاه م

 قی. او را تشوکردیاحساس شعف م شد،یم ستینمراتش ب یهمه

. معلمشان او را شدیم تریدر درس خواندن جد قهیو صد کردندیم

را  شیهاو قدم باشداگر محکم  گفتیدوست داشت و به او م

... و دیخواهد رس یخوب گاهیبه جا ندهیمطمئن بردارد، قطعاً در آ

 :کردیدر گوشش زمزمه م یگاه

 .یشیکم کم دکتر م ،یتو اگر درس بخون قهیصد-

شد. نازگل خواب  نیخانه که برگشت، شام را پخت و منتظر نازن به

دخترانش را داد و  یرا به خانه برگرداندند. غذا نیبود که نازن
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آمد و بعد از شستن  یپس از ساعت م،یماند. کر میخودش منتظر کر

در آغوش  نیسر سفره نشست. نازن قهیدست و صورت، همراه صد

 :دیو صورتش را بوس دیپدرش خز

 .منو برد گردش قهی. امروز صدییبابا ییبابا-

و به دخترش چشم دوخت؛ باز  دیدست از غذا خوردن کش قهیصد

به زنش انداخت و  ینگاه م،ی. کرکردیم ینیهم داشت خبرچ

 :دیپرس نیخطاب به نازن

 ن؟یاِ؟ خب کجا رفت-

 دیوح ،ی. بابایگرکیج میرفت دی. بعد با وحدیوح شیمنو برد پ-

 !رو هم گرفته بودا قهیدست صد

 :.  داد زددییرا به هم سا شیهامشت و دندان میکر دستان

 گه؟یم یبچه چ نیا قهیصد-

•  

 :دیپرس یبا ناراحت ن،یبند آمده بود. نازن قهیصد زبان
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 د؟یزنیبابا چرا داد م-

 !تو ساکت-

 :دسؤالش را باز تکرار کر و

 گه؟یم یچ نیگفتم نازن-

چپ را چپ قهیصد کهیدر حال م،یشان خورد. کربه در خانه یاتقه

که در دستش بود  یبود! تل قهیبه سمت در رفت؛ صد کرد،ینگاه م

 :گرفت و گفت میرا سمت کر

 .من شی. جا مونده بود پنیبده نازن نویا ایب-

کرد و با لحن  هیبه دختر همسا یاخم د،یکه ماجرا را فهم میکر

 :دیپرس یبد

 رون؟یب یبرده بود نویتو نازن-

 :جواب داد ییدست به کمر شد و با پررو قهیصد

 ؟یآره... که چ-

 رون؟یب شیچرا با پسر برد-
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 دوست داشتم. به تو چه؟-

 یریشو ازم بگاول اجازه دیدوست داشتم؟ من باباشم. با یچ یعنی-

 .رونیب شیبعد ببر

 .رمیگیمن از بابامم اجازه نم رم؟ی! از تو اجازه بگ؟یچـــ-

 .یفهمیاون موقع م یبه بابات گفتم دوستِ پسر دار یوقت سایوا-

 هم باهام ندارن... اصالً به تو مربوطه؛ هان؟ ی. کاردوننیاونا م-

 نیاز ب شد،یمنفجر م تیداشت از عصبان کهیدر حال میکر

 :دیاش، غربهم قفل شده یهادندان

 .شیببر یحق ندار گهید-

واسه من  نمی. نبشهی. به تو هم مربوط نمبرمی... خوبم مبرمیم-

! با اون کراواتش. ییرای! مردک سوسولِ کتایخط و نشون بکش

 .عهدهیانگار ول زنهیم پیت نیهمچ

 .در خانه را بهم کوفت قهیرفت و صد دخترک

 .طهیسل یدختره-
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خود را  یخنده یجلو کهینگاه کرد و همسرش، در حال قهیصد به

 :گرفته بود، گفت

 !میآقا کر ست،ین قهیفقط اسم زن تو صد ا،یتو دن-

*** 

او را دوست  یگل کهیدرآوردند؛ در حال یپسر یرا به نامزد یگل

درس  خواستیبه ازدواج نبود. م لیما ن،ینداشت و عالوه بر ا

ازدواج کند. امتحانات ثلث  دندیبخواند که مادر و پدرش صالح د

 شد؛یبرگزار م قهیو صد میکر یاطراف خانه یابانیسومش، در خ

آنها بود. هر بار که نامزدش  ینهرا مهمان خا یجهت مدت نیبه هم

 گری. دفرستادیرا همراه آنها م نینازن میکر برد،یاو را به گردش م

خانه بود و چه  میعادت شده بود و چه کر شانیبرا ن،ینازن یهمراه

 .رفتیهمراه آنها م نینبود، نازن

 یلیتما یدنبالش آمد. گل نما،یبه س یبردن گل یمحسن برا یروز

را  نیهم نبود. دست نازن یامحسن نداشت؛ اما چاره یهمراه یبرا

خود و  نیرا ب نینازن ،یرفتند. گل نمایگرفت و همراه هم، به س
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از  یکی یصدا دنیشروع شد. با شن یهند لمیمحسن نشاند و ف

 دنیچشمش، جانِ چک یوشهگ یاشک یقطره لم،یف یهاتیشخص

خود، اشک را زدود و اما هربار  یبا انگشت اشاره عیگرفت. اما سر

 یعمه نیآست نی. نازندیلرزیدلش م دیشنیآن مرد را م یکه صدا

 :و گفت دیخود را کش

 ست؟یخوشمهر ن یآقا یصدا نیعمه جون، عمه جون. ا-

 :و گفت دیکش یآه یگل

 .خوشمهره ی... آقایآقا یچرا عمه جان. صدا-

 :کرد لیسرش را سمت آنها متما محسن

 شناسه؟یرو از کجا م یبزرگ نیبچه، دوبلور به ا نیا-

 :خودش جواب داد نینازن

 .شونهامان بزرگ خونهم ی. بغل خونهمونههیآقا محسن، همسا-

 خواستندیبه هم گره خورده بود و م ،یکه دل او و گل دانستینم و

هربار که  ،یو حاال گل دانستیبا هم ازدواج کنند. از عشق آنها نم
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و در گور خفتن  شکستیدلش م د،یشنیرا م شیبایز یصدا

و  دیشنیرا م شیعمر صدا کی دی. بادیدیرا به چشم م شیآرزوها

 :! در دلش گفتستین کمعمر...  کی. آوردیدم برنم

 !خوبه نمیصداشو بشنوم. هم تونمیالاقل م-

 :به خود آمد کرد،یصحبت م نیمحسن که با نازن یصدا با

 .خانم، تخمه رو با پوست نخور دختر خوب نینازن-

 .آخه پوستشم خوشمزه است-

 :و گفت دیخند محسن

 .بکن بخور. پوستشو هارهیگیشکمت درد م-

شد. به قسمت  یهزار بار پر و خال یتمام شود، چشمان گل لمیف تا

 دانستیکس نم چیو ه ختیریاشک م د،یرسیکه م لمیف نیغمگ

بود که  یا ییصدا یبلکه برا ست؛ین نیغمگ یویسنار یبرا

محسن آنها را به  لم،یاش شده. بعد از فعاشقانه یدلتنگ نجواها

نشسته  زی. دور مدیخر یبستن شانیبرد و برا یفروشیبستن کی

 :انداخت. محتاطانه گفت یو سپس گل نیبه نازن یبودند که نگاه
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 د؟یزنیخانم، حرف نم یگل-

•  

 ر،یبه محسن انداخت و سپس سر به ز احساسیب ینگاه یگل

 :زمزمه کرد نیخوردنش شد. همان ح یمشغول بستن

 بگم؟ یچ-

 .نیساکت میاومد یاز وقت-

 :اش گفتبا زبان بچگانه ن،ینازن

 .یباهاش حرف بزن خوادیعمه، آقا محسن شما رو دوست داره. م-

اکتفا کرد. محسن، لپ  یزورک یبه لبخند یو گل دیخند محسن

 :و گفت دیرا کش نینازن

 .خانم بده نینازن نیشوهر هم به ا هیخدا  یا-

 .ازدواج کنم نیبا فرد خوامیمن م-

دست خود زد و  یرو یو محسن چهارتا شد. گل یگل چشمان

 :گفت
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 ؟یزنیم هیحرفا چ نیاوا عمه ا-

 یوا افته؟یهاش چال مگونه خندهیم یوقت نیدیخب خوشگله. د-

 .نازه یلیخ

 .لبش را از داخل گاز گرفت یمحسن بلند شد و گل یقهقهه

 .کنهی. دعوات مایبابات نگ یحرفا رو جلو نیا نینازن-

 .ودم حواسم هستنه بابا خ-

 :دیکش نیبه سر نازن یو دست دیهم محسن خند باز

 !نهیریدختر چقدر ش نیخدا ا یا-

 دیبا م،یسفت و سخت کر نیکه طبق قوان شدیم کیداشت تار هوا

و  ستادیا یگل دند،ی. به کوچه برلن که رسگشتندیبه خانه برم

 :گفت

 .میریبه بعد خودمون م نجایآقا محسن. از ا یمرس-

 .دیخانم. مواظب خودتون باش یباشه گل-
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را گرفت و از کوچه برلن  نیدست نازن یکرد و رفت. گل یخداحافظ

 .دیخر دارنیچ یاو دامن یبرا

 .خوشگله دستت درد نکنه یلیعمه خ-

 .قربونت برم عمه. بپوش باهاش برقص-

 مثل فروزان برقصم؟-

 اد؟یخوشت م گرایاز باز نقدریعمه تو چرا ا-

 .شونخب آخه خوشگلن همه-

 .شونهمامانت که خوشگلتر از همه-

 یلباسا رنیم رونیب کنن،یم شیآرا رقصن،ینه اونا آخه م-

 .. وگرنه مامان من از همه شون خوشگلترهپوشنیخوشگل م

را تند کرد و  شیهاانداخت و قدم اشیبه ساعت مچ ینگاه یگل

 :دیرا هم کش نیدست نازن

 .میشیم چارهیب رسهی. االن بابات منینازن میبر ایب-
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شروع به  یگل یآمده بود! دست و پا میکر دند،یخانه که رس به

با  دنیرس رید قهیپنج دق م،یکر یبرا دانستیکرد و م دنیلرز

از داده بود،  هیتک یکه به پشت م،یندارد. کر یفرق قهیپنجاه دق

شد و با  نهی. دست به سستادیا یگل یروبلند شد و روبه شیجا

 :داد زد یداردو رگه و خش یصدا

 تا االن؟ یکجا بود-

 ریزوحشت کرد و چشمانش را بست. سپس سربه یالحظه ،یگل

 :کنان گفتمنانداخت و من

 ...نیبه خدا... به خدا... داشتم واسه نازن-

که به صورتش خورد، توان حرف زدن را از او  یایلیس سوزش

 :باز هم غرش کرد میگرفت. کر

 نه؟ ای یدیفهم ؛یکنیم ریآخرت باشه د یدفعه-

افتاده  هیبه گر قهیو صد نیو نازن کردیبا تعجب نگاهشان م نازگل

 دیسمت آنها چرخ میبزنند، کر یرفبخواهند ح نکهیبودند. قبل از ا

 :و داد زد
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 .نیخوری. وگرنه شما هم کتک مدیزنیحرف نم-

 قهی. صدختیریاشک م صدایب یناچار همه سکوت کردند و گل به

او را در آغوش گرفت و به آشپزخانه برد. صورتش را آب زد و 

 :و در گوشش خواند دیاش را بوسگونه

 .یومدیزودتر م کمیکاش -

 :هق افتادبه هق یگل

انگار من از محسن  کننیدارن چکم م یجور هیخانم،  قهیصد-

رفتار  ینجوریشوهر بدن، بعدشم ا خوانی. منو به زور مادیخوشم م

 .کننیم

... دیفهمیاو را درآورد و در آغوشش گرفت. او را م یروسر قه،یدص

 !را شدیکه در حق زنان م یو ظلم

*** 

•  

 .خودم موهاتو درس کنم خوامیم-
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 :گفت یچشمانش گرد شد و با دستپاچگ قه،یصد

 .... اون خانومهینه آقا مرس-

 :زن اشاره کرد و ادامه داد شگریبا دستش به آرا و

 .منو درست کنه یموها خوادیم-

 .ندازمیاوا چرا؟ پس صورتتو من بند م-

 :صاف کرد و گفت ییگلو قهیصد

 .انجام بده خوادی. اونم اون خانمه مینه نه. مرس-

 یصورت گل شیرفت و مشغول آرا قهیبه صد یاغرهچشم شگریآرا

عروس به دنبالشان آمد.  نیشد. بعد از آنکه بزکشان تمام شد، ماش

 نیآنها داخل ماش ی! همهنیماش کیبودند و تنها  یادیز تیجمع

نفر  نیو چند ،ییجلو یصندل یرو گرینشستند؛ عروس و دو نفر د

دست  هیبه دست گرفت و بق رهیدا قهیعقب. صد یصندل یرو گرید

شان . خندهخوردیجا، به هم م یزدند و دستانشان به خاطر تنگ

. ختیریتنها اشک م ،ی... و گلآمدندید و اما کوتاه نمگرفته بو

ازدواج  نیدهان باز کند و او را ببلعد؛ اما ا ن،یزم خواستیدلش م
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. دندیدیمبودند و اما او را ن شیها. همه متوجه اشکردیصورت نگ

و سور و سات جشن به پا بود. همه، مدام نازگل را  دندیبه خانه رس

نزد  نب،ی. زرفتندیاش مو قربان صدقه گرفتندیدر آغوش م

 :رفت و گفت قهیصد

خونه واسه نازگل جان اسفند  یخانم، تو رو خدا رفت قهیصد یوا-

 .زننیدود کن. انقدر ناز شده هزار ماشاءا... چشمش م

گفت و مجلس  یانداشت. باشه به اسفند دود کردن اعتقاد قهیصد

بخت!  یخانه یکه عروس را راه یزدن گرم کرد. هنگام رهیرا با دا

بالفاصله خوابشان  ،یکردند و به منزل خودشان برگشتند، از خستگ

 .برد

*** 

 :ختیریاشک م قهیو صد کردیناله م نازگل

 .زننیچشم م ننیبیکه هربار تو رو م رمیمن بم یاله-
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 ی. کمسوختیبه نازگل بود و دلش به حال او م یدگیحال رس در

 م،یسرخک گرفت و حالش بد شد. کر ،یگل یبعد از عروس

 :مرتب کرد و گفت نهییآ یکراواتش را جلو

 .گهیپاشو د قهیصد-

نازگل را  کهیبه همسرش نازک کرد و درحال یپشت چشم قهیصد

 :زمزمه کرد کرد،یم هیپاشو

 ضه؟یبچه مر ینیبینم-

 :گفت هیکرد و بعد از چند ثان یپوف میکر

 ؟یندار ی. کاررمیباشه پس. من م-

به  دهیچسب یهادندان نیانداخت و از ب میبه کر ینگاه تند قهیصد

 :گفت گرش،یکدی

 .خوش بگذره ی. عروسرینخ-

دستش کتاب  کیبا دو فرزندش خانه ماند.  قهیرفت و صد میکر

 مینازگل. دلش از کر یهیمشغول پاشو گرشیبود و دست د
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کرد تمام فکر و ذهنش را معطوف به کودکانش  یشکست اما سع

با او عاشقانه رفتار نکرد. دلش  قهیآمد و اما صد میکند. آن شب کر

از  توانستی. اما نمدانستیرا خوب م نیهم ا میگرفته بود و کر

بگذرد. چند روز بعد، حال نازگل کامالً  اشیو خوشگذران حیتفر

پاک کردن  یبا زن صاحبخانه مشغول سبز قهیشده بود. صدخوب 

و  دیدویدنبال نازگل م اط،یو دورتادور ح دیکشیم غیج نیبود. نازن

شده بود،  یعاص ن،ینازن ی. صاحبخانه از سر و صداکردیم یشاد

 :گفت ستینگریکه با خنده به دخترانش م قهیبا حرص به صد

داشتم،  نیبچه مثل نازن هیمن اگر  یجون. ول قیصد ادایبدت ن-

 .کردمیاش مخفه

برخاست و چادرش را  شیشوکه شد. بغضش گرفت و از جا قهیصد

کم مانده بود به  کهیسر انداخت و در حال یاز دور کمر باز کرد و رو

شان برداشت و به داخل خانه اطیکودکانش را از ح فتد،یهق بهق

حکم زندان را  گریخانه، دآن  یوارهایبرد. دلش گرفته بود و د

 یانداخت و وقت اطیبه ح ینگاه نجرهپ یداشتند. از گوشه شیبرا
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مطمئن شد که صاحبخانه به داخل منزلش برگشته، چادر به سر 

 .انداخت و دست دخترانش را گرفت و به منزل برادرش رفت

*** 

•  

  

 قهیبه آشپزخانه رفت و افالطون رو به صد یآوردن چا یبرا فهیلط

 :دیرسپ

 ؟یاشده؟ چرا گرفته یچ قهیصد-

. ردیخود را بگ ینتوانست جلو گرید قهیحرف افالطون، صد نیا با

 :و زمزمه کرد دیاز چشمش چک یاشک

بچه مثل  هیآقا داداش، زن صاحبخونه به من گفت که من اگر -

 .کردمیاش مداشتم، خفه نینازن

 :و گفت دیاش کشبه صورت اصالح شده یدست افالطون
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طال  ی. هرچگمیم یچ نیگوش کن بب قهی. صدشهینم ینجوریا-

خونه  هیکه  کنمیرو هم من کمک م اشهیبفروش، بق یمال دار

 . باشه؟نیبخر

ها آن حرف دنیآب شد. مگر امکان داشت از شن قهیدر دل صد قند

 یقهیو به سل شود یاصاحبِ خانه توانستیزده نشود؟ م جانیه

 اطیدلخواهش را در ح یهاوسفیکند. حسن  نییخودش آنجا را تز

را آنطور که دوست دارد،  خانه یهاواریو د ندیو کنار حوض بچ

 زیگفت و او ن میرا به کر هیقضرنگ بزند. به خانه که برگشت، 

زودتر از  خواستیهم دلش م میاستقبال کرد و خوشحال شد. کر

 نیچرک یانهیآن خانه بروند. از زن صاحبخانه بدش آمده بود و ک

حق  نشستند،یاو م یکه در خانه یبه دل گرفت. اما تا وقت

 .اعتراض به آن زن را نداشت

از افالطون قرض  یرا فروختند و پول قهیصد یسرعت طالها به

 ند؛دیساخته شده بود، خانه خر داًیکه جد یاکردند و در محله

. بایز یاطیو ح یسراسر یهابزرگ و دلباز با پنجره یاخانه

کردند؛ مغز  یزیآمخانه را آنطور که دوست داشتند رنگ یوارهاید
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منظره را نصب کرده  یپوسترهاخانه،  ی! در راهرومیمال یاپسته

 یها را گچ کاراتاق یهاو دورش را با روبان قاب گرفتند. طاقچه

بعد  قهیرنگ زده بودند. صد یاو نقره ییطال انیدر م کیکرده و 

و دستانش را از هم باز کرد. سرش  ستادیاز اتمام کار، وسط خانه ا

 :و گفت دیبلند خند یو با صدا دیرا باال گرفت و چرخ

 یخونه نجایهست که دوست داشتم. ا یاخونه نی. انیبب میکر-

 .خودمونه

را از پنجره  گاریس د،یکشیم گاریداده و س هیتک واریکه به د میکر

رفت و دستانش را دور کمر او  قهیپرت کرد و سمت صد اطیبه ح

بودند و چشمانشان غرق هم بود و  ستادهیحلقه کرد. رو به هم ا

کردند و دم  ی. اسباب کشکردیاز تمام جانشان، فوران م یخوشحال

 :رفت و گفت هنزد زن صاحبخان میآخر کر

مثل دختر تو داشتم، خودمو  یترخانم؟ من اگر دخ هیچ یدونیم-

و...  گردهیبا پسرا م زنه،یم نیریدخترت ش نی. اکردمیخفه م

 .هیباعث شرمسار یلیخ ی. ولستیبه گفتن ن یازین گهید
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از او فاصله گرفت و  شخندیبا ن م،یزن مشت شدند و اما کر دستان

 یکرده بودند شد و همراه خانواده، راه هیکه کرا ینیسوار ماش

 یبرا قهیشدند و صد یهم سپر یشد. روزها از پ دشانیجد یخانه

دختر کوچکش کمک حال  ن،یبار اما نازن نیبار چهار باردارم شد. ا

هفت سالش بود و نازگل  نینازن شتند؛ندا یاو بود. دخترانش سن

کرده بود. چرک  شیگرفته و گلو یچهار سال! نازگل سرماخوردگ

 .دست دخترانش را گرفت و چادر به سر کرد قهیصد

مادربزرگش برد و او را به اشرف سپرد و  یرا به خانه نینازن ابتدا،

 یو گرفتگ کردیم هیسپس، نازگل را به درمانگاه برد. نازگل، گر

اعصابش را خرد کرده بود. باالخره نوبتشان شد و به  اش،ینیب

شرح حال، چوب  دنیدکتر، بعد از شنداخل اتاق پزشک رفتند. 

