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 یباسمه تعال
 

 مقدمه:
 فردا خیلی دیر است ،

 باید از همین "لحظه" شروع کنم !
 نباید بگذارم عقربه ها مرا ُدور بزنند ؛

 
 می خواهم دست بَبرم در ذهنم ؛

 هر چه افکاِر منفی دارد ، خالی کنم!
 باید جا برای احساساِت خوب باز کنم.

 
 خاطرات ُمرده ی زیادی 

 روی دستم باد کرده است!
 تماِم کهنگی ها را باید خاک کنم.

 
 پروانه های زیادی در من
 سر از پیله در آورده اند؛

 وقِت آن است که از خودم آزاد شوم!
 من هنوز 



 به پرواز با بال های شکسته 
 ایمان دارم...
 پی نوشت:

ص شته ای حدودًا با فا شت به زمان گذ ستان روندی تناوبی با برگ ه ی لدا
 دو ساله داره، بنابراین با این دیدگاه کار رو مطالعه کنید.

**** 
صدای ناله هایش که پیچید در گوشش، چشم بست و سخت شد. برای امروز 

 لباس رزم پوشیده بود و میدانست بازی از پیش تعیین شده را او برنده است!
 

 _چطور دلت اومد؟
 زندگیم کردی نامسلمون؟به کدوم گ*ن*ا*ه ناکرده رخت سیاه تن دل و 

سررر خواهر و مادرت این بال میومد، نشررون افتخار میزدی رو سررینه ی نامرد 
 روبروت؟
 چرا من؟

 
و او چقدر خشم داشت، هنوز صدایش را ول نداده بود که سقف را روی سر و 

 تن ظریف دخترک خراب کند؛ هنوز فرصت میداد.
پر درد او را برای حال صرردای هررده زدن هایش را میشررنید و با خیرگی نگاه 

 خوبش، ترجمه میکرد و گرم میشد از تصمیمش!
 
 ؟یخانواده م و خودم نبود یخدانشناس فکر آبرو یتو_



 من جواب بابا و مامانمو چی بدم؟
 من جواب خدامو چی بدم؟

سایید برای دختر  شه انداخت بر تنش، دندان روی هم  سم خدا و ناموس رع ا
 شده ی روبرویش.مورد تاخت و تاز 

 گام هایش تعادل برقرار میکرد بر وزن زمین و جاذبه اش!
 کنارش نشست و غرید:

 دختر حاج رها! اریزبونت ن یاسم خدا رو رو_
 تو حالل و حرام بودنش شک دارم! ،یکه باهاش بزرگ شد یا لقمه

 ش باشد!باورش نمیشد این ببر درنده ی امروز، همان عاشق زار دیروز
شناس  شوند به نگاه این مرد خدا ن شم هایش خیره  ست چ آخ که دلش نمیخوا
شق به یغما برد و حال  سیده و نخ نمای ع که تمامی دار و ندارش را با طناب پو

 فقط مرگ بود که شاید آرامش میکرد.
 

 جواب حاج رهای عزیزتر از جانش را چه میداد؟
 جواب مادری های نرگس را چه میداد؟ 

ب اویی را که زانو میسابید رو به قبله اش هم، همین عرق شرم و خدالتش جوا
 کفایت بود؟

ذهن بیچاره اش کمی فراموشرری میخواسررت، چه کرده بود که عاقبتش بدتر از 
 یزید شده بود!
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 .شهیم رمی_پاشو زودتر، داره د
 
 را سفت تر چنگ زد!ش لباستشر داوود،  یصدا با

 داشت:و صدایش برق نبود اما رعد 
 

_سرم تو زندگیم بود، این همه سال بی حرف رفتم و اومدم؛ ندابتم قیمتی نبود 
 یا از عهده قیمتش برنیومدی که بهش چوب حراج زدی؟

 انسان ندیدی یا نبودی که فروختیم به یه ه*و*س؟!
 کج قدم برداشتم که تو مثل سیل اومدی و ویرونم کردی؟ کدا

 
دوباره و دوباره چشمه ی اشکش جوشید، هق زد و مرثیه خواند بر گور دخترانه 

 های از دست رفته اش...
 

قلب ناسورش آتش گرفت، چشم دوخت به دختر حاج رهای معتمد غریب و 
چشم بست و آتش به آشنا؛ ناموس دزدی در قاموسش نبود اما آتشش زدند که 

 جان و آبروی دیگری انداخت.
 

 شاید قلب سردش آرام گیرد و دیگر شرم زده ی نگاه بارانی ساحلش نباشد.

 در صدایش بغض مردانه ای النه کرده بود اما وقتش نبود، هنوز کار داشت.
 



شد همان مرد  سقف انباری انداخت و باز  باید پیش تر برود، نیم نگاهی رو به 
 می امروز:خشک و زخ

 
_وقت ندارم تلفت کنم، لباساتو بپوش برسونمت البته اگه بهت مزه نداده باشه 

 و نخوای دوباره تدربه ش کنی با چند تا غول بیابونی دیگه!
 

صرردایش در نمی آمد، بارانی بود و ناباور. کاش دیروز خواب به خواب میرفت 
ستن آبروی پدر و شکیا سوار نمیشد ماشینی را که مقصدش شد به تاراج رفتن 

 کمر مادر و شرمندگی برادر و بی آبرویی خودش.
 

 _من باهات هیچ جا نمیام.
خودتو برسررونی به ماشررین، وگرنه ت ررمین _از االن فقط ده دقیقه وقت داری 

 نمیکنم تا شب چیزی ازت مونده باشه که برسه دست حاج رها! خود دانی.
 

 این را خونسرد گفت و رفت.
 

یه سررر داد، داوود برگشرررت و نگاه نازنین تن  دردمندش را به بغل گرفت و مو
 سردی مهمانش کرد:

 
 _وقت زیاد داری واسه حالت گریه خرج کنی.
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فقط ده دقیقه واسه اومدنت منتظر می مونم، یه ثانیه باال پایین شه اثری از آثارم 
 نمی بینی.

 
به محوطه ی کثیف و با سرررعت خود را  باز کرد و  بار را  باغ  در ان متروکه ی 

رساند، کم کم سر و کله ی بهمن پیدایش میشد و آن وقت بود که نمی توانست 
 دختر چموش را ندات دهد از زیر نگاه های هیز آن مردک هیچی ندار!

به آن روز و لحظه کسرری اجازه  تا  که  نازنین،  قل بودن  عا به  ما امیدوار بود  ا
 نداشت به حریمش دست درازی کند.

ای کاش جنس این دختر تازه معلم شررده بندل میبود؛ که حسرررت خورد که 
 نبود.

 درب باغ را چهار طاق باز کرد تا بتواند ماشین را از آندا خارج نماید.
 

**** 
 

از آینه نگاهی انداخت به چهره ی تکیده ی دختری که تا دیروز لبهایش به ناز و 
 غرور میخندید و امروزش شده بود عاقبت زن های خیابانی!

 
 باید بودن این دختر را در زندگیش تثبیت میکرد:

 



_دو هفته فرصت داری خانواده تو راهی کنی واسه خواستگاری، نه مایه دارم؛ 
نه ننه و بابای درسررت درمون دارم که به کالس حاج رهررا محمدی بخوره اما 

 فعال دست دخترش زیر سنگ منه.
 

گه نم حاج یخوایا تک دختر  یه عمر به،یناند یپس فردا بفهمن  که سررر   ،
برافراشته ی بابات سر به زیر نشه؛ خودتو به آب و آتیش میزنی این خواستگاری 

 ردیف شه!
 

 نازنین تیز نگاهش کرد با همان نگاه پر درد:
 

 _بمیرم شرف داره که با تو باشم.
 

 سر چرخاند سمت دخترک:
 

 تو جوب می مونه، میتونی جمعش کنی؟ _آبروی رفته مثل ریختن آب
جمع کن خیالی نیسرررت، فقط اون زمان دیگه نیای دم پرم که خودم ته مونده 

 آبروی حاجی رو به باد میدم.
 

_خیلی لدنی، امیدوارم اگه خواهر داری به بدترش مبتال شرره و همه وجودت 
 بسوزه و بی آبرویی تونو جار بزنن تو کوی و برزن.
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جوش و خروش آمده اش پشررت دسررتی شررد که بر دهان او خشررم و غیرت به 

 فرود آمد:
 

_قبل اینکه فکت بدنبه، اول از مغز پوکت کمک بگیر که هر حرفی رو نشخوار 
 نکنی!

که خربزه آبه  باش  یه، تو فکر خودت  ثال زدن بت و آبروش م دا خواهر داوود ن
 دختر معتمد محل!

 
ه یه شب خونه نبودنت توجی فعال تا رسیدنت فکر سر هم کردن دروغی باش که

 میطلبه البته اگه شب اولی باشه که خونه نبودی و عادت شون نباشه!
 

نازنین سرراکت و مغموم سررر به شرریشرره ی ماشررین تکیه داده و نمیدانسررت چرا 
 طعمه ی هوای دل نامرد روبرویش شد.

 
تک دختر حاج رهررا بود و دردانه ی نرگس، هیچکس اجازه نداشررت خم به 

 بیاورد که جوابش؛ توبیخ پدر مهربانش میشد.ابرویش 
 

چطور میتوانست مردی را به همسری انتخاب و معرفی نماید، که شاگرد مغازه 
 ی پدرش از او سرتر بود!



چطور میتوانسررت با عزیزانش مخالفت کند هنگامی که تا به این سررن، روی 
 حرفشان نه نیاورده بود!

 
زندگی دخترانه اش را به لدن رسررانده چطور اصررال این مرد را میپذیرفت وقتی 

 بود!
کلی چرا در مغزش بودند که جوابی برایشرران نداشررت، زندگیش از امروز چه 

 تغییری میکرد را هم نمیتوانست ه م کند.
 

 _خوش گذشت.
 

حواس پرت شده اش را جمع کرد و خیابان آشنای پیش رویش را دید و به خود 
 لرزید!

در خانه ی پدریش، نمیدانسررت بهترین سررکوت کرد و نگاهش میخ شررد به 
 برایش در این بدترین زمان زندگیش چه بود؟!

 
ست کوهی  سرش به دوران افتاده بود و میخوا شت،  تاب رفتن و نای ماندن ندا

 باشد تا سرش را به آن بکوبد و خالص!
 تنها شانسی که داشت خلوتی کوچه بود.

 
 _اسکورت کنم تا در منزل بانو؟!
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ش شت  ستانش م شرم و آبرو را د ده بود روی پایش، جواب طعنه ی این مرد بی 

نداد. میدانست که همیشه استقاللش را داشته اما دختر حرف روی حرف پدر 
 و مادر زدن هم نبود.

 با آبروی رفته اش چه میکرد؟
سر حاج کاظم هم قوز باال قوز این زندگی رو به  ستگاری محمود پ جواب خوا

 تاریکش بود!
 
 ن؟یاز ماش یکن یکه دل نم یهست یشب شد مادمازل، منتظر چ_

تا دیروز سررر به ابر غرورش میسرررابید و امروز غرور و متانتش آماج حمله ی 
 مردی غربتی شده بود و جوابی برایش در آستین نداشت.

 
صله گرفت از تلخی مثل زه ست و پای لرزان فا ست و بیحال با د س ر داوود و 

قدم برداشررت به سرروی خانه ای که قرار دلش بود و امن ترین جای جهانش، و 
سؤال  امروز میرفت تا با قدم های ندس و کثیفش حرمت پاکی آن خانه را زیر 

 ببرد.
 

 _کیفت رو جا گذاشتی، بگیرش.
 

آرام برگشت، همانطور که سر به زیر و محدوبانه اشک میریخت؛حرف اول و 
 آخرش را حواله ی دل داوود کرد:



 
_اگه روزی جواب این کارتو از خدا گرفتی، هیچوقت حاللیت طلبیدن از منو 
شت خودت  تو برنامه زندگیت نذار که از االن تا فردای قیامت؛ لعن و نفرینم پ

 و زندگیته.
 

 کیف را گرفت و سر برگرداند و راه رفته را برگشت.
 

**** 
 

شه ی اتاقش تکان  ست پدری بود از گو سیلی د نخورده بود و هنوز محو برق 
 که برایش از هر واجبی واجب تر و از هر حاللی، حالل تر بود.

 
سید  شد و از مریم میپر شت و دروغش باورش نمی کاش آنقدر به او اعتماد ندا

 که دخترش چرا شب آندا ماندن را به خانه برگشتن ترجیح داده است.
 

رد و جان میگرفت از تن دخترک دل شررکسررته کاش به یک سرریلی بسررنده نمیک
 اش...

 
صردای در باع  شرد چشرم بچرخاند، مادر دل نگرانش نمیتوانسرت تنهایش 

 بگذارد:
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_نازنین جان بیا یه چیزی بخور فدات شررم، به خدا از نگرانیش بود اگه دسررت 

 روت بلند کرد. پاشو دورت بگردم.
 

گلوگیر شده بود. سری به مخالفت صدایش در نمی آمد، نگفته های آبرو برش 
 تکان داد.

