
   

     مطلقه زیبا و حاج آقا
             (فصل اول)



سال ١٣٩٢

- به علي قسم با زهرا و حسین برام فرقي نداري ، من خیر 
و صالحت رومی خوام. تا کی می خوایی تنها بموني ؟

نمی دانست به کلمه خیر و صالح پوزخند بزند یا به این 
خواستگاری که حاجی با مطرح کردنش روزشان را زهر 

کرده بود. البته اگر مي توانست یک مرد ۵٠ ساله زن 
مرده با دو دختر دم بخت را خواستگار محسوب كند! 

انصاف نبود. این زندگی ، این در به دری دوازده ساله 
حقش نبود . اما مگر چاره دیگری داشت. حاجي جاي پدر 

نداشته اش بود ، درست از زمان ازدواج مجدد مادرش. 
چهار سالش بود كه حاجی شده بود سایه باالی سر او و 

مادرش و اگر از حق نگذرد تا قبل از همه اتفاقات ...تا ده 
سال قبل جای خالی پدر را حس نکرده بود .اما با طالق و 

بازگشت دوباره اش ، زندگیش پر شده بود از حسرت 
داشتن یک تکیه گاه.

-دختر حواست به منه؟
تمام دلخوریش را به چشمهایش مي ریزد و سرش را تكان 

مي دهد و حاجي موعظه اش را ادامه مي دهد:
- از قدیم گفتن حامي یه دختر مجرد، دختر بودنشه و حامي 
یه بیوه هم شوور مردش...هر كاریم بكنن براشون حرف و 



حدیث نمي سازن اما تو مطلقه اي و صد جور حرف پشت 
سرته ...

حرف حق بود اما تحمل شنیدنشان را نداشت ، خصوصاً از 
زبان حاجي . اشكهایش منتظر ادامه صحبتهایش نمي ماند 

و سرازیر مي شوند :
- به خدا من از زندگیم راضیم

حاجي دستي به محاسن سفیدش مي كشد و زیر لب 
استغفرالله اي زمزمه مي كند:

- همیشه که من و حاج خانوم نیستیم ، باالخره باید سرو 
سامون بگیری... پشتت باید به یه مرد گرم باشه تا خیال 

من و مادرت راحت بشه . حرف منو گوش كن ...من علی 
آقا رو می شناسم... مرد مومن و معتقدیه! حالل و حرام 
سرش میشه... خدا رو شکر که وضع مالیش هم خوبه .. 

همین امروز و فردا هم دختراش رو راهی خونه بخت 
میکنه.

مادرش با سیني چاي از آشپزخانه بیرون مي آید، سیني را 
روي میز مقابل حاجي مي گذارد و كنارش مي نشیند . من 

مني مي كند:
-ام ...حاج آقا سنش باال نیست ؟ آخه نازگلم فقط ٣٤ سالشه

امیدوار سرش به طرف مادرش می چرخد ، مسلماً هیچ 
مادری ناراحتی دختر عزیز دُردانه اش را نمي تواند تحمل 



كند. حتماً او هم به این وصلت راضي نیست. درست است 
كه همیشه مقابل حرفها و كرده هاي حاجي مُهر سكوت به 

لبـ ـهایش مي زند اما همیشه به طور غیرمـ ـستقیم و با 
زبان بي زباني مخالفت خود را ابراز كرده...

حاجي عصبي نچ بلندي مي كند:
- سنش باالست که باالست ...خودش امتیازه.. نازگل و بچه 

بدونه گذشته اش رو سرش نمی کوبه!
نفسي فوت مي كند:

- مگه خود شوما با من ازدواج کردی بد شد؟ ها؟ االن 
پشیمونی؟

- خدا سایه شما رو از سرما کم نکنه.... حاجی...حرفم چیز 
دیگه ایِ

- حاج خانم اینقدر لی لی به الالی این دختر نزار! چقدر 
گفتم تربیت دخترت رو بزار عهده من... گفتی 

یتیمه...حساسه... سخت نگیر ...بیا اینم نتیجه اش... کاری 
کرد که جلو درو همسایه و فامیل سرمون رو نتونیم باال 

بگیریم....
اشكهایش را با پشت دست پاك مي كند تا دیدش واضح 

شود. لبـ ـهایش را به هم فشار مي دهد تا حرف نامربوطي 
خارج نشود، جوانتر از آني بود که پاسوز مردی به سن و 

سال پدرش شود.



- فردا جواب زهرا رو چی می خوایی بدی..كم از شوور و 
فامیلش سرکوفت شنوفته...

چشمهای مادرِ دل نازكش نم می گیرد و این اصال به نفعش 
نبود... حاجي داشت از حربه زهرا استفاده مي كرد.

-اصال ابروی منو شوما به درك . این که تا مدتها حرف و 
حدیثمون نقل مجالس بود اونم به درك ! اما خدا وكیلي تو 

این ده ، دوازده سال کی سراغ دختر بزرگ حاج فیاض رو 
گرفته...هان؟! هركي بوده شرایطش از این بهتر نبوده.. 

بوده؟! بله .... حاج خانم مردم عقل دارن! قبل هر اینكه در 
این خونه رو بزنن... تحقیق و تفحس مي كنن...شوما بگو 

از در و همسایه پرس و جو كنن چي مي شنوفن؟!
با تاسف سرش را تكان مي دهد وبه طرف نازگل مي 

چرخد و حق به جانب نگاه مي كند. زیر و بم حركات مادر 
را مي شناخت... سر به زیر نشستن و آه كشیدنهایش یعني 

نرم شده ... راضي شده، باید كاري مي كرد...
لحنش را ملتمس مي كند:

- حاجي اگه نظر من براتون مهمه... به خدا نمي تونم ...
حاجي به سمتش بر مي كردد.و چشمهایش درشت مي شود:
- ال اله اال الله... باز برگشتیم سرِخونه اول... حرف دوتا 

بزرگتر برات مهم نیست ؟



زبانش را روي لبهاي خشكش مي كشد... سعي مي كند 
حرفهاي مشاورش را به خاطر آورد و در قالب نازگل قوي 
وارد شود اما چیزي به ذهنش نمي رسد... همیشه همینطور 
بود در شرایط  پر از تنش تمام دانسته ها و تالشهایش دود 
مي شدند و در نهایت مي شد همان نازگل خجالتي و دست 

و پاچلفتيِ توسري خور. دوباره تمركز مي كند... ساالر 
گفته بود باید قوي باشد و نظرش را با اعتماد به نفس و 

بدون ترس بگوید.نفس عمیقي مي كشد:
- با تمام احترامي كه براتون قائلم اما نمي تونم ...

از روي مبل بلند مي شود تا پذیرایي را ترك كند اما قبل از 
اینكه قدم از قدم بردارد حاجي مچ دستش را محكم مي گیرد 

و با عصبانیت مي گوید:
- حرفم تموم نشده هنوز

- اما من حرفم رو زدم...زیر بار زورشما هم نمي رم ... 
اگه شما نمي تونید ردشون كنید من به ایشون نظرم رو مي 

گم ... ولي اگه فكر مي كنید مزاحمتون هستم و....
در كسري از ثانیه دست حاجي محكم بر صورتش مي 

نشیند حرفش ناتمام مي ماند و چشمهایش بر صورت سرخ 
از عصبانیت او مات مي ماند. مادرش چنگي به صورتش 

مي زند و زیر لب مي نالد.



- دختره گستاخ ... اینه جواب تمام محبتهاي من ... بعد از 
اینهمه سال دیكه تو روي من مي ایستي! اونم بعد از اونهمه 

ابرو ریزي؟
- حاجي ! تو رو خدا !

با عصبانیت به طرف مادرش بر مي گردد
- دِ همین كارا رو كردي كه االن تو روي من مي ایسته 

.... پوفي مي كند :
- برا من دُم درآورده!!!

خودش هم از این همه جسارت متعجب مي شود.
- اگه طالق من باعث شرمندگي و سرافكندگي شماست 

خودم رو تحمیل نمي كنم
رو مي گرداند و سریع به طرف اتاقش مي رود . حاجي 

صدایش را بلندتر مي كند:
- به نفعته كه این وصلت سر بگیره ، وگرنه از راه دیگه 

اي مجبورت مي كنم
در را پشت سرش مي بندد و سریع ساكش را از كمد در 

مي آورد و روي تخـ ـت مي گذارد.
از پشت شیشه كثیف وخاک گرفته تاکسی به آسمان 
خاکستری و خورشیدِ در حال غروب خیره مانده و 

چشمهایش از اشکِ داغ پر و خالی می شود. نگاهی به 



راننده می کند خوشبختانه حواسش به مقابلش است. دستمال 
كاغذيِ مچاله شده كف دستش را زیر چشمهایش مي كشد و 
سعی می کند بغض گلویش را فرو دهد، اما فرو نمي رفت 
. صدای حاجي در ذهنش اکو می کند " تو این ده ، دوازده 
سال کی سراغ دختر بزرگ حاج فیاض رو گرفته...هان؟! 
هركي بوده شرایطش از این بهتر نبوده.. بوده؟!" از وقتي 

طالق گرفته هر مردی از هر گروه سنی و شرایط 
اجتماعی و خانوادگی به خود اجازه داده که به 

خواستگاریش بیاید و ارامش نداشته اش را به هم بزند. آهي 
مي كشد ... انصاف نبود به خاطرخاتمه دادن به یك زندگي 

مشقت بار، اینهمه رنج بكشد.

ماشین مقابل ورودي مجتمع متوقف مي شود. بعد از حساب 
كردن كرایه پیاده مي شود . مقابل ورودي آپارتمان مي 
ایستد و سرش را براي دیدن پنجره طبقه چهارم بلند مي 

كند. با دیدن چراغهاي روشن خانه نفس راحتي مي كشد . 
چادرش را مرتب مي كند و پله هاي ورودي را آهسته باال 

مي رود.
صداي بلند خنده و صحبت از پشت درخانه شان مي آید. 

مهمان دارند! دلهره و اضطرابش برمي گردد. بي خبر آمده 
و نگران از برخوردِ شیال مكثي مي كند و بعد زنگ را 

فشار مي دهد.



درباز مي شود و حسین مقابلش ظاهر مي شود ... لبـ ـهاي 
كش آمده اش با دیدن نازگل و ساكش به بهت و تعجب 

تبدیل مي شود.
- سالم

حسین دستپاچه و با صداي آهسته اي جواب مي دهد و 
كالفه به داخل خانه نگاه مي كند

- ببخشید ... مي دونم كار خوبي نكردم بي خبراومدم
نارضایتي از تمام اجزاي صورت حسین مشخص است ، 

دوباره سرش به داخل خانه بر میگرد كه نازگل را 
بیشترمعذب مي كند. وقتي از داخل خانه مطمئن شد تنش 

را از الي در جلوتر مي كشد تا دربسته تر شود
- اتفاقي افتاده؟ چرا اینطوري؟

صداي شیال از داخل پذیرایي مي آید:
- كیه عزیزم؟

خم مي شود داخل و با صداي بلندتري مي گوید:
- االن میام

و دوباره به طرف نازگل بر مي گردد:
- با حاجي یكم بحثمون شد

سرش را با تاسف تكان مي دهد :
- ام ... كاش قبل اومدن زنگ مي زدي.



-بد موقع اومدم . معذرت مي خوام
- نه! بیا تو

از جلوي در كنار مي رود و نازگل داخل مي شود. ساك را 
گوشه اي مي گذارد . كفشهایش را را در مي آورد و داخل 
جا كفشي مرتب مي كند و به حسین كه دست مشت شده اش 

را مقابل لبـ ـهایش گرفته نگاهي مي اندازد:
- چیزي شده حسین؟!

همانطوري كه به حسین نكاه مي كند خم مي شود و از سر 
ساك چادر سفید گلدارش را بر مي دارد. قبل از برداشتن 
چادرش بالفاصله نگاه حسین به زمین دوخته مي شود ، 
كمتر از این هم ازدست پروده حاجي انتظار نمي رفت. 
چادر مشكي را با چادر سفیدش عوض مي كند و رو به 

حسین مي كند:
- حسین باور كن یه دفعه اي شد..... مي دونم مزاحم شدم 

اما اگه مجبور نبودم نمیومدم
نزدیكش مي شود و با اخم دقیق مي شود در صورتش:

- این چه حرفیه نازگل... اینجا خونه خودته.... اما 
....اما....

- من میرم اتاقِ كارت تا مهموناتون برن.
- شهاب و زنش اینجان



دستش از لبه چادر شل مي شود... دوست نداشت تا ده سالِ 
بعد هم نامش را بشنود یا كه او را ببیند خصوصاً كنار زني 
كه به او ترجیح داده بود. چادر مشكیش را برمي دارد وبا 

دست دیگرش طرف دسته ساك خم مي شود:
- چكار مي كني؟ بیا بریم تو ... یكم بشین بعدش یه فكري 

مي كنیم
- نه حسین .... نمي تونم ، االن اصالً حالم خوش نیست كه 

... كه گذشته ها برام زنده شه
- هر اتفاقي افتاده ، تو گذشته مونده ....

چند بار در دلش زمزمه مي كند" مهم نیست " اما مهم بود . 
وقتي كه او حتي خوشبختي را لمس نكره بود، دیدن 
خوشبختي او كنار زني دیگر خارج از توانش بود.

صداي شاد شیال از كنار دیوار راهرو صحبتشان را مي 
برد:

- سالم نازگل جان پس چرا نمیایي تو؟
رنگ از رخش مي پرد ، لعنت به شیال كه با صداي بلندش 
راه فراري برایش نمي گذارد. حسین نگاه تیزي نثار شیال 

مي كند و خم مي شود و ساك را از دست نازگل مي گیرد. 
دهانش به شدت خشك شده و قلبش تند تند مي زند. دست و 

پایش شروع به لرزیدن مي كند... حسین لبخند دلخوش 



كننده اي مي زند و با دست به طرف پذیرایي اشاره مي 
كند.

آهسته سالم مي دهد تا لرزش صدایش مشخص نشود. 
شهاب به احترام او ایستاده و لبخند كمرنگي به لب دارد. 
چقدر تغییر كرده ! از آخرین باري كه به یاد دارد یازده 

سالي مي گذشت . البالي موهاي مشكي رنگش رگه هایي 
از تارهاي خاكستري جاي گرفته اند و قاب عینك چهره اش 

را مردانه تر و جا افتاده تر كرده. نگاه متعجب شهاب بر 
روي چادرش مي نشیند، چادري كه یادگارروزهاي تلخ 

گذشته اش بود . لبه چادرش را جلوتر مي آورد و نگاهش 
را به زن كنارش مي لغزاند...

- خوشحالم كه دوباره مي بینمتون

چشمهایش از زن مو بور جدا مي شود. رسمي بودن شهاب 
برایش بیگانه بود. سالها همان شهاب دوست داشتني خودش 

را تصور كرده بود و ترجیح مي داد تا آخر عمر در بي 
خبري مطلق سر كند و تصورات و رویاهایش محفوظ 

بمانند تا اینكه با این تصویر واقعي بشكند.سعي مي كند بر 
خود مسلط باشد... نمي داند از دیدار مجددش خوشحال 
باشد یا از هجوم خاطرات تلخ ،غمگین؛ پس به گفتن " 

ممنونم " بسنده مي كند.



حسین به طرف آشپزخانه مي رود و او روي مبل مي 
نشیند و نگاه ِبي اختیارش ، دوباره به زن كنار شهاب 

كشیده مي شود كه سردرگم و گیج به او و شهاب نگاه مي 
كند و رو به شهاب به زبان انگلیسي جمله اي به زبان 
میاورد و از پاسخ كوتاه شهاب تنها " اَن اُلد فِرند " را 

متوجه مي شود. گوشه لبش بي اختیار باال مي رود... این 
زن زیبا كه با لبخندي نگاهشان مي كند ، زني كه تاپي 

تنگ بر تن دارد و اینطور آزادانه موهاي لخـ ـتش را مقابل 
حسین رها كرده ،تمام باورهایش نسبت به شهاب را به هم 

مي ریزد... مسلماً یا شهاب تسلیم شده بود یا تمام ادعاهایش 
دروغي بیش نبود! دوباره نگاهش كشیده مي شود به زن:

- آم سوزي!
و با لبخندي مهربان به او خیره مي ماند ، خنده اي كه به 

اجبارلبخندي بر لبـ ـهایش مي نشاند.
- نازگل هستم

- نایس تو سي یو !
سرش را تكان مي دهد

- مي تو!
سنگیني نگاه شهاب را حس مي كند كه محو تماشاي او شده 

و نگاهش از انگشتهاي كشیده و بدون حـ ـلقه اش تا 
صورت زیبا و ساده اش كه به زحمت با گوشه چادر سعي 



در پوشاندن قرمزیش دارد باال مي آید. از سكوت نازگل 
سوءاستفاده كرده و با جسارت تمام اجزاي صورتش را از 
نظر مي گذراند ، چشمهاي مشكي ودرشت كه با مژه هاي 
بلندي احاطه شده ، بیني خوش نقش و لبهایي كه كوچك اما 

زیبا اند. 
پشت نقاب بي تفاوتي پنهان مي شود و سعي مي كند از 
تفاوتها و جذابیتهاي غیر قابل انكار سوزي چشم پوشي 
كرده و شأن و مقام خود را با فكر كردن به كمبود ها و 

كاستیهایش پایین نیاورد.
- اصالً عوض نشدي!

به طرف شهاب بر مي گردد. گفته اش را قبول ندارد ؛ 
عوض شده بود.... كسي كه از جدایي ها ناراحت نشود، از 

هیچكس انتظار محبت نداشته باشد و به كسي تكیه نكند 
یعني تغییر كرده !

- اما من خیلي عوض شدم ... شما هم عوض شدین!
شهاب لبخند تلخي مي زند :

- پیر شدم
و به سوزي كه سوالي نگاهش مي كند لبخند اطمینان بخشي 

مي زند.
صدای نسبتا بلند شیال شوكه شان مي كند:

-چرا بهش نمی گی؟



- یواش تر صدات میره بیرون
- شب رو می خواد بمونه؟ اونوقت باید اتاق خودمون رو 

بدیم بهش؟
لب می گزد. صدای حسین دیگر قابل تشخیص نیست و 
صداي عصبي شیال هم آهسته تر مي شود و در نهایت 

صدای كوبیده شدن محكم در اتاق می اید. زهرخندي می 
زند و با ببخشیدي از كنارشان بلند می شود ، گوشي بي 
سیم را بر مي دارد و دورتر از پذیرایي کمی متمایل به 

آشپزخانه، با دستهای لرزان شماره می گیرد. بوق 
اول...دوم ...باالخره جواب می دهد

- الو
- سالم صابر

-به ! نازگل خانم...دیروز دوست امروز آشنا.... چه عجب 
؟

- خوبي ؟
صدای شادش جمع می شود...

- چی شده نازگل...صدات چرا میلرزه؟
-خوبم ... می خواستم ببینم می تونم بیام خونتون؟

سکوت طوالنی می شود
- الو صابر ؟



- چیزي شده نازگل... نگرانم كردي؟
- نه! نكران نباش. می تونم بیام؟ خونه تنهایی؟

- معلومه كه مي توني بیایي! این چه سوالي مي پرسي؟
نفس راحتی می کشد

- تو کجایی االن؟
- خونه حسیـ ـنم

- میام دنبالت
- خودم میتونم

- الزم نکرده نصف شب سوار ماشین شی
- ساعت هشت و نیمه

-همین که گفتم...بیرون نیایی ...دو ساعت دیگه دم درم
تلفن را به جایش بر می گرداند و معذب از بگو مگویی که 

به خاطر او و در حضور شهاب شده وارد آشپزخانه می 
شود . بوی غذا اشتهایش را تحریک کرده و او را یاد 

گرسنگی می اندازد. آبی به صورتش می زند و با چادر 
خشك می کند و روی صندلی وسط آشپزخانه می نشیند و 
سرش را بر روی میز می گذارد و چشمهایش را مي بندد.

- شام خوردي؟
سرش را از روي میز بر مي دارد و با لحن غمگیني مي 

گوید:



- اشتها ندارم. ببخشید ، نمي خواستم به خاطر من دعوا 
كنید

حسین شرمنده سرش را پایین مي اندازد...
- مي دوني كه شیال با حاجي راحت نیست ، به خاطر همین 
برگشتن شهاب رو پنهان كردیم ... اگه اشارش رو به مادر 

داده بودم این اتفاق نمي افتاد.
از باالي اپن به سالن سرك مي كشد ، شیال شكسته بسته 

مشغول صحبت با زن برادرش مي باشد و شهاب هم 
ظاهراً حواسش به آنهاست.

روي صندلي مقابلش مي نشیند،با چانه اش به گونه قرمز و 
لب زخمیش اشاره مي كند:

-چی شده؟ کار حاجیه؟
سرش را تکان خفیفی می دهد و لبه چادرش را جلوتر 

میکشد تا قرمزیش کمتر به چشم آید. حسین نفس سنگینش 
را بیرون می دهد.

- تفصیر خودم بوده. زیاده روی کردم.
دوباره چشمهایش پر مي شود، دست خودش نبود. از درون 
مي سوخت و این دیدار برنامه ریزي نشده اش با شهاب و 
هجوم خاطرات نه چندان خوش گذشته داغ دلش را تازه تر 

كرده بود. حسین گردنش را باالتر مي كشد و دوباره به 
سالن خانه نظري مي اندازد. صدایش را پایین مي آورد:



- نازگل تو برام از شهاب و زنش عزیزتري... چند سال 
قبل هم اشتباه كردم كه پشتت رو خالي كردم... نگران نباش 

با حاجي صحبت مي كنم... حاالم اون اشكات رو پاك كن 
وبیا بشین تو سالن ... نمي خوام شهاب فكرهاي دیگه اي 

بكنه...
فكر؟ شهاب چه فكري مي توانست بكند؟ كه نازگل 

خوشبخت است... یك زن مطلقه خوشبخت كه حتي براي 
رفتن تا سر كوچه باید از حاجي اجازه بگیرد یا كسي 

همراهیش كند... اصالً خوشبختي یعني چي؟
-قوي باش!

چشمهاي اشكیش را مي دوزد به چشمهاي مشكي پسرِ 
حاجي و در دل مي نالد كه نمي تواند تظاهر به قوي و 

خوشبخت بودن كند ، آنهم مقابل شهاب كه زیرو بم تمام 
حركاتش را مي داند و نه حاال كه هیچیك را در اصل 

ندارد.
- حسین زنگ زدم به صابر ... میاد دنبالم

حسین چشمهایش را با ناراحتي مي بندد و باز مي كند
- تو ناراحت شدي... حقم داري...بعد از اینهمه سال اولین 

باریه كه اینجا پناه اوردي و اونوقت اینطوري شد.
از صندلیش بلند مي شود و چادرش را مرتب مي كند.

- نه حق با شیالست ، درست نیست من اینجا باشم.



- به خاطر یكسري حرف مفت این موقع شب بري 
شهرستان؟ الاقل تا صبح صبر مي كردي.

- حسین، من با همین حرفهایي كه مفتم نمي ارزن دارم 
زندگي مي كنم

- به خدا من به خاطر ظلمي كه در حقت روا داشتم و 
كمكهایي كه باید مي كردم و دریغ كردم شرمندتم.

- من ازت دلگیر نیستم.
و از آشپزخانه خارج مي شود.

صابر چشم از نیمرخ نازگل مي گیرد و ماشین را به 
حركت در مي آورد. حرفهاي حاجي و بحث ازدواجش ، 

مالقات شهاب بعد از سالهاي بي خبري و رفتار زننده شیال 
كنترل بغضش را سخت تر مي كند. به محض خروج از 
مجتمع بغضش مي شكند و اشكهایش یكي یكي و بي صدا 
فرو مي ریزد و چقدر خوب كه در تاریكي شب اشكهایش 

پنهان مي ماند . طولي نمي كشد كه صابر دكمه پخش 
ماشین را روشن مي كند و ملودي آرامبخش پیانو فضاي 

ماشین را پر مي كند و او راحتتر اشك مي ریزد. قوي 
بودن را یاد نگرفته بود و تنها آموخته اش سكوت بود ... 

سكوت مقابل بي عدالتي ها... زخم زبانها...
یك ربعي مي گذرد و ماشین متوقف مي شود...با تعجب از 

پنجره به اطراف نگاه مي كند. هنوز از شهر خارج نشده 



اند. به جز چند سوپرماركت و ساندویچي كركره اكثر 
مغازه ها پایین است. با برخورد جعبه دستمال كاغذي به 
پشت دستش به طرف صابر بر مي گردد. با نور منعكس 
شده مغازه ها بر صورتش مي تواند ابروهاي گره خورده 

اش را تشخیص دهد.
چشمهاي صابر صورتش را كنكاش مي كند و نگاه نمي 

گیرد. دستمالي جدا مي كند و اشكشهایش را پاك مي كند و 
لبخندي به صورت نگران صابر مي زند . همان لبخندش 

ابروهاي درهم صابر را باز مي كند. بینیش را باال مي 
كشد و با صداي خشداري مي گوید:

- ببخشید دلم گرفته بود... االن خالي شدم...
لحن صابر جدي مي شود:

- چي شده نازگل... تو هیچوقت الكي گریه نمي كني...
- با حاجي حرفم شد بدون فكر از خونه زدم بیرون اما نباید 

میرفتم خونه حسین
سرش را با تاسف تكان مي دهد ... رفتارهاي پر از افاده و 

تحقیر آمیز شیال از صابر پنهان نیست خصوصاً بعد از 
اتفاقهاي اخیر. دوباره اشكهاي نازگل جاري مي شود از 

تصورِ اتفاق قریب الوقوع
- صابر حاجي قبول نمي كنه... میترسم دوباره بشه مثل 

دفعه قبل ، مي ترسم مجبور بشم قبول كنم



صابر كالفه دستي به سرو صورتش مي كشد و به طرفش 
خم مي شود:

-منو ببین نازگل...و تا باال آمدن صورت نازگل صبر مي 
كند:

- نه االن نه سال قبله ، نه تو همون نازگلي...مگه نه؟
- آره

پس بهتره خودخوري نكني... تو حرفهات رو زدي... بقیه 
اش رو بسپر دست خدا... زوري كه نمیشه... نهایتش 

وسایلت رو جمع مي كني درباره میایي پیش خودمون... 
باشه؟

سرش را تكان مي دهد و لبخندي مي زند:
- ببخشید تو رو این موقع شب تا اینجا كشیدم !

- من نوكرتم هستم... حاال بذار برم دو تا ساندویچ مشتي 
بگیرم دوتایي بخوریم كه راهمون درازه.

..................................

نزدیك ساعت یازده شب مي رسند. براي اینكه صداي در 
پاركینگ مزاحمتي براي همسایه ها نباشد ماشین را مقابل 

خانه پارك مي كند و وارد حیاط خانه مي شوند. اولین 
چیزي كه توجه اش را جلب مي كند شمایل شكوفه پشت 



پرده كنار رفته طبقه دوم است كه بالفاصه عقب مي رود. 
چشم از پنجره مي گیرد و همراه نازگل وارد خانه مي 

شود.
وارد راهروي سمت راست مي شود و در اتاق سابق 

خودش را باز مي كند و با دست كلید برق را مي زند و 
كنار مي ایستد تا نازگل داخل برود.

ساك را كنار دیوار مي گذارد:
- استراحت كن...اگه چیزي الزم داشتي من تو اتاقم هستم .

- ممنون
سرش را تكان مي دهد و از اتاق خارج مي شود.یكراست 
به طرف نشیمن خانه مي رود اما با صداي بسته شدن در 

اتاق مادرش به عقب بر مي گردد.
ساالر با تعجب به ورودي خانه نگاهي مي اندازد اما صابر 

پیش دستي مي كند:
- حال مامان چطوره؟

- داروهاشو خورد و خوابید؛ پس نازگل كو؟
-رفت اتاقش

با حركات ابرو به راهرو اشاره مي كند:
- خب؟ موضوع چیه؟

صابر با تاسف سري تكان مي دهد...



- دستي دستي دارن دوباره بدبختش مي كن ...
اخمهاي ساالر در هم مي رود

- چطور؟!
- حاجي از حرفش كوتاه نمیاد. دعواشون شده!

اخمهایش در هم مي رود. نازگل بي پناه و افسرده سالهاي 
دور در برابر چشمهایش جان مي گیرد! بعد از آن تجربه 
تلخ بي پشت و پناه رها كرده بودنش و حاال به فكر سر و 

سامان دادن مجددش بودند.
- مگه نگفتي خونه حسین بوده؟

- نمي دونم كه! حتماً زنش برا نازگل قیافه گرفته!
- حسین بي غیرت! از یه غریبه بیشتر از این انتظار نمیره 

! حالش چطوره؟
- خراب!

قصد رفتن به اتاق نازگل مي كند.صابر روي بازویش را 
مي گیرد:

- بزار یكم به حال خودش باشه. فرصت هست . بهتره تو 
هم بري ... دیر وقته

شب به خیري مي گوید و از پله هاي پشت آشپزخانه راه 
طبقه دوم را مي گیرد. داخل مي شود و در را مي بندد . 

ساكت و تاریك است و تنها روشني ، نور شبرنك راهروي 



منتهي به اتاقشان هست. همانطور كه به طرف اتاق خواب 
مي رود سه دكمه باالي تیشرتش را باز مي كند . درِ نیمه 

باز را كنار مي زند . شكوفه با پیراهن خواب كوتاهش 
پشت به در خوابیده ، با یك دست تیشرت را از سرش 

بیرون مي كشد و روي صندلي كنار تخـ ـت مي گذارد ، 
آباژور را خاموش مي كند و بي صدا زیر لحاف مي خزد. 
اما هنوز فكر و ذهنش حول و حوش نازگل مي چرخد...از 

اولین باري كه با سر و صورت كبود و داغان دیده ، ده 
سالي گذشته و هر روز یك ماجرا، گویي بدبختیهاي یك زن 

مطلقه تمامي ندارد ؛ كاش زندكي روي خوشش را نشان 
مي داد. با حركت سر شكوفه روي شانه اش به خود مي آید 
و بازویش را باز مي كند و سر شكوفه را رویش جابجا مي 

كند.
-دیر كردي؟

به طرفش بر مي گردد
- االن اومدن

- این موقع شب چرا همه رو تو دردسر مي ندازه؟ مگه 
خودش خانواده ندارد...

در سكوت به او خیره مي شود. چیزي نمي گوید تا بیش از 
این حساس نشود و جبهه نگیرد... خسته بود از بحثهاي 

همیشگیشان



- تو كه شرایطش را مي دوني... اگه مجبور نباشه این 
موقع شب خودش رو هم زابراه نمي كنه

- هه! از زرنگیشه
مي داند كه شكوفه كوتاه نخواهد آمد، براي ختم غایله شقیقه 

اش را مي بـ ـوسد
- بخوابیم؟ من خیلي خسته ام و چشمهایش را مي بندد تا 

باالخره شكوفه هم ساكت مي شود:
- شب بخیر 

بعد از یك روز كاري سخت وارد خانه مي شود. نور 
ضعیف اتاق طبقه اول ، اتاقي كه نه سال قبل متعلق به 

نازگل شده بود نظرش را جلب مي كند ... با همان لباس 
بیرون راهش را به طبقه اول كج مي كند. سر و صداي 
شكوفه از آشپزخانه مي آید اما وارد راهروي كناري مي 

شود و تقه ای به درمی زند:
-نازگل؟

صدای ضعیفش را می شنود:
-بله؟

- می تونم بیام تو؟
- بفرمایید



کمی پشت در صبر می کرد تا نازگل آماده شود . از بچگی 
اینطور بزرگ شده بود ... مادر و پدرش از همان ابتدا 

روی مسایل اخالقی پایبند بودند. هرچند که محیط کوچک 
شهرستان هم بی تاثیر نبود اما بعدها که قد كشید و بزرگتر 
شد و حتی زمانی که پدر از دنیا رفت و سرپرستي مادر و 
برادر کوچکترش را به عهده گرفت هم برای لحظه ای از 

اعتقاداتش نلغزید.
دستگیره را پایین هل می دهد و وارد می شود. نازگل 

انتهای اتاق و رو به در ، سر به زیر ایستاده و مثل همیشه 
در سالم دادن پیشدستی می کند.

-خوبی؟
باالخره سرش بلند مي شود و به او نگاه می کند. با دیدن 

لب زخمیش جا می خورد و ابرو در هم می کشد. قرمزی 
وپف چشمهایش نشان از احوال خرابش مي دهد. مشخص 

است که شب را چطور سپری کرده . نگاهی عمیق به 
چهره رنگ پریده اش میاندازد و اهسته ، پشت به نازگل به 
انتهای اتاق و کنار پنجره بزرگ قدم برمی دارد و پرده را 

كنار مي زند و خیره به حیاط لب باز مي كند:
-صابر دیشب یه چیزایی گفت اما...

پرده را رها و روی پاشنه پا می چرخد و با تاسف سرش 
را تکان می دهد:



- اما فکر نمی کردم این همه پریشونت کرده باشه!
سر نازگل پایینتر می افتد:

- می خواستم با آرامش به حاجی بگم اما آخرش این شد! 
میبینید؟

- متاسفانه گاهی خانواده ها فکر می كنن كه تنها كسایی 
هستن كه می دونن خوشبختی و سعادت بچه هاشون چیه و 
از هر راهی برای وادار كردنشون به ازدواج استفاده می 
کنن .همه این فشارهای روانی و تحقیر و سرکوفتها برای 

اینه که تو قبول کنی....تو هم فقط باید صبور باشی!
-دیگه خسته شدم ....كسي به حرف من توجهی نمی کنه... 

مگه چی از زندگی من مونده، من همه چیز رو از دست 
دادم!

- چی داری میگی نازگل؟ اینهمه کار کرده بودی رو 
خودت ؟ كجاست پس اون نازگل قوي؟ همه قول و قرارها 

و مشاوره ها دودِ هوا شد؟
- نه

- پس چی؟
- دیگه تحمل ندارم.... خستم.... از خودم بدم میاد که 

نتونستم از عهده زندگی مشترکم بیام. اگه تحمل می کردم 
الاقل یه سقف باال سرم بود.



قدمي به سمتش بر مي دارد. بگو مگوي خانوادگي نمي 
توانست تنها دلیل اینهمه پریشاني باشد.با دقت صورت ماتم 

گرفته نازگل را باال پایین مي كند.
- حسین چیزي گفته؟

جوابش یك " نه" قاطع است.

جوابش یك " نه" قاطع است.
- تموم شب رو به گذشته ها فكر كردي؟ یعني چي كه 

نتونستي زندگي مشتركت رو حفظ كني؟ اگه یادت رفته 
بذار من به خاطرت بیارم كه تو مسئول و مقصرِ از هم 

پاشیدنش نبودي ...نمي دونم دیشب چه اتفاقي برات افتاده 
اما این اطرافیان ما نیستن که ارزشمون رو پایین میارن، 

بلکه خود ماییم كه بهشون اجازه این کار و میدیم. االن 
مسئولیت زندگی و آینده ات بر عهده خودته ، هر اتفاقي هم 
بیوفته تنهایی تمام خوشی ها و غمهاش رو تجربه خواهی 

کرد، پس بهتره سعی كنی خودت برای آینده و زندگیت 
برنامه ریزی كنی.

- ولی اونا به من اجازه اینکار رو نمی دن
- از روي عالقه شون اینکار رو میکنن ... ما هم بهشون 

ثابت می کنیم که طرز تفکرشون اشتباهه و این بار خودت 
می خوایی تصمیم بگیری؟ باشه؟

با تعجب به ساالر زل می زند



- اما چطوری؟
چرخي در اتاق مي زند و روي تك به تك اثاث اتاق كه 

شامل یك كمد قهوه اي قدیمي ، میز كوچك و فرش قهوه اي 
كف اتاق میشد ، مكثي مي كند و دنبال راه حل مناسب مي 

گردد...انگشت اشاره اش روي لبش مي نشیند:
- حاال که صحبتت موثر نبود می تونیم از نفوذ بزرگترهاي 

فامیل استفاده كنیم .
-حاجی از کسی حرف شنوی نداره...

کف دستش را روی صورت زبر از ته ریشش می کشد
- خب ... پس می تونیم از یه متخصص تو این زمینه 

استفاده کنیم... مثال مشاورِ خودت .... اون حتما می تونه 
کمکمون کنه

خنده تلخی می کند...
- حاجی و مشاور رفتن؟ حرف کس دیگه تو کَت حاجی 

نمی ره و همیشه خودش را عقل کل می دونه
پوفي مي كند:

- یه راهي پیدا مي كنیم ، در ضمن تو هنوز این آقا رو 
ندیدي اگه آدم منطقي باشه و حرف سرش بشه خیلي راحت 
مي توني با خودش صحبت كني و متقاعدش كني ... بهتره 

بي خودي ناراحت نباشي ....



با نگاه قدرشناسانه نازگل باالخره تبسمي مي كند:
- مگه غیر از اینه که خطبه عقد با بله تو تموم میشه. وقتی 

انتخاب اونا قرار باشه به بدبختی تو ختم شه ، مجبور 
نیستی بله بگی! با یه نه خودت رو راحت می کنی... اما 

مطمئنم كار به اونجا نمیكشه پس فكرهاي الكي نكن
به طرف در مي رود:

- آقا ساالر
به طرف نازگل بر مي گردد و نگاهش روي چادر سفیدش 

مي ماند:
- امیدوارم یه روزي كمي از محبتهاتون رو جبران كنم.

- من كاري نكردم ، مي دوني كه به اندازه مهرانه برامون 
عزیزي.

قبل از خارج شدن كامل از اتاق دوباره بر میگردد:
- فكر كنم تا االن شكوفه سفره رو پهن كرده ... دیر كني 

غذا از دهن میفته.
با قیافه ای گرفته کوله اش را روی میز بوفه می اندازد و 

با احتیاط روی صندلي کنار میز می نشیند و به سحر که با 
خوشحالی سینی چای را از میان جمع پسرهای بوفه رد می 

کند و لبخندش برای لحظه ای از لبـ ـهایش جدا نمی شود 
نگاه می کند. پروژه اش پا در هوا بود و همین پکرش 



کرده بود. استاد راهنمای عزیزش برای فرصت مطالعاتی 
می رفت و او را پاس داده بود به یک استادیار تازه وارد.

- حاال چرا ماتم گرفتی؟
سحر سینی چای و كیك را روی میز می گذارد و روي 

صندلي رو به قسمت مردانه مي نشیند.
- اگه پروپوزالم رو قبول نکنه چه کار کنم؟ تا آخر همین 

ماه ثبت نشه یک ترم اضافه باید بیام. حاجی قبول نمی کنه
- اه تو رو خدا نازگل حالم رو بد کردی ....اینقدر حاجی 

رو غول کردی ، اسمش رو كه میاري تنم مي لرزه.
اخمهایش در هم می رود

- باشه بابا. حاال که چیزی مشخص نیست... در ضمن یک 
ترم اضافه بیا مگه چی میشه ؟ فکر کردی اون بیرون 

خبریه؟ نه واال! نه کار هست نه شوهر! حاال شاید یه ترم 
بیشتر موندی بختت همینجا باز شد و شوهر پیدا کردی... 

اصال شاید منم به خاطرتو اومدم و بی نصیب نموندم
از تون بلند صدایش محکم بر گونه اش مي زند ؛ اینطور 

بلند حرف زدن و اصالً اینطور حرفها در شأن دخترِ حاجی 
نبود. چیزی که بارها و بارها مادر و خود حاجی بر 

اهمیتش تاکید کرده بودند و حاال كه به بیست و دو رسیده 
بود ، طرز تفكرش همراستاي ارزشهاي خانواده اش بود . 

نگاهی به میز های پر اطراف می اندازد:



- یواشتر همه شنیدن چی گفتی.
سحر بی خیال لیوان چاییش را روی میز بوفه می گذارد 

-چه خوب ! کارم رو راحت تر کردن
لبهایش کشش می آیند از این همه بی عاری. اما دوباره 

آهی از ته دل می کشد و خیره به میز می ماند
- بابا بی خیال ... کاش استاد راهنمای عنق منم می رفت 

دَدَر و منو می سپرد دست یکی از خودش بهترون
-اوال که ددر نه و فرصت مطالعاتی . در ثانی مگه تو 

دیدیش؟
ابرویي باال مي اندازد:

-پس چي فكر كردي! مثل اینكه منو دست كم گرفتي. 
محض اطالع شما كسي تو این دانشكده جم بخوره من 

فهمیدم.
-پس چي فكر كردي! مثل اینكه منو دست كم گرفتي. 

محض اطالع شما كسي تو این دانشكده جم بخوره من 
فهمیدم. نگاهی به ساعتش می کند و کیف پولش را داخل 

کوله اش می اندازد
- پاشو بریم دیرم شد ، تو رو هم می رسونم

- نه من با سرویس میرم.



- بابا فهمیدیم کالس شما باالست .. درسته كه یه رنوی 
زپرتی دارم اما دلیل نمیشه سر کوفت بزنی!

- سحر حاجی اگه ببینه ناراحت میشه
- توجه کردی هر دو جمله یکبار اسم حاجی رو میاری؟ 

حاال خوبه بابات قالبیه!
- اما بیشتر از یه پدر به گردنم حق داره

- اوه اوه بهش بر خورد... پاشو لوس نشو تا سر كوچه 
اتون می رسونم بعدش رو خودت برو.

ژاكتش را از روی مانتو تن می کند. مقنعه را مرتب كرده 
و برای چندین بار از بیرون نبودن موهایش مطمئن می 

شود.
- مي خوایي یه گوني هم سرت كن !
با چشم غره نازگل نیشش را مي بندد

- حاال اگه یه تار بیرون باشه ، آسمون خدا به زمین 
نمیرسه!

- سحر !!
- خب من میگم یه چادر سر كن هم خودتو راحت كن و هم 

اسالم به خطر نیفته.
- سحر!! به اعتقادات من كاري نداشته باش!

- باشه ... ببخشید ... بریم دیر شد



درِ رنو را باز و روی صندلی ول می شود. از شدت سرما 
دستهایش قرمز شده . كف دستهایش را به هم مي مالد و 

متمایل به سحر مي نشیند:
- حاال اخمات رو باز کن ...تا آمار استادت رو بدم

نازگل كامل به طرفش بر می گردد
- نشد دیگه

و با انگشت بین دو ابرویش می کشد
- اول اینو باز کن ... آها االن شد...

- خب تعریف کن؟ کجا دیدیش؟
- توی آموزش دیدم ... داشت بامسئول آموزش صحبت مي 

كرد. از بوی عرقش نمی تونستم نفس بکشم ... ایش ... 
توی عمرم مردي به این شلخـ ـتگی و حال به هم زنی ندیده 

بودم. عینک بزرگش نصف صورتش رو گرفته بود و 
چشماش عین ورغ از پشتش دیده می شد ...هیکلش اندازه 

پنج تا من و توِ ، از جلو یه شكم گنده ... و از پشت ....
مي خندد.... و كمي بعدبه قیافه متعجب نازگل نگاه مي كند 

و ادامه مي دهد:
- با اون قد كوتاه وقتی راه می رفت باسـ ـنش رو ویبره 

بود و باال و پایین مي لرزید .... ولی خب .... معلومه که 
خر خون بوده چون نصف موهاش ریخته



نازگل نیشخندي مي زند و به بدشانسي خودش لعنت مي 
فرستد:

- مطمئني چیزي جا نمونده؟
-چرا مهمترینش اینكه مجرده!

باالخره به تعریفهای اقرار آمیز سحر مي خندد اما در دلش 
آرزو می کند این استاد تازه وارد، درست مثل دکتر فرهمندِ 

مسن خوش اخالق و مهربان باشد .
- اما به نظر من کیس خوبی برای وصلت هست.

چشمهایش گرد می شود
- با اینهمه تعریفی که من ازش کردم بعد از ازدواج نگران 

از راه به در شدنش نمی موني
با دیدن چشمهای بیرون زده و ابروهای باال رفته نازگل ، 
قیافه حق به جانبی میگیرد و سرش را با تاسف تكان مي 

دهد :
- بد زمونه ای شده نازگل .... شوهر ادم رو جلو چشم آدم 

قورت میدن ....
"دیوونه "ای نثارش می کند و با لبخندی رو از او می گیرد 

و به بیرون خیره می شود.
دسته کلیدش را از کوله اش در می آورد و در را باز می 

کند. عاشق حیاط خانه شان بود ، درست مثل حاجي كه 



جانش به این خانه و باغش بند بود. در پشتي رو به حیاط 
بزرگ و دلباز خانه هست ، حیاطِ پر از درختهاي گیالس ، 
زردآلو و انگور. انتهاي سمت راست حیاط ، گلخانه نسبتاً 

بزرگي مشرف به در ورودي خانه قرار دارد و سكوي بلندِ 
كنارش بساط بساط شب نشیني هاي روزهاي خنك تابستان 

مي باشد.
به محض ورود به خانه با صداي بلندي سالم مي دهد و در 
را با پشت بازو مي بندد. كفشها را مي كند و با عجله وارد 

آشپزخانه مي شود
- سالم مادر... خسته نباشي... زود اومدي؟

نزدیكش مي شود و صدایش را پایین مي آورد
- سحر رسوندم

مادر چشم و ابرویي مي آید و سرش را سریع تكان مي دهد 
و بعد با صداي كامالً عادي ادامه مي دهد:
- لباست رو درآر... بیا برات غذا بكشم...

- حاجي خونه است؟
- رفت نماز بخونه... حسین هم شب میاد

به سمت اتاقش مي دود ، مقنعه اش را بالفاصله از سر مي 
كند و به طرف كمدش مي رود. لباسهایش را داخل كمد 

جاسازي مي كند و بلوز دامن گشادي تنش مي كند و 
روسري نخیش را گره مي زند و از اتاق خارج مي شود.



وقتي از دستشویي بیرون مي آید، حاجي را نشسته روي 
مبل پذیرایي مي بیند . سالم مي دهد ، حاجي با لبخندي 

جواب مي دهد
- سالم بابا... كي اومدي؟

صداي خرچ و خرچ دانه هاي تسبیحش بلند مي شود. 
تسبیح را بین انگشتهایش مي چرخاند و زیر لب ذكر مي 

گوید.
- همین االن رسیدم

سرش را تكاني مي دهد
- برو غذاتو بخور

پشت میز آشپزخانه مي نشیند. بوي قیمه مشامش را نوازش 
مي دهد.بشقاب را مقابلش مي گذارد

- چرا روسري سر كردي؟ گفتم كه حسین نیست.
- عادت كردم... نباشه فكر مي كنم لختم

روي صندلي مقابلش مي نشیند و دستهایش را روي میز 
مي گذارد.

بي توجه به خضور مادرش قاشقها را پشت سر هم و 
باعجله به دهان مي برد

- زهرا كجاست؟
.... -



مادرش متفكر به رومیزي خیره شده. دستش را جلوي 
چشمش تكان مي دهد
- مامان چیزي شده؟

تكاني مي خورد
- نه دخترم غذاتو بخور

بشقاب خالي را به طرف سینك مي برد كه حاجي سیني 
چایش را روي میز آشپزخانه مي گذارد و صدایش را با 

سرفه اي صاف مي كند:
- با نازگل حرف زدي؟

- نه هنوز ، گفتم شما هم باشي تا موضوعو مطرح كنم
برمي گردد به سمت جفتشان و متعجب نگاهشان مي كند.

- شوما مادرشي... با شوما كه راحت تره...
مادرش تعلل مي كند.

- در هر صورت ... رو به نازكل مي كند:
- دختر دست خانوادش امانته... بالغ كه شد براش 

خواستگار میاد ...مثل اینكه همسایه جدیدمون بحث پسرشو 
برا خاج خانم پیش كشیده ... پرس و جو كردم... پسرشون 
كارمند بانكه... بیست و نه سالشه... خانوادشون هم ساكت 

و سربه زیرین...
سرش از شرم پایین مي افتد.حاجي خنده اي مي كند...



-چي شد چرا سرخ شدي؟
- آخه من هنوز درسم تموم نشده

- اونم تموم میشه... همین امروز كه نمي خواییم شوورت 
بدیم... تا مقدماتش جور بشه و بري خونه خودت ، درست 

هم تموم شده... خب چي میگي؟
ناراحت به مادرش نگاه مي كند و مادر رو به حاجي مي 

كند:
- حاجي هرطور كه شما صالح مي دوني، شما دیدینش؟ 

پسند كردین؟
- حاج خانم شوما موضوع رو مطرح كردي... حاال داري 
به من محول مي كني؟! من كه اصالً پسر رو ندیدم و نمي 

شناسم اما اونطور كه پرس و جو كردم خانواده مومن و 
خداشناسین...تك پسره و تا حاال هم آسه رفته و آسه 
اومده... از هركي هم پرسیدم ازش تعریف كردن...

- پس حاجي اگه شما اجازه بدین به مادرش بگم یه بار بیان 
... تا هم این دوتا همو ببینن و هم شما باهاشون آشنا شین. 

به نظر پسر خوبیه...
- حاج خانم اصالً نقل این حرفها نیست... جوري نشه كه 

پسره پاش اینجا باز شه و بیاد و بره و بعد بگید نشد ... ال 
و بل و اسمش رو نازگل بمونه! دست دخترمون كه نموندیم 

تو خود بازار حاج فتوحي چند بار سر بسته مساله رو 



مطرح كرده... یا حاج صدیق... اما گفتم صبر كنید تا 
نازگل درسش تموم شه ...

دستي به محاسنش مي كشد و رو به نازگل مي كند:
- خب تو چي میگي نازگل؟ نظرت چیه؟

سر به زیر مي گیرد. دوباره از شدت استرس دستهایش یخ 
كرده بودند.لبـ ـهاي خشكش را تر مي كند و من من كنان 

مي گوید:
- من نظري ندارم ، هركي رو شما صالح بدونید

حاجي با رضایت لبخندي مي زند و رو به مادرش مي كند:
- ما شناختمون از خانوادش كامل نیست حاج خانم ... بهتره 

صبر كنیم ؛ پس به مادرش بوگو تا درس نازگل تموم نشه 
دختر به كسي نمیدیم

رو به نازگل مي كند:
- برو استراحت كن دختر جان

نفس راحتي مي كشد و بر مي گردد اتاقش. به دراتاق تكیه 
مي دهد و وسایل اتاق كوچكش را به سرعت از نظر مي 

گذراند.
میز تحریر ، كتابخانه و تخـ ـت همرنگ هم ... لبه تخـ ـت 

مي نشیند . روسریش را در مي آورد و دراز مي كشد و 
چشمهایش را مي بندد ، حتماً حاجي او را براي كسي 



دیگري در نظر گرفته بود اما الاقل اینطوري تا سال بعد 
بحث ازدواج و خواستگاري منتفي بود...فردا باید سراغ 
استاد جدیدش مي رفت و تحمل استرس بیشتر را نداشت.

پرینت طرح اجرایي را همراه باقی وسایل داخل کوله اش 
می ریزد و با عجله از اتاق خارج می شود.

- مامان من رفتم...خداحافظ
- از آشپزخانه تا دمِ در كشان كشان مي رود:

- صبر كن برات ساندویج نون پنیر بیارم
- دیرم شده... دانشكده یه چیزي مي خورم

نفس زنان به نازگل مي رسد:
- عجله نكن ؛ حسین تو ماشین منتظرته ... برو به سالمت
از وقتي حسین ارشدش تمام شده بود و به استخدام شركت 

پتروشیمي در آمده بود، حاجي براي راحتي رفت و آمد تك 
پسرش پرایدي زیر پایش انداخته بود و نازگل هم در این 

بین بي نصیب نمانده بود و بعضي روزهاي هفته ، نازگل 
را هم تا دانشكده مي رساند ، هرچند كه مسیر محل كارش 
دورتر مي شد. خوشحال مي شود . مثل اینكه امروز روز 
شانسش بود! اینطوري زودتر مي رسید و مي توانست قبل 

از اولین كالسش سري به اتاق استادش بزند. 
در را باز می کند و سوارمي شود:



- سالم صبح بخیر...
-سالم ... خواب مونده بودی؟

بخاري ماشین را به طرف نازگل تنظیم مي كند و حرکت 
می کند...

- اهوم تا دیر وقت درس می خوندم... نفهمیدم كي خوابم 
برد ، ساعت كوك نكرده بودم.

- حاج خانم یه چیزایی راجع به پروژه ات می گفت... 
جریان چیه؟

- بد شانسی منه... استادم میره كانادا و پاسم داده به یه 
استاده تازه وارد.

- حتماً تاییدش میكرده كه همچین كاري كرده
- مي دونم ... فقط می ترسم یه ترم عقب بیفتم

بر می گردد و نگاه عمیقی به چهره ساده و بي آرایش 
نازگل می اندازد...

- دکتراش رو از كانادا گرفته ... خودت که در جریان 
هستي معموالً اساتیدي كه جوون ترن و تازه واردن ، اوایل 

كارشون جوگیر میشن و گیرهاي الکی می دن و زیادي 
سخت گیري مي كنن.

- تو دیدیش؟
- نه هنوز!



-پس چرا اینقدر جوش می زنی؟ حتماً استاد قبلیت باهاش 
صحبت كرده . تا ندیدیش قضاوت نكن ... بي خودي هم 

نگران حاجی نباش اگه یه ترم اضافه خوردی من با حاجی 
حرف می زنم... باالخره اونم شرایط رو درک می کنه... 
خط و نشون كشیدنهاي اولیه اش هم برای درس خوندنت 

بوده واال قصد و غرض دیگه اي پشتش نبوده
هیجان زده لبخند عمیقی می زند:

- وای حسین... مرسی... تو خیلي خوبي!
حسین با خنده سرش را به چپ و راست حرکت می دهد.
پشت در می ایستد تا نفس رفته اش برگردد. مثل همیشه 

استرسش باال رفته و کف دستهایش از شدت استرس عرق 
کرده. به خودش تشری می زند" دختره احمق، چه معلوم 
هنوز اومده باشه... اصال خدا رو چه دیدی ؟ شاید طرح 
رو قبول کرد" . دست عرق کرده اش را به مانتواش می 

کشد و با انگشت ضربه محكمي به در می زند. صدای "بله 
"آرامی از داخل اتاق به گوشش می رسد. در را آهسته باز 

می کند و باچشمهای جستجو گر داخل می شود و سالمی 
می دهد و همانجا کنار در می ایستد. نفس راحتی می کشد 
از اینکه مردِ جوان پشت میز مقابلش استاد توصیفی سحر 

نیست . بي اختیار به میز خالی كنارش زل می زند .
- بفرمایید



تكاني مي خورد و سرش به مرد که با لبخندی نگاهش می 
کند می چرخد و لب مي گزد به گیج بازي خودش. به قول 

سحر " گند زدی نازگل با این بی زبونیت". دستپاچه مي 
شود و مقابل نگاه مـ ـستقیم او سر خم مي كند و دسته کوله 

اش را بیشتر می فشارد.
- وای ببخشید من با استاد نوربخش کار داشتم اما مثل 

اینکه نیومدن... با اجازه .
و دستپاچه از اتاق بیرون می زند و پشت در نفسی می 

گیرد... مثل همیشه هل كرده بود و حتماً از خجالت سرخ 
شده بود. همیشه همینطور بود در برخوردهاي اجتماعي 

براي اولین بار و خصوصاً با افراد جدید دست و پایش را 
كم مي كرد... تپش قلبش شدت مي گرفت و احساس ضعف 

شدید مي كرد.بي حال بندهای کوله اش را باز می کند و 
پشتش می اندازد و سالنه سالنه به طرف کالس حرکت می 

کند.فقط اگر امروز می گذشت ، راحت مي شد.
روی صندلی همیشگیش کنار پنجره کالس می نشیند و به 

روبرو خیره می شود.
- خانم همتی؟

دستپاچه بلند می شود ، نگاهي به اطرافش مي اندازد و 
کمی با فاصله از درسخوان ترین پسر کالسشان مي ایستد

- سالم



- سالم از بندست. .. ببخشید... مثل اینكه ترسوندمتون.
سرش را پایین مي اندازد...

- تو فكر بودید خدایي نكرده اتفاق بدي كه نیفتاده؟
- چیز مهمي نیست... با من كاري داشتید؟

- غرص از مزاحمت ... گویا بچه ها دست نوشته های شما 
رو تو زیراکس گم کردن...

میان صحبتش میاید:
- مهم نیست آقای زارع...پیدا میشه

- بله انشالله... البته تا اون موقع می تونید از اینها مطالعه 
کنید...هرچند به کاملی نوشته های شما نیستن ...

و جزوه قطوری را به سمتش می گیرد
- نیازی نبود ... خودم زیراکس مي كردم

-بفرمایید ، تعارف نكنید
مردد به صورت خندان اما محجوب او نگاه مي كند و 

باالخره جزوه را مي گیرد ، تشكري مي كند و بعد از رفتن 
او سرجایش مي نشیند و زیرچشمي به او كه یك ردیف 

پایینتر مي نشیند زل مي زند... زارع از دانشجویان نمونه 
و محبوب ورودي و پسري پایبند به اصول اخالقي بود و 

دو سه ماهي بود كه در نخ نازگل بود و به هر نحو و بهانه 
اي سعي در نزدیك شدن به او را داشت ...اما تالشش تا به 



امروز بي ثمر مانده بود. سرش بر مي گردد و نگاه 
درزدكي نازگلِ غرق در فكر را شكار مي كند... لبخندي 
مي زند كه باعث مي شود نازگل خجالت زده و شرمگین 

سرش را داخل كیفش بكند.
- سالم ...

سحر با نیش باز و البته مثل همیشه بی خیال خودش را 
روي صندلي كنارش مي اندازد و چشمكي مي زند:

- چرا هول كردي؟
- هیچي

- با چشم و ابرو به ردیف اول اشاره مي كند
- قضیه اینه...

- نرسیده شروع نكن سحر
صاف مي نشیند و دست به سـ ـینه به پشتي صندلي تكیه 

مي دهد...
- خب تو هم چشمات رو باز كن نازگل... این پسره 

چندوقته كه خیلي حواسش بهته... خیلي هواتو داره... هرجا 
مي ریم هست ...

دلخور نگاهش مي كند
- كه چي؟



آهسته سرش را نزدیك كوش نازگل مي كند و یواشتر مي 
گوید:

- خب داره با زبون بي زبوني میگه دوست داره
- سحر!! خوشم نمیاد الكي پشت سر كسي حرف در میاري

- الكي نیست احمق ، هركي بود رو هوا زده بود منظورش 
رو. داره خودش رو مي كشه كه حالیت كنه

- آقاي زارع پسر خوبیه
- آها حاال شد ... همینو مي خواستم بگم كه پسر خوبیه ... 

دست رو هر كدوم از دخترهاي این كالس بزاره نه 
نمیشنوه... همه چي تمامه... هم اخالقش هم خانوادش... 

اونجوري مثل منگلها منو نگاه نكن... نكنه نفهمیدي از این 
كارا منظور داره؟ اها... حتما هر بار از این نگاههاي 

مكش پسر تحویلش دادي؟
- سحر!!

- موندم كه از چیه تو خوشش اومده؟ رو هركس دیگه اي 
اینقدر سرمایه گذاري كرده بود تا حاال یه تو راهي هم 

داشت
سرش را جلوتر مي كشد:

- اما اگه دست نجنبوني یكي دیگه تورش میكنه!
شانه اي باال مي اندازد



- جدي برات مهم نیست؟
- چرا باید مهم باشه؟!

ابروهاي سحر باال مي پرد
- جدي جدي؟!

با سرش تایید مي كند
اما با ورود استاد حرفش نیمه تمام مي ماند .

بعد از كالس جزوه را داخل كالسور مي گذارد و بعد از 
خداحافظي با سحر دوباره به طرف اتاق استاد نوربخش 

مي رود. در تاریكي انتهايِ سالن منتهي به اتاق اساتید 
دانشكده ، شمایل استاد فرهمند را تشخیص مي دهد. از 

شدت خوشحالي پر مي كشد
- استاد... استاد

مي ایستد و به طرف صدا بر مي گردد
- سالم استاد...

- سالم دخترم. خوبي؟
- ممنونم...

- با دكتر صحبت كردي؟
- نه استاد هنوز ندیدمشون.

- پس بیا با هم بریم، االن تو اتاقشونن



دستش را با فاصله و براي هدایتش به سمت در اتاق مي 
گیرد و بعد از در زدن وارد مي شوند. داخل اتاق كه مي 

شوند رنگش مي پرد، همان مرد جوان به احترام استاد 
فرهمند از جایش بلند مي شود...عاجزانه داخل اتاق چشم 
مي گرداند اما كس دیگري را نمي بیند. لبخندي كه مرد 

جوان مي زند معني دار است. شرمنده سالمي مي دهد و 
سرش را پایین مي گیرد.

- خب دكتر عزیز... اینم دانشجوي ساعي من خانم همتي. 
از دانشجوهاي نمونه كالسشون هست.

خجل از برخود صبح ، گونه اش را بین دندانهایش فشار 
مي دهد

-خب دخترم ، اگه پروژه ات رو آوردي به دكتر نشون بده 
، دكتر راهنماییهاي الزم رو انجام میده

و بعد رو به دكتر مي كند :
- من دیگه باید برم

اخ كه اگر دستش به سحر مي رسید.... تكه تكه اش مي 
كرد ! با توصیفهایي كه از دكتر نوربخش كرده بود عمراً 
اگر فكر مي كرد این همان فرد باشد... جوان حدوداً سي 

ساله ... قد نسبتاً بلند و موهاي مشكي كوتاه و ظاهر 
اتوكشیده و آراسته و البته بسیار مودب ... مرد مقابلش كجا 

و آنهمه توصیف وحشتناك كجا... هنوز از شوك خارج 



نشده ... دكتر كه با استاد فرهمند دست مي دهد از تنها 
شدن با او دوباره استرس مي گیرد. نگران و خجل خارج 
شدن استاد فرهمند و همراهي استاد جوان تا مقابل در را 

تماشا مي كند
- خب خانمِ...

با صداي لرزاني مي گوید:
- همتي هستم

سرش را تكان مي دهد و میزش را دور مي زند و پشتش 
مي نشیند و با دست به صندلي كنار میز اشاره مي كند. مي 

نشیند و كوله اش را روي زانوهایش مي گذارد و با 
نگراني، حواسش را به مقابلش مي دهد.

- خب... طرحتون همواهتون هست؟
- بله

سریع از داخل كوله پوشه را خارج مي كند و دو دستي 
تقدیم مي كند. برگه هاي منظم را ورق مي زند و گاهي 

زیر چشمي به او كه با ناخن پوست لبش را مي كند نظري 
مي كند. ترسیده و دستپاچه است ، درست مثل برخورد 

صبح.
پوشه را مي بندد و كنار مي گذارد

- خانم همتي من باید اینها رو دقیقتر بخونم و اگه نیاز به 
اصالح دیدم هفته دیگه اطالع مي دم.



دست زیر چانه اش مي گذارد و با لبـ ـهایي كه به خنده كش 
آمده ، به او كه زیر نگاههایش كیف و كاپشنش را جمع مي 

كند نگاه مي كند
- در ضمن برنامه درسي من تو سایت دانشكده هست

گوشه لبش به زدن لبخندي باال مي رود : به انضمام عكسم!
سرافكنده لبش را بین دندانهایش مي گیرد و بي حال و دمغ 

از بالتكلیفي از اتاق خارج مي شود
تابستان ١٣٩٢

همگي سر سفره شام جمع شده اند.در خانه شان هنوز هم به 
سبك زمانهاي قدیم سفره روي زمین پهن مي شود و این 

غذا خوردن بهانه اي براي باهم بودن و دور هم جمع شدن 
هست.

- خب نازگل ، حاال این خواستگارت چند سالشه كه به 
خاطرش اینهمه الم شنگه راه انداختي؟

صداي برخورد قاشق و چنگالها متوقف مي شود. خیره به 
قیافه پیروزمندانه شكوفه با صداي ضعیفي مي گوید:

- ٥٠ سال
صابر سرفه اي مي كند:



- زن داداش اون پارچ آب رو رد مي كني اینور. خم مي 
شود و آب را به صابر مي دهد :

- تفاوت سني ١٦ سال كه اونقدرا هم زیاد نیست ... 
مخصوصاً براي كسي تو شرایطِ تو!

بغض مي كند... هرچند دیگر به این طعنه ها عادت داشت 
اما انتظار چنین برخوردي از او را مقابل جمع نداشت. 
ازابتداي ورودش به این خانه سختي هاي زیادي تحمل 

كرده بود... خوشبختانه با گذشت زمان ورق برگشته بود و 
از سوي آنها پذیرفته شده بود... اما شكوفه تغییر ناپذیر 

بود!
كم كم پوزخند گوشه لبـ ـهاي شكوفه ، پشت پرده خیس 

اشكش محو مي شود. حس یك كاالي دست دوم را دارد كه 
به قدري بي ارزشي شده كه هر كسي قیمتِ بیشتري 

پیشنهاد مي كند بالفاصله مال او مي شود.با صداي لرزان 
لب باز مي كند، اما صدایش میان صداي محكم عمه گم مي 

شود:
- شكوفه ! سفره حرمت داره و جاي این حرفهاي خاله زنك 

نیست. بهتره تو مسائلي كه به ما مربوط نمیشه دخالت 
نكني! نازگل خودش عاقل و بالغ ِپس نیازي به نظر دادن 

نمي مونه...