 :گذاشت گلرا داخل دهان ناز یبستن

 !بگو آآآ-

 :همان کرد که دکتر گفت نازگل

 .آمپول بزنه دیاوه اوه. گلوش چرک کرده خانم. با-
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 :رو به نازگل کرد سپس

 دخترم؟ یترسیاز آمپول م-

 :رو به مادرش کرد نازگل

 مامان؟ یچ یعنیترس -

 :به سؤال دخترش، پزشک را خطاب قرار داد توجهیب قه،یصد

 شه؟یآمپول بزنه زود خوب م-

•  

 .بله-

 .بعد شروع به نوشتن نسخه کرد و

 ...و سمینویبراش م نیلیس یپن هی-

 که ضرر نداره براش؟ نیلیسیدکتر پن یآقا-

 !خانم آمپوله. قراره حالش رو خوب کنه؛ نه بد-
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نزد. از اتاق پزشک  یرفح گرید قهیگفت و باعث شد که صد نیچن

مشغول شدند و بعد به  شیکه خارج شدند، به گرفتن دارو و ف

نازگل را درآورد و با  یهاکفش قه،یراه افتادند. صد قاتیسمت تزر

 :دخترکش را قاب گرفت فیدستانش، صورت لط

 . باشه نازگلم؟یشیبعد زودِ زود خوب م ،یزنیآمپول م-

 :لبخند زد نازگل

 ؟یمامان هیآمپول چ-

 .یشیزود خوب م یلیو خ زننیسوزنه که توش داروئه. م هی-

 .باشه مامان-

 :دیکش نییپا یتخت دراز کرد و شلوارش را کم یرا رو او

 د؟یکنیم ینجوریچرا ا یمامان-

 .آمپول بزنن دیرو با نجایآخه ا-

 نه؟یبدن آدمو بب یزشته کس نیمگه نگفت یاِ مامان-

 .نداره دخترم یبیع نن،ین ببدکتر و ماما-
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و آمپول به او زده  دیکش دن،ینازگل دست از سؤال پرس باالخره

دست دخترش را  قهیصد ق،ینه! بعد از تزر هیناله کرد؛ گر یشد. کم

خودش  یاشرف، به خانه یاز خانه نیگرفت و بعد از برداشتن نازن

را بافت و  نینازن یدخترانش را عوض کرد و موها یهارفت. لباس

سفره را پهن کرد و نازگل و  قه،یم آمد و صدیغذا را بار گذاشت. کر

عروسکش را  نیبروند. نازن ششانیغذا پ یرا صدا کرد تا برا نینازن

بلند  نیزم ی. نازگل اما از رودیگذاشت و به سمت آنها دو یکنار

 :فتکالفه، گ یبا حالت قه،ینشد. صد

 .هاکنهیم خی. گهیغذاتو بخور د اینازگل جان ب یوا-

 :و گفت دیلب برچ نازگل،

 !ما... مان-

 ه؟یچ-

 !از جام بلند شم تونمینم-

 :و گفت دیخند م،یکر

 .سر سفره اینکن ب ی. تنبلیدخترم تو که زرنگ بابا بود-
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 .شنی. پاهام بلند نمییبلند بشم بابا ستمیبلد ن-

نگاه کردند و سپس به سمت  گریکدیبا تعجب به  م،یو کر قهیصد

 :گفت مینازگل رفتند. کر

سر تا اون سر  نیصد بار از ا یتو که روز ستم؟یبلد ن یچ یعنی-

 !یکنیم یو باز ییدویخونه، م

 :شد ینازگل جار اشک

 .ییبابا دونمینم-

که قلبش ضربان گرفته و دستانش عرق کرده بود، دستان  قهیصد

 :بلند کرد نیزم ینازگل را گرفت و او را از رو

 .یمامان ستایپاشو وا-

نازگل سست  ینگه دارد. اما پاها شیپاها یکرد نازگل را رو یسع

 :کرد هیافتاد و گر نیزم یشده بودند. رو

 !راه برم؟ تونمیچرا نم-
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رفت  یاورت خود کوفت و نفسش لحظهبا دو دستش به ص قهیصد

 ماندیم یاکه به مجسمه میرو به کر یبرنگردد. با نا باور گریکه د

خودش هم  یکه برا ییو با صدا دیدخترش بود، چرخ یرهیو خ

 :و ناشناخته بود، گفت بیغر

 !میکر-

حد خود باز شده  نیکه تا آخر یزانوانش افتاد و با چشمان یرو

اشک، دانه به دانه  نیبلور یهابودند، به دخترش زل زد و قطره

و  رهیت شیرا برا ایو دن ختندیسرخش ر یبرجسته یهاگونه یرو

شده بود که  نیدر شکمش هم، انگار غمگ نیتار کردند... و جن

 !زدیلگد نم گرید

•  

  

ان دخترش زانو ریدستش را از ز کیآمد،  رونیکه از شوک ب میکر

بلند  نیکمر نازگل گذاشت و او را از زم ریرا ز گریرد کرد و دست د

 .کرد
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 یو خودش هم، چون کوه ماندیم ایدر عیوس یبه پهنه صورتش

. قطرات سوختیو م سوختیفشان شده، مکه گرفتار آتش

 یدست کم ز،ین قهیو حال صد ماندیاخگر م یهااشکش، به شراره

 دیسمت در دو میبدتر هم بود! کر دیاز او نداشت... که به مراتب شا

شدند. نازگل هم  انههم به دنبال او رو نیو نازن قهیو صد

 جیگ نی. نازنستیکه ترس چ دانستیم گریو حاال د ستیگریم

 .رخ داده است یچه اتفاق قاًیکه دق دانستیشده بود و نم

سر انداخت و  یت و روچادرش را برداش قهیاز خروج، صد قبل

از  یشدند. چشمان زن و مرد، متورم شده بود و کالم یراه

از  ینامفهوم یندهیآ توانستندینم ی. حتگشتیدهانشان خارج نم

شان کرده بود. امر، کالفه نینازگل تجسم کنند و هم تیوضع

 چیپسؤال شتریب یکم بار،نی... و اشهیآنها را مثل هم زین نینازن

 .کرده بود و اما مادر و پدرش تنها سکوت را حاکم بر فضا کردند

 یادامه یبرا یینا گرید ییکه بدنش سست شده بود و گو م،یکر

 هیرا کوفت. مرد همسا شانهیهمسا ینداشت، درب خانه ستنیز

در  یاقهیبعد از دق ،یبه تن داشت و شلوار کرد دیسف یکه رکاب
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 دیکه رنگشان به مانند گچ سف قهیو صد یمیخانه را باز کرد و با کر

هق که در آغوش پدرش، به هق دید راشده بود، مواجه شد. نازگل 

بود را قورت داد و  شیکه در گلو ییغذا یافتاده و سپس، لقمه

 :دیهراسان پرس

 !باشه ریآقا؟ خ میشده کر یچ-

گذاشته بودند که حرفشان  میو کر قهیصد یهاو موم بر لب مهر

 :گفت نی. دست آخر نازنآمدینم

 .راه بره تونهینازگل نم ،یرجب یآقا-

شدند و چشمانش، نازگل را نشانه  گریکدیبه  دهیتن ،یرجب یهااخم

 :و لب تر کرد دیگرفتند. سپس آب دهانش را بلع

 .دیدکتر... نترس مشیببر ارمیم نویاالن ماش-

بعد، با  یاقهیداخل خانه برگشت و دقبه  ش،یحرف پس و پ بدون

در بود. در  یمردانه، جلو یآسمان یآب راهنیو پ یاشلوار پارچه

و بعد از آن  دیآه کش قهیسوار شدند. صد یرا باز کرد و همگ نیماش

هق شد و برقش در چشمانش نشست. بود که رعد غمش هق
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را داخل دهانش  شیهاو لب کردیاما، تنها به جلو نگاه م میکر

قطع شده بود و با تعجب به مادرش  اشهیجمع کرده بود. نازگل گر

 هیجمع شده و همراه او گر قهیدر آغوش صد نیو نازن کردینگاه م

 نیآمده، در ح رونیاز شوک ب قهیصد د،یکه د ی.  رجبکردیم

 :دیپرس یرانندگ

 راه بره؟ تونهیشده؟ چرا نازگل جان نم یخانم چ قیصد-

 :و ناله کنان گفت دیرا باال کش اشینیآب ب قهیصد

 یبچه نیبالست سر ا یچرا هرچ دونمی. نمیرجب یآقا دونمینم-

 نیا شیاول زندگ دیکرده که با یام چه گناه! آخه بچهادیم چارهیب

 .از االن نمیاومدنش... ا ایبکشه؟ اون از به دن بتیهمه مص

خوب را  ی. اما دکترآوردیسر در نم قهیصد یهااز حرف یرجب

 لیکه  فام رایاو راند؛ ز یجهت، سمت خانه نیو به هم شناختیم

و به  ستیدر آن ساعت، مطب ن دانستیدور همسرش بود و م

 .منزلش بازگشته است



 

236 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 لیامدکتر خوب؛ ف هی شیپ برمتونیغمتون نباشه. االن م-

 .ناستیاخانومم

و دست  کردیم یط یگریپس از د یکیشهر را  یباال یهاابانیخ

 .نگه داشت یانیاع یخانه کی یآخر، جلو

 .میدی... رسدییبفرما-

بعد،  هیزنگ را فشرد. چند ثان یدرب بزرگ خانه رفتند و رجب سمت

 :پاسخ داد یزن

 ه؟یک-

 !ی... رضا رجبامیرجب دییسالم خانم. به دکتر بفرما-

•  

  

 :گذشت و سپس زن گفت هیهم چند ثان باز

 .داخل دییبفرما-
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باز شد. با هم به داخل رفتند و دکتر به استقبالشان  ،ییدر با صدا و

 .آمد

 !به به آقا رضا-

و رضا  دیچرخ اشبهیغر یناخوانده یهاسمت مهمان نگاهش

 :گفت عیسر

 .دکتر یالم آقاس-

 :دیدوباره سمت رضا چرخ دکتر

 .داخل دیی... بفرمانیسالم از ماست. خوش اومد-

 :گفت نیبه داخل خانه رفتند و رضا همان ح اطیح از

 مونهیآقا و خانمشون همسا میدکتر ببخش مزاحمت شدم. کر-

 .هستن

 :جوابش را دادند. رضا ادامه داد زیبه آنها سالم داد و آنها ن دکتر

 ...دخترشون نیا-



 

238 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

به سر نازگل که  یدست نشستند،یها ممبل یرو کهیدر حال و

 :دیاشکش خشک شده بود، کش یچشمه

نه. ظاهراً  ایکرد  شهیم یکار مینیبب میراه بره. آورد تونهینم-

 !شده ینجوریامروز ا

و همسر دکتر آمدند و به آنها خوشامد گفتند. همسر دکتر،  خدمتکار

. اوردیب یچا شانیکنار شوهرش نشست و خدمتکار رفت که برا

گذاشت و  اشینیب یبلوزش درآورد و رو بیرا از ج نکشیدکتر، ع

 :دیبه نازگل چشم دوخته بود، پرس کهیدر حال

 اتفاق افتاد؟ نیشد ا یچ-

 اشینیکند و آب ب ز،یم یرو یاز داخل جادستمال یدستمال قه،یصد

 :را پاک کرد

 !دونمیدکتر. اصالً نم یآقا دونمینم-

 :شد قهیصد یرهیسرش را بلند کرد و خ دکتر

استفاده کرده که تا حاال استفاده نکرده  یآمپول ،یقرص ،ییغذا-

 بود؟
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افتاده که آن روز نازگل آمپول زده  ادشیحرف دکتر،  نیبا ا قهیصد

 :بود

 هی ای... یسیسیدکتر. سرما خورده بود، دکتر براش پن یبله آقا-

 .بود یزیچ نیهمچ هینوشت که اسمش  یآمپول

 منظورتونه؟ نیلیسیپن-

 .بود فکر کنم نیآها... بله هم-

 تست نکردن اولش؟-

 :شده بود جیگ قهیصد

 ؟یچ یعنی-

نکردن و بعدش آمپول  قیکم بهش تزر یلیخمقدار  هیاول  یعنی-

 رو بهش بزنن؟

 .بهش نزد یزیواال همون اول فقط خود آمپولو زد. قبلش چ-

و نفسش را آه کشان  دیکش اشیپروفسور شیبه ر یدست دکتر،

 :داد رونیب
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 .نطوریکه ا-

 :دیزده، مات او بود چرخکه ماتم میرو به کر 

باعث  تیحساس نیداره. ا تیآمپول حساس نیدخترتون به ا دینیبب-

 .شده که فلج بشه

 :دیکش غیبا دو دستش محکم به صورت خود کوفت و ج قهیصد

 .خاک بر سرم. خاک بر سرم یوا-

ها در که مهمان دید یبرگشت و وقت یچا یهابا فنجان خدمتکار

گذاشت و رفت. همسر  زیم یرا رو ینیس ستند،یحال خودشان ن

و  دیرفت و کنارش نشست. او را در آغوش کش قهیدکتر سمت صد

دست خودش نبود.  گرید قه،یکرد آرامش کند. اما احوال صد یسع

 :ادامه داد میبه کر رو. دکتر، کردیم یتابیو ب ختیریاشک م

. هرچند که دیکه تا صبح به پاهاش بزن کنمیپماد نسخه م هیمن -

 !کمه تا خوب بشن... متأسفانه یلیامکانش خ

کرد و در دل خدا را  زیبه تأسف تکان داد و پماد را تجو یسر 

 .شاکر شد که مهرش را با خود به خانه برده بود
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*** 

. آفتاب، خجالت زده خود رفتیم یصبح بود و هوا رو به روشن دم

و  دیکشیم رونیکوچک و بزرگ ب دیسف یهاابرک انیرا ازم

 اتیح یبرا یتا او هم جان تاباندیعشوق خود ممهرش را به م

با لمس آفتاب از حرکت  قه،یپر درد صد یهاداشته باشد. دست

فرو رفته بودند و  از. چشمان ملتهب نازگل، به خواب نستادیا

و درد و غم فرزندش، بازتر  یاما، خسته از زندگ قهیچشمان صد

 .ردیز سر گکه از روز قبل مانده بودند را ا ییشدند تا کارها

 کشنهیچرک را شست و در س یهالباس یرفت و تمام اطیح به

زد و به  یدر شکمش لگد نیبند رخت پهن نمود. جن یآفتاب رو

کرد.  یادآوریحضورش را به او  ایگفت و گو ریمادرش صبح بخ

نمانده بود،  شانیبرا یینا گریکه د یزد و با دستان یتلخند قهیصد

 .شکمش را نوازش کرد

ام؛ خسته یلیمن امروز خ یدونیمن. م یکوچولو ریصبح بخ-

 !یاحساس نکن نویکاش تو ا
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 :گفت قهیشکمش را تکان داد. صد گر،ید یلگد

 تونهینم شبیخواهرت نازگل از د ؛یدونیچرا؟ آخه م یپرسیم-

 .دمیپاهاش پماد مال یراه بره. تا خود صبح رو

 :و ادامه داد دیاز چشمش چک یاشک قطره

بود، سرش اومده.  ایبال تو دن یگناه داره. هرچ یلیخواهرت خ-

. کنار نازگل از شدت یباباتم مثل من، حالش خوب نبود از ناراحت

شده.  هوشیکرده، ب هیو انگار اونقدر گر نیزم یافتاده رو هیگر

مو سحر نازگلو نداشت. بچه دنیچشم د یکیچیه زم،یعز یدونیم

من و بابات  ی. ولدونمیم اد؛یم رشو جادو کردن که انقدر بال س

بلند  میذاریموهاتو م ،یکه اگر تو پسر بش مینذر کرد شبید نیهم

مشهد، پابوس آقا اما رضا و  میری. بعد هم ممیتراشیبشه و بعد م

 . خوبه، نه؟میدیوزن موهات نقره مهم

 یبا لبخند تلخ قهیصد یهارد و اشک یترد محکملگ نباریا نیجن

. به ختیدرونش را پشت آن پنهان کرده بود، در آم یکه غوغا

را پر از آب کرد و به صورتش  شیهاحوض رفت و مشت یجلو
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صورتش را نوازش داد و  یکوفت. باد اول صبح، قطرات آب رو

نازگل به  یهاغیج یبهتر کرد. صدا یرا کم اشیحال خاکستر

 .و داغ دلش تازه شد دیبه گوشش رس کبارهی

داشت به  گریدوباره پر شدند و دلش آتش گرفت. د چشمانش

گرفته بود. خودش را  یتنگو از شدت غم، نفس افتادیهق مهق

آماده کرده بود که متوجه شد صدا هر لحظه  یجیمرگ تدر یبرا

خانه  ی. سرش را سمت درب ورودشودیاز قبل م ترکینزد

کوچکش  یبا پاها ل. نازگکردیرا باور نم دیکه د یزیبرگرداند و چ

 .کردیرا باور نم دنشیدو قهی... و صددیبه سمت او دو

 جانی. از شدت هندیبیبار پلک زد تا مطمئن شود درست م چند

 یبه رعشه افتاده بودند و صدا اشیرونیو ب یدرون یهاتمام اندام

 یها. دانهدیشنیبه گوش خود م کینزد ییضربان قلبش را جا

و  خوردندیسر م شیهااز گونه یگریپس از د یکیاشک شوق، 

 اریاخت گریزود سبز شدند! د قدر... و  چکاشتندیم دیدرون قلبش، ام

به  زیاو ن د،یدوینازگل به سمتش م کهیخود را نداشت. در حال
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در هم حل  دند،یکه رس گریکدیطرف دخترش پا تند کرد و به 

 !عشق فیتوص یبود برا یفیضع یشدند... و عشق واژه

سخت بود... سخت بود که بشود باور کرد نازگل راه  باورش

 قهیصد یبا سر و صدا ن،یو نازن می! کردنیچه رسد به دو رود؛یم

نازگل، اشک  دنیرفتند. با د اطیو نازگل از خواب برخاستند و به ح

و نازگل رفتند و  قهیشد و به سمت صد یاز چشمان هر دو جار

  .را در آغوش گرفتند گریکدی

 ،یاز فرط شاد یو گاه کردندیم هیبلند گر یبا صدا شانهمه

 واریو رنگ محبت به در و د شدیم کیبا هم ترب شانهیخنده و گر

در  یبه جلو هاهیآنها، باعث شد همسا ی. سر و صدادیپاشیخانه م

 یاز شدت خوشحال قهیدر زدن که آمد، صد یشان بروند. صداخانه

 نکهیبه ا توجهیآن را گشود و ب و دیبدون حجاب به سمت در دو

 :پشت در است، گفت یچه کس

 .کرد دایکرد... دخترم شفا پ دایشفا پ-
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آنها هجوم برند و  یبه خانه هاهیمه همساه قه،یحرف صد نیبا ا 

دستانش بلند  یاو را رو مینازگل را جر دادن... و اگر کر یهالباس

 :دیو غر دیدر هم تن شینداشت. اخم ها یکارشان تمام کرد،ینم

 ن؟یمو کشتچتونه بچه-

 :گفت هاهیاز همسا یکی

از  کهیت هیاس، بذار آقا تو رو خدا. بچه ات نظر کرده میکر-

 .لباساشو واسه خودم داشته باشم

 کارشیچ ضه؟یمر دینیبیام حال نداره. نمخانم؟ بچه یچ یعنی-

 دارسن؟

هم  یکارکار به دعوا و کتک کرد،یمداخله نم قهیصد اگر

 یهابعد از تکه پاره کردن لباس هاهی. باالخره همسادیرسیم

 قهیصد ختنیآنها نرفت. اشک ر یاز خانه یازگب رفتند و اما شادن

است.  یدر اوج خوشبخت گریکه د کردیو حس م آمدیبند نم

 یجمع شده بودند تا گوسفند قهیآن روز، همه در خانه صد یفردا

کرد... قصاب  یقربان نبینازگل کنند. گوسفند را نامزد ز یرا قربان
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. جگرش را کباب کرده و خوردند و یبود و مرد سر به راه و مهربان

نگهشان داشت.  یمدت یها را قورمه کردند تا بشود براگوشت

از  یاتکه د،یپریم نییو باال و پا خواندیشعر م کهیدر حال ن،ینازن

را به دور از چشم مادر داخل دهانش برد. همان  قورمه یهاگوشت

 :دنبالش کرد ییو با دمپا دیاو را د قهیصدموقع 

 !؟یزنیناخونک م یبال! چرا اومد طونیش نمیبب سایوا-

 !رفتیشادشان باال م یخانه واریو از در و د دیخندیم نینازن

*** 

•  

و  یبه تهران آمده بود. قار قهیصد مانیقبل از زا یچند روز هیرق

 میطرفداران خودش را داشت. کر ز،یمعلم قرآن بود و در تهران ن

فکر  ه،یو رق رفتیشبانه م یهاها با افالطون به رستورانشب

 گفتیذکر م شه،یهم نیهم ی. براردیگیبهانه م میکه کر کردیم

اش پسر شود. که بچه کردیفوت م قهیو در آخر، به شکم صد

 .کردیها را به تن مارکت و شلو نیبهتر شهیهم میکر
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 شهیو صورتش هم رفتیتر هم معطرش، چند خانه آن طرف یبو

نگاه اکثر دختران  داشت،یکه قدم برم ابانیاصالح شده بود. در خ

همه جا را پر کرده بود.  اشیلباسخوش یاو بود و آوازه یرو

 بایز یهاو لباس کردینم یشی. آرادیرسیاما به خود نم قهیصد

 میکر یریگسرش بود. علت بهانه یرو یو اکثراً روسر دیپوشینم

 .دانستندینم قهیو صد هیبود و رق هانیا

را که به  گارشیس ت،یرا درآورد و با کبر گارشیموشلوک و س هیرق

که در حال شستن ظرف بود  قهیموشلوک وصل بود، آتش زد. صد

 :غرولند کرد

 .نیرف گوش بد. انقدر نکش آنا جان. حگاریاَه بازم س-

او  یپا ینازک کرد و به نازگل که رو قهیبه صد یپشت چشم هیرق

 :دینشسته بود، چشم دوخت و پرس

 کنه؟یم تتیاذ گارمیس-

 :لبخند زد نازگل،
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 گاریشما س یوقت ی. ولادیهمه بدم م گاریس یآنا جان من از بو-

 .دوست دارم نیکشیم

 :گفت نیو همان موقع نازن دیسر نازگل را بوس یبا لبخند رو هیرق

. آنا جان، خانم ادیبدم م گارایس یهمه یعوضش من از بو-

 .ضرر داره یلیخ گاریس گفتیمعلممون م

 .براتون قصه بگم نجایا نیبش ایول کن خانم معلمتونو. ب-

له کرد. دست  یگاریو آن را داخل جاس دیرا تا انتها کش گارشیس

نشاند و شروع به قصه گفتن  گرید یپا یرا گرفت و رو نینازن

 :کرد

بود. غیر از خدا  یکیبود،  یکیمون هست سنگ صبور. اسم قصه-

هیچکس نبود. زن و مردی بودند و دختری داشتن به اسم صنم. 

صنم هر وقت می رفت مکتب که پیش مالباجی درس بخونه، 

 .نصیب مرده صنمرسید که  راه صدایی به گوشش می یتو

موند. به دور و برش نگاه می کرد و با مات و متحیر می دختر

خواد چه و می هیخدایا! خداوندا! این صدا مال کخودش می گفت: 
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کرد، عقلش به جایی اما هر قدر فکر می چیزی به من بگه؟

روز قضیه رو با پدر و  هیافتاد. رسید و ترس به دلش مینمی

مادرش در میون گذاشت و اونا هم هر چه فکر کردن نتونستن از 

تا بالیی سرمون ته و توی اون سر در بیارن. آخر سر گفتن: 

داشتن، فروختن  یبعد هر چ .میز این شهر برنیومده، بهتره بذاریم ا

 یو راهشون را گرفتن و از اون شهر رفتن. رفتن و رفتن تا همه

نون و آبی که همراهشون داشتن، ته کشید و تشنه و گشنه رسیدن 

بریم در بزنیم. البد یکی میاد در رو وا می کنه به در باغی. گفتن: 

زد. در به سرعت باز شد و  صنم رفت در ده.و آب و نونی به ما می

همین که صنم قدم گذاشت تو باغ و خواست ببینه کسی اونجا 

هست یا نه، یه مرتبه در ناپدید شد و دیوار جاش رو گرفت. صنم 

این ور دیوار موند و پدر و مادرش اون ور دیوار. پدر و مادر صنم 

اونو صدا زدن، جواب  یشروع کردن به شیون و زاری و هر چ

شاید ای نداره، گفتن: آخر سر که دیدن گریه و زاری فایده نشنیدن.

گفته نصیب گوشش می یقسمت صنم همین بوده و صدایی که تو

تاریک نشده و  اخواسته همینو بگه. حاال بهتره تا هومرده صنم، می
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جک و جونوری نیومده سراغمون، راه بیفتیم و خودمون رو 

یوار اونقدر گریه کرد که صنم هم اون طرف د برسونیم جای امنی.

برم تو این اش شد و عاقبت با خودش گفت: بیشتر گشنه و تشنه

بعد  باغ بگردم؛ بلکه چیزی گیر بیارم و با اون خودم رو سیر کنم.

باغ زد. دید باغ درندشتیه با درخت های جور  یتو یهم پا شد گشت

خودش واجور میوه و عمارت بزرگی وسط اونه. از درختا میوه چید، 

این طرف اون طرف سر  یرو سیر کرد و رفت تو عمارت. هر چ

کشید و صدا زد، کسی جوابشو نداد. آخر سر شروع کرد به وارسی 

 یشده و هر چ رشعمارت. دید کف همه اتاقا با قالی ابریشمی ف

بخوای اونجا هست. صنم از شش اتاق تو در تو که پر از جواهرات 

ذشت. همین که به اتاق هفتم قیمتی و غذاهای رنگارنگ بود گ

ای کشیده رو رسید، دید یه نفر رو تختخواب خوابیده و پارچه

صورتش کنار  یرفت جلو و پارچه رو از رو واشی واشیخودش. 