 
_نکن با خودت ایندوری، به جان خود یکی یه دونه ت پشرریمونه. تا حاال از 
یاد  نه و ب نه ش بشررک پدرو نذار غرور  حاال  لت نکرده،  نازک تر خرج د گل 

 عذرخواهی.
 _مامان.

 _جان مامان؟
 _باهاتون حرف دارم.

 _بگو دورت بگردم.
 با بگو._با هر دوتون، به با

 _باشه میرم صداش میزنم.
 _حرف دارم اما نه امروز، فردا.

 
نرگس نگاهی مردد به چهره ی سرد و بی رنگ دخترش کرد و چاره ای جز قبول 

 حرفش نداشت.



با استیصال دل کند از دختر و اتاقش، نمیدانست چرا با یک سیلی دخترشان تا 
صررحبتی با برادرانش  به این اندازه غمگین شرررده بود که حتی حاهررر به هم

 نمیشد.
 

 _باشه مادر هر طور صالح میدونی، از بابات که دل چرکین نیستی نه؟
 _نه.

 _قربون دل نازکت برم، پس شامتو بخور. روی منه مادر رو زمین ننداز.
 _چشم.

 _بی بال باشه چشمات.
 

یادش آمد که از همان بچگی، چشررم گفتنش قند آب میکرد در دل بزرگ حاج 
 رها.

د از بیست و شش سال چشم گفتن و بی بال شنیدن، باید در روی همان پدر بع
همیشرره مهربان و این مادر همیشرره نگرانش می ایسررتاد و پرده برمیداشررت از 
آبروی رفته اش، باید از رفتن از روی اجبار و ناچاری میگفت؛ چقدر خسررته 

 بود برای این همه از خود گفتن...
 

شتر ب ستاویزی بود که برای چنگ شماره همراه داوود نی ود به قلبش، اما تنها د
 زدن و حفظ همان مقدار کم از ته مانده ی ندابتش داشت.
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**** 
 

شبو  شمای بابات بگی با میل دل خودت  _اگه میخوای پا جلو بذارم باید تو چ
 باهام بودی.

 
 هماتش برد از این وقاحت و پستی، این دیگر در توانش نبود. این بی آبرویی زند

 زنده جان میگرفت از تن آن کوه پر صالبتش.
 

یت بردی از دخترش، چرا میخوای خودشررو ازم  که حیث جدان تو  خه بی و _آ
 بگیری؟

 مگه حاج رها چه بدی بهت کرده که تقاصش اینه؟
_اون که پدرت چه گندابی باال آورده بماند به وقتش، پای کرسرری میشررینیم و 

 ن روز نیست. واست نقل میکنم یه روزی که االن او
 حرفم دو تا نمیشه، فقط با همین شرط منو می بینی.

 _کی لقمه ی سفره ی مردم داده دستت که شدی حروم زاده؟
_چرتکه میندازم همه شررنیده هامو، بعد یدا همه شررو تالفی میکنم. ککم نمی 

 گزه از شنیدن یه مشت حرف مفت، پس وقتی راهی شون کردی تماس بگیر.
 نمیخوام شماره ت روی گوشیم بیفته. حله؟غیر اون باشه 

 



شم به پندره ی اتاقش دوخت، چطور تمام محدوبیتش  قطع کرد و ماتم زده چ
به عمد و از روی میل دل  پا میگذاشرررت و از دختر نبودنش، آن هم  به زیر  را 

 سخن سر میداد؟!
 

دختری که به اذن پدر چادر به سررر کردن و نکردنش اجبار نداشرررت اما حیا 
 تنش ذاتی بود.داش

 روزهایش، تعریف واهح درد شده بودند و از دستش کاری بر نمی آمد...
 

**** 
 

_حرفتو بگو مامان جان، چیزی الزم داری؟ وسرریله ای یا لباسرری؟ پول کم 
 داری؟

 
 _خانم بذار خودش حرفشو بزنه، فرصت حرف زدن نمیدی که.

 
ی اش روی رو گرداند به سررمت چهره ی رنگ پریده ی دخترش،جای سرریل

 صورت نازدانه اش سنگینی میکرد روی قلبش:
 

 _بگو بابا جان.
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 سر به زیر انداخت و لب از هم باز کرد:
 

 _من میخوام با اجازه تون ازدواج کنم.
 

نازنینش آنقدر محدوب و پاک بود که هیچگاه نبودنش در این خانه را تصررور 
 نش هم جدید بود.نکرده بود. اما این اخالق بی پروا سخن به زبان آورد

 
 _دخترم محمود رو قبول کردی؟

 _نه.
 _پس کی رو انتخاب کردی عزیزم؟

آدم صالحی باشه توش حرفی نیست ولی باید بابات بره دنبال تحقیقات و نام و 
 نشونش.

 
 _اجازه هست ما دو تا بیایم تو مدلس خانوادگی، یا بح  اختصاصیه؟

 
محمدی که جانش برای این خواهر سر همه به سمت در و چشم های کندکاو 

 در میرفت، ثابت شد. حاج رها به حرف آمد:
 

 _اگه بح  قابل عرض بود، خودم باهات در میون میذارم.
سیاه، شاید به این بهونه بشه یه ناخونکی  _پس من میرم آشپزخونه دنبال نخود 

 زد به شیرینی های نرگس خاتون که بوش هوا شده.



 
شت رو شیرین بود و عامل لبخندی بر جا گذا سر  ی لب پدر و مادرش، این پ
 شادی خانه ی پر مهرشان.

 
 _خب بابا جان، نگفتی کی دل برده از دخترم؟ الیقش دیدی؟

 
که هر  ماتی بود  بال ردیف کردن کل ته اش، دن به هم ریخ نازنین غرق ذهن 

 کدامش عرق شرم به تنش مینشاند...
 

 _نازنین مادر؟
 

 به سیاهی مهربان چشمان مادرش:سر بلند کرد و چشم دوخت 
 _وهع مالی خوبی نداره، پدر و مادرم همینطور!

 
شد.  در دهانش تعریف بیدایی که داوود الیق آن هم نبود، بر زبانش جاری نمی
یک دروغ برای رفع شک نداشته ی پدر و مادرش، دلیلی نمیشد که دم به دم بر 

 زبان جاری سازد.
 

ونه ای نه خونواده ای؟ پس چی داره که داری _دخترم یعنی هیچی نداره؟ نه خ
 ازش حرف میزنی؟
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 _نمیدونم.
 

خودش هم کالفه شده بود از این وهعیت، میدانست نمیتواند ح ور کسی را 
 که خودش هم نمیشناخت به اثبات و قبول نظر پدر و مادرش برساند.

 
جلو  _من فقط همین آدمو به عنوان همسرررم میخوام، اصرررار داره هر چه زودتر

 بیاد اما قبلش باید ازتون اجازه میگرفتم.
 

 _دختر بابا، همسر همچین مردی شدن غایت آرزوهاته؟
 

چه میتوانسررت بگوید از چال کردن تمام آرزوهای رنگی و دخترانه اش که مثل 
 حباب در صورتش ترکید و او را از خواب بیدار کرد. چگونه میگفت؟

 
 میکنه._لیسانس داره، تو یه مکانیکی کار 

به اون پسررر ترجیح دادی واسررره  _نازنین جان محمود چه عیبی داره که اینو 
 پیشقدم شدن و خواستگاری؟

_چون این یکی ازم چیزی رو گرفته که اون یکی نمیتونه ازش بگذره و سرررشررو 
باال بگیره از داشررتن دردونه ی حاج رهرررایی که رفیق شررفیق و یار گرمابه و 

 گلستان پدرشه!
 

 و الل شد، باألخره به زبان آمده بود.نفسی کشید 



 
نرگس چند بار جمله ی دخترش را مرور کرد و نفهمید چه نداشررته ای میتواند 

 او را از عروس حاج کاظم شدن که افتخار هر خانواده ای بود، دور کند.
 

_مادر من نمی فهمم چی میگی. تو چی کم داری که الیق محمود نباشرری و 
 ونی؟خودتو همسنگ اون پسر بد

 
 _من با اون پسر ازدواج میکنم.

 
 صدای حاج رها که تا آن لحظه به فکر فرو رفته بود، داغ زد روی دلش:

 
_دختر دو چیزش واسرره خوشرربخت شرردن کفایت میکنه:یکی حیا و عفتش، 

 دومی تو خانواده بزرگ شدنش.
جفتشو داری با کلی حسن و خوبی دیگه، میدونی که واسه از این خونه رفتنت 

ستتو بذارم چم شه هر کی از راه رسید، د سرت نگرفتم؛ اما این دلیل نمی اق رو 
 تو دستش.

این پسررر با این وییگی هایی ناقصرری که ازش گفتی بعید میدونم بتونه زندگی 
 مقبولی واست بسازه.

 پس چرا اصرار داری به اومدنش؟
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شم شد اما حرف آخر را همین اول باید میزد. چ ست  س ست در دلش،  ش  لرز ن
 بست و پلک روی هم فشرد تا شکستن عزیزترین هایش را نبیند:

 
_چون من دختر نیستم و هیچکس جز اونی که اینو ازم گرفته، نمی تونه شریک 

 زندگیم باشه!
 

 صدایی نبود، نفسی هم نبود؛ کاش مرگش همین لحظه میرسید.
 

 _یا جده ی سادات، رها چی شد؟
 

ناقوس مرگش شرررد و  مادر  یاد  تاد و دیگر هیچ این فر تاقش اف حال کف ا بی
 نداشت...

 
 پندره به رویم بگشا کمی

 من از هدوم این همه دیوار
 امیخ زده

 در سکوت سایه ها
 های دیداراز انتظار وعده

 های خاموشاز وحشت صیاد
 های در خود شکستهاز فریاد

 از دست دلم



 که فرار باید بکنم
 اممن مانده

 ساعت های بیدر هیاهوی ثانیه
 زنمتنگیم را قدم می دل

 روی رد پای تو
 در هوای تو

 انتها و طوالنیست... بی که چی
 

**** 
 

چشررمانش مثل همیشرره فقط جلوی پایش را میدید، از همان کودکی ماهرخ 
سر به زیر بارش آورده بود و این اخالقش هیچ دخلی به وجود پدر معتاد  خانم 

 الجونش نداشت.
 

 سالگی کار کرده بود و خرج خانواده اش را تأمین کرده بود.چهارده -از سیزده
تمام دنیایش در خیر ببینی مادر و شرریطنت برادر و لبخند محدوب سرراحلش 

 خالصه میشد و عدیب آن پدر بی رگ در این جمع جایی نداشت.
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با گرفتن لیسانس مکانیک، کارش از وردست بودن به دست راست آقا منوچهر 
کرده بود و با پاکی و تالش روز به روز احترام بیشررتری برای شرردن ارتقاپ پیدا 

 خودش میخرید.
 

صدقه سری او بود که پدرش نتوانسته بود همان خانه ی فسقلی و درب و داغان 
را بفروشد و آواره شان کند. تنها کسی بود که حرفش برو داشت و در و همسایه 

نش ید طلسم مدرد بودبدشان نمی آمد دخترکانشان را سروقتش بفرستند، شا
 بشکند.

 
خواسررت کلید بیندازد که صرردای جیح سرراحل، ترس بر دلش انداخت و به 

 دستش سرعتی بیشتر داد.
چشررمانش ناباور به صررحنه ی زنده ی پیش رویش خشررک شررد، سررهراب با 
کمربند کهنه اش به جان سرراحلش افتاده بود و با تمام زور نداشررته اش از سررر 

 ود می آورد.خماری؛ بر تن ظریفش فر
 

 _چه خبره تو این سگدونی؟
 

 صدای دادش آنقدر بلند بود که سهراب را هم بلرزاند.
 

 _مرتیکه ی بی همه چیز باز جنست تموم شده، افتادی به جون اینا؟
 



 سهراب بینی اش را باال کشید و چشم غره ی بی حالی حواله اش کرد:
 

 یده؟_باید از تو اجازه بگیرم واسه تربیت این گیس بر
_قبلنم بهت گفتم، ولی ایندفعه م گوشاتو کامل باز کن. سر انگشتت به یکی از 
این سرره تا عزیزکرده ی داوود بخوره، جات تو جوب سررر کوچه سررت تا وقتی 

 جونت در بیاد و شرت از دنیا کنده شه!
 اینو خوب آویزه ی گوشت کن.

شریرت چه _بچه بزرگ کردی ماهرخ خانم، صرداشرو ول میده رو سرر باباش! 
 پاک بوده!

 
سریش نم چشمانش را میگرفت،  ماهرخ که گوشه ای ایستاده و با گوشه ی رو

 گفت:
 

 _بچه م حرف حق میزنه چرا آتیشی میشی؟
خدا خودش میدونه که با پول حالل زحمت کشررید خودم بزرگش کردم نه پول 

 حروم مواد فروشی تو.
 