اخمهاي شكوفه در هم مي رود و ساالر نگاه شماتت باري 
نثارش مي كند ... نگاهي كه پاسخش تنها شانه انداختن 

شكوفه مي شود.
عمه نگاهي به جمع مي اندازد

- غذاتون رو بخورید...
ساالر كالفه دستي به صورتش مي كشد و دوباره سر و 
صداي غذا خوردن بلند مي شود. چادرش را جلوتر مي 

كشد و تا حد ممكن سرش را داخل بشقاب غذایش مي كند. 
فكر مي كرد چون شكوفه هم یك زن است او را بیشتر درك 

خواهد كرد اما گویا براي او درك متقابل مفهومي نداشت .
بعد از شام و جمع شدن سفره خودش را در آشپزخانه و 
دور از تیرس نگاههاي ساالر و صابر پنهان مي كند و 

مشغول شستن ظرفها مي شود.
- خوب خودتو براي عمه ات عزیز كردیا!

لب از لب باز نمي كند.
- اما من اگه جاي تو بودم به همین خواستگار مي 

چسبیدم... اگه شوهرت طالقت نداده بود مگه چند سالش 
مي شد؟ فوقش پنج شش سال كوچكتر!

همیشه و هرجا باید برچسب زن ناسازگار بودن را تحمل 
مي كرد!
- نازگل



سر جفتشان به در آشپزخانه مي چرخد... ساالر با قیافه 
گرفته رو به نازگل مي كند:

- مامان كارت داره ...تو اتاقشه...
- ما هم میریم باال... خداحافظ و بدون اینكه منتظر شكوفه 

شود به راهروي منتهي به پله ها مي رود.
عمه به پشتي كنار تختش تكیه داده و با دیدنش دستهایش را 
برایش باز مي كند. روي زمین ، كنار عمه دراز مي كشد 
و سرش را در دامنش فرو مي كند و عطر محبت مادرانه 

اش را نفس مي كشد و میان اشكهایش ناله مي كند:
- عمه!

- جونِ عمه...
- من چرا اینقدر بدبختم؟! چرا من براي خودم هـیچي 

ندارم؟!
- دردت به جونم... اینطور نیست ... تو یه گوهر 

ارزشمندي توي وجودت داري ، هرکسي نمي تونه این 
روح بزرگ رو داشته باشه

با دستهاي چروكیده و تكیده اش موهایش را نـ ـوازش مي 
كند...

- چرا داري خودخوري مي كني؟
- شهاب برگشته



دستش بر موهایش متوقف مي شود
- با زنش دیدمش... نمي تونستم چشم از زنش بردارم.... 

خیلي خوشگل بود...
سرش را از دامنش بلند مي كند و به صورت مبهوت عمه 

نگاهي مي كند و آهي مي كشد و دوباره سرش را روي 
پایش مي گذارد:

- به خدا اصال تو این ده یازده سال بهش فكرم نكردم... 
موقعي كه ازدواج كردم هم تمام حسهایي كه بهش داشتم رو 

كشتم ... دلم مي خواست خوشبخت بشه هرچند كه من 
اصالً روي خوشي رو ندیدم...اما از اونروز كه دیدمش یه 
چیزي سرِ دلم سنگیني مي كنه همش به این فكر مي كنم كه 
اگه نمي ذاشتم بره االن زندگیم چطور بود... االن به جاي 

اون زن من كنارش بودم
نوازشهایش از سر گرفته مي شود؛

- گذشتن و رها کردن خیلی سخته اما تو به این رهایی 
رسیدی ، پس نذار وسوسه های شیطان ذهنت رو مسموم 
كنه ... ناراحت بودنت هم حس کامال طبیعیه .... چون تو 
هم یک زني با عواطف و احساسات طبیعي آهي مي كشد :

- اما تو هر اتفاقي حكمتي هست ...
- دلم داره مي تركه... اونقدر كه زندگیم پرتالطم بوده و 
اونقدر با مسایل زیادی دست و پنجه نرم کردم كه بدبین 



شدم... بریدم. احساس می کنم دیگه نمی تونم بیشتر از این 
کاری برای زندگیم بکنم بخصوص وقتي گذشته ها میاد 

جلوي چشام.
- عزیز دلم... اینقدر زندگیت رو کنکاش نكن... چي مي 

خوایي پیدا كني؟! كه كجا رو کم گذاشته ای، اون زمان که 
از شهاب جدا شدی، دلخوری هایی بینتون بوده ... اما 

تصمیمت بهترین تصمیم بود پس به مرور كردن گذشته ها 
احتیاج نداري ! شک نکن كه خدا برای همه فقط خیر می 

خواهد ، اگه با این دید دنیا را نگاه کنی ، اون وقت به جز 
خیر مطلق نمی بیني و آروم میشي

-می دونم ... اما چرا در عمل چیزي نمي بینم و به جاش 
هر روز با مشکالت جدیدی روبرو مي شم...

- قربونت برم آخه مگه خدا رو در عمل می بینی؟ نه! اما 
ندیدنش باعث میشه اون رو انکار کنی؟ این کاستی از من 

و توِ که ندیدن را بر نبودن می پنداریم . دیدت رو كه 
عوض كني براي باقیش باید همت كني.

- من حتي نمي تونم براي زندگیم تصمیم بگیرم... زبونم 
همیشه كوتاهه... تقصیر من چیه ؟ چون یكبار خواسته من 

اشتباه بود بعد از اون حق انتخاب و تصمیم گیري بیشتر 
رو ندارم!

- اینطور نیست دخترم...دلم روشنه انشالله كه این ماجرا 
ختم به خیر میشه...



- قراره هفته دیگه بیان خواستگاري!
- تو كه ضعیف نبودي! تالشت رو بكن ... برو ببینش... 

شاید مـ ـستقیم باهاش صحبت كردي خودش رو قانع 
كردي؟

دوباره بغضش مي تركد:
- مادر هم راضي شده!

- زبون اونم پیش حاجي كوتاهه...واال دلش خونه... نذار 
زندگیش رو زهر كنه.

تقه ارامي به در مي خورد... سریع پر چادر را سرش مي 
كشد و نیم خیز مي شود

- مامان...
صابر از الي در سرش را داخل مي كند و با دیدن نازگل 

لبخندي مي زند:
- خوب خلوت كردینا! جا برا منم هست؟

لبخندي مي زند
- مادر جان تو برو استراحت كن نازگل وقت دواهام رو 

یادم میندازه... برو كه من و دخترم امشب رو مي خواییم تا 
صبح درد دل كنیم

خنده بلندي سر مي كند:



- طفلكي نازگل كي رو هم براي درد و دل انتخاب كرده... 
شما قرصت رو كه بخوري از صداي خر و پفت نازگل 

فرار كرده !
- برو صابر صداي منِ پیرزن رو در نیار...

- باشه باشه رفتم... فقط پشت سر من غیبت نكنید!
خوب بود ، حضور مادرانه عمه اش را دوست داشت. 
هرچند كه ماهها طول كشیده بود تا توانسته بود اعتماده 

خانواده شان را جلب كند اما به همین هم راضي بود. بینیش 
را باال مي كشد :

- جا نمازتون رو پهن كنم؟
- زحمتت میشه

سریع بلند مي شود:
- كمكتون كنم وضو بگیرین

عمه دست روي زانوهایش مي گذارد و یا علي كنان بلند 
مي شود 

روي تخـ ـت اتاق دراز كشیده و چشمهایش را بسته. وارد 
شدن شكوفه را با چشمهاي بسته هم حس مي كند. مي خزد 

زیر لحاف و نزدیك مي شود و دستش را روي سـ ـینه برهـ 
ـنه اش مي گذارد اما درست زماني كه خم شدن صورت 

شكوفه را حس مي كند ، چشمهایش را باز مي كند



- بیدارت كردم
- نه

زل مي زند به صورتش.شكوفه كمرش را صاف مي كند و 
همانطوري كه چهارزانو روي تخـ ـت نشسته شروع مي 

كند:
- ساالر ... من ... من

با اخم هایش به او خیره مي شود تا باقي حرفش را كامل 
كند ... اما شكوفه با قیافه حق به جانبش ادامه مي دهد:

- خب حرصم میگیره اینقدر كه همتون به این دختره توجه 
مي كنید... دیدي مامانت چطور طرفش رو گرفت... اصالً 

انگار نه انگار من خانم خونه ام... عروسشم... جلوي 
صابر سنگ رو یخم كرد...

نیم خیز مي شود و باالتنه اش را با آرنجش باال مي كشد و 
رخ به رخ او مي شود:

- كارت اشتباه بود...
عصباني مي شود

- اشتباه ؟! چرا اونوقت ؟! چون حرفم حقیقت بود... ساالر 
تو رو خدا تو دیگه چرا؟! االن چند ساله نازگل اینجاست؟
- دِ همین ! تو این ده سال تو رفتار ناشایستي ازش دیدي؟



- دیدم ؟! من یه زنم ساالر ، حس مي كنم ... من فكرِ بد 
رو مي فهمم، درك مي كنم... اصالً واضحه كه نازگل 

حسرت زندگي ما رو داره!
- مگه این بده؟

- ساالر !!! چرا نمي فهمي؟!
- نه نمي فهمم! این اتفاقیه كه براي هركسي ممكنه 

بیوفته.... تو كه دیدي چه زجري كشیده...تو حتي یه لحظه 
هم نمي توني خودت رو به جاش تصور کنی ، تازه یك 

سري مسائل بوده كه هیچوقت پیش ما بازش نکرده ... اون 
االن خیلي تحت فشاره ، پس باید درکش کنیم ....

شانه اي باال مي اندازد:
-به ما چه!

پلكهایش را روي هم مي گذارد و با انگشت فشاري رویش 
مي آورد تا بر خود مسلط شود:

- شكوفه تو از نازگل دو سال هم بزرگتري... این 
رفتارهاي بچه گانه چیه؟ تو به جاي اینكه دركش كني و 

مرهم دردش باشي با حرفهات داري آزارش مي دي و زخم 
زبون مي زني.

- درك! پس كي منو درك كنه؟ منم محبت مي خوام ، 
حمایت مي خوام...توجه تو رو مي خوام... نه اینكه هركس 

هر حرفي زد تو همونطور نگاشون كني!



كالفه نوچي مي كند:
- ازم انتظار نداري كه تو روي مادرم بایستم... اونم جایي 

كه حرف حق مي زنه
بلند فریاد مي زند:

- نازگل ... نازگل .... همه زندگیت ، فكر و ذكرت شده 
نازگل .. اصالً تو چرا باید اینقدر نگرانش بشي؟! توجهت 

فقط باید مال من باشه
- شكوفه تو رو خدا دوباره اون بحثهاي مسخره همیشگي 

رو باز نكن
- فكر مي كني من بحث كردن رو دوست دارم یا با تو سر 
جنگ دارم؟! نه ! اما تو رو خدا یه كم هم از اون وقتي كه 
براي مادر... صابر و نازگل مي ذاري رو هم صرف من 

كن.
-خیلي بي انصافي مي كني! داري با حرفات ناراحتم مي 

كني! كجا برات كم گذاشتم؟
سرش را با تاسف چپ و راست مي كند:

- مادر و صابر هم جزئي از خانوادمون هستن! مي دوني 
كه چقدر مادرم برام عزیزه و چقدر زحمت من رو 
كشیده... در حق تو چقدر خوبي كرده ...چه قبل از 

ازدواجمون و چه بعدش. یادت نمیاد؟



پاییز ١٣٨٠

- كتاب قطوري مقابلش مي گذارد.
اینو بخونید و دو هفته بعد خالصه اش رو به فارسي برام 

بیارین.
چشمهایش گرد مي شود

- تا دو هفته بعد؟!
- مشكلي هست؟

- آخه ... آخه زیاد نیست
- مباحثش ساده ان و خیلي به هم شبیه... سر یك هفته هم 

مي تونین ترجمه كنین.
شوك وارد شده به قدري زیادست كه مغزش فرمان 

خاموشي مطلق صادر كرده و همانطور بهت زده به 
استادش خیره مي ماند.

- طرحتون هنوز كار مي خواد... این كتاب رو كه خالصه 
كنید... چند تا مقاله مشابه بهتون مي دم تا اونا رو هم 

مطالعه كنید و طرحتون رو بازبیني كنید
وا مي رود. این یعني حاال حاال با این استاد جوان كار 

داشت. دلهره اش به جا بود. قصد آزار و اذیت او را كرده 
بود .



- خب اگه سوالي دارید من در خدمتم.
خودكارش را روي میز مي گذارد و با لبخند موذیانه به 

پشتي صندلي تكیه مي دهد و در دل به دستپاچگي 
دانشجوي سفارشي دكتر فرهمند مي خندد.نازگل وسایلش 
را بر مي دارد و مثل شكست خورده ها قصد خروج مي 

كند
- خانم همتي

دستش روي دستگیره در مي ماند و به طرف میزش بر مي 
گردد. با كف دست ضربه كوتاهي روي كتاب مي زند

- این یادتون رفت.
شرمنده سرش را پایین مي اندازد تا سرخ شدنش مشخص 
نباشد. با عجله به طرف میزمي رود تا كتاب را بر دارد 

اما میانه اتاق سكندري مي خورد و با شدت به طرف 
میزاستاد پرت مي شود و كیف و كالسور از دستش رها 
مي شود و برگه هایش به هر طرف پخش مي شود. دلش 
مي خواهد همانجا میان اتاق استاد نوربخش بنشیند و هاي 

هاي گریه كند. خم مي شود و با دستهاي لرزان برگه ها را 
یكي یكي از روي زمین جمع مي كند... بلند شدن او را 

حس مي كند و صداي قدمهاي محكمش را ، اما از شدت 
خجالت همانطور سر به زیر مي گیرد . كنارش خم مي 

شود و سریعتر از او برگه ها را جمع مي كند و بلند مي 



شود و طرف میزش مي رود. كتاب را روي كالسور مي 
گذارد و با قیافه جدي به سمتش مي گیرد:

- ممنون
دیكر خبري از ان لبخند شیطاني كج روي لبـ ـهایش 

نیست...
- اگه تو كار ترجمه به مشكل بر خوردید از خودم كمك 

بگیرید
- چشم

به سرعت از اتاق خارج مي شود و به طرف سرویس 
بهداشتي دانشگاه مي دود. حالش بد بود... چند مشت آب 

سرد به صورتش مي زند تا از التهاب درونش كم شود... 
دوباره خراب كرده بود و مقابل استاد جوان ضایع شده بود 

سرش را به زیر مي اندازد و چشمه اشكش مي جوشد، 
میان گریه هایش با صداي آهسته و گرفته زمزمه مي كند:
- همش فكر مي كنم اگه یه بچه داشتیم چي مي شد ؟! منم 

از تنهایي در میومدم... ساالر بذار ...
انگششت ساالر به نشانه سكوت روي لبـ ـهایش مي نشیند و 

اجازه ادامه دادن نمي دهد
- تو زن مني ، عزیز مني!



به پشتي تخـ ـت تكیه مي دهد و شكوفه را میان دستهایش 
باال مي كشد. چانه اش را روي سرش مي گذارد و لبـ 

ـهایش را به موهایش مي چسباند. با وجود شش سال تفاوت 
سني ، هیچوقت تفاهم نداشتند و همیشه او بود كه در نهایت 

كوتاه مي آمد ... فكر مي كند واقعاً تفاوت سني مي تواند 
مالك تفاهم دو طرفه باشد؟باالخره شكوفه آرام مي گیرد ، 

خم مي شود و بـ ـوسه كوتاهي بر روي لبـ ـهایش مي 
نشاند...بـ ـوسه اي كه بعد از چند ماه دوري كردنهاي 

شكوفه و جدایي فیزیكیشان جریاني داغ در تنش تزریق مي 
كند.... با حس هجوم گرمي و هیجان ، بـ ـوسه هایش به 
سرعت تا چانه و زیر گلو و روي سـ ـینه اش ادامه مي 

یابد...
دستش سر مي خورد به زیر دامن لباس خوابش اما قبل از 
بند شدن انكشتهایش به لباس او، شكوفه با حرص دستش را 

از روي پایش پس مي زند:
- اون رو باید آخر از همه در بیاري... اما تو اول از همه 
میري سراغش ! همیشه به فكر خودت و حسهاي جسمیت 

هستي ! اما هنوز یه معاشقه دو طرفه رو یاد نگرفتي!
سرش عقب تر مي رود و با لحن بدتري ادامه مي دهد:

- من به این محبت كردنهاي عجله اي و مختصرت نیازي 
ندارم

با تعجب كنار مي رود...



- شكوفه! چي مي گي؟!
سرش به حالت قهر برمي گردد:

- تو هیچ وقت نیازهاي منو نفهمیدي چون فقط به خودت و 
ارضاي نیازت اهمیت مي دي

پوفي مي كشد و از روي تخـ ـت بلند مي شود. تمام حس 
خوش چند ثانیه قبل پر كشیده و جایش را حسِ بدِ پس زده 

شدن گرفته بود.مدتي بود كه رابطه هایشان ناتمام و با 
تحقیر و تمسخر همراه میشد. شكوفه همیشه براي به كرسي 

نشاندن حرفهایش از حربه تحریم استفاده مي كرد و همین 
وضع را بدتر مي كرد. هر بار كه حریصانه نزدیكش مي 
رفت به طرز وحشتناكي پس زده مي شد و حس بدي در 
وجودش ریشه مي كرد... اما نه تنها با دوري كردنش، 
رابطه شان بهتر نمي شد بلكه از نظر عاطفي هم از هم 

دور مي شدند...
به تیشرتش چنگ مي زند و از اتاق بیرون مي زند... نیاز 
به هواي خنك داشت...كالفه نگاهي به شلوارش مي اندازد 
و راه نرفته را بر مي گردد... یكراست وارد حمـ ـام مي 
شود...الاقل زیر دوش آب ولرم مي توانست به افكارش 

سازمان دهد.
---------------—
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- كتاب قطوري مقابلش مي گذارد.
اینو بخونید و دو هفته بعد خالصه اش رو به فارسي برام 

بیارین.
چشمهایش گرد مي شود

- تا دو هفته بعد؟!
- مشكلي هست؟

- آخه ... آخه زیاد نیست
- مباحثش ساده ان و خیلي به هم شبیه... سر یك هفته هم 

مي تونین ترجمه كنین.
شوك وارد شده به قدري زیادست كه مغزش فرمان 

خاموشي مطلق صادر كرده و همانطور بهت زده به 
استادش خیره مي ماند.

- طرحتون هنوز كار مي خواد... این كتاب رو كه خالصه 
كنید... چند تا مقاله مشابه بهتون مي دم تا اونا رو هم 

مطالعه كنید و طرحتون رو بازبیني كنید
وا مي رود. این یعني حاال حاال با این استاد جوان كار 

داشت. دلهره اش به جا بود. قصد آزار و اذیت او را كرده 
بود .

- خب اگه سوالي دارید من در خدمتم.



خودكارش را روي میز مي گذارد و با لبخند موذیانه به 
پشتي صندلي تكیه مي دهد و در دل به دستپاچگي 

دانشجوي سفارشي دكتر فرهمند مي خندد.نازگل وسایلش 
را بر مي دارد و مثل شكست خورده ها قصد خروج مي 

كند
- خانم همتي

دستش روي دستگیره در مي ماند و به طرف میزش بر مي 
گردد. با كف دست ضربه كوتاهي روي كتاب مي زند

- این یادتون رفت.
شرمنده سرش را پایین مي اندازد تا سرخ شدنش مشخص 
نباشد. با عجله به طرف میزمي رود تا كتاب را بر دارد 

اما میانه اتاق سكندري مي خورد و با شدت به طرف 
میزاستاد پرت مي شود و كیف و كالسور از دستش رها 
مي شود و برگه هایش به هر طرف پخش مي شود. دلش 
مي خواهد همانجا میان اتاق استاد نوربخش بنشیند و هاي 

هاي گریه كند. خم مي شود و با دستهاي لرزان برگه ها را 
یكي یكي از روي زمین جمع مي كند... بلند شدن او را 

حس مي كند و صداي قدمهاي محكمش را ، اما از شدت 
خجالت همانطور سر به زیر مي گیرد . كنارش خم مي 

شود و سریعتر از او برگه ها را جمع مي كند و بلند مي 
شود و طرف میزش مي رود. كتاب را روي كالسور مي 

گذارد و با قیافه جدي به سمتش مي گیرد:



- ممنون
دیكر خبري از ان لبخند شیطاني كج روي لبـ ـهایش 

نیست...
- اگه تو كار ترجمه به مشكل بر خوردید از خودم كمك 

بگیرید
- چشم

به سرعت از اتاق خارج مي شود و به طرف سرویس 
بهداشتي دانشگاه مي دود. حالش بد بود... چند مشت آب 

سرد به صورتش مي زند تا از التهاب درونش كم شود... 
دوباره خراب كرده بود و مقابل استاد جوان ضایع شده بود.

—------------—
با سحر روي نیمكت حیاط و زیر درختي كه برگهایش 

رنگ پاییزي تن كرده اند نشسته اند. آنقدر گرفته و مغموم 
است كه حال حرف زدن ندارد.

- نازگل یه چیزي بگو ... تو همینطوریش هم كم حرفي... 
خدا نكنه ناراحتم باشي كالً دیگه میري رو میوت!

حوصله نداشت. ذهنش دگیر طرحش بود و خرابكاریهاي 
اخیرش.

- تو كه زبانت خوبه... بیست صفحه در میون ترجمه 
كن... تموم میشه... باور كن خودش هم تا حاال كتاب رو 

ورق نزده



- توش پره با دست خطش
- آخیش!! خیالم راحت شد... فكر كردم از هیجان زیادي 

الل شدي!
-خیلي زیاده ... سیصد صفحه!! آخه من چطوري دو هفته 

اي خالصه اش كنم
- واقعاً به خاطر این ناراحتي ؟

- سحر پام پیج خورد ، داشتم میوفتادم رو میزش! به 
زحمت خودمو نگه داشتم

جلوي خنده اش را نمي تواند بگیرد.
- پس دردت اینه ! بي خیال... روحشو شاد كردي ... مي 

خوایي یه صفحش رو بدي من ترجمه كنم؟!
خنده اش مي گیرد... یك صفحه از سیصد صفحه كمك 

زیادي بود!
- تا من بخوام لغتهاي همون یه صفحه رو در بیارم تو 

سیصد صفحه رو تموم كردي....
- اصال یه فكر دیگه! تو عصر با ما بیا... بین بچه ها تقسیم 
مي كنیم هر كسي ده بیست صفحه بر میداره... یك هفته اي 

تموم میشه
- كجا؟



- حواست نیستا... با بچه ها توي كافي شاب قرار داریم، یه 
اب میوه اي ، بستني اي میزنیم به رگ

- نه نمي تونم بیام ، بعدشم زشته. اصالً كسي قبول نمیكنه
- خودم تو رو در بایستي مي زارمشون! تو فقط بشین نگاه 

كن شاید یكمم هم روابط اجتماعیت باال بره!
نگاه برنده اي به سحرمي اندازد.

- اِ خب مگه دروغ مي گم؟
- سحر تو كه منو میشناسي. اوالً من اهل این جور كارا 

نیستم... اصالً با گروه خوني من سازگار نیست ... در ثاني 
حاجي اگه بفهمه من همچین كاري كردم خون به پا مي 

كنه!
- كار خالفي نمي كنیم ؟ مگه توي كافي شاپ نشستن و گپ 

زدن خالفه؟! تو اینقدر خودت رو از بقیه جدا كردي كه 
منزوي شدي ... جز من دوست دیگه اي نداري.

اخمهایش در هم مي رود:
- گفتم كه حاجي نمیزاره

- اي بابا.... مگه حاجي قراره بفهمه؟! از اینجا با هم مي 
ریم ... فوقش میشه یه ساعت .... خوب بهشون بگو كالس 

داشتم. تازه تو بیایي زارع هم میاد...
- زارع؟!



- آره ، فكر كرده بودي اومدن تو مهمه!!
مي خندد:

- نه بابا! به خاطر اومدن اون دارم اینهمه خودمو به آب و 
آتیش مي زنم!

- من هیچ عالقه اي به بودن باهاش ندارم.
- اما اون داره و تو خودتو به خریت زدي!

شانه اي باال مي اندازد
جدي مي شود و با خوشحالي كه سعي در پنهان كردن دارد 

به سمت نازگل متمایل مي شود:
- راست مي گي نازگل... یعني اصال برات مهم نیست؟

متعجب به سمت سحر بر مي گردد
- بله.... اما نمي دونم تو چرا همش مي خوایي منو به 

ریش زارع ببندي؟
سرش را پایین مي اندازد و با زیپ كیفش بازي مي كند:

- یعني اگه من بخوام... اصال ولش كن...پس نمیایي دیگه؟ 
وسرش را با تاسف تكان مي دهد

- امّلي دیگه! حاال اگه دو تا هم پسر كنارت بشینن و راجع 
به درس و كتاب حرف بزن عیبه؟

- سحر من نمي تونم به خانوادم دروغ بگم... چون بعدش 
عذاب وجدان میگیرم و شب تا صبح خوابم نمي بره.... 



دوست ندارم از اعتمادشون سو استفاده كنم! به خاطر همینه 
آسه میام و میرم و با كسي كاري ندارم....

- باشه حاال چرا عصباني میشي. اینقدر سرت رو تو الكت 
فرو كن تا تنها بموني... اصال به من چه.

- اگه از اینكه با من دوست شدي ناراحتي ...
محكم به بازویش مي كوبد:

- اِ دیوونه ... این حرفها چیه.... ببین چه زود هم ناراحت 
میشه ... جمع كن اون اشكهات رو ... من عاشقتم .... مگه 

نمي بیني اینقدر آویزونت شدم... پاشو ... پاشو... براي 
اینكه از دلت در بیارم بریم زیراكسي دو صفحه از اون 

كتاب رو زیراكس كنم... 
میان تلي از كاغذ و كتاب اطرافش گم شده. سرش را با 

لبخندي تكان مي دهد و اسم روي كتاب را مي خواند:
- این كتاب رفرنس نیست . من اصالً ندیدمش...

- گفتم كه دكتراش رو اینجا نخونده
- آها...گفتي گرایشش چي بوده؟

- نمي دونم ...
- با توجه به این كتاب حتماً پلیمره ...

داخل جلد را نگاه مي كند...



- ٢٠٠١ هم هست ... بعید میدونم ترجمه اش رو بشه پیدا 
كرد...مثل اینكه استادت زرنگتر از این حرفهاست... البته 

سر دوهفته هم تموم نشه هیچ اتفاقي نمیوفته اما ما هم 
سورپرایزش مي كنیم...

- چطوري؟
- من امشب اونجاهایي كه مهمه رو عالمت مي زنم ... از 

دوستهام هم مي تونم كمك بگیریم ولي احتماال نیاز نباشه
چشمكي مي زند:

- باالخره همرشته بودن این مزیتها رو داره!
خوشحالي در چشمهاي نازگل موج مي زند.با حسین هم 

رشته بودند ، با این تفاوت كه مدرك لیسانس و فوق 
ِمهندسي شیمي او از دانشگاه سراسري بود و نازگل قبولي 

دانشگاه آزاد .
- حاال هم پاشو بیا شامت رو بخور و الكي خودت رو تو 

اتاق حبس نكن.
شب صفحات مشخص شده را مقابلش مي گذارد. بیش از 

صد صفحه نیست و همین كارش را راحت تر مي كند. 
ترجمه نیمي از صفحات را خود حسین به عهده گرفته و 

باقیش را به نازگل محول كرده.



برگه هاي دست نویس را كه حدود صد بیست صفحه اي 
بود ، مقابل نوربخش مي گذارد. جا مي خورد اما كم 

نمیاورد.
خالصه ها را ورق مي زند و با لبخند تحسین برانگیزي 

رو به او مي كند:
- عالیه!

و خالصه ها را روي میز مي گذارد
- با اجازتون من این ترجمه ها رو به بچه هاي ارشد هم 

میدم... البته باید براي تكمیل طرحتون از همین مطالب به 
انضمام

كشویي كنار میز را باز مي كند
-به انضمام این مقاالت استفاده كنید...

مقاالت را به سمتش مي گیرد:
- پنج تا مقاله به روزه ، لطفا اینا رو هم بخونید و به قسمت 

بررسي متونِ طرحتون اضافه كنید
- چشم

مقاله ها را بر مي دارد و تشكري مي كند و به طرف در 
مي رود

- خانم همتي ؟



به طرفش بر مي گردد. از پشت میزش بلند شده و كنار 
كتابخانه مي ایستد:

- تو كار ترجمه كي كمكتون كرده؟
مكث مي كند اما بدون تردید جواب مي دهد:

- برادرم
ابروهایش كمي باال مي روند.

- فوق لیسانس پتروشیمي هستند
با سرش تایید مي كند و نازگل با خداحافظي از اتاق خارج 

مي شود
به خاطر تحویل كار ترجمه ازشب گذشته حال درستي 

نداشت و حاال به خاطر كنسل شدن كالس ظهرشان 
خوشحال بود. همراه سحر در راهرو شلوغ قدم بر مي 
دارد . سر و صداي همهمه دانشجوهاي بیكار در سالن 

آزار دهنده ست.
- بریم بوفه یه چیزي بخوریم

به عقب بر مي گردد اما سحر او به طرف پله ها هل مي 
دهد...

سحر با دو لیوان چاي و بیسكویت بر مي گردد و روي 
صندلي كنارش مي نشیند
- چته؟ چرا رنگت پریده؟



- چیزي نیست شب رو خوب نخوابیدم، فشارم افتاده
بیا اینو بخور... بیسكویت شكالتي را به سمتش مي گیرد و 

لیوان چایي را مقابلش مي گذارد. سحر سقلمه اي به 
بازویش مي زند:

- اومد
استفهامي نگاهش مي كند... سحر هوفي مي كشد و با چشم 

و ابرو به زارع كه از ته راهرو وارد بوفه مي شود ، 
اشاره مي كند. قبل از شكار نگاهش سریع سرش را پایین 

مي اندازد و با چاییش مشغول مي شود اما زیر چشمي مي 
بیند كه كنار دوستانش و روبه سمت آنها مي نشیند.

سحر سرش را نزدیكتر مي آورد:
- داره نگامون مي كنه

و با سر پاسخ احوالپرسیش را مي دهد
و در حالي كه لحظه اي چشم از او بر نمي دارد ادامه مي 

دهد:
- راستي خبر داري كالس ترمودینامیك رو كي میاد؟ ! 

شاید نوربخش بیاد
- از كي دكتراها براي كارشناسیها درس مي دن؟

- گفتم وسط ترمه ... شاید برنامه هاشون به هم بخوره.
- سحر كاش بریم



- چرا چون داره نگات میكنه!
آهي مي كشد:

- اي كاش توجهش به من بود
قیافه اش رنگ تعجب مي گیرد... گفتن این حرفها از سحر 

بي خیال بعید بود
مسیر نگاه پر از حسرتش را مي گیرد
- سحر !! نكنه تو ازش خوشت میاد؟

سرش پایینتر مي افتد
- ببخشید
مي خندد:

- راس مي گي؟!
- اگه تو دوسش داشتي هیچوقت نمي گفتم...دوسش 

نداري... مگه نه؟!
سرش را تكان مي دهد و سحر از سر آسودگي نفسش را 

بیرون مي دهد:
- به نظرت بهش بگم؟

ابروهاي نازگل باال مي پرد...
- خب اگه نگم كه بهم توجه نمیكنه... اصال منو نمي بینه تا 

همه حواسش به توه



- اما این كار سنت شكنیه
-مي دونم ولي مي خوام بگم حتي اگه فكر كنه دختر سبكیم 

... اگر نگم همیشه تو دلم میمونه...الاقل تكلیفم مشخص 
میشه اگر نخواد نهایتش میرم با یكي دیگه ازدواج میكنم و 
سعي میكنم نبینمش و كال فراموش كنم ... كمكم مي كني؟

- من؟!! چطوري؟
- مـ ـستقیم كه نمي تونم بهش بگم دوسش دارم... كلي فكر 

كردم ... نظرت چیه یه نامه بنویسم و تو بهش بدي؟
از تعجب ، تون صدایش باال مي رود

- من؟!!
با ترس به اطرافش نگاه مي كند

- آره... خب انوقت تكلیفش با تو هم مشخص میشه
نیشخندي مي زند

- حتي فكرش رو هم نكن... من نمي تونم
از همان جلوی درو درحال کندن کفشهایش سالم بلندی می 
دهد و بالفاصله وارد پذیرایی میشود . زهرا روی مبل و 
محو تماشای تلویزیون می باشد و حرکتی نمی کند.جلوتر 
می رود و به صفحه تلویزیون خیره می شود.. چشمهایش 

از تعجب ریز می شود و با صدای بلندتری می گوید:



-آنی شرلی؟
باالخره زهرا به خودش می آید:

- سالم آبجی کی اومدی؟
خم می شود و گونه اش را می کشد:

- تا حاال مگه ده دفعه ندیدیش
می خندد و او هم خنده اش میگیرد .

- مامان خونه اس؟
سرش را پایین می اندازد و دوباره به ال سی دی زل می 

زند.
وارد آشپزخانه می شود:

-سالم من اومدم
پشت میز آشپزخانه و در حال پوست کندن سیب زمینی 

سرش را بلند می کند.
-سالم عزیزم... خسته نباشی.

-ممنون.... چرا ناراحتی؟
انگشتش را روی بینیش می گذارد و با صدای آهسته ای 

می گوید:
- خانواده حامد جواب می خوان...

با تعجب روی صندلی روبرویش می نشیند



- این همه عجله برای چیه؟ زهرا همش ١٧سالشه....
- فقط می خوان نشونش کنن .... خانواده ش خیلی خوبن... 

اصیل...با دین و ایمان....وضع مالیشون هم که ماشالله 
خوبه...

- حاجی چی میگه؟
-می دونم نظرش مساعده ولی تا تو رو سرو سامون نده 

راضی نمیشه
- اما به نظر من زهرا بچه است

- یه انگشتر نشون می ندازن ... البته نشونشم بکن تا 
درسش تموم نشده که عروسی نمی کنن...

- من مشکلی ندارم...
- نه دخترم... مردم چی می گن...که خواهر بزرگش حتما 

عیب و ایرادی داشته
-خب االن من چکار باید بکنم؟

مـ ـستاصل نگاهش می کند
- نه مامان ... تا درسم تموم نشده نمی خوام به ازدواج فکر 
کنم... یا خواستگار بیاد... خواسته زیادیه؟ مگه چند سالمه؟

لباسهایش را با بلوز دامن گشادی عوض می کند و وارد 
آشپزخانه می شود. سری به یخچال می زند. ساالد اولیه 



داخل یخچال را بیرون می کشد. ساندویچ بزرگی درست و 
همراه بیش دستی کنار زهرا می نشیند:

- درسات رو خوندی؟
- اوهوم

گاز بزرگی به ساندویچ می زند
-آبجی داداش می خواد زن بگیره؟

فکش از جویدن می ایستد و با تعجب به سمت زهرا بر می 
گردد:

- کی گفته؟
- مامان داشت به بابا می گفت ...که دیگه وقتشه...که 

خانواده خوبه و نجیبیه.
-کار خوبی نکردی گوش ایستادی ... شاید مامان بابا 

بخوان حرف خصوصی بزنن
لبـ ـهایش را جمع می کند و شانه اش را باال می اندازد و 
دوباره حواسش را به تلویزیون می دهد. به نیم رخ زهرا 
دقیق می شود... صورتی بچه گانه با لبـ ـهای پر و بینی 

کشیده ... برای زن شدن خیلی کم سن و سال بود.
.............

برگه ای مقابلش می گذارد
-این چیه؟



- نامه ای که گفتم... کلی فسفر سوزوندم تا بنویسمش
- رو من حساب نکن ... من که گفتم خجالت می کشم

- چرا افه میایی ....اصال تو چه دوستی هستی...
- بهم حق بده ... سخته. ..

- اصال کی گفت تو بدیش ... فعال بخون ببین خوبه؟
نامه را باز می کند ...

- یکم خوش خط تر می نوشتی
جلوی خنده اش را نمی تواند بگیرد از ابراز عالقه این 

شکلی.
- نخند!

به زحمت خودش را کنترل می کند:
- آخه اینا چیه نوشتی... صدایش را پایین می آورد:

- آخه کدوم دختری میاد به یه پسر میگه برات میمیرم؟
می خندد:

- بدون تو نمی تونم نفس بکشم ...تو عشق منی...
سحر با مشت به بازویش می کوبد.

- این شعره چیه ؟
دوباره می خندد و با صدای آرامتری می خواند:



- یکی را دوست می دارم ولی او هرگز نمی داند ....
اشک جمع شده کنار چشمهایش را با نوک انگشت می گیرد 
و سعی می کند جدی شود و رو به سحر که با نیش باز به 

او زل زده می کند
- اسمتم که ننوشتی از کجا بفهمه از طرف کیه؟

نیشش جمع می شود ومحکم می کوبد بر گونه اش...
- وای خدای من اینهمه زحمت کشیدم نفعش رو تو قرار 

بود ببری... داشتم دستی دستی تو رو می زاشتم تو دامنش
- دیوونه!

- نازی تو خطت قشنگه برام با خط خوبت پاک نویسش می 
کنی؟

دست در کیفش می کند و برگه خوشبویی در می آورد:
- روی این..

- همینارو بنویسم، مطمئنی؟
-آره... خب حرف دلم رو زدم دیگه... در ضمن اسمم رو 

هم ننویس ... نمی خوام به اسم ازم مدرک داشته باشه...
- باشه ....من یه چایی دیگه می خوام... برای تو هم 

بگیرم؟
سرش را باال می اندازد.



تا نازگل با لیوان چایی بر گردد ، کاپشنش را می پوشد و 
آماده می نشیند.لیوان را روی میز می گذارد و نگاهی به 

ساعتش می اندازد:
- میری؟

-مگه تو نمیایی؟
- باید طرح اصالح شده رو به استادم بدم ...

- منتظرت می مونم
- نه تو برو ...مشخص نیست چقدر کارم طول بکشه... 

حسین قراره بیاد دنبالم
- ای ول به پسر حاجی...

با دست اشاره ای به موهای بیرون زده از مقنعه و آرایش 
مالیمش می کند:

-پس تو رو با من نبینه بهتره
سریع وسایلش را بر می دارد و خداحافظی می کند... با 

صدای سحر متوقف می شود:
- راستی نازگل نامه رو تو کیفت گذاشتم...

" باشه" ای می گوید و به طرف اتاق اساتید می رود.
هرچند شوکه شده بود و انتظار چنین كاري ازدختري مثل 
او را نداشت.... اما این نامه عاشقانه کل روزش را ساخته 

بود....خنده سرخوشانه ای می کند و دوباره به فكر مي 



رود .... عشق در یک نگاه! مگر این دختر چند دفعه او را 
دیده بود که نامه عاشقانه اي برایش نوشته بود... پوشه 
طرح را باز مي كند و دنبال اسم كوچكش مي گرد... 
نازگل همتي... زیر لب چند باري زمزمه مي كند تا 

خاطرش بماند ... اسمش هم مانند چهره اش زیبا و ناز 
بود... نامه را روی میزش پرت می کند و با لبخندی كنار 

پنجره مي ایستد و به حیاط خانه شان خیره می ماند .

اولین باری نبود که دختری نخ مي داد یا ابراز عالقه مي 
كرد. اصالً خودش همیشه از حركات و رفتار یك دختر به 
راحتي تا ته فكرش را مي خواند اما این دختر خجالتي با 

این نوع پوشش ، رفتار متین و بیشتر خجل چطور عاشق 
پسري با ده سال تفاوت سني شده بود!

دوباره پشت میزش بر می گردد و دستش به نامه دراز می 
شود و دوباره لبخندِ بی اراده اي روی لبـ ـهایش می 

نشیند... خیره به دست خط کج و معوجش می شود... با 
وجودی که پدر و مادر روشن فکری دارد اما خودش آدم 

متعصب و معتقدي هست...البته كه شیطنت هایی هم داشته 
، اصال از نظر او زندگي بدون شیطنت لطفي ندارد، 

اماهمیشه حد خودش را مي داند و پاي اعتقاداتش محكم مي 
ماند و با وجودی که چندین سال زندگیش را در خارج از 

كشور گذرانده ، هیچوقت پایش نلغزیده ... زنهای معدودي 



هم كه وارد زندگیش شده اند، باعث نشده بود كه بي بندو 
باري كند و ارتباطش هیچوقت از لمس دست یا بـ ـوسه 

فراتر نرفته بود.
دوباره قیافه مظلوم و خجالتي دانشجوی عاشق پیشه اش 

مقابل چشمهایش می اید، چقدر این دانشجوی سفارشی دکتر 
فرهمند جسارت خرج کرده بود برای رو کردن 

احساسش.... کنار چشمش را با انگشت می خارد... بدش 
نمی آمد کمی سر به سر این دانشجوی سر به زیر گذارد . 

قصد ازدواج نداشت و خیلی هم در این مورد سخت گیر 
بود... معیارهای خاصی برای زن اینده اش داشت و با 

وجودی که حجاب از اولویتهایش بود اما به نظرش باقی 
معیارها با نازگل هماهنگ نبودند ...

خم می شود و از جاقلمي خودکار قرمزی بر می دارد و 
گوشه نامه یادداشتی می نویسد :

من شیفته برق نگاهت شده ام
دلباخته روي چو ماهت شده ام

بعد از غزل عشق كه جوشید ز دل
با ثانیه ها چشم به راهت شده ام



به پشتی صندلی تکیه می دهد و روي چرخهایش تنش را 
مي چرخاند ...هـ ـوس بازي كرده بود... از اخرین 

شیطنتش چند ماهي مي گذشت... مي خندد ... .بازي خوبي 
بود ...دلش براي دیدن عكس العمل او لحظه شماري مي 

كرد.
نگاهی به ساعت می اندازد. نزدیک هشت شب بود. در 

اتاق را باز می کند و با طمانینه پله ها را یکی یکی پایین 
می رود ...اما با دیدن صونا كه روی مبل رو به پله های 

دوبلکس نشسته و پا روي پا انداخته حالش گرفته می 
شود.لحظه اي مكث مي كند و دقیق مي شود ، آرایش غلیظ 
و لباسي كه برجستگیهاي تنش را به نمایش گذاشته بود ... 

ابرو باال مي اندازد او از همان ابتدا مردود بود و قطعا 
نمي توانست وارد لیست انتخابهایش شود، صونا به احترام 
او بلند می شود و خنده پسر کشی تحویلش می دهد و حین 

احوالپرسی دستش را به طرفش دراز می کند..
با ابروهای باال رفته چند ثانیه ای به دست او خیره می 

ماند. مثل اینکه چاره ای نبود . ساعتی باید حضور او را 
تحمل می کرد. 

بالفاصله وارد آشپزخانه می شود
- این اینجا چکار می کنه؟

هین بلندی می کند...



- زشته می شنوه... دعوتت کرده بودن خونشون ، نرفتي 
... حاال اومده برگشتنت رو تبریک بگه.

-برگشتنم رو؟
-دختره خوبیه. ..

بی اراده ابروهایش باال می پرد... این بحث بی فایده بود
-میرم باال
-صبر کن

به طرف مادرش بر می گردد
- پسرم تو االن سی و دو سالته... دیگه کم کم باید به فکر 

باشی
-هستم اما به وقتش

مادر خوشحال می شود
- واقعا کسی رو مد نظر داری؟

لبخندش را جواب موافق تعبیر می کند و شتابزده کریستال 
پر از میوه را بلند مي كند و دست پسرش می دهد

-اینو ببر تو پذیرایی. ... تا اومدن پدر و خواهرت که می 
تونی تحملش کنی؟

و چشمکی می زند.



تابستان ١٣٩٢

میان شلوغي ظهر ، به سختي جاي پاركي پیدا مي كند و 
باقي مسیر نسبتاً طوالني را پیاده مي رود. به ورودي 

بازار كه مي رسد ، كنار داالن سرپوشیده مكثي مي كند . 
میان شلوغي و مردمي كه تنه زنان از كنار هم رد مي 

شوند و باربرهایي كه با چرخ دستي بارشان را حمل مي 
كنند چشم مي گرداند ؛ وقت زیادي نداشت و باید سریعتر 
به شهرستان بر مي گشت. با پرس و جویي كوتاه باالخره 

حجره حاج نائب را پیدا مي كند.
فرشها و تابلوهاي دست بافت و ابریشم نصب شده روي 

دیوار و فرشهاي روي هم پهن شده كنار در چوبي، فضاي 
بزرگ دكان را شلوغ و بي نظم كرده. پسر جواني همراه 
مرد میانسال كنار تخـ ـته فرشي ابریشم ایستاده و طرح و 
نقش فرش را توصیف مي كند. نزدیكتر مي رود... پسر 

صحبتش را قطع مي كند و با روي گشاده به سمتش بر مي 
گردد:

- خوش آمدید... چه كمكي از دست من بر میاد؟
- با حاج علي نایب كار داشتم

به ته دكان اشاره مي كند:



- پشت میزشون نشستن

ته حجره مردي با هیكل متوسط پشت میز چوبي نشسته و 
سرش با دفتر و ماشین حساب گرم مي باشد. صورت 

كشیده و مردانه اش با ته ریش مزین شده و حجم سفیدي 
موهایش چشمگیرست . با افسوس سري تكان مي دهد ...به 
نظر خیلي بیشتر از پنجاه سال مي آمد. به محض بلند شدن 

سر مرد به سمتش قدم تند مي كند و بعد از سالم و 
احوالپرسي هاي معمول خودش را معرفي مي كند. حاجي 
لبخندي مي زند و با دست به صندلي كنار میز اشاره مي 

كند و با صداي بلندتري رو به شاگردش مي كند:
- صمد دو تا چایي بیار ... و دوباره رو به ساالر مي كند:
- خب جناب مهندس این دیدارتون رو مدیون چي هستیم؟

به زبان آوردن درخواستش خصوصا براي مردي در 
جایگاه پدرش، دشوار بود. به چشمهایش زل مي زند و 

سعي مي كند اقتدارش را حفظ كند:
- به خاطر مساله مهمي خدمتون رسیدم ... درستش اینه كه 

بگم از شما یك درخواستي دارم
ابروي حاج نایب باال مي پرد:

- استدعا دارم از ازدواج با خانم همتي منصرف بشید.



تغییر واضح صورت حاجي از او پنهان نمي ماند. ابرو در 
هم مي كشد اما قبل از به زبان آوردن كلمه اي ساالر پیش 

دستي مي كند:
-البته این خواسته دختر داییم هم هست. حتماً اطالع ندارید 

كه این ازدواج علي رغم میل باطني ایشونه!
مدتي خیره به دستهایش روي دفتر حساب و كتاب مي ماند

- پسر جان بهتر نیست در مسائل بزرگترها دخالت نكنید و 
اجازه بدید كه خودشون تصمیم بگیرن

- قصد جسارت ندارم جناب اما...
- ولي و اما نداره ... خانم همتي قیم دارن ، یقیین دارم كه 

خود حاج فیاض بیشتر از شما نگران زندگي ایشون 
هستن... علي عین حال نیازي به دلسوزي شما ندارن... 

بنده هم ازشما كسب تكلیف نكردم!
-حق با شما هست حاج فیاض قیم و پدر خانم همتي هستن 

اما متاسفانه در این مورد ابداً به خواسته قلبي ایشون 
توجهي نمي كنن.

- من مشكلي تو این ازدواج نمي بینم... نه مي خوام صیغه 
اشون كنم نه درخواست غیر اخالقي دارم... هدفم ازدواج 
دائم و رسمي ، با رضایت خانواده اشون هست. براي یك 

زن تنها چي از این بهتر؟



شاگرد دكان استكان چایي را مقابلش مي گذارد . فرصت 
را غنیمت مي شمارد و رشته كالم را به دست مي گیرد:
- اگر اجازه بفرمایید بنده عرایضم رو تموم كنم ، تصمیم 

نهایي با خود شما.
شاید بشه اختالف در سالیق، اختالف تحصیلی، فرهنگی یا 

هر اختالف دیگه اي رو تا حدودی تعدیل یا حتي کامال 
برطرف کرد اما اختالف سنی شانزده ، هفده سال به هیچ 

شکل قابل تغییر نیست. قطعاً اگر تناسب سني به خوبي 
رعایت بشه از لحاظ ذهني، عاطفي و زناشویي مشکالت 
کمتري به وجود میاد... حاج آقا بحث سر تفاوت دو دهه 

هست... تفاوت جواني و میانسالی ، تفاوت در تجربه هایي 
كه شما به اقتضاي سن و سالتون كسب كردید اما هنوز 
ایشون به اون مرحله نرسیدند... طبیعیه كه شانزده سال 
تفاوت سني زمینه عدم تفاهم را به وجود میاره و پشت 
بندش مسبب مشکالت در روابط زناشویی خواهد شد.

با تردید به صورت اخم آلود او نگاه مي كند:
-امیدوارم منظورم رو رسونده باشم...حتماً در جریان 

زندگي و ازدواج ناموفق خانم همتي هستید. در واقع تالش 
همه امون این هست كه ایشون ازدواج موفق داشته باشن و 

دلیل اینهمه وسواس هم همینه.



دستي به ته ریشش مي كشد و با اخم غلیظي دو انگشت 
اشاره و میاني را مي چرخاند:

- مسأله عشق و عاشقي در میونه؟
نبض شقیقه اش مي زند ، ابرو در هم مي كشد و با صدایي 

كنترل شده سعي مي كند توهین كالمش را ندید بگیرد:
- جناب بنده متاهلم.

اما حتي مساله تاهل ساالر هم اخمهاي مرد مقابلش را باز 
نمي كند. حق هم داشت موقعیت نازگل و مطلقه بودنش و 
تفكر جامعه اجازه این فكرهاي مسموم را مي داد. حرفش 

را تصحیح مي كند:
- البته ایشون مدت طوالني رو ساكن خونه ما بودند و حكم 

خواهر كوچكتر بنده رو دارند.بعد از طالقشون پنج سال 
ازگار ایشون رو بین روانپزشكها و مشاورها چرخوندم... 

درمانهایي كه در نهایت به یك مشت قرص و ارامبخش ختم 
مي شدن... به چشم دیدم چه دردي كشیده ... اما بعد از 

تموم دوندگیها هنوز اون نازگل روز اول نشده ... پس اگر 
براي این مساله پا پیش گذاشتم به این خاطره كه نگرانم... 

مطمئنم اینبار طاقت نمیاره...
- بنده كما بیش در جریان زندگي گذشته خانم هستم... اگه 
مسكل فقط سن زیاده منه باید به عرض برسونم كه تفاوت 

سني همیشه هم عامل زندگي ناموفق نیست... كما اینكه در 



سنت پیامبر هم دیده شده ، تفاوت با حضرت خدیجه ١٥ 
سال بوده... پس امتحان خودش رو پس داده.

-حق با شماست اما الگوی ازدواج نسل امروز با نسلهاي 
گذشته فرق كرده و خیلي از ارزشها و سنتها هم دچار 

تغییر و تحول شدن همونطوري كه توقعات و انتظارات 
نسل امروز از ازدواج بیشتر از قبل شده ... قاعدتاً با این 

اوصاف وقتی فاصله سنی بین زوجین زیاد بشه مشكالت و 
اختالفات نیز زیاد میشن

دستهایش را باال مي برد تا ساالر ادامه ندهد:
- صبر كن جوون...مشكالت زماني ایجاد مي شن که بین 

طرفین توافق روحی وجود نداره و مسایل و مواضع هم رو 
نمي تونن درک کنند .... بیشتر هم مربوط به كسایي هست 

كه تو مرحله بحراني از سنشون باشن... بحمدالله خانم 
همتي كم سن و سال نیستن یعني جواني رو گذروندن و 

شیطنتهاي جواني رو ندارن ...
روي میز خم مي شود و تنش را جلوتر مي كشد و با 

صداي ارامتري ادامه مي دهد:
-نمي خوام بحث رو طوالني كنم سر درست و غلط بودن 
این ازدواج اما واقعیت اینه كه ازدواجي كه به صالحدید 

خانواده انجام بشه، پایداری طوالنی تري داره ... دلیل 
نگرانیتون رو هم درك مي كنم اما به شما اطمینان مي دم 
كه تمام نیازها و خواسته هاي دختر داییتون رو برآورده 



كنم... هر طور كه خودشون مایل باشن... بي منت ... هر 
جا مصلحت باشه در جایگاه پدرشون قرار مي گیرم و به 

موقعش بر مي گردم به نقش همسري و ایشون رو زیر 
چتر خودم مي گیرم .

لبخند پیروزمندانه اي مي زند. حرفي براي زدن نمانده بود. 
اگرچه خود ساالر فرد مذهبي بود اما اعتقادات و 

باورهایش با برخي از این باصطالح حاجي بازاریها كه 
تمام كارهایشان را با شرع و اسالم توجیه مي كردند ، جور 

نبود.
خداحافظي مي كند و دست از پا درازتر از انجا جدا مي 

شود... فقط خدا خدا مي كند تا شاید كلمه اي از حرفهایش 
تاثیرگذار باشد یا الاقل روشن شدن خواسته قلبي نازگل ، 

او را از ازدواج منصرف كند. 
پشت میز گرد وسط آشپزخانه نشسته و به نقطه نامعلومي 
خیره مانده است. دست دلش به كار كردن نمي آمد و مادر 

به تنهایي مسئولیت آماده سازیهاي مراسم خواستگاري 
عصر را عهده دار شده بود.

- چرا ماتم گرفتي؟
سرش را بلند مي كند و به سر و وضع مرتب حسین نگاه 

مي كند. صندلي مقابل را مي كشد و رویش مي نشیند.
- اضطراب داري؟



- االن بهترم ... قرص خوردم
- خوبه.... حرفهایي كه باید بزني رو یادت نره

- حاجي اجازه حرف زدن نمیده...
- تو فقط هول نكن... من سعي مي كنم اوضاع رو مساعد 

كنم...
مادر با ظرف میوه وارد آشپزخانه مي شود و رو به حسین 

مي كند:
- تو یه چیزي بهش بگو... بلكه از خر شیطون پیاده 

بشه...و رو به نازگل مي كند:
- اینهمه سنگ شهاب رو به سینت زدي چي شد آخرش 
ازدواج كرد اونم با یكي كه زمین تا آسمون باهات فرق 

داره ...
با دلخوري رو به مادرش مي كند:

- منم ازدواج كردم ، با كسي كه حاجي دست روش گذاشت 
! اما چي شد؟! االن كجام؟ چند سال دور از این خونه بودم 

؟! اونم درست وقتي كه به حماییتهاتون نیاز داشتم؟
- همه اون اتفاقات هم به خاطر اشتباه خودت بود...االنم 

فقط حرف خودت رو میزني...مگه نمي دوني..



-بسه دیگه حاج خانم...االن وقتش نیست بزارید امروز 
بگذره من با پدر حرف مي زنم بلكه از مواضعش كوتاه 

بیاد
مادر رو از حسین مي گیرد و با سرعت میوه ها را در 

ظرف مي چیند.حس بیخودي در دلش رخنه كرده بود ... 
از تكرار بي خود این مراسمها بیزار بود . تمام این سالها 

به روش خودش مقاومت كرده بود اما گویي اینبار جدي تر 
از همیشه بود.

تا رسیدن خانواده حاج نایب همه چیز آماده و مهیا بود و 
میوه ها و شیریني داخل ظرف كریستال چیده شده بودند. 

روي مبل مي نشیند و با استرسي كه دوباره در دلش خانه 
كرده بود جنب و جوش مادرش را در تدارك مقدمات 

خواستگاري تماشا مي كند. اینبار هم تنهاتر از همیشه بود. 
زهرا به بهانه بارداریش حضور نداشت و شیال هم كه 

اصالً مقبول خانواده فیاض نبود؛ البته بود و نبود او هم 
توفیري نداشت.

باالخره زنگ در زده مي شود . چادرش را مرتب و كنار 
مادرش مي ایستد. صداي احوالپرسي حاجي و حسین با 

مرد غریبه بلند مي شود. اما جرات نمي كند سرش را بلند 
كند و سر به زیر سالمي مي دهد.خوشبختانه خود حاجي 

سبد گل را از او مي گیرد و روي میز پذیرایي مي 



گذارد.كنار مادرش مي نشیند و چادرش را میان دستش 
مشت مي كند.

سرو صداهاي بلند تبدیل به صحبتهاي مردانه شده است... 
حتي حسین هم با او گرم گرفته و راجع به خرید و فروش 
فرش و اوضاع كار و كاسبي صحبت مي كند. كمي جرات 

پیدا مي كند تا سرش را بلند كند و همسر منتخب پدر 
خوانده اش را از نظر بگذراند. مردي با جثه متوسط با كت 
و شلوار سرمه اي ... موهاي پرپشتي كه عمدتا سفید شده و 

ته ریش بلند ...
صداي حاجي بلند مي شود:

- حاج خانم چایي ..
به سفارش حاجي مراسم باید طبق رسوم قدیمي پیش مي 

رفت... سریع بلند مي شود و استكانهاي پایه نقره اي را با 
چایي پر مي كند و با احتیاط و دستهاي لرزان وارد سالن 

مي شود. مقابل ورودي پذیرایي مي ایستد. حسین به 
سرعت بلند مي شود و سیني را از دستش مي گیرد

- تو بشین ، رنگ به رو نداري
كنار مادرش مي نشیند و حسین در سكوت سیني چاي را 

دور سالن مي گرداند و در نهایت رو به علي آقا مي نشیند. 
باالخره سكوت جمع را خود علي آقا مي شكند:



- اول از خدمتتون عذرخواهي مي كنم كه تنها محضرتون 
رسیدم.. والده بنده بیمار هستند ، مشتاق بودن كه حضور 

داشته باشن ولي متاسفانه راه رفتن و نشستن طوالني 
براشون سخت هست .

این جلسه صرفا براي آشنایي دختر خانم با بنده هست ... 
من و حاجي شناختمون از هم كامل هست تا جایي كه من به 

ایشون ایمان كامل دارم و یقین دارم دختري كه زیر دست 
حاجي و با تربیت ایشون بزرگ شدن بسیار نزدیك به 

معیارهاي بنده خواهد بود اما خب ...لبخند محجوبي مي 
زند:

-االن دیگه زمان پیشرفت كرده ، دیگه دوره ازدواج بدون 
آشنایي، گذشته...با توجه به اینكه صبیتون هیچ پیش زمینه 

اي نسبت به من و خانواده ام ندارن. امروز یه آشنایي اولیه 
باشه تا جلسات بعد با خانواده خدمت برسم.

- خواهش مي كنم.. شوما بزرگواري مي فرمایید.. ما هم 
مشتاق دیدار ایشون بودیم اما خب فرصت هست.

- بریم سر اصل مطلب .. بنده همانطور كه مـ ـستحضر 
هستید ٥١ سالم هست .. دیپلمه هستم و سالهاست كه یه 

حجره محقر توي بازار دارم و شغل موروثي پدرم یعني 
فرش رو ادامه مي دم و بحمدلله راضیم..

- حاجي نیازي به این صحبتها نیست



- اتفاقاً همه چیز باید اصولي باشه...جلسه خواستگاری به 
خاطر شناختی كه نسبت به طرف مقابل می ده جلسه مهمیه 

پس باید صحبتهای درستي رد و بدل بشن تا به شناخت 
طرفین كمك كنه.

حاجي لبخند به لب حرفهایش را تایید مي كند و دانه هاي 
تسبیح دستش را به بازي مي گیرد و علي آقا صحبتش را 

ادامه مي دهد:
- ١٥ سالي هست كه همسرم به رحمت خدا رفتن و همراه 
والده و دو تا دخترم زندگي مي كنم ، دختر بزرگم چند ماه 
دیگه میره سر خونه و زندگیش...میمونه كوچكتره كه اون 
هم سرش به درس گرمه ... پس مشكلي از این بابت نمي 

مونه ... مدتي بود كه به فكر تجدید فراش بودم اما به 
خاطر یكسري مسایل اعتقادي تعلل مي كردم. وقتي دختر 
خانم شما رو معرفي كردند خوشحال از اینكه چهارچوب 

اعتقادی و ایدئولوژیک مون مشابه هست ، به خودم 
جسارت دادم و موضوع رو با حاج آقا مطرح كردم

- نظر لطف شوماست.. خوبیهاي شما هم از ما پنهان 
نیست.. به شخصه من و حاج خانم نظرمون به این وصلت 

مساعده.. فقط میمونه صحبتهاي اصلي...
نفس در سـ ـینه نازگل حبس مي شود ، بدون ترس نگاه 

نگرانش بین حاجي و علي آقا مي چرخد و خیره به دهان 
خواستگار ٥٠ ساله اش مي ماند:



- واقعیت اینه كه منم دلم مي خواست این جلسات رو 
خالصه كنم ... خب سن و سالي از من گذشته ...

خنده كوتاهي مي كند:
- یعني اصال این قرطي بازیها تو خون ما نیست ...اما مثل 

اینكه زمونه عوض شده ... خواستم یكم به روز باشیم تا 
بلكه از همون اول نظر خانم جلب بشه ... با اجازتون یكم 

از تعصبات بیجا را كنار گذاشتم و البته اگر شما هم 
مصلحت بدونید با رعایت شؤن اخالقي و شرعي سه جلسه 
اي با دختر خانم تعامل داشته باشیم تا به توافق اولیه برسیم 

و ایشون هم با روحیات بنده آشنا بشن و نظرشون مساعد 
بشه

حاجي متفكر دستي به محاسنش مي كشد و سكوت مي كنند.
حسین از فرصت استفاده مي كند :

- بابا ، حاج خانم ، میز حیاط پشتي رو آماده كردن... البته 
اگر اجازه بدید...

فرصتي براي فكر كردن پیدا نمي كند
- نازگل بابا! پاشو علي آقا رو راهنمایي كن ... 

نگاهش مدام روي صورت نازگل مي چرخد. نگاهي كه 
دستپاچه اش مي كند و تمركز ذهنش را به هم میزند. 

چادرش را جلوتر مي كشد و لبـ ـهاي خشكش را تر مي 
كند... باید زمینه صحبت را فراهم مي كرد:



- چرا قصد ازدواج كردید ، بعد از ١٥ سال؟
- خانم ازدواج سنت پیامبر هست... هیچ مردي به تنهایی 
كامل نیست و آرامش خاطرش در وجود زنه... بنده باید 

زودتر از اینها به فكر مي بودم اما تا به امروز خودم رو 
وقف یادگارهاي همسرم كرده بودم ... دخترهام دیگه 

بزرگ شدن و من بیشتر از قبل احساس تنهایي مي كنم ...
- دخترهاتون چطور مخالف ازدواجتون نیستند ؟

- به خاطر من قبول كردن ... البته دختر بزرگم كه تا چند 
ماه دیگه میره سر زندگي خودش و دختر كوچكترم مي 

مونه. قطعا اگر رفتارهای محبتآمیز شما را ببینند و تالش 
خالصانه شما رو حس کنند به زودی توي دلشون جا باز 

مي كنید.
نیازي به بررسي بیشتر و تحلیل شرایط نبود ... باید حرف 
دلش را مي زد.اگر قرار بود منظور او را به زبان بیزبانی 

بفهمد تا حاال فهمیده بود، پس وقت آن بود كه با صراحت 
تمام و بدون ترس، تكلیفش را روشن كند.

- من آینده خوبي برای خودم و شما نمیبینم ... یعني اصال 
نمي تونم شما رو خوشبخت كنم ... پس بهتره این ارتباط 

ادامه پیدا نكنه



- دلیلتون قانع كننده نیست... شما هنوز من رو نمي 
شناسید... اجازه بدید چند جلسه اي با هم صحبت كنیم و به 

شناخت برسیم و بعد تصمیم بگیرید
- اما من هیچ عالقه اي بهتون ندارم و نمي تونم به چشم 
مرد زندگي بهتون نگاه كنم... این حق منه كه با كسی كه 

دوستش دارم زیر یك سقف زندگی كنم و شما نمیتوانید این 
حق رو از من بگیرید.

دستي به ته ریشش مي كشد و لبخندي مي زند...
-شجاعتتون قابل تحسـ ـینه... درسته عشق الزم هست اما 
كافي نیست ؛ باید عرض كنم كه عالقه بعد از ازدواج به 

وجود میاد، با تمرین در طوالنی مدت و ازدواج این 
فرصت رو برای تمرین فراهم می کنه...