 .آفتاب ینجهزد. دید جوونیه مثل پ

 :گفت نینازن

 من؟ یمثل بابا-
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 :دیخند هیرق

 .تو یآره مثل بابا-

 :سپس ادامه قصه را گفت و

•  

نم سه چهار بار جوون رو صدا زد. وقتی دید جوون از جاش جم ص-

خوره، یواش یواش پارچه رو پس زد و دید گله به گله به بدن نمی

 .جوون سوزن فرو کردن

 :دیدست مادربزرگش را گرفت و پرس نازگل

 ؟یچ یعنیآناجان، گله به گله -

ه بدنش رو سوزن فرو کرده بودن. صنم ترسید. نگا یجاهمه یعنی-

کاغذ باالی سر جوون بود. کاغذ رو برداشت  هیکرد به دور و برش. 

و خوند. روی اون نوشته شده بود که هر کس چهل شب و چهل 

روز باالی سر این جوون بمونه و روزی فقط ی بادوم بخوره و یک 

بخونه و به اون فوت کنه و  روانگشتونه آب بنوشه و این دعا 
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بیرون بکشه، روز چهلم جوون  روزی یکی از سوزنا رو از بدنش

شه. خالصه... دختر سی و پنج کنه و از خواب بیدار میعطسه می

شبانه روز نشست باالی سر جوون. روزی یه بادوم خورد و یک 

انگشتونه آب نوشید و مرتب دعا خوند؛ به جوون فوت کرد و هر 

خواب از سوزنا رو از تنش بیرون کشید. اما از بس که بی کیروز ی

ونده بود و تشنگی و گشنگی کشیده بود، دیگه رمقی براش م

خدایا! خداوندگارا! کمک کن. گفت: نمونده بود. مرتب با خودش می

همون  دیگه دارم از پا در میام و چیزی نمونده دلم از تنهایی بترکه.

ساز بلند شد. رفت رو پشت بوم،  صدایموقع، از پشت دیوار باغ 

بندیلشون رو پشت دیوار باغ، زمین  دید یه دسته کولی بار و

آهای باجی! رقصن. صنم صدا زد: زنن و میگذاشتن و دارن می

به من که از  نیآهای بابا! شما رو به خدا یکی از دختراتون رو بد

 هسر دست دم.می نیبخوا یتنهایی دق نکنم. در عوض هر چ

 بهتر از این؟! اما از کجا بفرستیمش پیش تو؟ یچها گفت: کولی

مقدار طال و جواهر برداشت آورد. طال و  هیصنم رفت یه طناب و 

ها جواهرات رو انداخت پایین و یه سر طناب رو پایین داد. کولی
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دختر و صنم اونو کشید باال.  هیهم سر طناب رو بستن به کمر 

کرد، غذای خوب لباساشو عوض  حموم،صنم دختر کولی رو برد 

بعد  تو مونس و همدم من باش.براش آورد و به اون گفت: 

سرگذشتش رو برای دختر کولی تعریف کرد؛ ولی از جوونی که 

اتاق هفتم خوابیده بود حرفی نزد و هر وقت می رفت باالی  یتو

 .بستسر جوون، در رو پشت سر خودش می

که صنم هست  ییاون اتاق خبرا یکولی بو برد که تو دختر

. فردای اون روز، وقتی صنم رفته بود ارهیاو از اون سر درب خوادینم

تو اتاق و در رو چفت کرده بود رو خودش، دختر کولی رفت از درز 

در نگاه کرد؛ دید جوونی خوابیده رو تخت و صنم نشسته باال 

. دختر کنهیخونه و به جوون فوت مسرش و بلند بلند دعا می

که دعا رو از بر کرد و روز  ستادیدر گوش واکولی اونقدر پشت 

چهلم، وقتی صنم هنوز از خواب بیدار نشده بود، رفت در اتاق رو 

باز کرد. نشست باالی سر جوون، دعا خوند و به اون فوت کرد و 

همین که سوزن آخری رو از تن جوون کشید بیرون، جوون 

ولی و کرد و بلند شد نشست. نگاهی انداخت به دختر ک یاعطسه
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آدمی دختر کولی گفت:  تو کی هستی؟ جنی یا آدمی زاد؟گفت: 

دختر کولی خودش رو به  چطور اومدی اینجا؟جوون پرسید:  زادم.

جای صنم جا زد و سرگذشت اونو از اول تا آخر به اسم خودش 

از تو و من کس  غیربه برای جوون نقل کرد. جوون پرسید: 

نه! فقط یه کنیز دختر کولی گفت:  تو این عمارت هست؟ یادیگه

دختر کولی  زن من بشی؟ یخوامیجوون گفت:  دارم که خوابیده.

 چرا نخوام؟! چی از این بهتر؟اومد و گفت:  یاناز و غمزه

نشست کنار دختر کولی و شروع کرد با اون به صحبت و راز  جوون

. جوون رشته بود، پنبه شده یو نیاز. صنم بیدار شد و دید هر چ

صحیح و سالم پا شده نشسته بغل دست دختر کولی و دارن به هم 

. آه از نهاد صنم بلند شد. رنیگدن و از هم قلوه میدل می

خدایا! خداوندگارا! و گفت:  ردهاش رو به طرف آسمون بلند کدست

هایی که کشیدم همین بود؟ پس اون جواب اون همه زحمت

 بود؟ یمرده صنم، چ گفت نصیبگوشم می یصدایی که تو

خالصه! دختر کولی شد خاتون خونه و صنم رو کرد کلفت خودش 

و فرستادش تو آشپزخانه. از قضای روزگار، جوونی که طلسمش 
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بود و با بیدار شدن اون، پدر و  ادشاهیشکسته شده بود، پسر پ

مادرش و شهر و دیارش هم ظاهر شدند. پادشاه از دیدن پسرش 

داد هفت شب و هفت روز شهر رو آذین  خوشحال شد و فرمان

بستن و دختر کولی رو به عقد پسرش درآورد. چند روز که گذشت 

دلت می خواد پسر خواست بره سفر. قبل از حرکت به زنش گفت: 

 برام یه دست لباس اطلس بیار.زنش گفت:  چه چیزی برات بیارم؟

آقا جان! د: صنم جواب دا برای تو چی بیارم؟جوون از صنم پرسید: 

جوون اصرار کرد:  خوام. جونتون سالمت باشه.من چیزی نمی

 پس برای من یه سنگ صبور بیار.صنم گفت:  چیزی از من بخواه.

. وقت برگشتن برای زنش شیدسفر جوون شش ماه طول ک

راه پاش به  یسوغاتی خرید و راه افتاد طرف شهر و دیارش. تو

ون گفته بود براش سنگ صبور سنگی خورد و یادش اومد کلفتش

 .شهیاگر براش نبرم دلخور مبخره. جوون با خودش گفت: 

 هیبرگشت رفت تو بازار و بعد از پرس و جوی زیاد، رفت سراغ 

این سنگ سنگ صبور خواست. دکاندار پرسید:  اوندکاندار و از 

برای جوون جواب داد:  صبور رو برای چه کسی می خوای؟
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گمون نکنم کسی که خواسته براش سنگ ندار گفت: دکا کلفتمون.

انگار حواست سر جاش جوون گفت:  صبور بخری کلفت باشه.

 ودونم که این سنگ صبور ر. من مییگنیست و پرت و پال می

هر کس سنگ صبور می دکاندار گفت:  خوام یا تو؟می یبرای ک

ر، همون خواد دل پر دردی داره. وقتی سنگ صبور رو دادی به دخت

و  نهیره کنج دنجی میششب بعد از تموم کردن کارهای خونه می

کنه و آخر سر همه سرگذشتش رو برای سنگ صبور تعریف می

! من صبور! یا تو بوریکه سنگ صبور! سنگ صبور! تو ص گهیم

ترکم. اون موقع باید تند بپری تو اتاق و کمر دختر بترک یا من می

ترکه و ر رو نکنی، دلش از غصه میرو محکم بگیری. اگر این کا

جوون سنگ صبور رو خرید و برگشت به شهر خودش.  میره.می

پیرهن اطلس رو به زنش داد و سنگ صبور رو به صنم. همونطور 

گفته بود، صنم شب رفت نشست کنج آشپزخانه. شمع  ارکه دکاند

روشن کرد و سنگ صبور رو گذاشت جلوش و شروع کرد 

مو برای سنگ صبور تعریف کرد و آخر سر  سرگذشتش رو مو به

سنگ صبور! سنگ صبور! تو صبوری! من صبور! یا تو بترک گفت: 
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همون موقع، جوون که پشت در آشپزخانه گوش  یا من می ترکم.

بود، تند پرید تو و کمر دختر رو محکم گرفت و به سنگ  ستادهیوا

از اون  خون کهیسنگ صبور ترکید و یه چ تو بترک.صبور گفت: 

زد بیرون. دختر از شدت هیجان غش کرد. جوون اونو بغل کرد؛ 

 ...برد خوابوندش تو اتاق خودش و ناز و نوازشش کرد و

 :از آشپزخانه آمد قهیصد یصدا

 ؟یکنیم فیتعر یادبیب یقصه یآنا جان باز دار-

 :گفت و ادامه داد یشیا ه،یرق

جوون صبح فردا فرمان داد گیس دختر کولی رو بستن به دم -

قاطر و قاطر رو هی کردن سمت صحرا. بعد شهر رو از نو آذین 

بستن و چراغونی کردن و هفت شب و هفت روز جشن گرفتند و با 

 .ش نرسیدصنم عروسی کرد. قصه ما به سر رسید... کالغِ به خونه

 :زده گفت جانیه نینازن

 .بود. ممنون یقشنگ یچه قصه آنا جان یوا-

 :دیرا بوس نینازن یشانیپ هیرق
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 .جان نینازن کنمیخواهش م-

بلند شد و به سمت آشپزخانه پا تند کرد و  هیرق یپا یاز رو نازگل

 :گفت یینمابا لبخند دندان نینازن

 یلی. آخه هنوز خدیاز قصه نفهم یچیآنا جان فکر کنم نازگل ه-

 .کوچولوئه

بلند  شیپا یو از رو دیرا بوس هیرق یگونه نی. نازندندیبا هم خند و

که  یآب وانیکند. نازگل همراه ل یرفت تا باز یگریشد و سمت د

 هیرا سمت رق وانیبه زحمت در دست گرفته بود، برگشت و ل

 :گرفت

 .دهنتون خشک نشه نیآنا جان براتون آب آوردم تا قصه گفت-

را از نازگل گرفت و  وانیحلقه بست. ل هیدر چشمان رق اشک

و محکم او را در  دی. سپس نازگل را سمت خود کشدینوش یاجرعه

 :آغوش گرفت

توئم نازگل جان. منو ببخش نازگلم. گل ناز و  یمن شرمنده-

 .توئم. ببخش خوشگلمخوشگلم... من شرمنده
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مادربزرگش بغض کرد و با دستان  یهااشک دنیبا د نازگل

 :داد زد یاو را زدود و با نگران یهااشککوچکش، 

 !کنهیم هیمامان... مامان. آنا جان داره گر-

 :دیبعد با ترس پرس و

برم قرص  د؟یکنیم هیگر نیکه دار کنهیآنا جان پاتون درد م-

 ارم؟یب

تر شد و او را غرق در بوسه دور نازگل محکم ه،یدستان رق یحلقه

 .کرد

*** 

•  

با شوق و ذوق  دند،یشان رسبه کوچه یدختر بزرگ گوهر وقت پونه،

 :گفت هاهیبه همه همسا

 !اومد ایاومد... پسر کوچولوش به دن ایام به دنخاله یپسر کوچولو-
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خبر،  دنیدوست داشتند. با شن یلیرا خ قهیگوهر، صد یهاهیهمسا

و برزن پخش  یمردم کو نیو ب دندیخر ینیریهمه جعبه جعبه ش

همه خوب و  یخبر برا نیپسردار شده بود و ا قهیکردند. صد

 گریداشت. د ینیریحس ش ز،ین قهیخود صد یبود. حت ندیخوشا

! بهیو غر یخود هیاو کن شیها و نخسته شده بود از زخم زبان

و  نیداشت، به نازن کهیو در حال دیپسرش را سخت در آغوش کش

کرد و  میکنند، رو به کر زیخانه را تم یکه کجا گفتینازگل م

 :دیپرس

 وش؟یدار میاسمشو بذار م،یکر-

 باشه. چطوره؟ نیاسمش عالءالد خوادیاسمش؟ من دلم م-

 :از تعجب گرد شد قهیصد چشمان

 !ن؟ی! عالءالد؟یچ-

 .هیخوب یلی. اسم خگهیآره د-

 .ستی. خوب ن..مینه کر-

 !یقشنگ نیچرا؟ به ا-
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 .باشه اسمش وشیمن دوست دارم دار-

اش از شان به صدا درآمد. افالطون و خانوادهموقع زنگ خانه همان

افالطون در حال آتش سوزاندن، زودتر از  یو پسرها دندیراه رس

آنها به برادر  نکهیاز ترس ا نیپدر و مادرشان وارد خانه شدند. نازن

کنار مادرش نشست و مانع  عینزنند، سر یبیاش آسآمده ایتازه به دن

... وشیبه فرشته کوچک خانه شد. دار شانشدن کیاز نزد

... به رنگ شبق... و اهیس یبود با چشمان یافرشته ن،یعالءالد

 .گندمگون یو پوست تررهیت ییموها

. شدیم دهید یبه خوب اشییبایحال، ز نیالغربود و با ا بچه

را  نندهیو تاب خورده و دل ب چیپ ،یبلندش با هر پلک زدن یهامژه

شدند و بعد از  قهیصد ی. افالطون و همسرش وارد خانهبردندیم

نازگل را بغل گرفته بود و  ه،یآمدند. رق زین گرید یهاآنها، مهمان

به او  گفت،یاش مرا با زبان کودکانه نید اصولهر بار که فروع و 

بخرد و بخورد.  یزیخودش چ یتا برا دادیم زهیجا یاسکه

 :و با عشق نگاهش کرد دینوزاد را بوس یشانیافالطون پ
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 یگذاشتن روگِجَه )مراسم اسم یدّیِ خوامیمن م م،یکر ق،یصد-

شان نوه یزن برا یشب تولد که خانواده نیکودک، در هفتم

 هی. کنمیشاه پسر. همه رو هم دعوت م نیواسه ا رمی( بگرندیگیم

. ماشاا... ماشاا... چه میذاریگل پسر م نیا یاسم خوب هم رو

 .هیپسر

نام  یبرا یاریاخت م،یو کر قهیکرد و باز هم صد یکودک باز با

 .فرزندشان نداشتند

از دخترش راحت شده بود.  الشیخ هیروز خوب گذشت و رق هفت

و  یو زندگ ختیریاشک نم پسردار نشدنش یها براشب گرید

عاشق نازگل  گر،ی. از طرف ددیدیشده م نیرا تضم اشیخوشبخت

انکار کند که او را دوست  توانستیشده بود. نم شیهاو محبت

گجه شروع شد؛  یدیاز او شرمنده بود. مراسم  شهیدارد و هم

افالطون! افالطون همه را دعوت  عیوس یباشکوه در خانه یمراسم

 یا. عدهکردیم ییرایپذ شیهااز مهمان هانیکرده بود و با بهتر

 یدنینوش زیکنار م زین یابودند و عده دنیوسط خانه در حال رقص

. مطرب خانم آورده بودند؛ زدندیو گپ م دندینوشیو م ستادهیا
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زن هم  ی. خوانندهونیآکارد یگریو د زدیم رهیآنها دا زا یکی

 شیآرا قهی. صدبردیهوش از سر آدم م شیو با صدا خواندیم

که  یمیرا به تن کرده بود. کنار کر شیهالباس نینداشت، اما بهتر

او  ینشسته و دستش را دور بازو کرد،یرا مدهوش م یعطرش آدم

و همه قربان  شدیدست به دست م زیحلقه کرده بود. پسرشان ن

ها رفت تا با او از خانم یکیبه سمت  م،ی. کررفتندیاو م یصدقه

نازک کرد که همان موقع  میبه کر یپشت چشم قهیبرقصد. صد

دامنش را  د،ی. به او که رسدیبه سمت مادرش دو مهیسراس ن،ینازن

 :و گفت دیکش

 !مامان... مامان-

 شده؟ یدخترم؟ چ هیچ-

 :زده گفت جانیه

 !یاومده مهمون یک یمامان اگر بدون-

 !؟یک-

 .فروزان... با مهوش خانم اومده-
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 !گره؟یکه باز یفروزان؟ همون-

 ...آره-

 :اشاره کرد و ادامه داد ییبا دستش به جا 

 .... اوناهاشنیبب-

 .یگیاِ، راست م-

 :شده نگاهشان کرد و سپس گفت زیر یچشمان با

 !نجایا انیدارن م-

 !. آخ جون... آخ جونیآره مامان-

را مرتب  شیهابرخاست و لباس شیدستپاچه شد. از جا قهیصد

و مهوش  ستادندیاو ا ینمود. همان موقع مهوش و فروزان روبرو

 :کرد یشروع به معرف

 .هستن قهیصد شونیفروزان جان، ا-

خم کرد و سالم داد.  یاحترام، سرش را کم یبه نشانه قهیصد

 :گفت یپرسآمد و بعد از سالم و احوال به وجد دنشیفروزان با د
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 .قهیصد یهست یتو چه دختر ناز یوا-

 :تشکر کرد ریگل انداخت و سر به ز قهیصد یهاگونه

 .رسمیشما نم یممنون... به پا-

 نمایس یستاره یتونیچهره م نیتو با ا زم؟یعز هیچه حرف نینه ا-

تست بده... اصالً تست  ایبه کارگردان، ب کنمیم تی. من معرفیبش

 .کننیقبولت م یهم ند

و چه  دیچه بگو دانستیبا تعجب به فروزان زل زد. نم قه،یصد

 :گفت جانیکند! مهوش با ه

. یابرباد رفته لمی. کپ اسکارلت اهارا تو فقهیصد گهیراست م-

 قبولت نکنن؟ شهیمگه م

 ی. چادرش را کمموقر زد یصاف کرد و لبخند ییگلو قهیصد

 :و گفت دیجلوتر کش

 .بشم گریمن دوست ندارم باز یممنون. ول-

 :ابروان فروزان باال رفت تاج
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 .جان قهیمثل شما صد ییجوونا فی... حفیح-

 .نگفت یزیچ گریشد و د ریززد و سربه یلبخند قهیصد

*** 

•  

نگفته بود و قصد هم  یزیچ میفروزان، به کر یهاصحبت از

اشاره کرد که پسرش را  قهی. افالطون به صددینداشت که بگو

 شیداد که او را پ میفرزندش را دست کر قه،یاو ببرد. صد شیپ

را  اششانشیافالطون ببرد. افالطون نوزاد هفت روزه را گرفت و پ

بلند  یبه جمع با صدا وبوسه زد و در گوشش اذان گفت و سپس ر

 :گفت

 .یمان ،یمان ،یمان ذارمیاسمش رو م-

را  یبلند شد و مان شیصلوات فرستادند و سپس مهوش از جا همه

 خواستیکه م رایناراحت بود ز یکم میاز بغل افالطون گرفت. کر

اسم  خواستیدلش م زین قهیبگذارد. صد نیرا عالءالد یاسم مان

خود را  یای، هداماند! همه یباشد؛ اما نامش مان وشیدار ،یمان
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گفتند.  کیرا تبر یآمدن مان ایکردند و به دن میو کر قهیصد میتقد

از زخم زبان  گری. دقهیصد یزندگ یشد همه یاز آن روز به بعد مان

که  شدیباعث م نیبودند و هم ینبود. همه عاشق مان یخبر

 در شانیخوش زندگ یهاتر باشد. روزراحت قهیصد یبرا یزندگ

 هکرده بود ک یشش ماه از عمرش را سپر یحال گذر بود و مان

 :گفت میشب کر کی

خرت و پرت باهاش  کمیو  نیماش هیخونه رو بفروشم.  خوامیم-

 .بخرم

مورد باهم بحث و جدل داشتند  نیماه در ا کیمخالف بود.  قهیصد

 یبنز و تعداد کیخانه را فروخت و  یدر کمال ناباور میکه کر

نقل مکان کردند که  یاطداریح ی. به خانهدیخانه خر یبرا لهیوس

 یدوم صاحبخانه. طبقه یو طبقه نشستندیطبقه اول خودشان م

 ی. خانه شامل هالنشستندیم لهال یبرادرشوهر و جار زیسوم ن

 شانیپا ریز نیرنگ، ماش اهیس یمتوسط و دو اتاق خواب بود و بنز

بودند که الله خانم، زن  هیاسباب و اثاث ییجابجابود. در حال 

 :شان کوفتصاحبخانه به در خانه



 

268 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 جان؟ قیجان... صد قیصد-

شان به سمت الله کار، نگاه همه نیدر را باز کرد و با ا قهیصد

 :زد و گفت یلبخند قهیصد دنیشد. الله، با د دهیکش

 .جون قهیسالم صد-

 .دییسالم خانم... بفرما-

 وانیل یپارچ  شربت آلبالو و تعداد شیدر دستش که رو ینیس الله،

 :گرفت قهیبود را سمت صد

 .جون. ناهار هم باال منتظرتونم قیبفرما صد-

 .را از دستش گرفت ینیگشود و با خجالت س شتریبا در را ب قهیصد

 .دستتون درد نکنه ن؟یدیممنون. چرا زحمت کش-

خانواده  یعضاا دنیبود، با د قهیکه همسن و سال صد الله

به آنها سالم داد و جواب گرفت. سپس دستش را سمت  قه،یصد

 :دراز کرد و گفت قهیصد
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آبگوشته دور  هی. ستین یزی... چمایاسمم الله است. باال منتظر-

 .میخوریهم م

 :دست الله را در دست گرفت و با لبخند گفت قهیصد

 .میرسیالله خانم. حتماً خدمت م یمرس-

 ن،یکرد و به خانه خودشان برگشت. همان ح یخداحافظ الله

داد و  نیرا به نازن ینیس قهیبلند شد و صد یمان یهیگر یصدا

اش را داد و کهنه ریپسرش رفت. به او ش خودش سمت دردانه

 ییخنک شد و اما گو ی. کمدیشربت آلبالو نوش یوانیعوض کرد و ل

 یهاهم با دست ازگلو ن نینداشت. نازن یخانه تمام یکارها

 یبعد، در کمال ناباور یو ساعت کردندیکوچکشان به آنها کمک م

سر انداخت و به همراه همسر  یکارشان تمام شد. چادر رو قهیصد

الله  یباال رفت. نگاهش دورتادور خانه یو فرزندانش به طبقه

 :سر داد و در دل گفت یو آه دیچرخ
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 میو پوچ؟! داشت چیر ه. اون همه طال رو فروختم بخاطمیکر یا-

 یخودیب یخودمون. ک یخونه یتو میکردیم یراحت زندگ

 !؟یکه تو فروخت فروشهیشو مخونه

الله و همسرش آقا جواد، توجهش را به آنها داد. خوشامد  یصدا با

.  نندیاش را تعارف کردند که دور سفره بنشو خانواده قهیگفتند و صد

دو دختر  یداشتند؛ منته قهیهمسن و سال فرزندان صد یفرزندان

شان گرسنه بودند بودند. همه شانیهاجزو بچه ز،ین نیبزرگتر از نازن

وسط سفره  یبربر یهاو ماست و نان یظرف ترش به اقیو با اشت

به  یکیشان را گرفت و آورد. کاسه بودند که الله، آبگوشت را رهیخ

 .ختیاز آب گوشت ر شانیبرا یکی

از  قهیصد یخانواده یاعضا یرنگ و لعاب غذا، همه دنید با

 ی! اما چارهیجالب یداشت و نه مزه یاشتها افتادند؛ نه رنگ و لعاب

بدمزه نداشتند. گرسنه بودند و  یجز خوردن همان غذا یگرید

. با هر شودیغذا نخورند، صاحبخانه ناراحت مکه اگر ار  دانستندیم

گوشت  دنیو نوبت به کوب دادنیقورت م قمهبود، لقمه به ل یزحمت

خود الله، با  یکردند. اما خانواده یریهمه تظاهر به س د،یکه رس



 

271 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

. الله خودش گرفتندینم یرادیو ا خوردندیغذا را م اقیاشت

نکرد  یاصرار زین نیهم یندارد. برا یکه دستپخت خوب دانستیم

 .از آن غذا بخورند شتریکه ب

*** 

•  

 یشده بودند. مدام خانه گریکدی یمیدوستان صم قهیو صد الله

دوست  گریکدیدو به دو با  ز،ین شانیهاو بچه رفتندیم گریکدی

بود و داشتند در مورد  قهیصد یروز که الله، خانه کیشده بودند. 