سمت اتاقک ت ی نهاییش کج کرد، از وقتسهراب برو بابایی گفت و راهش را به 
اوهرراعش زیادی خراب شررده؛ داوود به خاطر سرربحان و سرراحل او را به اتاق 

 کوچک و نمور کنج حیاط تبعید کرده بود.

http://www.roman4u.ir/


 
سته ای  شد. لبخند خ ساحل می آمد و دل داوود ریش می صدای هق هق آرام 
روی لب نشاند و سر خم کرد تا بتواند نگین های خاموش و غمگین خواهرکش 

 ببیند: را
 

 _ببینمت چشم آهویی.
 

 صدایش قطع شده بود اما سرش باال نیامد و دل داوودش بی تاب تر شد:
 

_تو که میدونی نازت خروار خروار قد خر مش حسررن واسرره من خریدار داره، 
 پس ادا اومدنت واسه چیه بهارنارنج؟

 
 داوود هم پدر بود، هم برادر. لبخندش کمرنگ اما از ته دل بود.

 را کمی باال گرفت و با همان معصومیت به چشمان همه کسش زل زد.سرش 
 

_داوود پیش مرگت، چه خبطی در نبودم کردی که امروز بابت خماریش پاچه 
 تو رو گرفته؟

 
 غم در نگاهش نشست و آرام لب زد:

 



_میگه دست و پاتو میشکونم اگه از فردا بری کالس کنکور که بعدش دانشگاه 
 و....بری دختر خراب شی 

 
دست داوود روی لبش قرار گرفت و وادار به سکوتش کرد، این دختر را خودش 

 بزرگ کرده بود و پدرانه هایش پر رنگ تر از سهراب بیخیال بود:
 

شی  ست، قبول ب سب به در شینه. تو بچ _تا وقتی منو داری، نذار غم به دلت ب
ود باید بره اون خودم واسرره کارای ثبت نام میبرمت. خواهر و عزیز کرده ی داو

 باال باالها، فرشته که جاش رو زمین نیست.
 

شده اش را  شمانش برق، اگر حمایت این برادر پدر  لبخندش عمق گرفت و چ
 نداشت؛ تا به حال هفت کفن پوسانده بود.

 
 _داداش داوود؟

 
 دلش میرفت برای این با ناز حرف زن عروسکش:

 
 _جان داوود؟

 .._چقدر خوبه شبیه بابا نیستی.
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 سرش را نزدیک تر برد و روی شقیقه اش مهر زد:
 

_خودم داداشررتم، خودم باباتم. تو به هیچی فکر نکن تا منو داری. حاالم بدو 
 برو سفره رو بنداز تا از گشنگی درسته قورتت ندادم.

 
 ساحل با خنده چشم کشداری گفت و با دو، خودش را داخل خانه پرت کرد.

 
**** 

 
شکر الهی مادر خیر  سر نماز؛  شب  ست، هر  ست به این دو تا ه ببینی که حوا

میکنم که اگه روزی رفتنی شرردم اینا بی کس و زیر دسررت اون پدر بی غیرت 
 نمی مونن.

شی داوودت ویرون  سرمه که دلم گرمه. نبا سایه ت رو  _دور از جونت مامان، 
 میشه، خودم حواسم بهشون هست.

 ر کردن باهاشو بهت یاد میدم.فردا میرم یه گوشی واست میگیرم و کا
 

 وقتایی که به سرش میزنه یه زنگ بزن، سریع خودمو میرسونم.
 فقط حواست باشه جایی قایمش کنی که این مفنگی خرج دود و دمش نکنه.

 _باشه مادر، الهی دست به خاک بزنی طال شه.
سرم  شت  شمت نیارم و دعاهات پ شک به چ شی و ا هی با _همین که ازم را

 م کافیه، بقیه ش دست اوستا کریمه.باشه برا



 
سرش  شگی را با پ سر حرف همی ست چطور  ماهرخ کمی دو دل بود و نمیدان

 باز کند.
 

 داوود سر از دفتر دستک و حساب و کتاب خرج ماهانه شان بلند کرد:
 

_میخ صررورتم شرردی که حرفی رو بزنی، حاال تردیدت واسرره چیه مامان که 
 حرفت رو زبونت نمی چرخه؟

س شته _پ سری دا سر و هم سن ازدواجت میگذره، هنوزم نمیخوای  رم داره از 
 باشی؟

 دلم میخواد منم تا چشمم رو به دنیا بازه، نوه دورم ببینم.
 

نه برای خر کردن  ید، ترفندهای مادرا لبخندش را خورد و لپش را از داخل گز
بردند، بچه ها؛ همان چیزی بود که اگر هیتلر و موسررولینی هم از آنها بهره می

 قطعا دنیا کن فیکون میشد!
دست مادرش را به دست گرفت و سعی کرد لحنش آمرانه اما با جدیت باشد، 

 شاید افاقه کرد و ماهرخ اصرارش را تکرار نکرد:
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شن  شماها با منه و تا وقتی اون دو تا رو به جایی که الیق سئولیت  _مادر من، م
پای تو رو از طال نگیرم،  تا  فکرم حول و حوش زن گرفتن نرسررونم و سررر 

 نمیچرخه.
 

سرش اجازه نداد رشته  شمان پ شیطنت چ ست حرفی بزند که برق  ماهرخ خوا
 ی کالم را به دست گیرد.

 خودش ادامه داد:
 

سی پس فردا هر کی تو  شی و بتر سرت با _مگر اینکه نگران نیازای مردونه ی پ
شره؛ که اون محل و غیر محل، شرکمش باال اومد کار دل و ه*و*س پسررت با

 ق یه ش فرق میکنه و میشه بیشتر روش مانور داد و راه حل جفت و جور کرد.
 حاال بح  تو کدوم یکیه، بگو تا درمونش کنیم!

 
ست دیگرش روی پای داوود  شت د شید و با پ ماهرخ روی گونه اش چنگی ک

 کوبید که صدای خنده اش به هوا رفت و مادرش را عاشقانه ب*غ*ل گرفت.
 

 خدالت نمی کشی جلو من اینا رو به زبون میاری؟ _بی حیا
 

ب*و*س*ه ای روی سررر مادرش نشررراند و از خودش جدایش کرد، با حفظ 
 لبخندش به حرف در آمد:

 



_خدالت واسه چیم بکشم؟ مادرمی و واال تا اوندا که من خاطرمه، چیز پس 
 و پنهونی ازت نداشتم.

 ؟!خودت تا هفت هشت سالگی میشستیم دیگه، مگه نه
 

 میخ چشمان درشت شده ی مادرش شد!
 

 _خدا مرگم بده پسر، چیز خورت کردن که امشب شرم و حیا رو قی کردی؟
_نه مامان جان، فقط خواسررتم بگم حواسررم به اون مورد منکراتی و ممنوعه 
هسررت. اگه لغزیدم خودمو میسررپرم دسررت خودت، که کلهم خواجه م کنی و 

 پرونده م بسته شه.
 

 دندان گزید و با کمی ناله بلند شد: ماهرخ دست به
 

 _اگه دلت اینو میخواست بشنوی،از خیر عروس و نوه گذشتم چشم سفید.
 

شد  سابرسی دخل و خرج خانه گرم کرد و امیدوار  سرش را به ح شخندی  با نی
سر جلبش،  شده از زبان پ شنیده  سته ی ماهرخ از خدالت حرف های  که خوا

 هد کرد.مدت های مدیدی دیگر تکرار نخوا
 

**** 
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مام هوش و  ندانی کرده بود. ت تاقش ز که خود را در ا نازنین دو روزی بود 
حواسررش پی شررنیدن خبری از حال پدر بسررتری شررده اش بود. نه لب به غذا 

 میزد، نه به عیادت پدر میرفت.
 

لب  مه ای حرف نمیزد و دل نگران ق نازنین حتی کل با  هت زده،  نرگس هنوز ب
بار سنگین شنیده هایش طاقت نیاورد و کارش را به بیمارستان رها بود که زیر 

 کشاند.
 تسبیح تربتش را در دست میچرخاند و ذکر میگفت.

 
 _همراهی رها محمدی کیه؟

 
شن  ستی سمت ا سرعت به  هرب باال آمد و پیش از او، محمدش با  سرش با 

 پرستاری رفت:
 

 _بله خانوم؟
 همراهی محمدی منم، حالش چطوره؟

هعیتش فعاًل  ثابته اما بی تابی _نوار ق شکر و لبش ریتم منظمی گرفته، خدارو
 میکنه.

 مرتب اسم نرگس رو صدا میزنه، چیکاره تونه؟
 



 محمد سر چرخاند و در چشمان نگران و دلواپس مادرش مکثی کرد:
 

 _اسم مامانمه، همینداست. بگم بیاد؟
جازه داد فقط میتونه  گه ا نگ کنم، ا ماه با دکترش ه بذار  باال_ قه بره   پنج دقی

 سرش.
 

این را گفت و گوشرری تلفن را برداشرررت و مشررغول صررحبت با دکتر مرادی 
 متخصص قلب بیمارستان شد.

 
حسین دانشگاه شیراز درس میخواند و برای نگران نکردنش، به او از حال حاج 

 رها نگفته بود. میدانست که ته تغاری خانه، وابسته ی این مادر و پدر بود.
 

تنها مانده بود و نمیدانسررت چه در اتاق یک دانه خواهرش گذشررت که تک و 
 قلب پدر تاب نیاورد.

شان  سردرگم و پری نازنین هم تا به آن لحظه لب از لب باز نکرده و او همچنان 
 مانده بود.

 
 _محمد جان چی شد پسرم؟

 _خداروشکر مشکل برطرف شده، فقط مثل اینکه میخواد تو رو ببینه.
 دکترش هماهنگ میکنن که اجازه بده بری داخل.دارن با 
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_الهی شررکر، باید نذر بدیم خدا شررر این روزا رو از سرررمون کم کنه و به خیر 
 بگذرونه.

 _مامان چرا بابا یهو به هم ریخت؟ اون که طوریش نبود.
 چی گفتین که این شد نتیده ش؟

 
فتن گرم نرگس نیم نگاهی به چهره ی محمد انداخت و سرررش را با صررلوات گ

 کرد:
 

 _چیزی نبود مادر، ان شاپالله خیره.
 

 _همراهی محمدی میتونی بری فقط قبلش گان بپوش و برو.
 بیشتر از پنج دقیقه هم طول نکشه.

 
نرگس با شوق روی گرداند و با سرعت خود را پشت در اتاق رسانید. دلش بی 

 مرد میکرد. تاب رها بود، تمام زندگیش را نذر یک نگاه پر مهر و محکم این
 

 _بفرمایین خانوم از این طرف، فقط حرفی نزنید که بیمار دچار استرس بشه.
 _چشم عزیزم، خدا عمرتون بده.

 
شک  سته بود و او ا شمانش ب شد، چ ها نزدیک  شیدن لباس به تخت ر با پو

 ریخت برای یک روز نبودنش.



 سرش را خم کرد تا هوای مرد تمام روزهایش را نفس بکشد.
 

 ن؟_رها جا
 

 پلک هایش لرزید و آرام چشم باز کرد، نرگسش بود و قوت قلبش.
 لبخند بی جانی زد:

 
 _نبینم حاج خانوم اشک به چشمش نشسته باشه.

 _خوبی رها؟
 مردم و زنده شدم مرد، قلبت درد میکنه االن؟

 _نه حاج خانوم، خوبه.
 

ست قلبش میلرزید وقتی به حرف  سمت نازنینش، د شید به  خرش آیادش پر ک
 فکر میکرد.

سعت  سوی قلبش و سو، دخترش یک  ها یک  سران حاج ر ستند پ همه میدان
 زیادی را برای خود اشغال کرده است.

 
 نگاهش را به روی نرگس سر داد:

 
 _نازنین کداست؟
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 چهره ی نرگس در هم رفت و اخم به چهره نشاند:

 
 یزنه. فقط_چی بگم، دو روزه خودشررو تو اتاقش قایم کرده و لب به هیچی نم

 اسم تو که میاد، گوش میچسبونه به در اتاقش.
 راستش انقدر ازش دلخورم که باهاش هم کالم نشدم.

_تا اصررل ماجرا رو برام تعریف نکنه، نمیذارم دسررت کسرری به هر عنوان بهش 
 برسه.

 _چطور سرمو تو در و همسایه باال بگیرم حاجی؟
 چیکار کنیم؟

 
 حاج رها نفس عمیقی کشید:

 
 امتحانه، خدا خودش کمک مون کنه سربلند بیرون بیایم._اگه 

 _نذر کردم شما که مرخص شدی، آش رشته بذارم و بفرستم بهزیستی.
 _ان شاپالله، صدات زدم بیای که بگم امشب بری سراغ نازنین و ایندا نمونی.

 به هر حال مادرشی و از من بهش نزدیکتر و واسه شنیدن حرفاش محرم تر.
 

ن و ناله و نفرین ازش حرف بکش، نه به زور وادارش کن از چیزی نه با غر زد
 بگه که نمیتونه.

 



بپرس کی بوده و چرا سرراغ نازنین اومده، در حد دادن یه اسرم و آدرس کفایت 
 میکنه. خودم که مرخص شم دنبالش میفتم، امید به خدا.

 
 .دادنرگس ناراهی از امشب کنارش نماندن، سری به ناچار به تأیید تکان 

 
 _خانوم امشب براش مادری کن.