از سردي و لحن كالم خودش تعجب مي كند با وجود قرص 
ضد اضطرابي كه خورده بود هنوز هم استرس داشت و 

دستهاي خیس از عرقش سردِ سرد بودند اما فرصت براي 
باخت دوباره نداشت:

- شاید حق با شما باشه اما دوست داشتن  قبل از ازدواج 
باعث کم رنگ شدن بعضی مسائل میشه که تو دوران بعد 

از ازدواج خودشون رو نشون میدن ... وقتي عالقه اي 
نیست از من انتظار نداشته باشید با سطحي نگري ازشون 

بگذرم .



- میشه معیارهاي شما رو بدونم
سالها معیارهایش را گوشه دلش مدفون كرده بود چون 

مطمئن بود دیگر كسي را با این ویژگي ها پیدا نخواهد كرد 
و حاال این مرد ٥٠ ساله از معیارهایش مي پرسید.

- شما هیچكدوم از معیارهاي من رو ندارید ... مطمئن 
باشید

با قیافه جدي به چشمهاي نازگل زل زده و صورتش را 
كنكاش مي كند اما نازگل تیر آخر را مي زند:

- جواب قلبي من منفیه... البته اگه براي شما اهمیت داشته 
باشه

بلند مي شود و به طرف در مي رود... بلند شدن او را از 
كشیده شدن صندلي روي موزایكهاي حیاط حس مي كند و 

نفس راحتي مي كشد. 
راس ساعت هشت عزم رفتن مي كند ... اصرارهاي 

حاجي و مادرش را براي شام رد و تنها بودن دخترها را 
بهانه مي كند.حاجي با احترام از جلسات بعدي مي پرسد. 

نگران و مضطرب چشم به دهان حاجي و اخمهاي علي آقا 
مي دوزد. اما علي آقا نگاه معناداري به نازگل مي اندازد و 

اینبار با لبخندي محجوب و سربه زیر جواب مي دهد:
- حاج خانم تلفني هماهنگ مي كنن!



باالخره چراغهاي سالن پذیرایي خاموش و سكوت نسبي اي 
در خانه حاكم مي شود. حسین هم مي رود و او را با مادر 
و حاجي تنها مي گذارد. سعي مي كند دور از تیرس نگاه 

حاجي بنشیند ...نه قادر به تحمل اخمهاي حاجي هست و نه 
حوصله جمع كردن ریخت و پاشها را دارد . حاج خانم با 

غر غر شروع به جمع كردن پیش دستي ها و میوه و 
شیریني روي میز مي كند و زیر لب و با صداي آهسته 

نصیحت مي كند:
- یه معذرت خوایي بكني جاي دوري نمیره... ناسالمتي 

جاي پدرتو داره
اما حتي چشم و ابرو كردنهاي مادرش هم براي باز كردن 

سر صحبت و عذرخواهي از پدر خوانده اش موثر نمي 
شود... قبول داشت كه بي احترامي كرده بود و در ماجراي 
آنروز تا حدي مقصر بود اما تا ختم به خیر شدن این ماجرا 

قصد عذرخوایي و دلجویي از حاجي را نداشت...
باالخره حاجي ذكرگویان و با اخم سالن را ترك مي كند و 

مادرش با خیال راحت صحبتهایش را ادامه مي دهد:
- دخترم داره سنت باال میره

- مامان!!!
- ببین دخترم .. كنارش روي مبل مي نشیند



-ازدواج كه بكني میشي خانم خونه خودت... كسي جرات 
نمیكنه پشت سرت حرف اضافه بزنه ... دیگه چي از این 

بهتر؟ خواهرت رو ببین ... چه قدر خوب رگ خواب 
شوهرش دستشه ...مگه اون تو زندگیش مشكل نداشته ... 
زخم زبون و سركوفت نشنیده؟ زندگي پستي و بلندي داره 

... اما سرش رو انداخته زندگي خودش رو مي كنه ... چند 
وقت دیگه بچه دومش هم به دنیا میاد اما تو .. گریه مجال 

ادامه صحبتش را نمي دهد؛اشكهاي او هم تا پشت 
چشمهایش جمع مي شود:

- مگه من مي خواستم اینجوري بشه...من كه هر روز زیر 
دست و پاي كمال مي مردم و دم نمي زدم... شما چرا؟

مادرش نزدیك مي شود و دستش را مي گیرد و گونه اش 
را نـ ـوازش مي كند...

-منم اول دلم رضا نبود اما ... اما علي آقا مرد خوبیه 
...روشنفكر هم هست... خودش رو تو دلت جا مي كنه...
با یادآوري افكار روشنفكرمآبانه خواستگارش پوزخندي 

كنج لبش مي نشیند... چند جلسه آشنایي و صحبت را 
قرطي بازي امروزي مي دانست ... پس خبر از گذشته او 

نداشت!
- اینهمه سختي كشیدي... مي خوام زندگي خوبي داشته 
باشي... براي دوزار پول دستت رو جلوي من یا حاجي 

دراز نكني... فكر مي كني براي من راحته كه عذاب تو رو 



ببینم ... دلم تیكه تیكه میشه... اما مي ترسم سرمو بزارم 
بمیرم و تو بموني...

اشكهایش را پاك مي كند...
- شما دارید احساسي فكر مي كنید...اینطوري با زندگي من 

بازي مي كنید... .تو رو خدا شما با حاجي صحبت كن... 
راضیش كن ...من نمي خوام فقط به خاطر اینكه به كسي 

تكیه كنم ازدواج كنم ... دوست دارم شوهرم رفیقم باشه ... 
منم بشم یارش نه بارش...

گریه مادرش اعصابش را به هم مي ریزد... جلوتر خم مي 
شود و مادرش را در آغوش مي گیرد.

پاورچین پاورچین وارد پذیرایي مي شود و با احتیاط 
گوشي بیسیم تلفن را بر مي دارد و زیر چادرش قایم مي 

كند و به اتاقش بر مي گردد... چادرش را روي تخـ ـت مي 
اندازد و چهارزانو روي تخـ ـت مي نشیند. نگاهي به 

ساعت روي دیوار اتاقش مي اندازد و شماره مي گیرد... با 
اولین بوق صداي صابر در گوشي مي پیچد:

- الو نازگل ؟ بابا مردیم از نگراني...
با صداي آرامي جواب مي دهد:

- ببخشید... منتظر فرصت مناسب بودم
- چرا؟! نكنه حاجي زیر شلواریشم آورده ؟

- صابر!!



- تقصیر خودته دیر زنگ زدي ، گفتم نازگل بله رو داد و 
با حاجي فرار كرد ...از عصر تا حاال ساالر سر منو كچل 

كرده بس كه از تو پرسیده...
- ببخشید...

- اشكال نداره ... جبران مي كني... بیام دنبالت یا نه؟
- نه فعالً كه همه چیز آرومه...

- نترس خودم از حسین قلدرترم... اگه به زور بردنت 
خودم میام پَسِت مي گیرم...

- آقا ساالر هستن؟
- اونو ولش ... اون باید از وزیر جنگ اجازه شرفیابي 

بگیره ...به من بگو... یه لحظه صبر كن ... مثل اینكه زن 
داداش بیرونش كرده بیا گوشي رو بدم به خودش بگو

صداي بم و محكم ساالر در گوشش مي پیچد و كمي از 
حال خرابش كم مي شود

- نازگل ... الو ...
- سالم ، ببخشید شما رو هم نگران كردم

-سالم ... خوبي؟ چرا صدات گرفته؟ دعوا كه نكردین؟
- نه من خوبم... آرامبخش خوردم

- تمام اون چیزایي كه برات نوشته بودم رو گفتي؟



- همش رو كه نه ... خیلیاش یادم رفت...ولي منظورم رو 
رسوندم...

- عیبي نداره ... حقم داري اگه هل كرده باشي... اوضاع 
چطوره ؟!

- نمي دونم ... اما فكر نكنم به این زودیا كوتاه بیاد...
- روشو كم مي كنیم ... فقط تو باید قوي باشي...

لبخندي ناخودآگاه مي نشیند روي لبـ ـهایش... ته دلش از 
حضور همیشه این دو برادر ممنون هست.

- بگم صابر بیاد دنبالت یا مي موني؟
- نه دیگه دیر وقته ... ممنونم..

- باشه ...شب بخیر
شب بخیري مي گوید و آهسته زیر لحاف مي خزد ...حس 

خوبي گرفته بود، سرمـ ـست از كرختي حاصل از 
آرامبخش سعي مي كند بدون فكر كردن به قیافه علي آقا 

بخوابد.
سال ١٣٨٠

سر به زیر مقابلش نشسته و چشم به پوشه دوخته. لبخندش 
را قورت مي دهد و تنه اش را به پشتي صندلي مي چسباند 

و با دقت صورتش را بررسي مي كند. ابروهاي پر قهوه 



اي ، مژه هاي بلند و تابداري كه چشمهاي ساده و بدون 
آرایشش را احاطه كرده ، بیني ظریف و لبـ ـهاي صورتي 
كوچك .مقنعه سرمه ایش صورت گردش را قاب كرده و 

حتي یك تار مو هم بیرون نیست. چشم از جذابیت ظاهریش 
مي گیرد و جلوتر خم مي شود ودستهایش را زیر چانه اش 

قفل مي كند. هنوز سر به زیر و منتظر بود.
دنبال نشانه اي از آشقتگي در او مي گردد. اما دانشجوي 
خجالتي اش مثل همیشه با وقار و جدي و برعكس دفعه 

هاي قبل آرام بود ... پس الاقل عزت نفس باالیي داشت . 
چون باوجودي كه قدم اول را برداشته بود اما اصال به 

روي خود نمي آورد ... شاید هم خودش را به خریت زده 
بود... بي خیالِ كنكاش او مي شود. برگه هاي داخل پوشه 

را چك كرده و وقتي از حضور نامه مطمئن شد مقابل 
نازگل مي گذارد:

-دوباره خوندم ... قسمت برسي متون خوب شده... مي 
تونید به خانم گنجي تحویل بدید و پیگیر ثبتش باشید فقط 

لطف كنید فایل وردش رو براي من هم بیارید
باالخره سرش را بلند مي كند و و با خوشحالي پاسخ مي 

دهد:
- چشم

كاغذ و خودكاري مقابلش مي گذارد:



- اگه ایمیل دارید بنویسد
از صدقه سر حسین كه كامپیوتر كهنه اش را به او هدیه 

داده بود حاال هم آدرس ایمیل داشت هم تا حدي به كار تایپ 
وارد شده بود.ایمیلش را مي نویسد و خودكار را روي 

كاغذ مي گذارد.
- موبایل كه نداري؟

از تغییر لحن صحبتش چشمهایش درشت مي شود و با 
تعجب سرش را تكان مي دهد...

- باید یه جوري باهم در تماس باشیم
- شما هر وقت بفرمایید من میام.

ابروهایش باال مي پرد:
- هروقت؟! خوبه!

متوجه سوء تعبیر او مي شود ، دستپاچه به طرف میز خم 
مي شود تا پوشه را بردارد و در كیفش جا كند...از فرصت 

استفاده و دستش را روي دست نازگل مي گذارد اما حتي 
قبل از حس ِكامل لطافت پوستش، زیر دستش خالي مي 

شود. دستش را بي اراده مشت مي كند ... پس متفاوت از 
بقیه دخترها بود، دستِ پیش گرفتن حتماً همین بود 

...خصوصاً حاال كه با اخمهایش به كیفش زل زده بود... 
پوشه را باز مي كند و نامه را مقابلش مي گذارد و با 
ابروهاي باال رفته به عكس العمل او خیره مي شود... 



اخمهایش كم كم جاي خود را به بهت و تعجب مي دهد... 
طولي نمي كشد كه رنگش سفیدتر مي شود . چشمهایش 

روي كلمه هاي عاشقانه و در هم نامه مي چرخد و نهایتاً 
روي نوشته قرمز گوشه كاغذ متوقف مي شود. لبـ ـهایش 

هم مي لرزند اما صدایي خارج نمي شود... باالخره با 
صداي مرتعش و خفه و چشمهاي پر از اشك مي گوید:

- این... این براي شما نبود!
ابروهایش از تعجب باال مي پرد:

- یعني براي كس دیگه اي نوشته بودي؟
با درماندگي مي نالد:

- نه به خدا... این نامه دوستم بود... اشتباه شده...
- االن یعني داري ناز مي كني؟

بریده بریده جمالتش را ردیف مي كند:
-اصال اونطوري كه فكر مي كنید نیست... من ... من اصال 
از این كارا بلد نیستم....من ... من فقط قرار بود براش پاك 

نویس كنم...
- اما من از اعترافت خوشم اومده... از اینكه به عنوان یه 

دختر جسارت ابراز عالقه كردن رو داشتي...
با دیدن قیافه مظلومش براي لحظه اي دلش مي سوزد، مثل 

اینكه زیادي اذیتش كرده بود كه اینقدر به هم ریخته و مـ 



ـستاصل نگاهش مي كرد و مي لرزید... چشمش به 
انگشتان سفیدي كه لبه مانتواش را مچاله كرده بود مي 
لغزد...موقعیت واقعاً شرم آوري بود اما از سر به سر 

گذاشتن او لذت مي برد...پس بي توجه به چشمهاي پر از 
اشك او به پشت صندلي تكیه مي دهد و نطقش را ادامه مي 

دهد:
- راستش منم ازت خوشم اومده بود و تو كار منو راحت تر 

كردي ...
- اما من ...

دستش را به نشانه سكوت باال مي برد:
- باشه اصالً سعي مي كنم فراموش كنم اون نامه رو تو 

نوشتي...
با دیدن قیافه بغ كرده نازگل قهقهه اي سر مي دهد:

- نه نمي تونم!
فقط منتظر تلنگري بود، با كف دو دست صورتش را مي 
پوشاند و گریه اش بلند مي شود...از واكنشش تعجب مي 

كند...اصالً همه چیز این دخترعجیب بود... مگر نباید 
خوشحال مي شد؟! مثل اینكه واقعا اشتباهي در كار بود . 
بلند مي شود و از میز كوچك گوشه اتاق لیواني را پر از 

آب مي كند و كنارش مي نشیند ؛ بیشتر در خودش جمع مي 
شود:



- قرار نیست كسي چیزي بفهمه... بین خودمون میمونه... 
قول مي دم

فقط سرش را تكان مي دهد.لیوان را به سمتش مي گیرد...
- اینو بخور

اما صداي هق هقش قطع نمي شود .... دستش را دراز مي 
كند تا انگشتهایش را از صورتش كنار بزند اما با واكنش 

سریع او و پس كشیدنش بیشتر اب لیوان روي زمین و 
پیراهنش خالي مي شود... به سرعت بلند مي شود و 

ناباورانه به پیراهن خیسش نگاه مي كند:
- چكار كردي؟

دستش را روي دهانش مي گذارد و شرمنده از دسته گلي 
كه به آب داده گریه اش شدت مي گیرد و چند باري آهسته 
معذرت خواهي مي كند و تا استادش از شوك خارج شود 
به سرعت كیفش را بر مي دارد و از اتاق فرار مي كند.
سرش را با تاسف تكان مي دهد و به خراب كاري دختر 

دست وپاچلفتي نگاه مي كند و به حماقت خودش مي خند . 
پیراهنش را با نوك انگشت جلوتر مي كشد... فایده نداشت. 

رهایش مي كند و پشت میزش بر مي گردد . چشمهایش 
روي پوشه جا مانده مي ماند... مي خندد... به خیال خودش 
فرار كرده اما چاره اي جز برگشتن نداشت... فكر موذیانه 
اي دوباره ذهنش را درگیر مي كند... قصد نیمه تمام رها 



كردن بازي را نداشت. كامپیوترش را روشن مي كند و 
ایمیلش را باز مي كند و شروع به تایپ مي كند:

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو
که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو

آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست
گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو

ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف
گر رود صفوت این طبع سخندان تو مرو

آدرس ایمیل نازگل را تایپ و روي كلمه ارسال كلیك مي 
كند و تمام اتفاقات دقایق قبل را فراموش مي كند . 

دیگر مطمئن شده بود كه احمقترین دختر دنیا هست. دو 
هفته از ان اتفاق گذشته بود و هنوز خودش را سرزنش مي 

كرد.دست خودش نبود یاد نامه و عكس العمل نوربخش 
لحظه اي رهایش نمي كند . هر بار از سالن دانشكده و 
مقابل در اتاق اساتید رد مي شد، قیافه نوربخش و لبخندِ 
معني دارش زنده مي شد و شرم عجیبي وجودش را مي 

گرفت. پروژه اش را هم جا گذاشته بود و همین كالفه ترش 



مي كرد. اما به هیچ وجه توان روبرو شدن با او را در 
خود نمي دید خصوصا كه جوابي براي نامه ها و شعرهاي 

شبانه او نداشت. به خودش قول داده بود كه نامه ها را 
نخوانده پاك خواهد كرد تا شاید از حس بدش كمتر شود.

- نازگل مثل آدم بگو چي شده... دو هفته است اخالقت گند 
شده ... سر سنگین شدي! نكنه نامه رو حاجي دیده؟

ته دلش مي ریزد واقعاً اگر حاجي ان نامه را ته كیفش پیدا 
مي كرد چه بالیي سرش مي آمد.هرچند كه حاال هم وضع 

چندان مساعدي نداشت
- اگه حاجي ندیده پس چه بالیي سرش آوردي؟ گمش 

كردي؟
سرش را باال و پایین حركت مي دهد.

محكم بر بازویش مي كوبد:
- دیوونه... فكر كردم چي شده... این همه اخم و تخم براي 

اینه... فداي سرت... چكنویسشو هنوز دارم...
با یادآوري متن آن نامه لعنتي چشمهایش پر از اشك مي 

شود:
- نه نمي نویسم

ناراحت مي شود ، سریع رویش را بر مي گرداند و به 
سرعت وسایلش را داخل كیفش مي اندازد و غرغركنان 

كاپشنش را مي پوشد:



- ننویس...منت تو رو نمي كشم اصالً نیازي به نامه ندارم
فقط قهر كردن سحر را كم داشت... سریع مچ دستش را 

مي گیرد و مانع رفتنش مي شود:
- سحر نامه رو تو پوشه طرحم گذاشته بودي...نوربخش 

خوندتش.
هین بلندي مي كند و با ناراحتي دستش را روي دهانش مي 

گذارد و بهت زده روي صندلي مقابلش مي نشیند:
- به خدا از عمد اینكارو نكردم... من فقط تو كیفت گذاشتم 

... اصال حواسم به ... به پوشه نبود...
بعد از كمي سكوت ادامه مي دهد:

- عكس العمل بدي نشون داد؟
سرش را به عالمت منفي تكان مي دهد. سحر با لبخند 

موذیانه سرش را نزدیكتر مي كند و با صداي آرامتري مي 
كوید:

- نكنه خوشش اومده؟ وقتي مكث نازگل را مي بیند مي 
خندد.

- یواشتر آبروم رو بردي!
- آره نازگل خوشش اومده ؟!

منتظر جواب نمي ماند . با خیال راحت به پشتي صندلي 
بوفه تكیه مي دهد و زیپ كاپشنش را باز مي كند:



- بیا آخرشم این نامه به درد تو خورد ... به خجالتي و خل 
و چل بودنت نیست كه شانست زیاده!

اخم مي كند. صمیمي ترین دوستش هم او را مسخره مي 
كند

- اگه عاقل باشي از فرصت استفاده مي كني... من كه 
اخالق آقاي استاد رو نمي دونم اما ظاهرش كه همه چي 

تمومه... البته جاي برادري ها! از من مي شنوي بچسب به 
همین نوربخش جوون....اسم كوچیكش چي بود؟ آها... 

شهاب ...باور كن مثلش یافت مي نشود...قدم اول رو هم 
كه برداشتي و كارت راهته... البته من راهو برات هموار 
كردما ... استاد راهنمات هم كه هست میتوني وقت و بي 

وقت بري اتاقش براش عشوه بیایي و دلبري كني ...
به قیافه جدي و ابروهاي گره خورده نازگل نگاه مي كند و 

ابرو باال مي اندازد و نچي مي كند:
- نج... تو اینكاره نیستي... رسما تعطیلي... باید توجیه 

شي!
- چي مي گي من موندم با این آبرو ریزي چكار كنم تو 

میگي بچسپ بهش....من حتي روم نمیشه تو صورتش نگاه 
كنم

- پاشو بریم حیاط بشینیم ، یكم هوا بخوره تو سرت و منم 
راحت تر توجیهت كنم



روي نیمكت همیشگي زیر درختي كه برگهایش رنگ پاییز 
گرفته مي نشینند. سردي نیمكت در وجودش نفوذ مي كند 
دستهایش را در جیب كاپشنش مي كند و بیشتر در خودش 

جمع مي شود و به محوطه خیره مي شود:
- باید بهش محبت كني ، ناز كني... مردها اگه كسي رو 

نداشته باشن زود وا میدن
چشم از دوردستها مي گیرد و به طرفش بر مي گردد ، 

مثل اینكه واقعا سحر عزمش را جزم كرده بود تا او را به 
هر روشي به نوربخش وصل كند:

- كه چي بشه؟ گناهش چي؟ برم با یه مرد نامحرم الس بزم 
تا شاید بخواد باهام ازدواج كنه! ببخشید اما حرفات با 

اعتقادات من جور نیست 
- اي بابا ... تو دلت نمي خواد با كسي كه انتخاب خودته 
ازدواج كني و تا آخر عمر لذت ببري كه با عشق ازدواج 

كردي؟
- من كه نمي شناسمش... اصالً چه معلوم با معیارهاي 

خانواده ما جور باشه ... خودش كه از ذره بین حاجي رد 
نمیشه

- دِ منم یه ساعته همینو دارم تفهیم مي كنم... یه مدت 
باهاش مراوده كني شناختت هم كامل میشه



- بعد از اینكه وابستش شدم ؟! اصالً از كجا معلوم قصد 
ازدواج داره؟ حاجي همیشه میگه حب الشي یعمي و یصم

سحر چشمهایش را درشت مي كند:
- چي چي؟

- وقتي عالقه و محبت چیزي توي قلب جا بگیره ، آدمو 
نسبت به واقعیات کور و کر مي کنه و دیگه نقاط منفي و 

ضعفش رو متوجه نمیشي و حتي ممكنه نقاط ضعف را 
نقاط قوت تلقي كني... به نظر منم منطقي هست كه اول 

بررسي بشه وقتي مورد تایید بود ، با صالح دید خانواده ها 
عالقه ایجاد بشه
هوفي مي كند..

- نرود میخ آهنین در سنگ.

سست اراده نبود كه ارزشهاي اخالقي و فضیلتهاي حاصل 
از سالها تعلیم و تربیت حاجي را به آتش بكشد و اعتقاداتش 

با چند جمله عاشقانه دگركون شود. به هیچ عنوان دوست 
نداشت خال عاطفي و كمبود محبت مردانه اي را اینگونه و 

با ارتباط نادرست پر كند.اما حرفهاي وسوسه انگیز و 
شیطاني سحر هم ذهنش را به هم ریخته بود...دست خودش 
نبود هر شب راس ساعت مشخص ، حسي قوي ، توام از 

اشتیاق و كنجكاوي ، درست سمت چپ سـ ـینه اش جان مي 



گرفت و منجر به تپش قلب و استرس شدید مي شد... 
نیرویي كه حتي لذت بخشتر از عذاب وجدانِ آزاردهنده 

بود.
روي تخـ ـت دراز مي كشد و در تاریك و روشن اتاق زل 

مي زند به سقف و كریستالهاي براق لوستر. طنین قلبش 
شروع شده بود و این صداي آشنا خبر از ساعت یازده شب 

را مي داد. عقلش بین رفتن و نرفتن مردد بود اما باید به 
دیدنش مي رفت ... حق با سحر بود تا ابد نمي توانست 
پنهان شود و این نگراني از رفتار و نحوه برخوردش 

طبیعي بود. غلتي مي زند و چشمش به كامپیوتر مي افتد... 
چشمهایش را مي بندد تا تصویر استاد جوانش زنده نشود 

... اما قبول داشت كه تا زمان ادامه یافتن نامه ها این 
مقاومت بي فایده است ... پوفي مي كند و از روي تخـ ـت 

بلند مي شود و كلید چراغ مطالعه را مي زند و كامپیوتر را 
روشن مي كند...

با دقت به صفحه كامپیوتر زل مي زند ، سه ایمیل خوانده 
نشده دارد:

بانوی زیبا ! انتظار کشیدن کشنده است. اما من انتظارت را 
می کشم...

متن پیام بعدي را مي خواند:
بیار باده که دیر است در خمار توام



اگر چه دلق کشانم نه یار غار توام
...

و بالفاصله سومي را باز مي كند:
اشیاقي كه به دیدار تو دارد دل من

دل من داند و من دانم و دل دارد و من
برخالف روزهاي اول ، نه تنها با خواندن پیامها عصباني 

نمي شود بلكه لبخندي روي لبـ ـهایش مي نشیند و این 
تمجید و تحسین ، مانند مرفینِ تزریق شده در رگ ، لذتي 

ممنوع در وجودش جاري مي كند ، لذتي نو و تجربه نشده 
و با رخوتي دلپذیر در رویاي شیریني فرو مي رود.

با صداي تیك خاموش شدن برق ، اتاق در تاریكي مطلق 
فرو مي رود. لب مي گزد از غفلتش...

از تصورات و افكار هـ ـوس آلود خارج مي شود ، آهسته 
و با كمك دیوار به طرف تخـ ـتش مي رود و دراز مي 

كشد. در كشمكش بین عقل و احساس ، عقلش دستور دوري 
از نوربخش را مي داد. قطعاً قصد رفتن به وادي خطا و 

آسیب رساندن به خود یا او را نداشت... پس فقط باید 
احساسش را مهار مي كرد و برخورد با نوربخش را در 

حد استاد و شاگردی نگه مي داشت و اگر رفتار غیر 
متعارف و خارج از حریمها مي دید قاطعانه برخورد مي 

كرد.



صبح روز بعد با اراده اي راسخ به طرف اتاق نوربخش 
مي رود. در مي زند اما حتي بعد از شنیدن صدایش هم 

شهامت داخل شدن نمي یابد. نفسي مي گیرد و دستگیره را 
پایین هل مي دهد . همانجا مقابل در نیمه باز مي ایستد و 

آهسته سالم مي دهد. میان اتاق و كنار مرد جواني ایستاده 
و مشغول صحبت است. سرش را به نشانه سالم تكان مي 

دهد و بعد از اتمام صحبتش تا مقابل در مرد جوان را 
همراهي مي كند و بالفاصله بعد از خروج او به سمت 

نازگل بر مي گردد و لبخندي تحویلش مي دهد :
- باالخره اومدي؟

دوباره ضربان قلبش اوج مي گیرد .گونه اش را محكم بین 
دندانهایش فشار مي دهد تا تحت تاثیر این لحن صمیمي 

قرار نگیرد.نوربخش به طرف میزش مي رود و با دست 
به او اشاره مي كند:

- بیا بشین...
متوجه تردیدش مي شود، مسیر رفته را دوباره بر مي 

گردد . در نیمه باز را با كف دست هل مي دهد :
- چرا ایستادي؟ بیا دیگه...

آهسته به طرف نزدیكترین مبل قدم بر مي دارد و بعد از 
نشستن ِنوربخش او هم مي نشیند.مـ ـستقیم به صورت گل 

انداخته اش زل مي زند:



-ایمیلهایم رو مي خوني؟
شرمنده سرش را پایین مي اندازد باید جلوي پیشرفت 

حسهایش را مي گرفت
- تو خیلي خاصي ... اخالقت و محجوبیت هم دوست 

داشتنیه ... و من تحسینت مي كنم
نمي خواست درگیر دودلي و تردید شود:

-من منظور شما رو متوجه نمیشم یعني این ... این كار... 
اصال درست نیست... شما استاد من هستید...

- منم نمي خوام اذیتت كنم .... همه چیز رو بسپر دست 
زمان...

پوشه را بر میدارد... و به سمتش مي گیرد:
- فایلش رو روي سي دي برام بیار...

كاغذها را مي گیرد و زیر لب" چشمي "مي گوید.
- مي توني بري..

مثل زنداني رها شده به سمت در پرواز مي كند. 

سال ١٣٩٢



چشمش روي شكم باال آمده زهرا مي چرخد، در عرض یك 
ماهِ گذشته خیلي بزرگ شده وچقدر دوست داشت دستش را 

روي باالترین قسمتش بگذارد و حركت خواهرزاده 
كوچكش را حس كند اما مي دانست این آرزویش هم از 

محاالت هست .به خاطر تعصبات و بددلیهاي بیجاي 
خانواده حامد ، رفت و آمد چنداني با خواهرش ندارد و در 
واقع فقط در مهمانیهاي رسمیشان اجازه شركت مي یابد . 

خود زهرا هم هیچوقت تنها و بدون همسرش به مادر و 
پدرش سر نمي زند وسالهاست كه فاصله بینشان نه تنها 

ترمیم نشده و بلكه بیشتر و بیشتر شده . متاسفانه زهرا هم 
تمایل چنداني به صمیمیت بیشتر نداشته و ندارد ، طوري 

كه حتي دیدن بزرگ شدن و قد كشیدن مهدي برایش 
حسرتي بیش نبوده .

زهرا روي مبل جابجا مي شود و آخي مي كند و كمرش را 
مي مالد... سریع خم میشود و یكي از كوسنهاي كوچك مبل 
را دستش مي دهد تا در گودي كمرش بگذارد. تشكري مي 
كند و بي توجه به حضور نازگل به صحبتش با شیال ادامه 

مي دهد:
- نمي خواستم وسایل بزرگ بخرم ، مالِ مهدي نو مونده 

...اما به قول حامد و مادرش هر بچه جاي خودشو داره...
اتاق مهدي را یكبار و در مهماني تولدش دیده بود. بعدها و 
دفعات انگشت شماري كه به خانه شان رفته بود هیچوقت 



به تنهایي وارد اتاق هایشان ، ولو اتاق بچه ، نشده بود تا 
جاي بحث و تردیدي نماند.

- گهواره اش رو میزارم كنار تخـ ـت خودمون ...
- مگه بعد از زایمانت نمیایي اینجا؟

- نه!!
شیال لبخند مهرباني مي زند:

- خیلي دوست داشتم كمكت كنم امااز وقتي شهاب اومده 
اصالً فرصت سر خاروندنم ندارم. سوزان عالقه زیادي به 
جاهاي دیدني داره ... حتي جاهایي كه من خودم یكبار هم 
ندیدم ... شهاب هم درگیره و من همش به عنوان تور گاید 

عمل مي كنم...
زهرا آنقدر با اشتیاق به تمجیدهاي شیال از زن برادرش 
گوش مي دهد كه انگار نه انگار ، خواهر نازگل است. 
حامد یك بشقاب میوه پوست كنده و خرد شده را مقابل 

زهرا مي گذارد و بدون بلند كردن سرش دوباره سر جایش 
مي نشیند.

- دختر اجتماعي و سر و زبون داریه ، خیلي هم مهربون و 
دوست داشتنیه ... شهاب واقعاً شانس آورده

- عكس ازش نداري؟
- نه! خیلي خوشگله... چند روز بگذره و مهموني هاي 
فامیل خودمون تموم شه یه روز دور هم جمع مي شیم.



- تا كي مي مونن؟
- مشخص نیست

با وجود چشم و ابرو امدن حسین، شالش را كه به صورت 
شل و رها دور گردن و روي شانه اش افتاده و موهاي 
الیت شده اش را به رخ مي كشد از دور گردنش باز و 

روي مبل مي گذارد. حاجي الله اكبري مي گوید و تسبیح 
را دور انگشتانش مي پیچد. زهرا لبخندي مي زند و دستش 

را به طرف موهاي رنگ شده اش مي برد و با شوق " 
مبارك باشه اي " مي گوید. تعجب نمي كند، چون شیال به 
راحتي مي تواند برخالف عقاید خانواده فیاض ، موها و 

هیكل بي نقصش را به نمایش بگذارد و جالب اینكه زهرا 
هیچ خطري از جانب او احساس نمي كند ، در حالي كه 
اگر او لباس رنگیش سهواً از زیر چادر مشخص شود ، 

بازار دعوا و مرافه تا چند روز به راه مي باشد. آهي مي 
كشد و چشم از شیال مي گیرد. شاید حق با زهرا بود كه 

نگران از راه به در شدن شوهر سر به زیر ، ساده و البته 
دهان بینش باشد... به هر حال شیال صاحب داشت و متاهل 

بود... اما او یك زن مطلقه ي تنهایي بود كه انگ بي 
آبرویي را به یدك مي كشید.

مادر از اتاق خواب بیرون مي آید و با اشاره اي به زهرا 
خبر از خوابیدن مهدي پنج ساله مي دهد و مستقیم وارد 



آشپزخانه مي شود. چادرش را مرتب مي كند و براي كمك 
به مادر راهش را به آشپزخانه مي كشد.

- چایي دم كردم
- دستت درد نكنه دخترم ... بیا استكانها رو هم تو سیني 

بچین چایي بریزم...
- شما خسته شدین... من میریزم و میارم

- مي خوایي با چادر جلوي حامد خم و راست شي باز 
لباست مشخص شه؟

- لخـ ـت كه نیستم مامان ... لباسم مشكیه ، گشاد و بلند هم 
هست ..

- نه نمي خواد تو بریز ، مي گم حسین بیاد ببره...
شانه اي باال مي اندازد و زمزمه مي كند" هر طور 

راحتین" و مشغول مي شود. مادر اشاره اي به حسین مي 
دهد و به آشپزخانه بر مي گردد . سیني چاي را دست 

حسین مي دهد و همراه او به پذیرایي بر مي گردد اما از 
نشستن كنار زهرا و شیال منصرف مي شود و به اتاقش مي 

رود.قطعا كنار آن دو و بي محلیهایشان كاري نداشت .
پشت كامپیوتر قدیمي سالهاي دور مي نشیند و دكمه پاورش 
را مي زند. تا سیستم عاملش باال بیاید چندین دقیقه اي طول 

مي كشد. چقدر شكرگذار بود كه این كامپیوتر قراضه را 
داشت با وجود كند بودن سیستم عاملش القل مي توانست 



براي تایپ ترجمه هایش استفاده كند و اینطوري پول 
بیشتري ته جیبش مي ماند.كاغذهاي ترجمه را مقابلش مي 

گذارد.ورد را باز مي كند و اما قبل از شروع تایپ در اتاق 
زده شده مي شود و زهرا از الي در سرش را داخل مي 

آورد:
- اجازه هست؟

سرش را تكان مي دهد و به صندلي تكیه مي دهد .از 
حضور زهرا در اتاقش تعجب مي كند... شاید دلش براي 
او سوخته باشد. با ان شكم برجسته و پیراهن گل بهي و 

پیله كوچك زیر سـ ـینه اش پنگوئن وار وارد اتاق مي شود 
و باالخره لبه تخـ ـت و رو به میز كامپیوتر مي نشیند:

- چرا اومدي اتاق؟ حوصله ات سر رفت؟
- سرم درد مي كنه... تو هم كه تنها نیستي...
- از اینكه با شیال گرم گرفتم ناراحت شدي؟

ابرهایش باال مي پرد
- من همچین حرفي نزدم

- خوبه... باالخره شیال زن حسـ ـینه و نمیشه باهاش بد تا 
كرد...

خیره نگاهش مي كند. در تمام این ده سال و اندي به هیج 
عنوان اجازه بد رفتاري با شیال را به خود نداده بود ... 

حساب شیال و شهاب از هم جدا بود و به همین خاطر 



همیشه در جمعهاي خانوادگي تا جایي كه ممكن بود از او و 
حسین جانبداري مي كرد و حاال خواهر كوچكش براي 

نصیحت كردن امده بود؟!
- مامان مي گفت خواستگار داري؟

- اهوم
- اما زیاد تمایلي بهش نداري!

به خوش خیالي خودش لبخندي مي زند. احتماال دلیل لطف 
زهرا و پیش قدم شدنش براي صحبت ترغیبش براي 

ازدواج بود.
- داري احساسي تصمیم مي گیري فقط به خاطر اینكه بابا 
تاییدش كرده اما بهتر نیست عاقالنه فكر كني؟! مي دونم 

انتظار داري با عشق ازدواج کنی ، اما باور كن وقتی چند 
سال بگذره متوجه میشی همه چیز عشق نیست ... متوجه 

میشی مرد زندگیت باید یه سری شرایط داشته باشه تا 
زندگی راحتی داشته باشی ...وقتی اخالقش هم خوب باشه 

، کم کم بهش عالقه مندی میشی و میفهمی که تو هم دوسش 
داری ...

- زهرا من سي و چهار سالمه! و اصالً به عشق و عاشقي 
هم فكر نمي كنم و این تصوراتو همون سالها دفن كردم. 

پول و ماشین و خونه هم برام مهم نیست ...بحث اجبارش 



هم نیست...دوست ندارم با كسي كه مي تونه جاي پدرم رو 
داشته باشه و بچه داره ازدواج كنم...

نفسش را كالفه بیرون مي دهد و گره روسریش را باز مي 
كند:

- تو هیچوقت منو درك نمي كني چون تو موقعیت من 
نیستي ... و امیدوارم هرگز به روزگار من نیفتي... تنها 

انتظاري كه ازشون دارم حمایته مي فهمي؟ مگه نه اینه كه 
نقش خانواده پشتیباني از بچشونه خب منم کمک روحی و 
عاطفی احتیاج دارم ... این حمایت هزینه زیادی نداره كه 

دریغش مي کنن.
- بابا و مامان تا زمانی که درس می خوندی و ازدواج 
نکرده بودی نسبت به تو مسئول بودند ، اما االن هیچ 

وظیفه اي نسبت بهت ندارن و دارن در حقت لطف مي كنن 
. تو خیلي خودخواهي كه مشكالت خودت رو بهشون 

تزریق مي كني... به اینم فكر نمي كني كه پس مسئولیت تو 
در قبال اونا چي میشه ... آخه اونا چه گناهي كردن كه به 
خاطر مشکالت تو غصه بخورن! دیگه جفتشونم پیر شدن 

... پس کی باید استراحت کنند و خیالشون از باب تو راحت 
باشه؟!به خاطر خدا هم كه شده اینبارو فقط به خودت فكر 

نكن ... به اطرافیانت هم توجه كن... تو با این كارت داري 
به زندگي بقیه هم آسیب مي رسوني!

صداي لرزانش بلند مي شود:



- آسیب؟ منظورت از زندگيِ بقیه خودتي نه؟ پس كِي به 
فكر خودم باشم... یادت نیست به خاطر تو تن به ازدواج با 

كمال دادم ، اونم تو دوره اي كه از لحاظ روحي شرایط 
خوبي نداشتم ... چرا ؟! چون حاجي صالح دونست ... 

یادت نمیاد؟!
باالخره عصباني مي شود و بدون توجه به حـ ـلقه اشك 

چشمهاي نازگل بیرحمانه لب باز مي كند:
- هربالیي سرت اومده تقصیر خودت بوده ، در واقع تاوان 

اشتباه خودت بوده
- باشه من اشتباه كردم و با شهامت تمام اشتباهاتم رو قبول 

دارم ... اما دیگه دوست ندارم تكرارش كنم ...مي دونم 
فرصتي براي جبران گذشته ها ندارم ...اما دارم سعي مي 
كنم درست زندگي كنم...اصالً هیچ انتظاري هم از حاجي 

ندارم ... خودم ... خودم خرج خودم رو در میارم
با چانه اش اشاره اي به كاغذهاي روي میز مي كند:

- منظورت به این سه تیكه كاغذیه كه ترجمه مي كني... 
مگه چقدر میشه؟!

- هرچي... خرج لباس و رفت امدم كه در میاد تا یه كار 
خوب پیدا كنم

- هه لیسانس و فوق لیسانسش تو كار موندن ... از كجا مي 
خوایي كار پیدا كني؟



سكوت مي كند ، بحث بیشتر را جایز نمي داند... اهل 
ریخت و پاش و ولخرجي نبود و از لباسها و وسایلش با 
سلیقه استفاده مي كرد و خرج آنچناني نداشت و به پول 

همین ترجمه ها هم راضي بود و براي روز مبادا پس انداز 
مي كرد.

صداي آهسته مادر از پشت در اجازه ادامه گفتگو را نمي 
دهد:

- زهرا حامد سراغتو مي گیره، گفتم پیش مهدیه
با تاسف سرش را تكان مي دهد

- پاشو برو تا به خاطر همكالم شدن با من تو دردسر نیفتي
بعد از رفتن او دلگیر سرش را روي میز مي گذارد ، 

چقدر دلش هواي عمه و آغـ ـوشش را كرده ...اي كاش هر 
چه زودتر قضیه خواستگاري تمام شود تا خیالش براي 

مدتي راحت شود.
با صداي فریاد حاجي از جایش مي پرد و هراسان به سمت 

در مي دود... مي ترسید... از اینكه دوباره ناخواسته 
مرتكب خطایي شده باشد. دستش روي دستگیره در خشك 

مي شود
- دختره سلیطه...

- حاجي تو رو خدا براي قلبتون خوب نیست



- به درك... بهتره كه بمیرم و این روزهارو نبینم ...
- تو رو خدا بشینین ... من خودم باهاش صحبت مي كنم...
- شوما ؟! اگه بلد بودي كه تا حاال ارشادش كرده بودي!! 

واي به من... واي... اگه برسه به گوش حاج تقي ... 
آبروي نداشته امون هم توي بازار میره... اون از 

دخترمون اینم از عروس خانم كه خیلي راحت سر لخـ ـت 
... لباس تن نما و تنگ جلوي حامد مي گرده و ككش هم 

نمي گزه... خاك بر سر حسین با اون غیرتش... ناموسش 
خودشو به نمایش گذاشته ... مثل كبك سرشو كرده زیر 

خاك...
- حاجي خدا بزرگه... انشالله كه حامد چیزي نمیگه

- حاج خانم ... چقدر گفتم این خانواده وصله ما نیستن ؟! 
اما كجا بود گوش شنوا!!

از اینكه انگشت اتهام به سمت او نیست نفس راحتي مي 
كشد اما به هیچ وجه قصد دخالت نداشت. به سمت تختش 
مي رود و زیر لحافش دراز مي كشد و چشمهایش را مي 

بندد.
با دیدن شكوفه در تن پوش سفید تمركزش به هم مي ریزد 

، كتاب را مي بندد و روي پایختي مي گذارد ، بالش پشتش 
را مرتب مي كند و با دقت به حركات شتابزده و خم و 

راست شدن شكوفه خیره مي شود. هشت سال از 



ازدواجشان مي گذشت و خیلي چیزها فرق كرده بود. به 
قاب عكس روي میز آرایش نظري مي اندازد.روز 

عروسي شان واقعا خوشحال بود. اصال آن اوایل همه چیز 
خوب به نظر مي رسید و حتي بدخلقیهاي گاه و بي گاه 
شكوفه هم مانع از خوشبختیشان نبود ... هنوز كه هنوز 

است حسرت آن شبهایي را دارد كه شكوفه میان دستهایش 
مي خوابید و از خشك و جدي بودن او شكایت مي كرد ... 
چقدر از هم دور شده اند كه تالشهایش براي بهبود رابطه 
مثمر ثمر نیست . درست است كه علت بهانه گیري اخیر 

شكوفه را مي داند اما كاري از دستش بر نمیاید و در اصل 
هیچ تقصیري در وضعیت كنونیشان ندارد. او هم به تقدیر 
الهي تن داده و ادامه دادن به این زندگي سوت و كور را 

قبول كرده ... تنها انتظارش هم از شكوفه كمي مهرباني و 
زنانـ ـگیست.

دوباره چشمش به شكوفه مي چرخد...چند سالي مي شد كه 
به بهانه آمادگي یافتن براي بارداري چاقتر شده اما بعد از 

اتمام درمان ، استرس و غصه بعد از جواب منفي درمان ، 
انگیزه اي براي برگشتن به زیبایي سالهاي قبل را از دست 

داده بود ... با این وجود هنوز هم زیبا و آراسته به نظر 
مي رسد...



پشت میز توالت مي نشیند و شسوار را از كشویي در مي 
آورد و مشغول خشك كردن موهایش مي شود و عطري دل 
انگیز در اتاق پخش مي شود.آب دهانش را فرو مي دهد ، 
اي كاش بي بهانه و با همان تن پوش كنارش دراز بكشد تا 

انگشتهایش را الي موهاي رنگ شده اش بكشد .
لوسیون را بر مي دارد و با دقت به دست و پایش مي مالد. 
حركت دستش را دنبال مي كند... ضعیف النفس نبود اما تا 
كي مي باید این وضع را تحمل مي كرد.مشكلش باسردي و 
دوري كردنهاي شكوفه تشدید شده بود و حاال هربار به جز 

منت كشي ، باید نگراني و استرس مشكلش و تحقیرهاي 
بعدش را هم به جان مي خرید. كالفه با دو انگشت گوشه 

چشمش را فشار مي دهد ... باالخره شكوفه بلند مي شود و 
از كمد لباسي بر مي دارد و به سمت در اتاق مي رود . 

طاقتش سر ریز مي شود و سریع از جایش بلند مي شود و 
دستش را مي گیرد و به طرف خودش مي كشد:

- مگه من غریبه ام؟
بي شرمانه به چشمهایش زل مي زند:

- گفتم شاید از دور هم نتوني خودتو كنترل كني!
- معلومه كه نمي تونم ... اونم وقتي تو رو مي بینم



كف دو دستش را دو طرف صورتش مي گذارد و چانه اش 
را بلند مي كند:

- تو نفس مني... چرا ازم دوري مي كني آخه!
مدتها بود كه در چهار دیواري خودشان بي رحمانه نقصش 

به رخش كشیده مي شد. به طرف صورتش خم مي 
شود...عقبتر مي رود:

- نه ساالر اینطوري من اذیت مي شم ..
چقدر اعتراف كردن به اینكه درست همین لحظه باید 

دركش كند سخت بود.
-خواهش مي كنم....فقط همین بار... قول مي دم تمركز كنم 

... تو فقط اجازه بده...
سكوتش را مثبت تلقي كرده وسعي مي كند در قالب ساالر 

مورد عالقه شكوفه شروع كند:
- چقدر بوي خوبي مي دي... خیلي دوست دارم...

دستش به گره حوله مي رود
پنج دقیقه بعد شكوفه با حرص او را پس زده و كنار مي 

رود، خم مي شود وتن پوشش را از كنار تخت بر مي 
دارد. كف دو دستش را روي گونه هایش مي گذارد و به 

پایین مي كشد. دوباره نتوانسته بود و كنترلش را خیلي زود 
از دست داده بود



- ببخشید
صدایش بلند مي شود:

- كثافت كاریات به من میرسه اما نگرانیات براي دیگرانه
قبل از بلند شدن كاملش از روي تخت مچ دستش را مي 

گیرد و با لحن محكمي مي گوید:
- نرو ... بذار با هم صحبت كنیم

- راجع به چي؟! اگه یكم برات مهم باشم یه فكري به حال 
خودت مي كني و دكتر میري!

بیان مشكلش واقعا شرم آور بود اما شنیدنش با تمسخر 
سخت تر، با لحن ارامتري ادامه مي دهد:

- ببین اگه یكم فواصل رابطمون رو كم كنیم درست میشه... 
... وقتي ماه به ماه هم نمي تونم نزدیكت بشم خب نتیجش 

این میشه ...تا همین اواخر هم كه مشكلي نداشتیم
- نخیرم اگه من شكایت نمي كردم دلیل نمیشه مشكلي 

نبوده... اصال تو هیچوقت نمي توني منو راضي 
كني...چون كه شروع نكرده تموم میشه...اگه براي منم 

ارزش قائلي كه مي دونم نیستي باید درمان بشي
- این چه حرفیه ... تو همه چیز مني... تو از همه بهم 

نزدیكتري...



گریه شكوفه شروع مي شود و باعث مي شود دوباره به 
خودش و نیازهایش لعنتي بفرستد...

- اه تو رو خدا گریه نكن... اصال دیگه از این به بعد 
نزدیكت نمي شم ؟! خوبه؟! متوجه نگاه دلخور شكوفه مي 

شود و ادامه مي دهد:
- دكتر هم مي رم... اما بعدش دیگه هیچ بهانه اي رو قبول 

نمي كنم
- دكتر هم مي رم... اما بعدش دیگه هیچ بهانه اي رو قبول 

نمي كنم
- راست مي گي؟! یعني حاضري دوباره دكتر بریم؟

چشمهایش برق مي زند... برقي كه دلیلش را ساالر به 
سرعت تشخیص مي دهد:

- فقط به خاطر همین مشكلمون ... نه بیشتر...
- تو اصال منو درك نمي كني...من به چیه این زندگي 

دلخوش باشم؟! هان....
بحث نامربوط ِهمیشگي و درد بي درمانشان اعصابش را 

به هم مي ریزد...اما دوست ندارد دل شكوفه را بشكند :
- شكوفه چرا بیخودي تقال مي كني ... بارها بهت گفتم كه 

بچه برام مهم نیست ... اصال مگه جوابمون نكردن؟! 
دوباره مي خوایي درمان رو از سر بگیریم؟! كه چي بشه؟ 



به خدا دیگه طاقت دوندگي الكي رو ندارم اونم وقتي كه 
قرار نیست نتیجه اي بگیریم.

- منم دیگه تحمل نگاهها و طعنه و متلك مادرتو ندارم...
با تعجب جابجا مي شود... تا به حال اجازه هیچ حرف 

نامربوط یا بازخواست شدن شكوفه را به كسي نداده بود.

سال ١٣٨٠

موس را مي چرخاند و بدون باز كردن ایمیلش كامپیوتر را 
مي بندد.ازپشت صندلي چرخان بلند شده و پشت پنجره اتاق 
مي رود. دستگیره را مي چرخاند و هواي خنك و سرد زمـ 
ـستاني را به ریه هایش مي فرستد...سوزِ هوا لرز بر تنش 

مي اندازد. دستهایش را در جیب شلوارش مي كند و به 
ابرهایي كه خورشید را پنهان كرده اند خیره مي شود. كمي 

انطرف تر دانشجو با سر و صدا و هیاهو از محوطه 
دانشكده رد مي شوند... دقیق تر مي شود به دنبال چهره اي 

آشنا...واقعیت این بود كه او هم به دیدارهاي گاه و بیگاه 
نازگل عادت كرده بود اما حاال كه بعد از دو ماه رفتار 

نازگل تغییر كرده بود و خجالتش را پشت چهره معصوم و 
لبخند محجوبش پنهان و به بهانه هاي الكي به دیدنش مي 
آمد، از عواقب كارش به شدت نگران بود. پنجره را مي 



بندد وساعتش را نگاهي مي كند ... پنج شش دقیقه اي تا 
شروع كالسش فرصت داشت ، برنامه امتحاني آخر ترم را 

داخل كیفش مي گذارد و پالتواش را از رخت آویز گوشه 
اتاق بر مي دارد... با صداي تقه ضعیف و چرخیدن 

دستگیره ، مكث مي كند. در به آرامي باز مي شود و شیال 
ناراحت و رنگ پریده داخل مي شود. با تعجب پالتواش را 

روي صندلي پرت مي كند و نگران به طرفش مي رود :
- شیال؟

همین جمله كافي بود تا اشكهایش جاري شود. دستش را مي 
گیرد و به طرف مبل مي كشد :

- بشین ببینم چت شده... اصال این موقعِ روز اینجا چكار 
مي كني؟ تو نباید مدرسه باشي؟

هق هقش بلندتر مي شود.كنارش مي نشیند . چانه اش را 
بلند می کند:

-شیال ! درست بگو ببینم چي شده ... نگران شدم
- دعوام نمي كني؟تو رو به خدا ... قول بده

ابرو در هم مي كشد... همیشه سر به هوا و خودسر بود و 
به هیچ عنوان مطیع پدر و مادرش نبود و حاال این ترس و 

گریه زاري شهاب را متعجب كرده بود...جعبه دستمال 
كاغذي را مقابلش مي گیرد تا اشكهایش را پاك كند...

- خب؟



- مدیر مدرسمون بابا رو خواسته بود ... نتونستم دیشب به 
بابا بگم

ابرهایش ناخودآگاه باال مي برد...
- چرا؟ تو كه نمراتت هیچوقت تعریقي نداشته ، نكنه سر 

كالس بي ادبي كردي؟
سرش به عالمت مخالفت حركت مي دهد... لب مي گزد ، 
ترس در چشمهایش خانه كرده ....رو به شهاب منتظر مي 

كند:
- من رو ... من رو با یه پسر دیده....
بي مالحظه و عصبي فریاد مي زند:

- با یه پسر ؟!
رنگش مي پرد و در خود جمع مي شود. بازویش را محكم 

مي گیرد و مي كشد:
- بگو ببینم چه گ...خوردي؟

- به خدا بیشتر از چهار پنج بار ندیدمش... اونم تو راه 
مدرسه!

مي ایستد و كالفه دستش را روي صورتش مي كشد ...از 
اینكه در محیط كارش تنش ایجاد شود معذب بود و حاال 

حتي نمي توانست صدایش را بلند كند ، شروع به قدم زدن 



در طول اتاق مي كند تا كمي از عصبانیتش فروكش كند. 
مقابلش مي ایستد و با تاسف سرش را تكان مي دهد:

- تو كي اینقدر خودسر شدي؟! كه دور از چشم خانواده با 
یه پسر كه احتماال هم تازه پشت لبش سبز شده دوست مي 

شي ... فكر كرده بودي تا ابد مخفي مي مونه؟
- من ... من مي خواستم پسرها رو بشناسم... دوستم همش 

از دوست پسـ ـرش ت...
- بشناسي؟! تو غلط كردي همچین چیزي خواستي 

...دوستت هم غلط مي كنه میاد براي تو تعریف مي كنه

با حرص نفسش را فوت مي كند و شمرده شمرده مي گوید:
- بگو ببینم چطوري و كجا دیدت ؟

لبـ ـهایش را محكم به هم فشار مي دهد و سرش را داخل 
یقه كاپشنش فرو مي برد ...

چشم به او دوخته و منتظر جواب ایستاده ...نزدیكتر مي 
شود و محكم تكانش مي دهد

- غلط كردم... تو رو خدا ... دیگه تكرار نمي كنم
بي خیال پاسخ ، رهایش مي كند و زیر لب غر مي زند:

- احمق ..



دخترك احمق حاال براي كسب تجربه و شناختن جنس 
مخالف تن به دوستیهاي گذرا و بدون تعهد مي داد! فقط خدا 

مي دانست كه تا كجا پیش رفته بود...دست به كمر مدتي 
نگاهش مي كند و سپس رو مي گیرد و پشت به او و كنار 
پنجره مي ایستد. مـ ـستاصل و كالفه هست و نمي دانست 

چكار كند... خود او هم این نوع دوستیهاي گذرا، 
دوستیهایي كه به قصد ازدواج نبودند را تجربه كرده بود 
اما در سني باالتر و كشوري با فرهنگ متفاوت . پس به 
هیچ وجه با او قابل مقایسه نبود ... به جز بي تجربگي و 

سن كم شیال ، هنوز دوستیهاي بي هدف در جامعه و 
فرهنگ ایراني جایي نداشت و نگرش و دید مردها هم 

نسبت به چنین دخترهایي متفاوت بود .
صداي گریه یك ریز شیال اعصابش را به هم مي ریزد. به 
سمتش بر مي گردد و با صدایي كه سعي در كنترلش دارد 

مي غرد:
-حاال اومدي به من بگي كه چي ؟ كه منم تو پنهان كاریت 
شریك شم؟ فكر كردي من خیلي روشنفكرم ، یا كه خارج 

بودم و برام طبیعیه؟!
- بابا منو میكشه

خوب كه حداقل از كسي مي ترسید و حساب مي 
برد...دست مشت شده اش روي لبـ ـهایش مي نشیند...بین 
مطرح كردن یا پنهان كردنش تردید داشت اما قبلش باید با 



مدیر مدرسه شیال صحبت مي كرد. نگاهي به ساعت مچي 
اش مي اندازد. یك ربعي از وقت كالسش گذشته بود ، 

مخالف بي نظمي بود اما چاره اي جز كنسل كردن كالس 
نداشت ... روي میز خم مي شود و شماره مي گیرد و لغو 
شدن كالس را اطالع مي دهد. پالتواش را مي پوشد و با 
اخم به شیال و اشكهایش كه بي صدا مي ریختند خیره مي 

شود:
- اشكاتو پاك كن بریم

بدون هیچ شكایتي بلند مي شود و همراهش از در خارج 
مي شود. 

بعد از صحبت با مسئولین مدرسه و تعهد دادن شیال ، مقابل 
اولین مطبِ متخصصِ زنانی که می بیند، ترمز مي كند . 

سه چهار ساعتی باید معطل می شدند تا دکتر بین بیمارانش 
فرصت معاینه شیال را پیدا کند. بي توجه به التماس شیال 

براي رفتن ،روی اولین صندلی خالی سالن انتظار می 
نشیند و عصبی پایش را تکان می دهد .

باالخره بعد از سه ساعت منشی اجازه ورود می دهد. دكتر 
جوان روبروي در و پشت میزش نشسته و با لبخند 

احوالپرسي مي كند و نگاهش بالفاصله به سمت شیال مي 
چرخد كه باچشمهای اشک آلود و قرمزروي مبل چرمي 



كنار میز مي نشیند ... روبري شیالمی نشیند و به سختي 
لب تر مي كند تا علت مراجعه شان را بگوید:

-برای معاینه بکارت اومدیم .
- متوجه ام. .. كمي مشکوکی نگاه می کند و بعد از كمي 

من من باالخره مي پرسد:
-ام شما نامزدشون هستید؟

کارت شناسایی و کارت کتابخانه شیال را مقابلش می 
گذارد:

-برادرشم ...
ابروهای خوش فرم دکتر باال می پرد و تا لب باز کند گریه 

و زاری و هق هق شیال شروع می شود
- به خدا من کاری نکردم ما فقط داشتیم همو می بـ ـوسیدیم

دكتر متاثر نگاهی به او می کند
- باشه گلم ... به خاطر همین اینجایی ...پاشو تا خیال 

داداشتو راحت کنیم
از پشت میزش كنار مي آید و دست شیال را که ناامید خیره 

به شهاب مانده را مي گیرد و بلند مي کند و به سمت تخـ 
ـت انتهای اتاق هدایت می کند...

- آقای نوربخش اگه تمایل داشته باشین تو اتاق کناری 
استرا...



- نه خیر خانم بنده همینجا راحتم ... شما هم او پرده رو 
بکشید و کارتون رو انجام بدید

حتی اگر ناراحت هم می شد مهم نبود. به هر حال امکان 
تبانی کردن شیال با دکتر را باید در نظر مي گرفت... 

سردرد شدید ، گرسنگي و فشار عصبي این چند ساعت هم 
اخالقش را سگی كرده بود..

از مطب خارج می شود از کنار آسانسور رد می شود و 
پله ها را یکی یکی پایین می رود تا شاید کمی ارامتر 

شود.شیال هم بدون حرف و سر به زیر، مثل جوجه ای 
ترسیده دنبالش می دود. با وجودی که سوظن و دل 

نگرانیش برطرف شده بود اما عصبانی بود. بی فکری و 
بی عاری شیال و بی توجهی مادرشان درمورد رسیدگي و 
تربیت شیال داشت به تباه شدن آینده اش منجر شود. تا به 
حال در عمرش اینقدر خجالت نکشیده بود که همراه زنی 
وارد اتاق معاینه زنان شود و بر ماندن پافشاری کند یا به 

سرخ و سفید شدنهای مدیر مدرسه حین توصیف آن صحنه 
شرم اور خیره شود و حتي به خاطر مبهم و پوشیده بودنش 

توضیح بیشتری بخواهد. پوفی می کند.. هنوز هم با 
یاداوری صحبتهای خانم مهدوی صورتش از شدت 

عصبانیت سرخ می شود . باالخره از ساختمان خارج می 
شود و منتطر شیال می شود. در ماشین را باز می کند تا 

شیال سوار شود و خودش با توپ پر سوار ماشین می شود. 



به سمت شیال که گوشه نزدیک به در ، در خود مچاله شده 
خم مي شود و انگشت تهدیدش را باال می گیرد:

- از این به بعد با من میری و با من بر می گردی خونه . 
اگه بشنوم یا ببینم که همچین اتفاقی دوباره افتاده وای به 

حالت... فهمیدی؟
با ترس سرش را تکان می دهد. نگاه از صورت رنگ 

پریده و ترسیده اش می گیرد و سوییچ ماشین را می 
چرخاند. با همان اخم و ناراحتی و بدون کلمه ای دیگر 

ماشین را به حرکت در می آورد:
- به بابا كه نمي گ...

خیره به خیابان و بدون کوچکترین نگاهی وسط حرفش مي 
پرد و مي غرد:

- فقط ساکت
ترسش اهمیتی نداشت باید زهر چشمی می گرفت تا 

اشتباهش را تکرار نکند و فاجعه به بار نیاورد.
..........

سر دردش بدتر شده بود و حتی دوش اب گرم هم كارساز 
نبود . حوله را روی موهای نمدارش می کشد و بعد با 

حرص گوشه تختش پرت می کند.با همان تن پوش حوله 
ای روی تخـ ـت دراز می کشد و شقیقه های دردناکش را 
فشار می دهد و چشم می بندد. تجسم وضعیت خواهرش 



آنطور که شنیده بود... در کوچه پس کوچه خلوت و 
مشرف به حیاط پشتي مدرسه و در حالی که دستهای کثیف 

و هـ ـوس الوده پسرک تنش را لمس مي کرد، تهوع اور 
بود و حال خرابش را بدتر می کند... بی تمایل نبود آن 
پسرک را پیدا و دندانهایش را خرد مي كرد تا دیگر هـ 

ـوس نزدیک شدن به شیال به ذهنش خطور نكند. با 
انگشتهایش فشار محكمي بر چشمهاي خسته اش مي 

دهد.اگر خانم مهدوي کمی دیرتر پشت پنجره رو به ان 
كوچه مي رفت یا اصال اگر متوجه حضور آن دو 

نمیشد...قطعا پسرک کار را یکسره کرده بود!
آنقدر تجربه نداشت که به تنهایی این مشکل را حل کند و 

نیاز به حمایت و قاطعیت مردانه داشت اما سالمتی پدرش 
مهمتر بود، روي كمك مادرش هم به هیچ وجه حساب نمي 
كرد. شیال برای تجربه رابطه جنسـ ـی خیلی کم سن بود... 
اما مگر مي توانست او را تمام وقت كنترل كند؟ صحبت و 
محدود كردنش هم منتفي بود چوندختر حرف شنوی نبود و 

مطمئنا قبول نمی کرد که هدف پسران از دوستی ، فقط 
گذران وقت و در نهایت رسیدن به همین رابطه جسمي مي 

باشد ، چیزي كه در نهایت باعث ضربه روحی و حس 
عذاب وجدان و گناه تا سالیان طوالنی خوهد شد. تحت 
فشار قرار دادن و سخت گیری بیش از حد هم نه تنها 

مشکلی را حل نمی کند بلکه به بحرانی شدن شرایط دامن 
مي زد و ممکن هست پیامدهای غیر قابل جبرانی به بار 



بیاورد... باید یك فكر اساسي مي كرد.از روی تخـ ـت بلند 
می شود و تن پوشش را با لباسش عوض می کند و چراغ 

اتاق را خاموش می کند. 
این پنج روز به سختي گذشته بود... تمام شب خیره به 

صفحه كامپیوتر و ایمیلش ، به انتظار رسیدن پیامهاي او 
مانده ... و دلتنگیش را با اشك هایش خالي و در نهایت 

چشمهایش سنگین و به خوابیده رفته بود. از سرویس پیاده 
مي شود اما مسیرش را به پاركینگ دانشكده كج مي كند . 
نگاهي به ساعتش مي اندازد... بعید مي دانست این ساعت 

از روز او را در این حوالي ببیند ، آهي مي كشد 
وچشمهایش دور محوطه پاركینگ مي چرخد و نامید قدم 

تند مي كند.
از دور نزدیك شدن زارع را مي بیند ، همین را كم داشت. 
قدمهایش را آهسته مي كند تا از كنارش رد شود اما وقتي 
به او مي رسد به ناچار مقابلش مي ایستد ، آهسته سالمي 
مي دهد ... نگاه معني دار و متفاوتش را به او دوخته و 

روي چشمها و صورتش مي چرخاند ... مردد به دنبال پیدا 
كردن كلمه و جمله اي مناسب به نظر مي رسد. مجالي 

براي شروع آنچه در دل دارد، نمي دهد:
- اگه اومدید راجع به سحر بپرسید ... باید بگم دختر 

خوبیه... سه ساله كه مي شناسمش...البته من از معیارهاي 
شما بي خبرم اما دختر چشم و دل پاكیه ...



با دهاني نیمه باز و متعجب خیره مي ماند و در نهایت 
صداي خشدار آرامش را صاف مي كند:

- بله ... همینطوره ، كسي رو كه شما تعریف كنید حتما 
قابل تاییده ... ممنونم .