 :الله گفت زدند،یحرف م یآشپز

. من فقط دنیانجام م کامیمنو دو تا خواهر کوچ یواال همه کارا-

. انقدر اونا یقورمه سبز ایآبگوشت  ایاونم  ذارم؛یوقتا غذا م یبعض

 ادیجون بهم  قهی. صدستمیکارام رو انجام دادن، خودم اصالً بلد ن

قش که شوهرم عاش یخوب بپزم؟ جور یقورمه سبز هی یدیم

 .بشه
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خوشمزه را به او گفت و بعد  یقورمه سبز کی یهیطرز ته قهیصد

و  دیرا پوش رونشیب یهااش، خودش لباساز رفتن الله به خانه

 میها را به تن فرزندانش کرد و سپس منتظر آمدن کرلباس نیبهتر

مهوش راه افتادند.  یآمد، با هم به سمت خانه میکر یشد. وقت

و گوهر را  قهیصد یخانواده مهوشا بود و برپ یخودمان یمهمان

متوجه شدند  دند،یاش رسو خانواده قهیصد یدعوت کرده بود. وقت

 .اندکه گوهر و همسر و فرزندانش زودتر به آنجا رفته

مرد  کیاز  انیعر یامهوش، با مجسمه یورودشان به خانه با

و سرخ و  دیدیفرزندانش را م دنیخند زیروبرو شدند. گوهر که ر

بلند شد و  شیاز جا اورد،یرا تاب ن قهیشدن خودش و صد دیسف

 یرا رو اهیگلدار عوض کرد و چادر س یرا با چادر اهشیچادر س

نگاه  گریکدیو به  بودندمجسمه انداخت. همه در سکوت نشسته 

 ییرایکه باالخره مهوش قهوه آورد و از مهمانانش پذ کردندیم

چادر  شیکه رو دید یبه مجسمه انداخت و وقت ینگاهکرد. 

 .کرد دنیشروع به خند اند،دهیکش
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شد و با هم مشغول گپ  یعاد زیکم همه چکه گذشت، کم یمدت

 :بلند شد و گفت شیو گفت شدند که مهوش با ذوق از جا

 .کادو دارم هیجون، برات  قهیصد-

 :زد و گفت یلبخند قهیصد

 ؟یدیاوا چرا زحمت کش-

 ...یگریج نی. پسر به ایدار اریاخت-

 :اشاره کرد و ادامه داد یبه مان 

 !براش کادو نداشت؟ شهیمون. مگه مخونه یآورد-

با کفش پاشنه بلند قرمزش، به سمت اتاق خواب رفت.  سپس

 :لب گفت ریگوهر ز

 !یکیکادو گرفته واسه  نیخدا به دادمون برسه. باز ا-

 :دیکنجکاوانه پرس قهیصد

 ه؟یمگه چ-

 .گهید بهیغر بی. عجیباج یچیه-
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در دست داشت  یزیلحظه، مهوش از اتاق خارج شد. اما چ همان

و گوهر و دخترانشان، از آن وحشت داشتند.  هر چه  قهیکه صد

 کهیو در آخر، در حال شدیبه ترسشان افزوده م شد،یم ترکینزد

 قهیبه صد کرد،یبه ملوس بود و او را نوازش م رهیمهوش، خ

 :دیرس

به  نی. از اهیدختر خوب یلیخودمه... خ یگربه نیجون. ا قهیصد ایب-

 .باشه. اسمش ملوسه یمان یبعد برا

و گوهر  قهیگرفت و باعث شد، صد قهیملوس را سمت صد سپس

 یبپرند. با صدا شانیبکشند و از جا غیکه کنار او نشسته بود، ج

زدن کردند و  غیشروع به ج زیآنها،  مهوش و دخترانشان ن غیج

از دست  زیبودند. گربه ن دنیدر حال دو ییرایهمه با هم، وسط پذ

 که مجسمه یزیمهوش رها شد و سروصدا راه انداخت و به م

و با افتادن  دندیخندیقرار داشت، خورد. مردها هم به آنها م شیرو

 گریکدیسکوت کردند و به  هکباریهمه به  ن،یزم یمجسمه رو

گذاشت و خودش  اشنهیس ینگاه کردند. مهوش دست خود را رو

 :زنان گفتمبل رها کرد. چشمانش را بست و نفس یرا رو
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 !سکته... سکته کردم... آخه د؟یکنیم نی... چرا... چرا همچیوا-

 :آقا، همسر گوهر با خنده گفت نیحس

 ترسن؟یشون از گربه مهمه نایا یدونیمهوش خانم مگه شما نم-

 :چشمانش را گشود و با تعجب به دو خواهر چشم دوخت مهوش

 !ترس داره؟ یناز نیواقعاً؟! آخه موجود به ا-

انداختند و  ری. سرشان را به زدندیترسیخودشان نبود اگر م دست

را به اتاق  کردند که لبخندشان را جمع کنند. مهوش ملوس یسع

. به هر دندیکش یو گوهر و دخترانشان نفس راحت قهیبرد و صد

شان برگشتند. و همه به خانه دیآن شب به اتمام رس یمهمان بیترت

الله در را گشود و با  اط،یدر ح یبه جلو قهیصد دنیبه محض رس

 :و خواندن کرد دنیشروع به رقص قهیصد یجلو یخوشحال

پختم... انگشتاشو باهاش  یرمه سبزقو هیمــژده... مــژده. -

 .پختم... انگشتاشو باهاش خورد یقورمه سبز هیخورد... 

 اطیوسط ح دنیو نازگل و دختران الله هم شروع به رقص نینازن

و الله  دیاز راه رس می. همان لحظه کرزدیقهقهه م قهیکردند و صد
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که  هیو خواندنش را متوقف کرد و بعد از چند ثان ستادیاز حرکت ا

 غیبدون حجاب است با سرعت به داخل ساختمان رفت و ج د،یفهم

 :زد

 .اوا خاک بر سرم-

که الله  یها باز هم شعربه خنده افتادند و با آن حال، بچه یهمگ

 .دندیرقصیو م خواندندیاز خودش سروده بود! م

*** 

•  

سماور به  یکیآورد و همه سوار شدند. جواد آمبوالنسش را  آقا

که در  ییهاهم جوجه یکیبرنج و  یقابلمه یگریدست داشت و د

را  لیوسا یهیدار شوند را برداشته بود. بقمواد گذاشته بودند تا مزه

ها در حال رقص بچه کهیهم داخل آمبوالنس گذاشتند و در حال

 .رفتند کین کیبه پ خواندیم میبودند و کر

که  دید یکرد و سپس وقت لیسرش را سمت الله متما قه،یصد

 :گفت یبه آرام ست،یمتوجه آنها ن یکس



 

277 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 دعواتون شده بود با آقا جواد؟ شبیالله، د گمیم-

 :دیخند الله

 تو هم؟ یدیآره... شن-

 می. به کرزنهیآقا جواد داره کتکت م کردمی... گمون مدمیشن-

 .ومدینداره... ن یگفت به ما ربط ات،یپ ادیگفتم ب

 :گفت یبا خوشحال الله

 !ای. اونم چه زدنزدیآره داشت منو م-

 :از تعجب گرد شد قهیصد چشمان

 !؟یخوشحال نقدریپس چرا ا-

. انقدرحرصش ندازمیدعواها رو راه م نی... خودم اقهیصد یدونیم-

 .بزن یبه جونم و حاال نزن، ک فتهیتا ب دمیم

به الله چشم  یبا کف دست به صورتش کوفت و با نگران قهیصد

 :دوخت

 چرا آخه؟-
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 :گفت برد و ترکیسرش را نزد الله

به جونم. بعد هر بار که منو  فتهیتا ب دمیانقدر حرصش م قه،یصد-

. خرهیبرام طال م یو فرداش کل رهیگیعذاب وجدان م زنهیم

 ...نیبب

را نشان  ادشیپهن و ز یهاخود را باال زد و النگو نیسپس آست و

از آرنجش النگو در دست کرده  ترنییپا یداد؛ از مچ تا کم قهیصد

 .بود

 .دیرو امروز واسم خر نای. اقهیصد نیبب-

الله چشم  یچهارتا شد و با تعجب به النگوها قه،یصد چشمان

 .دوخت

که شوهرت واست  یندازیمتو هر دفعه دعوا راه  یعنی... یعنی-

 طال بخره؟

 :دیکش نییخود را پا نیآست الله،

 ... نه؟قهیارزششو داره صد-
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 !نه-

 .یفهمیبار امتحان کن م هیتو هم -

دوماً  اد،یها الله. اوالً که من اصالً از دعوا خوشم نمدلت خوشه-

 .رهیواسم طال بگ رهیدستِ بزن نداره، سوماً هم اگر بزنه نم میکر

شدند و  ادهیپ نی. همه از ماشدندیدر اطراف تهران رس یباغ به

به  میرا عوض کند. همان موقع، کر یمان یماند تا کهنه قهیصد

 یکه تمام شد، مان قهیبرداشتن فالسک برگشت و کار صد یبهانه

جمع فرستاد و داخل آمبوالنس رفت.  شیکرد و پ ادهیپ نیرا از ماش

در  م،یشود که کر ادهیپ نیتا از ماش دیچادرش را سر کش قهیصد

. دینشست و چادر را از سرش کش قهیآمبوالنس را بست. کنار صد

 :انداخت و گفت یهراسان به اطراف نگاه قهیصد

 !؟یکنیم کاریچ میکر یوا-

 :کرد و سپس گفت کینزد قهیرا به صد صورتش

 .دلم واست تنگ شده قه؟یصد میشیما تنها م یکِ-



 

280 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

فرو  قهیصد یخرمن موها نیب ق،یعم یرا همراه با تنفس سرش

 :برد و زمزمه کرد

 !زمیتموم وقتتو گرفته عز یمان-

 یخود را جمع کرد و با لبخند یمورمور شده بود؛ کم قهیصد بدن

 :در جمع کردنش داشت، گفت یکه سع

 .... زشتهادیم یکیوقت  هی... میکر-

 .ادیهم نم یچکی. هستی... زشت نیزنم-

 !مردم؟ اونم آمبوالنس؟ نیآخه تو ماش-

 :دیخنده زد و عقب کش ریز کبارهیبه  میکر قه،یحرف صد نیا با

 !قهیاز دست تو صد-

با انگشت  کهیگذاشت و در حال قهیطرف صورت صد کیرا  دستش

 :ادامه داد کرد،یرا نوازش م قهیصد یشستش، گونه

مامان. خودم و خودت  یخونه فرستمیها رو مخونه، بچه میرفت-

 .میمونیم
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شد.  ترکیلحظه نزدلحظه میانداخت و کر ریسرش را به ز قه،یصد

نوش کند که  یاجرعه ش،یهازد و خواست از جام لب مهیخ شیرو

 شان،یو هر دو در جا دیخود را عقب کش عیسرباز شد.  نیدر ماش

 :گفت یبا کالفگ نیمرتب نشستد. نازن

 !کنهیم هیهمش گر یمان ؟یایچرا نم یمامان-

هم پشت  میشد. کر ادهیپ نیزد و از ماش میبه کر یلبخند قهیصد

به دور و  قهیشد و هر سه به سمت جمع رفتند. صد یسرش راه

و سر سبز  کردیکه تا چشم کار م یانداخت؛ باغ یاطرافش نگاه

 ادی! به دییرا بو عتیو عطر طب دیکش قیعم یبود و پر درخت. نفس

 .بکرش افتاد عتیو طب لیاردب

را گرفت. دلش  شیجلو قهیکند، اما صد ییآمد که خودنما اشک

و  دندیرس هیرا. به بق شانیمادر و خواهرش را کرد و سادگ یهوا

 دندینوش یشدند. سماور را راه انداختند و چا یهر کدام مشغول کار

ها را کباب کنند و برخاستند تا جوجه انیکم آقاو گپ زدند. کم

قدم بزنند.  یبلند شدند تا کم رزندانشانبه همراه ف ز،یها نخانم
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کند. زن در  شانییتا راهنما وستیبه آنها پ یدور شدند و زن یکم

آن اشراف کامل داشت. به  یجا و به همه کردیآن باغ کار م

! زن، به قیآن، برآمده بود و درونش عم یکه باال دندیرس یچاه

 :چاه اشاره کرد و گفت

نکرده توش  ییخدا یکه هر ک قهیانقدر عم د؟ینیبیچاهو م نیا-

 .کنهیجابجا تموم م فته،یب

که نازگل هرجا  دانستیاه کرد؛ مبا ترس دور و برش را نگ قهیصد

و  دیکش غی. فکرش درست بود؛ جشودیم خودیاز خود ب د،ینیآب بب

با سرعت به سمت چاه رفت. حس کرد که جانش از بدنش رخت 

 یکه رو دیرا د شیبسته و در حال مردن است. از نازگل، تنها موها

. اما با تمام دندیلرزیم شیآب شناور است. از ترس و وحشت پاها

آورد.  رونیو او را از آب ب دینازگل را کش یتوانش خم شد و موها

 کردندیو وحشت ماجرا را نظاره م غیزن راهنما و الله با ترس و ج

 کرد،یرا در آغوشش آرام م یمان کهیو در حال دییگریم نیو نازن

گذاشت، از  نیمز ینازگل را رو یوقت قهینگران خواهرش بود. صد

 .رفت و کنار چاه، افتادحال 
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*** 

•  

گرفته  ادی. دندیتولدش را بر کیبلند شده بود که ک یمان سوانیگ

را برده بود.  قهیکلمه دل صد کی نی... و با هممامان دیبود که بگو

سفرشان به مشهد  حتاجیفرزندانش را به اشرف سپرد تا ما قه،یصد

کرده بودند  ینذر یمان یداد که برا حیرا آماده کند. به اشرف توض

 :گفت یالیخی. اشرف با بکنند شیادا دیکه با

 دیرفته بود. با ادمیخوبه. منم نذر کرده بودم قمه بزنم سرش... -

 .امسال اداش کنم

شک  شیها. به گوشستادیاز حرکت ا یالحظه یبرا قهیصد قلب

 :دیکرد و پرس

 !ن؟ینذر کرد یچ-

 :گفت بافت،یرا م نینازن یموها کهیدر حال اشرف

 .قمه بزنه سرش-



 

284 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

هم فشرد و چادر سر انداخت و دست  یرا رو شیهالب قه،یصد

 :نازگل را گرفت و به سمت در رفت

 .امیمامان من االن م-

خود را به مسجد  ترعیتا هرچه سر داشتیرا محکم برم شیهاقدم

 :کردیراه، غرولند م نیمحل برساند. ب

 چارهی. بذارنینم هین که مانگاه کن تو رو خدا. از جون خودشو-

 !من یمان

 یزمان را برا قهیتازه تمام شده بود و صد یروحان یهاصحبت

زده از چادرش را  رونیب ی. دسته مودیسؤالش مناسب د دنیپرس

 :انداخت و گفت ریمسجد رفت. سر به ز یپوشاند و سمت روحان

 .سالم حاج آقا-

 :سالم داد بانهیچشم پوشاند و نج قهیصد دنیبا د ف،یشر

 !دییسالم خواهرم. بفرما-
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پسرم  یحاج آقا، دستم به دامنتون. مادر شوهرم نذر کرده بود برا-

 کنم؟ کاریکه سرشو قمه بزنه. چ

مردم! خواهرم شما به  کننیکه نم ییاستغفراهلل. چه نذرها-

و خدا  ستیمقبول ن یینذرها نیکه چن دییمادرشوهرتون بفرما

 بیآس یاگهیشخص د ایشد نذر که آدم به خودش  نی. ارهیپذینم

 !بزنه؟! در عجبم

... با کننینذرها رو م نیچرا مردم هنوز ا دونمیممنون. منم نم-

 .تون حاج آقااجازه

گرفت که معلمش،  شیکرد و راه خروج را پ یخداحافظ یروحان از

 :دید یاو را دم در خروج

 !قه؟یصد-

 یچاره دانستیو اما م کردی. احساس خجالت مدیلرز قهیصد قلب

 :خانم معلم لبخند زد دنیو با د دیندارد. سمت صدا چرخ یگرید

 !سالم خانم معلم-

 :دیبا اخم جلو رفت و به او توپ قه،یبدون توجه به لبخند صد معلم،
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پنجم ثبت  هیواسه پا یومدین گهیچرا د نمیو ببسالم. بگ کیعل-

 ؟ینام کن

 :و گفت دیچشمانش را از او دزد یبا نارحت قهیصد

 .به اون برسم دی. باکهیکوچ یلی. اما بچم خامیمن از خدام بود ب-

 ؟یدار بشحاال واجب بود بچه-

را پوشاند و زمزمه  شیاز حرف او دلخور شد. با چادر، رو قهیصد

 :کرد

 .تون برم... خداحافظکار دارم. با اجازه یلیمن خ-

گرفت. خود  شیاشرف را پ یمنتظر جواب نشد و راه خانه گرید و

بازگو کرد.  شیمحل را برا یروحان یهارا به اشرف رساند و حرف

 :گفت نارک کرد و قهیبه صد یاشرف، پشت چشم

 .ی بپرساز مال ینبود که بر یزیحاال چ-

نگفت.  یزیشد و چ مانیبدهد که پش یخواست جواب قهیصد

او گذاشت و خودش به منزلشان برگشت.  یفرزندانش را در خانه
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 قد،میقد و ن یبا سه بچه شکیداشتند و ب شیدر پ یطوالن یراه

و  می. بارشان را بست و منتظر کرشدیتر هم مراه سخت نیا

اشرف بردارد  یاز خانه راودکانشان ک م،یفرزندانش شد. قرار بود کر

 الیبه خ قهیبه در خورد و صد یاو سپس به منزل برگردد. تقه

 یاآمده، به سمت در رفت و آن را گشود. الله با چهره میکر نکهیا

 قهیپشت در بودند. صد یکنار یخانه ی ِهیناراحت، به همراه همسا

 :دینگران شد و پرس

 شده الله جان؟ یچ-

 !دنیشده؟ طالهامو دزد یچ یدونیم قه؟یصد یاومد یکِ-

 :با دست به صورت خود کوفت قهیصد

 شو؟! همهیوا-

 .... اون همه سرش کتک خوردم. همه رو از دست دادمقهیآره صد-

 قهیصد یکرد و رفت و الله به خانه یاز آنها خداحافظ ه،یهمسا

 :ت و گفتبه دور و اطراف انداخ یآمد. نگاه

 ها کجان؟پس بچه-
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. خونه مامان بزرگشون گذاشتم که انیب نینازن یقراره با بابا-

 .نیسفرو جمع کنم... بفرما بش لیوسا

 :نزار نشست و گفت یبا حال الله

 .اریآب ب وانیل هیتو رو خدا  قهیصد-

 .ارمیقسم نده الله. م-

 :آب دستش داد و کنارش نشست یوانیل

 شده؟ یچ نمیخب... بگو بب-

در هم رفت  شیهااخم کبارهیو به  دینفس سر کش کیآب را  الله،

 :شد زیخ مین قه،یو سمت صد

االنم پررو پررو زل  گه؟یم یخانم چ مایس نیا یدونیم قه،یصد-

 .زده بود تو چشمات

 گفته مگه؟ یچ-

 یبرداشته! گفتم بهش اگر بگخانم  قهینکنه صد گفتیم کهیزن-

 .شمیمادرت برداشته کمتر ناراحت م
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 وا... من چرا؟-

 یلیچه بدونم. منم شستمش و گذاشتمش کنار. به خدا که خ-

که منم  یدیمحلش نده. د گهید قیناراحت شدم ازش. صد

 .کردم گذاشت رفت شیمحلیب

 .نشو یعصبان ادیزده. ز یحرف هیحاال اونم -

 .به تو اعتماد دارم شتریبره گم شه. من از چشمام ب-

 ش؟یبار کجا گذاشت نیآخر ادینم ادتی گمیخب... الله جون م-

 .ادینم ادتی یگذاشت ییجا هی دیشا

 .... مطمئنمدهیدزد یکی یطالهام ثابته. ول ینه... من جا-

*** 

•  

کوتاه شده بود که به تهران برگشتند. به خانه که  شیموها یمان

طبقه سومشان که  هیساختمان سوت و کور بود. همسا دند،یرس

سرتاسر  یمنف یکرده و حس یاش را خالالله بود، خانه یجار
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که گذاشتند، متوجه اوضاع  اطیساختمان پخش شده بود.  پا به ح

 یو الله با خوشحال شدیپخش نم ییساختمان شدند. صدا بیعج

و صبح  دندیوردند و خوابرا خ شانیبود. غذا امدهیبه استقبالشان ن

 نیشان آمد. غمگبه سر کار رفت، الله به خانه میکر یروز بعد، وقت

 .خانه نشست یغم بغل گرفت و گوشه یبود و زانو

 . خوش گذشت؟قهیقبول صد ارتیز-

 .بشه دایواست دعا کردم... که طالهات پ ی. کلیشما خال یجا-

 :دیانداخت و آه کش ریسر به ز الله

 شده الله جون؟ یچ-

 :پاسخ داد ریسر به ز همانطور

 .قیشدن صد دایطالهام پ-

 :و دست الله را گرفت دیخند قهیصد

 پس؟ یکه خوبه. چرا ناراحت نیا-

 :شد رهیخ قهیچشمان صد یبه آب الله
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 شه؟ی. باورت مقیبود صد دهیطالها رو دزد میجار-

 :شمانش گرد شدو چ دیباال پر قهیصد یابروها

 ؟یکنیواقعاً؟! اشتباه نم-

 :سرش را به چپ و راست تکان داد الله

خونه  نیکفش کرده بود که از ا هی ینه. چند روز بود زنه پاشو تو-

جمع  لشونوی. برادرشوهرمم به ناچار قبول کرد. داشتن وسامیبر

بوکسوره.  یدونیشون. برادر شوهرمم که مکه رفتم خونه کردنیم

 دمیپرت کنم سمتش. د یدستکش بوکسشو برداشتم که به شوخ

 یمنو تو یبه؛ خانم طالهابه دم،ید. توشو نگاه کردم نهیچقدر سنگ

 .کرده میاون قا

 :کوفت شیپا یرو قهیصد

 . آخه چرا؟یوا-

 نجایه اونا از امن بوده. بعدم ک یچه بدونم. چشمش به طالها-

 دیرفته. ما هم با هیرفتن، شوهرم گفت آبرومون تو در و همسا

 .ساختمون رو بفروشه خوادی. جواد ممیبر
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از الله!  یدور قه،یبود... و غم صد قهیاز صد یالله، دور غم