 _وا! مگه تا حاال نکردم که اینو میگی حاجی؟
شبیه اون خدا  _بر منکرش لعنت خدا بیاد، اما پیله نکنی. میدونی که لدبازه و 

 بیامرز شده.
 

 نرگس آهی کشید:
 

 _چشم حواسم هست.
 من برم مطمئنی کاری نداری؟ چیزی نمیخوای؟

 _نه، زنده باشی نرگس جان.
 برو بسالمت، منم چشم رو هم میذارم.

 
نرگس رفت و رهررا ماند با کلی فکر کرده و نکرده، کدا خطا رفته بود که خدا 

 اینچنین سخت گرفته بود؛ این امتحانش جانی برایش نمیگذاشت.
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**** 
 

 _ساحل کدایی دختر؟ دیرم شد بدو بیا.
 

 ساحل چادرش را مرتب و کش آن را پشت سر محکم کرد:
 

 دم داداش._اوم
 

کیف کوله اش را برداشت و از اتاق کوچک و مستقلش به سمت هال رفت، از 
شده  شریک  سبحان  شته بود؛ داوود اتاقش را با  زمانی که پا به دوران بلوغ گذا

 بود تا خواهرش اتاقی هر چند کوچک و نقلی، اما مدزا داشته باشد.
 

 بچه مو عالف کردی!_کدایی دختر؟ حاال خوبه بزک دوزک نکردی اینهمه 
 یه لقمه بخور هعف نکنی، بعدش بدو که واسه داداشت دیر نشه.

_وای مامان جان من که زودی اومدم، اون پسرت امروز خیلی عدله داره وگرنه 
 ساعت رو ببین.

 
و خودش همزمان با مادرش چشم دوخت به ساعت دیواری گوشه ی اتاق، که 

 چشمانش تا آخرین حد گشاد شد!
 



تی باور نکردنی لقمه ی ماهرخ را گرفت و با سر به حیاط رفت. پایش به با سرع
 لبه ی برآمده ی پایین در گیر کرد و روی دو زانو فرود آمد.

 
 _دختر چته تو سر صبحی؟

 نکنه عینک الزم شدی که جلوی پاتو ندیدی؟
 مگه سگ دنبالت کرده؟

 
 ساحل با ناله بلند شد و کفش هایش را به پا کرد:

 
 ساعت اتاقم خوابیده، من فکر می کردم هنوز نیم ساعت وقت دارم._وای 

 حاال بخوام برم، دیر میرسم کالسم.
 _بیا بریم، نمیخورنت که!

 فوقش میگی خواب موندم و یه جوری ماست مالیش میکنی میره. دیگه؟
 _یعنی هر جا خرابکاری کردم با یه دروغ سر و تهش رو هم بیارم داداش؟

 
شت و  شتنی و پاره ی داوود برگ ست دا شده ی خواهرک دو شیطان  شمان  به چ

 تنش نگاه کرد:
 

 _تا گوشتو نپیچوندم، یه تکون بده به خودت و بیا که منم داره دیرم میشه.
 _چشم داداش جونم.
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 _کم شیرین شو دختر، وگرنه پول تو جیبی پر.
 _إ داداش داوود؟!

 
صدا زدنش جان میگرفت، لبخندی روی لب ن شاند و لپ گلگون از این مدل 

 از سرمای عزیز تر از جانش را کشید و صدای نق و ناله اش را در آورد.
 

**** 
 

شده ی گوشه ی اتاقش هم  سداده ی همیشه پهن  سمت  نازنین حتی دلش به 
نمیرفت، از روی خدایش هم شرمنده بود و میدانست نباید اعتمادش را، اعتبار 

مردی میکرد که ناشررناخته مانده و آبروی پدرش را، خودش را خرج شررناخت 
 بود و هر چه بیشتر در پستوی ذهنش سرک میکشید، کمتر نشانی از او میدید.

 
نمیدانسرررت از امروز چگونه زندگیش را پیش ببرد که کمترین آتش نصرریب 

 خرمن آبروی پدرش شود.
شاید این تاوان گ*ن*ا*ه ناکرده اما پای تا به  ست،  تنها راهش رفتن و نماندن ا

 ش سوخته در آن باشد...سر
 

نمیدانست چه معامله ای به درگاه او کرده که زندگی خوش دیروزش دستخوش 
 طوفان هولناک امروزش شده است.



ند از این بی  عد از او کمر خم میکن که ب دلش برای برادرانش هم میسرروخت 
 آبرویی، سرشکستگی خودش هم بماند.

 
 _نازنین؟

 
شوره ای به جانش ا شد و به صدای مادرش دل سیمه از جای بلند  سرا نداخت، 

 بیرون اتاقش رفت.
 نرگس روی مبلی نشسته و سرش پایین بود.

 
 _بله مامان؟

 
سرررش را باال گرفت و نگاهش را دوخت به چروک های گوشرره و کنار چشررم 

 های مادری که جز عشق و عفت و حیا، چیزی یادش نداده بود.
 صورتش راه گرفتند. شرمزده سر به زیر انداخت و اشک هایش روی

 
 _بیا بشین کارت دارم، از طرف بابات پیغوم آوردم برات.

 
قلبش یکی در میان میزد و نمیتوانسررت بزاق دهانش را قورت دهد، میمرد اگر 

 عاق میشد اما این را به حق میدانست.
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ست هایش را  سباند و د سفت چ ست و پاهایش را به هم  ش روی مبلی به زور ن
 مشت کرد:

 
 با شماست. _گوشم

 _اسم و آدرس اون پسره رو بگو، بابات میره پی این داستان.
 

 سرش را باال گرفت و درمانده نگاهش را به چشمان دلگیر مادرش دوخت:
 

 _من نمیدونم خونه شون کداست، فقط میدونم تو تعمیرگاه کار میکنه.
 _فقط همینو میدونی و خودتو دستش سپردی؟!

 
 سوخت برای خودش و دلش!لب گزید از شرم و دلش 

 که شده بود آش نخورده و دهن سوخته!
که شرررده بود سرریبل متلک شررنیدن از مادری که از برگ گل نازک تر از او به 

 گوشش نخورده بود!
 که خدا لعنت کند داوودی را که به همه ی زندگیش چوب حراج زد!

 که کاش خدایش هم مرثیه بخواند بر مرگ دل و دنیای او...
 

**** 
 



مشررغول چک کردن وهررعیت موتور پیویی بود که صرراحبش رفیق فابریک آقا 
منوچهر بود. با اینکه کار اصلی اش آموزش نیروهای جدید و بی تدربه بود اما 
کار رفیق رفقای اوسررتا را خودش ردیف میکرد تا آبرو بخرد برای مردی که با 

 ن را چشانیده بود.اعتماد به سن کمش، به او طعم استقالل و نان آور خانه بود
 

 _اوستا گوشیت داره تو جیبت زنگ میخوره.
 

سرررش را باال گرفت و زل زد به پسررر الغر مردنی روبرویش، که از روز اول 
آمدنش او را با لفظ اوسررتا گفتن جان به لب کرده بود و با هر بار تذکر هم؛ راه 

 به جایی نمیبرد.
صدا زد ست این مدل  سر احترام بود نه بدبختی ایندا بود که میدان ن هایش از 

 خودشیرینی و چاپلوسی!
 

 _میثم تو کی دست از سر کچل من برمیداری؟
مرض اوسررتا گفتن داری برو سررراغ منوچهر خان، دور منو خط بکش که واقعا 

 داری کفریم میکنی.
_خب اوستای من شمایین، هر روز وردست تونم و دارم کار یاد میگیرم. نمیشه 

 ش؟! یا شاگرد!که بیام بگم دادا
 

 داوود چشم هایش را یک بار در حدقه چرخاند و پوف بلندی کرد.
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 با پشت دست عرق از روی پیشانیش گرفت:
 

_تو که هلک هلک پا شرردی خوش خبری آوردی که گوشرریم که از ق ررا توی 
جیب شلوارم اونم توی کمد لباسم بوده، زنگ خورده؛ کمرت رگ به رگ میشد 

 میگرفت که بیاریش با خودت؟!یا دستات راشیتیسم 
 

سرش را  شت  ست موهای پ سری از نفهمیدن و گیج گونه تکان داد و با د میثم 
 خاراند:

 
 _اوستا چی تیسم؟

 
سرک، که نتواند  شت پ سرفه ی کوتاهی کرد. حق دا داوود خنده اش را خورد و 

 منظورش را بفهمد چون فقط تا پندم دبستان خوانده بود.
 واژه های نامأنوس دروس راهنمایی و دبیرستان!او چه می دانست از 

 
 _برو گوشی رو با خودت بیار اعالح رت همایونی!

 _مگه این اسم دیگه ی شاه نبوده؟
 

 داوود چشم های ریز شده اش را به چهره ی او دوخت:
 

 _کی اینو گفته؟



شبکه  شبا خونه جعفر اینا میرم باهاش نگاه میکنم،  ست  سریال ه _به خدا یه 
 ذاره. همش میگن اعالح رت ....یک می

 همین که االن شما گفتی.
 

 رویش را برگرداند و پشت به میثم مشغول کارش شد:
 

_اون به گور نداشته ش خندیده که اعالح رت باشه، تو با این سنت تشخیص 
 نمیدی سریال با واقعیت تومنی چن زار توفیر داره؟!
 ه روز، نه؟_ولی اوستا خیلی خوبه من همون همایونی بشم ی

 
 داوود صدایش در آمد، با همان آچار در دستش خیز برداشت سمت میثم:

 
 _د برو دیگه بچه، مخم رو خوردی.

 
 خندان جستی زد و از داوود جدی و مهربان دور شد.

 
**** 

 
نازنین چاره ی دیگری نداشت، هر چه بیشتر فکر میکرد کمتر نتیده می گرفت 

 و بیشتر سرش سنگین می شد.
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نمی توانسررت با آمدن داوود به خواسررتگاریش، کاری کند که به ریش پدرش 

 بخندند بابت داماد انتخاب کردنش!
 

شت اما او هیچوقت در مخیله اش هم  هر چقدر هم که داوود ظاهر مقبولی دا
شدن و کنار آمدن با پیشنهاد بی  سته ی دل او و رام  نمی گندید تن دادن به خوا

 شرمانه اش.
 

فدار رسیده بود از اینکه با تحویل دادن جواب های ناقص، مادرش سرش به ان
 حسابی عصبانی شده و به تالفی؛ روی از او گرفته بود.

 
چقدر سهمگین است در گ*ن*ا*هی شریک باشی که نقشی در آن به تو برای 
سک  ست عرو صیت در د سکی بی خا شند و فقط مثل عرو ایفا کردن نداده با

کانی بار ت باإلج گاه خیره ی  گردانی،  به ن پاشرری  بدهی و رنگ ب به خودت 
 تماشاچیان!

 
چشررم دوخت به ماه کامل پشررت پندره ی اتاقش، چقدر که طی دو روز دور 
شررده بود از تمام زیبایی هایی که بذر دانه به دانه شرران را با محبت خانواده ش 

 کاشته بود.



ستان پر مهر مادرش را میطلبید، که چقدر  دلش همان که چقدر دلش گرمای د
سر و کله زدن با کودکان هفت هشت ساله را میخواست، که چقدر دلش تکرار 

 خوبی ها را میخواست، که چقدر کم داشت آن روزها را در پیچ گذر زمان...
 

دلش امشب بد به او پیله کرده و به مغزش هدوم آورده بود، داشت نهال زندگی 
 را در وجودش از ریشه میخشکانید!

شیده بودند روی حتی نگاهش نی شت، انگار گرد مرگ پا ز رنگی به نام امید ندا
 تک تک سلول های تنش...

 
شتر فرو  ست و پا بزند و بی سط برزخش، تا او د سمًا او را انداخته بود و خدا ر

 رود در لدن مرداب پیش رویش...!
 

**** 
 

سبحان ساک به دست راه خانه را در پیش گرفته بود، تمام دلخوشیش به وجود 
 برادر بزرگش بود.

 
مه  عاشررق ادا که  با این جان می داد،  های خرج شرررده اش  نه  برای او و برادرا

 تحصیلش بود اما نمیتوانست از آینده ی سبحانش چشم پوشی کند.
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داوود ذاتًا تمامی خوبی های خالصرره شررده در دنیا را برای آن سرره عزیزتر از 
 جانش می خواست و بس.

 
سنگ، تنها وقتی هایت را  سخت بود و  لبخند بر لبانش جان می گرفت که ر

 در چشمانشان ببیند و آرام بگیرد.
 شاید خلق شده بود برای خوبی کردن و خوبی ندیدن...

 
شاید خلق شده بود برای جوانی نکردن و از جان مایه گذاشتن برای شادی تنها 

 دالیل محکم و قرص زنده بودن و ممد حیاتش...
ود و این بودن، دلیل نفس های هر سررره شررران بود. هر چه که بود، باید می ب

 نبودنش نفس که نه، جان شان را می گرفت...
سنگین را کار می  سبحان با او دروس  شب ها پا به پای  هر روز کار می کرد و 

 کرد تا فردای برادرش روشن باشد.
 تا هر چقدر او از هر خوشی ریز و درشتی محروم مانده، آن ها نمانند.