از او جدا مي شود ... اما در جهت كامالً مخالف . تا محو 
شدنش صبر مي كند .

در كالس را باز مي كند و داخل مي شود. نیم ساعت به 
شروع كالسشان مانده بود ... مثل همیشه اولین نفر بود. 

مي نشیند و دستش را روي كتاب شهاب مي گذارد و 
لمسش مي كند... هیچ وقت جسارت جواب دادن به 

پیامهایش را پیدا نكرده بود و شاید همین دلسردش كرده 
بود... اما اگر فقط یكبار دیگر او را به كلمات و اشعار زیبا 

مي خواند، تعلل نمي كرد و حرف دلش را مي زد...
سحر از در كالس وارد مي شود و با انرژي فریاد مي 

زند:
- سالم بر سحرخیزترین دانشجوي كالس

هرچند كسي در كالس حضور نداشت اما به خاطر صداي 
بلندش اخمي ساختگي مي كند...سحر قري به سر و گردنش 

مي دهد و همانطور كه نزدیك مي شود ابروهایش را باال 
مي برد:

- فكر كري فقط خودت مي توني زود بیاي؟



كنارش مي نشیند و لبخندي مي زند:
-با داداشت اومدي؟

- نه
-با داداشت اومدي؟

- نه
نزدیكتر مي رود و صدایش را پایینتر مي آورد:

- زارع چي مي گفت؟
لبخند دندان نمایي مي زند:

- فكر كردي تعقیبت مي كردم ؟ ماشینو پارك مي كردم 
دیدمت و یواشكي دنبالت اومدم

شانه اي باال مي اندازد:
- چیز مهمي نبود

به فكر فرو مي رود:
- مي دوني ... آخه از وقتي رفتم بهش گفتم دوسش دارم 

ازم فرار مي كنه...
بغ مي كند، لبـ ـهایش را جمع مي كند:

- اصال خیلي هم دلش بخواد دختر خوبي مثل من دوسش 
داشته باشه ... مگه نه؟

محكم بر صورتش مي كوبد:



- نازي یه وقت به دوستاش نگه آبروم بره؟
- دیگه براي غصه خوردن دیر شده.

لب مي گزد:
- مي دونم ...اما خیلي بد شد... آخه اینقدر هل شده بودم كه 

وقتي حرف مي زدم چشمم همش به كمر شلوارش بود...
پقي مي خندد:

- دیدم وقتي دور شد یواشكي دست به زیپش كشید ... طفلي 
فكر مي كرد باز مونده...
- پیشنهاد ازدواج دادي؟

- نه ... گفتم یه مدت باهم آشنا شیم
- اونوقت به زیبش نگاه مي كردي

- آخه نتونستم مـ ـستقیم به چشماش نیگا كنم
هین بلندي مي كند و محكم به صورتش فكر مي كند...

- نكنه فكرهاي بد بكنه... نه ... خودش مي فهمه كه من 
منظورم آشنایي براي ازدواج بود...مگه نه؟!

فقط با تاسف سرش را تكان مي دهد.
- گند زدم، مي دونم ...پس به خاطر همین ازم فرار مي 

كنه...



كمي در سكوت مي گذرد... كالس با هیاهوي دانشجوها پر 
مي شود...با آرنجش ضربه اي به بازواش

مي زند:
- حاال تو چرا ناراحتي؟

شانه باال مي اندازد...
- به خاطر پروژته؟ نترس اونم حلّه...این هفته شانست 

آورده ، هر جورم كار كني تایید مي كنه... فقط باید عجله 
كني

در مقابل نگاه سوالي او ادامه مي دهد:
- چند روزه استادت با یه دختر خوشگل ِتر گل ور گل میاد 

و میره ... حتمي نامزدكرده و كبكش خروس مي 
خونه...االن بهترین وقته كه از حال خوشش استفاده كني و 

تاییدهات رو بگیري.
قلبش فرو مي ریزد... پس دلیل این پنج روز بي توجهي و 
بي خبري همین بود... نامزد كرده بود؟! باید به چشم مي 

دید تا باورش مي شد ، اما مگر میشد تمام ان شعرهاي 
عاشقانه الكي باشد و بعد دوماه ... حاال كه داشت دلبسته 

اش مي شد، دلزده اش كرده باشد؟
سریع بلند مي شود و كتاب و كوله اش را در دستش مي 

گیرد.
- كجا؟



- االن بر مي گردم ... اگه استاد حضور غیاب كرد بگو 
االن میاد... باشه؟

بدون معطلي به طرف اتاق اساتید مي دود.
پشت در نفسي مي گیرد ... قلبش هـ ـوس سركشي كرده 

بود و به شدت مي كوبید ، براي اینكه پشیمان نشود و قصد 
برگشت نكند ضربه آرامي به در مي زند و بالفاصله بازش 

مي كند. شهاب مقابل مبل زانو زده و سر دختري را در 
آغـ ـوش گرفته و نـ ـوازش مي كند. سرش با تعجب به 

سمتش مي چرخد ... گویا غافلگیر شده باشد. دخترك 
بالفاصله جدا مي شود و اشكهایش را پاك و مقنعه اش را 

مرتب مي كند...چیزي ته دلش فرو مي ریزد ...یقین داشت 
كه سنش به هجده نمي رسید...اما زیبا بود... با صداي " 

بفرمایید " محكم شهاب كه حاال میان اتاق و رو به او 
ایستاده بودكتاب از دستش رها و با صداي بدي زمین مي 

افتد.چشمهاي نمدارش را از دخترك مي گیرد :
- ب...ب...خ..شید...در .... زدم

- باشه ... مهم نیست ، اما بهتره یه ساعت دیگه بیایید
انقدر حالش بد شده بود كه كنترلي بر لرزش لبها و 

دستهایش نداشت ، خم مي شود و كتابش را از جلوي پایش 
بر مي دارد ..



-نه... من فقط... اومده بودم این رو پس بدم... دیگه 
نمیام...

قدمي به داخل بر مي دارد و كتاب را دستش مي دهد و از 
گوشه چشم نیم نگاهي به دخترك كه حاال با تعجب 

وراندازش مي كرد مي اندازد.
- خانم همتي، حالتون خوبه ؟

بدون نگاه كردن به چشمهاي كنكاشگر شهاب ،سرش را 
تكان مي دهد و با عجله از اتاق بیرون مي زند.

همانطور مبهوت میان اتاق ایستاده و به در بسته زل زده
- شهاب...كي بود؟

به خود میاید و سریع خودش را جمع و جور مي كند:
- از دانشجوهام بود

لبخندي مي زند:
- دانشجو یا خاطرخواه؟

با اخم ساختگي صدایش را صاف مي كند:
- دختر خجالتي و دستپاچه ایه ... حتما فكر كرد بد موقع 

اومده
به طرف پنجره مي رود و پشت به شیال خیره به حیاط و 
دختري مي شود كه به سرعت به سمت خروجي مي دود. 
مگر همین را نمي خواست ؟ اصال از وقتي متوجه تغییر 



رفتار نازگل شده بود به دنبال بهانه اي براي كم كردن 
توجهش بود و چه چیزي بهتر از همین سو تفاهم ؛ اما دلش 
چیز دیگري مي گفت... سرش را با تاسف تكان مي دهد... 
عذاب وجدان آزارش مي داد. از خودش خجالت مي كشید. 
هیچوقت تا این اندازه پیشروي نكرده بود، اصالً تا به حال 

احساسات صاف و صادق و معصومانه دختري را به بازي 
نگرفته بود. دستش را الي موهایش نگه مي دارد و آرنجش 

را به شیشه تكیه مي دهد... به اندازه همان پسر شانزده ، 
هفده ساله درگیر هوا و هـ ـوس شده بود و چه كرده بود با 

این دختر معصوم ! مثالً دكتر و تحصیل كرده محسوب 
میشد اما حتي به اندازه همان پسرك هم عقل نداشت... كاش 

اشتباه كرده باشد اما نمي توانست خودش را گول بزند. 
همیشه به راحتي فكر و ذهن هر دختري را مي خواند ، در 
مورد نازگل ساده تر هم بود...تغییر رفتارهایش واقعا تابلو 

بود... متاسفانه آنقدر بي تجربه بود كه مخفي كردن 
احساسش را بلد نباشد ... پوفي مي كند...

كات كردن ناگهاني رابطه اي كه بیشتر از اندازه پیشرفت 
كرده بود برایش خیلي راحت بود... اما احساس بكر و ناب 
او را چه مي كرد و عذاب وجدان بعدیش... حتماً باید با او 

صحبت مي كرد...
- شهاب...

به طرف شیال بر مي گردد:



- چیه؟
شانه اي باال مي اندازد:

- آشتي كردي؟
پشت میزش بر مي گردد و مي نشیند:

- قرارمون سر جاشه... بدون اجازه من هیچ جا نمي ري...
شیال لبـ ـهایش را با ناراحتي جمع مي كند

- ولي و اما هم نداریم
.........

سال١٣٩٢

مادرش از خرید برگشته بود و بسته ها را به سرعت جابجا 
مي كرد... بین بسته ها همه رقم جنسـ ـي وجود داشت .

- خبریه؟ مهمون داریم؟
- زهرا دعوت كرده باغ ... گفتم یه چیزهایي رو هم تو 

ببري
تعجبش بیشتر مي شود! هـ ـوس ناخك زدن به چیپس سركه 
نمكي قلقلكش مي دهد...لیوانش را با چاي پر مي كند و مي 

نشیند.



- فردا حسین میاد دنبالت... چهار پنج ساعتي دور هم 
خوش بگذرونید... من كه پا درد امونم رو بریده حاجي هم 

كه از این بساطها خوشش نمیاد ، الخصوص كه شیال هم 
رعایت حال حاجي رو نمیكنه ...

ابرو در هم مي كشد. به یاد نداشت تنها در جمع 
خانوادگیشان مجوز حضور داشته باشد، حاال چي شده بود 

كه او را هم قاطي جوانتر ها كرده بودند
- من تو خونه راحت ترم.. شما هم كه نباشین اونجا تنها 

مي مونم. شیال با زهرا هم سن و جوره ... من برم چكار؟ 
همیشه بدون من مي رفتن ... حاال یه دفعه اي چي شده؟ 

نكنه به خاطر بارداري زهراس؟
میوه ها را داخل سینك خالي مي كند:

- حاال چه اشكالي داره بري... زهرا هم سنگین شده ... 
باشي بهتره ، كمك حالش مي شي. تنها هم نیستي، زن 

شهاب هم هست
دستش از دور لیوان چاي شل مي شود ، چه هم صحبت 

خوبي ... زنِ شهاب ... تا كي باید احمق فرضش مي 
كردند...حتما باید مثل زنهاي متجدد كنار سوزان مي 

نشست و از خوشیهاي زندگیش تعریف مي كرد و هر از 
گاهي لبخند مالیمي به شهاب مي زد... چه تفریحي بهتراز 

این ...



سرش را با تاسف تكان مي دهد:
- برم بشینم با زن شهاب گپ بزنم آره ؟ شما همینو مي 
خوایین؟ خوبه براش از گذشته ام بگم ؟ بگم بین من و 

شهاب چي گذشته ... از لكه ننگه زندگیم تعریف كنم مگه 
نه...

- چرا شلوغش مي كني شهاب كه نمیاد...رفته تهران
گوشه لبش باال مي پرد. مگه فرقي هم میكرد. سوزان 

یادآور خواسته نشدنش بود...
كمي من من مي كند:

-علي آقا هم قراره بیاد...
قلبش فرو مي ریزد... چرا فكر مي كرد مي تواند روي 

كمك مادرش حساب كند.
- پس اینهمه صغرا كبري چیدن براي این بود؟

-پیشنهاد داده بود برین بیرون حاجي راضي نشده .... 
اینقدر زود عصبي میشي آدم جرات نمیكنه همون اولش 

بگه
- مامان من اونهمه با شما صحبت كردم ... اصالً متوجه 

شدین من چي گفتم؟ راستش رو بگین شما طرف كي 
هستین؟



- دخترم منم دوست دارم تو با یه پسر ازدواج كني ... 
اصال با هر كي خودت دوست داري اما كو؟ آخرین باري 

كه در این خونه رو زدن كِي بود؟ یادته؟! شرایطشون 
چطور بود؟ بهتر از این بود ؟ ... نه ؛ نبود! تو داري 

فرصتها رو الكي از دست میدي! علي آقا شناسه...مرتب 
هم دور حاجي مي گرده، تا حاال هم پا پس نذاشته با وجود 

همه حرفها ...
با حرص به پشتي صندلي تكیه مي كند:

- كدوم حرف؟! مامان االن ده یازده سال گذشته ...اما شما 
به خاطر حرفي كه راست نبوده سركوفت مي زنین ... 

وقتي شما باورتون شده باشه چه انتظاري از بقیه؟
- بحثِ حرفِ من نیست ...مگه با حرف و باور من چیزي 

تغییر مي كنه ؟ هنوزم كه هنوزه هر وقت در و همسایه 
هاي قدیمي من رو مي بینن پچ پچ مي كنن ...

با ناراحتي صندلي مقابل نازگل را مي كشد و مي نشیند:
- از قدیم گفتن در دروازه رو میشه بست ، دهن مردم رو 

نمیشه. كاش مي تونستیم بگیم گورِ پدر حرف مردم اما 
نمیشه ...

پوزخند تلخي مي زند:



- پس جریان باغ بهونه ست براي اینكه این پیرمرد رو به 
من بند كنید ، وقتي هم همه فهمیدن اسمش بمونه روم و 

مجبور شم قبولش كنم؟ مگه نه؟
از تصور این اتفاق اشكهایش سرازیر مي شود:

- باورم نمیشه... چطور از دلتون میاد؟ اصال اونجا این 
پیرمرد رو به چه عنواني معرفي كنم ؟! نكنه اونا هم 

میشناسنش؟ اصال همین علي آقا بفهمه شهاب كیه بازم 
حاضره بیاد باهاش هم كالم شه؟

دستمال كاغذي اي به طرفش مي كیرد..دستش را روي 
دستهاي سرد نازگل مي گذارد:

- نازكل به خدا منم خسته شدم ... دائم فشارم باالست چقدر 
با حاجي بحث كنم؟ هر وقت اسم تو و علي آقا میاد تن و 

بدنم میلرزه... خودت كه حاجي رو میشناسي از حرفش هم 
كوتاه نمیاد... با علي آقا هم رو دربایستي داره! دیگه بدتر.

صحبت كردن با مادرش هم بي فایده بود ، باید فكر اساسي 
تري مي كرد... شاید هم او اشتباه مي كرد و همین 

خواستگار مناسب بود.. اي كاش مشاورش كنارش بود و 
در تصمیم گیري كمكش مي كرد. 

صبح زود با صداي به هم كوبیده شدن در خانه از خواب 
مي پرد. این روزها بگو و مگو و صداي بلند در خانه شان 
مساله اي عادي شده بود. همیشه سعي مي كرد دخالت نكند 



و دور از چشم مادر و پدر خوانده اش بماند اما خوب مي 
دانست كه دلیل این اوضاع مشوش خودِ او و ازدواج 

اجباریش هست . غلتي مي زند و دستش را زیر بالش فرو 
مي كند ، حس بیدار شدن نداشت تمام شب گذشته از 

استرس و اضطراب امروز خواب به چشمهایش نیامده و تا 
نزدیكیهاي صبح بیدار مانده بود .

- نازگل ... نازگل
صدا واضح و نزدیكتر مي شود:

- پاشو دیگه... االنه كه حسین برسه...
اخمهایش در هم مي رود، سریع نیم خیز مي شود. پشت به 

او ایستاده و الیه ضخیم زیر پرده را كنار مي زند، مـ 
ـستاصل مي نالد:

- میشه نرم ... حالم خوب نیست
به سمتش بر مي گردد... دستمالي دور سرش بسته :

- سریع بلند مي شود :
- بازم سر درد؟ اینبار سر چي بحث مي كردید

- مثل همیشه... سر نرفتن تو ... فكر كنم فشارم دوباره 
رفته باال

پوفي مي كند و لحاف را كنار مي زند و بلند مي شود... 
گفته بود نمي رود اما دلش نمي خواست به خاطر او بحث 



و كشمكش شود كه نتیجه اش حرص خوردن و بیمار شدن 
مادرش شود:

- بریم فشارتون رو بگیرم
كاف فشارسنج را از دور بازویش جدا مي كند و به چهره 

بي حالش نگاهي مي كند
- قرصاتون رو مگه نمي خورید؟

سرش را تكان مي دهد
- ١٦ هه ... بهتره دوباره برید پیش دكترتون

- نمي خواد من همه حرفاش رو از بٓرم ... دارو رو هم 
عوض كرد ولي فایده اي نداشت

بدجوري گیر كرده بود ... هر اتفاقي در خانواده اش میفتاد 
باید به او ربط مي دادن ، حاال هم این فشار خون باالي 

مادرش به مساله ازدواج او! البته مي دانست كه مادرش هم 
از طرف حاجي تحت فشار بود و همین استرس و 

خودخوري باعث باال رفتن فشارش شده بود...
- مامان بمونم پیشتون بهتر نیست...

نگاه غمگیني مي كند:
- االن حاجي میاد تنها نیستم ... تازه تو بري حاجي اروم 
میشه و منم خوب میشم . پاشو لج نكن ، پاشو حاضر شو 

االناست كه حسین برسه...



- اما...
- نازگل من تا همینجا هم چند بار به خاطر تو با حاجي 

بحث كردم ... باید كم كم پیش بریم تا نرم بشه ...چند جلسه 
صحبت و رفت و آمد با علي آقا هم دلیل بر جواب مثبتمون 

نیست این رو خودش هم میدونه
حتي خود مادرش هم كوچكترین اعتقادي به گفته هایش 
نداشت كافي بود چند بار با علي آقا بیرون از خانه دیده 

میشد ... دیگر باید فكر جواب منفي را از سر بیرون مي 
كرد.صداي زنگ در بلند مي شود مادرش با عجله به 

طرف آیفون مي رود:
- حسـ ـینه ... پاشو تو كه هنوز نشستي... پاشو آبي به 

دست و صورتت بزن
مثل اینكه چاره اي جز رفتن نمانده بود ... كي و كجا باید 
مقاومت مي كرد ، همیشه مانعي سد راهش مي شد و امان 
از حس عذاب وجدان لعنتي... وقتي از پشت میز آشپزخانه 

بلند مي شود لبخند نا محسوس مادرش را حس مي كند و 
چقدر بد كه باید كل روز قیافه مردك متظاهر را تحمل مي 

كرد...
سبد خوراكي ها و وسایل نازگل را روي صندلي عقب 
جاسازي مي كند و منتظر مي شود تا نازگل سفارشهاي 
آخر حاج خانم را بشنود و سوار شود. پشت فرمان مي 

نشیند. :



- چرا وسایلو صندلي عقب گذاشتي ، شیال سوار شه من 
باید اونجا بشینم

تعلل مي كند در پاسخ دادن:
- شیال با شهاب اینا رفت

شوك این جواب مثل اب یخي هوش از سرش مي پراند.
- قرار نبود بیاد ، دیشب دیر وقت از تهران برگشت ...

بي حال و رنگ پریده نگاهش مي كند ... بودن و نبودن 
شهاب چه اهمیتي دارد ؟! اما صدایي از اعماق وجودش 

فریاد ناسازگاري مي زند. دلش این دیدارها را نمي 
خواست، سالها گذشته بود اما هنوز هم از شنیدن نامش و 
روبرو شدن با او دچار استرس مي شد .... لعنت به این 

دعوت بي موقع ! اما كجاي زندگیش خوش شانس بود كه 
حاال شكایت كند.حسین نگاه از نازگل مي گیرد و ماشین را 

به حركت در مي آورد :
- مي دونم دوست نداري ببینیش، حقم داري اما به هر حال 

شهاب از بستگان نزدیك محسوب میشه . حاال هم كه 
برگشته باالجبار بیشتر مي بینیش و نمي توني ازش فرار 

بكني...
آهسته زمزمه مي كند:

- مي دونم ...



- نازگل تو دختر فهمیده و صبوري هستي و من چقدر 
متاسفم كه نمي تونم اونطور كه باید در حقت برادري كنم 

...
مشت آهسته اي روي فرمان مي كوبد:

- باور كن تحت فشارم ... شهاب برادر شیالست ... جلوي 
رفت و آمدشون رو نمي تونم بگیرم ... از طرفي تو رو 

مي بینم كه این وسط از همه بیشتر آسیب دیدي ... و 
هنوزم داري تاوان گذشته رو مي دي ... فكر نكن براي من 

راحته تمام این مدت از ما دور بود و ارتباطش با شیال و 
تلفني بود ، فراموش نشده بود اما كمرنگ شده بود ولي 

حاال كه هست مي بینم كه هیچوقت نمي تونم كاري كه در 
حقت كرد رو هضم كنم...نمي تونم و نمي دونم تو چطور 

كنار اومدي؟
- حسین گذشته ها رو ول كن ... به خدا من اصال از كسي 
دلگیر نیستم تنها انتظارم اینه كه یكم هم به خواسته هاي من 

توجه بشه...

- اما من هنوز اونقدر بي غیرت نشدم كه بگم گذشته ها 
گذشته و شما دو تا رو به عنوان دوست كنار هم قبول كنم 

... نه نمي تونم... نمي دونم شاید ناخودآگاه رفت و آمدمون 
كمتر شه تا شما دو تا زیاد همو نبینید ... مي فهمي كه چي 

میگم؟



جوابي از نازگل نمي گیرد ، سرعتش را كم مي كند و 
ماشین را كناري پارك مي كند و خیره به شیشه مقابل ادامه 

مي دهد:
- تو هم با گفته هاي من موافقي دیگه، مگه نه؟ دیدنش به 
نفع تو هم نیست باالخره حتي اگه هیچ احساسي هم نمونده 
باشه با دیدنش خاطره ها زنده مي شن و عذاب مي كشي 

... از طرفي هرچند كه شهاب االن زندگي خودش رو داره 
ولي مردم كه این حرفها حالیشون نیست، هر بار تو جمع و 

كنار هم ببیننتون پچ پچ و فضولیشون شروع میشه و اول 
از همه براي تو حرف در میارن

- حسین خاطره ها هیچوقت فراموش نمي شن ، چاره اي 
هم جز تحمل كردن نیست ... اما مطمئن باش كه شهاب 
براي من تموم شده ... همون دوازده سال قبل ...اولش 
سخت بود ... خیلي ... اما مجبور شدم قبول كنم. من و 

شهاب خیلي با هم متفاوت بودیم، از دو دنیاي متفاوت ... 
خانواده هامون ... فرهنگمون زمین تا آسمون فرق داشتن 

... اون موقع احساسم كورم كرده بود و این تفاوتها رو نمي 
دیدم و نتیجه اش این شد.
با تاسف نگاهش مي كند:

- به خدا شرمندتم



- من ناراحت نمي شم اگه منظورت اینه كه كمتر باید بیام 
خونتون .االن هم نمي خواستم بیام اما مامان با حاجي 

دوباره بحثش شد، نمي خواستم به خاطر من اتفاقي بیفته
حسین اخمهایش را باز مي كند و لبخند كمرنگي مي زند

- حاجي سر لج افتاده و ول كن نیست، اما پیشنهاد علي آقا 
رو براي بیرون بردنت قبول نكرد... برنامه باغ رو مي 
دونست و به اصرارش زهرا مجبور به دعوت شد، مي 

شناسیس كه چه اخالقهایي داره . البته به نظر من كنار ما 
باشي بهتره

روي چشمهایش را پرده شفاف اشك مي پوشاند ...آهي مي 
كشد و رویش را به سرعت از او مي گیرد و به طرف 

پنجره بر مي گردد... ته دلش ناراحت بود اما چه لزومي 
داشت اطرافیانش هم متوجه غصه خوردنش شوند... شاید 

روي همین ازدواج فكر مي كرد ...
حسین ماشین را به حركت در میاورد و آهسته زمزمه مي 

كند:
- شهاب لیاقت داشتن تو رو نداشت 

ماشین را رو به حفاظ چوبي باغ نگه مي دارد ،درست 
كنار بنز حامد و هیوندایي كه احتماال متعلق به شهاب 

هست. هواي پاک و مطبوع سحر دل انگیزست ، فقط حیف 
که استرس دارد و دلش از دیدارهای قریب الوقوع مثل 



سیر و سركه مي جوشد.نفش عمیقي مي كشد و چادرش را 
باالتر مي كشد و به طرف حسین كه تا كمر روي صندلي 

عقب خم شده مي چرخد...
ماشین را رو به حفاظ چوبي باغ نگه مي دارد ،درست 
كنار بنز حامد و هیوندایي كه احتماال متعلق به شهاب 

هست. هواي پاک و مطبوع سحر دل انگیزست ، فقط حیف 
که استرس دارد و دلش از دیدارهای قریب الوقوع مثل 

سیر و سركه مي جوشد.نفش عمیقي مي كشد و چادرش را 
باالتر مي كشد و به طرف حسین كه تا كمر روي صندلي 

عقب خم شده مي چرخد...
- بزار كمكت كنم

سبد را بر مي دارد و سرش را بیرون مي آورد
- سنگینن... بریم تو دوباره میام

ریموت ماشین را مي زند و به طرف در مي روند.
دستش را با فاصله از كمر نازگل مي گیرد و به داخل خانه 

نسبتاً كوچك گوشه باغ بزرگ هدایت مي كند. فرصت 
چنداني براي دید زدن پیدا نمي كند اما از آخرین باري كه 

به یاد داشت زیباتر شده... درختها بزرگتر و شاخه هایشان 
در هم تنیده و زیبایي باغ را دوچندان كرده اند وسر سبزي 
زمین و گیاهان رونده چشم انداز خیره كننده ایجاد کرده . 

چشم از باغ مي گیرد و همراه حسین كه نزدیك پله ها 



منتظر ایستاده باال مي رود. صداي صحبت و خنده از 
داخل خانه ، حال خرابش را بدتر مي كند، كف دستهاي 

خیسش را به مانتواش مي كشد و بي خیال تپش قلبش بسم 
اللهی می گوید و داخل می شود. به محض ورودشان سر و 

صداها مي خوابد ... به آهستگي و با آرامشي ساختگي 
سالم مي دهد و چشم دور اتاق مي گرداند ... همه هستند 

جز آقاي نائب... پوزخندی می زند ... مثل اینکه کم کم باید 
او را هم قبول می کرد.

حامد به عنوان صاحب خانه قدمی جلو می گذارد:
- خوش اومدین... كیفتون رو بدین به من

دسته كیف را مي گیرد و كنار باقي وسایل گوشه اتاق مي 
گذارد.زیر نگاههاي شهاب جلوتر مي رود و با زهرا و 

شیال دست مي دهد ... و بعد سوزان كه به نظرش بسیار 
هیجانزده از این دیدار مجدد مي آید

- نازگل ...نایس تو سي یو اِگین!
لبخندي بي جان به اظهار عالقه و خوشحالي سوزان مي 

زند.
- کام هیر...و با دست به كنارش اشاره مي كند.

براي اینكه جلب توجه نكند با همان چادر مشكي كنارش مي 
نشیند و بوي عطر بانوي زیبا پوش شهاب را نفس مي 

كشد. برای لحظه ای سکوت می شود و چشمهاي شهاب 



بین جفتشان سرگردان می شود . دو زني كه هریك به 
نوعي به او وصل مي شدند ، یكي در گذشته و دیگري در 

حال، اما كامال متفاوت از هم ... با پوشش و اعتقادات 
متضاد هم ! یکی در تیشرت سفید ،شلوار جین و موهای 

بور و دیگری با پوشش کامال تیره و پوشیده ... در نهایت 
تبسمی به سوزان مي كند و چشم مي گیرد.

باالخره سکوت را حامد می شکند:
- همه اومدن سفره رو پهن كنیم؟

همراه حامد سفره را روي زمین پهن مي كنند. نمي داند 
كمك كند یا نه ، نگاهي به شیال و زهرا مي اندازد و كمي 

جابجا مي شود .شیال متوجه سردرگمی می شود.
- بشین ... امروز مردا كار مي كنن و ما استراحت
و رو به سوزان مي كند... تودي وي رست، اكي؟

سوزان با هیجان دستهایش را باال مي برد و كف مي زند:
- من خیلي موافق...

سفره آماده و وسایل یكي یكي به داخل اتاق جابجا مي 
شوند. حسین صدایش را بلندتر مي كند:

- بیایین بخورین كه مهمونمون تا یكي دو ساعت دیگه میاد 
جلوش آبرو ریزي نكنید



قیافه هاج و واج سوزان اخم مینشاند بر پیشانیش، زیر لب 
غر مي زند:

- یكي برا اینم ترجمه كنه!
بین حسین و شیال مي نشیند ، دور این سفره كوچك تالشش 

براي دور بودن از تیرس دید شهاب بي فایده ست.
حسین لیوان چاي را مقابلش مي گذارد. زیر لب تشكري 
مي كند .سعی می کند اما نمی تواند به دوتایي هاي دور 

سفره و تنها زنِ تك مانده جمع توجه نكند ... حواسش را به 
نیمرخ شیال می دهد كه بي توجه به جمع مشغول خوردن 

شده و باز بی محابا موهایش را از پشت جمع كرده و لباس 
تنگی به تن دارد...از این زاویه فرم صورت و چانه اش 
بی نهایت شبیه شهاب است. انگشتهایش را دور لبه لیوان 
بند مي كند. سوزان بدون مكث و البته نامفهوم حرف مي 

زند و شهاب تك به تك و با حوصله گفته هاي جمع را 
برایش ترجمه مي كند. باید فکری می کرد ...دوست 

نداشت این دیدارها تجدید شود تا هر بار حماقت های گذشته 
اش جان بگیرد. برادرانه های حسین هم اهمیتی نداشت 

،اصال آنقدرها هم پررنگ نبود و نیست تا نگران از دست 
دادنش باشد ...باید تا توان داشت از این جمعها دوری می 
کرد حتی به قیمت از دست دادن نزدیکانش .درست مثل 
سالها قبل که در اوج نیاز و تنهایی رانده شده بوده ،حاال 

نوبت او بود که تالفي کند. لیوان داغ را به لبـ ـهایش 



نزدیك مي كند. تا ته حلقش مي سوزد... جرعه اي دیگر و 
باز مي سوزد ... اما آن بغض لعنتي فرو نمي رود... 

چشمهایش پر مي شود ، چه خوب كه مي توانست این نم را 
به داغي چاي ربط مي دهد.

کنار زهرا روی سکوی سنگی کنار خانه می نشیند و به 
توپ بازی مردها نگاه می کند. سوزان جای خالی می دهد 

تا از ضربه توپ فرار کند و جیغ و فریاد هایش در کل باغ 
می پیچد. دنیای اطراف سوزان در برابر چشمهای نازگل 
کمـ ـرنگ و کمـ ـرنگتر می شود و او می ماند و سوزان 
که از پشت میان دستهای شهاب حبس شده و بین زمین و 

هوا و در تالش برای فرار کردن تقال می کند. موهای 
طالیی رنگش زیر اشعه افتاب می درخشد و صورت 

ظریف و زیبای او که حتی بدون ارایش هم دلنشین است 
رنگ می گیرد. خنده های از ته دلش حس زندگی می دهد 

...
-بیست و پنج سالشه... نوزده سال تفاوت سنی ! از دنیای 
خود جدا می شود و به طرف زهرا بر می گردد که گره 

روسری طالیی را شل می کند و چادر نازک طرحدارش 
را روی شانه هایش می اندازد:

- هیچی هم کم نداره اما ببین چقدر با شهاب خوشحاله؟ 
حیف نیست داری جوونیت رو هدر می دی؟ چند سال دیگه 



بگذره مادر هم نمی تونی بشی... بچه كه باشه دیدت به 
زندگي عوض میشه و دلگرمتر میشي

- شاید ... شاید راجع به این ازدواج فکر کنم.
زهرا با خوشحالی سرش را تکان می دهد
- اگه ازدواج کنی از تنهایی هم در میایی.

بحث را عوض می کند:
- مهدی رو چرا نیاوردی؟

- پیش مادر حامده. .. من با این وضعم که نمی تونم 
مراقبش باشم میدوه اینور و اونور خدایی نکرده اتفاقی 

براش میفته...
عاشق بچه ها بود اما مهدی را زیاد نمی دید ... مسلماً به 

خاطر او مادر و حاجي هم از دیدنش محروم مانده بودند و 
زهرا بیشتر مسئولیت را بر دوش خانواده شوهرش انداخته 

بود.
حسین نفس زنان به سمتشان مي دود ، سر جفتشان به 

طرفش بر مي گردد. به موبایلش اشاره مي كند:
- حاجي پشت در مونده ... به خاطر سر و صدا زنگ در 

رو نشنیدیم .
دستپاچه بلند مي شود و چادرش را مرتب مي كند. مي 

خواست جدیتر راجع به او فكر كند خواستگارهاي قبلیش 



هم همین شرایط را داشتند پس تضمیني براي باقي نبود ، 
سعي مي كند لبخند بزند.حاجي با تیشرت آستین بلند و دكمه 

هایي كه تا ته بسته شده و شلوار پارچه اي همراه حسین 
وارد مي شود ...بالفاصله از تصمیمش پشیمان مي شود... 
محال بود بتواند او را به عنوان مرد زندگي خود قبول كند 
، هر صبح از كنار او بلند شود و با لبخند به او روزش را 
شروع كند یا شب را در آغـ ـوشش به آرامش برسد... كم 
كم با نزدیك شدن حاجي لبخند مالیمش جمع مي شود و به 

اخم واضحي تبدیل مي شود. حسین با حوصله همه را 
معرفي مي كند. دقیق تر مي شود ... او را از دوستان 

حاجي معرفي مي كند اما بعید مي دانست از چشمهاي تیز 
شهاب چیزي پنهان بماند... مقابل او و زهرا لبخند حاجي 

پررنگتر مي شود. جعبه دستش را به سمت نازگل مي 
گیرد...از تصور گرفتن هدیه از جانب او چندشش مي شود 

... با تعلل و بدون تغییر در حالت صورتش جعبه را مي 
گیرد و زیر لب تشكر مي كند و گوشه اتاق مي گذارد

زهرا لبخند منظور داري مي زند و كنار گوشش زمزمه 
مي كند:

- بازش نمي كني؟
با اخم جوابش را مي دهد

- حتماً شكالته
- هیچي نشده عاشق سـ ـینه چاكت شده!



- به درك ... حالمو به هم میزنه ریخت و قیافش
سوزان خودش را كنار او جا مي دهد

- نازگل هوز هي؟
- ماي فادرز فرند

حاجي كنار حسین و حامد مي نشیند و مشغول صحبت مي 
شود و هر از گاهي چشمهایش براي دید زدن نازگل بي راه 

مي رود. شیال با همان لباس و بدون حجاب مشغول 
پذیرایي مي شود و بعد همراه سوزان كنار او مي نشیند. 

دیگر جرات بلند كردن سرش را نمیابد...الاقل این بي 
حجابي شیال و سوزان جایي به دردش خورد.

خم مي شود و پاكت هدیه را به طرف سوزان مي كشد :
- دو یو الیك چاكلت؟

سوزان ذوق زده جعبه را باز مي كند ، داخل جعبه گرد و 
زیبا پر از شكالتهاي زرورق پیچ قلبي شكل هست ... یعني 

مثالً عاشقش شده بود یا ابراز عالقه مي كرد ؟ عقش مي 
گیرد از عالقه مرد پنجاه و خوردي . سوزان چند تایي از 
شكالتها را بر مي دارد و جعبه را به سمت شهاب رد مي 
كند... چهره حاجي حین صحبت با حامد در هم مي رود. 

یعني از كار نازگل راضي نیست به دركي مي گوید و 
سریع بلند مي شود و از اتاق خارج مي شود.



باید تا مي توانست از دست حاجي پنهان مي شد . دوباره 
گوشه اي دورتر از هیاهو مي نشیند و به آتش نیمه جان 
خیره مي شود. حسین تند و تند آنرا باد مي زند و هر از 

گاهي با انبر زغالها را زیر و رو مي كند و با هر تكانش 
گویي داغ دل نازگل را تازه مي كند و خاطراتي كه مدتها 

ته نشین شده بودند را باال می اورد.
صداي زنگ موبایل حسین بلند مي شود ، جایش را به 

شهاب مي دهد و گوشیش را از جیب در مي آورد و 
همانطور كه به سمت او مي آید مشغول صحبت مي شود 

... گوشي را به سمت نازگل دراز مي كند:

- صابره...
لبخندي روي لبـ ـهایش مي نشیند ، خصوصا كه صداي پر 

از انرژي صابر در گوشش مي پیچد:
- بَه نازگل خانم ... صدات ٢٠٠ كیلومتر نزدیكتر شده ...

مي خندد:
- خوبي؟ همه خوبن

- خوبِ خوب از احوالپرسیاي شما...
لبش را گاز می گیرد حق با صابر بود انقدر پی بدبختیهای 

خود بود که به كل خوانواده عمه را فراموش كرده بود



صدای خش ش و بگو مگوي مبهمي از آن سر تلفن می اید 
و بالفاصه صداي صابر بلند مي شود:

- نه خیر خودم حرف می زنم بکش انور
-صابر؟

-مهرانست شوهرش قراره بره ماموریت ، از صبح اتراق 
کرده اتاق منِ بدبخت ... اون وروجک هم همش داره تو 

سوراخ سنبه هاي اتاقم سرك میكشه
- اتاق من كه خالیه

- نه دیگه نشد! سند اون اتاق به اسم توئه و هیچكي بي 
اجازه توش نمیره... به جاي این حرفها پا میشي میایي منو 

از دست این دختر نجات مي دي، شاید من تو اتاقم چیز 
خصوصی قایم کرده باشم... آبروم میره ! مي دوني كه 

دهن مهرانه هم چفت و بست نداره
- اما صابر االن خونه نیستم فردا میام

تن صدایش بلندتر مي شود
- فردا؟ ای بابا تا اون موقع كه من از فشار مایعات تركیدم! 

از سر صبح دستشویي هم نتونستم برم... واال!
لبـ ـهایش کش می اید ... کمی دورتر مي شود:

- آخه ، آخه حاج آقا نائب هم اینجاست
...-



- الو صابر؟
- اوف نازگل!! تو دیگه زیادی مظلومی؛ اصال با اجازه 
کی اومده تو رو ببینه؟ ساالر نزدیكیهاي شهر کار داشت 
آدرس مي دم بعدش بیاد عقبت فكر نكنم یكي دو ساعت 

بیشتر طول بکشه ... اون مردك هم رودل مي كنه بیشتر 
از دو ساعت ببینت
- آخه وسیله هام...

- اینجا همه چیز داري ... خدافظ
به آرامي خداحافظي مي كند و خیره به موبایل مي ماند.

موبایل را به حسین كه دوباره كنار شهاب نشسته مي دهد. 
حسین با چشم و ابرو سوالش را مي پرسد.

- ساالر میاد دنبالم
دست شهاب روی آتش متوقف می شود

- آره مي رم
- باشه هر طور راحتي

تماس صابر خوشحالش كرده بود.سرخوش وارد اتاق مي 
شود . زهرا و شیال مشغول صحبت با سوزان هستند و 

حامد جوجه ها را سیخ مي كند، سیخهاي آماده را از حامد 
مي گیرد و از اتاق خارج مي شود. سیني را به حسین مي 



دهد و نگاهش به انتهاي باغ مي افتد ... خیلي دوست داشت 
قبل از امدن ساالر دوري در باغ مي زد تا آماده شدن غذا 

ده دقیقه اي فرصت داشت.
- خوشحال مي شم تا ته باغ من رو همراهي كنید

با شنیدن صداي حاجي درست از پشت سرش یكه مي 
خورد. سر شهاب هم با تعجب به طرفشان مي چرخد، قطعا 

اگر تا به حال متوجه قصیه نشده بود با این حركت او 
متوجه مي شود.

- من زیاد با اطراف این باغ آشنا نیستم ...
- مسیر زیاد پیچیده اي نیست

- حاجي خودت كه از زیر كار در رفتي ، حاال هم داري 
یكي از نیروهاي فعالمون رو مي بري ...

و در مقابل تعجب حاجي با دست به داخل خانه اشاره مي 
كند:

-صداشون رو مي شنوي؟ از اونا بخاري بلند نمیشه ... بعد 
از ناهارفرصت هست ...

خنده تصنعي مي كند:
- خیلي نمي خواستم مزاحمت اوقاتتون بشم

- این چه حرفیه حاجي اینجا رو خونه خودتون بدونید



نفس آسوده اي مي كشد و براي آماده كردن و چیدن سفره 
داخل خانه بر مي گردد.

بعد از ناهار از فرصت استفاده می کند و دور از چشم بقیه 
انتهای باغ می رود ... كنار در پشتيِ باغ ، سنگ درشتي 

پیدا مي كند و از باالي دیوار آنسوي باغ را تماشا مي كند. 
كمي آنطرفتر نهر کوچک و كم عمقي از میان سنگهاي 

ریز و درشت رد می شود و آنسوی آب درختان تنومند قد 
برافراشته اند. با خوشحالي از روی تخـ ـته سنگ پایین 

میاید و در چوبي را باز مي كند و از باغ خارج مي شود. 
از روي سنگهاي چیده شده روي نهر مي شود و آنسوي آب 

و روي سنگ بزرگ کنار نهر می نشیند و با دست خنکی 
آب را حس می کند...

-شما امروز همش از من فرار کردید!
انتظار شنیدن صدایش را نداشت پوفي مي كند و بلند می 

شود.
قدمی جلو می گذارد اما درست روی اولین سنگ چادرش 
کشیده می شود. با تنفر به دست او روي چادرش خیره مي 

ماند.
-من به خاطر شما اومدم

- متاسفم اما من حرفهام رو زده بودم ، پس نباید میومدین
ابروهایش را باال می برد.



-نظرم هم عوض نمیشه .. هیچوقت
پشت به او مي كند و قدم های محکمش را روی سنگها می 

گذارد
- با این کارتون میانه من رو با حاجی به هم می زنید
-برام مهم نیست...زندگي من بازیچه دست شما نیست

چرخی می زند تا رو به او بایستد و آخرین جمله اش را ادا 
كند اما پایش از روی سطع لغزنده سنگ سر می خورد و 

روي سنگهاي كف آب می افتد و آخش بلند می شود.
حاجي به سرعت از روي سنگها رد مي شود و دستش را 

براي كمك دراز می کند. در خودش جمع می شود:
- به من دست نزنید

-همینجا می خوایی بمونی؟ لج نکن بزار بلندت كنم
- لطفا حسین و شیال رو صدا بزنید... تا شب هم مي تونم 

منتظر بمونم اما با شما نمیام
پوفی می کند و به طرف در انتهای باغ می رود.

آهسته جابجا می شود و تنش را روي سنگ میان آب مي 
كشد. پایش را از ناحیه مچ تکان می دهد... صورتش از 
درد جمع می شود. چادر و مانتواش را باالتر مي كشد تا 

خیلي خیس نشوند. عجب اشتباهي كرده بود... نباید این 
طرف آب میامد.



با کمک شیال و سوزان تا اتاق داخل باغ می رود . آنقدرها 
که فکر می کرد دردناک نبود. مي نشیند و حسین بالشي 

پشتش می گذارد:
- پات رو دراز کن... چادرت هم خیسه. ..

معذب از حضور شهاب و حاجي ، پایش را جابجا می کند
-راحتم حسین ...

- درش بیار از زیرش مانتو و مقنعه داری
- حسین آقا ببینید اگه پاشون آسیب دیده ببریمشون دکتری 

... درمانگاهي
اخمهایش در هم می رود

-من خوبم... به لطف شما پام فقط پیچ خورده ... یکم بشینم 
خوب میشه..

زهرا لیوان آب قندي دستش مي دهد و رو به جمع كه 
باالي سر نازگل ایستاده اند مي كنند:

- فكر كنم اینجا رو خلوت كنیم تا نازگل راحت باشه بهتره 
...

بعد از خالي شدن اتاق ، فریاد عصبي حسین بلند مي شود:
-خیلی بی فکری ! تنهایی و بي خبر راه افتادی ته باغ، اگه 

اتفاق بدتر از این میافتاد چکار می کردیم ؟
چانه نازگل شروع به لرزیدن مي كند:



- ببخشید
مقابلش خم مي شود و با صداي آهسته ادامه مي دهد:

- اگه دور از چشم ما بالیي سرت میاوردن ... دستمون به 
جایي بند بود؟! هان؟!

فین فین نازگل بلند مي شود
-بسه حسین مي بیني حالش خوب نیست و ترسیده ... خدا 

رو شکر اتفاق بدي هم نیفتاده ...
لیوان را دستش مي دهد و كنارش مي نشیند

- چادرت رو هم در بیار، حسین نمی زاره كسي بیاد تو
نگاهي به حسین مي اندازد و دستش را زیر كش چادرش 

مي اندازد... حسین بالفاصله از اتاق خارج مي شود.
- مانتو و شلوارتم خیس شده

- عیبي نداره تا اومدن ساالر مي تونم صبر كنم
- با این وضع پات بازم می خوایی بری؟

- بزرگش نكن ...من خوبم تازه دِه که نمی رم اونجا هم 
دکتر داره... فقط وقتي من نیستم حواست به مامان باشه

سرش را تکانی می دهد و دست روی زانو می گذارد و 
بلند می شود

ساالر سر به زیر از مقابل شیال و سوزان رد مي شود و با 
حاج نائب و شهاب دست مي دهد ، اما مكثش روي شهاب 



طوالني تر مي شود. خیلي در جریان جزئیات زندگي ِتیره 
و تاریك نازگل قبل از ازدواج با كمال نبود اما اسم شهاب 
را مكررا از زبان او و مادرش شنیده بود و حاال درست 

مقابل او بود و اگر مي توانست سیلي محكمي روي 
صورتش مي كوبید تا جبران مافاتِ ده ، دوازده ساله كند. 
شهاب كمي عقبتر مي رود و از پشت سرش نازگل را مي 
بیند كه لنگ لنگان نزدیك مي شود ... تمام افكارش پر مي 

كشد ، از دو مرد غریبه جدا می شود و جلوتر مي رود:
- نازگل ! چی شده؟

لبخند اطمینان بخشي مي زند:
- چیزي نیست، پیچ خورده

كیف را از دستش مي گیرد:
- همون پاي شكستته؟

سرش را تكاني مي دهد
- صابر چیزی نگفت واال زودتر میومدم... حتما باید یه 

دكتر معاینت كنه
- یكم رگ به رگ شده ... چیز مهمي نیست ...بریم كه شما 

هم خسته اید
خداحافظی سرسری از همه می کنند و همراه حسین تا كنار 

ماشین ساالر مي روند.



سال ١٣٨٠

برگه های گزارش پروژه را امضا نمی کند و بدون تایید 
مقابل دخترک می اندازد.

- سه روز فرصت داره بیاد کارش رو ارایه بده
عصباني و حق به جانب نگاهش می كند. معنی این کار 

نازگل را نمی فهمید یک ماه بود که با ایمیل خواسته بود به 
دیدنش بیاید اما نه تنها جوابی نگرفته بود بلکه به جای 

خودش دوستش را فرستاده بود و حاال حضور این دختر 
آزار دهنده بود.دخترک با ترس برگه ها را جمع می کند و 

بدون معطلی از اتاق خارج می شود. عصبي شده بود و 
تحمل نشستن میان چهار دیواري اتاقش را نداشت ... 

وسایلش را جمع می کند و پالتو به دست از اتاق خارج می 
شود شاید مي توانست شیال را یك ساعتي زودتر از مدرسه 

بردارد .

ماشین را تا پاركینگ مي برد و كیف به دست وارد خانه 
مي شود. خسته بود و درگیري فكریش هم به ان اضافه شده 
بود. جلوي در سر و صداي ناآشنایي از داخل خانه مي آید 

... مثل همیشه مادرش مهمان دارد. لبخندي مي زن و با 
خانم فروزان و سونا احوالپرسی می کند:



-شهاب جان کم پیدا شدی... گاهي به ما هم سر بزن
-کم سعادتی از منه. اما باور کنید خیلی درگیرم 

...همانطور كه به طرف پله ها مي رود:
- بفرمایید مزاحم جمع زنانه تون نمیشم

-كجا؟ شهاب جان بیا بشین تازه بعد از مدتها پیدات كردیم
نگاهش روی سونا که با لبخند پسرکشي نگاهش می کند 

پایین می اید. تاپ تنگ و دامن کوتاه و وسوسه انگیزي به 
تن دارد . چند روزي بود كه مادرش براي ازدواجش 

اولتیماتوم داده و حتي چند نفري از دوستان و آشنایان را 
كاندید كرده بود ... مي توانست كمي كنارشان بنشیند و 

عروس منتخب مادر را دید بزد...راه نرفته را بر می گردد 
و درست رو به سونا و کنار شیال می نشیند. سونا از 

خوشحالي پا روی پا می اندازد .. كافي بود دامن كوتاهش 
یک وجب دیگر باالتر برود ... هرچند که رنگ لباس 

زیرش به راحتي از ورای رنگ سفید دامن مشخص بود.
پوفی می کند و حواسش را به صحبتهای مادرش می 

دهد... هیچوقت از خط قرمزها رد نشده بود. از نظر او 
یک چیزهایی حرمت داشت و باید مختص او و عشق آینده 

اش مي شد... اما بدش نمی آمد قبل از ازدواج هم تجربه 
هایی از یک رابطه داشته باشد. شقیقه اش را مي خارد ، 

چه مرگش شده بود ؟! حتما نتیجه شرایط و محیط اطرافش 
بود واال تا به امروز دور و برش پر بود از زنهاي 



رنگارنگ و شاید بدتر از سونا اما همیشه خوددار بود و 
حاال با دیدن دو لنگ و پاچه وا داده بود؟ سرش را با تاسف 
تكان مي دهد. تا كار دست خودش و خانواده اش نداده بود 
باید یک نفری را وارد زندگیش می کرد تا جاي خالي زن 

را حس نكند ... همین دختر مقابلش که اینقدر هم برایش 
سر و دست می شکست گزینه خوبی به نظر مي رسید البته 

نه برای ازدواج بلكه تفریح و سرگرمی چند ماهه...
صدای صحبت ظریف و پر از عشوه سونا با شیال او را به 

حال پرت مي كند ... زیبا بود البته زیر خروارها الیه 
آرایش. اما نازگل با همان سادگی و بدون ذره ای آرایش 

جلوه داشت و حتی بدون رنگ و لعابی زیبا بود.
سونا خم می شود و با ناز بشقاب شیرینیش را بر می دارد 

و نمای زیبایی از باالتنه اش از داخل یقه بلوز مشخص می 
شود و همزمان نوك انگشتهایش با پاي او مماس مي شود. 

ببخشیدي پر از عشوه تحویلش می دهد و مشغول تقسیم 
شیرینی درون بشقاب می شود.

از مادرش تعجب می کند یعنی حاضر بود چنین دختری را 
به عنوان عروس خود انتخاب کند ... دختری که همه 

جوره چراغ سبز می داد و معلوم نبود تا به حال مقابل چند 
مرد دیگر همین کار را کرده بود. بی اختیار قیافه هل کرده 

نازگل و نگاه معصومش را به یاد میآورد، ناز نداشت اما 
همان خجالتی و هل بودنش هم دلنشین و شیرین بود. کالفه 



پوفی می کند ، این دختر كِي اینقدر مهم شده بود که بخواهد 
با بقیه مقایسه اش کند؟

حوصله اش از این جمع كسل كننده سر مي رود . با 
ببخشیدی از جمعشان جدا می شود.

روی تخت دراز می کشد و دستهایش را زیر سرش می 
گذارد. حس و حال غریبی داشت و طوري كه بعد از چهار 
سال ترك ، هوس سیگار کرده بود ...نیم خیز مي شود باید 

میان خرت و پرتهاي یادگاری از آنور آب یکی دو نخی 
سیـ ـگار داشته باشد. کمد را باز می کند و مقابل جعبه ته 

کمد زانو می زند . 
چشمهایش با دیدن سیگار و فندك برق می زند. لمسش مي 
كند و لوله سیگار را از زیر پره هاي بینیش رد مي كند و 

بوي خوش تنباكو را به ریه هایش مي فرستد. بالفاصله 
گوشه لبش می گذارد و با فندک طالییش روشن می کند. 
چراغ را خاموش مي كند و تنش را روی صندلی گوشه 

اتاق می اندازد.
چراغ را خاموش مي كند و تنش را روی صندلی گوشه 
اتاق می اندازد. پک محکمی می زند و به پشتی صندلی 
تکیه و سرش را عقبتر روي لبه صندلي تكیه مي دهد و 

دود سیگار را بیرون فوت می کند. در تاریکی مطلق اتاق 
به برق نارنجی نوک سیگار خیره می شود...سه روز از 

فرصت تعیین كرده گذشته بود و تمام این سه روز با 



وسواس بهترین لباس را پوشیده ...عطر زده و بعد از 
رساندن شیال به مدرسه در اتاقش منتظر مانده و لحظه 
شماری کرده بود و آخر وقت دست از پا درازتر راهی 
مدرسه شیال شده بود. كمي جابجا مي شود و پك دیگري 

مي زند... همین امروز این دختره بی دست و پا در ذهنش 
جان گرفته و پررنگ شده بود ...اعتراف به حضور 

همیشگیش سخت بود اما سرگرمی یك ماهِ قبل ، به عادت و 
وابستگي تبدیل شده بود ...هرچند تا مرز دلبستگي و عالقه 
هنوز فاصله بود ... اما امروز با دیدن سونا و اصرارهاي 

مادرش برای ازدواج، همین مرز ها هم در حال فرو 
ریختن بود. مي توانست معیارهایش را کمی تغییر دهد ... 

فقط باید نازگل را راضي می کرد. 
باالخره بعد از یك هفته انتظارش به سر مي رسد . نازگل 
مي آید و با دستهاي لرزان و صورت رنگ پریده گزارش 

پیشرفت كار را روي میز مي گذارد و با اضطراب 
واضحي انگشتهایش را به بازي مي گیرد.

در مقابل چشمهاي متعجب نازگل بدون وقفه پاي برگه را 
امضا مي كند.نازگل صدایش را صاف مي كند:

- میشه مشكلشون رو بگید؟
- مشكلي ندارن

تكیه اش را به پشتي صندلي مي دهد و لبخند كجي مي زند 
:



- مشكل توئي!
چشمهایش درشت مي شود.

- یك ماهه كه نمیایي و منو منتظر گذاشتي
به سرعت روي میز خم مي شود تا انگشتهایش به برگه 

هاي زیر دستش برسد اما شهاب كف دستش را محكم روي 
برگه ها مي گذارد و مانع مي شود

- فرار راهش نیست ... بمون و بزار صحبت كنیم
مكث مي كند

- من و تو هیچوقت رو در رو صحبت نكردیم... من با 
ایمیل حرفهام رو مي زدم هرچند تو بي جواب مي 

ذاشتیشون اما از چشمات و حركاتت جوابم رو مي گرفتم 
... اما از وقتي من رو با شیال ... خواهرم دیدي دیگه 

رفتي و پیدات نشد
دوباره تاكید مي كند: شیال ... خواهرم

دستش از روي میز شل مي شود:
- خواهرتون؟

سرش را با لبخند حركت مي دهد:
- آره خواهرم ... من هنوز هم سر تمام حرفهاي قبلیم هستم



... دستش دوباره به لبه مقنعه اش بند مي شود ...بازي با 
انگشتها و لبه مقنعه اش عادتي بود و براي شهاب كامال 

طبیعي شده بود
- همه چیز سر جاشه

خون به زیر پوستش مي دود ، بر مي گردد
- باید برم

نرسیده به در راهش را سد مي كند:
- باز داري فرار مي كني

آهسته و قدم به قدم پیشروي مي كند و او را پشت به دیوار 
حبس مي كند و راه فرارش را مي بندد. هرچند ترسیده به 

نظر مي آمد ، اهمیتي نمي دهد:
- دوست دارم بیشتر باهات آشنا شم... بیشتر باهات وقت 

بگذرونم دلم مي خواد نازگل روبروم رو كشف كنم
سرش را با ناباوري حركت مي دهد:

- نمیشه... یعني نمي تونیم ...
- اگه تو بخوایي میشه ...فقط یكم بیشتر همدیگر رو مي 

بینیم و با هم صحبت مي كنیم
- خانواده من خیلي سنتي و مذهبین ... اصالً من و شما 

خیلي با هم فرق داریم ... یعني منظورم به ... به 
اعتقاداتمونه



- از كجا مي دوني من چطور آدمیم؟ درسته زیادي مذهبي 
نیستم اما ادم معتقدیم

مثل پرنده به دام افتاده منتظر راهي براي فرار بود:
- بدون اجازه خانواده ام نمي تونم...

تعجبش بیشترمي شود:
- كار بدي نمي خواییم بكنیم

آب دهانش را تند و تند قورت مي دهد ... دوباره كف 
دستش خیس شده بود:

- اما... اما خانواده من خیلي روي این مسائل حساسن ... 
من هم همینطور...

- اگه با اطالع خانواده ات باشه چي؟ بازم نه؟
فاصلشان را كمتر مي كند ... تكیه اش به دیوار بود و 
جایي براي فرار نمانده بود... نگاهش را بین اجزاي 

صورتش مي گرداند و روي چشمهایش مي ماند...حركتش 
نازگل را معذب مي كند ... سرش را عقبتر مي برد و با 

دست روي صورتش را مي پوشاند ... عاشق همین 
حركتهایش شده بود....از فرصت استفاده مي كند و خیلي 

نزدیك گوشش زمزمه مي كند:
- دوسِت دارم 



دستهایش را جدا نمي كند ، فقط سرش را چپ و راست 
حركت مي دهد

- باور نمي كني؟ نگام كن ... نگام كن كه ببیني
دستهایش را جدا نمي كند ، فقط سرش را چپ و راست 

حركت مي دهد
- باور نمي كني؟ نگام كن ... نگام كن كه ببیني

با لحن پر از شرم مي نالد:
- میشه عقبتر برین

دلش لرزیده بود اما دوست نداشت نامحرمي وارد حریمش 
شود.به محض دور شدنش دستهایش شل مي شود.صورتش 

گل انداخته بود و نگاهش به نوك كفشهایش بود. دست به 
كمر مقابلش مي ایستد.

- ببین من باهات رو راستم ، القل االن كه دارم اعتراف 
مي كنم به این حس ... خیلي شبیهِ دوست داشتنه ... مطمئنم 

كه زود گذر هم نیست به شرطي كه زمان بدیم اونوقت 
اونقدر رشد مي كنه كه به عشق تبدیل بشه ... باشه؟

منتظر تایید نازگل نمي ماند روي پاشنه پا به سمت میزش 
مي چرخد و پوشه گزارش را بر مي دارد و به سمتش مي 

گیرد:
- مي دونم كه این احساس دو طرفه است اما منتظر جواب 

تو مي مونم ...



 مات شده بود ... با دست و پاي لرزان از اتاق بیرون مي 
زند و سحر را پشت در اتاق جا مي گذارد . از ساختمان 
دانشكده خارج و وارد حیاط مي شود. صداي قدمهاي تند 
شده سحر را از پست سرش مي شنود اما توان ایستادن 

ندارد٠
- نازي صبر كن

نفس زنان به او مي رسد و دستش را مي كشد:
- چرا این شكلي شدي ؟ دعوات كرد؟

زبان در دهانش نمي چرخد. كنترل هیجانش دست خودش 
نیست. شوكه شده ... بعد از یك ماه غم و غصه اولین 
روزي خوشحالیش هست شادي آغشته به دلشوره ... 

باورش نمي شود همین چند دقیقه قبل شهاب ... شهاب 
عزیزش آنقدر نزدیكش شده و در چند سانتي صورتش 

اعتراف به دوست داشتن كرده باشد... بي توجه به حضور 
سحر آهسته و بي اراده لب مي زند:

- گفت دوسَم داره
سحر متعجب فریاد مي زند:

- دوست داره ؟!!
به خودش مي آید و ضربه محكمي به گونه اش مي زند:

- داد نزن



دستش را مي گیرد و مانع رفتنش مي شود:
- باشه... باشه... ببخشید... ولي پس اون دختري كه باهاش 

میاد و میره كیه؟
- اون ... اون دختر خواهرشه!

ابروهاي سحر باال مي پرد و چشمهایش باریك مي شود.
-خب! توام كه بدت نیومده! اي ناقال ! این همه مدت زوم 

كرده بودي رو نوربخش ! اما اینو مدیون درسهاي مني
اخم مي كند و به طرف خروجي راه میفتد. پوفي مي كند و 

به دنبالش مي دود:
- وایستا ... مي رسونمت

- خودم میرم
- باشه حاال چیزي نگفتم كه...

دستش را تا ماشینش مي كشد. بي حالتر از آن بود كه 
مقاومت كند. در ماشین را باز مي كند و ول مي شود روي 
صندلي سرد و دستهایش را داخل جیبهاي كاپشنش مي كند. 
سحر همانطور كه قفل فرمان را باز مي كند شروع مي كند 

به پرسیدن:
- خب ... تعریف كن دیگه البته بدون سانسور... فقط گفت 

دوست داره؟



متفكر با سرش تایید مي كند. قفل فرمان را زیر صندلي مي 
گذارد و استارت مي زند:

- منظورم به ماچ و بـ ـوسه بودا!
ضربه هاي پرصدا و محكم قلبش را حس مي كند...سرخ 

مي شود.
- خب بابا !! تو چي گفتي؟ نكنه مثل ماست نگاش كردي؟

شانه باال مي اندازد .
- معلومه كه گفتم بدون اجازه خانوادم نمي تونم، یعني 

اصال جرات نمي كنم همچین چیزي رو تو خونه مطرح كنم 
.

سرش را بلند مي كند و با لحن هشداري نهیب مي زند:
- نمي توني ؟ مي خواي بوق و كرنا كن همه بفهمن... بابا 
تو بیست و دو سالته ... خودت عقل داري ... نكنه یه وقت 

به حاجي یا مادرت بگیا...الزم نیست اونا بدونن ... یه 
مدت با هم مراوده مي كنین تا اخالق هم دستتون بیاد بعدش 

میاد خواستگاریت...
به قیافه دمغ او نگاهي مي كند :

-بابا ناسالمتي بحث ازدواج توئه ... تو قراره باهاش زیر 
یه سقف بري ، یه عمر قراره باهاش زندگي كني ، تو... نه 

حاجي یا مادرت ...پس خودت باید تصمیم بگیري



چشمهایش درشت مي شود.
- نازگل تو رو خدا امل بازي در نیاري... آخه احمق جان ! 
اگه پدرت بفهمه كه نمیزاره با هم برین كافي شاپي، پاركي 
رستوراني تا اخالق همو تو شرایط مختلف ببینین. به خدا 

كار بدي هم نیست ، اگه بد بود كه وحید هم قبول نمي كرد 
اما بعد از شنیدن حرفهاي منطقي من خیلي راحت متقاعد 

شد.
در باورش نمي گنجید ، زارع ، دانشجوي محجوب ، 

مودب و سر به زیر كالسشان تن به دوستي حتي به بهانه 
ازدواج داده باشد.

- زمان قدیم نیست كه دختر، پسره رو تو جلسه خاستگاري 
ببینه... االن همه همینطوري ازدواج مي كنن... مگه 

خاستگاري كه میاد رو چقدر میشناسي ؟ فوق فوقش دو سه 
جلسه مي توني ببینیش اما اینطوري شناختت كاملتره 

موفقیت ازدواج باالتر مي ره...
نگاهي به صورت ناراحت نازگل مي اندازد: اصال 

حرفهاي منو متوجه میشي؟
- من از این كارا بلد نیستم ...

سحر با تاسف سرش را چپ و راست مي كند و خیلي 
آهسته زمزمه مي كند



- كدوم كارا؟ ببخشیدها اما موندم از چیه تو خوشش اومده 
... سر و زبون كه نداري ... امل هم كه هستي ... 