که  رایز رفتند؛یاز آن خانه م دی... بادیتا آخر ماجرا را فهم قهیصد

را صرف گشتن به  یساختمان را بفروشد. چند روز خواستیجواد م

مناسب  یادنبال خانه کردند و در آخر، در محله قبلشان خانه

 .عیمنزل رف یکیزددر ن یا... خانهافتندی

بود.  ریتکشان سخت و نفسگتک یالله برا یاز خانواده یخداحافظ

 ،ییجدا نیشده بودند و ا گریکدی یمیشان، دوستان صمهمه

روز به روز بزرگتر  م،یو کر قهیبود. فرزندان صد ریدلگ نشایبرا

را  میو کر قهیدل صد ش،یهایزبانینیریبا ش یو مان شدندیم

. کردیلوس م میهم مثل کر اکم داشت، او رکم قهی. صدبردیم

 نیو توجهش به او چند گذاشتیجداگانه گوشت م یاتکه شیبرا

 دانستی. اما مکردیآشفته م یرا کم میامر، کر نیبرابر شده. هم

 .دارد شتریبه توجه و مراقبت ب اجیکودک است و احت یکه مان

. دامن دیپوشیمد روز م یهاو لباس دیرسیبه خودش م نینازن

همراهش بود. به  شهیبه دور از چشم پدرش، هم زیکوتاه و الک ن

 کردیاش دوستانش را جمع مدخترخاله رفتند،یگوهر که م یخانه
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کاساچو  یعاشق رقص دو نفره نیبرقصد. نازن شانیبرا نیتا نازن

که همراه او برقصد، نازگل گوش  گفتیبود و هرچه به نازگل م

 دادیزانوانش بود را تکان م ریآن تا ز یکه بلندا شی. موهاکردینم

 .دیرقصیم ییو هاوا

به  یهمراه دامن کوتاهش، شلوار خواستیاز او م قهیکه صد یوقت

 ن،ی. برعکس نازنافتادیبه راه م ییو دعوا کردیپا کند گوش نم

رنگارنگ نداشت.  یهاو لباس ورآالتینازگل عالقه به الک و ز

که از  ایبود...  بالیفوتبال و والب یها دائماً در حال بازمثل پسربچه

 لیبانزد کل فامز تیدر ادب و ترب ،یرفت. مانیبرق باال م رکیت

داشت  ع،یاو را دوست داشتند. رف تینهایشده بود و همه، ب

 یاش مهمان چند ماههو با خانواده ساختیاش را از نو مخانه

 .شد قهیمنزل صد

غذا  کیهر روز  ع،یبود و فرزندان رف رینظیب قهیصد دستپخت

با جان و دل  ز،ین قهیدرست کند. صد قهیتا صد دادندیسفارش م

داشت که همسن و  یپسر ع،ی. رفپختیو غذا را م کردیقبول م

و  کردیم سهیآن دو را با هم مقا شهیهم نیبود. شه یسال مان
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شان ساخته نداشت. بعد از چند ماه که خانه یبه مان یحس خوب

 یبار بستند و به منزل خودشان رفتند. منزل قهیصد یشد، از خانه

 قه،یصد یبود. روز ابیشت و در آن زمان، کمکه داخلش حمام دا

رفته بود که  دارشانینو، به د ی ِخانه کیتبر یبه همراه خانواده برا

 :گفت نیشه

حموم. اصالً  نیبر نجایهم نیایب ن،یجون هر موقع خواست قیصد-

 .دیتعارف نکن

 :افزود نیکه شه دیبگو یزیخواست چ قهیصد

 .یبه جز مان دیبر دیتونیتون م. همهدیاریرو ن یمان یمنته-

 :داد و گفت لشیتحو یشخندیاز خشم سرخ شد. ن قهیصد صورت

خانم. از حموم خونه خوشمون  نیشه میایاصالً ما خودمون نم-

 .ادینم

 :به گردنش داد و گفت یقر نیبرگشتن، نازن نیاز خانه شه یوقت
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حمومشونو پز  دن،یواه واه واه. چند ماه خونه ما، خوردن خواب-

و خوشگلم اونجا بره حموم.  زی. از خداشونم باشه، داداش تمدنیم

 .بدبختا

گرفت که  میو تصم سوختینگفت. اما از درون م یزیچ قهیصد

 .کند یدور نیرا از شه یچند روز

*** 

•  

و مؤمن بودند.  بینج اریبود، که بس شانیگیدر همسا یاخانواده

و  قهیو روضه داشتند و صد یشان مدام مراسم ملوددر خانه

با زهرا  یاز وقت قهیبا آنها اخت شده بودند. صد بیاش، عجخانواده

که با آقا حسن  میشد، حجابش را محکم کرد. کر یمیخانم صم

... نیکنار گذاشته بود و نازن راسکرآور  یدنیدوست شده بود، نوش

مد روز  نیکه مدام به دنبال آخر یکرد. از دختر رییتغ کامالً نینازن

نداشت...  ینماز خوان و محجبه شد. سن یبه دختر لیبود، تبد

 گریبار د قهی! همان روزها بود که صدباینوجوان بود و ز یدختر
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اهلل. به نام روح کردیصحبت م یباردار شد. زهرا خانم مدام از مرد

 :خواندیم قه،یدر گوش صد

 دی. تو هم بازنهیم یقشنگ یهااهلل چه حرفروح یآقا یدونینم-

 .قهیصد یگوش بد

 ییبایز یهاالیسر ونیزینبود. تلو زهایچ نیاما در بند ا قهیصد

. یجان ناپلئون و مراد برق یی... دانیری. تلخ و شکردیپخش م

بود و بزرگ کردن کودکانش. از آن کوچه  زهایچ نیسرش گرم ا

نقل مکان کردند. فرزند داخل رحم  دیجد یارفتند و به محله

تر سخت بود و سخت قهیصد یبرا ییدرشت بود و جابجا قه،یصد

 .شده بود

اش . معدهدیکشیو هربار درد م کردیجابجا م یرا به سخت لیوسا

چاق  یحساب .دندیکشیو دست و فکش درد م کردیمدام ترش م

. لهیداشتند به نام جل یاهی. همسازدینفس مشده بود و نفس

به دختر اللش  لهیکه جل دیدیم رفت،یکه به منزل آنها م قهیصد

 :گفتیمدام م
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 .بگو ا... . بگو دخترم-

با  قهی. صدآوردیبا همان زبان اللش، نام خدا را بر زبان م زین دختر

 :گفتیم یدلسوز

 .بچه شهیناراحت م ؟یکنیم تشیخانم چرا اذ لهیجل-

بگه ا...، تا خود خدا زبون  گمیخانم جون. انقدر بهش م قهینه صد-

 .مو باز کنهبچه

پاک  نشیآن را با آست عیکه سر دیچشمش چک یاز گوشه یاشک

او را  میشروع شد. کر قهیصد مانیها بود که درد زاکرد. همان روز

سخت سرما خورده بود،  قه،یصد کهیبرد و در حال مارستانیبه ب

 دادیبا سرش جواب م قهی. صددیپرسیپرستار مدام از او سؤال م

 .شود یعصبانامر باعث شد، پرستار  نیکه هم

 ؟یوا مگه الل-

حرف زدن نداشت. پرستار که  ییخوش نبود و توانا قهیصد حال

 قهیدوش برد که داد صد ریرا ز قهیسن و سال دار بود، صد یدختر

 :به هوا رفت
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 .آخ داغه-

 :با حرص گفت پرستار

اون وقت  ،یخوابی... بغل شوهرتم که میمرض. الل که هست یا-

 ؟یکنیناله م

. فقط درد داشت دیفهمیپرستار را به هم نم یهاربط حرف قهیصد

بود. بهمن ماه سال پنجاه و درآورده  یمسئله، او را از پا نیو هم

. پوستش به دیبه آنها بخش کلیتپل و درشت ه یپنج، خداوند پسر

داشت  یبود. چشمان روشن قهیصد هیاش شببرف و چهره یدیسپ

صورتش  یو صاف ییخرما یهاو مو کردیکه مدام رنگ عوض م

 .نیو نمک نیریش تینهایب یرا قاب گرفته بود. پسر

بود که  نیو آنقدر تپل و سنگ بردیلبخندش دل همه را م کی با

گذاشت. در  ماینامش را ن ع،یبلندش کند. رف توانستینازگل نم

 میکه اسم او شاهرخ باشد و کر خواستیدلش م قهیصد کهیحال

بود که  یطور ریبگذارد. اما تقد نیالدنامش را شهاب خواستیم

 .شته باشندندا نفرزندانشا یدر نام گذار یاریاخت
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*** 

 نیاز ا قهیدفاع ارتش مشغول به کار شده بود و صد عیدر صنا میکر

بود که  دهیخانم آنقدر زبانش به اهلل چرخ لهیبابت شاد بود. دختر جل

پنجاه و شش بود که  صدیکرد و خوب شد. سال هزار و س دایشفا پ

شدند.  رانیکارتر به همراه همسرش وارد ا کا،یجمهور امر سییر

آموزان بدون دانش یدستور داده بود که همه نیمدرسه نازن

از محل کارش برگشت و  میبه استقبال کارتر بروند. کر یروسر

. گفتیهمکارش سخن م ،یطبق روان هر روز از خانم منوچهر

 :کردیم فیآن روز هم داشت تعر

. قهیداشت صد تین. نگو حساسغذا آورد یخانم منوچهر یبرا-

 .تموم بدنش شروع به خارش کرد

مدام از  میدوست نداشت که کر چیزد و ه یتصنع یلبخند قهیصد

فرو افتاده از مدرسه آمد و  یبا سر ن،یصحبت کند. نازن یمنوچهر

 :گفت د،یکشیم گاریبه پدرش که داشت س

 !بابا-
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بود، متوجه  منزل یشده یداریاقالم خر نیکه به فکر آخر میکر

 یگاریرا درون جاس گاریو س دیبه سرش کش یشد و دست نینازن

 :را از مبل گرفت و سمت دخترش خم شد اشهیخاموش کرد. تک

 شده دخترم؟ یچ-

استقبال از کارتر. گفتن  یبرا انیبابا... مدرسه گفته فردا همه ب-

 .نیایب یبدون روسر

 :باال رفت شیشد و صدا یعصب میکر

 ؟یدیخونه. فهم یمونیغلط کردن. الزم نکرده... م-

 .انیآخه... آخه گفتن همه ب-

 .خونه یمونیمکه گفتم.  نیهم-

رفت.  یانداخت و از پدرش فاصله گرفت و به اتاق ریسر به ز نینازن

 :بود، گفت مایکه سرگرم عوض کردن پوشک ن قهیصد

 .رنیبچه. همه دوستاش م گهیبذار بره د میکر-
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نگو بذار از سرش  یچیبره. تو هم ه کنهیم خودیب ؟یچ هگید-

 .فتهیب

 .میزودتر بر دی. باگهیپاشو د میبگم واال... باشه. کر یچ-

 .شمیآماده م عی... اون موقع سرادینادر ب ستایوا-

شان به صدا در آمد. نادر و همسرش بعد زنگ خانه قهیدق چند

و نازگل آمده بودند. نادر پسر قباد و اشرف  نیبه دنبال نازن نیمیس

بود  یزن مهربان و آالمد نیمیبود. همسرش س میکر یو برادر ناتن

 م،یو کر قهیصد ابیدر غ خواستندیخوانده بود و  م یکه پرستار

کنند. دو خواهر، همراه عمو و  یاز دخترانشان نگهدار یچند روز

بارشان را بستند تا  زین قهیو صد میبه راه افتادند و کر شانیعموزن

 قهیراه، صد نیشوند. ب لیاردب یمعصومه راه یمراسم عروس یبرا

 :کالفه شد و گفت می. کرکردیم هیمدام گر

 ق؟یصد یکنیم هیبابا. چرا گر یا-

 .لهیموندن. حاال حتماً دلشون اردب هاچارهیدخترام... ب-
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 میدیرس ی... راستانیکه ب شدیخب درس و مدرسه داشتن نم-

 .بره مدرسه نیبگو فردا نذاره نازن نیمیزنگ بزن به س

 بینشسته بود، بعد از خوردن س نیعقب ماش یصندل یکه رو یمان

 :در آمد شیدر دستش صدا

 .مامان... مامان-

 :دیدستانش را باال برد و لب برچ یمان د،یکه سمتش چرخ قهیصد

 !ثهیکف-

نگه  ییگفت که جا میو به کر دیبه حرف زدن پسرش خند قهیصد

و  یزیتم یکوچک رو ی. پسر بچهدیدستانش را بشو یدارد تا مان

 .را تحمل کند یفیکث یاندک توانستیحساس بود و نم یفیکث

*** 

 ی. عروسآمدیانقالب م یهاکم زمزمهکه برگشتند، کم لیاردب از

 کرد،یم یرا ط ینوجوان نیسن نکهیبا ا ن،یدختر افالطون بود و نازن

و  فهیلط یهیشده بود. زن همسا یو خواستن بارویز یدختر
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گفت  . در حال صحبت و گپ ودیو پسند دیرا د نیافالطون، نازن

 :گفت نیبودند که به نازن

 .زمیپاشو برو برقص عزدختر گلم -

رفت و شروع به  تیجمع نیهم از خدا خواسته، بلند شد و ب نینازن

 :کرد و گفت فهیکرد. زن، رو به لط دنیرقص

ها. خوبه یلیخ لتونیدختر فام نیا گمیخانم جون، م فهیلط-

 .واسه پسرم رمشیبگ خوامیم

 .جوان و خوشپوش و بلند قامت یخلبان بود و مرد پسرش

 :نازک کرد و سپس گفت یپشت چشم فهیلط

 .اس هنوز بچه نیخانم؟! نازن یگل یگیم یوا چ-

شاءا... چه ما نی. ببکننیبعداً ازدواج م میکنینداره. نشون م بیع-

. پسر منم خلبانه... بذار اصالً بهش هییدختر خوشگل و تو دل برو

 .بعد اقدام کنم دایخوشش م نمینشون بدم بب
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 دانستیگرفت. م یرا از گل شیباال انداخت و رو یاشانه فهیلط

محال است دخترش را در مسئله حساس است و  نیا یرو قهیصد

 .شوهر کند یخانه یسن کم راه

از اتمام جشن، قسمت زنانه و مردانه مختلط شد و بزن و  بعد

چهره و و خوش پیخوشت یپسر نینو به پا خواست. نازن یبکوب

بر لب داشت  یشده است. لبخند کج رهیکه به او خ دیبلند قد را د

جابجا  یکرد، پسر کراواتش را کم یو چون، نگاهشان با هم تالق

را باال  شیلنگه ابرو کیو  رفتهبه پسر  یاچشم غره نینمود. نازن

 :انداخت

 .زیه یپسره-

 شیبود، با آرنج به پهلو ستادهیکه کنارش ا نینازن یدخترخاله

 :ضربه زد و گفت

 .. زل زده به تو... خوشبحالتنیاونو بب یناز-

 :داد اشینیبه ب ینیگفت و چ یشیا نینازن

 .اشافهیکرده. با اون ق خودیب-
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 .خوبه اشافهیکه ق نی! ایوا ناز-

 !ستیدر حد من ن-

•  

گفت و سمت  نیبه اعتماد به نفس نازن ینیدر دل آفر اشدخترخاله

کنارش  یشده و وقت نینازن کیکم نزدرفت. پسر کم یگرید

 :صاف کرد و گفت ییگلو ستاد،یا

 !خانم؟ نی... نازنخوامیعذر م-

 :گفت نه،یشد و دست به س رهیپر اخم به او خ نینازن

 امرتون؟-

 یکه دختر نوجوان نینازن تیدر برابر اعتماد به نفس و جد پسر

به  یپشت چشم نینبود، دستپاچه شد. به تته پته افتاد که نازن شیب

و  نیرفت. دو روز بعد از جشن، نازن یگریکرد و سمت د او نازک

که  قهیزنگ خورد. صد قهیصد ینازگل مدرسه بودند که تلفن خانه
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را شست و تلفن را  شیدستها ،بودمشغول کوفته درست کردن 

 :جواب داد

 الو؟-

 .قهیسالم صد-

 . حال... احوال؟فهیداداش لطسالو زن-

 ن؟یخوبم. شما خوب-

 . چه خبر؟یمرس-

 ؟یشناسیرو م ی... گلقهیصد-

 تون؟هیخانم همسا یگل-

 .یخواستگار انیب خوانی. گفتن مدنیرو پسند نیآره همون. نازن-

کرد. فشارش باال رفت و صورتش  دنیشروع به تند تپ قهیصد قلب

 گرشیکدیقفل شده به  یهادندان نیبه رنگ انار درآمد. از ب

 :گفت
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کردن.  خودیبچه اس؟ ب نینازن دنیشون ندکور شده یبا چشما-

 یچکاریدختر ه نی. بگو اصالً ادهیدخترشو شوهر نم قهیبگو صد

 .... بگوزهیرب تونهیهم نم یچا هی ی. بگو حتستیبلد ن

حرفش  نیب فهیکه لط رفتیلحظه به لحظه باالتر م شیصدا

 :رفت

انقدر حرص نخور تو  کنمی. آروم باش. خودم ردش مقهیباشه صد-

 .رو خدا

کرد و به  یکه به شدت گرمش شده بود، از او خداحافظ قهیصد

آشپزخانه رفت. مشتش را پر از آب سرد کرد و به صورتش کوفت. 

و تپش قلب گرفته بود.  کردیدرد م اشنهیس یقفسه

که  یآن ولو شد. وقت یرساند و رو یزنان خود را به مبلنفسنفس

. به آمدینم االاوضاع بدتر شد؛ نفسش ب د،یمبل دراز کش یرو

 .بود دهیت. قلبش امانش را بربلند شد و نشس عیسر لیدل نیهم

  

•  
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. دیترس د،یحال مادرش را د یکردن بود، وقت یکه در حال باز یمان

 :گفت هیو با گر دیسمتش دو

 حالت خوبه؟ یمامان-

کرد.  نییقلبش گذاشت و سرش را باال و پا یدستش را رو قهیصد

 :گفت یسپس به سخت

 .ش پسرم. زود باادیبرو نرگس خانمو صدا کن ب یخوبم. مان-

 !چشم-

که داشت از مبل  مایخانم را که آورد، خودش کنار ن نرگس

 شیو حواسش پ فتدیتا بلند شود رفت. نگهش داشت تا ن گرفتیم

انداخت و  قهیچادر سر صد مه،یبود. نرگس خانم سراس زیمادرش ن

باشد. سپس خودش همراه  مایو ن یدخترش را صدا زد تا مراقب مان

 .درمانگاه شد یراه قهیصد

*** 

 :گفت شیپس از خواندن جواب آزما دکتر
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هاتو مرتب مصرف شما خانم. اگر قرص یدار یقلب سمیرومات-

. پس حتماً حتماً قرصاتو یریبگ ترالیم چهیدر یممکنه، تنگ ینکن

 .به موقع مصرف کن

انقالب بود و  لیوادروازه. ا یگریگوشش در بود و د کی قهیصد اما

 یو اشعار انقالب شدندیدور هم جمع م لیفام یهاجوان

انقالب،  یروزیتا قبل از پ میبود. کر یپر التهاب ی. روزهاخواندندیم

و در عوض  دادیخروج از منزل نم یو نازگل اجازه نیبه نازن

 شانی. نقل و نبات حرفهاشدیمخودش در اکثر تجمعات حاضر 

امام  یخانه یاز روزها که مردم جلو یبود. نازگل روز یعیدکتر شر

و  دیرس ریشد. اما د یراه ینیامام خم داریجمع بودند، به قصد د

مردها  یدست و پا نیزمان مالقات تمام شده بود. خودش را از ب

 :رد کرد و داد زد

 .نمیامام رو بب خوامی. مدیولم کن-

. امام از آنها خواست که دندیامام، همه سمت او چرخ یصدا با

دختر لبخند زد و دست تکان داد.  ینازگل را رها کنند و به رو
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همه  یبه خانه برگشت و ماجرا را برا دارینازگل سر خوش از د

دو سالش تمام شده بود، اما هنوز  نکهیبا ا مایکرد. ن فیتعر

اثاث  دیجد یاه منطقهب نوادهو خا قهیصحبت کند. صد توانستینم

از سر  ها،هیهمسا یوارد کوچه شدند، همه یکردند. وقت یکش

. کردندیآن جمع بودند و داشتند به آنها نگاه م یکوچه نا انتها

 دنشان،یتعجب کرده بودند. با د یخانواده، همگ یو اعضا قهیصد

 یاجلو آمدند و سالم کردند و به آنها خوشامد گفتند. پسره یهمگ

را جابجا کنند. نازگل کنجکاو شده  شانهیکوچه کمک کردند تا اثاث

 بیعج شی. براکردندیشان داشتند آنها را تماشا مبود که چرا همه

 یرا که در حال باز یمان ها،لهی. بعد از جابجا کردن وسآمدیم

 :بود، صدا زد و گفت شدیکردن با دوستان جد

ازشون بپرس  ،یدوست شد شتریب کمیبعد که باهاشون  ،یمان-

 ؟ی. باشه داداشکردنیشون داشتن ما رو نگاه مچرا همه

 لیوسا یگفت و دوباره سمت دوستانش رفت. همه یاباشه یمان

به  ییخوشامدگو یبرا هاهیکم همساجابجا شده بودند بودند و کم
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 یاز کوچه آمد و نازگل را سمت یکه شد، مان منزلشان آمدند. شب

 :و گفت دیکش

ما؟  یشون اومده بودن تماشاچرا همه یدونی. میآبج یآبج-

کوچه همه خوشگلن. اصالً  نیا نکهیا یواسه گفتیم یمصطف

 نیکوچه معروفه به کوچه خوشگال. ا نیا گن،یها م هیهمسا یآبج

 م،یبود. ما که اومد یکوچه بود که خال نیا یخونه نیخونه آخر

 الشونیخ م،یهست دنید یقتنه! و ای میما هم خوشگل ننیاومدن بب

 .راحت شد

دلش را  کهیافتاد. در حال نیزم یرفت و رو سهیاز خنده ر نازگل

 :گفت دهیبر دهیگرفته بود، بر

 !کاریخدا... آخه... آخه... چقدر... ب یوا-

 نیخواستگار نازن نیبودند که دوم فتادهیجا ن دیجد یدر محله هنوز

 هیرا گرفت و قض قهیصد یدر کوچه جلو ه،یشد. همسا شیدایهم پ

. خوردیشده بود و خون، خونش را م یعصب قهیرا مطرح کرد. صد
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 یهابه او سالم داد که در جواب، با دندان نینازن د،یبه خانه که رس

 :گفت دهیهم چسب

 .زهرمار و سالم-

 قهیکه صد دیبگو یزیبا تعجب به مادرش زل زد. خواست چ نینازن

 :کرد یدست شیپ

منو جمع کن من برم بخوابم. بعدم  یلباسا نیا ای. بایزنیحرف نم-

 .انیخاله ات و دخترش م یشام بذار عصر

را جمع  قهیمبل صد یرو یولو شده یهالباس حرفیب ن،ینازن

کرد و بعد هم به آشپزخانه رفت تا غذا را آماده کند. هنوز در شوک 

 :رفتار مادرش بود

 !کردم که خودم خبر ندارم؟ کاریآخه من چ-

•  

... از هرچه دیترسی. مستیگر یها یبه اتاقشان رفت و ها قهیصد

دخترانش را در سن کم از او جدا کنند  خواستدیخواستگار که م
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از ازدواج زود هنگام. عصر که گوهر و  دیترسینفرت داشت. م