 
سهراب بیزار بود و ح ورش را مایه ی ننگ خود می  سبحان هم بی نهایت از 

دانسررت، تا یاد میداد او همین مردک معتاد و درب و داغون بود که با هر بهانه 
سیلی زدن به گوش  صبانیتش را با  سیاه میکرد و ته ع ای، تن ماهرخ را کبود و 

 د.می شسبحان و ساحل خالی میکرد و عقده گشایی اش برای مدتی تعطیل 
 



تنها سررد پیش رویش، داوود بود که عدیب از او حسرراب میبرد هر چند که او 
خودش پدر این پسر بود اما مثل سگ می ترسید وقتی صدای نعره ی داوود به 

 هوا می خواست!
 

به پیشنهاد داوود، بعد از لیسانس سریعًا دنبال کار سربازی و گذراندن خدمت 
سش شد و  رفت تا بعد از اتمامش، به در ادامه داده و با خیال راحت پله های ر

 هدف را با هم و با لذت و تکیه بر حامی همیشگی اش طی نماید.
 

به در خانه رسررید، این بار بی خبر آمده و چقدر بی تاب آغوش ماهرخ و خنده 
 های نخودی ساحل و نگاه های تحسین آمیز و پر غرور داوود بود.

 همان لبخند، در را گشود.کلیدش را در دست گرفت و با حفظ 
 

صرردایی نبود، نگاهی به سرراعت مچی دسررتش انداخت تا احتماالت پیش 
 رویش را در نظر بگیرد و بداند االن هر کدام از عزیزانش کدایند!

 
 _به به جناب مهندس، از این ورا؟!

 راه گم کردین؟
 

دن به زصدا نیاز به تمرکز برای شناخت نداشت، چون تنها کسی بود که راه گند 
 اعصاب همه را؛ از دم بلد بود...
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 کأل روانش مشکل داشت!
 

شت به  سر برگرداند و نگاهش را از خانه  گرفت. زیر لبی جوابش را داد و باز پ
 او کرد.

 
_بزرگترت ادب یادت نداده؟ البته اگه اون داداشررت بزرگترت باشرره هم جای 

شده فیلت یاد  ستون کرده و اومدی تعدب نداره این رفتاراتون، حاال چی  هندو
 سروقت ننه بابات؟

 
دندان هایش را با حرص رو هم سررایید، آرزوی تلخی بود که پسررری آرزو کند 

 مرگ پدرش را!
 

 _باید از تو اجازه می گرفتم واسه اومدن؟
 

سهراب دماغش را باال کشید و لب حوض کوچک خانه نشست تا آبی به سر و 
 رویش بزند.

 
 تو خونه من! _یادت که نرفته اومدی

 _خونه مادرمه نه تو، خداروشکر.
 و برای قطع این صحبت صدایش را باال برد:

 



 _کسی خونه نیست؟ مامان ماهرخ؟ ساحلی؟
 

صرردایی نبود، سرررش را پایین انداخت و سرراکش را برداشررت و به سررمت در 
 حرکت کرد. حتی نمیتوانست به او اعتماد کند و کیفش را برای ساعتی بگذارد.

ست ب صابونش به تنش خورده بود وقتی د شت، قبال  ه دزدی پدرش حرف ندا
شت و آن را خرج  سبحان هم نگذ حتی از توپ چهل تیکه ی هدیه ی داوود به 

 یک شب نئشگی اش کرد.
 

 _کدا شازده؟ نیومده میری؟
 _به تو یکی جواب پس نمیدم پس برو گوشه اتاقت مشغول دود کردنت باش.

نفس تونو تو شیشه حبس میکرد، پیر شدم ولی از _هنوز من همون سهرابم که 
 پس شماها برمیام.

 میدونم چطور خدمتت برسم.
 

سف به چهره ی زرد و بی رنگ و رویش نیم  سرش را لحظه ای چرخاند و با تأ
 نگاهی انداخت و در را باز کرد:

 
_گذشررت دوره ی خان بازیت! فعاًل دماغتو بگیرن جون تو تنت نمی مونه پس 

تو درگیر اینهمه رؤیا نکن که انرژیت حروم میشه و به پیسی میخوری زیاد خود
 سهراب خان؛ مأمور ساواکی به درد نخور!
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با وجود هشرردارهای داوود، که از او خواسررته بود جلوی سررهراب زبان به دهن 
پدر را  باز هم تحمل شررنیدن حرف های صرررد من یک غاز این مثاًل  گیرد؛ 

 وتاه نمی آمد.نداشت و تا خوردش نمی کرد؛ ک
 

از او زیاد کشیده، غرورش سیبل دارت های پدر بود و دم نمیزد اما االن دوالی 
 سهراب بود به قد و دور بازو.

 
 _پدرتو در میارم پسره ی نسناس!

 
در را بست و نشنید تهدید سهراب را، که بازی با جان هیچ احدی او را ناراحت 

 و ریشه و خون خودش.و پشیمان نمی ساخت؛ حتی فرزندانی با رگ 
 سابقه دار بود برای این افتخار درخشان...

 
**** 

 
 _نازنین بیا بابات کارت داره.

 
دو روزی از مرخص شرردن حاج رهررا میگذشررت اما جز یک سررالم کوتاه و 

 مختصر، چیزی از زبان دخترش نشنیده بود.
 



 تن رندورش را تکانی داد و با بی حالی قدم برداشررت، میخواسررت که خواب
 باشد و کسی از کاب*و*س پیش رویش بیدارش کند.

 
 در اتاقش را باز کرد و چشم انداخت به روبرویش، اثری از حاج رها نبود.

 احتمااًل او را در اتاقش می یافت.
 

 _چرا خشکت زده؟
 برو اتاق کارش، شاید اون محرم تر بود از مادرت و حرفاتو بهش زدی!

 
که زبان باز نمیکرد جز سرروزاندن دل  بغض میکرد از دیدن این روی مادرش

 دخترش.
 

ساخته بود  سیاهی که  سنگین بود برای این روزگار  شت، تاوان داوود  حرفی ندا
 برای نازنین، فقط به اسم هوای دل و نفسش!

 
سرش را به زیر انداخت و مسیر اتاق پدرش را طی کرد، نفس نصفه و نیمه ای 

 کشید و در زد.
 

 _بیا تو.
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 داشت:صدایش لرز 
 

 _با من کاری داشتین؟
 _در اتاقو ببند و بیا بشین، حرف زیاد داریم واسه گفتن و شنفتن.

 
روی صندلی کنار حاج رها نشست و چشم دوخت به انگشت های کشیده و 

 استخوانی اش.
 

بده. هر شرررب قبل خواب تموم  به دل نگیر اگه تلخ شرررده، حق  _از مادرت 
 دره.حرفش از تو و حال این روزاته. ما

 
 نازنین اشک جمع شده پشت پلک هایش را رها کرد:

 
_حق میدم که حتی نخواد سررر بمونه رو تنم. من بودم کم کمش عاق میکردم 

 همچین بچه ای رو!
 _استغفرالله، دختر بزرگ نکرده که آرزوی نبودنش بشه دعای هر روز و شبش.

 نمیشه این درد. بابا جان با چیزی نخوردن و حرف نزدن و نگاه دزدیدن، درمون
 

اگه هنوز سرپام، واسه خاطر خیال جمعم از توئه که دست پرورده ی نرگسی و 
 اول و آخر فکرت و ذهنت حفظ آبروت بوده و هست.

 



میدونم حرف از ناموسرره و باد کردن رگ گردن میخواد اما حاال وقتش نیسررت، 
سه د شون داغه وا سر سنی ندارن و  صوص با بودن دو تا برادرت که  سر بخ رد

 تراشیدن.
 

 هر چقدرم من به راه بزرگ شون کرده باشم، بازم حرف از عصمت خواهرشونه.
اون اگه دردی بده، درمونشررم میده. کسرری جررت کرده دسررت درازی کنه به 
ناموسم، بی جواب نمی مونه هر چند که از تلخی دهن و دل ما چیزی کم نمی 

 کنه.
 

 رد شنیده شود:صدایش صدا نبود، ناله ای بود که دعا میک
 

 _بابا؟
 _جان بابا.

 _به خدا، به جون شما که برام عزیزتر از همه اید؛ من دست از پا خطا نکردم.
به روح پدرجون دخترتون پا کج نذاشته، فقط وقتی دیدم خیلی پیگیرمه باهاش 

 دو باری حرف زدم که بدونم نیتش چیه. حتی تنهام نبودم، مریمم بود.
صحبتش گفت تنها دو جمله  شد پام و همقدم و هم میگم و میرم، کاش قلم می

 نمیشدم!
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قطره قطره ریختن اشک هایش بود که میسوزاند دل رها را، میدانست دخترکش 
 از برگ گل پاک تر است اما حرف از آبرو بود.

 
ستم، بح  من  سم که الیق پدری کردن نی شنا _من اگه دختر خودمو به یقین ن

 وسیله ی بازی و تفریح یه از خدا بی خبر.سر آبروی دخترمه که شده 
شین کار میکنه، فقط همینا رو ازش میدونی بابا  سمش داوود و تو تعمیرگاه ما ا

 جان؟
 آدرس خونه ای ازش نداری؟

 
 نازنین دست کشید به صورتش، با درماندگی سر باال گرفت:

 
ادم د _من زیاد نمیشناختمش، همه جا دنبالم بود. فقط دو بار به حرفاش گوش

 که بدونم حرف حسابش چیه.
از جنوب شهر بود، یکی دو باری شنیدم که از یکی دو محله اسم میبرد؛ انگار 

 خونه شون اونورا بود. فامیلیشم بختیاری بود، 
پسررر معقولی به نظر میرسررید، حتی یه بارم تو چشرررام دقیق نشرررد. به خدا 

 مردی و ریختن آبرو باشه.نمیدونستم همه اینا بازیه، اصاًل بهش نمیومد اهل نا
 

 صدایش به هده بلند شد:
 



_آخه من که کاری نداشتم به کسی، آسه رفتم آسه اومدم. حاهر بودم جونمو 
میگرفت ولی ایندوری خار و خفیف نمیشررردم که مامانم با سرروزوندن دلم 
شینم  شام دو کلمه حرف بزنم، که نتونم ب شه با دادا شو آروم کنه، که روم ن خود

داد له کنم از پای سرر هاش حرف بزنم و گ با یه کم  ه و محض درد دل کردن 
شم ندارم که بدوزم به نگاه  سوختن و حرف نزدن،چ گ*ن*ا*ه نکرده و اینهمه 

 شما، شرمندگیش مونده رو دلم.
بابا تو رو خدا، تو رو جون من، بذار برم عقدش شررم. پای کارش مونده، جون 

 تنم نذاشته.مامان نرگس بذار برم که خدالتش جون تو 
 

دسررت هایش گره شررده بود و کاش داوود نامی که زندگی را به کام شرران زهر 
کرده، به جای نازنین پیش رویش می بود تا تمام سنگینی قلبش را مشت میکرد 

 روی سر و صورتش؛ شاید که کمی آرام میگرفت.
 

میسرروخت و هیچکس از راز مگوی دلش خبر نداشررت، این روزها در سرررش 
 رد تکرار مصیبت وارونه ی گذشته اش!چرخ میخو

نازنینش داغ زده بود روی دلش. دلی  آخ که داغ گذاشررته بود و زندگی امروز 
 نشکسته بود اما خطا چرا!

 
 _شماره شو بده به من.

 _بابا میخواین چیکار کنین؟

http://www.roman4u.ir/


شه حتی  شو بیار. یه حرفایی فقط باید مردونه گفته ب شماره  سپرش بهم، برو  _ب
 پوست نامردی به صورت کشیده باشه.اگه طرفت 

برو دخترم، یکم دل بده به مادرت. اونم جز خوشرربختی و عاقبت بخیری بچه 
 هاش چیزی نمیخواد.

یه دونه  به تیکه و طعنه، از سرروز دل و آرزوهاش واسررره  باز میکنه  اگه دهن 
 دخترشه.

 
ست مادرش مادری کرد شت که میدان  نسرافکنده بود و راهی به جز تأیید ندا

 بلد است.
 سری تکان داد و از جایش بلند شد، روح از بدن رفتن به چه می مانست؟

**** 
 

 _اوستا؟
 

شمش  سزایی نثار روح این میثم در به در کند که چ هرب، تا نا سر برگرداند به 
 برق گرفت از قامت رشید برادرش:

 
 _سالم پسر، چه بی خبر؟ خوش اومدی.

شی. به قول بچ سالم داداش، خوش با سورپرایز کردن، بلکه _ ه ها رفتم تو کار 
 این جوری دل خوش بشیم یکی از اومدن مون ذوق میکنه.

 _بیا ایندا ببینم، انقده حرف مفت نزن.



 
گرم و مردانه دسررتش را فشرررد. عاشررقانه به آغوش کشرریدش، ماحصررل تمام 

 آرزوهایش سبحان بود که افتخار وجودش بود.
 