دستپاچلفتي بودنت هم كه مشخصه ...فقط بقچه پیچ بودنته 
كه قطعا خاص و متفاوته
چشمهایش پر مي شود:
- چرا مسخرم مي كني؟

پوفي مي كند و روي فرمان مي كوبد:
-خٓره دارم راهنماییت مي كنم ... تو كه تا حاال توي عمرت 
هیچ پسري از صد متریت رد نشده چطور قراره مردها رو 

بشناسي ... نازگل باور كن خیلي ها دوست دارن جاي تو 
باشن یكیشون خودِ من... نوربخش هم قیافش معقوله ... 
دكتره ... موقعیت اجتماعي خوب داره و از همه مهمتر 

اینكه روشنفكره ، حتماً از خانواده خوبي هم هست ... باید 
از خداتم باشه... مكثي مي كند : اصالً مگه دوسش نداري؟

با آهي سرش را تكان مي دهد
- پس دیگه مباركه... نگرانم نباش خودم یادت مي دم 
چكارها باید بكني ... طوري عاشقت شه كه اسمت از 

دهنش نیفته
نگاهش را از قیافه گرفته نازگل مي گیرد و ماشین را به 

حركت در میاورد:



- حاال باز ناراحت میشي اما با وجود اینكه خیلي بي دست 
و پایي ، خیلي شانس داري .اصال فكر كنم تو صف شانس 
خوابت برده بوده واال سهمت اینهمه نبوده شایدم سهم منو 

تو گرفتي ...
لبخند كمرنگي مي زند و رویش را به پنجره كنارش بر مي 

گرداند. 
درمانده روي تخـ ـتش مي نشیند و به بي هدف به پرده 
ضخیم شیري رنگ مقابلش خیره مي ماند. تمام یك ماه 

گذشته به سختي و میان اشك و حسرت گذشته بود. ولي 
تالشش براي سركوب حسهایش بالفاصله بعد از دیدن مجدد 
او دود هوا شده بود و حاال كه از عالقه او هم مطمئن شده 

بود مردِ فراموش كردن نبود.مـ ـستاصل بلند مي شود و 
دستهایش را دور تنش حـ ـلقه مي كند و شروع به قدم زدن 

مي كند.
جسارت گفتن حرف دلش را نداشت چون جواب حاجي را 
نگفته حفظ بود. محال هست حاجي یا مادرش به او اجازه 

چنین كاري بدهند ... از طرفي مي ترسید شخصیت شهاب 
مورد تایید نباشد. خانواده شهاب را نمي شناخت اما خودش 
و رفتارهایش به هیچ وجه نشاني از اعتقاداتي كه دم مي زد 
، نبودند... روي معیارهاي خودش براي ازدواج تمركز مي 

كند اما ذهنش خالي خالي هست... تا قبل از این ماجرا كه 



به فكر ازدواج نبود و حاال هم هرچه معیارهایش را باال و 
پایین مي كند ، در نهایت ختم میشود به خود ِشهاب .

حرفهاي سحر كمي وسوسه اش مي كرد، اگر خانواده اش 
را در مقابل عمل انجام شده قرار مي داد، حتماً رضایت به 

این ازدواج مي دادند ... اما پس تكلیف اعتقادات خودش چه 
میشد؟ كلمه گناه در ذهنش مي چرخد و مي چرخد و 

پررنگتر مي شود. با كف دست پشت سر هم روي گونه 
هایش مي زند... باید عاقالنه تصمیم بگیرد اما عشق قسمتِ 

منطق مغزش را از كار انداخته بود. براي لحظه اي 
صورت معصوم و كودكانه زهرا نقش مي گیرد و از تمام 

حرفهایش پشیمان مي شود...نمي تواند با ابرو و اعتبار 
حاجي و مادرش بازي كند.قطعا هیچ كسي برایش با 

ارزشتر و محترمتر از خانواده اش نبود. مي نالد: خدا 
چكار كنم؟

درمانده و مـ ـستاسل روي تخـ ـت مي نشیند و شروع مي 
كند به گریه كردن ...

- نازگل ! چرا گریه مي كني؟
با شنیدن صداي زهرا جا مي خورد. دستش را روي قلبش 

مي گذارد ...
- در زدما اما مثل اینكه نشنیدي

سریع زیر چشمهایش را پاك مي كند:



- چرا جلو در وایستادي بیا تو...
- نه اشكالهاي شیمي رو آورده بودم از حسین مي پرسم و 

عقب عقب از اتاق خارج مي شود
سریع بلند مي شود و روسریش را سرش مي كند و با 

دستمال ، خیسي چشمهایش را مي گیرد. تا زهرا خبرچیني 
نكرده باید آبي به صورتش مي زد . دستگیره در را مي 

كشد و با حسین سـ ـینه به سـ ـینه مي شود.
زیر لب به سرعت عمل زهرا مي غرد. حسین نگاه دزدكي 

به او مي اندازد و بعد با انگشت به داخل اتاق اشاره مي 
كند. بر مي گردد و روي تخـ ـت مي نشیند

- حسین به زهرا هم گفتم كه...
حرفش را قطع مي كند، كف دستش را عمود بر بیني مي 

گذارد :
- هیس!!! یه ماهه كه حواسم بهته... تو یه چیزیت هست ...

- "سکوت میکند"
- نمي خوایي چیزي بگي؟

اخم مي كند:
- دختر یه چیزي بگو ... همه رو نگران كردي!

انگشتهایش را به بازي مي گیرد... حسین صندلي پشت میز 
تحریرش را جلوتر مي كشد و رو به نازگل مي نشیند:



- چي ناراحتت كرده؟ مربوط به درس و دانشگاهه؟
- با دوستت قهري؟

پوفي مي كند: عاشقي؟
لبها و چانه اش شروع به لرزیدن مي كند ، اما نگاه از 

حسین نمي گیرد... باالخره یكي دردش را فهمیده بود. در 
مقابل نگاه غمگین نازگل چشمهایش كم كم درشت مي شود 

و میان بهت و تعجب من مني مي كند:
- من یه چیزي انداختم
- من یه چیزي انداختم

كمي سكوت مي كند تا به خود مسلط شود. یعني اصال نمي 
دانست چطور سر صحبت را باز كند. هر چند برادرش 

محسوب مي شد اما هیچ وقت در این مسائل با هم صمیمي 
نبودند. صدایش را صاف مي كند:

- كیه؟
لبش را میان دندانهایش فشار مي دهد و شرمگین به گلهاي 

روي فرش زل مي زند.
- نازگل خانم ! جواب منو نمي دي؟ از همكالسیاته؟

با حركت سرش نفي مي كند.
- هه! نكنه عاشق استاد راهنماي سخت گیرت شدي؟

-[سکوت]



- هوووم؟! بله؟
سرش را به آرامي حركت مي دهد.

نفس بلندي مي كشد.
- خب ...تو اولین كسي نیستي كه عاشق استادت شدي... 
حتماً خوش صحبته و چون جوونه و جذاب ... عالقه مند 

شدي ... اما این احساسها زودگذر و خامن ...چند وقت 
نبینیش نه تنها فراموشش مي كني بلكه به این حال و روز 

خودت مي خندي
آب دهانش را به سختي فرو مي دهد :

- اما حسین ... اونم منو دوست داره
ابروهاي حسین باال مي پرد... داشت جالب مي شد:

- خب؟
كف دست سرد و عرق كرده اش را روي گونه هایش مي 

گذارد... از عصباني شدن حسین مي ترسد.
- گفتم تو از كجا مي دوني؟ اصال معلوم هست چه غلطي 

مي كني؟
هل مي كند:

- به خدا من كار بدي نكردم



خیلي سربسته و با پنهان كردن جریان ایمیلها ، قضیه 
اظهار عالقه نوربخش و پیشنهادش براي آشنایي را تعریف 

مي كند و حسین تا انتهاي حرفهایش سكوت مي كند.
- نازگل اون چیزي كه اون ازت مي خواد تو عرف جامعه 

پسندیده نیست ، اگه خیلي مي خوادت ... بسم الله، بیاد 
خواستگاري ببینیم چند مرده حالجه اصال مي تونه دل 

حاجي رو به دست بیاره؟ اینطوري هم دو طرف با 
خصوصیات خانوادگی، اخالقی، فرهنگی، مذهبی هم آشنا 
مي شن و تكلیفشون از اول مشخص میشه و هم یه جوراي 

از روش مرسوم خانواده خارج نمیشي
حق با حسین بود ... عاقالنه ترین كار همین بود اما دیگر 

منطقي باقي نمانده بود.
- ببین نازگل این طرز آشناییِ قبل از خواستگاری فقط یه 
رابطهای بدون تعهد و سطحی ایجاد مي كنه. شناختت هم 
فقط بر اساس احساست خواهد بود ... یه عشق رویایی و 

فانتزی كه اصال واقعیت نداره
- ما فقط مي خواییم یه مدت كوتاه همو بشناسیم... بعدش 

حتماً میاد خواستگاري
پوفي مي كند:

- مطمئني؟
با كف دست محكم روي میز مي كوبد:



-معلومه خیلي روشنفكره ! تو خارج درسشو خونده و مي 
خواد باهات آشنا بشه؟ اونوقت قصدشم ازدواجه؟ مگه نه؟!

جلوتر خم مي شود و صدایش را پایین مي آورد: من جنس 
خودم رو خوب میشناسم همچین آدمهایي از تعهد ازدواج 

مي ترسن ، اصال وقتي بخوان ازدواج كنن انتخاب رو به 
عهده خانوادشون میزارن...

این آقا احتماً قصدش ازدواج نیست كه خاستگاري نمیاد یا 
نمي خواد رابطه از آشنایي فراتر بره... اگه واقعاً دوستت 

داشته باشه ردش كني میاد دنبالت.
- نه حسین ... خودش گفت كه اگه با اطالع خانواده باشه 

هم مشكلي نداره، من ... من فقط خجالت مي كشم به مامان 
یا حاجي بگم... اگه حاجي راضي نشه

گیج مي شود ...
- تو داري منو واسطه مي كني؟ یعني انقدر این پسره برات 

مهمه؟
در مقابل سكوت او سرش را با تاسف تكاني مي دهد، امان 

از این عشقهاي كور جواني:
- اول باید خودم ببینمش و تاییدش كنم تا نشناسمش كه نمي 

تونم طرفداریش رو پیش حاجي بكنم
خوشحال از كم شدن فشار روحي و استرس چند روزه 

لبخند بزرگي مي زند و هیجان زده كف مي زند:



- واي مرسي حسین
با نگاه بهت زده حسین ، سرش از خجالت پایین مي افتد. 

درمانده روي تخـ ـتش مي نشیند و به بي هدف به پرده 
ضخیم شیري رنگ مقابلش خیره مي ماند. تمام یك ماه 

گذشته به سختي و میان اشك و حسرت گذشته بود. ولي 
تالشش براي سركوب حسهایش بالفاصله بعد از دیدن مجدد 
او دود هوا شده بود و حاال كه از عالقه او هم مطمئن شده 

بود مردِ فراموش كردن نبود.مـ ـستاصل بلند مي شود و 
دستهایش را دور تنش حـ ـلقه مي كند و شروع به قدم زدن 

مي كند.
جسارت گفتن حرف دلش را نداشت چون جواب حاجي را 
نگفته حفظ بود. محال هست حاجي یا مادرش به او اجازه 

چنین كاري بدهند ... از طرفي مي ترسید شخصیت شهاب 
مورد تایید نباشد. خانواده شهاب را نمي شناخت اما خودش 
و رفتارهایش به هیچ وجه نشاني از اعتقاداتي كه دم مي زد 
، نبودند... روي معیارهاي خودش براي ازدواج تمركز مي 

كند اما ذهنش خالي خالي هست... تا قبل از این ماجرا كه 
به فكر ازدواج نبود و حاال هم هرچه معیارهایش را باال و 

پایین مي كند ، در نهایت ختم میشود به خود ِشهاب .
حرفهاي سحر كمي وسوسه اش مي كرد، اگر خانواده اش 

را در مقابل عمل انجام شده قرار مي داد، حتماً رضایت به 
این ازدواج مي دادند ... اما پس تكلیف اعتقادات خودش چه 



میشد؟ كلمه گناه در ذهنش مي چرخد و مي چرخد و 
پررنگتر مي شود. با كف دست پشت سر هم روي گونه 

هایش مي زند... باید عاقالنه تصمیم بگیرد اما عشق قسمتِ 
منطق مغزش را از كار انداخته بود. براي لحظه اي 

صورت معصوم و كودكانه زهرا نقش مي گیرد و از تمام 
حرفهایش پشیمان مي شود...نمي تواند با ابرو و اعتبار 

حاجي و مادرش بازي كند.قطعا هیچ كسي برایش با 
ارزشتر و محترمتر از خانواده اش نبود. مي نالد: خدا 

چكار كنم؟
درمانده و مـ ـستاسل روي تخـ ـت مي نشیند و شروع مي 

كند به گریه كردن ...
- نازگل ! چرا گریه مي كني؟

با شنیدن صداي زهرا جا مي خورد. دستش را روي قلبش 
مي گذارد ...

- در زدما اما مثل اینكه نشنیدي
سریع زیر چشمهایش را پاك مي كند:

- چرا جلو در وایستادي بیا تو...
- نه اشكالهاي شیمي رو آورده بودم از حسین مي پرسم و 

عقب عقب از اتاق خارج مي شود
سریع بلند مي شود و روسریش را سرش مي كند و با 

دستمال ، خیسي چشمهایش را مي گیرد. تا زهرا خبرچیني 



نكرده باید آبي به صورتش مي زد . دستگیره در را مي 
كشد و با حسین سـ ـینه به سـ ـینه مي شود.

زیر لب به سرعت عمل زهرا مي غرد. حسین نگاه دزدكي 
به او مي اندازد و بعد با انگشت به داخل اتاق اشاره مي 

كند. بر مي گردد و روي تخـ ـت مي نشیند
- حسین به زهرا هم گفتم كه...

حرفش را قطع مي كند، كف دستش را عمود بر بیني مي 
گذارد :

- هیس!!! یه ماهه كه حواسم بهته... تو یه چیزیت هست ...
—[سکوت]

- نمي خوایي چیزي بگي؟
اخم مي كند:

- دختر یه چیزي بگو ... همه رو نگران كردي!
انگشتهایش را به بازي مي گیرد... حسین صندلي پشت میز 

تحریرش را جلوتر مي كشد و رو به نازگل مي نشیند:
- چي ناراحتت كرده؟ مربوط به درس و دانشگاهه؟

—[سکوت]
- با دوستت قهري؟

پوفي مي كند: عاشقي؟



لبها و چانه اش شروع به لرزیدن مي كند ، اما نگاه از 
حسین نمي گیرد... باالخره یكي دردش را فهمیده بود. در 

مقابل نگاه غمگین نازگل چشمهایش كم كم درشت مي شود 
و میان بهت و تعجب من مني مي كند:

- من یه چیزي انداختم
كمي سكوت مي كند تا به خود مسلط شود. یعني اصال نمي 

دانست چطور سر صحبت را باز كند. هر چند برادرش 
محسوب مي شد اما هیچ وقت در این مسائل با هم صمیمي 

نبودند. صدایش را صاف مي كند:
- كیه؟

لبش را میان دندانهایش فشار مي دهد و شرمگین به گلهاي 
روي فرش زل مي زند.

- نازگل خانم ! جواب منو نمي دي؟ از همكالسیاته؟
با حركت سرش نفي مي كند.

- هه! نكنه عاشق استاد راهنماي سخت گیرت شدي؟
-[سکوت]

- هوووم؟! بله؟
سرش را به آرامي حركت مي دهد.

نفس بلندي مي كشد.



- خب ...تو اولین كسي نیستي كه عاشق استادت شدي... 
حتماً خوش صحبته و چون جوونه و جذاب ... عالقه مند 

شدي ... اما این احساسها زودگذر و خامن ...چند وقت 
نبینیش نه تنها فراموشش مي كني بلكه به این حال و روز 

خودت مي خندي
آب دهانش را به سختي فرو مي دهد :

- اما حسین ... اونم منو دوست داره
ابروهاي حسین باال مي پرد... داشت جالب مي شد:

- خب؟
كف دست سرد و عرق كرده اش را روي گونه هایش مي 

گذارد... از عصباني شدن حسین مي ترسد.
- گفتم تو از كجا مي دوني؟ اصال معلوم هست چه غلطي 

مي كني؟
هل مي كند:

- به خدا من كار بدي نكردم
خیلي سربسته و با پنهان كردن جریان ایمیلها ، قضیه 

اظهار عالقه نوربخش و پیشنهادش براي آشنایي را تعریف 
مي كند و حسین تا انتهاي حرفهایش سكوت مي كند.

- نازگل اون چیزي كه اون ازت مي خواد تو عرف جامعه 
پسندیده نیست ، اگه خیلي مي خوادت ... بسم الله، بیاد 



خواستگاري ببینیم چند مرده حالجه اصال مي تونه دل 
حاجي رو به دست بیاره؟ اینطوري هم دو طرف با 

خصوصیات خانوادگی، اخالقی، فرهنگی، مذهبی هم آشنا 
مي شن و تكلیفشون از اول مشخص میشه و هم یه جوراي 

از روش مرسوم خانواده خارج نمیشي
حق با حسین بود ... عاقالنه ترین كار همین بود اما دیگر 

منطقي باقي نمانده بود.
- ببین نازگل این طرز آشناییِ قبل از خواستگاری فقط یه 
رابطهای بدون تعهد و سطحی ایجاد مي كنه. شناختت هم 
فقط بر اساس احساست خواهد بود ... یه عشق رویایی و 

فانتزی كه اصال واقعیت نداره
- ما فقط مي خواییم یه مدت كوتاه همو بشناسیم... بعدش 

حتماً میاد خواستگاري
با كف دست محكم روي میز مي كوبد:

-معلومه خیلي روشنفكره ! تو خارج درسشو خونده و مي 
خواد باهات آشنا بشه؟ اونوقت قصدشم ازدواجه؟ مگه نه؟!

جلوتر خم مي شود و صدایش را پایین مي آورد: من جنس 
خودم رو خوب میشناسم همچین آدمهایي از تعهد ازدواج 

مي ترسن ، اصال وقتي بخوان ازدواج كنن انتخاب رو به 
عهده خانوادشون میزارن...



این آقا احتماً قصدش ازدواج نیست كه خاستگاري نمیاد یا 
نمي خواد رابطه از آشنایي فراتر بره... اگه واقعاً دوستت 

داشته باشه ردش كني میاد دنبالت.
- نه حسین ... خودش گفت كه اگه با اطالع خانواده باشه 

هم مشكلي نداره، من ... من فقط خجالت مي كشم به مامان 
یا حاجي بگم... اگه حاجي راضي نشه

گیج مي شود ...
- تو داري منو واسطه مي كني؟ یعني انقدر این پسره برات 

مهمه؟
در مقابل سكوت او سرش را با تاسف تكاني مي دهد، امان 

از این عشقهاي كور جواني:
- اول باید خودم ببینمش و تاییدش كنم تا نشناسمش كه نمي 

تونم طرفداریش رو پیش حاجي بكنم
خوشحال از كم شدن فشار روحي و استرس چند روزه 

لبخند بزرگي مي زند و هیجان زده كف مي زند:
- واي مرسي حسین

با نگاه بهت زده حسین ، سرش از خجالت پایین مي افتد. 

سال ١٣٩٢



مهرانه با هیاهوي همیشگي نازگل را بغـ ـل مي كند:
- دلم برات به ذره شده بود...
- مهرانه بزار یه نفس بكشه

كیسه داروها را دستش مي دهد:
- نازگل به مچ پات فشار نیار

مهرانه با نگراني عقبتر مي رود و خم میشود. با دیدن باند 
دور پایش با نگراني دست روي دهانش مي گذارد:

- هیع!! پات چي شده؟
- چیزي نیست عزیزم پیچ خرده ... اما خوبم . بریم تو ...

ساالر كیفش را كنار در ورودي مي گذارد:
- میرم باال ، خسته ام ... شب میبینمتون

بعد از خداحافظي ساالر مهرانه ساك نازگل را بر مي دارد 
، دست زیر آرنجش مي اندازد و تا اتاق همراهیش مي كند، 

چادرش را از دستش مي گیرد:
- صابر مامان و سحر رو برده هواخوري ، شكوفه هم 
باالست. چقدر خوب شد اومدي ، مثل گذشته ها ههمون 

كنار همیم
با سكوت نازگل به سمتش مي رود:

- ببینمت ... نازگل ...چرا پشتتو كردي؟



شانه اش را مي گیرد و به طرف خودش بر مي گرداند.با 
دیدن صورت غمگین و ماتم زده نازگل نگاهش رنگ 

همدردي مي گیرد:
- چي شده ؟

كف دستهایش را روي صورتش مي گذارد و هق مي زند. 
محكم بغـ ـلش مي كند و جفتشان با هم كف زمین مي 

نشینند.سكوت مي كند تا شاید با گریه خودش را خالي كند. 
بین گریه چند بار لب مي زند:

- ببخشید ... ببخشید از صبح دارم خودم رو كنترل مي كنم
مثل گهواره تكانش مي دهد:

- هیس چیزي نگو
آنقدر گریه مي كند تا باالخره آرام بگیرد. دستمال را به 

سمتش مي گیرد
- بیا صورتت رو پاك كن...پاچه هاي شلوارتم نم داره. 

بذار از كمد لباس بدم
یك دست لباس راحت از كند دیواري در میاورد و كنارش 

مي نشیند. گونه اش را لمس مي كند
- چرا اینطوري شدي؟ خسته اي؟

فین فینش بلند مي شود.
- به حماقتهاي خودم گریه مي كنم



- باشه ... باشه ... آروم باش
مانتواش را در مي آورد و با كمك مهرانه لباسهایش را 

عوض مي كند.خیره به كمد مقابلش حرف مي زند:
- چقدر ساده بودم كه باورش كرده بودم! نه اصال بهش 

ایمان داشتم ... حتي وقتي رفت فكر مي كردم به فكر من 
بوده. اما ... االن مي بینم كه چقدر احمق بودم ... تمام 

حرفهاش باد هوا بوده ...
- تو رو خدا دیگه به هیچكدومشون فكر نكن

بي اراده سرش را تكان مي دهد:
- كاش مي شد ... اما وقتي جلو چشممه چطوري؟ اونم با 

زنش! لبش را مي گزد: زنش خیلي سادس ولي خوشگله ... 
سر خوش و شاد پوزخند مي زند : با من اصال قابل مقایسه 

نیست ...
بر مي گردد به سمت مهرانه و خیره به چشمهایش مي 

شود:
- از اول هم منو نمي خواسته ... مگه معیارهاي آدم اینهمه 

عوض میشه ؟! منو بازي داد استفادش رو برد و بعد هم 
ولم كرد؟

- نازگل آخه چرا مي زاري حاجي هر كاري دلش خواست 
بكننه؟ مي دونم بزرگتره ، احترامش واجبه ... چه مي دونم 

به گردنت حق داره اما نباید باهاشون مي رفتي !



- هیشكي منو نمیفهمه... به خدا تحت فشارم از هر طرف 
... همه به فكر خودشونن ... زهرا، حاجي حتي مامانم ، 

عارشون میشه من بي شوهر موندم! اصلن من مهم نیستم ! 
بسمه به خدا...نمي كشم مهرانه، نه مي خوام شهاب رو 

ببینم كه حماقتهاي خودم یادم بیاد... نه با اون پیرمرد 
ازدواج كنم ... راحتم بذارن

اشكهاي روان روي گونه نازگل را با دستمال پاك مي 
كند.اینطور شكستن نازگل ، قلبش را تكه تكه مي كند. در 
این چند سال ، جز سكوت و صبوري از او چیزي ندیده 

بود ... روزهاي سخت بعد از طالقش را به خوبي به یاد 
دارد ... نه اسمي از شهاب بود و نه كمال... شهاب را 

ندیده بود و جسته گریخته از مادرش و گاهي خود نازگل 
توصیفش را شنیده بود. اما مي دانست كه عامل تمام 

حسرتها و بدبختیهاي نازگل مي باشد
- نازگل ببین منو... ببین منو ... تو هنوز فرصت داري 

زندگیت رو جوري بسازي كه اونا به استقالل و قوي 
بودنت غبطه بخورن

- مگه میشه؟
حق به جانب سرش را تكان مي دهد كه باعث مي شود 

نازگل میان گریه اش بخندد.
- چطوري؟



صدایش را پایین مي آورد و كنار گوشش زمزمه مي كند:
- از من نمي توني حرف بكشي ، من رازدارم.

مي خندد:
- نمازمو نخوندم

- پاشو پس تا تو وضو بگیري منم یه نوشیدني بیارم با 
مسكن بخوري

.............

به لطف مسكن و كرم هاي تسكین دهنده و استراحت كامل 
شب گذشته درد و ورم مچ پایش كم شده بود. نه تنها 

اتفاقات روز قبل را فراموش كرده بود بلكه جو این خانه و 
شوخ طبعي صابر و از همه بیشتر محبتهاي عمه و حضور 

مهرانه حالش را بهتر كرده بود.مهرانه با لذت بسته هاي 
خریدش را كف اتاق نازگل پهن و یكي یكي و با عشق باال 
و پایینشان مي كند. لباسهایي كه نازگل با هر بار دیدنشان 
خنده اش مي گیرد و دلش مي خواهد بداند مهرانه چطور 

مي تواند این لباسها را براي حامد بپوشد؟!
- باز تو خندیدي؟

به زحمت خنده اش را جمع مي كند. بند یكي را مي گیرد و 
مقابل صورت نازگل تكان مي دهد :



- به سر به زیري حامد نگاه نكن اینقدر با اینا ذوق مي كنه. 
سحر كه خوابید تازه كار ما شروع میشه

لبش را مي گزد:
- بي حیا

شانه باال مي اندازد.
- صداي صابر اومد ... بدو ... كمك كن جمعشون كنم االن 
مثل عجل معلق سر میرسه ، آبروي نداشته من و حامد به 

باد میره
به سرعت لباسها را داخل كمد نازگل پنهان مي كند.

- كاش مي ذاشتي كمك شكوفه كنم به دل مي گیره، دست 
تنها موند

- بیجا ... پات درد مي گیره ، تمام عصر رو هم با من راه 
رفتي ... دیگه یه شام پختن كه اینهمه ادا و اصول نمي 

خواد ... كار همیشگیشم هست
- باشه اخه من كه مهمون نیستم ، زشته

مي خندد
- بزار یكم ادب شه كم برامون قیافه بیاد ، ناسالمتي من 

خواهر شوهرشم اما عین خیالش هم نیست ، تو هم همیشه 
كمكش مي كني حاال یه روز با من بیرون بودي. اصال اینو 

ببینه از دلش در میاد



لباس خواب ساتن مشكي را باز مي كند.
- به نظرت شكوفه از این خوشش میاد؟

با شیطنت مي خندد :
- البته ساالر باید بپسنده

نیم خیز مي شود:
- بزار اول به ساالر نشون بدم اگه دوست نداشت عوضش 

مي كنم
دستش را مي كشد:

- زشته مهرانه ... لباسهاي خودت رو قایم كردي
اما براي ادامه صحبتش منتظر نمي ماند ، از دستش فرار 
مي كند و از اتاق خارج مي شود. ترجیح مي دهد در اتاق 

بماند و خجالت كشیدن ساالر را نبیند.
از فرصت استفاده مي كند و موبایلي كه امروز با مهرانه 

خریده بود را از كیفش در مي آورد. دكمه اش را فشار مي 
دهد. صفحه یك و نیم اینچ كوچكش روشن مي شود. هرچند 

مدل پایین بود اما به شدت به همین موبایل كم امكانات 
احتیاج داشت. ظاهرش چنگي به دل نمي زند اما از دلش 
هم نیامده بود پول بیشتري خرج یك وسیله جانبي كند ... 
پولي كه شاید جاي دیگري دردي از دردهایش را كم مي 

كرد.



در اتاق باز مي شود و سارا دوان دوان خودش را در آغـ 
ـوش نازگل مي اندازد:

- خاله شام حاصره.
دستي روي موهاي نرم و ابریشمیش مي كشد

- خسته شدي خوشگلم؟
- نه خاله ...عروسكم رو به ماماني نسون دادم... قول داد 

براش یه لباس خوسگل بدوسه
- لباس خودش كه خیلي قشنگه!

لب بر مي چیند:
- لباس عروس مي خوام

بـ ـوسه اي روي موهایش مي نشاند:
- باشه هر چي تو بخوایي

بعد از شام در پذیرایي كوچك خانه دور هم جمع شده 
اند.نشیمن خانه نسبت به سالهاي دور خیلي فرق كرده ، 
چند تكه مبل راحتي به اسباب اتاق اضافه شده و نماي 

مدرنتري به خانه داده. اما باالي اتاق هنوز دست نخورده 
مانده . پتوي پهن شده و پشتي یادآور سنتهاي قدیمي خانواده 

مي باشد.



- خب نازگل تو چي گرفتي ... مهرانه كه خریدش رو فقط 
به ساالر نشون داد فكر كنم اونم خیلي پسندیده باشه فقط من 

بي نصیب موندم
ساالر سرش را با تاسف تكان مي دهد و تا نازگل لب از 

لب باز كند مهرانه ابرویي باال مي اندازد: حتما الزم نبوده 
كه به تو نشون ندادم.

ساالر سرش را با تاسف تكان مي دهد و تا نازگل لب از 
لب باز كند مهرانه ابرویي باال مي اندازد: حتما الزم نبوده 

كه به تو نشون ندادم.
رو به نازگل مي كند:

- پاشو گوشیتو بیار صابر ببینه بلكه دست از سر كچل من 
برداره

ساالر با لبخندي پیش دستي مي كند:
- مباركه ... كار خوبي كردي ، واقعا الزم بود

چشمهاي صابر برق مي زند:
- چرا قائمش كردي ...نترس شیرنیش رو خودم مي 

دم.حاال مدلش چیه؟
با صداي آرام و خجالتزده مي گوید:

- فكر كنم نوكیا ١٠٥، هفتاد تومن خریدم
چشمهاي صابر درشت مي شود:



- نازگل! اینهمه پولو یكجا خرج كردي ؟!
مهرانه با صداي بلند مي خندد و ساالر به سختي جلوي 

فرار لبـ ـهایش را مي گیرد. از خجالت گونه هایش سرخ 
مي شود.

- اگه مي دونستم قراره اینقدر خرج كنید باهاتون میومدم 
سرتون كاله نره

اشك چشمهایش را مي گیرد:
- من كنارش بودم دیگه ، مي دوني كه كسي نمي تونه سر 

من كاله بذاره
شكوفه با سیني چاي وارد مي شود در چشمهایش دیگر 

خبري از دلخوري ساعتهاي قبل نیست. حتماً هدیه مهرانه 
كار خود را كرده. سیني را روي میز مقابل مبل مي گذارد 
و دوباره از اتاق خارج مي شود و اینبار با قوطي شیریني 

وارد مي شود. همه با تعجب به او و جعبه نگاه مي كند. 
عمه با خوشحالي مي پرسد:

- شكوفه خبریه؟
برق چشمهاي شكوفه بالفاصله خاموش مي شود. صابر 

سرفه مصلحتي مي كند و ادامه مي دهد:
- شیرینیه مجوزه آموزشگاهمه 



مهرانه خوشحالیش را با سوت و جیغ نشان مي دهد و 
ساالر او را مردانه در آغـ ـوش مي كشد و به آرامي بر 

پشتش مي زند:
- دیدي باالخره جور شد؟

- رسما داشتم نامید مي شدم
عمه با خوشحالي سرش را تكان مي دهد و زیر لب زمزمه 

مي كند" الهي شكر" و دانه هاي كوچك تسبیح اش را 
دوباره به حركت در میاورد و صداي ارام ذكرهایش بلند 

مي شود.
- مبارك باشه ، انشالله كه كارت پر رونق بشه

یك سالي مي شد كه براي گرفتن مجوز آموزشگاه زبان در 
تالش بود و باالخره دوندگیهایش جواب داده بود. حاال باید 
با اندك پس اندازش و مبلغي كه از ساالر قرض كرده بود 

به فكر اجاره كردن ساختمان و جذب مدرس مي شد.
- انشالله ... انشالله...معطل مجوز بودم از فردا دیگه سفت 
و سخت خودم دنبال كارا رو مي گیرم... مي خوام از اول 
مهر آموزشگاه را بیفته .... بیایید بخورید كه این شیریني 

خوردن داره
........



حوله اش را پشت در حمـ ـام آویزان مي كند و براي آماده 
كردن لباس داخل اتاق مي شود. شكوفه لباس خواب تازه را 

روي تنش گرفته و مقابل اینه ایستاده. به چهارچوب در 
تكیه مي دهد و شكوفه را داخل لباس خواب مشكي تصور 
مي كند و به خوش خیالي مهرانه و تصورات كودكانه اش 
پوزخند مي زند. متوجه حضورش مي شود، به سمتش مي 

چرخد:
- چطوره؟

لبخند نصفه نیمه اي مي زند:
- قشنگه ... اما اگه دوسش نداري مي توني عوضش كني.
لباس را روي تخـ ـت رها مي كند و قدمي جلو مي گذارد:

- ساالر ! تو هنوز هم از من ناراحتي
با دو انگشت گوشه هاي چشمش را فشاري مي دهد:

- نیستم تو هم بهتره الكي خیاالت نكني.
- مي خوایي بي خیال این كارایي كه دكتر گفت بشیم ... 

مي تونیم از پماد یا اسپري استفاده كنیم
دكتر اورولوژي او را براي درمان كاملتر به متخصص 

روانپزشكي ارجاع و بر حضور همسرش تاكید كرده بود. 
هرچند حضور او را نمی خواست اما همراهی شكوفه 

كارش را راحتتر كرده و دیگر نیازی به دوباره بازگویی 
روشهاي پیشنهادي دكتر نداشت.



- شنیدي كه دكتر چي گفت هیچ كدوم تاثیر مثبت ندارن ، 
لیدوكایین هم نمیشه دائم استفاده كرد

دكتر راهكارهاي درماني متفاوتي ارائه داده و دارو 
درماني را براي مرحله نهایي نگه داشته بود.اگر به اراده 
او بود دارو درماني را انتخاب مي كرد. به نظرش شكوفه 
تمایل چنداني براي تغییر روشهاي رفتاري در رابطه شان 

نداشت و حتي ورزشهاي تقویتي را هم خودش باید به 
تنهایي انجام مي داد.

شكوفه نزدیكش مي شود و تمام عشوه اش را در صدایش 
مي ریزد:

- ساالر یكم فقط یكم مقاومتت رو باال ببري ... باقي درمان 
رو دوتایي با هم ادامه مي دیم

سرش را تكان مي دهد
- تو با اینكه چند ماه هیچ رابطه اي نداشته باشیم مشكلي 

نداري؟
سر به زیر ، انگشت پایش را روي گلهاي قالي مي كشد.

- متوجه شدم ... میرم حمـ ـام... كارم طول مي كشه
تمام راهرو را دنبالش مي آید.



- ساالر به خدا اینطوري اذیت مي شم ...خودت رو جاي 
من بزار ... وقتي شروع نشده تموم میشه حالم بد میشه... 

حاال هم از ترس اینكه اگه ....
همین وسواس فكري و اضطرابش براي داشتن یك رابطه با 
كیفیت منجر به مشكلش شده بود.دست به كمر به طرفش بر 

مي گردد:
- اینم قسمتي از درمانه! بیشتر از اینكه به خاطر جفتمون 
باشه به خاطر توئه...درست مثل وقتي كه دو تایي براي 
بچه دار شدن تالش مي كردیم ... چند سال ؟ شش سال 

یادت نیست ؟ منم پا به پاي تو اومدم و تا آخرین لحظه جا 
نزدم ... اما نشد ... حاال تو حاضر نیستي براي من ، 

شوهرت این یه كار رو انجام بدي كه من فكر نكنم گناه مي 
كنم

- گناهي نداره .. براي درمانِ ...
دلخور و با صداي بلندتر انگشتش را مقابلش تكان مي دهد:

-روش دوم رو ترجیح مي دي باشه حرفي نیست.
بي توجه به تعجب شكوفه وارد حمـ ـام مي شود. تنش را به 

اب مي سپارد و فكر مي كند از كي شكایتهاي شكوفه 
شروع شد... چند سال قبل... شاید درست از وقتي كه دیكر 
امیدشان براي بارداریش قطع شد یا وقتي كه با سرپرستي 

بچه اي مخالفت كرد ...همان موقع كه وضع روحي شكوفه 



رو به تحلیل رفت و فواصل رابطشان طوالني تر شد ... 
از همان موقع هم تحقیرها و سرزنشها شروع شدند و 

مشكلي كه خیلي حاد نبود تبدیل شد به یك معضل و حاال 
انقدر رشد كرده و بزرگ شده كه نه تنها از نظر عاطفي 

بینشان جدایي افتاده بلكه حس مي كند به قدري از هم دور 
شده اند كه دیگر شكوفه حاضر نیست براي بهبود كیفیت 

رابطشان كمكي بكند.
شیر اب را قطع مي كند و به تصویر خسته اش در آینه 

بخار گرفته خیره مي شود. هنوز هم با آوردن بچه اي غیر 
از گوشت و خون خودش مخالف بود و همین تنهایي را 

ترجیح مي داد. 
---—

سال ١٣٨٠

-چی می خوری؟
بدون نگاه کردن به منوي مقابلش جواب می دهد:

-مثل همیشه
شهاب منو را می بندد و رو به مرد جوان می کند:

-دو تا چای با کیک



در این دو هفته صمیمی تر شده بودند. دیگر از او فرار 
نمی کرد. شاید هم قبح عملشان در نظرش کمتر شده بود. 
اما خودش را اینطور توجیه می کرد که حسین شهاب را 

دیده و تایید کرده و تمام رفت و امدش زیر نظر و با اطالع 
اوست.

- تو همیشه اینقدر ساکت و ارومی؟ یا هنوزم ازم خجالت 
مي كشي؟

گونه هایش سرخ مي شود و زیر نگاه مـ ـستقیم شهاب سر 
خم می کند. شهاب از پنجره های کنار کافه سر و گوشی 

آب مي دهد و به خیابان نگاه می کند:
-راستش همش حس می کنم داداشت داره کنترلمون می 

کنه... با لبخند شیطاني ادامه مي دهد: دست از پا خطا کنم 
حسابمو می رسه نه؟

لب می گزد.
-نگفته چطوري توجیهم كرده؟

با تعجب سرش را تکان می دهد.اما شهاب مجال سوال 
پرسیدن نمي دهد:
-پس بماند تا بعد.

تنش را روي میز خم مي كند و دستش را به دست روي 
میز نازگل دراز می کند اما با یاد آوری حساسیت نازگل 

پس می کشد و صاف مي نشیند:



- راستش هیچوقت تصور نمی کردم از دختری مثل تو 
خوشم بیاد. همیشه دنبال دخترهایی بودم که عالوه بر حجب 
و حیا ... قوی و محکم باشن و پرانرژي وشیطون اما حاال 

... حاال می بینم که لطافت و معصومیت تو رو دوست 
دارم و از همه مهمتر بکر بودنت رو...باید اقرار كنم از 

اینکه روی اعتقادات محکمی برام قابل تحسیـ ـنه...
لبخند مهرباني به صورت گل انداخته نازگل مي زند: سعي 

كن همیشه همینطور بموني... باشه؟
سرش را براي تایید تکان می دهد.

-خب یكم هم تو حرف بزن. تو چطور مردی رو دوست 
داري؟

تا به حال به این مساله فکر نکرده بود. اصال تصور اینکه 
بخواهد با مردي زیر یک سقف زندگی کند را نداشت. 
شناختي هم از مردها نداشت. تنها مرد خانوادشان پدر 

خوانده و حسین بود. حسین که در سوییت مجزاي باالي 
خانه شان زندگی می کرد و فقط سر سفره همراهیشان می 

کرد. اما در خانه شان تا صحبت از خواستگار و فرد 
مناسبِ ازدواج می شد اولین اشاره حاجي یا مادرش به دین 

و ایمان داری خانواده و حجب و حیاي خود پسر بود. 
مالكهایي كه فكر نمي كرد در مورد شهاب صدق كند و 

جرات پرسیدنش را هم نداشت. باز باید سكوت مي كرد. از 
كم حرفي و بي اطالعي خودش سرخ و سفید می شود.



- نازگل من رو نگاه کن.
با خجالت سرش را باال می گیرد:

-جسارت داشته باش. نترس! بگو چی دوست داری؟
صورت منتطر شهاب هلش می کند. کلمه ها را گم می کند:

-من... من شما رو دوست دارم!
دستش با ناباوری روی لبهایش می نشیند و از خجالت این 
جمله بی پروایی که بی اراده از دهانش پریده گونه هایش 

رنگ می گیرد.با بغض تصحیح می کند:
-یعنی خصوصیات اخالقیتون رو

بعد گونه اش را از داخل گاز می گیرد و با شرم به 
صورت خندان اما مهربان شهاب نگاه می کند.شهاب سرش 

را کج می کند:
-دقیقا چیه من رو دوست داری؟

حاضر بود قسم بخورد که جذب زبان بازی و جذابیت 
ظاهریش شده وگرنه دخترک مقابلش ساده تر از آنست که 

خود واقعی شهاب را شناخته باشد. دوباره لبه مقنعه اش را 
به بازی می گیرد. هیچ کلمه یا واژه ای برای توصیف 

نداشت.
- گفتی که خصوصیات اخالقی منو دوست داری ؟ پس 

بزار خودم کمکت کنم تا شاید شناختت کامل شه.



روی میز خم می شود:
- من ادم جسورم و چیزی رو که بخوام به دست 

میارم...اممم صادق هم هستم ...یعنی سعی می کنم تظاهر 
نکنم. اما خیلی صبور نیستم ... ظرفیتم زود تموم میشه. 
توی این چند سال هم تا دلت بخواد شیطنت کردم اما خط 

قرمزها رو رد نکردم...
نگاهی به چهره مظلوم نازگل می اندازد:

-اونطور نگاهم نكن...شاید در بعضی موارد روشنفکر 
محسوب شم ...اما دین برام ارزش داره ... نمازم رو می 
خونم .... حاال نه اول وقت اما دِینم رو به خدا ادا می کنم 

... از نظر من شریک زندگیت باید باهات هم فکر و اعتقاد 
باشه ... موسی به دین خود تو زندگی مشترک نمیشه ... تو 

هم با من موافقی ؟ مگه نه؟
سرش را تکانی می دهد

-خوبه ... منو تو نقطه مشترک زیادی می تونیم پیدا کنیم 
اما همین که اعتقادمون یکیه ، شروع خوبیه ...

با امدن چای و کیک حرفش را قطع می کند. بعد از رفتن 
پسر جوان دستش را دور لبه فنجان چای حرکت می دهد:
-یکم هم تو حرف بزن دختر... از برنامه هات برای آینده 

بگو



دوباره استرس به جانش می افتد ... توان حرف زدن مقابل 
او را نداشت ، مي ترسید حرفي مي زد و شهاب او را نمی 

پسندید. زبان روي لبهاي خشكش مي كشد:
- چی بگم آخه؟

دستي به پشت گردنش مي كشد:
- می خوام صادقانه یه اعترافی بکنم .... حضورت بهم 
آرامش میده... صورتت اینقدر حس خوبی بهم منتقل می 
کنه که دوست دارم ساعتها کنارت باشم بهت زل بزنم... 
توی همین دو هفته که گاه و بیگاه دیدمت یه چیزی اینجا 

رشد کرده طوری که همیشه بهت فکر می کنم...
نفسی می گیرد: اینا رو گفتم که بدونی روی این رابطه 

جدی فکر می کنم و دوست دارم دوتایی به نتیجه برسیم . 
پس نترس و ایده آلهای زندگیت رو بگو ... دوست داری 
خودت رو چطور ببینی؟ مثال توی شش هفت سال آینده؟
- من...من دوست دارم درسم رو ادامه بدم ... بعد ... 

بعدش كنار خانوادم یه زندگي آروم و خوشبخت داشته باشم
زمزمه مي كند" خانواده خوشبخت" و لبخند موزیانه اي مي 

زند:
-منظورت از خانواده منم؟

و با لذت سرخ و سفید شدن او را تماشا مي كند.بعد از 
خوردن سفارشهایشان ساعت مچیش را نگاه مي كند:



- آخ دیر شد ... بریم كه حسین االن منتظره 
در سوز و سرماي زمـ ـستان روي نیمكت همیشگي نشسته 

اند و سحر یك ریز از عاشقانه هایش با وحید زارع مي 
گوید:

- بابا خود وحید رو خیلي پسندیده، پدرش هم مرد خوبیه ، 
یكم مادرش دِمُده هست كه اونم خیلي مهم نیست

حرفهاي سحر دلشوره مخفي اش را شدت مي دهد و آرزو 
مي كند حاجي هم شهاب را تایید كند.

- خب تو تعریف كن از شهاب جونت! به كجاها رسیدین... 
تو رو خدا از جاهاي خوب خوبش بگو نه از خراب 

كاریات
باالخره مي خندد ... حقیقتا كه چوب خط خراب كاریهایش 
خیلي وقت پیش تكمیل شده بود اما مي دانست كه شهاب او 

را همینطور ساده و بي ریا دوست دارد.
- سحر دست خودم نیست ... وقتي یه چیزي ازم میپرسه یا 
نگاهم مي كنه دستپاچه مي شم.مخصوصا كه حرفي براي 

گفتن و تعریف كردن پیدا نمي كنم
-اوف نازگل ... یعني چي حرفي نداري ... خب یكم فكرت 
رو به كار بنداز... اصال چرا اینقدر خجالت مي كشي ... 

بابا یكم خودتو شل كن و بي خیال باش
- دست خودم نیست كه



- وقتي بابات هیچ موجود نَري جز حسین رو خونه اتون 
راه نمیده نتیجش همین میشه دیگه ... دو كَلوم حرف 

بخوایي بزني سرخ و سفید میشي ، االن من هرچي هم 
یادت بدم هل كه بشي خرابكاري مي كني ... بیشتر ضایع 
میشي پس فقط مي تونم بگم خودت باش ...كیفش را چنگ 

مي زند و بلند مي شود، سحر هم همراهش مي شود :
-کجا میري؟ ناراحت شدي؟

- نه ... میرم پیش شهاب
با عجله با او هم قدم مي شود:

- یكم اعتماد به نفس داشته باش ... اصال زمان بگذره بهش 
عادت مي كني... یه وقت خودت رو دست كم نگیریا ... 
خوشگلي و محجوب از خداش هم باشه بعد از اون همه 

سال خاك بر سري یكي مثل تو آفتاب مهتاب ندیده گیرش 
بیاد...

لبش را گاز مي گیرد ... شهاب قیافه غلط اندازي داشت و 
تحصیلش در خارج از كشور قوز باال قوز شده بود و همین 

بیشتر ناراحتش مي كرد كه نكند حاجي تاییدش نكند.
- باشه سعي مي كنم. و با خداحافظي راهش را به راهروي 

اتاق اساتید كج مي كند.



از پشت میز كارش بلند شده و روي مبل درست كنار 
نازگل مي نشیند و طوري خم مي شود كه صورتش را 

كامل ببیند. از اینهمه نزدیكي جا مي خورد:
- اگه یكي بیاد تو زشت میشه من و شما رو اینطوري ببینه
آستین كاپشنش را مي گیرد و اجازه تكان خوردنش را نمي 

دهد:
- بشین ، جات خوبه...

و بعد لبخند كمرنگي مي زند و دستش را از آستینش بر مي 
دارد

- باید یكم جدیتر صحبت كنیم ، مي خوام تو رو با پدر و 
مادرم آشنا كنم... مطمئنم كه مادرم براي دیدن تو خیلي 

مشتاقه.
با انگشت به خودش اشاره مي كند.

- من؟
- اوهوم .. تازگیها اصرارش براي ازدواجم زیاد شده ، منم 

كه تصمیمم رو گرفتم ، پس دلیلي براي لفت دادنش نمي 
بینم ، مهلتم هم رو به اتمامه..

اضافه مي كند: قرارم با حسین یه ماه بود
دلش به تاپ تاپ مي افتد، من من مي كند:



- اما من هنوز آمادگیش رو ندارم .. یعني فكر كنم هنوز 
خیلي زوده . هنوز سه هفته هم از شروع آشناییمون نگذشته
- آمادگي براي چي ... اصال دلیل ترست چیه؟ نكنه دودلي؟
نسبت به حس و حال خودش مطمئن بود، منشا دلهره اش 

بي خبري از نحوه برخورد حاجي با مساله بود. شهاب 
سكوتش را دال بر تردید مي گذارد. از كنارش بلند مي 

شود و درست مقابلش مي ایستد:
- هنوز هم از من مطمئن نیستي؟! نه؟ اما تصمیمِ من براي 

ازدواج جدیه..
دستهایش را روي سینه جمع مي كند و به نازگل كه معذب 
از بحث پیش آمده انگشتهایش را به تق و تق انداخته خیره 

مي ماند:
- نازگل من سي و دو سالمه ، به اندازه كافي هم شیطنت 

كردم ، حاال هم كه اینجا ساكن شدم دوست دارم تشكیل 
خانواده بدم تا زندگیم سر و سامون پیدا كنه.

- آخه... آخه من هیچ چي از زن بودن بلد نیستم.. مي ترسم 
نتونم اونطوري باشم كه شما مي پسندید...

خنده شهاب به او مي فهماند باز هم حرف بي ربطي زده
- درسته كه گفتم ایده آل هاي ذهنم با تو متفاوته اما دلیل 

نمیشه تو رو نپسندم .. اتفاقا تو این سه هفته خیلي به 
خودمون فكر كردم ..تو رو كنار خودم تصور كردم و هر 



بار بیشتر مطمئن شدم به تو و خواسته ام . من دنبال 
آرامشم اونم فقط كنار تو پیدا مي كنم.. زني كه از محیط 
خونه غافل بشه و فكر و ذكرش مد و مهموني و دوست 

باشه به درد من نمیخوره . من یه زن آروم و بساز و 
انعطاف پذیر مي خوام ، یه زن متعهد و معتقد ... درست 

اون چیزي كه تو هستي...
دوباره كنارش مي نشیند و زمزمه مي كند:

- زن بودن رو هم خودم یادت مي دم. باشه؟
شرمزده نگاهش را مي دزدد.

- پس بهتره خانواده هامون در جریان باشن و یكم رابطمون 
رسمي تر شه. اینطوري جفتمون هم اذیت میشم

در مقابل نگاه استفهامي نازگل با اخم ساختگي ادامه مي 
دهد:

- من دوست دارم دستت رو بگیرم ... نزدیكت بشم ، حست 
كنم اما نمیشه ... تو همش معذبي و ازم فرار مي كني... 

هر جایي بخوام ببرمت یا باید به حسین بگم یا اینكه خودش 
همراهمون بیاد . از طرفي تو همش نگراني نكنه دوستي 

آشنایي ما رو با هم ببینه ، البته حقم داري...
سر نازگل پایین مي افتد. نوك انگشت اشاره اش را مي 

گذارد زیر گلویش درست روي لبه مقنعه و با فشاري 
سرش را باال هدایت مي كند:



- نمي بیني چقدر مي خوامت... دوست دارم همیشه كنارم 
باشي

خیلي آهسته خم میشود و كنار گوشش زمزمه مي كند:
نازنینا گر طبیبي بنده بیمار توام

با دلي پر آرزو مشتاق دیدار توام
با یادآوري خاطره خوش ایمیلهاي شبانه شهاب و بي توجه 

به فاصله اندكشان خنده اي مي كند.
- پس با من مي موني؟

خیره در چشمهاي مهربان شهاب سرش را باال و پایین مي 
كند.

- یعني بله؟!
لبخندش پررنگتر مي شود و بله ارامي مي گوید.

شهاب نفسي از سر آسودگي مي كشد:
- هرچند هم تو كالس داري ، هم من با حسین هماهنگ 

نشدم ...اما این بله یه جشن حسابي مي خواد ... پاشو بریم 
خودم بعداً موجهش مي كنم.

بلند مي شود و پالتواش را از رخت آویز گوشه اتاق بر مي 
دارد.

جلوي آینه تمام قد سالن مي ایستد و نگاه موشكافانه اي به 
تیپش مي كند. جاي خالي كراوات زرشكیش را كنار كت و 



شلوار خاكستري و پیراهن سفیدش حس مي كرد اما دوست 
ندارد در اولین جلسه آشنایي با خانواده نازگل باب میل 

پدرش نباشد. كنار پالتواش روي مبل مي نشیند.
كمي بعد در اتاق خواب باز مي شود و مادرش با كت و 

دامن نفتي رنگ خارج مي شود. آه از نهادش بلند مي شود. 
تصوري از خانواده نازگل ندارد اما با توصیفات حسین، 
بعید مي داند ظاهر مادرش موجه باشد. نزدیك مي شود. 

مادر همانطور كه مقابل آینه، دستي به موهاي كوتاه و 
خوش رنگش مي كشد چرخي مي زند و با لبخندي مي 

گوید:
- خوبم؟

- شما كه همیشه خوبید... اما بهتر نبود به جاي دامن، 
شلوار مي پوشیدید؟

اخم ساختگي مي كند: تا حاال دیدي من شلوار بپوشم؟
دوباره به سمت آینه بر مي گردد و موهاي جلوي پیشانیش 

را مرتب مي كند. از آینه به قیافه گرفته شهاب نگاه مي 
كند:

- پس كراواتت كو؟
كالفه دستش به دكمه اول پیراهنش مي رود: مامان جان 

من كه به شما گفتم خانواده دوستم یكم متعصبن!



- خب باشن ... ما هم اینطوري هستیم ، قرار نیست 
خودمون رو طور دیگه جا بزنیم! درستش اینه كه از همون 

اول تفاوتها رو ببینن.
- مالحظه ما دلیل بر احتراممون هست

جفت ابرهاي مادر باال مي پرداما قبل از اینكه لب از لب 
باز كند پدر در حال خروج از اتاق با لحن سرد و محكمش 

اجازه ادامه بحث را نمي دهد:
- پسر قرار نیست ما رو به خاطر كسي كه دو روزه وارد 

زندگیت شده پایین بكشي... باید به اصل و نسبت افتخار 
كني. اگر اینقدر تفاوت فاحش داریم و تو ازشون خبر داري 

همون بهتر كه اول كار رابطتون كات بشه
- بابا!!

گره كراواتش را مقابل آینه صاف مي كند:
-اصال این كدوم دوستت هست كه ما نمیشناسیم، اما 

خواهرش تو همین مدتِ كوتاهِ ایران بودنت والهت كرده ؟
و چشمهاي سردش را از آینه به او مي دوزد و منتظر مي 

ماند:
- از همكالسیهاي قدیمیم هست... خانواده محترمي دارن و 
خواهرش هم یه دختر نجیب و معصومه . مطمئنم شما هم 

مي پسندینش
سرش را تكان مي دهد:



- ما هم قصدمون آشنایي با این دختر خانم و صد البته 
خانوادشون هست.

با سر و صداي شیال سر جفتشان به پذیرایي مي چرخد. 
نفس آسوده اي مي كشد از اینكه حداقل شیال شلوار و بلوز 
گشادي به تن كرده است. مادر از ورودي راهروي اتاقها 

سرك مي كشد:
- آماده این بریم؟

پالتواش را مي پوشد و شانه به شانه پدر از خانه خارج مي 
شوند.

—---------—
شوك اول به محض ورودشان به خانه وارد مي شود. زني 
با چادر خاكستري طرح دار كنار مردي با محاسن بلند و 
پیراهن یقه دیپلمات ایستاده ، تركیبي كه بي تردید پوزخند 

را كنج لبـ ـهاي پدرش مي آورد. شهاب دست حاجي را مي 
فشارد و با حسین صمیمي تر دست مي دهد.

نگاهش دور سالن مي چرخد و وقتي نازگل را نمي بیند 
سبد گل را روي میز میان پذیرایي مي گذارد و منتظر تمام 

شدن تعارفات مي ایستد. كمي بعد شیال و مادرش بدون 
حجاب كنارش مي نشینند و او سر افكنده و معذب چشم به 

حاجي مي دوزد كه زیر لب استغفراللهي مي گوید و سر به 
زیر دانه هاي تسبیحش را به بازي مي گیرد. كمي جسارت 



به خرج مي دهد و دورتادور خانه را بررسي مي كند. 
ظاهر خانه و محل سكونتشان نشان از وضع مالي مناسب 

خانواده نازگل بود اما بیشتر از تصوراتش سبك سنتي 
داشتند.

كمي طول مي كشد تا تعارفها و صحبتهاي زنانه جاي خود 
را به سكوت آزار دهنده اي مي دهد. جو خانه و نگاههاي 
رد و بدل شده طوریست كه تمام امیدش خاموش مي شود. 
مادرش با اخم واضحي كنار مادر نازگل نشسته و هر از 

گاهي نگاه ناخوشایندي اي نثار او مي كند. حاجي معذب و 
ناخشنود از حضور مهمانهایي كه هیچ سنخیتي با آنها 

ندارند و براي اتمام سریع این جمعِ مایه عذاب اشاره اي به 
حاج خانم مي كند:

- حاج خانم بوگو نازگل چایي رو بیاره
نازگل با سیني چایي و صورتي كه به وضوح نمایانگر 

استرس درونیش هست ، سر به زیر وارد سالن مي شود و 
سالم آرامي مي دهد. با شال آبي روشن و چادر سفید 

طرحدار، صورتش رنگ پریده تر از سابق به نظر مي 
رسد. با اشاره حاجي حسین سیني چاي را از دست او مي 
گیرد و مي چرخاند. به واكنش پدر و مادرش دقت مي كند 

تا شاید از نگاه و برخوردشان حرف دلشان را بخواند. 
مادرش با غرور مختصِ خود پا رو پا انداخته و سر تا پاي 
نازگل را بر انداز مي كند و نگاه پدرش مثل همیشه سرد و 



نفوذناپذیر است . حسین بعد از پذیرایي مختصر رو به او 
مي نشیند و دوباره سكوت مي شود. باالخره پدر سر 

صحبت را باز مي كند.
- جناب فیاض...بنده خیلي مفتخرم كه فرصت آشنایي با 

شما رو پیدا كردم... در واقع این رو مدیون این دو تا 
جوون هستم كه دل به دل هم دادن

حاجي نگاه برنده اي نثار حسین مي كند و منتظر ادامه 
صحبت مي ماند

-اگر اجازه بفرمایید قبل از صحبتهاي اصلي یك آشنایي 
كوچیكي با هم داشته باشیم... نمي دونم چقدر در جریان 

هستید بنده پزشك هستم و هیات علمي دانشگاه
با دست به همسرش اشاره مي كند:

- خانم خانه دارن و كم كاریهاي من رو تو خونه جبران مي 
كنن... تمام سرمایه سي و چهار سال زندگي مشتركمون هم 
این دوتا هستن... شهاب كه دكتراش رو از تورنتو گرفته و 

دخترم كه هنوز محصل هست. شما تو چه كاري مشغول 
هستید؟

- بنده كارم خرید و فروش فرشه ...یه جورایي تو خانواده 
موروثي بوده

- پس آقازاده از قانونتون سر پیچي كردن!



- كار فرش منافاتي با درس و تحصیل نداره اما هیچوقت 
اجبار نكردم

سرش را تكان مي دهد و از سكوت جمع استفاده و به سمت 
نازگل بر مي گردد. براندازش مي كند تا شاید ویژگي اي 

كه شهاب را جذب خود نموده بیابد اما جز سادگي و حجابِ 
اغراق آمیز، چیز خاصي در او نمي بیند. بي نتیجه از 

صورت رنگ پریده و ترسیده او چشم مي گیرد
با اشاره حاج خانم، حسین براي چیدن پیش دستي بلند مي 
شود و در نهایت ظرف بزرگ میوه روي میز مي نشیند. 

بعد از رد و بدل شدن صحبتهاي عادي نوربخش بزرگ به 
آرامي صدایش را صاف مي كند:

- با اجازتون برم سر اصل مطلب... مدتي هست كه 
صحبت از نازگل خانم میشه و همین شد كه من باب آشنایي 

خدمت رسیدیم
حاجي زیر لب "خواهش مي كنم " اي زمزمه مي كند.
- اول اینكه وقار و متانت دختر خانم نشان از تربیت 
خانواده متشخص شماست و اقرا مي كنم پسرم با این 

انتخابش، من رو سورپرایز كرد، اما خودم رو موظف مي 
دونم یكسري واقعیتهاي عیان رو بازگو كنم تا این دو تا 

جوون با چشم و گوش باز تصمیم بگیرن



نگاهي به چهره مضطرب شهاب و صورت رنگ پریده و 
سر به زیر افتاده نازگل مي اندازد و ادامه مي دهد:

- بنده تا همین یك ساعت قبل هیچ پیش زمینه فكري نسبت 
به خانواده شما نداشتم اما اونچه كه به چشم مي بینم تفاوت 
فاحش اعتقادي بین دو خانوادست. اعتقادات دیني و مذهبي 
جنبه مهم زندگین و ناهماهنگي تو این زمینه نه تنها زندگي 
خصوصي رو نابسامان مي كنه بلكه روي روابط خانوادگي 

هم تاثیر مي ذاره... اینطور نیست جناب؟
حاجي با رضایت لب مي زند:

- احسنت... شوما حرف دل من رو زدید... جنگ اول به 
از صلح آخر

- البته قصدم تایید یا تخریب باورهاي هیچ كسي نیست ... 
این دو تا جوون االن وارد فاز احساسي شدن و نمي تونن 

عاقالنه تصمیم بگیرن
رنگ از رخ نازگل مي پرد و چادرش را میان مشتش مي 
فشارد. به چهره معترض پسرش نیم نگاهي مي كند و رو 

به او دستش را باال مي گیرد:
- تو به فكر االني ، اما من ده سال دیگه رو مي بینم... 

دارم جفتتون رو روشن مي كنم ...
و دوباره رو به حاجي مي كند:



- من از محضرتون به خاطر صریح بودنم عذر مي خوام 
اما این مساله اي نیست كه بشه به سادگي از روش گذشت

- كامال با شوما موافقم.
تسبیحش را یه دور مي چرخاند:

- ما هم هیچ شناختي از شوما نداشتیم و نداریم ، اما اونچه 
كه عیانست چه حاجت به بیانست ... به حساب رفاقت 

حسین با اقازاده حكم تایید گذاشیم روش ... اما خب گویا 
حسین هم به ظاهر امر توجه كرده ...

جناب نوربخش، نازگل ما خواهان زیاد داره ولي تا به حال 
هیچ جوون تایید نشده اي پاشو تو این خونه نذاشته... كاري 

به خوب و بد زندگي شوما ندارم صالح مملكت خویش 
خسروان دانند... اما تو خونواده من خدا حرف اولو مي 
زنه...شكرِ خدا دخترام رو طوري بار اوردم كه به فكر 

اون دنیاشون باشن...حالل حرام و محرم نامحرم سرشون 
بشه ...

با سري كه در گردن فرو رفته اشاره اي به بي حجابي 
زنهاي مقابلش مي كند:

- به عنوان مهمون قدمتون سر چشمهاي ما جا داره اما كش 
دادن این رفت و آمدها رو صالح نمي دونم چون بعید مي 

دونم دخترم با این شرایط كنار بیاد



نازگل كه با حال خراب و سري به زیر خیره به گلهاي 
چادرش مانده و شهاب دلخور از پدرش كه بحث را به 

اینجا كشانده ، تنها افراد ناراضي جمع هستند و بقیه كامال 
راضي و خشنود به نظر مي آیند. جو حاكم به قدري متشنج 
است كه هیچ كس جرات صحبت كردن ندارد. مادر نازگل 

با هل و وال تكاني به خود مي دهد:
- بفرمایید تو رو خدا چاییتون سرد شد

مادر شهاب رو به نوربخش بزرگ مي كند:
- بهتره دیگه كم كم رفع زحمت كنیم

شهاب وا مي رود و با قیافه در هم به پدرش خیره مي ماند 
اما وقتي پدر هم عزم رفتن مي كند امید نداشته اش فنا مي 

شود.
تمام مسیر برگشت را سكوت كرده بود و حاال نمي توانست 
خوددار باشد. عصبي پدرش را تا اتاق خوابشان دنبال مي 

كند. در سكوت به او كه به آرامي گره كراواتش را شل مي 
كند خیره مي شود. كتش را داخل كاورش مي گذارد و 

بدون نگاه كردن به او حرف مي زند:
- این ماجرا همینجا تموم شد.

دست به كمر مقابلش مي ایستد:
- شما از عمد اونطور حرف زدید



كاور لباس را روي تخـ ـت پرت مي كند و با اخم به 
طرفش بر مي گردد.

- اینهمه دختر مناسب دور و برت هست چسبیدي به این 
خانواده؟ اونم چه خانواده اي !! خوشبختانه پدر دختره هم 

راضي نبود
- اگه شما مالیمتر صحبت مي كردید...

با خونسردي ذاتیش جواب مي دهد:
- بسه شهاب... بعد ازدواج سطح روابط وسیعتر میشه و نه 

تنها خودت ، بلكه ما هم تو این روابط وارد مي شیم... با 
این شكاف فرهنگي، كل روابط خانوادگي به هم مي خوره. 
به جز فرهنگ ... تحصیالت و دیدگاهمون هم فرق داره. 