و خودش هم  زدیبر یرا فرستاد تا چا نینازن دند،یدخترش رس

 :شروع به درد و دل کرد

کردم، چشمام خشک  هیشده! انقدر گر یکه چ یدونینم یباج یآ-

 .شده

 :زد شیپا یرو گوهر

 !شده مگه؟ یبال دور باشه. چ-

 یچا ینیبا س نیرستاد و نازنف اهینخود س ینازگل را پ قه،یصد

 :گفت قهی. صدستادی. کنجکاو شد و فالگوش ادیپشت در اتاق رس

رو واسه پسرس  نی. نازنمونهیرعنا خانم هست... همسا نیا-

 .کرد یخواستگار

تر را با قدرت هرچه تمام شیهارا فشرد. لب ینیس ن،ینازن دستان

 :لب غر زد ریشد. ز یهم فشار داد و عصبان یرو

 !چطور جرئت کرد؟-
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 :دیخند گوهر

 ؟یخوبه. چرا ناراحت شد یلیکه خ نیا قهیصد-

سن خواستگار داشته باشه. به  نیبابا من دوست ندارم دخترم تو ا-

 بگم؟ یک

 است پسره؟ کارهیحاال چ-

 .همافره-

 :دختر گوهر، گرد شد چشمان

 .خوبه که یلیخالــه. خ-

 .گهیاس دبال گرفته نینازن نیا رینه نه. ردش کردم رفت. تقص-

 :نازک کرد و گفت قهیبه صد یپشت چشم گوهر

کنه؟ حجابش که کامله، چادر هم که سرش  کاریچ گهی! دن؟ینازن-

 گهی. درهیراه م ابونیخ یو تو زهیریمن اخمشم م هی. کنهیم

 خوبه؟بپوشه  یکنه بدخت؟ گون کاریچ

 :گفت خورد،یوار تکان مگهواره شیدر جا کهیدر حال قهیصد
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 .اعصابم خرده گهی. ددونمینم-

به  هیخانم همسا میمر نبار،یاز آن ماجرا گذشت و ا یروز چند

گذاشت  میمر یرا جلو وهیپر از م یدست شیپ قهیشان آمد. صدخانه

 :و گفت

 رم؟یپوست بگ یخوایخانم. م میبفرما مر-

 :و گفت دیبه دور و اطراف خانه سرش کش میمر

 ها کجان؟جون بچه قیصد گمی... مستینه قربون دستت الزم ن-

 هم خوابن تو اتاق. چطور؟ مایو ن یدخترا که مدرسه هستن. مان-

 :شد و گفت لیمتما قهیسمت صد میمر

رو واسه  نینازن خوامی... مزهی... چگمیخانم جون... م قیصد-

 نیا یخونه بخت شد. برا یکه راه یکنم. بزرگ یپسرم خواستگار

 .... رضاهیوسط

را به هم دوخت تا  شیهااز خشم سرخ شد، اما لب قهیصد صورت

 :و سپس گفت دیکش قیعم ینفس ینینکند. از ب یاحترام یب
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 کلشیه نیبچه است. ا نینازن یدونیخانم خودت که م میآخه مر-

 !هیی... اما سنش کمه به خدا. تازه سوم راهنمادهیبزرگ نشون م

 :کرد اریکرد و شروع به پوست گرفتن خ یاخنده میمر

االن ازدواج  گمی. منم که نمدونمیجون... م قیصد دونمیم-

 بعد... چطوره؟ رهیبگ پلمشوید یناز میکنیکنن. حاال صبر م

را  رشایخ کهیزد. در حال یو گاز کوچک دینمک پاش ارشیخ یرو

با انگشت  قهیبود. صد قهیصد یرهیخ دیجویلپش م یگوشه

فکر کرد.  یو کم دیچشمانش را مال یاش، گوشهشست و سبابه

داشت و  یابود. مغازه یو سر به راه بیخوب و نج یلیرضا پسر خ

. خوردندیقسم م اشیپاکاهل محل، به  کار و بارش بد نبود. همه

 :و گفت دیکش قیعم ینفس

 .دمیمشورت کنم، بهت خبر م نینازن یاجازه بده با بابا-

خوردنش تمام شده بود، از جا برخاست و چادر را  اریکه خ میمر

 .سرش انداخت یرو

 ...جون قیباشه صد-
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 :هم برخاست قهیصد

 !که یجون؟ تازه اومد میکجا مر-

 :کند گفت یتا با اون روبوس رفتیم قهیکه سمت صد همانطور

 .سرم ختهیکار ر یبونت. خونه کلقر-

را  شیکرد و بعد، سمت در رفت و در آخر که داشت پا یروبوس

بود،  ستگاهیکه در درگاه ا قهیرو به صد چپاندیداخل کفش م

 :گفت

 دیاول خودش با گهیهم بپرس. رضا م نیفقط از خود نازن-

 .داشته باشه تیرضا

در را بست و  م،یبا مر یتکان داد و بعد از خداحافظ یسر قهیصد

 .داد هیبه آن تک

لج کنه  نی... اما اگر نازنهیکنم؟ رضا پسر خوب کاریحاال چ ایخدا-

 !؟یچ

 :خود گفت شیباال انداخت و پ یاشانه
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 نیاصالً همون بهتر مخالفت کنه. االن که وقت حرف زدن در ا-

 .نه و خالص گمیم میهنوز بچه اس. به مر نی. نازنستیموردا ن

و نازگل سفره را پهن کردند و  نیبه خانه آمد، نازن میکه کر شب

دوغ پر از نعنا را با مالقه  کهیدر حال م،یدور آن نشستند. کر یهمگ

 :دیپرس قهیرو به صد زد،یهم م

 !؟یتو فکر ق؟یچه خبر صد-

 :لب کاشت یرو یچند بار پلک زد و لبخند قیصد

 .میکنی صحبت م. حاال بعداًستین یزینه... چ-

•  

 :و گفت ختیخودش ر یدوغ برا یوانیل

 نویراه بندازم. ماش یواسه خودم کار و کاسب خوامیم قهیصد-

 .مغازه بزنم هیبفروشم و 

 :گرد شد. نازگل رو به پدرش گفت قهیصد چشمان

 برنج براتون بکشم؟ ریبابا چند کفگ-



 

319 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 :و گفت دیاز دوغ نوش یاجرعه م،یکر

 .سه تا بسه-

 :و ادامه داد دیچرخ قهیصد سمت

بزنم و چند تا کارگر زبر و  ینجار عیمثل داداش رف خوامیآره. م-

 .ینجوریا شهیم یروغن مال ی. نونمون حسابرمیزرنگ بگ

 :دیهراسان پرس قهی. صددیکرد و دوغش را سر کش یاخنده

 سود داره؟ یمطمئن-

خونه هم  هیخودم.  سییواسه خودم و ر شمیم گهیآره. د-

 .یدردربه نیاز ا میشیراحت م میخریم

 :ختیگوشت ر یو داخل ظرف مان دیبه گردنش کش یدست قهیصد

شده! تو هم  یچه تپل ماین نی. ببیریپسرم گوشت بخور جون بگ-

 .گهید یخوب غذا بخور دیبا

مثل گذشته مالقه مالقه گوشت در  قهیمنتظر بود که صد میکر

 یمان یتمام حواسش پ قه،یبود که صد یا چند وقت. امزدیظرفش بر
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نازک کرد و مشغول  قهیبه صد یپشت چشم میو رشدش بود. کر

. بعد دیچرخیم یغذا خوردنش شد. ذهنش مدام حول محور نجار

خواباندن  غولمش قهیاز جمع کردن سفره و شستن ظروف، صد

قطور به دست  یو دخترانش هم هر کدام کتاب میپسرها شد. کر

سه غرق در خواندن  میگرفتند و شروع به خواندن کردند. کر

 یآورد و از باال نییکرد. کتاب را پا شیصدا قهیبود که صد تفنگدار

با سر  قهیخود به او که در اتاق بود، زل زد که صد یمطالعه نکیع

مبل رها کرد و سمت  یکتاب را رو میاو برود. کر زداشاره کرد ن

شروع به  میدر اتاق را بست و همان موقع کر قهیفت. صدر قهیصد

 :غر زدن کرد

 چند بار بگم موقع کتاب خوندن صدام نکن؟ قهیصد-

 :گرفت اشینیب یاش را جلوانگشت اشاره قهیصد

 .شنونی... مسیه-

زنش برداشت. دستانش را  یبه سو یزد و قدم یلبخند کج میکر

 :حلقه کرد و گفت قهیدور کمر صد
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 یلیسالت شده. خ ی. تو تازه سمیدرسته. من و تو هنوز جوون نیا-

فرو برد و گردنش را  قهیصد یموها نی. سرش را بمیدار یراه دراز

چشمانش را بست... هرچند قصدش از صدا کردن  قهی. صددیبوس

شوهرش تنگ شده بود.  یبود، اما دلش برا یگرید زیچ م،یکر

شد. به  قهیصد یهالب مماس شیهاو لب دیعقب کش یکم میکر

 :افتاد و عقب رفت قهیترس به جان صد کبارهی

 ...شیبد م فهمنیها موقت بچه هی. می... کرمیکر-

گذاشت  قهیدهان صد ینگذاشت او ادامه دهد. دستش را رو میکر

 دیچرخ قهیقفل کرد. سمت صد یدر را به آرام گرش،یو با دست د

 :و گفت

 ....نترسفهمنینم-

*** 

•  
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شد و  داریصبح از خواب ب میکه با هم نبودند. کر شدیم یوقت چند

چشم گشود و با  قهیکت و شلوارش بود که صد دنیمشغول پوش

 :گفت میکر دنید

 .ریصبح بخ-

جوابش را داد. در حال بستن کمربندش بود  و دیسمتش چرخ میکر

 :بلند شد شیاز جا قهیکه صد

 .صبر کن صبحونه تو آماده کنم-

 .مغازه یبرم دنبال کارا دی. باخورمیم یزیبه چ رونی. بخوادینم-

 :پا و آن پا کرد و سپس لب تر کرد و گفت نیا یکم قهیصد

 نجا؟یخانم اومد ا میمر روزید-

 ه؟یهمسا-

 .کرد یرو واسه رضاشون خواستگار نیآره... نازن-

 :ل زدو به او ز دیچرخ قهیسمت صد میکر

 .که بچه اس نی! نازن؟یچ-
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 .بعد رهیبگ پلمشوید کننیآره. گفتم بهش. اونم گفت صبر م-

 :را صاف کرد کتش

 نینازن نی. ببزهیهمه عز یکه برا ینیبی. مهیخوب یلیرضا پسر خ-

 .گهیم یچ

 م؟یحرف بزن یموردا با ناز نیدر ا ستیاالن زود ن می... کرگمیم-

 .بذاره ریرو درسش تأث ترسمیم

 .نگفت بهش یچیکه ه شهیاونه نم یباالخره زندگ-

 .بچم شهیم ریآخه... فکرش درگ-

 .یدونی. خودت هرجور صالح مقیصد دونمینم-

رفت و  میو دوباره به رختخواب برگشت. کر دیکش یپوف قهیصد

. کالفه دیبگو نیفکر کرد که چطور ماجرا را به نازن نیبه ا قهیصد

همه در خواب  بود و لی. روزِ تعطدیترسیبود و از واکنش دخترش م

به آشپزخانه رفت و سماور را روشن کرد. عادت  قهیناز بودند. صد

 کردیو فکر م دینوشیداغ را م ی. چادینوشیرا داغ م یداشت چا
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به آشپزخانه آمدند.  کیبه  کیکه بچه ها از خواب برخاستند. 

 :و نازگل نازک کرد و گفت نیبه نازن یپشت چشم قهیصد

 ن؟ینکرد زیمن تو حال خودم بودم، خونه رو تم روزید-

 :و سفره را پهن کرد دیکش یاازهیخم نازگل

 .. ناراحت نشومیکنیم زیمامان امروز تم-

 .دیکن زیتم یمون.  حسابخونه انیم نایا یامشب عمه گل-

 :گفت نیو نازگل بلند شد. نازن نیاز نهاد نازن آه

مهمون هم  م،یکار کن دیبا میریم ی. مهمونمایدار یعجب بساط-

 .میکار کن دیبا ادیم

 :گفت ختنیر یدر حال چا قهیصد

 .زبر و زرنگ باشه دیدختر با ؟یپس چ-

 رونیرا باز کرد و کره و مربا را ب خچالیحوصله در  یب نینازن

 :آورد

 .میتنگ رو بپوش یاون دامنا دیالبد بازم با-



 

325 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 ادتریباشه، اگر راحت باشه شما ز یماکس دینه پس. دامن با-

 .سهیخراب م کلتونیو ه نیخوریم

 کار؟یچ میخوایم کلویمامان. ه یوا-

مناسب باشه. هر موقع شوهر  کلشیه دیدختر با ؟یچ یعنی-

 .نیراحت بپوش یلباسا نیکرد

 :رضا افتاد ادی دوباره

 .اتاق کارت دارم ایب یصبحونه خورد-

 قهیگفت. خانه صد یلب چشم ریباال انداخت و ز ییابرو نینازن

 نیبودن قوان یکارو  یدامن تنگ، اجتماع دنیقانون داشت. پوش

هم  مای. نیمان یبرا یونبودن قان نیدخترانش بود، با ادب و مت

او وضع نشده بود! بعد از  یبرا یبود و کوچک... فعالً قانون یتهتغار

رفتند  یبه اتاق قهیو صد نیصبحانه خوردنشان تمام شد، نازن نکهیا

نشست  نیزم یرو قهیو نازگل مشغول جمع کردن سفره شد. صد

 :خم شد و گفت قهیگرفت. صد یاو جا یهم روبرو نیو نازن

 ؟یشناسیرضا رو م-
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 :را باال انداخت شیابرو یتا کی نینازن

 !ه؟ینه. رضا ک-

•  

 .خانم میمر هیپسر وسط-

 ن؟یگیآهان. اون بچه معروفو م-

 ه؟یچه پسر خوب یدیآره. د-

 .شیا ه؟یبه من چه که پسر خوب-

 .مادرش خواست نظرتو بپرسم در مورد ازدواج با اون-

 : رفتباال نینازن یصدا

 .خانم میتو دهن مر نیزدیم دیوا مامان. شما با-

 :پشت دستش زد و گفت قهیصد

 !دختر مگه عقلمو از دست دادم؟-
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از من  یسن من کمه. اونا به چه حق دینیبیم نیمامان شما دار-

 کردن؟ یخواستگار

 .بعد رهیبگ پلمشویگفتش د-

 .هیجوابم منف دی. بگادی... من اصاًل از پسرشون خوشم نمرینخ-

 .ادیخوشت ب دیشا یریبگ پلمیصبر کن حاال... د-

 .که گفتم نی. همادینه مامان. من اصالً از اون خوشم نم-

که ته قلبش  قهیرفت. صد رونیبلند شد و از اتاق ب شیجا از

 واریو به د دیکش یبا بابت او آسوده شده بود، نفس راحت الشیخ

 قهیو صد نی. نازندندیاز راه رس یگل یداد. شب شد و خانواده هیتک

رنگارنگ درست کرده بودند و نازگل کل خانه را داوطلبانه  یغذاها

 :رو به نازگل کرد و گفت یبود. سفره را که جمع کردند، گل دهییسا

بده. گوش  ادیرو ببر تو اتاق بهشون درس  ناینازگل جون بردار ا-

 .هم ندادن بزنشونا

. نازگل کردندینم یداشت که خدا را بندگ یطانیشر و ش یهابچه

دادن به آنها شد.  ادیها به اتاق رفت و مشغول درس همراه بچه
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از پشت اتاق به  بیکودکانه و غر ییکارش تمام شد، صدا یوقت

 :دیگوشش رس

 .دمیدارم بهت نم نیماش هیاصالً هم من -

 :آمد یپسر گل یصدا

 .دارم نیخودم هزارتا ماش .ماینده ن-

 :اتاق گفت یتو یهانازگل چهار تا شد. رو به بچه یچشمها

 .امیمن االن م دینیساکت بش-

 دید ی. وقتستادیا یگل یو بچه مایدر را باز کرد و پشت سر ن آرام

درش رفت و او را به دوان دوان سمت ما ست،یحواسشان به او ن

 :دست به کمر زد و گفت قه،یآورد. صد ماینزد ن یآرام

. پس چرا با ما حرف یحرف بزن ی. تو که بلدطونیش یبچه یا-

 ؟یزنینم
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دنبالش  قهیلو رفته، پا به فرار گذاشت. صد دیکوچک که د یماین

و خدا را شکر  دشیو در آخر او را در آغوشش بلند کرد. بوس دیدو

 .کرد

*** 

 :دوم فصل

 ...سال بعد چند

 :و گفت دیکش رونیپول از گاوصندوقش ب یادسته

 .مهمون من یامروز ناهار، همگ-

 .کردند یدست زدند و شاد کارگرانش

 .آقا میدستتون درد نکنه کر-

 .دمتون گرم اوستا-

 .بده رتونیخدا خ-

بزرگش خارج  یزد و به همراه کارگران از مغازه یلبخند کج میرک

همه، سفارش چلو کباب  یبرا میشد. با هم به رستوران رفتند و کر
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 شدیم یداد. کارش که تمام شد، به خانه برگشت. چند سال دهیکوب

بودند. بعد از شستن دست و  دهیدر همان کوچه خر یاکه خانه

بلند  یبا صدا کرد،یبا حوله خشک مخود را  کهیصورتش ، در حال

 :گفت

 ؟یفکراتو کرد ،یناز-

دانش آموزانش  یامتحان یهاورق کهیو در حال دیکش یپوف نینازن

 :گفت کرد،یم حیرا صح

 .بله بابا-

 خب؟-

کالفه شد. در  زدند،یبلند داشتند حرف م یبا صدا نکهیاز ا نینازن

 :رفت یبهداشت سیاتاق را باز کرد و پشت در سرو

 .بابا هیجوابم منف-

•  
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و  دیترس نیدر هم رفت. نازن میکر یهاباز شد و اخم کبارهیبه  در

 .به عقب برداشت یقدم

 ؟یرو دستمون بترش یبمون یخوایم ؟یکنیدختر چرا ازدواج نم-

 :به دست از آشپزخانه خارج شد ریکفگ قه،یصد

 رو سرتون؟ نیچه خبرتونه خونه رو گذاشت-

 :را مورد خطاب قرار داد میکر

 گهید یکی. زوره مگه؟ حاال دو روز بعد گهید ومدهیخب خوشش ن-

 .... نترسادیم

رفت. عادت  قهیخارج شد و سمت صد یبهداشت سیاز سرو میکر

 :ندازدیو قال راه ب لیق یاداشت سر هر مسئله

خواستگارا رو رد کنه،  ینجوریهم نیاگر ا ؟یفهمیزن، چرا نم-

 یخودتم بهش بگ نکهیداره. عوض ا یرادیو ا بیع کننیفکر م

 ...یزودتر ازدواج کنه، دار

 :حرف او رفت انیم قهیصد
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 .آروم باش قهیدق هی م؟یچه خبره کر یوا-

 :دیخترش چرخد سمت

 .گهیشو د ادهیپ طونیتو هم از خر ش-

که  گشتیمؤمن م ی. او دنبال مردشدیم وانهیداشت د نینازن

خواستگار را جواب  کی، نبود! معلم شده بود و هر روز در مدرسه

که به  دهدیحتماً اجازه م ی. به خودش گفت، به بعدکردیم

 ی. فردارساندیپدرش داشت او را به مرز جنون م د؛یایمنزلشان ب

خانم  کی یاتمام ساعت کار زآن روز که به مدرسه رفت، بعد ا

 :را گرفت شیجلو یجوان چادر

 ... خانم؟دیببخش-

 :به زن نگاه کرد نینازن

 بله امرتون؟-

 گم؟یدرست م ن؛یخانم عست نیشما نازن-

 :در هم رفت نینازن یهااخم
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 شما؟-

 :کرد و گفت یزیر یخنده زن

شاگرد  شیهستم. دو سال پ یمن... من خواهر بزرگتر نجمه چراغ-

 .شما بود

 :آورد ادیفکر کرد و نجمه را بخ  یکم میمازن

 آهان. بله بله... نجمه جان خوبن؟-

. نجمه دمیخدمت رس ریممنونم اونم خوبه. راستش واسه امر خ-

 یو انقالب بیخانم مؤمن و نج گهی. مکنهیم یلیشما رو خ فیتعر

 هی. برادر ما هم دنبال نیهم دار ییبایز رتیو چهره و س نیهست

... کنهی. داداشم مؤمنه تو شرکت نفت کار مهیهم دختر با کماالت

 ی. خانوادهدمی... من هم همسر شهعهو امام جم هیپدرمون روحان

واسه  ن،یاگر موافق باش میخواستی. ممیخست یایمذهب

 .میخدمت مامان و بابا برس یستگارخوا

 :را صاف کرد شیگلو نینازن

 ست؟یجسارتاً برادرتون بد دل که ن-
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 .نه... اصالً-

شد، به زن  یم وانهیپدرش د یکه داشت از دست غرولندها نینازن

نازگل هم از  د،یکه رس را داد. به خانه یرسم یخواستگار یاجازه

مثل خواهرش معلم شده بود.  زیمحل کارش برگشته بود. او ن

 :خواهرش نگران شد دنینازگل به د

 ده؟یچرا رنگت پر یناز-

 :چادر را از سرش درآورد و سمت اتاق رفت نینازن

 .بهت بگم ایب-

 :همراه او به اتاق رفت و در را بست نازگل

 شده؟ یچ-

 نایبه مامان ا شهی... روم نمیخواستگار ادیب خوادیم یکینازگل، -

 .بگم

 :دیخند نازگل

 .بهشون. بابا که از خداشه ما رو زودتر رد کنه گمیمن م-
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*** 

•  

 .بزرگترا... بله یبا اجازه-

 واریخودش را به در و د واروانهید نیدست زدند و قلب نازن همه

و قصد  دادندیرا تکان م اشیصندل یی. گودیکوبیم نهیس یقفسه

. بعد از کردیشروع م دیرا با یاتازه یجانش را کرده بودند. زندگ

 .اصفهان شدند تا ماه عسلشان را در آنجا بگذرانند یعقد، راه

به فکر نازگل افتاد. اما او هنوز سنش کم بود. تازه نوزده  میکر

سالش تمام و معلم شده بود. جنگ همچنان پر قدرت ادامه داشت 

و شصت و شش بود و  صدی. سال هزار و سشدینم و تمام هم

 .آمد ایبه دن نیفرزند نازن نیاول

 قهیبود و همه دستپاچه بودند. صد دهیباران به تهران رس موشک

 دیشد ترالیم چهیدر یتنگ اش،یقلب سمیبه رومات ییاعتنا یبابت ب

. موشک شدیحالش به شدت بد م کباریگرفته بود و هر چند وقت 

هم مواقع موشک  می. کرکردیحالش را به شدت خراب م ،زیباران ن
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از  یمشهد شدند تا کم ی. راهشدیبدتر م قهیباران، حالش از صد