که حدس زدم شاید کالس باشه. دیگه با بار _مامان ماهرخ خونه نبود، ساحلم 
 و بندیل اومدم سر تو خراب شدم.

 
شد تا با چای  سبحان، راهی دفتر  سفارش الزم را به جمال کرد و همراه  داوود 

 تلخی از این برادر تازه از راه رسیده پذیرایی کند.
 

_بیا بشررین یه چایی بدم بهت، مامان دیشررب میگفت شرروکت خانوم سررفره 
  ل داره میره کمکش.ابوالف

بنده خدا از وقتی شرروهرش از دنیا رفته، دسرررت تنها و مریض کنج خونه ش 
افتاده و بچه های نامسررلمونشررم ماهی یه بار میان سررری میزنن و راه شررونو 

 میکشن میرن.
 _دختر مدرد داشت که! اون مگه حواسش بهش نیست؟

 
صررندلی پشرت لیوان چای را روبرویش روی میز چوبی گذاشررت و خود روی 

 میز نشست:
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_رفتی پلو خوری، از دنیا عقب افتادی بچه! اون که االن پا به ماهه و داره نوه 
 دار میکنه مادرشو.

 
 سبحان ابرویی از تعدب باال انداخت:

_ای بابا، میترسررم این دو ماه دیگه بخواد تموم شرره کل مدردای محل برن پی 
 بخت و دست و بال ما خالی بمونه.

 
قندی برداشرررت و پرت کرد به سررمت سرربحان، که جای خالی داد و داوود 

 نیشخندی زد.
 

شلوار خودتو تنهایی پات کن بعد بیا ادعا  هافه، تو  _تو رو چه به این غلطای ا
 کن واسه زن گرفتن.

 _مگه من چمه داداش؟
 _چت نیست! چه خبر اونور؟

 سبحان لیوان چای را برداشت و فوت کنان جواب برادرش را داد:
_سررالمتی، همه اونایی که آخر دوره شررون نزدیک شررده یکی یه دونه تقویم 

 دیواری گرفتن و مثل زندونیا روی هر روزش یه خط میکشن.
_جون به جون تون کنن تن پرورین، ما که رفتیم واال از این خوشی ها نداشتیم 

 ولی صدامونم در نمیومد.
 اگه خونه رفتی چرا این ساک دستت مونده؟



ونی رو باز کردم ولی در هال باز نبود منم کلیدشررو نداشررتم. به اونم که _در بیر
 اعتباری نبود، ترسیدم همین لباس نظامی رو هم دو در کنه و بفرستتش هوا!

 _دیدیش؟
بازم مثل مدسررمه ابوالهول خودش  _بخوام چشررم روش ببندم که نبینمش، 

 ظاهر میشه.
 _رفتی خدمت، بددهن شدی.

ست که بخ شی _اون آدم نی سه دلخو شته وا وام ادب خرجش کنم، چیزی نذا
 حتی قد یه ارزن!

 
نه نبود،  خا که  هایی  قت  مد از این دل پر بودن برادرش. و به درد می آ دلش 
سهراب جان از تن هر سه شان میگرفت. بارها سبحان را از زیر تعلیمی قدیمی 

 .که داشت و با آن به جان شان می افتاد؛ آش و الش بیرون کشیده بود
 

نگاهی به سرراعت مچی خود انداخت، به خاطر برادر می ارزید یک سرراعت 
 زودتر لباس کار از تن کندن و شب را مهمان کبابی حشمت خان بودن.

 
شم  شه تنت، بعد سبک  شته. یه دوش بگیر  ساحلم برگ شو بریم، تا االن  _پا

 میریم کبابی حشمت دعوت من واسه خاطر اومدن توی آویزون!
 

 زد و ساک به دست بلند شد: سبحان لبخندی
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صی  ست، هر ماه مرخ ستقبال تا به این حد دل انگیز و روح افزا ستم ا _میدون
 میگرفتم میومدم.

 
 داوود با کف دست پشت کتفش هربه ای زد:

 _بیا برو که همیشه نخورده ای تو!
**** 

 _باألخره قرار گذاشتی؟
 _حرف زیاد دارم باهات جوون!

 هنوز.به قرار خیلی مونده 
 

شوکه شدن داوود از شنیدن صدای حاج رها چیزی نبود که بر هر دو پوشیده 
 بماند!

هر چقدر از این مرد بیزار بود و دخترش را دسررتاویز آه دلش کرده بود، اما هم 
 سخن شدن با او را پیش بینی نکرده بود؛ نه انقدر زود...

ه غایت رسیدن بنفس بی صدایی کشید، بی جواب گذاشتن کارساز نبود برای 
 خواسته اش:

 _حرف عملی دیگه منظورته حاج رها محمدی معتمد در و همسایه؟
 

 کمی مک ، نشان از تدربه ی حاج رها بود که اول خوب گوش شود:
_تو چه دشمنی با من داری نمیدونم، اصال سر از کدا در آوردی اینم نمیدونم. 

 سر.اما بازی با شرف این و اون، نشون مردونگی نیست پ



 مرد رو در رو  با طرفش بازی میکنه.
_من یه قصه ی دیگه دارم واسه طرفم، اگه نامرد باشه و لقمه ی سفره ش حالل 

 نباشه؛ الیق مرد بودن و رو بازی کردن نیست حاجی!
_تو سر سفره ی من بودی که به ق اوتم نشستی و لکه دار کردی آبروی پاره ی 

 تن منو؟
 با خدا در افتادی پسر...

_خدا میدونه که من بیشررتر از گلیمم پا دراز نکردم، خودش خبر داره که دنبال 
 حقم اومدم سمتت!

ست اما خاطره ای تو ذهنم نمونده از ریختن آبروی بنده  شنا _فامیلیت خیلی آ
 ش، که امروزم بند و زیر سنگ دست تو باشه پسر جان.

 کی ببینمت؟
 

وش و بی فروغ شررده؛ پر بود از داوود مرد ترسرریدن نبود، دیگر چراغ دلش خام
 حدم سنگین نگفته ها و دیده هایش.

 
سفره  سرش  شهر تا آن  سر  شدن با مردی که از این  شت از رخ به رخ  ابایی ندا

 می انداخت و اطعام میکرد اما لقمه ی حرام بر سر سفره اش میبرد و....
_ساعتشو جاش با خودت حاج رها، اومدن و چشم تو چشمت حرف زدن و 

 منده نبودنش با من!شر
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 این میزان جسارت لرز می انداخت به تن حاج رها و دلش، میترسید...
 

**** 
 

 _من میرم حساب کنم، شمام دیگه پاشین برین بیرون تا بیام.
 _دستت درد نکنه پسرم.

 _نوش جان تون.
 

هر چند سهراب جایی در هیافت کوچک خانوادگی شان نداشت اما داوود دو 
 سفارش داده بود تا برایش ببرند.سیخ اهافه 

پدری کردن از او ندیده بود اما حرمت سرررش میشررد و تا جایی که زیاد روی 
 اعصابش نمی رفت، حواسش به او بود.

 
 _داداش سیر نشدی که بازم سفارش دادی؟

 
 داوود از کبابی در آمد و نگاهی به سبحان انداخت:

 
 یبی نداشتی!_دلتو صابون نزن که اگه مال منم بود تو نص

 _پس واسه کیه؟
 

 داوود صدایش را پایین آورد تا ماهرخ نشنود و بی حیایی نثارش نکند:



 
 _همون که نطفه ی تو رو پی ریزی کرده!

 
 سبحان نگاه چپی به برادرش انداخت و چین به بینی اش داد:

 
 _حاال واجب بود اونم میل کنه؟

م و نه اون خان خانان با شکم _پررو نشو بچه، از این دو سیخ نه من فقیر میش
 دو متر جلوتر!

_آره ولی فکر کنم به معده ی گرامش نسازه، کأل حالل خوری تو کارش نیست 
 حناق میشه و بیخ گلوش می مونه!

 
داوود نمی توانسررت دل او با آن مثاًل پدر را، صرراف کند. کینه ای نبود اما جای 

سنگین پدر بی غیرتش عدیب روی تن  ست  سبحانش مانده زخم های د دل 
 بود.

گاه سر او را با دست گرفت و ب*و*س*ه*ا*ی روی شقیقه اش نشاند.  ناخودآ
 

 _فعاًل خودم باباتم، تا بعدشم خدا بزرگه.
 _إ داداش پس من چی؟

ست مون،  سالی یه بار یکی میب*و* سقل خانم! چند  سودی نکن انقده ف _ح
 اونم تو بخیلشی و چشم نداری ببینی؟
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برای سبحان نازک کرد و صدای خنده ی داوود به گوشش  ساحل پشت چشمی

 رسید.
 

_بیا ایندا بهار نارنج، همین یه دونه اخالقو نداشررتی که اونم صرردقه سررری 
 سبحان پیدا کردی.

 
معمواًل محبتش را زیاد بروز نمیداد اما امشررب این دو عزیزتر از جان سررر به 

و لبخند مالیم گوشرره ی لب رقابت گذاشررته بودند و او با دل شرران راه می آمد 
مادرش، حکم تأییدی بود برای آرام گرفتن دلش و سررر به شررکر بلند کردن به 
درگاه تنها پناه بی پناهی اش؛ که اگر دنیایشان خاکستری بود اما هوای دل شان 

 آبی و آرام.
 

**** 
 

نرگس از زمانی که صحبت رد و بدل شده میان حاج رها و داوود را شنیده بود، 
 مثل سیر و سرکه می جوشید و آرام و قرار نداشت. دلش

 
دلش رهرررا نبود اما گاهی برخالف میل دلش، به تلخی زبان باز میکرد و دل 

 نازنینش را به درد می آورد.
 



شت گوش خیالش انداخته  از دخترکش دلگیر بود که چرا زندگی و آبرویش را پ
 و روزگارشان را اینچنین سیاه کرده بود.

 
کاظم هم هر دو روز یک مرتبه جویای جواب نازنین میشررد و دل همسررر حاج 

 نرگس بیشتر به افسوس می نشست که محمود دامادش نشود.
 

 _مامان من دارم میرم مغازه پیش حاج بابا، شما کاری نداری باهام؟
 

 نرگس از فکر در آمد:
 

 _نه مادر، خدا به همرات.
 _چیزی الزم داشتی یه تک زنگ بزنی حلش میکنم.

شه. هر چقدر بهش میگم مرد یکم  ست به حال و احوال حاجی با شه، حوا _با
ستگی و  ش سه بازن شتر تو خونه بمون، میگه وقت وا مراعات کن و چند روز بی
بغل دست شما نشستن هست ولی تا جون تو تن مون هست باید پی لقمه نون 

 باشیم.
 

 محمد بند کفش های کتونی اش را بست و قد صاف کرد:
 

http://www.roman4u.ir/


مادر من خودت که بهتر از ما میشررناسرریش، عمرش یه روز بدون کار _خب 
 نمونده. حاالم سختشه بمونه ور دل ما.

 
 نرگس با کمی بدخلقی اخم ظریفی به چهره نشاند:

 
یت اولش بوده تا االن، خب حاال که  _واال از همون اول زندگی مون کار اولو

س شار و  سه دیگه این همه ف ختی رو تحمل کردن روزی مون به حمد خدا میر
 زیاده رویه.

 
شیطنتی که  صورتش را روبروی چهره ی غمگین مادرش ثابت کرد و با  محمد 

 سعی در عوض کردن حال مادرش داشت آرام گفت:
 

ست  سه یه داداش یا آبدی دیگه  _میگم حاج خانم نکنه این همه جلز و ولز وا
 که شما دلت گیره از دست این نبودنای حاجی؟!

 
شت و با لنگه نرگس با ک ستش را روی دهان گذا سرش، د شدن جمله ی پ امل 

 ی دمپایی اش محمد را دنبال کرد:
 

 _ذلیل نشی اینا رو تو دانشگاه یادتون میدن؟
 



محمد خندان که موفق شده بود حواس مادرش را تا حدودی پرت کند، در را با 
سرررش را داخل سرررعت باز کرد و زد بیرون؛ اما قبل از اینکه آن را کامل ببندد 

 آورد:
که پس فردا  باشررم  له ی بچه ت نمیشرریم، از االن گفته  ما ل _نرگس خاتون 

 نسپریش دست من و بگی ببرش مهد و هزار کوفت دیگه!
 _برو ببینم بی حیا، خدالت نمیکشی تو؟

 پاتو که باألخره میذاری تو خونه.
 

 محمد دست به گردنش کشید:
 ن، اوامری باشه؟_این از مو باریک تره خدمت تون خاتو

 
 نرگس لبخندی زد و وردی زیر لب خواند برای شاخ شمشادش:

 _برو، حواستم به حاجی باشه که زیاد فشار نیاره به خودش.
 _رو جفت چشمام.