تو كه نمي خوایي منِ پزشك با اینهمه دبدبه و كبكبه به 
خاطر هـ ـوس جنابعالي بشینم پاي صحبت همچین آدمهایي؟
هیچوقت فكر نمي كرد راضي كردن پدر و مادرش اینقدر 

سخت باشد. پوفي مي كند و صورت غمگین و رنگ پریده 
نازگل و معصومیت نگاهش را تصور مي كند

- اما بابا من مي خوامش
پوزخندي مي زند:

- نگو كه عاشقش شدي! یه دختر چادري ساده ، چیز 
خاصي نداره كه جذبش بشي ... هـ ـوس زودگذره ، فكر 



كن یكي از دوستاته كه باهاش بهم زدي دو روز دیگه اصال 
خاطرتم نمیاد

مادر در حال باز كردن گوشواره هایش وارد مي شود، 
نگاههي به صورت گرفته شهاب مي كند:

- شهاب جان فکر ازدواج با این دختر رو از ذهنت بیرون 
کن ... ما اصال با همچین خانواده اي نمي تونیم نشست و 

برخاست كنیم ... به فكر خودت نیستي القل به فكر آبروي 
ما باش! نه از نظر فرهنگی به هم نزدیکیم نه سطح 

اجتمایي . ناسالمتي ما یه خانواده تحصیل کرده ایم و از 
نظر اجتماعی تو رده باالییم ، طرز فکرمون تفاوتهای 

زیادی داره.
بیشتر حرفهاي پدر و مادرش را تایید مي كرد، چون 

خودش هم از دیدن خانواده نازگل شوكه شده بود اما پاي 
نازگل در میان بود و نمي توانست دوراندیش باشد:

- اما ویژگی های شخصیتی نازگل منو مجذوب خودش 
كرده ... من یه زن ساده و پوشیده مي خوام مهم نیست که 
تو چند زمینه با هم اختالف داریم مهم اینه که از نظرِ من، 
عمق اختالفمون زیاد نیست ... یعني اونقدري نیست که به 

زندگیمون آسیب بزنه ... من روي اعتقادات اونا خیلی 
حساس نیستم حجابشو داشته باشه، نمازشو بخونه ، دعا و 

قرآنشو بخونه ... به خواسته اش احترام میذارم
پدر با تاسف سرش راتكان مي دهد:



- نماز خوندنت دلیل بر هم اعتقاد بودنتون نیست تو 
فرهنگ ما جشن ها مختلطه، خانم ها حجاب کامل ندارن، 

دست دادن خانم و آقا طبیعیه و نشانه ادب و احترامه. 
میتونه با اینا كنار بیاد؟! تازه این فقط یه گوشه از مشكله... 
مشابه همینا تو سطح وسیعتري خودش رو نشون خواهد داد 

، كه فقط با احترام به اعتقادات هم رفع رجوع نمیشه. تو 
بهترین حالت شما دو نفر مدام مجبورید از خواسته هاتون 

بگذرید و این گذشتن براتون گرون تموم میشه و بعد از 
مدتی احساس می کنید به بن بست رسیدید و از هم زده 

میشید .
كالفه دستي میان موهایش مي كشد:

- بابا خواهش مي كنم... مي دونید كه چقدر بهتون احترام 
قائلم اما من سي و دو سالمه... به نظرتون نمي تونم خودم 
براي زندگیم تصمیم بگیرم؟ باور كنید نازگل دختر خیلي 

خوب و صبوریه... كنار هم از پس همه این مشكالت مي 
آییم

با این جمالت كنترل خود را از دست مي دهد و صدایش 
بلند مي شود

- دلیل این پافشاریت رو درك نمي كنم! اونم جایي كه 
خانواده ها راضي نیستن!

نزدیك مي شود و با انگشتش به سـ ـینه اش فشاري وارد 
مي كند:



- اصال  چقدر روي تصمیمت هستي؟ یك هفته؟ دو هفته ؟ 
یه ماه؟ بهتر نیست این دختره از اول تكلیفشو بدونه!

مادر خود را به سرعت او مي رسد و با چشم و ابرو مانع 
از ادامه بحث مي شود. نگاه سردي نثار شهاب مي كند و 
به طرف سرویس اتاق مي رود. مادر دست روي بازویش 
مي گذارد و با لحن دلجویانه همانطور كه او را به طرف 

در اتاق مي برد ادامه مي دهد:
- شهاب جان ما صالح تو رو مي خواییم. اونایي كه من 

معرفي كردم رو نمي پسندي؟ باشه. خودت از بین دخترايِ 
دوستاي بابات یكي رو انتخاب كن ... اما این دختره رو 

فراموش كن.
قبل از بستن كامل در آخرین حرفش را مي زند:

- مطمئنم پدرت رو هم راضي كني ، پدر دختره رضایت 
نمیده...

سال ١٣٩٢

مهرانه با دو كاسه بزرگ بستني وارد اتاق مي شود. روي 
رختخواب نازگل مي نشیند و یكي از ظرفها را به طرف 

نازگل مي گیرد.
- هـ ـوس بستني كرده بودما



نازگل نگاهي به ساعت روي دیوار مي اندازد.در نور محو 
شبخواب به سختي ساعت یك صبح را تشخیص مي دهد. 

قاشق را داخل بستني مي چرخاند:
- خیلي زیاده ...

با دهان پر از بستني بر بازویش ضربه اي مي زند:
- بخور خوشمزست...

نگاهي به رختخواب خودش كه با فاصله بیشتري نسبت به 
شبهاي گذشته پهن شده مي كند:

-راستي نگفتي دیشب چیكار كردم كه رختخوابها رو با 
فاصله انداختي؟ حامد تا حاال از جفتك پروني شكایت نكرده 

بود.
- هیچي... مهم نیست

- نه بگو... كنجكاو شدم
- فكر كنم منو با آقا حامد اشتباه گرفته بودي

چند ثانیه اول را با تعجب به او زل مي زند و بعد كنترلش 
را از دست میدهد و از خنده منفجر مي شود.نازگل 

دستپاچه " هیس "بلندي مي گوید و به صورت ساراي غرق 
خواب نگاهي مي اندازد. تكاني مي خورد و دستهاي تپلش 

را زیر گونه اش مي گذارد و دوباره صداي نفسهایش منظم 
میشود. به سمت مهرانه كه بي صدا مي خندید بر مي گردد 

و با صداي خفه مي گوید:



- هیس. بچه رو بیدار كردي
كف دستش را گاز مي گیرد تا صداي خنده اش بلند نشود و 

با دستش به طرف در اشاره مي كند. كاسه بستني اش را 
بر مي دارد و چادرش را سر مي كند و پشت سر مهرانه 

راه میافتد. صداي صحبت آرام صابر و ساالر از آشبزخانه 
شنیده مي شود. مهرانه با سر و صدا وارد مي شود و 

ظرفش را روي میز مي گذارد:
- من جام عوض شده خوابم نمي بره. شماها چرا بي خوابي 

زده به سرتون
ساالر: بیایین بشینین من هم داشتم میرفتم

مهرانه: آره زودتر برو كه شب جمعه ست االن اینجا چكار 
مي كني؟

صابر با چشمهاي خندان اشاره اي به مهرانه مي كند:
- الحق كه خواهر خودمي... داداش برو ، زن داداشو چشم 

به راه نذار
ساالر با اخم ساختگي اشاره اي به نازگل مي كند كه سر به 

زیر به گلهاي چادرش خیره شده :
- امان از دست شما دو نفر... شب بخیر

و به طرف راه پله هاي پشت آشپزخانه مي رود. صندلي 
كنار مهرانه را بیرون مي كشد:



- شما هم مي خورید براتون بیارم؟
مهرانه قاشق پر از بستني اب شده را با لذت داخل دهانش 

مي برد : آخرش بود
- ممنون ظاهراً كه مهرانه ویار بستني كرده و تا این كاسه 

رو تموم نكنه اجازه خواب صادر نمیكنه. من برم بخوابم
بعد از رفتن صابر، مهرانه چند باري زیر لب زمزمه مي 

كند" ویار" و بعد محكم پشت دستش مي كوبد.
- نازگل !! شنیدي صابر چي گفت

گیج نگاهش مي كند
- حواست كجاست؟ نكنه هنوز فكره خونه اي؟ بد به دلت را 

نده حتما شب خونه زهرا مهمون بودن ...
- شاید... آخه دیروز صداي مامان بدحال بود

- اي بابا! نازي مامانت كه تنها نیست ، حاجي كنارشه ، 
الكي نگراني.

- خدا كنه.
- راستي نازگل صابر خجالت مي كشه بهت بگه اما روي 

كمك تو خیلي حساب كرده ها. میدوني كه براي این 
آموزشگاه خیلي زیر بار قرض رفته ... حاال حاال ها نمي 
تونه محل كارشو ول كنه... براي آموزشگاه هم یه نفر رو 



مي خواد كه هم مطمئن باشه هم اون ساعتهایي كه خودش 
مشغوله اونجا رو اداره كنه

با سرش تایید مي كند:
- اما چه كمكي از من میاد؟ من كه تو تدریس وارد نیستم

- براي مدیریتش و اینجور كارا... یه ماه بري دستت میاد 
...

- آخه مهرانه من ...
- قول مي دم خیلي بهت فشار نیاد، تا هروقت كه یه كار 

خوب پیدا كردي ، مطمئنم از عهده اش بر میایي،
قاشقش را درون بستني آب شده مي چرخاند:

- اما از حاال گفته باشم تا چند ماه از حقوق خبري نیست
لبخندي مي زند:

- من بیشتر از اینا بهتون مدیونم
- برو بابا باز شروع كرد... اگه بخواد اذیتت كنه خودم 

خفش مي كنم، تمام حقوق و مزایاش رو هم تمام و كمال 
باید بده فقط یكم دست و بالش باز شه بعد

دستش روي بازوي او مي نشیند:
- صابر از حسین هم عزیزتره تا هر وقت بتونم رو كمك 

من حساب كنید
نیم خیز مي شود و گونه اش را مي بـ ـوسد:



- مرسي نازي تو خیلي ماهي...
از دو ساعت قبل و بعد از تماس حسین دلش مثل سیر و 

سركه مي جوشد. همانطور با چادر مشكي منتظر رسیدنش 
نشسته و حاال كه زنگ در به صدا در آمده ، با عجله 

صورت مهرانه را مي بـ ـوسد و منتظر امدن باقي اهل 
خانه از گردش نمي شود :

- یواش برو ... چرا هول كردي... انشالله كه چیزي نیست
كفشهایش را پوشیده نپوشیده به طرف در پرواز مي كند. 

در ماشین را باز مي كند و سریع مي نشیند. با دیدن قیافه و 
لحن پكر حسین قلبش فرو مي ریزد. كامل به طرفش مي 

چرخد :
- چرا تلفنم رو جواب ندادي؟

بدون جواب ماشین را روشن مي كند و دنده عقب از كوچه 
بیرون مي رود.

- حسین ؟
- چیزي نشده ... یكم حاج خانم حال ندار بود

وا مي رود:
- چي شده؟ نكنه اتفاقي افتاده قایم مي كني؟



- نازگل چه خبره ، یكم زبون به دهن بگیر... چند روزي 
فشارش باال بود ، دیشب حالش خراب شد بردیم درمانگاه 

... االنم خوبه
اشكهایي كه تا پشت چشمهایش آمده را به سختي پس مي 

زند:
- تو رو خدا ... چیزه دیگه اي كه نیست؟

- اَه... به خدا حاج خانم خوبه
- بازم دعواشون شده؟

نگاههي گذرا به صورت نازگل مي اندازد ، دوست داشت 
او را در بي خبري بگذارد اما دیر یا زود مي فهمید.

- مادر علي آقا زنگ زده بود ، حاج خانم غیر مـ ـستقیم 
ردشون كرده ، تو هم كه نبودي ، سر همین موضوع چند 

روزه كه اوضاع خونه به هم ریختس.
نمیداند خوشحال باشد یا ناراحت . بي اراده لبخندي از سر 

رضایت روي لبـ ـهایش مي نشیند. هرچند راضي به 
مریض شدن مادرش نبود اما از ته دل جسارت مادرش را 

تحسین مي كند و دلش از بودنش قرص مي شود.
- خیلي هم خوشحال نشو ، سمجتر از این حرفهان كه با 

جواب حاج خانم پا پس بكشن. این دفعه با خود حاجي 
هماهنگ كردن...

- یعني چي؟!



- براي فردا هماهنگ كردن
مكثي مي كند:

- من دیگه نمي دونم چي بگم... زهرا كه حاملست و بهش 
نمیشه خرده گرفت هر چند كه زیادم براش مهم نیست و 

خودشو قاطي این ماجرا نمي كنه. حرف منم كه پیش حاجي 
اعتبار نداره. هر بار خواستم دهن وا كنم حاجي یه متلكي 

به من انداخت
غمگین تكرار مي كند:

- متلك؟
با عصبانیت مشتي به فرمان مي كوبد:

- فكر میكنه بي غیرتم یا براي من مهم نیست اما خب شیال 
از اول هم همینطوري بود... حجاب كه زوري نمیشه ... 

وقتي به حرفم گوش نمیده چكار كنم ؟ كتكش بزنم تا حساب 
ببره ازم ! خب زنمه دوسش دارم و بهش حق انتخاب مي 

دم
خاطرات روزهاي خامي و بي تجربگیش زنده مي شود، 

نازگل خجالتي زبان باز كرده بود و مقابل چشمهاي 
خشمگین حاجي از شهاب و خواستنش مي گفت. اي كاش 

مي توانست به عقب بر گردد و خطي بر تمام گذشته هایش 
بكشد.كاش شهاب هم به اندازه حسین ، روي تمام وعده 

وعیدهایش مي ماند.اما او ارزش هیچ یك از سنت شكنیهاي 



نازگل را نداشت و در نهایت نه تنها تكیه گاه نبود بلكه 
باعث شد نازگل تمام حمایت خانواده اش را هم از دست 

دهد.
- همش تقصیر منه ، اگه براي ازدواج با شهاب اصرار 

نمي كردم
چقدر راحت نام شهاب بر لبـ ـهایش مي آمد. اي كاش 
هیچوقت او را دوباره نمي دید. هیچوقت نمي توانستند 

گذشته ها را فراموش و مثل دو دوست كنار هم باشند. از 
یادآوري تمام اتفاقاتي كه بعد از حماقتش رخ داد دلش مي 

لرزد، چطور انقدر دل داده بود
- شهاب هم ... شهاب هم... اصال ولش كن ، به گذشته ها 
فكر كردن فایده اي نداره. به هر دلیلي فقط این چند روز 

رو با دل حاجي را بیا تا حال حاج خانم بهتر بشه
سرش را تكان مي دهد و دوباره در خیاالتش غرق مي 

شود.
---------------—

علي رغم اینكه كنترل اوضاع از دستانش خارج شده، سعي 
مي كند فكر بد نكند. مادر و حاجي هنوز سر سنگین هستند 

و اخمهاي حاجي جمع نمي شود و صحبت رد و بدل شده 
بینشان اندك شده و نازگل هم جسارت پرسیدن راجع به 

اتفاقات اخیر را ندارد.



مشغول چیدن تداركات هست، اما نگرانیش را نمي تواند 
پنهان كند؛ تشریفات و سفارشات فراوان حاجي و حضور 

تمام خانواده و حتي شیال نگرانیش را بیشتر كرده . میوه ها 
را یكي یكي داخل ظرف میوه مي چیند و در ذهنش 

حرفهایي كه باید به مادر علي آقا بزند، را باال و پایین مي 
كند. شیال با شلوار جین و بلوز نسبتا تنگ و شال كوچك 
دور گردن و موهایي كه آزاد و رها روي شانه اش افتاده 

براي دور ماندن از تیررس نگاههاي حاجي كنار دست 
نازگل ایستاده و شیرینیها را داخل ظرف مي چیند. نگاهي 

به مادرِ بي حالش كه روي صندلي نشسته مي كند:
- مامان قرصاتون رو خوردید؟

سرش را تكان مي دهد
- كاش تا اومدن زهرا استراحت كنید

- خوبم، یكم سر گیجه دارم ... اونم خوب میشه
حسین ظرف میوه را بر مي دارد و روي میز گوشه 

پذیرایي مي گذارد. در نهایت میز پذیرایي چیده و همه چیز 
براي پذیرایي از مهمانها آماده مي شود.

حسین ظرف میوه را بر مي دارد و روي میز گوشه 
پذیرایي مي گذارد. در نهایت میز پذیرایي چیده و همه چیز 

براي پذیرایي از مهمانها آماده مي شود.
- حسین بابا زنگ بزن ببین زهرا و شوورش كجا موندن



حسین چشمي مي گوید و به طرف تلفن مي رود.حاجي 
نگاهي هم سر تا پاي شیال كه با دیس شیریني از آشپزخانه 

بیرون زده مي اندازد:
- دختر تو هم یه چادر سرت كن... جلوي علي آقا و 

خانوادش آبروداري كن
شیال با ناراحتي به ظاهرش نگاهي مي كند و شالش را 

نشان مي دهد.
- هروقت اومدن شالم رو مي پوشم

- ال االه الله ... مثل اینكه محرم نامحرم حالیت نیست! 
حامد و علي آقا براي تو نامحرمن... یه نگاه به دخترهاي 

من بكن... ظاهرشونو ببین ... عروس این خونه باید به 
حرف من باشه ... روشنه؟

اشكهایش منتظر تیرهاي بعدي حاجي نمي شود و جاري 
مي شود. حاج خانم با صورت گلگون از اشپزخانه خارج 

مي شود :
- حاجي تو رو خدا بذار امروز بگذره

صدایش بلندتر مي شود:
- دِ همین كارا رو كردین خانم دماغشو باال گرفته و داري 

سواري مي گیره... رو به شیال مي كند و انگشت تهدید باال 
مي برد: ببین عروس خانم خوب گوشاتو وا كن ... من 

حالیم نیست قبال چطور گشتي، تربیت غلط بابا و ننه ات 



رو هم بریز بیرون ، تو این چهار دیواري ... جایي كه به 
من مربوطه ... چادر باید سرت باشه، ملتفت شدي؟!

- بابا!! خواهش مي كنم
فین فین كنان با صداي ضعیفي مي گوید:

- لطفا به من یا خانوادم توهین نكنید
حاج خانم با بي حالي و صداي لرزان به طرف حاجي مي 

رود:
-بسه حاجي...

دستش را به شدت از میان دستهاي حاج خانم بیرون مي 
كشد و با صداي خشمگین رو به شیال نعره اي مي كشد:
- غلط كردي ...باس اونطور كه الیق خونواده فیاضه، 

باشي ... یادت رفته خونوادت، اون داداش بي همه چیزت 
چه گندي به زندگي ما زد... در حقت لطف مي كنیم كه...

- داداش من كاري نكرده ، بهتره نازگل رو بازخواست كنید

و مانتو به دست به طرف در مي رود و رو به حسین مي 
كند:

- من دیگه پام رو تو این خونه نمي زارم... شما هم توهین 
مي كنید هم تعیین تكلیف مي كنید



همین جمله مثل ریختن بنزین روي آتش بود، عصباني قدم 
به سمتش تند مي كند اما قبل از فرود آمدن دستش حسین 

پادر میاني مي كند و بازوي پدر را مي گیرد... درگیري و 
جر و بحث اوج مي گیرد:

- حاال داري طرفداري این بي همه چیزو مي كني... تف به 
غیرتت...

خودش را به سختي از حصار حسین جدا و تا قصد حمله 
به شیالي ترسیده مي كند نازگل خودش را میانشان مي 

اندازد و ضربه محكم حاجي روي صورت او فرود مي آید. 
حاج خانم محكم روي صورتش مي كوبد و با بي حالي 

نزدیك مي شود:
- حاجي تو رو خدا... یه امروز و كوتاه بیا

- شوما دخالت نكن...
و رو به نازگل كه مانعش شده مي كند:

- اَه ... برو كنار ببینم ، حاال براي من طرفداریشو مي 
كنه، همه آتیشا از گور تو بلند شده

حسین سعي در آرام كردن و كنار كشیدن او دارد:
- بابا تو رو خدا... شیال كه چیزي نگفت... شما ببخشیدش 
و با چشم و ابرو اشاره به شیال كه بازوهاي نازگل را از 

پشت سرش گرفته مي كند:
- شیال از بابا عذرخواهي كن



صداي هق هق آرام شیال بلند مي شود
- من كه كاري نكردم

حاجي با خشم بازوي نازگل را مي گیرد و به یك طرف 
هلش مي دهد تا شیالي پناه گرفته را بگیرد... به عقب 

پرت مي شود و تلو تلو خوران به لبه فرش گیر مي كند و 
تعادلش را از دست مي دهد و پس سرش به لبه تیز 

جاكفشي برخورد مي كند ، صداي آخش میان فریاد مادر 
گم میشود. روي زمین مي افتد و قبل از تار شدن كامل 

دیدش چهره مضطرب و غمگین مادرش در ذهنش حك مي 
شود.

چشم باز مي كند. تخـ ـت ناآشنا و اتاق كوچك بیمارستان 
اتفاقات ساعات قبل را زنده مي كند. با یادآوري چهره 

مغمون و دردمند مادرش هراسان سرش را بلند مي كند اما 
دردي شدید در گردن و سرش پخش مي شود و مانع از بلند 

شدنش مي شود. شیال با چشمهاي به شدت متورم از گریه 
و و سر وضع آشفته نزدیكش مي شود. بینیش را پر صدا 

باال مي كشد:
- خوبي؟

از تعجب لب باز نمي كند حضور و همراهي شیال هم 
عجیب هم غیر طبیعي بود. اخمهایش در هم مي رود و 



شیال دوباره شروع به گریه كردن مي كند. با سردرد شدید 
تنها چیزي كه نمي توانست تحمل كند صداي گریه و هق 
هق آزار دهنده شیال بود. دوباره براي بلند شدن تقال مي 

كند.
از تعجب لب باز نمي كند حضور و همراهي شیال هم 

عجیب هم غیر طبیعي بود. اخمهایش در هم مي رود و 
شیال دوباره شروع به گریه كردن مي كند. با سردرد شدید 

تنها چیزي كه نمي توانست تحمل كند صداي گریه و هق 
هق آزار دهنده شیال بود. دوباره براي بلند شدن تقال مي 

كند.
- بلند نشو ... بزار دكترت بیاد

- تو چرا اینجایي؟
همان لحظه در باز مي شود و حسین با ظاهر آشفته تر 

وارد مي شود. چشمهایش قرمز و گریه اي بود. مي چرخد 
و متوجه چشمهاي باز نازگل مي شود و براي لحظه اي 
نگرانیش بیشتر مي شود. اوضاع به هم ریخته جفتشان 

نشان از خبرهاي خوبي نبود.
بي توجه به دردش نیم خیزمي شود: چي شده؟

شیال مانعش مي شود.
دستش را پس مي زند: حسین !! گفتم چي شده؟



جفتشان در مانده و مـ ـستاسل نگاه مي كنند. در نهایت 
حسین با صداي لرزان من من مي كند:

- نازگل آروم باش...
با صداي بلندتر جیغ مي زند: مامان چیزیش شده؟ آره؟
چشمهاي حسین پر از اشك مي شود و شیال دستش را 
جلوي دهانش مي گذارد تا صداي گریه اش بلند نشود

پاهایش را از لبه تخـ ـت آویزان مي كند ، دستهاي شیال 
دوباره مانعش مي شود.خودش را عقب مي كشد و پاهاي 

برهـ ـنه اش را روي زمین مي گذارد:
- ولم كن... مي خوام ببینمش

حسین كالفه مقابلش مي ایستد:
- نازگل نمیشه ... االن نمیشه

بوي مرگ را حس مي كند. با لبـ ـهاي لرزان و صدایي 
خش دار لب مي زند : مرده؟

صداي گریه بلند شیال حكم تایید سوالش مي شود. دستش را 
به لبه تخـ ـت بند مي كند تا نیفتد اما دست و پاي لرزانش 
قادر به تحمل وزنش نمي شوند . روي كاشي هاي سرد 
زانو مي زند ، چند بار پشت سر هم روي لبـ ـهایش مي 

زند:
- مرده... مرده... باالخره از دست من و كارام دق كرد؟



حسین مـ ـستاصل مقابلش روي كف پا مي نشیند. نگاهش 
رنگ دلسوزي و ترحم داشت. حاج خانم براي او هم اندازه 
یك مادر ارزش داشت اما هیچ كس به اندازه نازگل در عین 
تنهاییش، بي كس تر نشده بود. چشمهایش اشك آلودش را به 

مردمكهاي لرزان حسین مي دوزد:
- ببینمش؟

حسین كالفه دستش را دراز مي كند و گره روسریش را 
سفت مي كند.

- االن دكتر میاد ، تو هم حالت خوب نیست ...
تنش رو مثل گهواره تكان تكان مي دهد، مي خندد:

- دارید باهام شوخي مي كنید مگه نه؟
فریاد مي زند:

- شیال چرا ماتت برده بیا بلندش كن
- حسین به خدا غلط كردم با هر كسي بگه اصال با همین 

حاجي ازدواج مي كنم ... بگو برگرده
شیال دست مي اندازد زیر بغـ ـلش و به سختي بلندش مي 

كند و محكم در آغـ ـوشش مي گیرد و حسین به طرف اتاق 
پرستارها قدم تند مي كند.

با تجویز آرامبخش بي حال روي تخـ ـت دراز كشیده و به 
نقطه اي در دور دستها خیره مانده. شیال روي صندلي 



پالستیكي كنار تخـ ـت نشسته و هق هقش كمتر شده. رو به 
حسین مي كنند:
- زهرا فهمید؟

- نه هنوز. اما مي ترسم بشنوه طوریش بشه.مكثي مي كند:
- زنگ زدم شهاب میاد دنبالتون. موبایلت روشن باشه . 
منم مي رم پیش بابا... حالش خوب نیست نمي دونم شب 

كي بتونم بیام ... فقط حواست به نازگل باشه 
بي حال و بي رمق با سري كه به خاطر ضربه متورم و 

دردناك شده و پانسمان بزرگي رویش هست ، همراه شیال 
تا ورودي بیمارستان قدم بر مي دارد.تا به امروز سختیهاي 

زیادي تحمل كرده بود و همیشه مقابل تقدیر الهي سر خم 
كرده بود و همین اعتقادش مقاومتش را باالتر برده بود... 

اما حاال از دست دادن عضوي از خانواده كه حرفهایش را 
مي شنید و درك مي كرد فراتر از تحملش بود.

شهاب كنار در ماشین درست مقابل در ورودي ایستاده و به 
محض خروجشان از در، پا تند مي كند و وسایل را از 

دست شیال مي گیرد و در پشت ماشین را باز مي كند تا 
نازگل روي صندلي پشتي بنشیند.

- مي خوایي دراز بكشي
با تكان سرش شیال در ماشین را مي بندد و روي صندلي 

جلو مي نشیند و ماشین حركت مي كند. سرش را به شیشه 



تكیه مي دهد. حس سبكي و سر گیجه شدیدي داشت و نمي 
دانست تا كي مي تواند چشمهایش را باز نگه دارد ، شهاب 

نرم و آهسته ماشین را مي راند اما با هر توقف كوچك و 
ترمز، سري كه از اختیارش خارج بود به شیشه پنجره 

كوبیده مي شود. از آینه نگاهي به رنگ و روي پریده اش 
مي كند:

- بهتر نبود مي موند بیمارستان؟
- نمي دونم ...

به سمتش بر مي گردد و نگاه دلسوزانه اي نثارش مي كند.
- تورو خدا ببین حال و روزمون رو... اگه حسین براي 

رفتنم اصرار نمي كرد ، االن هیچكدوم از این اتفاقها 
نمیافتاد

بغض وحشتناكي ته گویش چسبیده و آزارش مي داد. اما 
حق گریه كردن نداشت ، مقصر تمام این اتفاقات خودش 
بود و حاال وسط آشفته بازار زندگیش، درست وقتي كه 

همت كرده بود خودش تصمیم بگیرد و سر و ساماني به 
زندگیش بدهد، داغ از دست دادن مادر برایش مانده بود.

صداي صحبت آرام شهاب سوهان روحش شده بود. نه مي 
خواست او را ببیند و نه صدایش را بشنود اما گویا خواسته 

هایش هیچوقت شدني نبودند.



- گریه نكن شیال... بسه تو رو خدا! یكي باید تو رو جمع 
كنه اونوقت مي خوایي مراقب اینم باشي

- [سکوت]
- درست هم تعریف نمي كني ببینم چي شده

- ولم كن ، حالم خوش نیست.
ماشین را جلوي مجتمع نگه مي دارد. در را باز مي كند و 

به سختي پیاده مي شود و تازه مي فهمد كه همان چادر 
گلدار خانه ، چادري كه به خاطر علي آقا سرش بود را 

دارد. پوزخند تلخي مي زند. تلو تلوخوران جلو مي رود و 
در آستانه زمین خوردن شیال به دادش مي رسد. اگر مي 

توانست همانجا میان اتاقك كوچك اسانسور روي زمین مي 
نشست و چشمهایش را مي بست اما باید تظاهر به قوي 

بودن مي كرد... چون تا آخر عمر حس عذاب وجدان لعنتي 
روي شانه هایش سنگیني خواهد كرد و باید با این حس سر 

كند .آسانسور مي ایستد و توان او هم ته مي كشد . شیال 
جلوتر از همه مي رود و در خانه را باز مي كند. شهاب 

پیش دستي مي كند:
- اجازه مي دي كمكت كنم

نگاهش مهربان و دلسوزانه بود اما كمكش را نمي خواست 
، با انزجار در خودش جمع مي شود تا دستش را عقب 

بكشد.



- باشه . پس از دیوار بگیر تا نیفتي.

با همان لباسهاي كثیف و بیمارستاني روي كاناپه مي نشیند. 
چه اهمیتي داشت وقتي بي آشیان شده بود. در اتاق مجاور 
پذیرایي باز مي شود و سوزان با لباس خواب كوتاه بیرون 

مي آید. هر وقت دیگري بود از حضورشان تعجب مي 
كرد، اما در عالم دیگري سیر مي كرد. بالفاصله شهاب را 

مي بـ ـوسد و شروع به سوال و جواب مي كند و بعد از 
ارضاي كنجكاویش خودش را به نازگل مي رساند:

- نازگل... ام سو ساري
در موقعیتي نبود كه بتواند جوابش را بدهد. نگاهش روي 

پاهاي برهـ ـنه و پیراهن خواب كوتاهش مي ماند و به فكر 
فرو مي رود. هنوز اتفاقات ساعات پیش را باور نداشت. 

از اتفاقات بعد از بیهوشي بي خبر بود و تنها چیزي كه از 
صحبتهاي پنهاني شیال و شهاب دستگیرش شده بود سكته و 

ایست قلبي بود.
شیال كنارش مي نشیند و آرام زمزمه مي كند:

- نازگل من واقعا متاسفم
جواب نمي دهد حتي نگاهش را باال نمي گیرد.

دستش را روي دستش مي گذارد اما نازگل دستش را عقب 
مي كشد. آهي مي كشد:



- به خدا من نمي خواستم اینطوري بشه
-[سکوت]

-تو رو خدا یه چیزي بگو
بازویش را تكان مي دهد

- نازگل!
شهاب خودش را مي رساند.

- چكار مي كني شیال ، االن وقت این حرفها نیست، نازگل 
االن شوكه ست...

- پاشو سوزان رو ببر زیاد تو دست و پا نباشه... 
وسایلمون رو هم از اتاق بیار بیرون ... نازگل اونجا 

استراحت كنه
رو به نازگل مي كند:

- مي دونم داغ بزرگیه و االن تو لحظات سختي هستي... 
باور كم ما هم خیلي متاثر شدیم

با ناامیدي به او كه در خود جمع شده و حتي نیم نگاهش 
نمي كند خیره مي ماند:

-چرا گریه نمي كني؟ خودت رو خالي كن
كاش مي توانست بگوید كه نیاز به همدردي او ندارد ، 

همدردي كسي كه در اوج نیاز ناجوانمردانه رهایش كرد. 
تنها چیزي كه نیاز دارد سكوت و تنهایي هست.



صداي بلند صحبت شیال با موبایل از اتاق مي آید.
- بله ، خواهش مي كنم ... ممنون... خوب نیست یعني 

اصال حرف نمي زنه... بله حتماً ... منزل خودتونه.
از اتاق مـ ـستقیم به طرف نازگل مي آید و گوشي را به 

سمتش كه مثل مجسمه اي به مقابلش خیره مانده مي گیرد و 
آهسته زمزمه مي كند آقا ساالره. با تردید گوشي را مي 

گیرد:
- نازگل ... تسلیت میگم

لبش را مي گزد.اشك پشت چشمهایش جمع مي شود.پس 
حقیقت داشت. بي مادر شده بود. مثل كسي كه از خواب 

بیدار شود و همه چیزش را باخته باشد.
- مي دونم ناراحتي ، غصه داري ... اما اینو بدون كه تنها 

نیستي ... اینجا یه خانواده بزرگ داري ... ما همیشه 
كنارت هستیم.

همین جمالت براي شكستنِ بغض چسبیده به گلویش كافي 
بود. دستش شل مي شود و كنار پایش مي افتد و اشكهایش 
سر ریز مي شود. شهاب گوشي را از میان دستش بیرون 
مي كشد و به اتاق كناري مي رود و اجازه مي دهد نازگل 

در آغـ ـوش شیال راحت تر هق بزند.



باالخره صداي گریه دردناكش قطع مي شود. خودش را از 
شیال جدا مي كند و با صداي به شدت گرفته قرآن و جانماز 

مي خواهد.
- بهتر نیست تا آقا صابر برسن استراحت كني؟ رنگ به 

رو نداري.
- مي خوام قرآن بخونم

میان بهت و ناباوري سرش را تكان مي دهد و به اتاق 
خوابشان مي رود.

ساعت دو شب می رسند ... قرآن را می بندد و در آغـ 
ـوش عمه و مهرانه می رود و اشکهایی که ته کشیده بودند 

دوباره جاری می شوند. چه خوب كه علی رغم اصرارهای 
شیال نازگل را هم با خود می برند تا در مسافرخانه ای شب 

را سپری کنند. دور بودن از شیال و شهاب را ترجیح مي 
داد تا نگاههای کنجکاو سوزان معذبش نكند.

با همان لباس و چادر گلدارگوشه اتاق می نشیند و به 
تکاپوی مهرانه برای پهن کردن مالفه ها و مرتب کردن 

اتاق كوچك مسافرخانه خیره می شود اما در اصل اتفاقات 
اخیر را مرور می کند. همیشه با خودش روراست بود 

چون یک سر این اتفاق خود او هست و می داند تا عمر 
دارد از بار این عداب وجدان آزاردهنده قد راست نخواهد 

کرد و مطمئنا اینبار زهرا هم از او نمی گذرد. عمه کنارش 



می نشیند و دست سردش را میان دستهای چروکیده و 
گرمش می گیرد:

- عزیز دلم..
سرش را روی سینه اش می گذارد و اشکهایش دوباره راه 

باز می کنند.مهرانه هم غمگین کنارشان می نشیند.
- تقصیر من شد... اگه مامان به خاطر من با حاجی درگیر 

نمی شد ... عصبانیش نمی کرد حاال کنارمون بود
- مرگ حقه و دست ما نیست.... وقت و موعدش که برسه 

هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. تا بوده سرنوشت و 
حکمت خدا اینطور بود...

رو به مهرانه می کند:
-پاشو ... پاشو کمک کن این لباسها رو دربیاره .... اب 

گرم حالشو جا میاره... اون در و هم از تو قفل کن صابر 
نیاد تو.

چادرش را در مي آورد ، مهرانه با دیدن پانسمان بزرگ 
پس سرش اخمی می کند و زمزمه می کند:ببین چه بالیی 

سرت اوردن!
خودش را به نشنیدن مي زند:

-مهرانه من لباس ندارم
گونه اش را می بوسد :



-مگه من مُردم ... همه چیز برات آوردم
میان ناراحتیش لبخند تلخي مي زند و وارد حمام مي شود.

صداي نفسهاي عمه نشان از خواب عمیقش مي دهد. روی 
تخـ ـت تک نفره ، رخ به رخ مهرانه دراز می کشد و 

چشمهایش را مي بندد. صحنه اتفاقات مثل فیلمی از مقابل 
چشمهایش می گذرد با ترس چشمهایش را باز مي كند و 

خیره میشود به چشمهاي مهرانه.
- دارم می ترکم از غصه...

كاري از دستش بر نمیاید، با ناراحتي گونه اش را نوازش 
مي كند و اجازه مي دهد نازگل خودش را خالي كند:

- یادت. ..اولین روزی که اومدم خونتون. ..
خیره به چشمهای پر از اشک نازگل سرش را تكان مي 

دهد.
- وقتی مامان من رو گذاشت ورفت... وقتي گفت که باید 
بمونم اونم پیش كسایي كه اولین بار بود مي دیدمشون... 

اون موقع خیلي احساس تنهایي كردم ... االنم درست همون 
حس رو دارم .... فقط ... فقط اون موقع می دونستم که 
مامان هست ... نفس می کشه ... نگرانم میشه. امیدوار 

بودم یه روز میاد دنبالم اما حاال ....مي دونم بچه محبوب 
مامان نبودم.... اما خیلي دوسش داشتم

-اینطور نگو... مادرا بین بچه هاشون فرق نمیزارن



- نه مهرانه ... مامان زهرا رو بیشتر از من دوست 
داشت... حقم داشت زهرا دختر حرف گوش کنی بود اما 

من تو این دوازده سال خیلی آزارشون دادم ... کاری کردم 
که آبروشون بره و سر افکنده شن

-نازگل هیچکدوم از اون اتفاقات دست تو نبوده پس الكي 
خودت رو سرزنش نكن.

لیوان اب و قرص آرامبخش دستش مي دهد و دوباره 
كنارش دراز مي كشد.

.........
شب به قدري گریه كرده كه دیگر تمام توانش تحلیل رفته و 

بدون کمک به سختی حرکت می کند. با كمك مهرانه از 
ماشین پیاده مي شود و همراه هر دو پسر عمه و شكوفه 

كنار جمعیت نسبتا زیاد دوستان ، کسبه بازار ، در و 
همسایه و فامیل، نزدیك غسال خانه مي ایستند. از دیدن پدر 

و مادر شهاب آنهم بعد از دوازده سال قطع رابطه تعجب 
مي كند اما سریع رو مي گیرد دلش نمي خواهد خاطرات 

تلخ تحقیر شدنهایش زنده شود. شهاب هم تنها و جدا از 
خانواده کناری ایستاده و با تاسف به اطرافش نگاه می کند. 
صدای شیون و زاریِ زنهایي كه از غسالخانه بیرون مي 

آمدند حالش را دگرگون مي كند. باید با مادرش خداحافظي 
مي كرد. از حواس پرتی مهرانه سو استفاده می کند و میان 



شلوغی جلوی غسال خانه گم می شود تا برای آخرین بار 
پیکر مادرش را ببیند.

با دیدن جسم بي حركتش محکم بر سرش می کوبد و هق 
هقش بلند می شود.از فشار روحی و اضطراب و گریه 
های شب قبل و بی حالی ، تمام توانش را با دیدن جسم 

سرد مادرش از دست می دهد اما قبل از سقوطش مهرانه 
بازویش را می کشد و از اتاقی که بوی مرگ و تهوع می 

داد خارجش می کند.
ضجه ها و التماسهاي زهرا برای دیدن صورت مادر براي 

آخرین بار دل همه را به درد مي اورد. با وجود خواهش 
هایش حامد به سختي بلندش مي كند و اجازه دیدن باقي 

مراسم را نمي دهد. روی خاکِ كنار قبر زانو مي زند و 
آرام اشک می ریزد. دلش می خواهد از ته دلش فریاد 

بکشد درست مثل زهرا که خیلي راحت مویه می کند اما 
نمي تواند و مثل همیشه غم و غصه ها او را از درون مي 
سوزاند. بلوك سیماني روي سـ ـینه مادر مي نشیند ، طاقت 

نمي آورد صورتش را با دستهایش می پوشاند تا پر شدن 
گور را با خاك نبیند. كسي بغـ ـلش مي كند و سرش را 
روي سـ ـینه اش مي گذارد و صداها كم كم ضعیف و 

ضعیفتر مي شود.
باالخره مراسم كفن و دفن تمام مي شود و او را به ماشین 

منتقل مي كنند. به كمك مهرانه روي صندلي عقب مي 



نشیند و صابر لیوان اب قند را دستش مي دهد. بعد از رفتن 
همه ، صابر آرام به سمت غذاخوري اي كه براي صرف 

ناهار انتخاب شده بود رانندگي مي كند.

با دیدن سر در خانه كه با پالكارتهاي تسلیت پوشیده شده 
چانه اش مي لرزد . اگر خانواده عمه همراهیش نمي كردند 

هیچوقت جسارت ورود مجدد به این خانه را پیدا نمي 
كرد... خانه اي كه هرچند بوي مادرش را مي داد اما دیگر 
پناه او نبود و مثل گذشته ها جایي براي او نداشت. با نگاه 

مطمئن عمه همراه مهرانه و شكوفه افتان و خیزان به 
طرف خانه مي رود. زهرا با دیدن او شیون و زاریش 

شدیدتر مي شود و حرفهاي نامفهومي مي زند اما احوال 
نازگل بدتر از ان بود كه قادر به تسلي او باشد و بعد از 

مكثي كوتاه در اتاق خودش پناه مي گیرد.

............
هفت روزِ تمام ، عمه و مهرانه كنارش مي مانند و غم 
خوارش مي شوند. بعد از مراسم هفتم به دستور عمه، 

مهرانه و شکوفه وسایل نازگل را جمع مي كنند و داخل 
چمدان بزرگ مي گذارند و نازگل را یواشكي از خانه 

خارج می کنند. عمه آهسته و با تكیه به عصایش به طرف 
حاجي كه در پذیرایي خانه و كنار علي آقا و باقي مهمانها 



نشسته مي رود و با اقتدار همیشگي دو دستش را روی 
عصایش مي گذارد:

-حاج آقا ما دیگه رفع زحمت می کنیم....
توجه همه جلب مي شود:

-حاج خانم... شرمنده شوما شدیم تو این چند روز به 
زحمت اوفتادید

- خدا شوکت رو رحمت کنه و هر چي خاك اون مرحومه 
اس بقای عمر شما باشه...

حاجي زیر لب تشكري مي كند و به احترامش بلند مي شود 
و نزدیكش مي ایستد

- اگه قابل بدونید اینجا منزل خودتونه...مثل چند سال قبل 
كه زحمت نازگل رو مي كشیدید،حاال هم تنهاش نزارید ... 

خدا رحمت كنه حاج خانم رو ، خیلي حرص و جوش 
نازگل رو مي خورد ...

- معلومه كه نازگل تنها نمي مونه، چون دارم مي برمش . 
تا حال هر زحمتی برای این دختر کشیدین خدا اجر 

بده...اما دیگه وقت رفتنش رسیده و من بعد تو این خونه 
جایي نداره.

-حاج خانم نفرمایید... نازگل عین دختر منه... خدا شاهد با 
زهرا فرقي نداره

عصایش را روي زمین مي كوبد:



- با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه...نازگل یه دیوار 
مي خواد كه پناهش بشه و بهش تكیه كنه... شماهیچكدوم 

وجودش رو ندارین واال وضع نازگل این نبود
و بي توجه به اخمهاي حاجي كه هر لحظه بیشتر مي 

شودادامه مي دهد: از این ساعت این دختر .. دخترمه... 
تاج سرمه...همینطوری که تموم این ده، دوازده سال بوده، 

هر کس از گل نازگتر بهش بگه با من طرفه...
حاجي نچي مي كند و كالفه دستي به محاسنش مي كشد:
- نازگل دختر منم هست و اینجا هم خونشه... زهرا هم 

خواهرشه...
آهسته به علي آقا اشاره مي كند:

- بنده بیشتر از شما به فكر نازگل هستم ... بده كه سرو 
سامون بگیره

پوزخندي مي زند:
-فكر؟! شما دیگه حقی گردنش نداري، هرچند که قبال هم 

نداشتي و نازگل فقط خانمی می کرد و دم نمی زد...تا 
عمری هست روی تخم چشمهام جا داره ، بعد از من هم دو 

تا برادر داره که مثل شیر پشتشن....
و اشاره ای به علی آقا می کند

-بسه هر چی این دختر و آزار دید و دم نزد... یه مدت 
پیش خودم می مونه هر تصمیمی خودش بگیره همونه



سال ١٣٨٠

- چقدر دیر اومدي، از صبح منتظرم
محكم بغـ ـلش مي كند، طوري كه گونه هاي نازگل سرخ 

مي شود.
- تمام دیشب رو چشم رو هم نذاشتم

آرام زمزمه مي كند:
- منم

روی صورتش خم می شود و آهسته لبـ ـهایش را بر لبـ 
ـهای نازگل می گذارد و طوالنی می بـ ـوسد.از خجالت 

اولین بـ ـوسه گونه هایش آتش می گیرد و قلبش تند و تند 
می زند.سرش را پایین می اندازد اما در دلش جشن و 

پایکوبی است. شهاب با انگشت شست چانه اش را باال می 
دهد و دستهایش را میان دستهای بزرگش می گیرد. نگاهش 

از چشمهای شهاب فرار می کند اما شهاب مصرانه به او 
زل می زند و با لذت گونه های سرخ از شرمش را نگاه 

میکند:
-دیگه همه چیز تموم شد

لبخندی می زند.
-دیگه مال خودم شدی...



نازگل لب می گزد.
- چقدر دوست دارم .

دوباره روی صورتش خم می شود. وقتی بند آمدن نفسش 
را حس می کند کنار می کشد و با نگاهی به چشمهای 

فراری نازگل ادامه می دهد:
-اینقدر از من خجالت نکش. باشه؟

فقط سرش را تکان می دهد
-فکر نمی کردم بتونی بابات رو راضی کنی! تو این دو ماه 

خیلی بهت سخت گذشته مگه نه؟
- حسین پا درمیانی کرد.... می دونی که بابا خیلی دوسش 

داره
-اهوم... دستش درد نکنه.باید از خجالتش در بیام با انگشت 

گونه اش را لمس می کند: اما خیلی الغر شدی!
جابجا می شود تا فاصله بگیرد اما شهاب مانع می شود:

-زشته آخه اگه یکی بیاد تو
-زنمی!

لب می گزد. هنوز به این واژه عادت نداشت. یک شبه و با 
صیغه اي که حاجی بعد از شرط های سنگین خوانده بود 

شرعا محرم شده بودند
-فکر نمی کردم شرطهای حاجی رو قبول کنید



-از تو نمی تونستم بگذرم... گفتم یا تو یا هیچوقت ازدواج 
نمی کنم، مامان و بابا هم مجبور شدن قبول کنن. در ثانی 

شرطهاش منطقی بودن ...
- حاجي رو محرم ، نامحرم خیلي حساسه

-من که این محرمیت از خدام بود. بعد دو ماه هم ، 
عروسی می کنیم و بدون نامزدی طوالنی یکراست می ریم 
سر خونه زندگي خودمون... اما دیشب خیلی نامردي کردن 

که بعدِ خوندن صیغه نذاشتن من و تو یکم تنها باشیم.
مي خندد:

-هنوز بابا نمی دونه من و تو همو تو دانشگاه می بینیم. می 
ترسم بگم كنترلم كنه

دست دور شانه اش می اندازد و محکمتر یغلش می کند
-هیشکی نمی تونه تو رو ازم بگیره.

و پیشانیش را محکم می بـ ـوسد
-مامانم قراره برای آشنایی تو با فامیل یه مراسم بگیره

می ترسد. حس خوبی به مادر شهاب و نگاههای 
تحقیرآمیزش ندارد، پدرش منطقی تر به نظر می رسد اما 

نگاههای مادر شهاب طور دیگریست.



-نترس عزیزم عادت می کنی... تو االن یه نوربخشی پس 
باید قوی باشی... حاال هم پاشو بریم كه براي ناهاریه میز 

رزو كردم
دیدارهای روزانه و پنهانیشان آهسته آهسته یخ او را نسبت 
به شهاب باز می کند. تقریبا هر روزشان با هم می گذرد. 

از صبح تا ساعت سه چهار و بعد به بهانه خریدهای 
ضروری عروسی تا ساعت هشت که طبق قانون حاجی 

باید به خانه بر می گشت. هرچند خانواده ها رفت و آمدی 
نداشتند و حمایتشان نمی کردند و در واقع با این کار 

نارصایتی خود را اعالم می کردند، اما با این وجود نازگل 
از انتخاب شهاب راضی بود. 

شهاب ماشینش را مقابل ساختمان دو طبقه با نمای اجري 
پارك مي كند. هرچند مثل خانه خودشان بزرگ هست اما 

مدرنتر به نظر مي رسد. دستش را می گیرد و بعد از 
گذشتن از حیاط و باغچه بزرگ به طرف در ورودي خانه 
هدایتش می کند. براي بار اول انتظار خوشامد گویی داشت 

اما جز چند کارگر که مشغول آماده کردن وسایل پذیرایی 
بودند کس دیگری نبود. نگاهش روي مبلها و برده ها و 
وسایل گران قیمت خانه مي چرخد كه صداي شهاب به 

گوشش مي رسد:
-بریم اتاق من

با هم از پله ها باال می روند. 



و به محض باز کردن در اتاق، دست شهاب روي كمرش 
مي نشیند و به داخل هدایتش مي كند. نگاهي گذرا به اتاق 
مي اندازد. پرده هاي سفید و شیري با مبلمان قهوه اي. اما 
نگاهش روي تخـ ـت و لباس دکلتـ ـه شیري رنگ و کوتاه 
روی تخـ ـت می ماند . شهاب با تعجب لباس را كنار مي 

كشد:
-احتماال مال شیالست.... ام .. راحت باش ... پالتو و 

روسریت رو بده بزارم تو کمد.
لبخند کجی می زند و منتظر مي ماند . اولین باري بود كه 

قرار بود او را بدون حجاب ببیند.
با تعلل نازگل خودش دست دراز می کند و گره روسری را 

باز می کند.موهای افشانش روی شانه هایش می افتد و 
نفسش را حبس می کند. نزدیک می شود و محکم در برش 

می گیرد و لبهایش را روی صورتش حرکت می دهد:
-تو می خوایی منو بکشی

سرش را از خجالت روی سینه اش می گذارد. کنار گوشش 
زمزمه می کند:

-نظرت چیه بی خیال مهمونی بشیم
لب گزیدن نازگل را نمي بیند. دو دستش را کنار صورتش 

می گذارد و باال می اورد و فاصله لبـ ـهایشان را کم می 
کند. با شنیدن صدای سرفه مصلحتی مادرش کنار می رود 



و ریز می خندد و نازگل از شرم و خجالت سر به زمین 
می دوزد.

- وقت برای اینکارا زیاده!!
رو به نازگل می کند وبا ابروهاي باال رفته براندازش می 

کند:
- زود پالتوت رو درار

مـ ـستاسل نگاهي به شهاب متعجب مي اندازد و دكمه هاي 
مانتواش را باز مي كند.

با تاسف سرش را تكان مي دهد:
-حدسم درست بود و لباس روي تخت را نشان مي دهد: این 
لباس رو بپوش.... پس چرا وایستادي ، زود باش ... ببینم 

اندازه ست یا نه.
نازگل از این رفتارش شوكه مي شود

-چیه نکنه می خوایی با این لباس جلوی دویست نفر جولون 
بدی؟ بپوش که وقت نیست به سر و صورتت هم باید برسیم

-مامان نازگل كه همینطوری خوبه ... لطفا اذیتش نكنید
- خوبه؟ سر و وضع و لباسش در شان خانواده ما نیست 
...یه عمر جلوی همه ابرو داری نکردم كه یه شبه ازش 

بگذرم. نازگل االن عروس خانواده ماست ... پس باید طبق 
رسم و رسوم و متناسب با خانوادمون خودش رو درست 



کنه...باید با ما یكدست بشه؟ فهمیدي؟ کاری هم به پدر و 
مادرش ندارم چوم بعد عقد و عروسي دیگه مراوده ای با 

هم نخواییم ...
قبل از خارج شدن از اتاق اشاره ای به شهاب می کتد

-زود باش کمک کن بپوشه... وقت نداریم
از اینهمه تحقیر در اولین برخوردشان، بعد از شب 

خواستگاري لبـ ـهایش شروع به لرزیدن می کند.شهاب 
كالفه از رفتار مادرش نفسش را بیرون فوت می کند و 

نزدیكش مي شود و سرش را روی سیـ ـنه اش مي گیرد و 
با نـ ـوازشش صداي هق هق آرام نازگل بلند مي شود:

-عزیزم ، گریه نکن... مامان اصال قصد اذیتت رو نداره. 
اخالقش اینه ... متاسفانه به لباس و پوشش خیلی حساسه...
جند دقیقه خودش را خالي مي كند . از این ضعف خودش 
خجالت مي كشد .شهاب سرش را از سـ ـینه اش جدا مي 

كند و زل مي زند به چشمهایش تا عمق دلخوریش را ببیند 
:

- خوبي؟
سرش را تكاني مي دهد

- خوبه. پس بیا اینجا بشین تا برات یه نوشیدنی گرم بیارم 
حالت جا بیاد ...



شهاب مي رود و او به لباس فیروزه ای روی تخـ ـت خیره 
مي شود ...سرش بی اختیار به لباس خودش خم می شود. 

خیلی ساده و پوشیده است . احتماال حق با مادر شهاب است 
چنین لباسي در شان خانواده متجدد و مدرن آنها نیست .

با صدای باز شدن در نگاه از لباس مي كند. شیال با لبخندی 
وارد می شود:

-سالم خوش اومدی...
به سرعت اشكهایش را پاك مي كند و بلند می شود.

-چی شده ؟ گریه کردی؟
بی اختیار دوباره دستش به صورتش می رود. شیال با 

تاسف نچي مي كند:
-حرفهای مامان رو به دل نگیر...حتما به لباست ایراد 

گرفت؟!
نگاه دقیقی به لباس تنش می اندازد:

-زشت نیست ولی خب برای مهمونی معمولی خوبه.... 
مامان خیلی رو حرف دوست و فامیل حساسه... از این 
دورهمي ها و مهمونیا هم زیاد داریم پس بهتره به میل 

مامان لباس بپوشي تا تو دلش جا باز كني. مجلسمون هم که 
زنونه است پس بزار لباست به سلیقه اون باشه تا بعدا غر 

نزنه ....



شیال از كانال دوستي و با ترفند زنانه داشت او را متقاید 
مي كرد :

-ببین لباس من از مال تو هم کوتاهتره پس ناراحت نباش. 
پاشو ... تا شهاب نیومده بپوش سورپرایزش کنیم.

لبخند کم رنگی به صورتش می زند.
باالخره لباس را می پوشد و زني آرایشش می کنند. به 

نازگل زیبا اما غریبه داخل آینه زل مي زند. اینهمه تغییر 
را باورش نمي شود. مادر شهاب با غرور نگاهی سر تا 

پایش می کند و با سر به زن آرایشگر كه منتظر تایید 
اوست " اوكي" اي مي گوید و مرخصش مي كند.

- حاال شد... فقط حواست باشه اگه از خانوادت پرسیدن 
زیاد توضیح ندی... و می رود.

دلش مي شكند اما به روي خود نمیاورد. شهاب از همان 
لحظه ورودش مسخ زیبایش شده و از زمان و مكان غافل 

تكیه به دیوار پشت میز آرایش داده و حاال با خروج 
مادرش تكاني به خود مي دهد و نزدیكش مي شود. زیر 

نگاههای گرم شهاب گر می گیرد. نگاههایي كه از صورت 
آرایش كرده اش پایین مي آید و روي پوست سفید سینه اش 
مي ماند و تا پاهایش حركت مي كند. از اینکه مقابل او با 

این لباس کوتاه و باز ایستاده پشیمان مي شود اما شهاب 
نزدیکش می شود و درست رو به خود مي چرخاند.



بوسه ای روی لبهای سرخش می نشاند:
- زیر اون مقنعه و مانتو چه گوهري پنهون بود... محشر 

شدی عروسکم
و لبهایش را روي پوست سفیدش حركت مي دهد و زمزمه 

مي كند:
- امروز یه لحظه هم نمي تونم تنهات بزارم... به جهنم كه 

مجلس زنونه است
نازگل سعي مي كند از او جدا شود اما حس زیبایي كه از 

بوسه ها و حركت دستهاي شهاب مي گیرد سست ترش مي 
كند.

- انصافه بیرونم كني؟
سكوت مي كند ، ترجیح مي دهد شهاب را كنارش داشته 

باشد تا تنها نماند.

مثل چند وقت اخیر كالسش را مي پیچاند و همراه شهاب 
مي شود. اگر حاجي مي فهمید بدون تردید سر از تنش جدا 

مي كرد. تعداد غیبتهایش از حد مجاز گذشته بود و همین 
نكرانش كرده بود اما از بودن كنار شهاب لذت مي برد. به 

عادت هر روز صبحانه شان را در رستوران هتل پنج 
ستاره مي خورند. نگاهي به صورت خسته شهاب مي كند 
و لب بر مي چیند. شك نداشت كه هنوز به خاطر مهماني 



شب قبل از دستش ناراحت است. مهماني اي كه به فاصله 
كمي از مهماني اول ترتیب داده شده بود اما بیشترش به 

مشاجره بین او و مادر شهاب گذشته بود و در نهایت نه او 
از مواضعش كوتاه آمده بود و نه نازگل. دوست نداشت بین 

مردهایي كه براي شب نشیني آمده بودند و در مجلسي كه 
نوشیدني هاي آنچناني سرو مي شد بدون حجاب حاضر 

شود . این اعتقاد خودش بود و ربطي به نبودن یا ترس از 
حاجي نداشت. یك چیزي بود بین او و خدایش ... یك اعتقاد 

قلبي. دو ساعت تمام در اتاق شهاب اشك ریخته و التماس 
كرده بود تا بدون حجاب ظاهر نشود. اما حرف مادر 

شهاب یكي بود. یا بي روسري یا حق خروج از اتاق ندارد.
دوباره به صورت بي روح شهاب خیره مي شود . بغضش 
را قورت مي دهد و انگشتهایش را به فنجان چیني بند مي 

كند و به بازیش مي گیرد.
- چرا نمي خوري؟

نكاه خیسش را باال مي گیرد و تمام دلخوریش را به 
چشمهایش مي ریزد:

- قهر كردي؟
چشمه اشكش مي جوشد و سر ریز مي شود، شهاب هوفي 

مي كند و كالفه دستمالي سمتش مي گیرد:
- آخه عزیزِمن چرا گریه مي كني؟



- من نمي خواستم خجالت بكشي! اما... نمي تونستم بدون
تمام شب قبل را به جنگ و بحث با مادرش گذشته بود ، 

جنگي بي حاصل كه تنها ثمره اش سر درد شدید امروزش 
هست با انگشتش گوشه چشمش را فشار مي دهد

- كي گفته من خجالت مي كشم... من خودم تو رو انتخاب 
كردم ، همین طوري! اما چكار كنم كه مامان سر لج 

افتاده...
لقمه اي از كره و مربا به سمتش مي گیرد: اصالً بهتر 

نیست دیروز رو فراموش كنیم ؟ هان؟!
سرش را باال و پایین مي كند. شهاب كمي از قهوه اش مز 

مز مي كند:
- مشكلي نیست اكه من یكم استراحت كنم؟! حوصلت سر 

نمیره؟ یا اگه كالس داري برسونمت دانشكده؟ هوم؟
هول مي كند:

- نه... اما
خب مجال حرف زدن نمي دهد. دوست داشت نازگل 

كنارش باشد:
- صاحب اینجا دوستمه مشكلي نیست، بشین تا یه اتاق 

بگیرم و بیام



سوییچ و ساعتش را روي میز مي اندازد و دست به دكمه 
یقه اش مي برد. برمي گردد و به نازگل كه غریب جلوي 

در ایستاده لبخندي مي زند:
- چرا ایستادي... بیا تو...

مردد جلوتر مي رود و كیفش را روي صندلي مي گذارد. 
هنوز اثر ناراحتي و گریه شب قبل در چهره و چشمهاي 

معصومش نمایان بود. خم مي شود و بي هوا لبـ ـهایش را 
شكار مي كند.

- مي دونستي خیلي دوست دارم
بالخره لبخند محوي روي لبـ ـهاي صورتي رنگش جا 

خوش مي كند. با همین یك جمله زیر و رو میشد.
شهاب نگاهي به در سرویس مي اندازد:

- یه دوش بگیرم ؟
اجازه مي گرفت؟

دست مي برد به دكمه هاي پیراهنش و چشمهاي نازگل 
درشت میشود. دستپاچه پشتش را مي كند و پرده را كنار 

مي زند. شلیك خنده شهاب بلند مي شود. كمرش را مي 
گیرد و از پشت به او مي چسبد. صورتش را داخل پرده 

پنهان مي كند
- شهاب نكن!!



- چرا رو مي گیري؟
خم مي شود و از كنار صورتش به چشمهایي كه محكم به 

هم فشار میداد خیره مي شود. چیزي ته دلش فرو مي 
ریزد. سریع رهایش مي كند. با عجله پیراهن و شلوارش 

را روي تخـ ـت رها مي كند و در سرویس را مي بندد.
زیر دوش اب گرم مي ایستد. سعي مي كند به اتفاقات بد 

این روزها، به بدقلقي و بدخلقي مادرش فكر نكند. هنوز هم 
نمي دانست چطور با آبروریزي شب گذشته كنار بیاید. بین 

مادر و نازگل گیر افتاده بود و هیچكدام حاضر نبودند از 
مواضعشان كوتاه بیایند و اگر طرفداریهاي شیال نبود حتما 
دیوانه میشد. نگاه شماتت بار پدرش هم حرف از پیش بیني 
این روزها مي زد اما براي درك این حرفها خیلي دیر شده 
بود...نتیجه تمام تنشهاي شب قبل ، غر زدنهاي تمام نشدني 
مادرش و ناراحتي شدید نازگل بود. ذهنش پر مي كشد به 

خانه كوچكشان ... خانه اي كه در عرض دو هفته از بسته 
هاي كوچك و بزرگ خریدهایشان پر شده. لبخندي مي زند. 

یك ماه از قرار حاجي مانده بود كه به اندازه چشم بر هم 
زدن مي گذشت پس اگر مي توانست یك ماهي اخم و تخم 
مادرش را تحمل كند نازگل را تمام و كمال متعلق به خود 

مي كرد.
تنش را خشك مي كند و حوله را دور كمرش مي پیچد و از 

سرویس بیرون مي آید. نازگل روي تخـ ـت به بالش تكیه 



داده و پاهایش را دراز كرده و به دیوار مقابلش خیره 
شده.با دیدن شهاب نیمه عریان سرش پایین مي افتد و " 

عافیت باشه " خجلي زمزمه مي كند. تخت را دور مي زند 
و كنارش مي نشیند و حوله كوچك را دور گردنش مي 

اندازد و با حوصله براندازش مي كند.بافت زرشكي رنگ 
به تنش نشسته و تضاد قشنگي با پوست سفیدش ایجاد كرده. 

آهسته صدایش مي زند.
-نازگل

از این كه با شهاب تنها شده مي ترسد. سرش را باال نمي 
گیرد تا بلكه از تماشا كردنش منصرف شود. اما نگاه 

شهاب انگشتهاي به هم گره زده اش را مي گیرد و باالتر 
مي رود ، روي لبهاي كوچك و صورتي رنگش متوقف مي 
شود. وسوسه چشیدن دوبارشان قلقلكش مي دهد فقط در این 

موقعیت كنترل كردن نفسش سخت تر میشد. گونه اش را 
لمس مي كند:

- نفسمي
لب پایینش را خیس مي كند و معذب نگاهش مي كند ... از 
نوع نگاه شهاب استرس به جانش مي افتد و یاد هشدارهاي 

حاج خانم مي افتد . رسما داشت به غلط كردن مي افتاد.
- لباستات رو داخل كمد آویز كردم چرو



سیبك گلویش باال پایین مي شود.بیقرار نفسي مي گیرد و 
صداي نازگل را میان لبهایش خفه مي كند. 

آنقدر با مالیمت پیش رفته بود كه خجالتش آب شود و با 
چشمهاي باز همراهیش كند.صورت غرق خوابش را مي بـ 
ـوسد و بازویش را به آرامي از زیر سرش بیرون مي كشد 
و به پهلو بر مي گردد و تماشایش مي كند. قصد آزارش را 

نداشت اما مقابل زیباییهایش نتوانسته بود كوتاه بیاید. 
بازوي برهنه اش را لمس مي كند، چقدر از مقاومت كردن 

و ترس طبیعي نازگل جا خورده بود اما خیلي زودتر از 
تصورش نرم شده و همراهیش كرده بود.

دیگر مزه رابطه زیر دندانش رفته و لطافت نازگل را حس 
كرده و همین خودداریش را سخت تر مي كند. بعید مي داند 

بتواند یك ماه تمام طاقت بیاورد، خصوصا كه از خوش 
شانسیش نصفي از روز را پنهان از خانواده ها مي توانست 

كنار نازگل بگذراند. مالفه را تا روي سینه اش باال مي 
كشد و از روي تخت بلند مي شود تا قبل از بیدار شدنش 

یك سورپرایز رویایي ترتیب دهد. 