 گرشان،ید یهالیاش و فامالتهابشان بکاهند. با معصومه و خانواده

 قهی. صدرفتندیم ارتیکردند و هر روز به ز هیدر مشهد کرا یاخانه

 یروز صبح زود، وقت کیگوش بدهد.  ویها رادعادت داشت، صبح

را باز  ویمشغول آماده کردن صبحانه بود، راد شیلهایبا خواهر و فام

 یدر اطراف خانه یاعالم کرد که محله ا یکرد و اخبار صبحگاه

و شروع کرد  اوردیطاقت ن قهیاند. صدگوهر را موشک باران کرده

 .برگشت یبه اصرار برا

 .میبرگرد ایتو رو خدا. ب میکر-

 :دور برداشت و گفت میکر

 ؟یترسیبابا زن، مگه خودت نم یا-

 .زدن مویخونه باج کیآخه اخبار گفت نزد-

 .خب میزنگ بزن ایب-
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 یگوهر را گرفتند؛ کس یخانه یمخابرات رفتند و شماره به

 یهق افتاده بود، تلفن را روکه به هق قهیپاسخگو نبود. صد

 :و گفت دیکوب دستگاه

 .االن نی... هممیبرگرد دیاالن با نیهم میکر-

به خانه  قهیو همراه صد دیکش شیبه موها یدست یبا کالفگ میکر

را جمع کردند و هر کدام به منزل و شهر  لشانیبرگشت. وسا

خواست هرچه شد، حتماً به  قهیخودشان برگشتند. معصومه از صد

. ختیریو اشک م کردیم هیتا خود تهران گر قهیاو خبر دهد. صد

 :گفت ،عقب نشسته بود یصندل ینازگل که رو

دوباره حالت  می. االن برگردگهید میمامان، راحت نشسته بود یوا-

 .شهیبد م

و  دندی. باالخره رسختیرینم اشک مجواب او را نداد و نم قهیصد

به در  شتریهرچه ب قهیمنزل گوهر رفتند. صد یهراسان به جلو

. کم مانده بود قلبش او را از پا درآورد که شدیم دتریناام کوفت،یم

 :گفت هیهمسا
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 ؟ییخانم تو قیاِ صد-

 :دیچرخ مهیسمت رح قهیصد

 کجاست؟ میخانم تو رو خدا بگو باج مهیرح یوا-

 :گفت نیکرد و همان ح یاخنده مهیرح

 ؟یرفتن خونه آفا افالطون. چرا انقدر نگران-

 ...موشک بارون-

 .نشد. نگران نباش شیزیچ ی. کسختیر هامونشهیفقط ش-

از  میدستانش را رو به آسمان گرفت و خدا را شکر کرد. کر قهیصد

 :داد زد ن،یداخل ماش

 .قهیصد گهید میبر ایب-

 .راه افتاد میشد و کر نیماش سوار

 .خونه آقا افالطون میخب... بر-

 :گفت یبا کالفگ یمان
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دوش  دی. ما باییدا یخونه نیخونه بعد بر نیبابا لطفاً ما رو برسون-

 .میریبگ

 .سرجات نیحرف نزن بچه. بش-

نزد. نازگل سرش را  یحرف گریمشت شدند، اما د یمان دستان

 :کرد و گفت لیسمت او متما

 !ترسهیاز مامان م شتریبابا ب-

•  

 .نطورهی. متأسفانه همیبله آبج-

 قهی. صددندیو همه را در هول و وال د دندیافالطون رس یخانه به

از آن  خواستیدلش م یتند و مانرا در آغوش گرف گریکدیگوهر  و

از پسران گوهر با چشمانش به  یکی امک،ی. سردیبگ لمیصحنه ف

جلب شود، راه افتاد  یتوجه کس نکهی. بدون اگشتیدنبال نازگل م

از  هیگر یکه صدا دیرس ی. آخر به اتاقتاتاقها را گش کیبه  کیو 

که پشت  دیگشود و نازگل را د ی. در را به آرامآمدیم رونیآن ب

دستانش گرفته  انینشسته و سرش را م شانییدا یمطالعه زیم
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دوست نداشت نازگل را در  چیشد. ه شی. دلش رزدیبود و هق م

 یبزند و بپرسد که چه اتفاق شی. خواست صداندیآن حال و روز بب

به آن زد.  یانشد. در اتاق را بست و بعد تقه شیافتاده، اما رو

 :کرد و گفت را پاک شیهارا صاف و اشک شینازگل گلو

 .دییبفرما-

را  قتیتوانست حق یدر را گشود و وارد اتاق شد. به سخت امکیس

 :بپوشاند

 ؟یینجایاِ نازگل ا-

 :گرفت امکیو چشم از س دیرا باال کش اشینیآب ب نازگل

 ؟یداشت یکار بله.-

 :چند بار پلک زد و به کتابخانه چشم دوخت امکیس

دوستش  یلیو مکافات رو بردارم. خ تیکتاب جنا نیاومدم ا-

 .دوباره و دوباره بخونمش خوامیاش مدارم... همه

 :هم چشمانش را به کتابخانه دوخت نازگل
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 .بار بخون هیقشنگه.  یلیهم خ ریا نیج یخوبه. ول یلیآره خ-

اه افتاد و کتاب مورد نظرش را به سمت کتابخانه ر امکیس

 :برداشت

 .از پنج بار خوندم شتریاونو ب-

 :اوردیو دلش طاقت ن دینازگل چرخ سمت

 چرا چشمات پف کرده؟-

اش زل زد و سپس چشم از او گرفت. به پسرخاله هیچند ثان نازگل

 :اضافه کرد امکینداد که س یجواب

 !؟یکرد هیگر-

شد. چشمانش پر شدند و لبش  رهیخ امکیدوباره به س نازگل

 :دیلرز

موشک بارون شده،  یاز دست مامان و بابام خسته شدم. از وقت-

، . منم باالخره معلمم. االن کالسا تق و لقهمیاونور نوریاش اهمه
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برگردم  دیو منم با شهیم یموشک بارون عاد نیا گهیچند وقت د

 .سر کارم

و  ستادیاو ا یروبرو ز،یم یآرام سمت نازگل رفت و آن سو امکیس

 :انداخت ریسرش را به ز

 هیبساطو دارن. ناراحت نباش. تازه  نیهمه هم باًینازگل االن تقر-

 .اینش یبگم عصبان زیچ

 :نازگل دوخت یبلند کرد و نگاه خندانش را به چشمان عصب سر

 .دماوند میبر دی. باستیامن ن نجایا گهیم ییاالنم دا-

او،  یچهره دنیبا د امکیهم فشرد و س یرا رو شیلبها نازگل

 :خنده زد. داد نازگل به هوا رفت ریز یپخ

 !امکیس-

 دیکش رونیاز کتابخانه ب گرید یشد و کتاب دتریشد امکیس یخنده

 :و سمت نازگل گرفت

 .بخون. حوصلت سر نره اریبا خودت ب نویتو هم ا ایب-
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 امکیرا به س نشیزد. نازگل چشمان خون یینمابعد لبخند دندان و

 :دوخت و کتاب را باال برد

 .برو تا نزدم تو سرت-

 .رفت رونیکنان از اتاق بخنده امکیس

*** 

  

اعصابش از آن  نکهیا یبرا یچشم گشودند. مان یمان یصدا با

لب  ریرا ز یشت آهنگجان سالم به در برد، دا نیسنگ کیتراف

 شیها. نازگل با تعجب نگاهش کرد و چند بار پلککردیزمزمه م

 :را باز و بسته کرد

 !؟یمان-

 :ساکت شد و به او زل زد یمان

 ن،یماش نیا یشبانه روز تو هیتو رو خدا.  دیکردم؟! ببخش دارتیب-

 .... خواستم با آهنگ خوندنختهیاعصابم بهم ر کیتراف یتو
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 :حرفش رفت انیم نازگل

 .! بازم بخونیچقدر صدات قشنگه مان-

 واقعاً؟-

 .بهتر از اون دمیستار... شا نیآره...ع-

 :خنده زد ریز یمان

 !؟یچ گهید-

 توانندیکه راه به کل بند آمده و نم دیجلوتر که رفتد، خبر رس یکم

دور برگردان،  نیاول دنیبا د میبرگردند. کر دیبه دماوند بروند و با

 :و دوباره به تهران برگشتند. نازگل غر زد دیچیپ

آخه؟ اگر قرار به مردنه، هرجا  میریکجا در م میدار دونمیمن نم-

 .مونهیکه معطل ما نم لی. عزرائگهید میریمیم م،یباش

 :پشت دستش زد و گفت قهیصد

 .بچه. خدا نکنه ریزبون به دهن بگ-
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مثالً مامان  ن؟یشما دل ندارتنگ شده.  الدیبابا خب دلم واسه م-

 .بچه اونجا تنها مونده چارهی. بنیبزرگ و بابا بزرگش

 :گفت میکر

 ن؟یکجا تنها مونده؟ مامان و باباش پس چ-

شد. باالخره به  رهیخ رونیشانه باال انداخت و از پنجره به ب نازگل

 ینازگل دستانش را از هم باز کرد و با خوشحال. دندیشان رسخانه

 :گفت

 !خودمون یآخ جون خونه-

 :وارد شد و هراسان گفت اطیاز در ح میکر کبارهی به

. موشک بارون نیطالب آباد. زود باش میبر دی... جمع کندیجمع کن-

 .شده دوباره

 :معترضانه گفت یمان

هست.  شهی. همشهیموشک بارون که قطع نم یبابا. ول دیببخش-

 ...خودمون یخونه میبمون
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 :دیکش ادیفر میکر

 کاریکنم چ کاریچ یالف بچه به من دستور بد هیمونده تو  نیهم-

حال مادرتون خوب  دینیبی. مگه نمنیآماده بش نینکنم. زود بر

 ست؟ین

 :لب گفت ریکرد و ز کیسرش را به نازگل نزد یمان

 !باز مامانو بهونه کرد-

 :گفت رفت،یزد و همانطور که به داخل خانه م یشخندین نازگل

 میبر میتونیحموم هم نم هی. امیجا نم چیمن که امروز اصالً ه-

 !؟یعنی

را روب هم فشرد و دست به کمر، به رفتن نازگل  شیهالب میکذ

 یکم خودش هم دوست داشت به حمام برود و چشم دوخت.

نکرد و رفتن به طالب آباد را به روز  یت کند. پس اعتراضاستراح

بود.  میبه حمام رفتند و نفر آخر کر ک،یبه  کیبعد موکول کرد. 

قرمز  ریآژ یصدا کباره،یدر حال شستن سرش بود که به 

 .را پر کرد شیهاگوش
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همراه  مهیرفت. سراس رونیو از حمام ب دیچیخود حوله پ دور

ها پا به فرار گذاشتند و هر کدام به پله رفت. گربه ریبه ز قهیصد

 خت،یریاشک م کهیدر حال قه،ی. صددندیدو یسمت کی

وار تکان را با کف دستانش پوشانده بود و گهواره شیهاگوش

آنها اقامت داشتند و  یخانه یباال ی. اشرف و قباد طبقهخوردیم

بروند.  نگیبه پارک که کردیاشرف اصرار م زدند،یم ریهر بار که آژ

و نازگل هم به سراغ قباد  دیرسیم نگیبه پارک عیخودش سر

 نییها پااز پله کردیو کمکش م گرفتیو دست او را م رفتیم

 زگلرا زدند و نا دیسف تیوضع ریآژ دند،یها رسپله نییبرود. تا به پا

 .کردند دنیو قباد شروع به خند

 .یها باال ببرمنو از پله دیحاال دوباره با-

 .سرتون یفدا-

 :قباد گفت رفتند،یها باال مکه از پله همانطور

 .که دهیگوش نم ن،ییپا میبر خوادینم گمیبابا من به خانم م-
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هم آنجا بودند.  میکر یآن روز به طالب آباد رفتند. خانواده یفردا

به  ینینداخت و چکه قرار بود آنجا بمانند ا یابه خانه ینازگل نگاه

 :داد ینیب

راحتم  نایخدا منو بکش از دست ا یاس! ا لهیطو نیکه ع نجایا-

 .کن

گل از  ن،ینازن یصدا دنیبزند. اما با شن هیگر ریبود که ز کینزد

 غیج یاز خوشحال الد،یم دنیو با د دیگلش شکفت. سمتشان دو

 :دیکش

 !ـــالدیم یوا-

زد.  هیگر ریو ز دیاش، داد کشخاله غیج یصدا دنیبا شن الدیم

و او را غرق در  دیرا در آغوش کش الدینازگل سمتش رفت و م

 :بوسه کرد

 !تو عشقم؟ یکجا بود-

 :صاف کرد و گفت ییگلو نینازن

 .سالم کیعل-
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*** 

•  

 ...سال بعد چند

 مایحال تو و مادرت و خواهرات و ن دوارمی. امزمیعز یمان سالم

. رمینامه رو نوشتم که بگم... من دارم م نیخوب باشه. ا شهیهم

که من  نیبدون دیرو بهتون بگم. اما شما با تیواقع خواستیدلم نم

شما  شیاما قلبم پ رمی. مارمیدووم نم ادیدارم و ز یتومور مغز

. از سپارمی. مواظب خودت و مادرت باش. شما رو به خدا مرهیگ

 !... خداحافظمیطرف پدرت کر

اتاق برداشت تا آن  یرا از گوشه تارشینامه را مچاله کرد و گ یمان

 تارشی. گامدیکند. اما دلش ن یبکوبد و حرصش را خال ییرا جا

آنها بود و  یبود. نازگل که با فرزندانش در خانه زیاش عزمثل بچه

سمت اتاق او  ،یداد مان یبا صدا کرد،یداشت صبحانه را آماده م

 :فتو به در کو دیود

 ؟یحالت خوبه؟ مان یمان ؟یمان-
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برجسته  یسرخ و رگها یبا صورت یباز و مان کبارهیاتاق به  در

در دستش را  یمچاله شده یشد. نامه دهیآن، در درگاه د یشده

 اشیخشم و ناراحت کردیم یسع کهیسمت نازگل گرفت و در حال

 :را کنترل کند، گفت

 .نوشته و رفته یچ نی... بخون ببایب-

گرفت و شروع به خواندن  ینامه را از دست مان یجیبا گ نازگل

را گرفته  دگانشید ینامه، تنها اشک بود که جلو یکرد. در انتها

هق کرد. مهسا افتاد و هق نیزم یبود. زانوانش سست شد و رو

بود  نازگل، با تعجب به آنها زل زده یدختر بزرگ و هشت نه ساله

سالش شده بود،  کیکه چه شده است. دلسا که تازه  دانستیو نم

مهسا آنها را ترک  ل،یدل نیو به هم کردیم هیو گر دیکشیم غیج

رفته بود، به  رونیب دیخر یکه برا قهیو سراغ خواهرش رفت. صد

قلبش شروع به  ،یحال و روز نازگل و مان دنیخانه برگشت. با د

 نیزم یاز دستش سر خورد و به رو ادهیکرد. خر دنیمحکم تپ

 :و صورتش را با دستانش قاب گرفت دیافتاد. سمت دخترش دو
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 شده نازگلم؟ یچ-

و آن را برداشت و خواند.  دیرا د نیزم یرو یچروک شده ینامه

 :بر لب گفت یچشمانش حلقه زد و با تلخند یاشک در گوشه

 !دروغه... همش دروغه-

اش سرخ شده بود افتاد. چهره نیزم یحالش بد شد و رو کبارهی به

و با سرعت  دندیپری. رگ گردن و شکمش مزدیو نفس نفس م

و نازگل بر سر و صورت خود کوفتند و  ی. مانزدندیتر مهرچه تمام

 :دیکش غینازگل ج

 !امام زمان ای-

 :دیداد کش یمان

 ؟یشد یمامــان؟ مامان چ-

 :ادرش کردهق رو به بربا هق نازگل

 .زنگ بزن اورژانس... بدو-

*** 



 

352 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

•  

دروغ  شیتمام حرفها پنداشتیم قهیرفته بود. هرچند صد میکر

 نهایا یبود، اما با همه قهیهم موافق با صد یبود... هرچند مان

شان را چند سال قبل فروخته بود و نبود. خانه گرید میکر

  .بودند نیاش اجاره نشخانواده

جمع بودند. هرکس  قهیصد یهافرزندان و دامادها و نوه همه

دروغ گفته و  میکه کر گفتندیم یو مان قهیو صد گفتیم یزیچ

کرد  یابرگشته بود، ناله یگچ گرفته از سرباز یکه با پا مایرفته.  ن

 :و گفت

 انصافه؟ نیهم رفته. آخه ا یچه موقع نیبب-

 :دیپرس یبا نگران نینازن

 دروغ گفته؟ یعنی-

 :کشبد یانداخت و آه ریسرش را به ز قهیصد

 .زنگ زد خونه ونسی یحاج شیچند وفت پ-
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 :بعد ادامه داد یو او اندک دیچرخ قهیسرها سمت صد یهمه

 .ارهیرو ب دهیکه خر یاآقا قسط آخر لوازم خونه میگفت به کر-

به صورت خود  نیرا به دندان گرفت و نازن نشییلب پا نازگل

 :کوفت

 ده؟یخر هیرفته اسباب و اثاث یعنی ؟یچ-

 :دیدوباره آه کش قهیصد

. حاال من دوختیو زمانو بهم م نیزم گرفتیبابات به سر درد م-

دم نزده؟ به نظرتون قابل باور کنم که تومور داشته و  یچجور

 ؟یزیچ نیقبوله همچ

به گوش  قهیصد یهانوه یباز ینزد و تنها صدا یحرف یکس

 :گفت کرد و یاخم امک،ی. سدیرسیم

 .. خدا بزرگهنینباش یزیخاله حاال شما نگران چ-

که داشت، فقط خرج خود را در  یقیموس یخصوص سیاز تدر یمان

 جز نواختن و ی. نگران به مادرش چشم دوخت؛ کارآوردیم
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که او  خواستیم هیخواندن بلد نبود! خواننده شدن هم سرما

 .در گچ بود و سرباز شیکه پاهم ماینداشت. ن

روز به روز بزرگتر  قهیصد یهاو نوه گذشتیهم م یاز پ روزها

وابسته بودند و اگر هر هفته او را  قهی. به شدت به صدشدندیم

 قهیپسر خواهر صد امک،ی. سشدندیم وانهیکالفه و د دند،یدینم

تا کم  دادیو به آنها م کردیکه همسر نازگل شده بود، وام جور م

وارونه  قهیصد یبرا ای. دنپرداختیم راو خودش اقساطش  اورندین

دامادش دراز باشد، داشت  یدستش جلو نکهیشده بود. حس ا

نداشت... پسرش  یدرست و حساب. خودش سواد کردیم وانهاشید

خانه  یو خسته، گوشه ضیمر گرشینداشت و پسر د هیسرما

 .گذراندیرا م اشیسرباز یمرخص

 یهم به سرباز مایو ن شدیشان، روز به روز کمتر مخانه شیپ پول

فشار  قهیکنند. صد یبرگشته بود، که مجبور شدند دوباره اثاث کش

را فروخته بود و  شیسازها ،ی. مانکردیرا تحمل م یادیز یعصب

 توانستینم گرید بیترت نیزد و به ا یپولش را به زخم زندگ

و آنها هم با  رفتیمختلف م یهاویکند. مدام به استود سیتدر
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هرچه  ،ی. زندگخواستندیپول م دند،یپسندیاو را م یصدا نکهیا

. ماه رمضان بود زدیآنها م یخانواده یشالقش را به تنه تررحمیب

کارش  نیاصرار کرد که دست از ا یروزه گرفته بود. مان قهیو صد

گوشش به  قهیدکه حال و اوضاعش خوب نبود. اما ص رایبردارد؛ ز

کرد  یحرفا بدهکار نبود. اواسط ماه رمضان بود که سکته مغز نیا

شد. نازگل بود که با وجود مشغله، دائماً  نیو در آشپرخانه نقش زم

 ینازگل کوچک بود، اما همهو امکیمنزل س نکهیش بود. با اکنار

از بدنش  یمیبودند. ن قهیصد یرایخانواده با جان و دل پذ یاعضا

و  رفتیحرکت نداشت. با واکر راه م ییبود و توانا شدهلمس 

 یپسر وسط عاد،یمحبوبش م یرا شروع کرده بود. نوه یوتراپیزیف

او را دوست داشتند.  تینها یدلسا ب مهسا و نحال،یبود. با ا نینازن

 کردیفکر نم شیهااز نوه کدامچیبود و ه کسانیمحبتش به همه 

گذشت تا توانست  ی. چند سالشودیفرق گذاشته م نشانیکه ب

مسلط باشد. لنگان لنگان راه  شیدوباره در راه رفتن کم و ب

. باز هم به شدیچشمش جمع م یاشک گوشه یو گاه رفتیم

آورد که  ادیرا به  یروز قهیکردند و صد یکشکوچکتر اثاث یاخانه
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آنقدر پر شدع  میکه گاوصندوق کر خوردیقسم م مینادر برادر کر

تشک را در کمد  نیآخر یدر آن را ببندد. به سخت تواندیمکه ن

 :و آه کشبد دیچ یوارید

 نیتو ا دیات باهشد. اما االن من و بچهدر گاوصندوقت بسته نمب-

 م؟یانصافه کر م؛یوضع باش

•  

 :دیرا در آغوش کش قهیآمد و صد ،یمان

بود  یانقدر واسه همه مون گنگ بود. آدم گنگ نیواسه هم-

. نه گذاشت ورزشمو ادامه بدم، دمینفهم لشویوقت دل چی. هشهیهم

 .مویقینه موس

آمد و نشست. پسرش هم کنارش  رونیب یاز آغوش مان قهیصد

 :گرفت یجا

. هر کردیم یها... بهت حسودبچه نی. عشدیم شیبه تو حسود-

... کردمیم فیهر بار ازت تعر ذاشتم،یبار تو ظرفت گوشت م
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بود.  تیواسم اولو شهی... بابات همیچرا. تو بچه اش بود دونمینم

 .کرد نکارویچرا ا دونمی. نمدمیرسیاول به اون م

 یآمدند و همه دور هم جمع بودند. مهسا جعبه قهیصد یهابچه

 عادیبود برداشت تا به آشپزخانه ببرد که م زیم یرا که رو ینیریش

 :گفت

تعارف نکرده  ینجوری. هممیبخور ینیریدو تا دونه ش ذارنینم-

 .برنیم دارنیبرم

را مقابل  ینیریش یهم فشرد و جعبه یرا رو شیلبها مهسا

 گرشیکدیقفل شده به  یهادندان نیاش گرفت و از بپسرخاله

 :گفت

 !دییبفرما-

برداشت و  ینیریاش را جمع کند، شخنده کردیم یکه سع عادیم

شده و  رستانیتشکر کرد. هر دو نوجوان بودند و مهسا تازه وارد دب

 به آشپزخانه ینیریرا گرفته بود. مهسا با جعبه ش پلمشید عاد،یم

 :لب غر زد ریرفت و ز
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 یلیلوس و ننر فکر کرده خ ی. پسرهادیبدم م عادیچقدر از م یوا-

 .با نمکه

 :دیو لپ مهسا را کش دیخند قهیصد

 ؟یگیم ینجوری. چرا اهیپسر خوب یلیکه خ عادیم-

 :گفت قهیکرد و صد فیرا تعر انیمهسا جر و

 .ایگیپشت سرش بد م ستی. خوب نهیپسر خوب عادیم-

 :هم فشرد یرا رو شیلبها مهسا

 .ستین یاون قدرا هم پسر خوب نیمطمئن باش-

و به دور  شخندیبا ن زدیهم مقابلمه را  اتیمحتو کهیدر حال قهیصد

 :از چشم نازگل گفت

بعداً باهاش ازدواج کرد.  ی. ولومدیخوشش نم امکیمامانتم از س-

 ...و تو هم عادیم

 :حرفش را خورد که مهسا گفت یباق
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. انقدر بدم ارمیکه باال م دیرو نزن یلیاصالً حرف ازدواج فام یوا-