رفت و ندید نگاه حسرررت زده ی نازنین پشررت پندره ی اتاقش را، که دلتنگ و 
میان شرران؛ که  غریبانه چشررم دوخته بود به محبت مادری و توجه پسرررانه ی

 خودش مدتی ست از هر دو محروم مانده است.
شرایط خود را الیق معلمی  شد، با این  کاش داوود کاب*و*س زندگی اش نمی
ستان را در  صدای مدیر دب صراف خود را اعالم و  سی ان ست و با تما هم نمیدان

 آورده بود که چرا وسط سال یادش افتاده که نمیخواهد برود.
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پر میکشررید برای تمام بچه ها که دخترانش شررده بودند،  نمیدانسررت که دلش
 اما...

 نمیدانست تقاص کدام کینه را میداد؟
 

**** 
 

شده بود و اهل خانه دل  سهراب زیاد  شد که تکاپو و فعالیت  سه روزی می دو 
 نگران این برو و بیای مشکوک این مرد شده بودند.

کاری به خراب  قدم برنمی داشرررت مگر  قدم از  قت  با آبروی  هیچو بازی  و 
خانواده اش، حتی داوود هم گوش به زنگ بود تا با یک تماس و خبر ماهرخ؛ 

 پی جمع کردن گند سهراب برود.
 

 _حواست کداست داوود؟
 حندره نموند بس که صدات زدم.

 
 سری برگرداند و کالفه دستی به پشت گردنش کشید:

 
 _ببخشید آقا منوچهر، حواسم پی خونه ست.

 ه؟ سهراب دوباره غلط اهافه ای کرده؟_چی شده مگ
 

 دست در جیب های لباس کارش کرد و صاف ایستاد:



 
_از همین میترسم که غلطی بکنه، این چند روزه هر نره خری از جنس خودش 

 توی اون اتاقک پالس میشه و نمیدونم دارن چیکار میکنن!
ساحلم از توی خونه در نمیان شم  از ترس اون بی همه چیزا، مامان و  و من نبا

 در رو قفل میکنن و تا شب که برسم؛ اسیر می مونن.
 

 منوچهر دستی روی شانه ی او گذاشت:
 

_توکلت به خدا باشرره، ان شرراپالله اون جونورم دسررت از شررارالتان بازی و 
 خالفش برداره.

پیر شده ولی هنوزم فکر میکنه همون مأمور ساواکی مونده که به پشیزی عالم و 
 و مشتلق میگرفت. آدمو میفروخت

ملتی از دسررتش آسررایش و امنیت نداشررتن که االن زورش به بند شررلوارشررم 
 نمیرسه واسه باال کشیدنش!

 
هر وقت سرمون خلوت تره، میتونی زودتر بری سمت خونه. خوبیت نداره اونا 

 تنها بمونن وقتی چند تا تنه لش راه و بیراه سر از خونه تون در میارن.
 

به این مرد نه خرجش کرده بود بی منت و  داوود  پدرا یادی ارادت داشرررت،  ز
 چشمداشتی.
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طی چند بار که رفت و آمدی بر حسب هرورت به خانه ی آقا منوچهر داشت، 
به، متوجه عالقه ی  با نیم نگاه ها و زیر زیرکی چشررم چرخاندن های محبو

 دختر این مرد به ظاهر و باطن مرد؛ نسبت به خودش شده بود.
 

سال اما خوب مید سن و  ست. هم ست این لقمه، لقمه ی او و زندگی اش نی ان
ساحلش بود و دنیایی فاصله بین رؤیاهای صورتی و دخترانه ی او، با جنگیدن 

 های هر روزه ی داوود وجود داشت که او مرد نادیده گرفتن نبود.
 

**** 
 

 _نازنین آجی سالم.
 _سالم حسین جان، خوبی داداش؟

 د میدونم._من خوبم ولی تو رو بعی
 صدات گرفته، سرما خوردی؟

 
صدایش را کمی صاف کرد و کمی بلندتر جواب داد تا خیال اشک هایش، دل 

 برادر کوچکش را پریشان نکند:
 _آره فدات شم بیرون رفته بودم، لباس گرم تنم نبود.

 _مواظب خودت باش، چه خبرا؟ حاج بابا و مامان خوبن؟
 

 بود: دروغ گفتن عادت این روزهایش شده



سات برس. پایان ترم داره میاد، نبینم  شکر، نگران نباش و به در _خوبن خدارو
 معدلت بیاد پایین.

_شررب امتحانو خدا نگیره، معدل باال داشررته باشرری یا پایین؛ تهش باید کچل 
 کنی بری سربازی و عمرتو هدر بدی.

ی _بهونه نیار که گزک میدی دسرررت محمد که بره رو مخ بابا و خودت میدون
 محروم کردنای بابا چقده تاوان شون سنگینه.

 
 حسین پوفی از سر حرص کشید:

دا درگیر این خواهر و  چه خبره. این مه اینور  حاال تو حرفی نزن، اونم نمیفه _
 اون خواهریم،وقتی نمی مونه واسه تا گردن تو کتاب و جزوه فرو رفتن.

 
هایش دقیقا به چشررم و گوشررش نمی چرخید و ه*ر*ز نمی رفت اما شرریطنت 

 محمد رفته بود.
 

شی روز فارغ  سین با دو جین بچه پا ن _بال میگیری با این همه دل مشغولی، ح
 التحصیلی بیای!

 
 حسین نیشخندی زد:

 _ای بابا، با این ریش و سیبیل نو نهال؛ چپکی هم نگام نمیکنن!

http://www.roman4u.ir/


سی خ سن پر و پیمون بابامون، نه به این ریش به پی شاپالله نه به محا رده و وما
 سیخ سیخی ما!

ستن،  سته هم نی ش سیخ جارو ردیف و دانه به دانه یک جا ن خداوکیلی در حد 
 باید میفتادم دنبال همون طلبه گی.

_درسررت حرف بزن، ژن رسرریده به تو ناقصرره چرا زورت گرفته و پیله کردی به 
 بچه های مردم؟

 رشدی.باألخره اونام فرصت رشد و خودنمایی پیدا میکنن، هنوز تو سن 
سالمه. به قول خان جون  سر مال، بزنم به در و تخته دیگه نوزده  _دیگه نزن تو 
خدابیامرز دیگه مردی شدم واسه خودم و باید به فکر سیبیل کلفت کردن باشم 

 و بر و بازو رو پهن شون کنم.
 _برو به درست برس، ریش و سیبیلتم یه روز به بلوغ میرسن.

 
شدت ب ست به کمر در اتاقش ناگهان و با  شد، نرگس اخم به ابرو انداخته د از 

 براندازش میکرد:
باهاش  مه  که این ه که صرررداتم میزنم نمی شررنوی؟ تو  با کی گرم گرفتی  _
خوشرری، ماتم زدنت فقط واسرره فیلم کردن من و باباته که حرفی تو روت نزنیم 

 دختر؟
 من ایندوری بزرگت کردم؟

 _آجی چه خبره اون ور؟ صدای مامانه؟
 



نین ماتش برده بود از پری دل این مادر، جانش بود و پروانه وار گردش می ناز
 چرخید اما به خطای دل دیگری؛ مدازاتش میکرد.

 گوشی را پایین آورد و دکمه ی اسپیکرش را زد:
 _آبدی هنوز هستی؟ نازنین؟

 
نرگس صدای حسین را شنید و چشم هایش لغزید روی اشک های به صورت 

سته ی نازنینش، ش سر پایین  ن ستاد و  ساس مادرانه اش فر در دل لعنتی به اح
 انداخت و بی صدا رفت.

 _هستم دورت بگردم، مامان داشت با تلفن خونه حرف میزد.
 _فکر کردم رفتی واسه من از خدا حاجت بگیری دختر!

معلوم نیسررت این مادر ما از کی شرراکی بود که صررداش به اتاق تو هم داشررت 
 میرسید.

دیگه قطع کن شررارژت تموم نشرره. حواسررتو به درسررات بده  _نمیدونم، خب
 باشه؟

 میخوام هر کدا که باشم، بهت افتخار کنم. باشه؟
 

 _آبدی االن داری رونوشت وصیت نامه ی کی رو واسم میخونی؟
 مطمئنی فقط سرما خوردی؟
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شت میان پر رنگ های زندگی  سین دیگر جایی ندا شتن ح ست که تا برگ میدان
باید زودتر وجود نحسش را از سر همه شان کم میکرد تا کمتر اش، میدانست 

 خدالت زده و شرمنده شان کند.
 

هنوز فرصت برای بزرگی داشتند اما غیرت که بود، محمد و حسینش رگ گردن 
داشررتند حتی برای داوودی که هیکلش یکدا با هر دوی این عزیزانش برابری 

 یشان را به تالطم نیندازد.میکرد. اما باید طوری میرفت که زندگی فردا
 

هی  شو بده که دلم را شده بود، یه حرفی زدم دیگه. ولی قول ست تنگ  _دلم وا
 بشه.

_قول و حرف مرداشم امروز کمتر از دو تا نیست، ولی محض روی گل آباجی 
 بزرگه؛ چشم حواسمو تقسیم میکنم سر خواهرا و درسام.

 _خواهرت فداتون شه.
 بو حلوا هم که نمیاد اینور. خوبی واقعًا؟ _یه چیزیت شده ها نازنین،

 
 صدایش فرود داشت و به فراز نرسید:

 
 _خوبم، مگه میشه صداتون بپیچه تو گوشم و روبراه نباشم؟

_عزیزدردونه ی حاج رها امشب یه جوری شده ولی شاد باشی آبدی. محمد 
 اذیتت کرد، حواله ش بده به مشت من.

 خداحافظ داداشم. _یادم می مونه، مواظب خودت باش.



 
ها؛ مرگ  شت با حاج ر شب حرف دا شت و بی نور، ام ماه مهتابش رنگ ندا
یک بار و شیونش صد بار هم که میشد، باز هم همین تنها راه پیش رو را میرفت 

 حتی اگر بودن با آن نامرد تمام رنگ های زندگی اش را از دنیایش میگرفت.
 

دست و دل هیچ بشری نبود و اجازه  عمر و آبرو و اعتبار حاج رها دستمایه ی
نمیداد بود و نبودش، زندگی خانواده اش را به گنداب برسررراند حتی به قیمت 

 زندگی اش را زندگی نکردن...
 

**** 
 

دل داوود میسرروخت وقتی هر روز با پاهای بی جان، این مسررافت را می آمد و 
 ساعتی زل میزد به سنگ سرد و رفته ی عزیزش...

 
اغش را در دل او سرررد نکرده بود و رو به آسررمان گالیه میکرد که هنوز خاک، د

عزیزش دلی را به درد نیاورده و جایی را تنگ نکرده بود که حکم رفتن گرفت، 
 طوری که پیله اش باز نشده و به پروانگی هم نرسید.

 
رفتنش مثل زغالی می ماند که بر تن و جانش داغ میگذاشت و زخم روی زخم 

 هیچ نمیخواست جز آرمیدن کنارش... می آمد و دلش
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چشم بر نداشته بود از نوشته های حک شده ی سفید رنگ بر تن سنگ سیاه، 
 صدای پیامک گوشی اش بلند شد.

 
سرد بود و او هر روز در  شنش کرد، هوا  ست در جیب کاپ کرخت و بی حس د

 دلش عزاداری میکرد و حدله میبست.
به سررنگ سررخت میگفت و لبخند مرده  تمام نگفته های مانده در دلش را فقط

 ای گوشه ی لبش می کاشت تا خانواده ی بدا مانده اش را نرنداند.
 

خودش از زندگی افتاده بود اما حق نداشررت مرده گی کند برایشرران، می تپید 
شان  سر قلبش برای هر تپش قلب بازمانده های طوفان خانه خراب کنی که بر 

 آوار شد.
 

باز به فال نیک  صررفحه ی پیام را که  نام "از ما بهترون" را  کرد، نقش بسررتن 
 گرفت:

 
_شررده جونمو پای کثافتی که به خودمو زندگیم زدی میذارم ولی محاله بذارم 

 حاج رها رو بدنام کنی آدم روانی، اینو به تموم شرافتم قسم میخورم.
 

با تمام مظلومیت خوابیده در چشررمانش چموش بود و سرررکش، حاج رهررا 
ش کرده بود اما دیگر دیر بود برای دلسوزی و عقب کشیدن از بازی خوب تربیت

 ای که شاید با بد باختنش شروع شده اما االن برایش همه جانبه دو سر برد بود.



 
شیدش زن میگرفت و دیگر  سر ر باید این خوش خبری را به مادرش میداد که پ

کاری میکرد عزب نبود؛ شرراید بعد از این همه مدت با دیدن زن اجباری اش، 
 که محبوبه بیشتر از این پاسوزش نشود و پی بختش برود.

 
**** 

 
سر زده ی موهای کنار  سپیدی  شم دوخت به  ست و چ ش ماهرخ روبرویش ن
شوهر  سم  ست آن مردک عیاش که ا شقیقه های داوودش، بچگی نکرد زیر د
یدک می کشررید و فقط خدا میدانسررت معامله کردن سررر آبرو، تا چه اندازه 

 ین و تلخ بود.سنگ
 

 _داوود جان، مادر گفتی حرف داری. گوشم با توئه.
 

چهره ی ماهرخ تکیده بود، هر شیار و خط اهافه ای را که در این دو سال روی 
 صورتش نشسته بود، پای حساب سنگین حاجی مینوشت.