سال ١٣٩٢



پك محكمي به سیگارش مي زند و تهش را زیر پا له مي 
كند. قبل از برگشت به ایران بارها به فكر فروش خانه 

افتاده بود. چهار دیواري خالي اي كه در این دوازده سال 
جز گرد و خاك مهمان دیگري نداشته. حاال درست وقتي 
كه مشتري پر و پا قرصي داشت با دیدن دوباره خانه از 

فروشش منصرف شده بود. فكر مي كرد با فرار كردن از 
خانه مي تواند از شر خاطرات خاك گرفته رها شود غافل 
از اینكه خاطرات جایي خیلي نزدیكتر از این خانه مدفون 
شده اند. حاال میان اتاقي كه قرار بود اتاق خوابشان شود 

ایستاده و خاطرات به ذهنش هجوم مي آورد. صداي خنده 
هاي از ته دل نازگل را مي شنود و بعد التماسهاي 

دردناكش. به طرف محل سابق تخـ ـت قدم بر مي دارد و با 
پاهایش روي خاك كف اتاق محدوده اش را مشخص مي 

كند. چند بار روي تخـ ـت گیرش انداخته بود؟ چند رابطه 
كنار هم تجربه كرده بودند ؟ دوازده سال جسارت نكرده 
بود از او و زندگیش بداند و در بي خبري كامل سپري 

كرده بود. ولي بعد از برگشت از ونكوور و با همان چند 
دیدار متوجه شده بود كه نازگل زندگي موفقي نداشته. 

دلیلش را نمیدانست و امیدوار بود كه به او و نامردي هایش 
مربوط نباشد. سیـ ـگار دیگري از پاكت بیرون مي كشد و 

روشن مي كند. لب پنجره مي ایستد و به كوچه خلوت خیره 
مي ماند. ماه اول رفتنش مرتب از نازگل ایمیل دریافت مي 

كرد. نامه هایي كه به هر طریقي سعي در برگرداندن او 



داشت. هرچند او هم در كمال بي رحمي بي پاسخ مي 
گذاشت اما نازگل مصرانه به كار خود ادامه میداد و تنها 
بعد از پاسخ قطعي و محكم او ادامه پیدا نكرد و پرونده 

نازگل براي همیشه بسته شد.
صداي ظریف سوزان او را از خاطرات بیرون مي كشد:

- واو...
به سمتش بر مي گردد كه رو به كمد دیواري داخل اتاق 
ایستاده و لبه جعبه بزرگ و كثیف لباس عروس را باال 

داده.
قدم تند مي كند به سمتش و دستش را مي كشد و از كمدي 

كه بوي خاك و كهنگي مي دهد دورش مي كند:
- چكار مي كني؟

و در كمد را مقابل چشمان بهت زده اش مي بندد
- مال كي بوده؟

بدون جواب نگاهش مي كند
- مال نامزدت بوده؟

-[سکوت]
- چرا نگهش داشتي؟ اصال چرا از فروختن اینجا منصرف 

شدي؟
- میشه اینقدر سین جین نكني؟



ناراحت شانه اي باال مي اندازد.
- فقط كنجكاو شدم

- اینجا رو اجاره میدم ، براي خودمون هم یه جاي بهتر 
اجاره مي كنم

- اصال چرا خودمون اینجا اسباب كشي نكنیم؟ اینجا فقط 
زیادي كثیفه... اما اگه تمییز بشه قشنگه... خودمون مي 

تونیم اینجا زندگي كنیم.
- عزیزم ... خونه نزدیك به محل كارم باشه راحت ترم.

- داري بهونه میاري، اینهمه مدت معطل كردي كه اینجا 
رو بفروشي و حاال مي خوایي خونه اجاره كني؟

شهاب دست به كمر ابرو در هم مي كند. چه خوب كه كسي 
نیست تا شاهد جر و بحث و گله هاي سوزان باشد

- سوزان منظورت از این حرفها چیه؟ نكنه خسته شدي؟
- من فقط دوست دارم مستقل باشم، همین ، انتظار زیادیه؟!
دوست نداشت او را مجبور به تحمل اوضاع به هم ریخته 

اش كند :
- مطمئني فقط همینه؟

ناراحت مي شود و لب بر مي چیند. البته حق داشت. به 
خاطر او تعلقات چندین ساله اش را رها كرده و از ان سر 

دنیا به مقصد كشور و مردمان غریب همراهیش كرده و 



امروز اولین باریست كه اعتراضش را بر زبان مي آورد. 
طاقت بغض كردنش را ندارد. اشتباهات گذشته اش ربطي 
به سوزان نداشته و ندارد ، با جفت دستهایش صورتش را 

قاب مي كند و محكم مي بـ ـوسدش:
- معذرت مي خوام... قول مي دم زودتر حلش كنم... باشه؟

با لبخندي سرش را تكان مي دهد و خودش را بغـ ـل شهاب 
مي اندازد. با حس لرزش موبایلش جدا مي شوند. نگاهي به 
صفحه تلفن مي اندازد و پوفي مي كند. حوصله صحبت با 
مادرش را نداشت. مثل همیشه دكمه قرمز را لمس مي كند 

و گوشي داخل جیبش سر مي دهد
- بریم

و به طرف در قدم بر مي دارند.
شیال در را به رویشان باز مي كند و با روي خندان سوزان 

را بغـ ـل مي كند و هیجان زده مي پرسد:
- چي شد؟ تموم شد؟

فارسي را تا حدودي متوجه مي شد اما هنوز ترجیح میداد 
انگلیسي صحبت كند. شانه اي باال مي اندازد :

- كنسلد
شهاب در حال ورود به پذیرایي سوزان را به طرف اتاق 

هدایت مي كند:



- تو برو استراحت كن من خودم توضیح مي دم اما قبل از 
ادامه صحبتش با دیدن مادرش كه میان پذیرایي ایستاده 

حرف در دهانش مي ماسد. اشاره اي به سوزان مي كند و 
وارد سالن مي شود.خودش را روي مبل رها مي كند و بي 

اراده اخم مي كند. مقابلش مي نشیند و با صدایي كه مي 
لرزد شروع مي كند:

- شهاب مامان نمي خوایي تمومش كني؟ من باید از شیال 
حال و احوالتو بپرسم؟ باید تو مراسم خاكسپاري ...تو 

قبرستون پسرم رو ببینم؟
- من اینطوري راحتم

- یعني اینقدر اَزمون متنفري كه حاضر نیستي حتي یبار هم 
یه سري به ما بزني؟ تا كي مي خوایي تنبیهمون كني و از 

خودت بي خبرمون بزاري؟
- ظاهرا كه شیال خبرها رو خوب میرسونه

- به خدا یك شب ارامش ندارم مشت مشت قرص مي 
خورم بلكه اروم شم نمي خوایي یكم كوتاه بیایي؟

- این چیزي رو عوض نمیكنه!
اشكهایش جاري مي شود و هق هق مي كند:

- دوازده سال بٓسم بود... هنوز نمي خوایي فراموش كني؟
-[سکوت]



اشكهایش را پاك مي كند:
- خونه ولیعصر خالیه... میدم تجهیزش مي كنن. هرطوري 

كه تو و سوزان بخوایین... یه عروسي مفصل هم مي 
گیریم... دست زنت رو بگیر و برو زندگیت رو بكن... 

هان ؟ چي مي گي؟
عصباني صدایش بلند مي شود:

- عروسي؟ ! عروسي بگیرم؟ به چه مناسبت؟
- مادر جان همینطوري كه نمیشه ... اونجا هر طوري 

زندگي كردي مهم نیست بزار اینجا همه چیز رسمي بشه...
- دیدي مامان بازم شما به فكر آبروي خودتونید...به فكر 

حرف فالن كس و دوست و فامیلین. نه من مهمم نه خواسته 
هام...

بلند مي شود: خواهش مي كنم برید من و سوزان 
همینطوري راحتیم

دیس میوه را روي میز آشپزخانه مي گذارد و درست مقابل 
سوزان مي نشیند و سعي مي كند قابل فهم حرف بزند:
- خیلي خوشحالم كه شهاب دوباره مشغول به كار شد

به كمك حسین در چند شركت و خود پتروشیمي تقاضاي 
كار كرده بود اما همه تالشش براي پیدا كردن كار بي 

حاصل بود و تنها امیدش به تدریس در دانشگاه آزاد بود. 



خوشبختانه شانس همراهش شده و خیلي زودتر از 
انتظارش كارهایش ردیف شدند.

- مي ترسیدم بعد اینهمه مدت دوري ... بیكاري رو بهونه 
كنه و دوباره بخواد برگرده... تو كه با موندنش مشكلي 

نداري؟
سكوت مي كند

- سوزان ؟ تو شهاب رو دوست داري؟
مي خندد

- البته ... این چه سوالیه؟
- منظورم رابطه بینتونه... شما بهش چي میگید ؟ آها 

الو... یعني تو عاشقشي؟
چشمهایش درشت میشود و بعد مكث كوتاهي جواب مي 

دهد
- اگه عاشق نبودم كه من با شهاب نمیومدم

- البته . فقط مي خواستم مطمئن شم. به خاطر فاصله 
سنیتون نگران بودم

بشقابي مقابلش مي گذارد و نمي داند حرف دلش را چطور 
به زبان بیاورد.

- اومم ... تو حاضري رابطتون رو به طرف ازدواج سوق 
بدي؟



عجیب نگاهش مي كند: من نفهمید!
كمي این پا ان پا مي كند ... انگلیسي را شكسته بسته حرف 
مي زد و ترجیح مي داد این بحث مهم را به زبان مادریش 

ادامه دهد اما كلمه مناسب را پیدا نمي كند:
- با شهاب ازدواج مي كني؟

مي خندد ... سوزان قطعا خاستگاري این شكلي ندیده بود.
- آره یا نه؟

با وجود اینكه سوزان شخصیت بي غل و غشي دارد اما 
همیشه تصمیمهاي مهم زندگیش همیشه به تنهایي گرفته و 

دخالت اطرافیان را نمي پسندید:
- من شهاب رو دوست دارم اگر نه كه تا اینجا باهاش 
نمیومدم اما فكر مي كنم كه در مورد ازدواج خودمون 

دوتایي باید تصمیم بگیریم
- مي دونم ... اما خب باالخره تا كي مي خوایي اینطوري 

ادامه بدي؟
-[سکوت]

- میدونم كه شهاب هم تو رو خیلي دوست داره ولي تو 
ایران این طور رابطه ها جایي نداره ...اینو پرسیدم تا 
بدونم دوست داري براي همیشه كنارش بموني... وقتي 

عاشقشي و مي خوایي كنارش بموني ، اونم تو ایران ، پس 
چرا باهاش ازدواج نمیكني؟



- ما فعال تصمیمي به ازدواج نداریم
- اگه بخوایي یه بچه بیاري چي...

- نه !!!
- درسته سنت كمه اما چطور بگم اگه شهاب رو مي خوایي 

باید معطل نكني...
- منظورت رو متوجه نشد

واضحتر از این نمي توانست منظورش را به زبان بیاورد. 
مي ترسید شهاب با دیدن مكرر نازگل هوایي شود و فیلش 

یاد هندوستان كند. اصال هر كس دیگري بود در هوا 
منظورش را زده بود اما سوزان با فرهنگ و حرفهاي 
سربسته بیگانه بود و به احتمال قوي از گذشته شهاب 

بیخبر.
- شهاب تصمیمي به ازدواج نداره

- تو اگه بخوایي میشه... یعني اگه باردار بشي مجبور 
میشه مسئولیت كارش را به عهده بگیره

به فكر فرو مي رود. از لحظه اول آشناییشان عاشقش شده 
بود... چقدر تالش كرده بود تا به چشم شهاب بیاید اما 

شهاب تمایل چنداني به عمیق كردن فاصلشان نداشت. تا 
اینكه اهسته اهسته وارد زندگي و قلبش شد. مطمئن بود كه 

شهاب هرگز به ازدواج و تعهد و رابطه جدیتر رضایت 
نمیدهد ، قرارشان از همان ابتدا، یك زندگي مشتركِ بدون 



تعهد بود مشابه زندگي خیلي از دوستانش. اما حاال با دیدن 
فرهنگ ازدواج این سر دنیا و رفتارهاي اخیر شهاب 

دودلي و شك در دلش ریشه دوانده بود.
- مي خوام بدوني كه روي كمك من میتوني حساب كني

- اكي
- مامان هم تو رو خیلي پسندیده ...

- مامان؟!
- اهوم... براي فردا ناهار هم دعوتمون كرده ... فقط 

شهاب نفهمه
حیران نگاهش مي كند...

-یكم میونه شهاب با مامان به هم خورده! یعني قهرن ، پس 
اگه شهاب بفهمه نمیزاره ... 

بازوي نازگل را مي كشد و داخل حمـ ـام پرتش مي كند:
-بسه دیگه هرچي کنج اون اتاق نشستی و فکر کردی ... 

واقعا خسته نشدی؟
به صندلی پالستیک وسط حمـ ـام اشاره می کند: بشین

-خودم می تونم ...بچه که نیستم تو حمومم کنی!
-حرف نباشه.

در را از داخل قفل می کند و شیر آب را می چرخاند.



-مهرانه به خدا از صابر زشته.
شانه باال می اندازد

- داد و بیداد نکنی نمیفهمه....
- تو رو خدا ولم کن... اصال من از تو خجالت می کشم.

با اخم رو می گرداند اما مهرانه با لحن شوخی ادامه می 
دهد:

-برو بابا...منم از اونایی که تو داری، دارم. ببین... البته 
مال تو خوشگلترنا. بدون نگاه کردن به تن مهرانه برای 

رفتن تقال می کند:
-اصال تو االن باید بیشتر مراقب خودت باشی... مثال 

بارداری. یه وقت خدا نكرده لیز می خوری و اتفاقي مي 
افته و من شرمنده آقا حامد میشم و تا اخر عمرم یکی هم به 

عذاب وجدان هام اضافه میشه
-نترس. چیزی نمیشه. لباساتم من در بیارم؟

دست نازگل را می کشد و دست به کار می شود :
-دست و پا نزنی زود تموم میشه....اخم هات رو هم لطفا 

باز کن....
روی صندلی می نشاند و شروع می کند به شامپو زدن 

موها و زیر لب آواز زمزمه می کند. باالخره زیر حرکات 
سریع مهرانه نرم می شود و تنش از انقباض در میآید.



-الاقل بیا اینجا بشین به کمـ ـرت فشار نیاد. مهرانه روی 
سکوی بلند کف حمـ ـام می نشیند:

-از تو چه پنهون، اصال انتظار این بارداری رو نداشتم... 
حامد هم مثل خودم شوکه شد... اخه اصال برای بچه دوم 

برنامه ریزی نکرده بودیم
می خندد:

- اینم از دستمون در رفت
- جنسـ ـیتیش كي مشخص میشه؟

-دو هفته دیگه البته اگه معلوم بشه. با آزمایش خون از 
همون اول میشه فهمید اما همه لذتش به این انتطارشه. 

برای حامد هم فرقی نمی کنه. چه کنیم... حاال که اومده 
خوش اومده

-اینطور نگو... بچه نعمته.... مبارکتون باشه
- مي دونم. تو هم فهمیدي شکوفه ناراحت شد. یه تبریک 
درست و حسابی هم نگفت ... قیافه گرفت و زود رفت باال

-به دل نگیر... حساس شده...
-ما که به روش نمیاریم. حاال چند دفعه ای که مامان به 
زبون اورده هم از قصد نبوده.... باالخره مادره ارزو 

داره.... اما شکوفه جوری رفتار می کنه انگار طلبکاره. 
ماشالله کم هم نمیاره ... زبون داره اینقدر! معلوم نیست به 

ساالر چیا گفته که عصبانی شده... به خدا اگه به خاطر 



ساالر نبود که حق پدری گردنم داره می دونستم چکارش 
کنم ...

-گناه داره...
- نمی دونم واال اما مامان هم خیلی ناراحته... بهش 

برخورده
نازگل با تعجب نگاهش می کند اما مهرانه ادامه نمی دهد و 

بحث را عوض می کند.
- نازی موهاتم یه درجه روشن کنم؟
عصبانی می شود مثال عزادار بود:

-دیگه چی؟
- یکم هم کوتاهش کنم... خیلی بلنده....

- مهرانه بی خیال...با این کارا بختم روشن نمیشه. اینا هم 
که همش زیر چادر و روسرین. برای چی رنگشون کنم؟

- خودت که تو اینه میبینی! تازه وقتایی که صابر و ساالر 
نیستن که روسری نداری. هرچند تو خیلی خوشگلی و 

نیازی به این کارها نداری... فقط می خوام یه تغییراتی تو 
خودت ایجاد کنی.

-باشه برای بعد مهرانه االن روحیه ام مرده. من حتی تو 
آینه هم خودمو نگا نمی کنم .

مقابلش زانو می زند:



-با خودت اینطوری نکن...ببین هیچکدوم از این اتفاقها 
تقصیر تو نبوده... اینکه زهرا بچش مرده به دنیا اومد هم 
دخلی به تو نداره. اصال اون شیالی گور به گور شده باید 
جواب پس بده... تو چرا ناراحتي... نمی خواد ببیندت... 

بهتر.... از خداش باشه خواهری مثل تو داشته باشه... 
اینهمه در حقت بدي كرده اما هنوزم داري دل مي 

سوزونی. بزار اون بیفته دنبالت
-دیگه کسی برام نمونده که!

- ای بابا اینا همونایین که مثل دستمال کثیف بیرون 
انداختنت... کدوم یكیشون به حرفت گوش داد؟ یکم هم به 

خودت فکر کن... بشین ببین چکار باید بکنی.. االن سی و 
چهار سالته...بَده یه کار و درآمد ثابت داشته باشی ... بیمه 

هم میشی..باشه؟
حوله را دستش می دهد..

- پس از فردا صبح صابر می بردت آموزشگاه... چهار 
پنج ساعتی اونجا تو مدیریت می شینی تا خودش بیاد جات 

رو بگیره. باشه؟
-آخ... چرا میزنی؟

-گوشتو کشیدم تا نه نیاری... اون طفلی هم رو کمک تو 
حساب کرده 



دفتر روي میز را مي بندد و بلند مي شود و بي حوصله از 
پنجره اموزشگاه بیرون را نگاه مي كند. یك ماهي از 

افتتحاح اموزشكاه مي گذشت و هنوز تعداد دانش 
اموزهایش انگشت شمار بودند و به اصطالح رونق 

انچناني نگرفته بود.اما با وجود سبك بودن كارها چیزي هم 
از كارهاي مدیریت سر در نمیاورد .

بگو مگوهاي اخیر فكرش را مشغول كرده بودند. چند سالي 
در خانه عمه زندگي كرده بود و از این كشمكشهاي عروس 

و مادر شوهر زیاد دیده بود اما سابقه نداشت این بحثهاي 
بیخود اینقدر طوالني و كشدار شده و مایه دلخوري 

ساالرشود. از طرفي معذب بود و دوست نداشت شاهد 
دعواهاي خانوادگي باشد اما مگر چاره دیگري داشت جز 

حبس كردن خودش در اتاقش.
- درود بر مدیریت محترم

به سمت صابر كه با قیافه خسته اما خنده رو مقابلش 
ایستاده بر مي گردد

- سالم ، خسته نباشي
در جواب سالم نازگل تعظیمي مي كند.

- روز اول چطور بود؟
- خوبِ خوب.. دو تا كالس برگزار شد.. اخري پنج دقیقه 

قبل تموم شد.. اقاي فتحي هم خروجش رو زد و رفت.



صابر روي مبل چرمي نزدیك میز مدیر لم مي دهد و 
نازگل به طرف دستگاه چایساز مي رود و فنجان را پر از 

چایي مي كند و مقابل صابر مي گذارد.
- چي شده نازگل؟! گرفته اي؟!

- خستم ، همین
و روي مبل مقابل او مي نشیند و به بخار روي فنجان 

صابر خیره میشود.
- داروهاي عمه رو گرفتي؟ دیشب فشارش خیلي باال 
بود...خیلي ترسیدم... سابقه نداشت اینقدر... اینقدر...

قبل از جاري شدن اشكهایش حرفش را مي خورد. از تنها 
شدن دوباره مي ترسید. نمي خواست به این فكر كند كه اگر 
روزي عمه اي در قید حیات نباشد چكار باید بكند... او مي 

ماند و پسر عزب عمه و حرفهاي مردم كه تمامي نداشتند!
- نمي دونم چي بگم! جز یه سوء تفاهمي كه داره بزرگ و 
جدي میشه! مامان هیچوقت اهل طعنه زدن و زیر اب زدن 
نبوده اما حاال با حرفهاي شكوفه سر لج افتاده... امیدوارم 

به خیر بگذره. كاش تو با مامان یكم صحبت كني!
نگاهش را از پنجره بیرون مي دهد و به دوردست خیره 

میشود:
- صابر من خیلي در جریان مشكلشون نیستم ... تو اون 
دعواهام هم ، اتاقم بودم و فقط جسته گریخته یه چیزایي 



شنیدم ، هرچي هم شنیدم از سر و صداي بلند شكوفه 
بود...صالح نیست دخالت كنم ... فقط تعجبم از اینه كه 

شكوفه هیچوقت اونطور با عمه صحبت نكرده بود
دعواي اخیر و بلند شدن صداي ساالرِ منطقي و ارام دلش 
را لرزانده بود، ترسیده بود ...هرچند مهرانه اصل ماجرا 
را تعریف كرده بود اما نازگل به هیچ عنوان قصد دخالت 

كردن نداشت. كاري هم از دستش بر نمیامد. شكوفه مدعي 
بود عمه به بهانه بچه قصد جدایي او و ساالر را دارد و از 

زخم زبانها و طعنه هایش شاكي بود و عمه هم از رفتار 
گستاخانه شكوفه ازرده شده و سر لج افتاده بود ....

- یعني هرچي فكر مي كنم میبینم محاله مامان بخواد ساالر 
رو پر كنه... زن داداش داره نامردي مي كنه... طفلي 

ساالر هم نمیدونه طرف كي رو بگیره!!
چایش را مز مز مي كند و به ساعت مچیش نگاه مي كند:

- بیچاره مهرانه كه از خبر بارداریش اینطور استقبال 
شد...

جلو تر خم میشود:
- نازگل تو هم بودي اونروز... به نظرت مامان بعد شنیدن 

خبر بارداري مهرانه ، به شكوفه چیزي گفت یا نگاهش 
فرق كرد ؟



با حركت سرش جوابش را مي دهد. صابر دوباره به پشتي 
مبل تكیه مي دهد و متفكر ادامه مي دهد:

- منم متوجه چیز غیرعادي نشدم جز اینكه شكوفه خیلي 
زود پاشد رفت باال

بعد محكم روي زانویش مي كوبد: آدم از دست شما زنا 
دیوونه میشه. یك تاي ابرویش را باال مي دهد و با لبخندي 

ادامه مي دهد: همینه كه من زن نمي گیرم...
از دعواهاي دوباره هراس داشت و ترجیح مي داد همینجا 

بماند و در تیررس اخمهاي شكوفه نباشد:
- تو خسته اي ... عصر هم مي مونم.

با انگشت گوشه چشمش را مي خارد: نظرم راجع به زنا 
عوض شد

با دیدن چشمهاي متعجب نازگل نیشش باز میشود: البته اگه 
یكي مثل تو پیدا بشه ...حاالم پاشو بریم ... كه حاج خانم 

برا ناهار منتظره
بلند میشود و كیف نازگل را از روي میز بر میدارد و 

منتظر نازگل مي ایستد. 

—---------—
سال ١٣٨٠



توجیه كردن مادرش به اندازه همصحبتي با پدر نازگل بي 
فایده و اعصاب خوردكن بود. به موعد عروسیشان نزدیك 
شده بودند اما اختالفهاي خانوادگیشان هنوز ادامه داشت و 

حاال دعوا سر تشریفات مراسم هم به انها اضافه شده 
بود.دنبال مادرش تا پذیرایي مي رود:

- من میگم نره شما میگین بدوش!
- اصال به فكر آبروي ما نیستي؟ یعني چه كه عروسي جدا 

باشه؟!
مقابلش مي نشیند و با لحن آرامتري ادامه مي دهد:

- دآخه زندگي من مهمه یا حرف دوست و آشنا؟ اصال من 
دوست ندارم زنم جلوي مردِ نامحرم سرلخـ ـت بگرده... یه 

تاالر مي گیریم... مثل خیلیا تو همین شهر...
مادرش با تمسخرمیان كالمش مي پرد

- زنت؟! كي شد زنت و ما خبر نداریم؟! اه بلندي مي كند و 
ادامه مي دهد: همچین میگه زنم ، زنم كه انگار كیه؟ دختره 

امل... نه سر و زبون داره كه دو كلوم حرف حساب بزنه 
نه به ظاهرش مي رسه... دیروز پیش خانم مصفا و 
دخترش اب شدم از خجالت... اینهمه براشون كالس 

گذاشتیم آخرش چي شد؟ رفتي چشم همه رو با انتخابت در 
آوردي!!



كالفه پوفي مي كند ... بحثشان دوباره به خانه اول رسیده 
بود:

- من نازگل رو دوست دارم همینطوري كه هست... شما 
هم یكم مالحظه منو بكنین بعدش دیگه زیاد جلوي چشمتون 

افتابي نمیشیم
- دیگه چي؟! نكنه مي خواد تك پسرم رو ازم دور كنه

- من كي همچین حرفي زدم؟!
- در هر صورت من باغ رو رزو كردم... پس توي كارت 
دعوتها هم ادرس باغ رو بدید. اما و اگر هم قبول نمي كنم 

... لباس عروس رو هم من باید ببینم
شیال با من من دخالت مي كند:

- مامان براي دختر خانم فتحي هم تو تاالر عروسي 
گرفتنا... یادتون نمیاد؟ چقدر هم خوش گذشت!

- تو دخالت نكن... اصلنم ما رو با خانواده اونا مقایسه 
نكن... عروسي باید بي نقص باشه ، همینجوریش هم به 

خاطر ظاهر خانواده عقب افتاده اشون قراره مسخره عام و 
خاص بشیم

- مامان به خدا نازگل دختر خیلي خوبیه... فقط رو حجابش 
حساسه... خانوادش هم ادمهاي خوبین

مادر با اخم نگاهش مي كند: مگه تو مي شناسیشون؟!



هل مي كند و زبانش مي گیرد : هم... همي...همینطوري 
گفتم...

شهاب میان حرفشان مي پرد:
-خب شما كه اینقدر حرص و جوش ظواهر رو مي زنید 

بهتر نیست بي خیال مراسم بشیم؟
در مقابل نگاه برزخي مادرش كالفه نفسش را فوت مي 

كند:
- به خدا باباي نازگل براي عروسي مختلط رضایت 

نمیده... شما كوتاه بیایید
فنجان چایش را بر مي دارد در حال خروج از پذیرایي بي 
تفاوت شانه اي باال مي اندازد: اگه مي خواد دخترشو عقد 

كنیم مجبوره ...دوباره داخل بر مي گردد: تو هم بهتره 
زنت رو شیرفهم كني واال حق نداري اسمش رو بیاري

كلمه "زنت" را با تمسخر و كشیده ادا مي كند و از اتاق 
خارج مي شود.

بعد از رفتن مادرش پوفي مي كند و به پشتي مبل تكیه مي 
دهد و چشمهایش را مي بندد. از هر دو طرف تحت فشار 

بود . پدر نازگل براي همان تاریخ سالن بزرگي رزو كرده 
بود و این یعني در مقابل صحبتهاي چند شب قبلشان 

شمشیرش را از رو بسته بود و حاال خود شهاب میانه دو 



خانواده گیر افتاده بود. نازگل هم محال بود به خاطر چند 
ساعت پا روي اعتقاداتش بگذارد و شهاب هم تصمیمي 
براي متقاعد كردنش نداشت، چون دلیل اصلي انتخابش 

حجاب و نجابت او بود.
- شهاب

چشمهایش را باز مي كند و به صورت نگران شیال نگاه 
مي كند

- من سعي مي كنم مامان رو راضي كنم
با تاسف سرش را تكان مي دهد و بلند مي شود. دلش مي 
خواست امیدوار باشد اما نمي توانست. با قامتي خمیده پله 
ها را تا اتاقش باال مي رود. لباس و اوركتش را مي پوشد 
و سوییچ ماشین را از روي میز بر مي دارد و از پله ها 
سرازیر مي شود. باید از این خانه و اهالیش دور میشد.

در خانه كوچكشان را باز مي كند و كفشهایش را كنده و 
داخل مي رود و كلید برق را مي زند. پذیرایي خانه با نور 

لوستر روشن مي شود. نگاهش بین وسایل چیده شده مي 
چرخد. همه چیز براي آوردن عروسش اماده و محیا بود و 

تنها گرمي حضور نازگل را كم داشت.
سالنه سالنه تا اتاق خواب مي رود و لباس راحتي از 

كشویي در اورده و مي پوشد. نگاهي به روتخـ ـتي شیري 
رنگ و كوسنهاي رویش مي اندازد و لبخندي روي لبـ 



ـهایش شكل مي گیرد. محال بود بدون نازگل روي این تخـ 
ـت بخوابد. كافي بود چند ساعتي تا صبح صبوري كند تا 
نازگل را كنارش داشته باشد. بالش و مالفه اي از كمد بر 

میدارد و به طرف پذیرایي مي رود. 
الی پنجره را کمی بازمی کند و همانطور که به نازگل 

غرق درخواب خیره شده پک محکمی به سیـ ـگارش می 
زند. با خودش عهد كرده بود تا مشخص شدن وضعیتشان 
رابطشان را محدود کند اما این دختر چیزي در وجودش 

داشت كه به شدت جذبش مي كرد شاید هم به خاطر 
جذابیتهاي جنسي بود كه نمی توانست مقابل نازگل مقاومت 

کند. چند روزی بود که برای فرار از مشکالت و فكر و 
خیالهاي جنون آور به آغـ ـوش نازگل پناه مي آورد و به 
طرز عجیبی همانجا به ارامش میرسید .گویا چند ساعتی 

دنیا می ایستاد و مشکالت رخت می بستند و جفتشان فارغ 
از دنیای اطراف و بدیهایش در عین رسیدن به لذت عمیق، 

آرامتر هم میشند.
سیگار را در دستش مي چرخاند و به خاكسترش خیره 

میشود. مستاصل و كالفه هست و فاصله اي تا مرز 
دیوانگي ندارد . خانه شان تبدیل به میدان جنگي غیرقابل 

تحمل شده . اطمینان دارد که وضع نازگل هم دست کمی از 
او ندارد هرچند چیزی به لب نمي اورد اما از چشمهای 

غمگینش تا ته ماجرا را می خواند. موعد توافقی عروسیان 



رسیده و هنوز دو خانواده از هیچ نظر به توافق نرسیده اند. 
تنها قضیه حل شده لباس زیبای عروسی ست كه اماده و 

چشم به راه براي بر تن شدن گوشه اتاق رها شده.
تمام شب قبل را فکر کرده ، جوانب مختلف مشكلشان را 

سنجیده و حاال فكر جدایي مو بر تنش راست مي كرد. 
جدایي اي كه به نظر راحت ترین و بهترین راه حل بوده و 
هر لحظه نزدیكتر میشود و او در حد توانش سعی می کند 
مانع شود اما مي داند زندگی که ابتدایش با این همه مشکل 

و بگو مگو شروع شود سرانجامی ندارد. مسایلی که زمانی 
فکر می کرد کوچکتری دخلی به خانواده ها ندارد حاال 

داشت زندگیِ شکل نگرفته شان را ویران می کرد. حس بد 
پشیمانی عذابش می دهد. نازگل از نظر جسمی و روحی 

وابسته اش شده بود...
کاش زمان به عقب بر می گشت و مي توانست رابطه 

روی تخت هتل و رابطه هاي بعدیشان را پاک كند . دوست 
نداشت اگر جدایی در کار باشد نازگل به خاطر نزدیکی 

فیزیکی و جسمی اسیب ببیند. خود او هم دست کمی نداشت 
اما اگر کار به جدایی می کشید آسیبی که نازگل می دید 

بیشتر و نتیجه اش بی اعتمادی خانواده و فاجعه های بعدی 
بود.

با حرکت تن نازگل روی تخت از افکارش کنده می شود و 
به برق ته سیگار دستش زل می زند . زندگیش هم مثال 



همین سیگار داشت تمام میشد. آهي مي كشد و ته سیگار را 
در ظرف روی لبه پنجره فشار می دهد و به طرف تخت 
حرکت می کند. لحاف را کنار می زند و تن داغش را از 

پشت بغل می کند و لب روی کتفش می گذارد. تصور 
نبودنش هم سخت هست...اما توان مبارزه بیشتر و دیدن 

اشك ها و تحقیر شدنهاي نازگل را ندارد. از جدال و 
درگیری ذهنی و لفظي روزانه بریده و دوست دارد به 

زندگی آرام و بی دغدغه اش در ونکوور برگردد و فقط به 
خاطر نازگل و معصومیت و مظلومیتش مقاومت کرده 

است. نگران فردا و صحبتهاي حاجي هست، هرچند او هم 
قلباً رأی نهایی را به عهده حاجی گذاشته. باالخره نازگل 

می چرخد و سرش را میان سینه برهنه اش فرو می کند و 
با صدای خواب آلودی زمزمه می کند:

-به چی فکر می کنی؟
دستش را روی کمرش حرکت می دهد و محکم به خودش 

فشار می دهد.
-دارم تو رو تماشا می کنم.

نمی دانست كجاي صورتش خیره بماند تا نقش زیبایش 
براي همیشه در ذهنش حک شود.

نازگل سرش را بلند تر می کند تا صورت شهاب را ببیند و 
چشمان خمار از خوابش کمی بازتر می شود. شهاب خم 

می شود و لبهایش را شکار می کند، طوالنی و نفس گیر... 



مثل کسی که بوی جدایی را حس کرده باشد. چیزی هم به 
پایان مدت صیغه نمانده بود.

-چی شده؟
-باید به درسات خوب برسی... تو این دو ماه خیلی غیبت 

داشتی ...عقب افتادی باید جبران کنی
-شهاب!!!

عقبتر می رود و لحاف را روی سینه اش محکم می کند
-شهاب ... اگه فردا حاجی رضایت نده ... اكه نخواد مدت 

صیغه رو بیشتر كنه، چی میشه؟
چانه اش را محکم می گیرد:

-فکر فردا رو بعدا می کنیم باشه؟
بـ ـوسه کوتاهی روی لبهایش می نشاند ...تکانی می خورد 
تا بلند شود اما نازگل مانعش می شود. دستش را روی کمـ 

ـر شلوار راحتیش حرکت می دهد و لحاف را كمي کنار 
می زند و تنش را روي سینه شهاب می اندازد و رهایش 
نمی کند.تعجب از چشمان شهاب میبارد. دست داغ نازگل 
را می گیرد و متوقف می کند و با اخم ساختگی نگاه از 

چشمهاي ملتمسش می گیرد.
- باید بریم ...

نگاهی به ساعت می اندازد :



- اما وقت هست
و خجالتش را پنهان می کند تا فکری که به ذهنش رسیده 
را عملی کند اما مثل کسی که تیرش به خطا برود با پس 

کشیدن شهاب ناموفق میماند. به قدری ناشیانه سعی در 
جلب توجه شهاب کرده بود که او هم شک کرده بود.

چشم از نگاه متعجب شهاب می گیرد و لب می گزد با شرم 
حرف بی پروایش را ادا می کند:

-اگه حامله بشم ... حاجی راضی میشه
پفی می کند و دست نازگل را پس می زند و نیم خیز می 

شود.همین آبروریزی را کم داشتند ... خدا را شکر می کند 
که القل جوانب احتیاط را همیشه رعایت کرده بود. تن 

صدایش بلند میشود:
-آخه مشکل رو که با یه مشکل بزرگتر حل نمی کنن!!! 

مگه به همین راحتیه؟
چشمهای نازگل پر میشود...اما شهاب اجازه ریختشان را 

نمی دهد دوباره کنارش دراز می کشد و فاصلشان را صفر 
می کند و دست روي گونه اش مي كشد.

- خسته شدی شهاب... مگه نه؟ تو که نمی خوایی من رو 
تنها بزاری؟

- هر اتفاقي هم بیفته بدون كه من خیلي دوست دارم. باشه؟!



هق هق خفه نازگل بلند میشود وتنها دلداري كه از عهده 
اش بر میاید اینست كه تن نازگل را آهسته تکان دهد و نـ 

ـوازشش كند.
-هیس عزیزم... بزار به چیزهای بد فکر نکنیم. 

..مخصوصا االن که تو بغلمی. .. مثل اینه که بهشت رو 
بهم دادن... 

داخل آشپزخانه پنهان شده و به صحبتهای حاجی با شهاب 
گوش می دهد و از شدت استرس پوست خشک شده لبش 

را می کند و هر از گاهی نگاهی سراسر مضطرب و 
نگران به حاج خانم که ذکر گویان مشغول ریختن چاییست 

می اندازد.
-ببین پسر جان شوما از همون اول هم خانواده ما و بهتره 

بگم تفاوت های اعتقادی رو دیده بودین. درسته یا نه؟
تایید سر شهاب لبخندی بر لبهای حاجی می آورد .دستی به 

ریشش می کشد و یک دور تسبیحش را می چرخاند و به 
نطقش ادامه می دهد:

- گیرم یه ماه دیگه فرصت داشته باشی... جنمش رو 
داشتی تا حاال راضیشون کرده بودی.... نه که نخوایی... 
نه! نمی تونی... چون اونا نمی خوان...پس تمدید صیغه 

مفهومی نداره. تا همین االن هم زیادی طوالنی شده. 
باالخره شوما اینجا رفت و آمد میکنی مردم می بینن... تا 



ابد که نمی تونی دختر مردم رو عالف میشه نمیشه های 
خودت کنی! این دختر هم بیشتر از این وابسته نشه بهتره...

-مطمئنم که زمان مشکل ما رو حل می کنه... مادرم هم 
یکم بگذره نرمتر میشه.

- جوون برای راضی شدن ایشون دیگه خیلی دیره....
حاج خانم سینی چای را روی میز مقابل حاجی می گذارد و 

کنارشان می نشیند.قندی داخل دهانش می گذارد و فنجان 
چای را به لبهایش نزدیک می کند. اشاره ای به بسته روی 

میز می کند.
-حاج خانم تموم وسایل و هدیه هایی که شوما تو مناسبت 

های مختلف فرستاده بودین رو جمع کرده ... فکر کنم دیگه 
موندنشون تو این خونه خوبیت نداشته باشه

-اما من و نازگل هنوز
با نگاه برنده حاجی حرفش را ادامه نمی دهد.

- من این حرفها حالیم نیست. تا موعد صیغه چهار روز 
بیشتر نمونده.از این در که رفتی بیرون چهار روز وقت 
دارین که کارتهای عروسی رو با شرایطی که من گفتم 

بیارید. تمام خسارت کنسل شدن باغ رو هم خودم پرداخت 
میکنم.اما چهار روز شد یک هفته دیگه همه چیز تمومه!

-اما حاج آقا



-اما نداره تا اینجا هم با دل جفتتون راه اومدم واال از همون 
اول هم به این وصلت رضا نبودم. به خاطر همین هم تو 

بوق و کرنا نکردیم ... چون این روزها رو پیش بینی کرده 
بودم اما کجا بود گوش شنوا؟!

اشاره به چای دست نخورده شهاب می کند و فنجان چاییش 
را سر می کشد :

- از من دلگیر نباش... من همون اول سنگها مو با شوما 
واکندم و شرط و شروطم رو هم گفتم....دو انگشت اشاره و 
وسط را به نشانه عدد دو تکان می دهد: دو ماه که فرصت 

داشتی به هر روشی راضیشون کنی...غیر از اینه؟ خب 
پس چی؟

نگاه کن حاج خانم ما همیشه این چادر سرش بوده ... 
نازگل هم همینطور... مشکل مادرت اگه به چارقد و لباس 

و زلف مو باشه قابل حل نیست نه با یک ماه بلکه هیچوقت 
حل نمیشه. اشاره به محاسنش می کند: اصال مراسمی که 

شوما می پسندی در شان کسی مثل من هست؟!
به موال قسم من خوشبختی نازگل رو می خوام. به فرض 
من رضایت به همچین مراسمی بدم و برای یه شب چشمم 
رو روی قیافه های بزک و دوز شده ببندم ، شوما قراره 

دختره ما رو لخـ ـت و عور ببری تو جمع نامحرم؟ بعدش 
چی؟ تازه مشکالت شروع میشه چون این فقط یک نمونه 

خیلی کوچکشه



با زبان بی زبانی و خیلی محترمانه با پس دادن بسته هدیه 
ها جوابش کردند.روی تخـ ـت دراز می کشد و به حرفهای 

پدر نازگل فکر می کند. گفته هایش چندان غیر منطقی 
نبودند طوری که او هم جوابی برایشان نداشت و بی 

اعتراض فقط شنونده گله ها و صحبت هایش شده بود. گویا 
این رابطه از بیخ و بن اشتباه بود و چقدر او خوش خیال 

بود که فکر می کرد با راضی کردن خانواده ها برای 
ازدواج همه چیز تمام میشود ، غافل از اینکه شروع 

سختیهایی بود که تحملش دیگر خارج از توانش شده بودند. 
نگاهی به کارت ویزیت دستش می اندازد و دلش از بی 
رحمی که قرار بود در حق نازگل کند می گیرد. با بلند 

شدن زنگ تلفنش کارت را روی میز رها می کند.ندیده هم 
می توانست تصور کند که نازگل بعد از به خواب دادن 

همه تماس گرفته. صدایش را صاف می کند و جوابش را 
می دهد.
-خوبی؟

-نه ... نیستم
نفس اه مانندی می کشد و به صدای ملتمس و گریان نازگل 

گوش می دهد:
- شهاب تو رو خدا یه کاری بکن.

چه کاری می توانست در این اندک زمان باقی مانده بکند. 
صحبت با مادرش مثل آب در هاون کوبیدن بود و پدرش 



هم دخالتی در ماجرا نمی کرد و مخالفت خود را با 
سکوتش نشان میداد. آزار دیدن بیشتر از این نازگل را 

جایز نمی دید.با صدای ضعیفی زمزمه می کند:
- گریه نکن.خواهش می کنم ... راضیش می کنم تو فقط 

غصه نخور.
هرچند کوچکترین اعتقادی به حرفهای خودش نداشت اما 

برای کم کردن از بار عذاب وجدان وحشتناک تصمیم 
میگیرد شانس خودش را دوباره و برای بار آخر امتحان 
کند... یقین مي دانست مادرش برخالف همیشه حرفهای 

حاجی را تایید و از به هم خوردن نامزدی خوشحال خواهد 
شد...به نطر می رسید تنها فردی که قلبا از این اتفاق 

ناراحت میشد شیال بود و بس.
نگاهی به قیافه غم زده و چشمهای سرخ نازگل می اندازد. 

از صد متری هم مشخص هست که شبش را چطور 
گذرانده ... پس فهمیدن اینکه صحبتهایش با مادرش بی 

نتیجه بوده کمکی به بهبود اوضاعش نمی کرد. ماشین را 
که مقابل مجتمع پزشکان نگه می دارد گویی از خواب 
عمیق بلند می شود و گیج به خیابان ناآشنا و ساختمان 

مقابلش نگاهی می کند و بعد به طرف شهاب که خیره اش 
مانده می چرخد و سوالی نگاهش می کند. دستهای سردش 

را بین دستهای بزرگش می گیرد و محکم فشار می دهد.
-اینجا کجاست؟ اومدیم بابات رو ببینیم؟



انگشت شستش را به نرمی بر پشت دستش می کشد ... 
چیزی برای گفتن نداشت... حس بدی گریبانگیرش کرده 

بود که تا به حال تجربه اش نکرده بود.
- من هر کاری می کنم به خاطر توئه! دوست ندارم 

اشتباهاتمون دامنگیر زندگیت بشه!
-زندگیم؟ متوجه نمی شم
-بهم اعتماد کن...باشه؟

سرش را به آرامی تکان می دهد و همراه شهاب پیاده 
میشود. بی توجه به تابلوی کنار واحد وارد مطب خالی 

میشوند.
شهاب به طرف میز منشی میرود:

-نوربخش هستم برای ده صبح وقت داشتیم
تعجب می کند ...وقت اختصاصی برای او؟! سرش به 
طرف تابلوی کنار در اتاق می گردد و چشمش روی 

متخصص زنان می ماند.
-شهاب؟!

صدایش میان صدای رسای منشی گم میشود
-بفرمایید دکتر منتظرن

از نگرانی و استرس شروع به خوردن پوست لبـ ـهایش 
می کند. به بازوی شهاب چنگ می زند.متاسف نگاهی به 



چهره رنگ پریده اش می اندازد و دست زیر بازویش می 
اندازد و آهسته زمزمه می کند:

-قرار شد اعتماد کنی
کنار شهاب می نشیند و سعی می کند از حرفهای رد و بدل 
شده بین دکتر و شهاب دلیل مراجعه شان را بداند. دکتر با 

لبخندی به طرفش خم میشود:
- خانم خوشگله ... چرا رنگت پریده؟ هوم؟ نگران نباش 

چند تا بخیه کوچیک میزنم ... اصال درد نداره ...
چیزی ته دلش فرو میریزد. رو به شهاب با چشمهای اشک 

الود می پرسد:
- اینطوری می خواستی همه چیز رو درست کنی؟

شرمنده سرش را پایین می اندازد و آهسته زمزمه می کند: 
چاره دیگه ای نداریم

دکتر مجالی برای بحث نمی دهد و به صحبتهایش ادامه می 
دهد اما صورتش پشت قطره های اشک نازگل محو و 

محوتر می شود.
-من یک سری توضیحات رو باید قبل از عمل بدم تا جای 
بحثی نمونه.... به آقای نوربخش هم گفتم که سعی می کنم 

تمیز بخیه بزنم تا خیلی مشخص نباشه... البته بهتر بود 
نزدیک به ازدواجت می آمدی چون بسته به نوع بافت عمر 
پرده ترمیم شده می تونه کم باشه. به هر حال من یه گواهی 



بکارت بهت میدم اما حواست باشه پزشکی قانونی بری 
تشخیص اینکه بکارتت ترمیم شدست حتمیه ... پس هر 

مشکلی داشتی میایی پیش خودم.
زنگ روی میزش را فشار میدهد و بالفاصله منشی خوش 

پوشش ظاهر میشود تا او را آماده کند
-مراقبت های بعد عمل رو هم به آقای نوربخش میگم تا 

عفونت نکنی
انقدر شوک زده شده بود که قبل از هر عکس العملی 
خودش را روی تخـ ـت اتاق تک و تنها می بیند .در 

خودش مچاله می شود و از شدت استیصال و درماندگي 
هق می زند نه از درد بلکه از غم تنهایی و حقارت. در 

نهایت با تزریق داروی قوی اهسته اهسته چشمهایش بسته 
میشود و به آرامش موقت می رسد. 

چشم باز می کند و خودش را در اتاق خوابشان روی تخـ 
ـت می بیند. میل شدیدی به خواب دارد .سرش را به طرف 
پاتخـ ـتی می چرخاند.ساعت دو ظهر را نشان می دهد پس 
هنوز یکی دو ساعتی فرصت برای خواب هست. پلکهایش 

ارام ارام روی هم می افتد اما به یکباره با یادآوری آنچه 
گذشته به سرعت نیم خیز می شود و بدون توجه به سر 

گیج و سوزش زیر دلش لحاف را کنار می زند و از تخـ 
ـت پایین میآید و پا برهـ ـنه از اتاق بیرون میزند.



با دیدن شهاب که روی مبل و با ظاهر به هم ریخته نشسته 
و سرش را میان دستهایش گرفته جلوی در اتاق متوقف می 

شود. شهاب بالفاصه متوجه حضورش می شود و به 
سمتش خیز بر میدارد و دستش را می گیرد:

-چرا بلند شدی؟ چیزی می خوایی؟
بازویش را بیرون می کشد و با چشمهای دلخور و بی حال 

نگاهش می کند.
-می دونم از دستم ناراحتی ... حقم داری، چون تقصیر تو 

نیست... من برخالف قولی که داده بودم کنترلم رو از 
دست دادم... یعنی اصال فکر نمی کردم راهمون به جدایی 
بکشه...اما دلم نمی خواد تاوان این رابطه رو تو بدی...به 

اندازه کافی اذیت شدی.
-اگه واقعا دلت برام میسوخت ...اگه به فکرمی به جدایی 

فکر نمی کردی... اما نیستی... فقط داری تظاهر می 
کنی... می فهمی؟ تو چطور می تونی من رو بی خبر 
ببری پیش یه دکتر زنان... می دونی با این کار چقدر 

تحقیر شدم؟!
و اشکهایش جاری میشود

-متاسفم.
هنوز باورش نمیشد.

- متاسفی؟! همین؟



چشم هایش در اجزای صورت شهاب می گردد. متاسف 
بودن او را نمی خواست ...

- من تو رو دوست دارم... هر کاری هم به خاطرت انجام 
میدم ...اما دور از تو طاقت نمیارم.

-پس چرا حرف نمی زنی؟
-بیا بشین... حالت خوب نیست.

روی مبل کامال متمایل به او می نشیند.
-دبگو که داری شوخی می کنی!

کالفه پوفی می کند:
- چاره دیگه ای نداریم

-به خدا هست فقط اگه تو بخوایی.... از چی می ترسی... 
من حاضرم به خاطر تو از خانوادم بگذرم ...اصال قیدشون 

رو می زنم ... هر طور تو بخوایی
-کاش به همین سادگی که می گی باشه اما نیست. به زبون 

اوردنش راحته اما چند سال که بگذره پشیمون 
میشی...خودت که دیدی هر کاری میشد کردیم...اما من 
بیشتر از این نمی کشم... قید خانواده ها رو بزنیم؟! نمی 

تونم تو رو از مادرت جدا کنم
اشکهایش جاری میشود: پشیمون نمیشم... شکایت نمی 

کنم...



دست روی دستش می گذارد: گوش کن...خواهش می 
کنم... این کاری که کردم فقط به خاطر توئه... امیدوارم 

توی زندگی آیندت اینقدر خوشبخت بشی که... که تلخی این 
لحظات از یادت بره

-خوشبخت؟!
بلند می شود از روی میز ناهار خوری پاکتی دستش می 

دهد
-این گواهی و آدرس مطب دکتر رو پیشت داشته باش.

-شهاب ... تو رو خدا...
دستش را باال می گیرد:

- هیس...تمام اتفاقات بین خودمون میمونه... اگه تو نگی 
کسی چیزی نمی فهمه... دلم می خواد ...

نفس کم میاورد میان گریه و هق هق های نازگل : روزی 
روزگاری اگه مسیرمون به هم خورد و همدیگر رو دیدیم 

مثل دو تا دوست باشیم...باشه؟
-داری در حقم نامردي می کنی....

*
از نظر همه نامزدي منتفی بود اما او هنوز به دنبال راه 

حلی برای بر گرداندن شهاب بود. وضع جسمیش بهتر شده 
بود و به لطف پنهانکاریش حال بدش را به پای جدایی از 



شهاب می گذاشتند و خیلی پاپیش نمی شدند. اما وضع 
روحش به هم ریخته بود و دعوا و نصیحتهای حاجی هم 

بدترش می کرد . نصیحتهایی که تمامی نداشتند .
سه روز گذشته بود و کار هر روزش کشیک دادن مقابل 

اتاق اساتید و پارکینگ دانشکده و بعد جلوی در خانه شان 
بود اما شهاب مثل قطره ای که داخل زمین فرو رفته باشد 
نیست شده بود.نه دانشکده می آمد و نه به تلفنهایش جواب 
می داد. دست از پا درازتر راهی اتاقش میشود و چشمه 

اشکهایش می جوشد. پاور کامپیوتر را می زند و همانطور 
با مقنعه و مانتو روی صندلی می نشیند تا سیستم باال بیاید. 

دلخوش بود به ایمیلهایش که ان هم بدون پاسخ مانده بود.
با دست و پای سست و لرزان خودش را روی تخت می 

اندازد و هق هقش بلند می شود طوری که صدای تقه 
ضعیفی را که به در می خورد را نمی شنود. دستگیره در 

که تکان می خورد به خود میآید و نیم خیز می شود.
حسین سر به زیر از پشت در نیمه باز اجازه داخل شدن 

می گیرد:
-می تونم بیام تو؟

دستی به لبه به هم ریخته مقنعه اش می کشد و صاف می 
نشیند تا وارد شود.اشکهایش را پاک نمی کند چون حال 

بدش از کسی پنهان نیست.حسین با تاسف به چهره رنگ 
پریده و ماتم گرفته اش نگاه می کند و روی صندلی مقابل 



او می نشیند. کالفه دستی به صورتش می کشد و کمی در 
سکوت به اشکهایی که دانه دانه روی گونه اس می ریختند 

خیره می ماند .
-واقعا نمی دونم چی بگم... اصال فکر نمی کردم شهاب تو 

زرد از آب دربیاد. این کارش یعنی فرار از زیر بار 
مسئولیت و سختیها... به خیال خودش هم در حقت لطف 

می کنه...
با صدای گرفته جوابش را می دهد

- همه علیه ما دست به یکی شدن، حتی حاجی. با حسرت 
ادامه می دهد: چی میشد یه ماه بیشتر فرصت می داد؟

- نیازی به محرمیت نیست...چون مشکلی رو حل نمی کنه 
.به نظر من حاجی حق داره. .. شهاب شرایط خانواده ما 

رو دیده بود... اگه خانوادش مشکل داشتن نباید پا پیش 
میذاشت... اصال .. خانوادش رو راضی کنه بعدش بگه 

بسم الله .... فکر می کنی حاجی راضی نمیشه؟
-حسین شهاب تحت فشار بود...

- نازگل حرف من چیز دیگه ایه... با توجه به شرایط و 
تفاوت دو خانواده انتظار همچین واکنش و رفتارهایی دور 
از ذهن نبود ... تازه اینا اول سختیا بودن ... شهاب با پیش 
پا افتاده ترین مشکل جا زد ... حتی اگه پشیمون هم بشه ... 
به نظر من همچین آدمی به درد زندگی نمی خوره...که تا 



تقی به توقی بخوره زود تسلیم بشه ... تو االن چشمت کور 
شده و نمی فهمی... اما واقعیت اینه که شهاب یه مرد 

راحت طلبیه ... تحمل سختی کشیدن رو نداره... برای تو 
خیلی ناراحتم... اما باور کن تو چیزی از دست ندادی... 

االن تمرکزت رو بزار روی درست ... مطمئنم یه مدت که 
بگذره همه اینا رو فراموش می کنی.

با صدای لرزان و چشمهای پر از اشک فریاد می زند:
-نمی تونم ...

با صدای لرزان و چشمهای پر از اشک فریاد می زند:
-نمی تونم ...

و با التماس ادامه می دهد:
- تو رو خدا باهاش حرف بزن... هنوز یه روز مونده

-الزم نکرده... تو هم دیگه حق نداری اسمشو بیاری...
بلند می شود و پشت به او پرده را کنار می زند... باران 
آخر اسفند ماه، هوا را بهاری کرده اما حال و هوای خانه 

شان هنوز زمستانی هست. با صدایی که میان گریه نازگل 
به سختی به گوش می رسد زمزمه می کند:



-نازگل به اندازه کافی کوچیک شدیم... همه وسایل و 
جهیزیه ات رو صبح فرستادن دم خونه... تو نبودی 

ببینی... حال بد مادرت رو وقتی بهم زنگ زد...
آخ که قلبش از این بی رحمی به درد می آید. طعم تلخ 

خواسته نشدن و پس زده شدن را حس می کند. وسیله هایی 
که روزگاری با عشق تهیه شده بود حاال ته کدام انبار یا 

اتاق پنهان شده بودند؟!
میان هق هقش می نالد:
- به خدا دوسش دارم...

با این حرف حسین کنترلش را از دست می دهد و با چهره 
برافروخته فریاد می زند:

-گفتم تموم شد چرا نمی فهمی؟
هق هقش بلندتر می شود...

-شهاب همه چیز منه...
به تندی به سمتش می چرخد و مچ دستش را محکم می 

گیرد و فشار می دهد.
-اذیتت کرده؟

با وحشت به زوایای برجسته صورت حسین و رگ 
برجسته پیشانیش نگاه می کند ...معذب از تماس دست 

حسین نگاهی به مچ دستش می کند... حسینی که تا به حال 



نوک انگشتش هم به او نخورده بود.اما حسین بی توجه 
دستش را تکان می دهد:
-گفتم کاری کرده باهات؟

از خشونت او می ترسد. حتی اگر ترسی هم نبود ، از 
خجالت و شرم نمی توانست رابطه شان را به زبان بیاورد 

خصوصا مقابل حسین که برادر ناتنیش بود... پس باید 
سکوت كرده و قولی که به شهاب داده بود را هیچوقت 

فراموش نكند . با ترس سرش را چپ و راست حرکت می 
دهد

-مطمئن؟
با تایید او نفس حسین آزاد میشود و دستش را رها می کند. 

به سمت در حرکت می کند... با عجله به سمتش می پرد:
-حسین! باهاش حرف بزن تو رو خدا

به پایش می افتد... لحن کالمش دلش را می سوزاند.مقابلش 
زانو می زند:

-نازگل باور کن نمیشه... شهاب دیگه نیست... داره بر می 
گرده ... امشب از تهران پرواز داره...دیگه نه تو نه من 

نمی بینیمش
بلند می شود و مشت محکمی به دیوار می کوبد

-آخ که اگه دستم بهش می رسید.... و ادامه نمی دهد



-دروغه !! شهاب ولم نمیکنه... این حرفها رو زدی که من 
فکر کنم دیگه نیست ... مگه نه؟

حسین با تاسف سری تکان می دهد:
-کاش اینطور بود... اما شهاب واقعا جا زد... طوری که 

شیال هم تعجب کرده و ناراحته.
اما نازگل به قدری غرق ناراحتی خودش میشود که ادامه 
جمله اش را نمی شنود . آهسته و به کمک دیوار بلند می 

شود و به طرف پنجره می رود و پرده را کنار می زند. به 
قطره های ریز و درشت آب که روی شیشه سر می خورنو 

محو می شوند نگاه می کند . چه نقشه هایی برای سال 
جدیدش کشیده بود! اما به نظر بهارش حال و هوای پاییز 

خواهد داشت

باران می بارد امشب دلم غم دارد امشب
آرام جان خسته ره می سپارد امشب

---------------—
سال ١٣٩٢

نفسهاي نامنظم شكوفه نشان مي دهد كه هنوز بیدارست. از 
فرصت استفاده و دستهاي داغش را روي پهلویش سر مي 

دهد و خودش را نزدیكتر مي كشد. سكوتش را به نشانه 
رضایت مي گذارد و سرش را نزدیكي موهایش فرو مي 



كند و چشمهایش را مي بندد. نفس عمیقي مي كشد و سعي 
مي كند هیجاني كه به یكباره و بعد از مدت طوالنيِ 

خودداري هجوم اورده را كنترل كند. به محض حركت 
انگشتهایش ، شكوفه مانعش میشود:

- مي خوام بخوابم
لبخند كمرنگي مي زند: بعدش مي خوابیم.

- خستم ...اعصابم خورده... درك كن
- دیگه داري بزرگش مي كني... گفتم كه به حرفهاي مامان 

اعتنا نكن ... یه مدت بگذره كوتاه میاد
خم مي شود و گرمي لبـ ـهایش را حس مي كند و متوجه 
پوزخند شكوفه نمي شود. كمي كه مي گذرد شكوفه با بي 

حالي جابجا مي شود:
- گفتم كه ... االن نه ساالر

- خیلي طول نمیكشه...
- هه! اونو كه مي دونم

لعنت به نیازش كه باید التماس مي كرد: اذیتت نمي كنم... 
یكم هم تو باید كمك كني

- اما من اذیت میشم . حسهاي منو بیدار مي كني و خودت 
كه راحت شدي مي گیري مي خوابي و من تا بخوابم كالفه 

ام .



با ناراحتي عقب مي كشد :
- باشه . ظهر بخیر

از برخوردهاي شكوفه متنفر بود ، مسخره به نظر مي رسد 
اما پس كشیدنها و حركاتش حس تجاوز كردن به زنش را 
در او القا مي كرد. چشمهایش را مي بندد و خودش را به 

خواب مي زند اما برانگیختگي هیجان و سركوب كردنهاي 
پشت سر همشان، كالفه اش كرده بود. در این مدت عمال 

هیچ زناشویي نداشتند و هر رابطه جزیي هم بوده به 
اصرار او و بي میلي شكوفه ناتمام مانده بود.

در ورودي را محكم بهم مي كوبد و به طرف اتاقشان پا تند 
مي كند. شكوفه ناراحت و حق به جانب روي تخـ ـت 

نشسته و
نفس عمیقي مي كشد تا كمي بر اعصابش مسلط شود اما 

شكوفه پیش دستي مي كند:
- چیه ؟ اومدي طرف مادرتو بگیري؟

با چهره بر افروخته اش نگاه تندي مي كند...
- بگو ... راحت باش... ناراحت نمیشم

- چرا چرت و پرت مي گي؟
- چون بي كس و كارم حرفام چرت و پرتن ... یا چون 

نمي تونم بچه دار شم؟



دست به كمر مي زند: من همچین حرفي زدم؟! این توئي 
كه همه چیزو به این موضوع ربط مي دي و هر روز رو 

برامون زهرمار مي كني!
از روي تخـ ـت بلند مي شود و سـ ـینه به سـ ـینه اش مي 

ایستد:
- من زهرمار مي كنم؟ اینهمه حرف بارم مي كنن... تكلیف 

اعصاب من چي میشه؟ هان؟!
نفس عمیقي مي كشد: ساالر من دیگه نمي تونم تحمل 

كنم...دوست ندارم مدام باهاشون چشم تو چشم شم... اینقدر 
برات سخته كه یه خونه جدا بگیري و بریم از اینجا

-نمیشه... نمي تونم تنهاشون بذارم ... در ثاني خونه ما كه 
جداست...

با تمسخر انگشت به سمتش مي گیرد:
- دیدي ؟! دیدي داري طرف اونا رو مي گیري؟

تا مرز دیوانگي فاصله اي نداشت. كالفه دستي بین 
موهایش مي كشد و بعد مشت مي كند تا مبادا هرز بروند:
- تو اصال در جریان صحبتهاي ما نیستي ... وسط حرف 
سر میرسي و نتیجه مي گیري بعدش هم كه بد دهني مي 

كني...
- من نتیجه نمي گیرم...اونا خیلي واضح حرفشون رو مي 
زنن اما تو نمي فهمي... یا شاید هم خودت رو به اون راه 



مي زني... اره... باالخره حق طبیعیه توئه...اصال كدوم 
مردي بدش میاد ؟ یه زن جدید مي گیري ، پدر هم میشي

ساالر در اوج عصبانیت نمي دانست فریاد بزند یا دلسوزي 
كند. گیر افتاده بود ... دعواهاي اخیر با شكوفه تمامي 

نداشت ، از طرفي اصرار هاي مادرش براي دیدن بچه او 
، یك لحظه ارامشش را ربوده بود:

- تا كي قراره این وضع ادامه داشته باشه؟ بسه شكوفه! به 
خدا بسمه! دیگه خسته شدم...بابا به خدا بحث اصال سر من 

و تو نبود ... من كه صد بار گفتم بچه نمي خوام... اینم 
هزار بار من ب چ ه نمي خوام... به خود مامان هم گفتم 

... بازم میگم... حاال خوب شد؟
اشكهاي شكوفه جاري مي شود:

- فكر مي كني من از این وضع راضیم؟ میگي خونمون 
جداست اما فقط اسما ... تو كه بیشتر وقتا خونه نیستي و 

نمیبیني... من همش كلفتیشون رو میكنم... پاي 
صحبتهاشون میشینم و بله و چشم میگم و كنایه هاشون رو 

تحمل میكنم... تو هر چه قدر هم كه به مادرت بگي من 
بچه نمي خوام ، اون حرفش رو جور دیگه اي مي زنه... 

حاال هم كه مهرانه بارداره و هرروز اینجاست ... با 
تمسخر ادامه مي دهد: ویار داره و باید خرده فرمایشات 

خانم رو هم اجرا كنم ... به خدا خسته میشم...مگه من آدم 
نیستم؟!



- مگه نازگل وقتهایي كه خونه است كمكت نمي كنه؟ تا 
اونجایي كه مي دونم ناهار با توئه شام با نازگل

- هه!! تو یه خودخواهِ دروغگویي ... فقط وانمود مي كني 
كه من برات مهمم در حالي كه همیشه اول خواسته هاي 

خودت بوده و اطرافیانت .
- اگه از همون اولش سرپرستي یه بچه رو مي گرفتي ... 