. تازه ما با یاز خود راض یپسره نی... با ایکه نگو. اونم با ک ادیم

هم  یاسی. از لحاظ سنیمذهب یلی. اونا خمیفرق دار یلیخ نایاخاله

بار خاله  هی ادتونهیه حرف بزنم در موردش. تاز خوامیکه اصالً نم

حاال خوبه  ده؟یبدفرم نشونت م یلیخ یدیپوش هیچ نیا فتبهم گ

 .بهم برخورد یلی. خیبارب گنیهمه دوستام بهم م

 .هم نزده که یوا تو هم حاال حرف-

 :از آن زد یبرداشت و گاز یبیس مهسا

 .گمیمنم پس م-

 :اش را کنترل کندکرد خنده یچشمانش را گرد کرد و سع قهیصد

 دختر؟ یگیم ویچ-

 .کنمیناراحتم کنه منم ناراحتش م یهرک-

 :و گفت دیبه سر مهسا کش یدست قهیصد

 .ی! اهل مسخره کردن نبودینبود ینجوریمهسا تو که ا-
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 .کار نیاز ا ادی. بدم مکنمیرو مسخره نم یمن کس-

 ؟یپس چ-

که انقدر  دمیو مبگه جوابش یهرچ یهرک یاصالً. ول یچیه-

 گمیمن م یخوبه. ول یلیحرص نخورم. مادرجون رک بودن خ

 امیب نکهیا یکه به جا نهیفرق داره. منظورم ا یرک بودن با گستاخ

بهش شما از  گفتمیم دیخاله رو بکنم، همون موقع با بتیغ نجایا

. وگرنه لباس من نیزد حرفو نیکه ا ادیرنگ لباسم خوشتون نم

. تازه اصالً شدمیم یحرص نقدریبود نه ا یادبینداره. نه ب یمشکل

 .زشته گمینم نویا یکه. ول دمیپوش یربط نداره چ یبه کس

 .نذار رادیپسرم ا یشد. انقدرم رو نیا نیآفر-

 :دوباره گر گرفت مهسا

نم خونه مون با ماما ادی. هر بار مدیکه اصالً حرفشو نزن اونو یوا-

. عوض اریاز دلش در ب گهیبه مامانم م ادی. خاله هم مکنهیقهر م

 یبه مامانم اونجور ادیپسرشو ادب کنه انقدر لوس نباشه، م نکهیا

 .من خورمی. انقدر حرص مگهیم
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 :گرفت شگونیرا ن شیاز لحن مهسا به خنده افتاد و بازو قهیصد

 ؟یدی. فهمایبکن نویو نازن عادیم بتینشنوم غ گهی. دیاو-

 :را ماساژ داد شیو بازو دیهم خند مهسا

 .نکنم بتیتوبه کردم غ شیپ قهیدو د نیهم .نایگیراست م-

مشغول شدند.  یآمدن نازگل هر دو سکوت کردند و به کار با

 فونیشام را که انداختند، زنگ خانه به صدا در آمد. دلسا آ یسفره

 :گاه کردبعد، با تعجب به همه ن یرا جواب داد و لخت

 !من پدرجونم گهیم-

را درست و  میکر ن،یفرزندان کوچک نازگل و نازن ثاق،یو م دلسا

آمده بود و فرزندانش دلتنگش بودند. او  می. کرشناختندینم یحساب

. ختندیو اشک ر دندیرا بوس شیو رو دندیرا سخت در آغوش کش

 قهیخواست که صد می. کرکردینم چکه منم زین قهیصد یهااشک

 ییبا صدا قهیشد و به عقب رفت. صد عاما او مان رد،یرا در آغوش گ

 :کشبد غیلرزان، ج

 ؟یمن افتاد ادیدلتو زدن و  ایخوش گذشت؟ خوش ؟یکجا بود-
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•  

 :و گفت دیابروانش را در هم کش میکر

 ؟یمنو نخوند یمگه نامه-

م گرفت و چش یمبل جا ینشست. رو قهیلب صد یرو یشخندین

 :چرخاند یگریرا سمت د شیپوشاند و رو میاز کر

! چرا یمردیم ی! پس تو که داشتم؟یما باور کرد یواقعاً فکر کرد-

 ؟یااالن زنده

 :باال انداخت و گفت یاشانه میکر

 .گهیخب خوب شدم د-

مادرش را در آغوش گرفت و کتفش را نوازش کرد و رو به  یمان

 :پدر گفت

ما خرجمونو از  یفکر کرد چیبابا؟ ه یکنیآخه چرا انقدر حاشا م-

من  یرفت. گفت یمغازه و خونه رو هم که فروخت م؟یاریکجا در م
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چشماتون  یگفت می. تل حرف زدذارمیهام نمارث واسه بچه یچیه

 .مینبود ما مرده بود امکی. سراثهیدنبال ارث و م

 :انداخت و نازگل با بغض گفت ریکرد و سر به ز یاخم امکیس

و  نیول کرد ضمویچرا مامان مر ن؟یو رفت نیچرا همه رو ول کرد-

 !ونس؟ی یاز حاج نیدیخر یجهاز واسه ک نیرفت ن؟یرفت

 :داد زد میکر

 ن؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا ه؟یجهاز چ-

 د؟یکنی. چرا انکار ممیقسط آخرشم ما داد یحت-

 :صاف کرد و گفت ییگلو میکر

 . بد کردم؟دمیخر دیجهازو واسه دختر وح-

 :زد و گفت یپوزخند ماین

 نینبود رم،ی. اما من خواستم زن بگدیکنیواسه مردم خوب خرج م-

 ن؟ی. انصافه انیریکه دستمو بگ

 :داد زد میکر
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 .بودم ضیخب مر-

 گرینازک کردند و به احترام سن و سالش، د یپشت چشم همه

اصرار داشتند که مادرشان طالق  قهینگفتند. فرزندان صد یزیچ

را  میبا کر اشیزندگ قهیمخالف بود. بهرحال صد ی. اما مانردیبگ

 یکیخانه را  هیکرا میاز سر گرفت. اما چه از سر گرفتن؟! کر

و مثل گذشته،  دادینم یدرست و حساب ی. خرجدادیم انیدرم

 .گشتیدست پر به خانه برنم

با  می. مثل قدرفتیگرفته بود. کنارش نم دیاو را ند زین قهیصد

بود و دلخور از  ری... و از او به شدت دلگزدیعشق با او حرف نم

عشق در  گری! دکردیو حاشا م گفتیچرا آن همه دروغ م نکهیا

 .نداشت انیشان جرخانه

 گذارهیدر به در به دنبال سرما ی. مانذراندندگیرا م یسخت روزگار

. شودیم فیدارد ح شیکه صدا دانستینم یو چه کس گشتیم

شاد زمزمه  ی. وقتدیترکیشنونده بغضش م خواند،یم نیغمگ یوقت

 !پر از احساس بود شی. صداشدندیهمه خوشحال م کرد،یم
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مسکن مهر پرند  یبود. مجبور شد در پروژه هایاریبد ب یایدن

 یینا گریکند، چرا که شانس با او همراه نبود و د دایپ یجزئ یکار

و  دادینم یزورگو شده بود. پول گرید میگشتن نداشت. کر یبرا

گرفت که به  میتصم ی. مانگذراندیرا م یسخت یزندگ قهیصد

 شیاهایند به روبلکه آنجا بتوا تابست  لیبرود. بار و بند هیترک

 ببرد هیبعد از آن با خود به ترک زیبرسد و مادرش را ن

. شناختیمسلط بود و سازها را م یاستانبول یبه زبان ترک 

 شرفتشیدر آنجا مانع پ توانستینم یزیبود و چ یمخمل شیصدا

 .فرودگاه شد یشود. نگاه آخرش را به خانه انداخت و راه

•  

دهد،  لیچمدانش را تحو نکهیمادرش بود. قبل ا ریاما دلش گ هنوز

دست آزادش را مشت کرد و از رفتن منصرف شد. بغضش گرفته 

را در قفل چرخاند  دیکه به خانه برگردد. کل گفتیبود... اما دلش م

 شیمادرش مواجه شد. بغضش شکست... صدا انیگر یو با چهره

 :گفت میو رو به کر دیلرز
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 .یاوردی... بعد اشکشو درمهیترکمن اول برم  یذاشتیم-

*** 

 ی. جدرفتینم نییپا قهیصد یبود که غذا از گلو یروز چند

 نطوریا شیهادندان دنیکه بابت کش کردیم الیاما... خ گرفتینم

نازگل رفتند و آنجا بود که بعد از خوردن  یشده است. به خانه

 یآن روز، مان یمحبوبش، باال آورد. نازگل نگران شد. فردا یغذا

بالفاصله  قه،یصد یچهره دنیبا د ربرد. دکت یمادرش را به دکتر

 :گفت

 !یدار یسرطان مر-

 قهیبه پا کرد. دستان صد یسرخ شد و جنجال یمان صورت

 یسع قهیو صد شدیباورش نم ی. ماندیتپیم ی... قلب ماندیلرزیم

و تمام  شدیبدتر م قهیاور نکند. روز به روز حال صدکه ب کردیم

... شدیدارد. ذره ذره آب م یدکترها اقرار کردند که او سرطان مر

 یآب یبخورد و نه حت توانستیم ییشمع سوزان. نه غذا کیمثل 

سرم  ینداشت برا ییجا گری. دستش درودیم نییپا شیاز گلو
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. با شدیزدن. تاسوعا بود و مهسا نذر کرد. اما او حالش خوب نم

شد و به اتاقش رفت.  یاشکش جار قه،یحال و روز صد دنید

هق کنان چنگ زد و هق وترشیکامپ زیم یحافظ را از رو وانید

 :کرد. حافظ فرمود تین

از  یبود/سرتاقدمش چون پر یپر یما جا یکز او خانه اری آن

 ودب یبر بیع

ندانست که  چارهیب/شیشهر به بو نیگفت فروکش کنم ا دل

 !بود یسفر ارشی

 یدهانش گرفت تا صدا یاز دستش افتاد و دستانش را جلو وانید

را برداشت تا به دوستش  اشینرود.  گوش رونیهقش از اتاق بهق

را به  امیپ ی. اما اشتباهدیبدهد و حال و روزش را بگو امیپ

با او تماس گرفت. تا  عادیبعد، م یاقهیفرستاد. دق عادیاش مپسرخاله

را صاف و  شیصحبت نکرده بود. گلو یتلفن عادیبه حال با م

 :را پاک کرد شیاشکها

 بله؟-
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 شده مهسا؟ یچ-

 .دیاشتباه فرستادم. ببخش امویپ-

 مادرجون خوبه؟-

-... 

 شده؟ یچ-

 :مهسا بلند شد هقهق

نرفت.  نییاز گلوش پا یچی. امروز کالً هعادیم ستیخوب ن چیه-

 یچیاثر ندارن. امروز ه یلعنت ی. داروهایدرمان یمیش مشیببر دیبا

 .ترکهینتونست بخوره. دلم داره م

 :ختیریآن طرف خط اشک م زین عادیم

 ...دکتر و مشیبری. مشهیحاال تو ناراحت نباش. درست م-

 :حرفش رفت انیرا کنتزل کند، م شیصدا کرد،یم یکه سع مهسا
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نوع سرطانه.  نیبدتر ی. سرطان مریگیم یچ یفهمیتو نم-

فکر کنم متاستاز کرده. آخه چرا مامانجون  یدونیخودم خوندم. م

 براش بس نبود؟ یاون همه بدبخت ره؟یسرطان بگ دیبا

 .صداتو شنوهیآروم مهسا... آروم. م-

خودش رو به  یان داره. منتهسرط دهیاتاقم. بعدشم... خودش فهم-

. به خدا هر بار مامانمو میناراحت نش ادیندونستن زده که ما ز

 یمان ییچشماش قرمزه. دلسا چشماش قرمزه... دا نم،یبیم

تا  یمادرجون از ک چارهی. بشهیم یعصب هویصورتش الغر شده و 

اش قربون صدقه یشده. ه نگت ماین ییدا یحاال دلش واسه بچه

بخورم.  ویچ یغصه دونمیکه. نم اردشینم ماین یی. اما دارهیم

 هویباهاش. اما  خندمیم گمیم ی... هکنمیم یباهاش شوخ یه

درس  تونمیتو اتاق. نم دومیو م کنهیبغض کل گلومو پر م

ما رو دوست نداره. هر  گهی. خدا هم دشمیم وونهیبخونم. دارم د

همه از صبح  نی. اشهینم الیخیمادرجون آورده اما ببود سر  ییبال

دعا کردن  عادیانگار نه انگار. اصالً م کنم،یتا شب التماسش م

 .دهی. خدا اصالً به حرفامون گوش نمهیالک



 

370 
 

 ماویش . بهاره غفرانی

 .توشه یتو مهسا؟ خودتو کنترل کن. البد حکمت یگیچرا کفر م-

 !ایزنیچه حرفا م ؟یچه حکمت-

 .مهسا ادیبرنم یاز من و تو کار-

. حرف نزن شهی. خوب مشهیم یدرمان یمیش مشیبریچرا... م-

 .تو

. میزنی. بعداً با هم حرف مستیاالن حالت خوب ن دونمیباشه... م-

 .خداحافظ

اتاق پرت کرد و زانوانش را بغل  یرا گوشه اشیگوش مهسا

با او  ی! صنمزد؟یحرف م عادیبعداً با م دیگرفت. اصالً چرا با

رفت و مادرش را به اتاق برد و دوباره  رونینداشت. از اتاقش ب

 :هقهق

خوب  دی. شاگهیدکترا د مشیمامان... تو رو خدا... تو رو خدا ببر-

 د؟یکنیم ینجوریبشه خب. چرا ا

را بسته بود. اما  شیرف زدن نداشت. بغض راه گلوح ینا مادرش

 :که بود، گفت یبه هر سخت
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 .مشیبریمهسا. دکتر گفت... اما ما م شهینم-

*** 

  

•  

صفحه،  یرو عادیمهسا، بلند شده بود و نام م لیزنگ موبا یصدا

اش را بدهد . دو به شک بود که جواب پسرخالهزدیبه او چشمش م

صحبت کردن و در دل گفتن با او  ینه. دو به شک بود که ادامه ای

کارها در  نیبه او گفته بود که ا روزشینه. همان د ایدرست است 

. گفته بود که دیآیم شیپ یحرف توق کیو  ستیخوب ن لیفام

 کیکه  دیترسی. مو اصالً برود به جهنم ردیبا او تماس نگ گرید

صحبت ها باعث شود قبح  نیبکشد و ا کیبار یوقت کار به جاها

 .برود نیماجرا از ب

به خواب رفته بود و مهسا  ونیزیتلو یجلو ،ییرایدر پذ دلسا

را بدهد.  عادیرا برداشت و به اتاق خواب رفت تا جواب م اشیگوش

 :را دم گوشش گرفت لشیسبز رنگ را فشار داد و موبا یدکمه
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 بله؟-

آب  عاد،ی. مزدیبر خی لیکرد تا حد امکان در کالم خود، قند یسع

 .و با دست آزادش، اشک خود را پاک کرد دیرا باال کش اشینیب

 .سالم مهسا-

چرا زنگ  م؟ینداره با هم حرف بزن تیخوب گهیسالم. مگه نگفتم د-

 ؟یزد

 نی. اما ادیچگونه هر دو موضوع را به مهسا بگو دانستینم عادیم

دلش  نی. بنابراشودیم وانهیکه مهسا، از طفره رفتن د دانستیرا م

را به  دیکشیم ادیزد و اول آنچه که قلبش در گوشش فر ایرا به در

 .زبان آورد

فکر کردم مهسا. هرجور فکر کردم،  یلیتا حاال خ شبیمن از د-

 .کنم یبدون تو زندگ تونمینم دمید

 عادیروز م کیکه  کردیوقت فکرش را نم چیسکوت کرد. ه مهسا

که  عادیو ابراز عالقه؟! محال بود. م عادیحرف را به او بزند. م نیا

 :زد شیصدا د،یسکوت مهسا را د
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 ؟یمهسا جان؟ هست-

داغ و سرخش گذاشت و به  یگونه یکف دستش را رو مهسا

 :را از هم باز کرد اشدهیبه هم چسب یهالب ،یسخت

 .هستم-

 .من دوستت دارم مهسا-

را  عادیدوستت دارمِ م توانستیدم گرفت و بازدم نداد. نم مهسا

به او ابراز عالقه  یبار بود که کس نیاول یهضم کند. آخر برا

 بایز یها. حسدیشنیجمله را م نیبار بود که ا نیاول ی. براکردیم

 رونیب یگاه از ذهن آدم چیه شوند،یم دهیبار شن نیاول یبرا یوقت

 .رودینم

خبر دلش را به گوش جان مهسا رسانده بود. به خودش گفت  عادیم

که زهرمار است را به او بدهد.  یکه حاال موقع آن است خبر

و بعد،  یدادیاول خبر بد را م دیمغزش به او گفت که احمق، با

 .توبه  چربدیخوب را. دلش جواب داد که زور من م
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 یشنویبهت بگم. م ویزیچ هیراجع به مادرجون  خوامیمهسا؟ م-

 صدامو؟

به  یو ضربان نداشت. مادرجان چه ربط زدیقلبش م مهسا،

 !بحثشان داشت؟

 شده؟ی. چشنومیم-

مامانت امروز برده بود دکتر مادرجونو. دکتر گفته بود... گفته -

 ...بود

روز دکتر، به دخترش  آن یکه نازگل، از حرف ها دانستیم عادیم

. از دانستیماجرا را حق مهسا م دنینزده بود. اما فهم یمهسا حرف

 خواستیمهسا به مادر بزرگشان خبر داشت و م دیشد یعالقه

مانده بهره ببرد و از عطر وجود او  یمهسا هم، چون او، از زمان باق

 .استشمام کند

 دواریبود که ام دواریزده بود. ام یدکتر چه حرف دانستینم مهسا

که  دانستیبود که دکتر خوش خبر باشد. م دواریبماند. ام
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معادالت  ی. اما عشق همهستی. واقف بود که امکانش نشودینم

 .زندیرا برهم م

 عاد؟یگفت؟ مادرجون قراره خوب بشه؟ آره م یدکتر چ-

 :بلند شد و پاسخ داد عادیهق م هق

مهربونش نگاه کن. چون دکتر گفته تا  یِآب یبه چشما یتونیتا م-

 .مونهیزنده نم شتریبه در ب زدهیس

تلفن از دست عرق  یبه هق هق افتاد و مهسا هم! گوش دوباره

رفت و  یاهیافتاد. چشمانش س نیمهسا سُر خورد و به زم یکرده

 یکف اتاق افتاد. قطره یو با دو زانو رو دیچیاتاق دور سرش پ

 یرا به صفحه اشیو چشمان باران ختیر لشیموبا یاشکش رو

 .دوخت آمد،یاز پشتش م عادیم یکه صدا اشیروشن گوش

 مهسا؟ ؟یخوبمهسا؟ مهسا جان؟-

را فراموش کرده بود. به خس  دنینفس کش ه،یاز شدت گر مهسا،

اتاق پرتاب  گریرا به سمت د اشیگوش ن،یخس افتاد و همان ح

 .زد و فراموش کرد که دلسا در خواب ناز است غیکرد. ج
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 هی یبرا ای. خدامیریم نیبا ما نکن. ما از ب نکاروینه خدا... نه. ا-

... دمیبارم که شده معجزه کن واسم. تو رو به خودت قسمت م

 .خدا

آن روز، همراه  یبا چشمان مهسا نامحرم شده بود. فردا خواب

. مادرش هم از روز قبل رفت قهیصد یو دلسا، به خانه امکیس

و تنها  دیدیکس را نم چیدر حال خودش نبود. ه قهیآنجا بود. صد

 :گفتیم رلبیز یو گاه کردینگاه م یها و درب ورودبه پنجره

 .برم دی... باانی. دارن مدیها رو باز کندر و پنجره-

 دیرا بوس شیزد. مهسا رو شیو صدا دیرا بوس قهیدست صد الدیم

 یگوشه کی. هر کدام دیدیآنها را نم قهیو او را خواند. اما صد

 یگوشه می. کرختندیریاشک م قهیخانه به دور از چشمان صد

در حال جان دادن بود.  قهیبود و انگار نه انگار که صد دهیخانه خواب

بردند و بالفاصله  مارستانیدر حال خودش نبود. او را به ب قهیصد

را کنار  خواستی. هر که هرچه از خداوند مشد ایاتاق اح یراه

 چیکرد. نذر جانش... نذر خوب شدنش! ه قهیگذاشت و نذر صد
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 ایباالخره به داخل اتاق اح می. کردندیکدام تا صبح روز بعد، نخواب

انداخت و هق زد. چشمان  ریآمد، سرش را به ز یرفت و وقت

در  یو مان نیاو بود. نازن یرو شیهاها و نوهبچه یوحشت زده

شدند و نازگل و مهسا سمت در حمله بردند. به  خکوبیم شانیجا

و از ته دل، داد  دندیسرش رس ی. باالدندیکش غیافتادند... ج نیزم

لبخند بر لب داشت... اما رفته بود. نازگل صورت  قهیزدند. صد

 :کرد وسهمادرش را غرق در ب

... مامان بگو دروغ شد داریشو. تو رو خدا ب داریتو رو خدا مامان ب-

 .گنیم

 :دیکشیم غیج نازگل

کنم مادر جون؟ من  کاریمادر جون... نرو... حاال من بدون تو چ-

دوستم نداشت. پاشو بازم  یچکیبدون تو... پاشو... جز تو ه رمیمیم

 .نگاهم کن

 .نمودینم دهیالغر و تک گری. دشدینم داریب گرید قهیصد اما

*** 
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 قهیسال از مرگ صد کیشان افتاده بود. به جان یاداغ تازه 

داغ  لیبه دل ینامزد کرده بودند که مان عادیو مهسا و م گذشتیم

رفت. روز قبل از عقد بود که  قهیصد شیمادرش، سکته کرد و پ

نوشته  یرفتند. مهسا رو یو مان قهیبر سر مزار صد عادیمهسا و م

 :واندو آن را خ دیکش یسنگ قبر دست

از  یبود/سرتاقدمش چون پر یپر یما جا یکز او خانه اری آن

 ...بود یبر بیع

. افتادینحس م یآن روزها ادیشعر را بخواند.  یباق نتوانست

 :اش محکم شددور شانه عادیو دستان م دیاشکش چک

گفت اگر من تا  یمان ییماه بعد از فوت مادرجون، دا کی ادته؟ی-

 اد؟یم ادتی. دیا شک کنزنده موندم، به وجود خد گهیسال د

 دیکش قیعم یسرش را تکان داد و چشمانش را بست. نفس مهسا

سنگ  یکه رو یو مان قهیو چشمانش را گشود و به عکس صد

 :آذر آمد رضایاز عل یحک شده بود، نگاه کرد. به لبش شعر

 سمیوا کردم از تو بنو چشم
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 آمدیدر باز و باد م یال

 داشت یکه رفته بود یریمس از

 !آمدیاز انجماد م یموج

 *انیپا*