وضعمون این نبود ... اما تو فقط به فكر خودتي... شاید هم 
حرف مادرت، حرف دل خودته؟

از مقابلش رد مي شود و او را همانجا جلوي در جا مي 
گذارد . كنار پنجره اتاقشان مي ایستد. گوشه پرده را كنار 

مي زند و زل مي زند به حیات تاریك خانه شان. عاشق این 
بود كه صداي بازي و شادي كودكي میان خانه سوت و 

كورشان بپیچد. با خودش روراست بود. بچه ها را دوست 
داشت و به همین خاطر اوایل ازدواج براي بچه دار شدن 
عجله مي كرد،اما هرگز به رویش نمي آورد. وقتي خانه 

ارزویش ویران شد به هیچ وجه فكر جدا شدن از شكوفه را 
نكرد و قید بچه را براي همیشه زد.به سمتش بر مي گردد:

- اگه بچه برام مهم بود همون سالهاي اول این كارو مي 
كردم ... وقتي جوون بودم ...

- یعني باور كنم كه حرف خودت نیست و از بي لیاقتیته كه 
مادرت و اون مهرانه احمق تو زندگي ما دخالت مي كنن و 

برامون تصمیم مي گیرن؟!



به صورت سرخ از خشم ساالر زل مي زند و با تمسخر 
ادامه مي دهد: اما حق با توئه عزیزم! انتظار بیجایي دارم

اشاره اي به كمر شلوارش مي كند: تو كه اختیارِ چیزت رو 
نداري چه برسه به اختیار زندگیت

زیر سوال بردن مردانگیش گران تمام مي شود. دستش را 
باال مي برد ، محكم بازویش را مي گیرد و با خشونت 

نزدیكش مي كند و بي مالحظه فریاد مي زند:
- مراقب حرف زدنت باش

فشار محكمي به بازویش مي آورد :
- فكر مي كني چرا اینقدر صبر كردم؟ چون براي زنم 

كسي كه دوسش داشتم ارزش قائل بودم! آرامش خونم رو 
دوست داشتم و به هیچ قیمتي حاضر نبودم از دستش بدم

به عقب هلش مي دهد و با طعنه ادامه مي دهد:
- اما دیگه تو این خونه نه حرمتي مونده ... نه آرامشي
نگاه پر از تاسفش را از صورت شكوفه مي گیرد و به 

طرف كمد مي رود و بالش و پتویي از كمد بر مي دارد و 
مقابل چشمهاي متعجبش به طرف در مي رود

- كجا میري؟
-[سکوت]

- گفتم كجا داري میري؟



عصبي به طرفش بر مي گردد و با صداي بلندي جواب مي 
دهد:

- معلوم نیست؟ مي رم جایي كه بتونم با آرامش بخوابم
- اره فرار كن... از واقعیت فرار كن... از این خونه فرار 

كن... كاري كه همیشه كردي
- من نه از واقعیت فرار مي كنم نه از این خونه، بلكه دارم 

از تو و نیش زبونت فرار مي كنم.
قبل از خارج شدن از اتاق قدمي به سمتش بر میدارد: به 

خودت بیا... ببین زندگیمون رو به كجا كشوندي ، كه براي 
اولین بار خودم قانون شكني كنم و جاي خوابمو جدا 

بندازم... 

شكوفه هنوز خواب بود یا شاید هم خودش را به خواب زده 
بود. كت و شلوارش را مي پوشد. كیفش را بر میدارد و از 

در پشتي خانه راهي طبقه دوم میشود. مي توانست در 
پذیرایي خانه بنشیند و دور از چهار دیواري كه تحقیر شده 
بود فكر كند. از كنار گلخانه رد میشود اما قبل از ورود به 

راهرو صداي آرام صحبتي توجهش را جلب مي كند 
.راهش را به آشپزخانه كج مي كند. میز صبحانه اماده و 

صابر و نازگل مشغول هستند . با ورودش صورت جفتشان 



به سمتش بر مي گردد. با لبخندي ساختگي جوابشان را مي 
دهد.

- بَه داداش ساالر ... بیا ... تو ... سر صبحي راه گم 
كردي؟

لبخند خسته اي مي زند: چایي دارین ؟
نازگل بالفاصله بلند مي شود: من میریزم

تن خسته اش را روي صندلي رها مي كند . از میز مفصل 
صبحانه شان چشم مي گیرد و حركات نازگل را دنبال مي 
كند كه با طمانینه استكان را پر كرده و مقابلش مي گذارد. 
پیش دستي تمیزي كنار دست ساالر مي گذارد و من مني 

مي كند:
- من با اجازه به كارام برسم شما راحت باشین و به طرف 

در مي رود
به پشتي صندلي تكیه مي دهد و رفتنش را تماشا مي كند. 

گردنش را خم مي كند و اخش بلند مي شود. شب قبل روي 
كاناپه نتوانسته بود چشم روي هم بگذارد، در عوض تمام 

شب را به خودشان فكر كرده بود. رشته زندگیش از دستش 
در رفته بود و نمي دانست كجا جستجویش كند. دنبال پیدا 

كردن مقصر نبود قطعا جفتشان در رسیدن به این نقطه 
نقش داشتند اما هر كاري براي بهبود اوضاع مي كرد 



نتیجه عكس مي داد! شكوفه بیش از حد حساس و بي اعتماد 
شده بود و بي حرمتیهایش او را زده و متنفر مي كرد.

- چرا نمي خوري؟ به لطف ویار مهرانه نعمت فراوونه
از افكارش جدا مي شود و كش و قوسي به عضالت گرفته 

و خسته اش مي دهد
- ممنون. اشتها ندارم... نازگل همیشه اینقدر زود میره 

آموزشگاه؟
لقمه خامه و عسل را داخل دهانش مي گذارد و با دهان 

نیمه پر جواب مي دهد:
- از من زرنگتر پیدا نمیشه... بدون تعهد صاحب یه كدبانو 

شدم... صبحانه منو اماده میكنه... لباسام رو میشوره ... 
غذا میزاره به مهرانه و مامان هم كه میرسه...به جاي من 
آموزشگاه رو هم مدیریت میكنه ... تازه نه پول مي خواد 
نه غر میزنه... كال بي سر و صدائه... كي همچین زني 

نمي خواد؟
سكوت ساالر به ذوقش مي زند:

- ساالر؟ تو چته؟ حرف بدي زدم؟
با چشمهاي سرخ از بي خوابي زل مي زند به صورت 

نگران صابر. یك زماني او نكران صابر میشد و براي در 
اوردن مخارج خانه و دانشكاه صابر سگ دو میزد... اما 



حاال برادر كوچكش بزرگ شده بود و نگران اوضاع او 
بود:

- خستم... خیلي 
دست صابر از حركت مي ایستد:

- خب مامان داره یكم تند میره ...البته االن بحث بارداري 
مهرانه همه رو احساساتي كرده ... نمي دونم شاید هم فكر 

میكنه تو هم دلت مي خواد و نمیگي و بعد با شك به او نگاه 
مي كند و با نگاه برنده ساالر ارام زمزمه مي كند : 

منظورم بچه بود نه زن جدید
و بعد به شوخي ادامه مي دهد: ولي ساالر فكر كن حاج 

خانم چادر چاقچور كنه با شكوفه برن خاستگاري... خب 
باالخره شكوفه هم باید هووش رو بپسنده دیگه!

بي حوصله نگاهي مي كند:
- تو رو خدا صابر شكوفه میشنوه و جدي میگیره.

صابر آهسته بر لبهایش مي زند: ببخشید حواسم نبود كه تو 
این خونه دیوارها نازكن

پس متوجه سر و صداي بلندشان شده بودند ... البته دعواها 
و اخم و تخمهاي شكوفه و بي حوصلگیهاي اخیر خود او 
از هیچ كس پنهان نبود. به خاطر همین بود كه نازگل هم 

تازگیها كم پیدا بود ، كمتر در جمعشان حاضر میشد و 
همیشه معذب بود.



- داداش از من میشنوي یه هفته مرخصي بگیر دست زن 
داداش رو بگیر برو سفر...هم حال و هواتون عوض مي 

شه و هم با هم خلوت مي كنید... یه هفته ظهر و شب پشت 
سر هم...به جون خودم خیلي جواب میده ... سریع سوء 

تفاهمها رو حل مي كنه... ما هم اینجا حاج خانم رو توجیه 
مي كنیم... كه چرا مـ ـستقیم به شكوفه میگي بزار پسرم 

زن بگیره طور دیگه اي بگو ... به تقلید از مادرش 
صدایش را صاف مي كند: مثال اینطوري كه بحث رو از 

كور بودن اجاق دخترهاي همسایه... فامیلهاي دور و 
دوست و آشنا شروع كنه و به ازدواج مجدد شوهر نامبرده 

بكشونه...
لبـ ـهاي ساالر به خنده كش میاید

-اما جدي جدي داداش حتما به مسافرت فكر كن
- فكر مي كني اثر داره؟

- باالخره هر زني یه قلقي داره دیگه دلش رو بدست بیار ، 
یه كاري بكن كه ثابت بشه همینطوري میخواییش

- كاري كه شكوفه مي خواد رو نمي تونم انجام بدم. دوست 
ندارم یه بچه غریبه رو بیارم تو خونه.

- چرا ؟ اینهمه بچه بي پدر و مادر ... بَده دلشون رو شاد 
كني؟ تازه ثواب هم داره.
قاطعانه جواب مي دهد:



- نه ! كسي كه نمي دونم پدر و مادرش كي بوده ، اصال 
حالل هست یا ... بگذریم ... نگاهي به ساعتش مي كند: 

دیرمون میشه... پاشو
بلند میشود و دستي به كت و شلوارش مي كشد:

- مرسي ... حرفات آرومم كرد 
قبل از ورود به خانه سری به طبقه اول زده بود . 

همانطور که حدس میزد شکوفه نبود و غذایی تدارک ندیده 
بود و تمام کارها بر دوش نازگل افتاده بود. نبودن شکوفه 

کمی سرخورده اش کرده بود .فکر می کرد صحبتهای 
دیشب و التیماتوم نهاییش کار ساز باشد اما اشتباه کرده 

بود.شکوفه همان شکوفه سابق بود، زنی کله شق که تا به 
کرسی نشاندن خواسته اش از موضعش کوتاه نمی امد. 

آهی می کشد... مثل همیشه باید اوضاع را به تنهایی سر و 
سامان میداد.

انتطار اینکه بعد از دعوای دیشبشان به استقبالش بیاید و 
کیف و کتش را بگیرد مسخره بود. به اشپزخانه سرکی می 

کشد. روی گاز و میز خالی بود. سرش را با تاسف تکان 
می دهد و به طرف اتاق خوابشان می رود.کیفش را زمین 
می گذارد و مدت کوتاهی از اینه میز ارایش به شکوفه که 

پشت به او دراز کشیده خیره می شود. نگاهش بر می گردد 
به صورت مردانه اش. دستی به ته ریش بلند شده اش می 
کشد. درست مثل شکوفه که روی میزش پر بود از لوازم 



آرایشی که ماهها بدون استفاده مانده بودند نسبت به خودش 
بی توجه شده بود. پوزخندی می زند و بلیط هایی که به 

پیشنهاد صابر گرفته بود را در می آورد و روی میز 
آرایش رها می کند... و یکی یکی دکمه های پیراهنش را 
باز می کند. به طرف تخـ ـت قدم بر می دارد و به پهلو و 
چسبیده به او کنارش دراز می کشد و روی صورتش خم 

میشود. پلکهایش تکانی می خورند اما باز نمی شوند.
با کف دست موهای به هم ریخته اش را کنار می زند و 

آهسته صدایش می زند. شکوفه چشم های پف کرده اش را 
باز می کند و خیره میشود به صورت خسته ساالر .با دیدن 

چشمهای قرمز از گریه اش از کار دیشبش پشیمان می 
شود. دلش طاقت نمی آورد خم میشود و پیشانیش را می بـ 

ـوسد.
-ناهار خوردی؟

سرش تکانی می دهد. کامال مشخص بود عمدا پایین نرفته 
بود

-املت درست کنم با هم بخوریم؟
صدای گرفته اش را صاف می کند:

-مگه تو نخوردی؟
-بدون تو که چیزی از گلوم پایین نمی ره.

جوابش تنها پوزخندی می باشد.



- تا من آماده ش می کنم تو هم دست و صورتت رو بشور 
و بیا... ببین برای خانمم چی می پزم!

قصد بلند شدن می کند اما شکوفه دستش را می گیرد و 
مانع میشود.

-ساالر برای این کارا خیلی دیره. من دلم شکسته
و بالفاصله بلند میشود و به تاج تخـ ـت تکیه می دهد. 

ساالر هم مقابلش می نشیند
-اگه به خاطر دیشبه معذرت می خوام که تنهات گذاشتم. 

اما تو هم بد حرف زدی...گاهی وقتها باورم نمیشه که این 
تویی که اونطوری با حرفات زخم می زنی.

-نه که تو اصال ناراحتم نمی کنی؟ تازه من واقعیت رو گفتم 
...

-اصال اگه اعتراف من راضیت میکنه قبول ، من مشکل 
دارم... اما تحت درمانم و دارم سعی خودمو می کنم اما تو 

هیچ کمکی نمی کنی.اخرین باری که یه رابطه درست 
داشتیم کی بود؟ یادته؟ این فاصله گرفتن و پس زدنهات 
بدترش می کنه... نه تنها زناشوییمون رو بلکه رابطه 

عاطفیمون رو هم به هم میزنه... باور کن با این کارات 
داری دورمون می کنی!

گارد می گیرد:



-ایراد خودت رو گردن من ننداز .مشکل تو هیچ ربطی به 
من نداره...در ثانی مساله ما االن ناتوانی تو نیست. 

ناراحتی من از چیز دیگه ایه.
بدون توجه به ابروهای گره خورده ساالر ادامه می دهد: 

مادرت رسما و علنا می خواد اجازه بدم تا تو ازدواج کنی. 
من دارم اذیت میشم...تحقیر میشم. تو هم که حرفی نمی 

زنی و مثل ترسوها چشمت به دهن مادرته...اصال تکلیفت 
با خودت معلوم نیست!

دوباره کالفه می شود.نچی می کند:
-یادت باشه خودت باعث شدی مامان لج کنه. بی احترامی 
و بد دهنی پشت سر هم ... خب حاال سر لج افتاده واال بعد 

این همه مدت هوس دیدن بچه منو نکرده ...
دستش را روی بازویش می گدارد:

اما هنوز هم دیر نشده ...می تونی دلش رو به دست بیاری 
.خرجش فقط یه معذرت خواهیه
با اخم رویش را بر می گرداند:

-من عذرخواهی نمی کنم.
از روی تخت بلند می شود:

-به وقتش می کنی. حاال هم پاشو که بعد اینکه شکممون 
سیر شد باید وسایل مون رو جمع کنیم.



با خوشحالی از روی تخـ ـت جابجا میشود:
-وسایل؟ نکنه خونه جدا گرفتی؟

بلیط اتوبوس را از روی میز بر می دارد و در هوا تکان 
می دهد:

-چند روز میریم شمال... یکم که از اینجا دور باشیم بهتر 
می تونیم برای زندگیمون تصمیم بگیریم

دوباره اخم می کند:
-ساالر تا یه خونه جدا نگیری مشکالتمون تموم نمیشه... 

این مسافرت هم فایده نداره
سعی می کند عصبی نشود اما با صدایش هشدار می دهد:
-شکوفه تو زندگیت رو دوست داری؟ سکوت شکوفه را 

مثبت تلقی می کند: پس باید کمکم کنی. تنهایی که نمی تونم 
همه مشکالت رو حل کنم. 

----------------—

سال ١٣٨٠

پنج ماه بعد



پنج ماه به سرعت برق و باد می گذرد. دیگر به نبودنش 
عادت کرده بود چون می دانست که هیچ راه برگشتی وجود 

ندارد و روزها باید بدون او سپری شود. حوصله حضور 
در کالسهای درسش را هم نداشت و ترم را به لطف شهاب 

ناتمام رها کرده و پایان نامه اش هم پا در هوا مانده بود 
...از رودر رو شدن با همکالسی هایش هم خجالت می 
کشید و ترجیح می داد شب تا صبح خودش را در اتاقش 
حبس کند و در افکارش غرق شود. یک ماه بعد از رفتن 

شهاب بود که پای خواستگارهای رنگارنگ و حاجی پسند 
به خانه شان باز شده بود ... خواستگارهایی که معموال از 

مرحله تایید حاجی رد نمی شدند اما قضیه کمال جدی تر از 
تصورش بود. علنا مخالفت خودش را اعالم کرده بود اما 
حاجی شیفته کماالت و زبان بازی او شده و دست بردار 
نبود. دوری کردنهایش هم از کمال فایده ای نداشت. علی 

رغم تهدیدهای حاجی بارها و بارها به صورت غیر مـ 
ـستقیم ردش کرده بود اما کمال شیفته زیبایی و متانتش شده 
بود و بر این ازدواج مصر بود. از افکارش بیرون می آید 
و به حاجی چشم می دوزد که با صدای بلندی گوشزد می 

کند:
-خوب گوشاتون رو باز کنید نشنوفم هیچ کدومتون حرفی 
از اون عوصی بزنید. اول این ازدواج سر بگیره بعدش 
یواش یواش نازگل خودش می گه...هرچند به نظر من 

اصال صالح نیست که بهش بگه...



مادرش با احتیاط جواب می دهد:
-اما حاج آقا یه وقت به گوشش می رسه ... دل چرکینی 

پیش میاد ...باالخره اونم ...
چشمهایش را به نشانه عصبانیت درشت می کند و زن 

بیچاره خفه می شود:
- از کی می نشنوفه؟ خدا رو شکر که من درایت به خرج 

دادم و موضوع این دو تا تو بوق و کرنا نکردیم واال 
دخترت می موند رو دستت.

کمی جسارت به خرج می دهد
-خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه ...اما کار بدی 

نکردیم که... باالخره دو تا جوون باید قبل ازدواج همو می 
شناختن. یه مدت مراوده کردیم و دیدیم نشد

-الله اکبر.خانم داری با حرفات به این دختر خط می دی... 
خود شوما میتونی همین حرف رو به مردم بزنی؟ کافیه 

یکیشون بفهمه ...اون وقتم می تونی بگی کار بد 
نکردیم...بلندتر داد می زند: پسره فرار کرده! می فهمی 

یعنی چی؟ مردم نمی پرسن چی شده یا چی ازمون دیده که 
دمش رو ، رو کولش گذاشته و رفته؟

-اما...
-ال االه اال الله ... من وشوما می دونیم... جماعت که نمی 

دونن وصله این خانواده نبودن



رو به نازگل می کند: پس فهمیدی دختر؟
وضع روحیش به شدت خراب بود و دیگر توانی برای 
مقابله با پدر خوانده اش نداشت. ارزو داشت تا ابد تنها 

بماند. اما خواسته اش برای انها ذره ای اهمیتی نداشت و 
این روزها تنها دغدغه شان زهرای نشان کرده بود که 

مراسم عروسیش به خاطر به هم خوردن نامزدی او معلق 
مانده بود. راهی جز ازدواج و باز کردن مسیر برای زهرا 

نداشت و با این اوضاع روحی فرقی نمی کرد زن کمال 
شود یا مرد دیگری.. خصوصا که کمال جوان سر به زیر 

و زرنگی به نظر می رسید. تحصیالت دانشگاهی نداشت و 
وضع مالی متوسط داشت و به تازگی نزد حاجی مشغول به 

کار شده بود اما در همان مدت اندک خودش را در دل او 
جا کرده بود. حاجی راه پیشرفتش را باز می دید و قول 

داده بود کمکش کند و پر و بالش بدهد همین برای نازگل 
کافی بود. تنها باید شهاب نامی را از سوراخ سنبه های 

ذهنش بیرون می کرد
-حواست با منه دختر...

نگاهش به نگاه نگران و مضطرب زهرا قفل می شود.
-کمال پسر خوبی. .. جربزه داره...از بچگی روی پای 

خودش ایستاده ... قول دادم کمکش می کنم.. مطمینم خیلی 
زود راه و رسم کار و یاد می گیره... اصال خودم تامینتون 

می کنم طوری که هیچ کم و کسری نداشته باشین.



زخم شهاب به تنش به قدری کارساز بود که با وجود 
درمان تا ابد التیام نمی شد...اما منطقش همچنان سالم بود و 
سر ناسازگاری داشت. آدم بی وجدانی نبود و پنهان کاری 
در این حد را بی مروتی می دانست اما ترس از عواقب 

راستگوییش لبـ ـهایش را مهر و موم کرده بود.
حاجی با دیدن چشمهای پر از اشک نازگل زیر لب 

استعفراللهی می گوید و یک دور تسبیحش را می چرخاند:
-به والله من هیچ اجباری نکردم تو رو دیده و پسندیده .. 

دیگه چی می خوایی؟
انگشت تهدیدش را بلند می کند:

-بعد از اون خبطت ...اینبار اجازه نمی دم با اشتباهت آینده 
خودت و این دختر رو خراب کنی... شیرفهم شد؟

نازگل نیم نگاههی به زهرا می اندازد وقتی با بی حالی 
تایید می کند لبهای زهرا به لبخند کم رنگی آراسته می 

شود.
سعی می کرد آهسته آهسته شهاب نامی را از ذهنش براند 
و کمال را جایگزینش کند. کمالی که از هر فرصتی برای 
نزدیک شدن به او استفاده می کرد و گاه و بی گاه زمزمه 

های عاشقانه ای نجوا می کرد. کلماتی که شنیدنشان از 
زبان او بیگانه و دردناک بود. عذاب می کشید و عذابش با 



فکر کردن به پنهان کاریش و نامردی که اینبار او در حق 
کمال می کرد دو چندان میشد.

به سرعت یک ماه خریدهای عروسی و جهیزیه اش در 
خانه ای که در همان کوچه خانه پدری اجاره کرده بودند 

جاسازی و تمام مقدمات عروسی مهیا میشود. 
تا آخرین ثانیه های مراسم عمق فاجعه را درک نکرده بود 
اما حاال که در حیاط خانه شان برای خداحافظی جمع شده 

بودند و با شنیدن سفارشهای در گوشی و خجالت آور 
مادرش تازه متوجه اتفاقی که افتاده بود می شود .گویی از 
خواب عمیقی بیدار می شود. بله را داده بود و حاال شرعی 

و قانونی زن کمال بود . ترس به دلش سرازیر می 
شود.مادر او را در آغـ ـوشش جابجا می کند و دوباره کنار 

گوشش زمزمه می کند:
- شیر عسل گذاشتم تو یخچال ... حتما یه لیوان بخور 

ضعف نکنی
لبش را می گزد و زیر چشمی سراتاپای کمال را که با اخم 
به نصیحتهای مادرش گوش می داد برانداز می کند.امشب 
شب انها بود ولی او هنوز با کمال احساس غریبی می کرد.

حاجی نزدیکتر میشود:
-حاج خانم ایتقدر دلنگران نباش. دخترت جای مطمینیه 

...الحمدالله هم که دو قدم باهات فاصله داره.



اشکهایش را پاک می کند و زیر لب " شکر" ی می گوید
- بیا خانم همه معطل شومان... یه امشب رو دل بکن

باالخره از نازگل جدا می شود: فردا نزدیکای ظهر اقدس 
خانم براتون صبحانه و کاچی میاره. اگه کاری داشتی 

زنگ بزن.
باالخره مراسم خداحافظی تمام میشود و در حیاط بسته می 
شود. کمال با صورت خسته و گرفته نیم نگاهی به او می 

اندازد و بعد بی توجه به حضورش به سمت در ورودی قدم 
بر میدارد .با کمی تعلل نازگل هم به دنبالش حرکت می 
کند. شناختی از کمال نداشت و در این مدت کوتاه هم نه 

تنها تالشی برای شناخت او نکرده بود بلکه دلهره و 
نگرانیش از رو شدن واقعیت مانع از صمیمی شدنشان شده 

بود.
وسط پذیرایی می ایستد و حرکات کمال را دنبال می کند. 

کتش را روز کاناپه پرت می کند و یکراست وارد 
اشپزخانه میشود و بالفاصله سر و صدای باز و بسته شدن 

در یخچال و به هم خوردن لیوان ها بلند میشود ... دلش 
کمی توجه و دلداری از جانب او می خواست اما از لحظه 

های آخر عروسی متوجه شده بود که کمال مرد این کار 
نبود.کاله شنلش را در می آورد و به طرف اتاق خواب می 

رود. میان چارچوب در می ایستد و به ست شیری روتخـ 



ـتی و کوسنهایش خیره می ماند. پشیمان شده بود و بیشتر 
از همه از نگران این بود که کمال متوجه نقصش بشود.

آهسته دامن سفید پفیش را می کشد و مقابل آینه می نشیند. 
به قیافه بزک کرده اما غصه دارش نگاه می کند. چه 

ارزوهایی برای همچین روزی داشت؟ سرش را تکان می 
دهد تا افکارش پراکنده شود. از زمان ورود کمال به 

زندگیش تالش کرده بود شهاب را فراموش کند و تمام 
خاطرات خوب و بدشان را به الیه های زیرین ذهنش 

بفرستد اما رابطه پنهانیش با شهاب فراموش شدنی نبود و 
عواقبش مثل بختکی روی زندگیش سایه انداخته بود و مدام 

حضور او را یادآوری می کرد.
با صدای کوبیده شدن در حمام از جا می پرد و وحشت زده 
به در نگاه می کند. کمال با موها و صورت و پیراهنی که 

سرشانه هایش از آب موهایش خیس شده در آستانه در 
ظاهر میشود. گوشه دهنش به لبخندی کج میشود:

-ترسیدی؟
با دلهره به سمتش بر می گردد.رفتارش را درک نمی کند.

-چرا؟ مگه من ترسناکم؟ و همزمان به طرف او قدم بر 
میدارد.

زبانش بند می اید.لبهایش را خیس می کند و تا لب باز کند 
از پشت سرش دو دست کمال روی بازویش می نشیند و 



فشار محکمی وارد می کند .از اینه زل می زند به 
چشمهایش. این مرد ...خوب و بد همسرش شده 

بود.جسارتش را جمع می کند.
- ازت نمی ترسم.

دستهایش را سر می دهد به جلو و دکمه شنلش را باز می 
کند و با خشونت روی تخـ ـت پرت می کند. بی اراده 

دستش روی سیـ ـنه لباسش می نشیند اما دستهای بزرگ 
کمال مانعش میشود و کنار گوشش زمزمه می کند:

-می دونستی از دروغ بدم میاد.
قلبش مثل گنجشک به دام افتاده تند و تند می زند.

-چی شد؟ حاال ترسیدی؟
هراسان نگاهش می کند

- فکر می کردم خیلی مظلوم و معصومی اما در موردت 
اشتباه می کردم.

-می دونستی از دروغ بدم میاد.
قلبش مثل گنجشک به دام افتاده تند و تند می زند.

-چی شد؟ ترسیدی؟
هراسان نگاهش می کند

- فکر می کردم خیلی مظلوم و معصومی اما در موردت 
اشتباه می کردم .



همانطور که از پشت سرش خم شده دستش را با خشونت و 
عصبانیت روی میز می کشد و تمام وسایل، روی زمین 
پخش می شوند. وحشت زده به او که حاال خشمگین در 

اتاق دور خود می چرخد نگاه می کند و حتی جرات نفس 
کشیدن ندارد. بلند فریاد می زند:

-در مورد همتون اشتباه کردم! نمی دونستم کسی که رو 
اسمش قسم می خورن... کسی که تو این چند ماه محبتش 

پدرانه بود هم می تونه فریبم بده.. دوباره نزدیکش می شود 
و اینبار درست مقابلش می ایستد و روی صورتش خم 

میشود ... هنوز نم صورتش خشک نشده بود اما اجزای 
صورتش از خشم برجسته بود:

- تو مگه نماز نمی خونی؟ روزه نمیگیری؟
-کمال به خدا..

دست به کمر می ایستد:
- به خدا چی؟ می خواستی بگی؟ فریاد می زند : پس چرا 

نگفتی؟ من باید تو روز عروسیم از غریبه ها بشنوم که قبل 
من ... ادامه نمی دهد و به نازگل که حاال هق هقش بلند 

شده خیره می ماند.کالفه دستی به سر و رویش می کشد و 
مثل کسی که برای گرفتن هوا تقال می کند یقه پیراهنش را 

باز می کند.روی تخـ ـت می نشیند :
- دیگه چی ها رو ازم پنهون کردی؟



گریه نازگل شدت می گیرد.
-گریه نکن .جواب منو بده.

-می خواستم بگم اما نتونستم ...
- نتونستی یا نخواستی؟

-من ..
عصبی هیس بلندی می گوید:

- خودم فهمیدم! پس اینهمه عجله حاجی برای عقد و 
عروسی برا همین بود دیگه...منم که احمق ؟ اما فکر اینجا 

رو نکرده بودین؟ هان؟ 
-معذرت می خوام

با پوزخند سرش را حرکت می دهد
- برای معذرت خواهی خیلی دیره ... دیر... پاشو ... جلو 

چشمم نباش تا تصمیم بگیرم.
- برای معذرت خواهی خیلی دیره ... دیر... پاشو ... جلو 

چشمم نباش تا تصمیم بگیرم
یکه می خورد سریع بلند می شود و نزدیکش کنار تخـ ـت 

روی زمین می نشیند و ملتمس می نالد:
-کمال تو رو خدا یه فرصت بده. بزار توضیح بدم...

از سکوت او جسارت می گیرد و چشم در چشم او ادامه 
می دهد:



- ما فقط دو ماه باهم نامزد بودیم همین.
-خب... ادامه اش رو بگو؟

-حاجی از اول راضی نبود ...اب بینیش را باال می کشد: 
خانواده اونهم... آخه خیلی با هم تفاوت داشتیم

ابروهای کمال باال می پرد: پس یعنی تو می خواستیش؟
سرش را با ترس حرکت می دهد باز خراب کرده بود:

-نه نه، من اشتباه می کردم
سرش با تاسف حرکت می دهد: اشتباه رو من کردم...

نفس اه مانندی می کشد: چطور با هم نامزد بودین؟
رنگ از صورت نازگل می پرد...بریده بریده می پرسد:

-یعنی چی؟
-منظورم واضحه! حاجی که بدون محرمیت اجازه نامزدی 
نمیده! می خوام بدونم االن روبروی من یه دختر نشسته یا 

یه زن؟
لبش را می گزد ... چاره ای نمانده بود باید تالشش را 

برای حفظ این زندگی می کرد.به اندازه کافی اوضاعش به 
هم ریخته بود .با فریاد کمال بند دلش پاره میشود.

- با هم رابطه داشتین یا نه؟ جواب دادنش اینقدر سخته؟
در دلش استغفاری می کند و بی فکر لب باز می کند:



-نه
نفسش را به بیرون فوت می کند:

-خوبه...خوبه . عصبی از روی تخـ ـت بلند می شود و 
کمی متفکر به نازگل خیره می ماند و بعد بازوی او را می 

گیرد و از روی زمین بلندش می کند. نگاهی به اشکهای 
روی گونه و آرایش به هم ریخته اش می کند:

-لباست رو عوض کن و بخواب ... من بیرون می خوابم
ناباورانه دستش را روی بازوی کمال می گذارد و ضعیف 

صدایش می زند:
-کمال!

-باید تصمیم بگیرم... اما قبلش باید از چیزایی که شنیدم 
مطمئن شم.

با بغض می پرسد: از چی ؟
-اونو دیگه فردا دکتر میگه

بی توجه به رنگ پریده نازگل به طرف در می رود و 
نازگل را با لباس عروس میان اتاق رها می کند. 

به قدري برافروخته شده بود كه بعد از شنیدن صحبتهاي 
پزشك از كوره در رفته و حاال از میان محوطه پزشكي 

قانوني به طرف در ورودي قدم تند كرده بود. معده اش از 
روز گذشته خالي بود و ضعف كم كم خودش را نشان مي 



داد اما تسلیم نمي شود، نفس نفس زنان خودش را به كمال 
مي رساند و دستش را مي گیرد.

- تو رو خدا كمال ...ببخش
بر مي گرد و محكم بر صورتش مي كوبد طوري كه توجه 
چند نفري كه در حیاط پزشكي قانوني در رفت و امد بودند 

جلب مي شود
- چي رو ببخشم عوضي؟

شوك زده دستش را روي گونه اش مي گذارد. كمال بي 
توجه به حال خرابش چانه اش را با خشونت مي گیرد :

- حالم از تو و امثال تو به هم میخوره
دستش را پس مي كشد:

- اشك تمساح نریز ... مگه نمي خواستي گولم بزني؟ تو 
اینقدر زرنگ بودي و پشت اون قیافه مظلوم قایم شده 

بودي؟
عصبي رو به چند نفري كه با تعجب رد مي شدند مي كند:

- چیه تماشا داره؟
مرد سرش را با تاسف تكان مي دهد و رد میشود
- را بیفت تا تكلیفم رو با تو و حاجي روشن كنم

ترسیده قدم به عقب بر مي دارد:
-تو رو خدا كمال، حاجي منو میكشه



دستش را با خشونت مي كشد و وقتي مقاومت نازگل را مي 
بیند وحشیانه مقنعه اش را مي كشد

- بهتر... راه بیفت آشغال... راه بیفت نشونت بدم گول زدن 
مردم چه عاقبتي داره

براي اولین تاكسي دست بلند مي كند . در عقب را باز مي 
كند و هلش مي دهد داخل و با فاصله كنارش مي نشیند. در 

ذهنش موقعیتها را باال و پایین مي كند. اگر حاجي مي 
فهمید خون به پا میشد، زنده اش نمي گذاشت . به نیم رخ 

متفكر كمال كه دست مشت كرده اش را لبه پنجره و به 
چانه اش تكیه داده نگاه مي كند. از او مي ترسید اما چاره 

اي نداشت.
اهسته بازویش را مي گیرد اما با حركت تند او جا مي 

خورد:
- جیكت در بیاد من مي دونم و تو!

بدون توجه به نگاه كنجكاو راننده با صداي آهسته اي ادامه 
مي دهد:

- بزار حرف بزنم تو رو خدا!
- خفه شو... نمي خوام به دروغات گوش كنم

تا رسیدن به مقصد بي صدا اشك مي ریزد و هر لحظه 
اضطرابش باال مي رود. اما با توقف تاكسي گریه اش 

بلندتر مي شود و بي اختیار چنگ به بازوي كمال كه در 



حال حساب كردن كرایه بود مي زند. نمي دانست از چه 
كسي بیشتر بترسد؟ از كمال یا حاجي... شاید هم از بي 

ابرویي اما كمال بي توجه پیاده مي شود. به محض پیاده 
شدن از تاكسي مادر كمال سراسیمه به سمتشان مي دود

- خدایا شكرت... دلم هزار راه رفت... و با دیدن صورت 
بي حال و رنگ پریده نازگل : خدا مرگم بده ، چي شده؟ 

حالت بد شده؟
قصد بغـ ـل كردن او را مي كند اما كمال با خشونت 

بازویش را مي كشد و به طرف خانه حاجي مي كشد. مادر 
پادرمیاني مي كند:

- كجا مادر جان؟ من خودم مادرش رو از نگراني در 
میارم... و دستش را مي گیرد :

- بیا پسرم این در و باز كن... تا من صبحانتون رو بیارم 
اشاره به سبد كنار در مي كند: بمیرم برات كه خسته شدي 

، اما خب دست خودش نبوده كه این ضعفها هم طبیعیه 
...تازه عروس باید ناز كنه دیگه...

با شنیدن اسم تازه عروس دوباره از كوره در مي رود و 
مچ دست نازگل را مي كشد و بلند داد مي زند:

- خوشخیالي مادر من! سرمون كاله رفته اساسي! عروس 
خانم دفعه اولش نبوده كه!



مادرش محكم بر گونه اش مي كوبد و هق هق نازگل بلند 
میشود

- زشته مادر !! گناهه تهمت زدن... با صداي ارامتري كه 
به سختي شنیده مي شود ادامه مي دهد: همه كه دفعه اول 
خونریزي ندارن... یه نگاه به حال و روز این دختر بنداز

كمال كنترل خود را از دست مي دهد و با صدایي كه توجه 
عابرین و همسایه را جلب مي كند فریاد مي زند:

- تهمت ! كدوم تهمت مادر من... بردمش پزشكي قانوني!
چنگي به صورتش مي زند و به زن و مردهاي همسایه كه 

از الي در و پنجره خانه هاي كناري و به قصد فضولي 
سرك میكشند نیم نگاهي مي اندازد:

- هیس پسرم ... زشته... اون كلیدو بده به من... برو دست 
زنت رو بگیر االن پس میفته

- باور نمي كني؟ نه؟
به سمت چند زن همسایه كه دورتر ایستاده بودند و پچ پچ 

مي كنند مي رود
- ببینید اینجا چي نوشته؟ برگه را مقابلشان مي كیرد و انها 

با تاسف سر تكان مي دهد.
- معلومه این دختر سرش به كجاها مشغول بوده كه حاجي 

با اون دبدبه و كبكبه دخترشو داده به من، منم فكر كردم 
شانس بهم رو كرده.



انگشت تهدید بلند مي كن: اما من این ننگ و قبول نمي كنم 
.

ناباورانه زیر نگاههاي شماتت بار افرادي كه دور كمال را 
گرفته بودند سر مي خورد و روي زمین مي نشیند. اوضاع 

از كنترل خارج شده بود آنهم به بدترین شكل ممكن. از 
پشت پرده ضخیم اشك مي بیند كه مادرش پا برهـ ـنه و با 
چادري كه روي شانه اش افتاده سراسیمه به سمتشان مي 

دود و پشت سر او حامد ظاهر میشود ... چشمانش سیاهي 
مي رود اما هنوز صداي بلند كمال از میان جمعي كه 

دورش گرفته بودند و برگه حماقتش را دست به دست مي 
كردند به گوشش مي رسید:

- نمي خوامش... من زن هرزه نمي خوام...
نگاهش مـ ـستقیم به داماد اینده شان است كه تالش مي كند 
كمال را از میان جمع بیرون بكشد و همسایه هاي فضول 
را متفرق كند. باالخره كسي دستهاي یخ زده اش را مي 

گیرد و شماتت بار صدایش مي زند: نازگل ؟
لبـ ـهاي خشكش را خیس مي كند و هق زنان زمزمه مي 

كند: خدا لعنتت كنه شهاب .
- اي خدا چه مصیبتي بود سرمون نازل كردي و دست زیر 
بازویش مي اندازد و بلندش مي كند و رو به حامد كه كمال 

را به طرف در خانه هدایت مي كند: زنگ بزن حسین 
خودش رو برسونه ببینم چه خاكي به سرمون بریزیم.



وقتی داخل اتاقش می شود با کمک مادر روی تخـ ـت می 
نشیند. به خاطر اتفاقات پیش امده شرمنده بود اما بیشتر از 

همه دنبال یه همدرد و تکیه گاه بود:
-مامان؟

ناراحت رو بر می گرداند:
-هیس نازگل ... هیس... نمی خوام حتی صداتو بشنوم بعد 

گویا با خودش صحبت کند: تو کی اینقدر خودسر شدی!!
اما افرین ... خوب جواب زحمت های ما رو دادی.

گریه نازگل دوباره شروع می شود.
- مامان به خدا نمی دونستم چکار کنم ...خجالت می کشیدم 

به شما بگم که چه اتفاقی بین منو شهاب افتاده
- چطور همچین چیزی رو از من پنهون کردی؟اصال کی 
با این پسره تنها شدی که باهاش خوابیدی؟ من و زهرا یا 

اون خواهرش که تو خریدها همراهتون بودیم؟
- چطور همچین چیزی رو از من پنهون کردی؟اصال کی 
با این پسره تنها شدی که باهاش خوابیدی؟ من و زهرا یا 

اون خواهرش که تو خریدها همراهتون بودیم؟
فین فیش بلند میشود:

- باید هم گریه کنی ...



ناله کنان روی پایش می کوبد : جواب حاجی رو چی بدم؟ 
بلند می شود . به طرف در می رود:

- از تو اتاق جم نمی خوری... صدات هم در نیاد تا حاجی 
بیاد. هرچند که آب رفته رو نمیشه جمع کرد.

تا امدن حاجی بی حرکت روی تخـ ـت کز می کند. با 
شنیدن صدای حاجی با ترس خودش را پشت در می رساند 
. صدای همهمه نامفهوم و فریاد گاه و بیگاه کمال دلهره اش 

را بیشتر می کرد. رعشه به تنش می افتد. برای شنیدن 
صحبتهای حاجی گوشش را به در می چسباند اما چیزی 

دستگیرش نمی شود. بالتکلیف روی تختش می نشیند و به 
ساعت خیره میشود و آرزو می کند کابوس تمام شود. 

باالخره سر و صدا می خوابد و در ورودی به هم کوبیده 
میشود.

چند ساعتی می گذرد اما داد و بیداد حاجی تمامی ندارد. 
گاهی سکوت حاکم میشود که به دقیقه نکشیده دوباره 

آتشفشان خشمش دوباره سر ریز میشود .ضعف و بی حالی 
را فراموش کرده و نگران و بی تاب قدم میزد و با هر 

فریاد حاجی ته دلش خالی میشود ... میداند که دیر یا زود 
نوبت بازخواست شدنش می رسد.

انتطار به درازا نمی کشد. حاجی عربده کشان به در اتاق 
حمله ور میشود. به گوشه اتاق پناه می برد.

-بی آبرو...



مادرش پادر میانی می کند و با ناراحتی و دلخوری رو به 
حسین که میان چارچوب در ایستاده می کند

-االن وقت نشون دادن اون برگه بود؟
-خواستم اون بی وجدان عاقبت کارشو بفهمه ... که شیال 

اینو دستم داد
حاجی که با چشمهای به خون نشسته منتظر جواب حسین 

بود به سمت نازگل خیز بر میدارد و صدای سیلی محکمش 
با فریاد مادرش درهم آمیخته میشود.

-حاجی تو رو خدا. نادونی کرده...
-نادونی؟ این دختر آبروی چند سالمو به باد داده...کاری 
کرده که از هر کس و ناکسی حرف بشنوفم...سر افکنده 

شدم....
با ترس و لرز حرف دلش را می زند:

- اگه اجازه می دادین با شهاب ازدواج کنم اینطور نمی شد
دوباره حمله می کند به طرفش و محکم روی صورتش می 

کوبد:
- چون اجازه ندادم باید هرزگی می کردی و بعد می رفتی 

می دوختیش...
در حال باز کردن کمـ ـربند شلوارش ادامه می دهد:



-حالیت می کنم تو خونه من از این خبرها نیست... وقتی 
نعشت از در این خونه رفت بیرون این لکه ننگ پاک 

میشه.
-حاجی به خدا این برگه جعلیه. .. واال نازگل از این خبطها 

نمی کنه... رو به نازگل می کند: یاال بگو که شهاب این 
دسته گل رو به آب داده

شوک زده نگاهش بین مادر و حاجی می چرخد.تازه متوجه 
منظورشان میشود. برگه سالمت بکارت درست به تاریخ 

اتمام صیغه دست حاجی بود و گواهی پزشکی قانونی 
ترمیم شدن بکارت دست کمال.

آب دهانش را به سختی فرو می دهد:
-به خدا دکتر مثل همینو به من هم داده

اما حاجی مهلت نمی دهد. با صربه اول آخش بلند می 
شود.

-مثل سگ دروغ می گی... این برگه دست حسین بود
دست و پایش ضعف می رود.

با ضربه دوم از ترس فریاد بلندی می زند: دروغه به 
خدا...

مادرش چنگی به صورتش می زند و حاجی پیروزمند 
ضربه بعدی را می زند. دستش را روی محل ضرب 

دیدگی می گذارد و می مالد و با بی حالی می نالد:



-غلط کردم
سرش را در آغوش مادرش پنهان می کند و گریه جفتشان 

بلند میشود.
سال ١٣٩٢

منتهاالیه حیاط به دیوار تكیه مي دهد و نگاهي به صفحه 
كوچك موبایش مي اندازد. دو ماه از مراسم مادرش گذشته 

بود و در این مدت فقط چند باري با حسین تلفني صحبت 
كرده بود. حرفهایي چند كلمه بیشتر نبودند. دلتنگ بود و 
اوضاع به هم ریخته خانه عمه حال خرابش را تشدید مي 

كرد. حس یك موجود اضافه را داشت ، بیشتر وقتها از 
حضور در جمعشان معذب بود و به دنبال یك راه فراري 

بود. لیست مخاطبهایش را باال و پایین مي كند و روي 
شماره حسین مكثي مي كند و بي معطلي دكمه تماس را 
فشار مي دهد. بعد از چند بوق صداي خسته حسین به 

گوشش مي رسد. براي پشیماني دیر شده بود.
- نازگل... خوبي؟ اتفاقي افتاده؟

گویا توقع و انتظارات او از برادر ناتنیش بیجا بود!
- نه... مگه باید اتفاقي بیفته تا یاد شماها بیفتم.

- به خدا گرفتارم واال مگه میشه تو رو از یاد ببرم
خوب بود كه پوزخندش را نمي دید: زهرا خوبه؟



- گاهي بهش سر مي زنم. از بعد فوت حاج خانم و بچه اش 
رفت و آمدمون محدود شده... هنوز از شیال دلگیره.

- پس حتما من رو هم نمي خواد ببینه
- درست میشه... یكم باید زمان بدي بهش

دوازده سال بود كه رابطه اش با زهرا خوب نشده بود ... 
شاید هم هنوز زمانش نرسیده بود. جفتشان بعد از جریان 
عروسي با كمال تحقیر شده بودند. متاسفانه ندانم كاري و 
پنهان كاري او ، دید خانواده حامد به زهرا را تغییر داده 
بود و اگر حس تعهد حامد نبود زهرا هم به سرنوشت او 

دچار میشد. اما همان ماجرا، خواهرانه هاي زهرا را 
زخمي كرده بود و فاصله گرفتنهاي اجباریشان هم به این 

دوري دامن مي زد و نتیجه اش همین بي مهري و فرسنگها 
جدایي شد. آهي مي كشد .

- راستي حاجي یه مدتي بود كه مي خواست ببیندت ... اوم 
... راستش فكر مي كردم خیلي مشتاق نباشي منم پیگیر 

نشدم
- كار خوبي كردي ... فعال آمادگي روبرو شدن باهاش رو 

ندارم
-خیلي شكسته شده

دوست نداشت از حاجي و زندگیش كلمه اي بشنود ، حرفش 
را مي برد و سریع خداحافظي مي كند. از تلخي مكالمشان 



سردش میشود. چادرش رو محكم به خودش مي پیچد و 
روي لبه حوض مي نشیند و به چراغ روشن طبقه دوم 

خیره میشود. سایه مبهمي از پشت پنجره حس مي كند كه 
بي شك متعلق به شكوفه هست. چشم مي بندد و سعي مي 
كند بي خیال خصومت و كینه چندین ساله او شود كه بعد 

از ازدواج با ساالر بیشتر هم شده بود. هرچند كه 
رفتارهاي شكوفه گاهي بیش از حد آزار دهنده میشد اما ته 

دلش بیشتر مواقع به او حق مي داد. حرفهایي كه پشت 
سرش دهان به دهان شده بود براي دل چركین كردن یك 

زن متاهل كافي بود.
- چرا اینجا خوابیدي؟

جا مي خورد. این وقت از شب انتظار حضور او را 
نداشت. صابر لبخندي مي زند و دست در جیبهاي گرمكنش 

مي كند:
- ببخشید فكر كردم صداي در رو شنیدي. معلومه تو فكر 

بودي.
لبخند نصفه نیمه اي مي زند ٠ كمي جابجا میشود و روي 

لبه حوض برایش جا باز مي كند.
- چت شده؟ پكري ؟

شانه اي باال مي اندازد و به پنجره طبقه دوم خیره میشود. 
مسیر نگاه نازگل را مي گیرد:



- امشب مسافرن
- هوم ... كاش مشكلشون حل شه... ساالر لیاقت خوشبختي 

رو داره
نگاه صابر متعجب میشود:

- به خاطر این ناراحتي؟! زندگي كه بدون مشكل نمیشه!
با سرش تایید مي كند. كمي این پا ان پا مي كند:

- صابر یه كاري ازت بخوام كمك مي كني؟
صاف مي نشیند:

- معلومه ... شما كافیه امر كنید
از لحن امیخته به شیطنتش لبخندي مي زند.

- من یكم پس انداز دارم
صابر منتظر و مشتاق نگاهش مي كند: خب؟

- مي خوام مـ ـستقل شم
لبخند از لبـ ـهاي صابر پر مي كشد و بین ابروهایش خط 

مي افتد و قاطعانه جواب مي دهد: حرفشم نزن
به زوایاي در هم رفته صورتش خیره میشود

- اما صابر تا ابد كه نمي تونم اینجا بمونم
- معلومه كه مي توني



اینبار سكوت میكند و تنها آهي مي كشد . اینجا را دوست 
داشت هرچند وجب به وجب خانه پر بود از خاطرات تلخ 

روزهاي افسردگي و تنهاییش اما شیریني روزهاي خوب ، 
تمام تلخیها را كمرنگ كرده بود.

اینبار سكوت میكند و تنها آهي مي كشد . اینجا را دوست 
داشت هرچند وجب به وجب خانه پر بود از خاطرات تلخ 

روزهاي افسردگي و تنهاییش اما شیریني روزهاي خوب ، 
تمام تلخیها را كمرنگ كرده بود.

- چند وقت دیگه كه ازدواج كردي و خواستي دست 
عروست رو بگیري و بیاري اینجا به حرف من میرسي

- نازگل باورم نمیشه...
با دست به ساختمان مقابلش اشاره مي كند: اینجا خونه 

توست و ازدواج من هم چیزي رو عوض نمیكنه ... تو و 
حاج خانم سر جهازیه منید ... و لبخند دندان نمایي مي زند 

كه با دیدن قیافه ناراحت نازگل سریع جمع میشود
و بالفاصله جدي مي شود:

- كسي چیزي گفته؟ نكنه زن داداش چیزي گف.
میان كالمش مي پرد: نه اصال ...

- پس فكر مـ ـستقل شدن رو از فكرت بیرون كن.
اصال مگه نمي خوایي درست رو ادامه بدي؟



سرش را تكان مي دهد
- پس اجاره خونه رو چطور مي خوایي بدي؟ فكر مي كني 
خونه خرج نداره؟ اون دوزار تومن كه از اموزشگاه بهت 
میرسه كه كفاف خورد و خوراكت هم نمیشه تازه دانشگاه 

هم كه بري دیگه آموزشگاه نمي توني بیایي. بحث سر 
حقوقت نیستا من تا اخر عمر نوكرتم. اما آدم باید اینده نگر 

باشه. پس اندازت رو براي روز مبادا نگه دار.

ساكشان را از صندوق اتوبوس مي گیرد و همراه شكوفه به 
طرف ایستگاه تاكسي مي روند. سفر با اتوبـ ـوس واقعا 
خسته كننده بود و حاال كمرش از نشستن طوالني مدت 

خشك شده بود خصوصا كه سر شكوفه تمام شب روي شانه 
اش بود و نمي خواست با جابجا شدنش او را از خواب 

بیدار كند.
در تاكسي را براي شكوفه باز مي كند و ساك را داخل 

صندوق عقب ماشین مي گذارد. قبل از سوار شدن نفس 
عمیقي مي كشد و هواي مه الود را به ریه هایش مي فرسد. 

از لحظه ورودش به این شهر كورسوي امیدي در دلش 
جوانه زده بود و بي دلیل خوشحال بود. كنار شكوفه روي 
صندلي مي نشیند و لبخندي به صورت خواب آلودش مي 

زند.



از داخل ساك حوله اش را بر میدارد و روي تخت مي 
نشیند. میل به خواب شدید داشت اما صداي شر شر اب و 

بوي شامپو و صابوني كه از حمـ ـام بیرون مي زد وسوسه 
كننده بود. پیراهن و شلوارش را در میاورد و روي تخـ ـت 

مي گذارد و مردد حوله اش را بر مي دارد و پشت در 
كشویي مي ایستد. نگران از عكس العمل شكوفه كمي تعلل 

مي كند. ترجیح مي دهد در بزند تا خلق شكوفه خراب 
نشود.

بالفاصله صداي اب قطع مي شود و صداي متعجب شكوفه 
را مي شنود كه با احتیاط از الي در سرش را بیرون مي 

آورد. به صورت خیس و موهایي كه آبش چكه مي كند 
لبخندي مي زند:

- بیام تو؟ تو وقت صرفه جویي میشه
ابروهاي شكوفه باال مي پرد، چندان راضي به نظر نمي 

رسد:
- كارم زیاد طول نمیكشه

اما ساالر مجال نمي دهد و داخل مي شود و بدون اینكه 
نگاهش پایینتر از صورت شكوفه هرز رود دستش را به 

طرف دوش اب مي كشد.
- ساالر داري چكار مي كني؟



- مگه همیشه از رفتار من شكایت نمي كردي... حاال مي 
خوام یكم رمانتیك باشم

... - رمانتیك ؟ مطمئني؟ یا فكرت دنبالـِ
- هیس... تو زن مني... حتي اگه فكرم پيِ یه چیز دیگه 

باشه هم خطا نكردم
فاصله شان را صفر مي كند و دو طرف صورتش را مي 
گیرد و روي لبـ ـهایي كه به نشانه اعتراض باز شده بود 

مهر خاموشي مي زند
وقتي نفس كم مي آورد و حس مي كند از كنترل خارج شده 
از او جدا میشود: اما دوست دارم با رضایت تو باشه. هوم 

؟
سر شكوفه را روي سـ ـینه خیسش مي گذارد و اهسته تر 
زمزمه مي كند: من صبر مي كنم اما تو داري ازم دورتر 

میشي! یعني تو هیج میلي به من نداري؟ اینقدر از من 
دلسرد شدي؟!

چانه اش را باال مي دهد تا به چشمهایش زل بزند.
- آخ ساالر آب رفت تو چشمم

جدا مي شود و چشمش را با انگشت مي مالد و ساالر خنده 
اش مي گیرد. شانه هایش را مي گیرد و به طرف خودش 

مي كشد.
- بیا اینجا ببینم



- ولم كن تو رو خدا... اون بیرون هم میتونستي حرفات رو 
بزني

بوسه اي روي گونه اش مي گذارد . شیر اب را مي بندد و 
حوله را دستش مي دهد: تا موهات رو خشك كني اومدم.
حوله را دور تنش مي پیچد و از حمـ ـام بیرون مي زند. 

شكوفه میان تخـ ـت نشسته و با چشمهاي بسته به فكر فرو 
رفته اما به محض ورود ساالر چشمهایش باز مي شود نیم 
نگاهي مي كند و بالفاصله نگاه مي گیرد و به دیوار مقابل 
تخـ ـت زل مي زند. لباس مي پوشد و زیر لحاف مي رود 

و با دستهاي قویش شكوفه را به طرف خودش مي كشد .
- تا وقت صبحانه یك ساعتي داریم. یكم بخوابیم؟

تالش مي كند جدا شود اما نمي تواند. ساالر حـ ـلقه دستش 
را تنگتر مي كند و بینیش را داخل موهاي خوش بویش 

فرو مي كند.
- اعتراض نكن. جات خوبه.

- راحت نیستم
دستش را كمي شل تر مي كند و شكوفه از فرصت پیش 

امده استفاده و پشت به او مي چرخد:
- اینقدر از من دلخوري؟ كه حتي حاضر نیستي تو بغـ ـلم 

بیایي و نگام كني؟!
-[سکوت]



- مگه چكار كردم؟
-[سکوت]

- چرا حرف نمیزني؟
- نمي دوني؟!

نیم خیز میشود و ارنجش را تكیه بدنش مي دهد : از كجا 
باید بدونم؟

شكوفه همانطور پشت به او ، سرش را كمي به سمتش مي 
چرخاند: مگه خوابت نمیومد؟

- نه دیگه ، تا جوابمو ندي خوابم نمیبره كه.
- تو كه هیچوقت براي من ارزش قائل نبودي حاال چي شده 

یه دفعه اي برات مهم شدم؟
با بهت روي صورتش خم میشود: شكوفه؟ این چه حرفیه؟ 

اگه مهم نبودي االن اینجا نبودیم
- منت یه مسافرت و سر من نذار اونم بعد اینهمه سال

رفتار شكوفه ناراحتش كرده بود. تالشش را براي بهبود 
رابطشان مي دید و هیچ كمكي نمي كرد. كالفه دستي به 

صورتش مي كشد و كامل مي نشیند :
- نه منت نمي دارم دندم نرم ، وظیفمه... تو هم خانمي 

كردي تا حاال با نداري من ساختي ...اما واقعا راجع به من 
اینطور فكر مي كني؟ شاید بلد نیستم عالقه مو به زبون 



بیارم یا نشون بدم ... اما فكر مي كنم از رفتارم متوجه مي 
شي كه چقدر برام مهمي

- خداي من ، من از رفتارات چي باید برداشت مي كردم؟!! 
تمام این سالها خودخوري كردم ، گفتم حتما چون از سر 

اجبار با من ازدواج كردي اینقدر بي توجهي... صبر كردم 
اما نشد...اونطوري كه دوست داشتم نشد

- صبر كن ببینم كي گفته من به اجبار باهات ازدواج كردم؟
- الزم نیست ازم پنهون كني از همون اول هم مشخص بود 

كه این ازدواج به میل تو نیست ، تو منو نمي خواستي... 
اما نمي تونستي مخالفت كني

تعجب مي كند:
- اشتباه مي كني. من فقط شرایط ازدواج رو نداشتم ... 

درامدم كفاف خرج خونه رو نمي كرد... مهرانه و صابر 
هم بودن و خرج درس و مدرسه اشون ... من جاي 

پدرشون بودم باید سر و سامونشون مي دادم .خودت كه 
بودي و میدي... مگه مادر چقدر از خیاطي در میاورد 

كـ...
میان حرفش مي پرد:

-تو هم گفتي كي بهتر از شكوفه بدبخت ... كه از بوق 
سحر، هر روز میاد نوكري خانوادم رو میكنه ؟! هم حرف 

مادرت رو گوش دادي هم در حق من یه ثوابي كردي



از كوره در مي رود: ثواب ؟! بعد اینهمه سال زندگي 
مشترك ، خوب جواب من رو دادي ! شب تا صبح جون 

مي كندم، خودم رو به اب و آتیش مي زدم چرا؟ چون نمي 
خواستم تو هم مثل مادرم چشمت رو پاي چرخ بزاري ... 

بي انصافي ... بي انصاف
سكوت مي شود

- راست مي گي جون مي كندي، اما پولي كه در میاوردي 
یا خرج دختر داییت مي شد یا صابر و مهرانه پس به 

خاطر من نبود.
با تاسف سرش را تكان مي دهد:

- خیلي بي انصافي شكوفه! من هیچوقت برات كم نگذاشتم 
... از هیچ نظر ... القل خودم اینطور فكر مي كنم .

-من بي انصافم اما مگه تو هم انصاف سرت میشه! اینهمه 
سال من اذیت شدم و دم نزدم ... حاال همه كمبودهام عقده 
شده و سر دلم مونده. آرزو به دلم موند یه روز از خواب 
بیدار شم و مجبور نباشم برم پایین ... از همون هفته هاي 
اول ازدواجمون باید وظایفمو با دقت انجام میدادم انگار نه 
انگار من تازه عروسم. شد یكبار دوتایي بریم گردش؟ نه ! 

چون خانوادت همیشه كنارمون بودن ...ساالر من فقط 
محتاج توجه تو بودم ، درست همون موقعها كه وقت 

اضافت رو تو مطب مشاور و روانپزشك براي نازگل مي 
زاشتي... مثال شوهر من بودي!



- خداي من ... نازگل مریض بود، جز ما كسي رو نداشت. 
به حال خودش رهاش مي كردم؟

حق به جانب ابرویي باال مي اندازد: دیدي؟ هنوز هم قبول 
نداري ....اما واقعیت اینه كه تو براي همه وقت داشتي جز 

من .
و با تمسخر ادامه مي دهد: البته جز شبها كه به خاطر 
نیازت ، محبتت عود مي كرد، فقط هم به فكر ارضاي 

خودت بودي ....
وا مي رود. طاقت شنیدن این حرفها را نداشت . در كمد را 

باز مي كند و با سرعت شلوارش را عوض مي كند. كلید 
اتاق را از روي میز بر مي دارد و به طرف راهروي 

منتهي به در مي رود اما نرسیده به در بر مي گردد:
- شش سال تحت درمان بودیم ... من  كارمند خرجش رو 

نمي رسوندم اما هیچوقت نگفتم ادامه ندیم چون نمي 
خواستم ناراحتت كنم ...اگه پنهاني مسافر كشي مي كردم به 

خاطر تو بود نه بچه . سرش را پایین مي اندازد تا عكسل 
العمل او را نبیند.هرچند كه شكوفه قدرنشناس بود اما از 
اینكه سالها این موضوع را پنهان كرده بود پشیمان نبود.

دستگیره را مي چرخاند، انتظار اینكه رفتار شكوفه یك شبه 
تغییر كند دور از ذهن بود.



- مي رم یكم هوا بخورم ... یكم استراحت كن تا بیام با هم 
بریم صبحانه بخوریم.

به محض ورود به اتاق و بعد از سالم و احوالپرسي ، 
مهرانه معرفي مي كند: نازگل دختردایي ما

لبخندي مي زند و دست دختر را كه به سمتش دراز شده 
بود مي گیرد و نزدیك صابر مي نشیند.

صابر به سمتش خم میشود و پچ پچ مي كند: ببخش نتونستم 
بیام دنبالت و با ابرو اشاره اي به دختر مي كند.

- فكر كنم ساالر منو بكشه...
و خیره به چشمهاي سوالي نازگل ادامه مي دهد: آخه آدرس 

رو من... اما با دیدن اشاره پر از اخم ساالر صاف مي 
نشیند و ادامه نمي دهد.

- نمي دونم چطور ازتون عذرخواهي كنم... برادر ناتني 
من خیلي روي من حساسه و گویا شما رو كه دیدن اشتباه 

برداشت كردن. لبش را گاز مي گیرد و ادامه نمي دهد.
- باید همونجا توضیح مي دادین تا این اتفاق نیفته...

- من هر طور كه شما بفرمایید جبران مي كنم... هزینه 
درمان و بیمارستان رو بفرمایید تا الاقل اینطور از 

شرمندگي در بیاییم
نازگل نگاهي به ظاهر ساده و چادر مـ ـستعملش مي 

اندازد. در صورت ساده و بي آرایشش لبـ ـهاي كوچك و 



برجسته اش جلب توجه مي كردند. با وجود سن كم اعتماد 
به نفس باالیي داشت

- نیازي نیست خانم ... من از كسي شكایت ندارم. لزومي 
نداشت این همه راه رو تا اینجا تو زحمت بیفتید. و با كنایه 

ادامه مي دهد: ممكنه دوباره سوتفاهم بشه
دختر از این طعنه سرخ میشود و سر به زیر مي اندازد.

مهرانه جرات به خرج مي دهد:
- بفرمایید، چاییتون سرد شد.

سرپا مي شود: من دیگه رفع زحمت كنم
كسي تعارفش نمي كند. بي حرف كیفش را بر مي دارد و 

به طرف در مي رود.
سه ماه بعد:

نازگل از پنجره بیرون رو نگاه میکرد و به تمام اتفاقات 
تلخ این سالها فکر میکرد و ناراحت از اینکه مادرش نیست 

تا خوشبختی دخترش رو ببینه.
با صدای شهاب به خودش اومد و اشک گوشه چشمش رو 

پاک کرد و یه لبخند زیبا گوشه لبش نشست.
با دیدن شهاب با اونهمه خرید خندش گرفت و به کمکش 

رفت.



بعد از ازدواجشون این اولین مهمونی بود که داشتن و 
نازگل خیلی دستپاچه بود که همه چیز مرتب باشه.

شیال و حسین از همه زودتر اومدن،شیال خیلی رفتازش با 
نازگل عوض شده بود و حتی مادر و وپدر شهاب هم از ته 

دل نازگل رو دوست داشتن و پشیمون از رفتار گذشته 
شون و خیلی بهش احترام میذاشتن .نازگل با مهر و محبت 
و گذشتش تو نسته بود شهاب رو با خانواده اش آشتی بده.

مهمونها دیگه همگی اومده بودن.شکوفه و ساالر آخر از 
همه اومدن و دختر کوچولو و شیطونشون که بتازگی به 
فرزندی قبولش کرده بودن با شیطونیاش حسابی همه رو 

سرگرم کرده بوده مخصوصا صابر رو که به تازگی نامزد 
کرده بود و عجله زیادی برای پدر شدن داشت.

نازگل از آشپزخانه به جمع گرم و صمیمی خانواده اش 
نگاه میکرد و جای خالی مادرش و تنهایی حاج فیاض رو 

حس میکرد.
نازگل داشت به جمع نگاه میکرد و تو فکر و خیال خودش 
بود که دستهای شهاب رو شونع هاش حس کرد و با شنیدن 
صدای شهاب که دم گوشش زمزمه میکرد دیگه هیچ وقت 

تنهات نمیذارم ، با تمام وجود خوشبختی رو حس کرد.
**پایان فصل اول**