 
_میخوام حاال که اون نیسررت، اتاق ته حیاط رو سررر و سررامونی بدم و بهش یه 

 اهافه کنم. اتاق دیگه م
 _واسه چیت میخوای اوندا رو بکوبی و اتاق تنگش اهافه کنی؟
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سوخته اش، به اندازه ی  شید به درازا و تلخی تمام روزهای رفته و  داوود آهی ک

 تمام جوانی نکردن هایش:
 

 _میخوام واست عروس بیارم مامان.
 

و رویش چهره ی ماهرخ به آنی از هم باز شررد اما این قیافه ی داوود، پشررت 
خوشرری و شررادی زن به خانه آوردن نداشررت. ذوقش را در نطفه کور کرد و با 

 کمی تردید لب باز کرد:
 

 _به سالمتی، چشمت روشن باشه مادر.
اما چرا حس مادرونه م خبر از خوشرریت نمیده به دلم؛ که زنده شررم به خنده 

 هات که گمشون کردی تو این یکی دو سال؟
 

 ی لبش نشست:پوزخندش کمرنگ بود که رو
 

شاید حرف و حدی  زیاد پیش بیاد اما خودش  ست دختر از ما بهترونه،  _عرو
 با پای خودش میاد تو این خونه.

باألخره اونم یه سرپناه میخواد واسه دلخوشی و عروس شدنش، اونور رو ردیف 
 میکنم.



ست. مدبوری چند  سوا، باز نی سه اجاره کردن یه خونه ی  ست و بالم وا فعاًل د
احی با عروست یدا سر کنی تا به وقتش که وسعم برسه، یه اتاقی جفت و صب

 جور کنم.
 

 _داوود خواب نما شدی مادر؟
 

 آخه یه روزه زن از کدا پیدا کردی؟
 نکنه دختر ناجوری باشه ها؟

 
 صدایش زمزمه بود:

 
 _نیست...

 _چی بگم مادر، من که از خدامه تو بری سر خونه و زندگیت.
شده شدنت  شن تو دل و همون  داماد  بود از اون حرفا که دیگه فقط یه آرزو می

 جا می مونن.
 از شرایط زندگی مون خبر داره؟

_اون اندازه که الزم بوده بدونه، می دونه. بقیه شم می مونه واسه وقتی که اومد 
 و محرم این خونواده شد.

 _مدلس کدا میگیری؟ میخوای با شوکت خانم حرف بزنم واسه حیاطش؟
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سه اونایی  شیرینی وا ست، یه عقد و یه مح ر با دو کیلو  سی در کار نی _مدل
 که میخواستن داماد شدن داوود رو ببینن.

 _وا مگه میشه؟
نکنه دختره عیب و ایرادی داره که ایندوری باهات راه اومده. االن یه چیزایی به 

ستات که یه سپر به او شه میندازه به جون آدم، ب سه که رع حقیق ت گوش آدم میر
 بکنه از کس و کارش.

 کار از محکم کاری عیب نمیکنه مادر. بهتر نیست؟
 

 داوود تکانی به تنش داد و از جایش بلند شد:
 

_خیالت تخت، اومدنش هر چی که داشررته باشرره بدبختیامونو بیشررتر نمیکنه 
 مادر من.

به تن و  یب و ایرادی  که زیرش آب بره، دختره هم ع به  جایی نمی خوا داوود 
 اهرش نیست که بخوان اونو قالبش کنن به پسر ظ

 هیچی ندارت.
 

من میرم سررراغ اوسررتا، یه چند روزی ازش مرخصرری میخوام بگیرم و به خونه 
 برسم.

سه دل پر دردت  شه قدمش وا صالح میدونی، خیر با شه هر طور خودت  _با
 مادر.



 _شرررم که باشررره، خودم خیرش میکنم. تو دل نگران این چیزا نباش، ردیفش
 میکنم.

 
لبه ی کاپشن را باالتر داد ولی سرش پایین بود، دلش میخواست صدای جیح و 
داد و بیداد بهارنارندش در تمام تنش بپیچد و داماد شرردنش را به جشررن می 

 نشست...
 

اما کاش هایش روز به روز بیشررتر و نامرادی هایش پر رنگ تر میشررد. حال که 
فی سررر بلند کرده بود و کوتاه آمدن در دنیا به او سررخت میگرفت؛ او هم به تال

ستانش نبود  شاید هیچ کدای دا سوختن دختری که  کارش نبود حتی به قیمت 
 اما به شاهرگ قلب حاج رها وصل بود و همین، آرام ترش میکرد...

 
**** 

 
 _داداش امروزم منو میرسونی؟

کار تو گه و من کلی  قت تن که و باشررره  کارت ن نازگل، فقط فس فس تو   _آره 
 تعمیرگاه سرم ریخته.

 _سه تا صد تا بشمر داداش، من زودی میام.
 

 چپ چپی نگاهش کرد و الهی شکری گفت و از پای سفره بلند شد:
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_سرره تا ده تاشررم از سرررت زیاده، به جای جنبوندن اون فک؛ تا حاال داشررتی 

 مقنعه سر میکردی.
روز انگار نه انگار امیه سررر برو اون سرربحانو بیدار کن که عینهو فیل خوابیده و 

 باید برگرده باقی خدمتش.
 _چشم االن میرم.

 
ست که به  سبحان بود. میدان صدای  شتش در آمدن  ساحل، پ شم گفتن  این چ

 یک صدا زدن خالی بسنده نمیکند این فسقل دوست داشتنی اش.
 

 _خدا خفت کنه ساحل، گوشم کر شد دختره ی سلیطه.
 

داد و کفش هایش را پوشید. وقت نداشت کار خودش را کرده بود، سری تکان 
 با تذکری بین شان صلح برقرار نماید.

 
 _ساحل رفتما، دختر بیا دیگه.

 
 با صورت گلگون از دوئیدن پیش رویش ایستاد و خنده اش مهار شدنی نبود:

 
سوم  شیدم که پرده ی  سر رو تنم نمیذاره. یه جیغی ک سبحان نیومده،  _بریم تا 

 گوش چپش پاره شد.



 گه مرض داری دختر؟_م
حاال فکر گوش اون بدبخت نیسررتی، مالحظه ی جیح دونت رو بکن که پاره 

 بشه دیگه صدایی نداری که پرده ی گوش راستشم ناکار کنی جغله.
 

 ساحل بند کفش هایس را بست و دست به نشانه ی اطاعت کنار سر گذاشت:
 

 _حواسم هست رییس.
 

ست روی لبش، این دختر ش شده ی  لبخندی عمیق ن ایمانش بود و آیه ی نازل 
 تمام خوشی هایش...

 
 _مامان کاری نداری؟

 _نه دورت بگردم برین در پناه خدا، منم یکم خرید دارم.
شبی با  سر  ست کن و بهم یه زنگ بزن.  ست لی _نمیخواد بری، اگه واجب نی

 خودم میارم.
رم خودم می_نه مادر، یه خورده ریز بیشررتر نیسررت. تو حواسررتو بده به کارت، 

 میگیرم. اول سبحانو راهی میکنم و بعدش میرم خرید.
 _باشه فعاًل خداحافظ.

باره بای بای  _مامان ماهرخ جونم خدا منو واسرررت حفظ کنه، تا دیداری دو
 مینمایم.
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 _الله اکبر به تو و اون زبونت که نمیدونم به کی کشیده به خدا، برو به سالمت.
 

شید و  سر خواهرکش ک ستی روی  شادی های د روزش را با حفظ کردن رنگ 
کوچک بهار زندگی اش شروع کرد، نمیدانست هر خوشی را به امتحانی و تلخ 

 شدنی وصل است...
 

 نمیدانست و بی خبر بود از گردباد نیامده ای که در هم پیچاند روزگارشان را...
 

**** 
 

تاده بود، نمیدانسررر به دوران اف با چآنقدر فکر کرده بود که دیگر سرررش  ه ت 
 ترفندی حاج رهایش را به این رفتن مداب کند.

صبانیت آن را به دو  شید و با ع سفید روبرویش خطوط نامفهومی ک روی برگ 
 نیم کرد.

 
هنوز در پیدا کردن راه حلی برای این مصرریبت غرق بود که صرردای داد و بیداد 

 محمد او را از جا پراند.
 

 _مامان
 بابا

 نازنین



 کدایین شما؟
 

نگرانی از پشررت میز بلند شررد و با سرررعت خود را به در اتاقش رسرراند،  با دل
 محمد کفش هایش را هول شده از پا کند و چشمش به در باز اتاق نازنین افتاد.

 
 قدم تند کرد و با یک حرکت ناگهانی او را به آغوش کشید.

نازنین بهت زده به فشررار دسررت محمد چشررم دوخته بود که هر لحظه او را 
 ر در ب*غ*ل میگرفت.سخت ت

 
 _نازنین اگه بدونی چی شده، دارم از خوشی میمیرم.

 
 صدایش تکانی به نازنین داد، با طمأنینه از او فاصله گرفت:

 
 _چی شده محمد؟

 
 چشم هایش برق میزد و لبخند عمیق نشسته روی صورتش، پاک نمیشد:

 
 _باورت نمیشه اگه بگم.

 من._تو بگو، باور کردن یا نکردنش با 
 _اول بگو ببینم مامان و حاج بابا کدان؟
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 نازنین لبخند کدی زد و با دست عقربه های ساعت دیواری را نشانش داد:

 
_مامان رفته خرید، بابا هم که هیچوقت صرربح خونه نبوده که االنم باشررره. 

 باألخره نگفتی چی شده؟
 

نزدیک  محمد دست خواهرش را گرم گرفت و او را روی مبل نشاند،صورتش را
 تر برد و چشم در چشم زمزمه کرد:

 
 _با بورسیه م آلمان موافقت کرده. داداشت ویی، میپره می ره.

 
 و با دست حرکت پرواز وار هواپیما را نشان داد.

با چشررمان از حدقه در آمده به محمدی زل زد که اصرراًل به رفتن و نبودنش 
 نمیتوانست فکر کند.

هایی فکر کرد که بدون  شرایط خودش به حاج ر ست تنها می ماند،  سرش د پ
 هم قوز باالقوز بود.

 
سپارد  ستوی ذهنش ب شد و آن را به پ ست با دید مثبت به این ماجرا بیندی نمیدان

 یا از این نبودن برای حفظ آبروی پدرش بهره ببرد.
 اسمش را سؤالی صدا زد:

 



 _محمد؟
 

 چشم گرداند روی لب های خواهرش:
 

 _چیه؟
 میخوای بری؟_تو واقعًا 

 
 ابروهاش باال پرید:

 
_من که از خدامه برم، یه سرراله دنبال این ق رریه افتادم. انقد رفتم و اومدم تا 

 باألخره امروز جواب مثبت شون بهم رسید.
 چانه اش را خاراند و متفکر ادامه داد:

 
ست.  سین که ایندا نی ست و پامو گرفته، ح هعیت بابا یکم جلوی د _البته و

 کمک که نمیداد هیچ، بار اهافه هم میشد.اگرم بود 
شحالیم با این  ست. تموم خو ساخته نی هعیتت معلومه، ازت کاری  تورم که و
فکرا از سرررم پرید، حاال بذار حاجی بیاد باهاش حرف بزنم ببینم به این رفتن 

 رها میده یا نه.
 _اگه مامان نذاشت بری چی؟
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 زان به حرف آمد:شانه ای باال انداخت و با لب های نیمه آوی
 

 _نرگس خاتون چیزی بخواد و من نه بیارم؟
شن رفتنم  هی نبا سوزه، اما اگه را سیدن به این موقعیت می سه نر با اینکه دلم وا

 منتفی میشه.
سی رو  شرفت ک شایدم بذارن بری، میدونی که بابا هیچوقت جلوی پی _خب 

 نگرفته. فوقش از یکی واسه اندام کارا کمک میگیره.
 _نمیدونم، بذار بیان بعد ببینم چی میشه.

 _حاال شیرینیت کو؟
 _انقده ذوق زده شدم که از دفتر دکتر شهریاری بدون خداحافظی زدم بیرون.

 اگه رفتنی شدم یه شیرینی توپ پیش داداشت داری.
 

و نازنین به این فکر میکرد که شرراید تا آن زمان نباشررد که در شررادی برادرش 
 سهیم شود.

 
**** 

 
 _جانم مامان؟

_داوود جان خودتو برسررون خونه که این مرد روانی شرررده، افتاده به جون در 
خونه و سرراحلو صرردا میزنه. چند تا از اون بیشرررفای مثل خودشررم ایندان، 

 میترسم بالیی سر این دختر بیاره.



 
نبض داشرررت و نداشرررت، ترس به دلش و عرق سررردی روی تیغه ی کمرش 

 نشست:
 

ست،  ستا نی شما _او ست یکی از بچه ها و زود میام. فقط  سپرم د ایندا رو می
 اصاًل در باز نکنین تا خودمو برسونم.

 _باشه مادر.
 

شماره ی آقا منوچهر را گرفت و مختصر توهیح داد. گوشی را سر داد در جیب 
ست این  شد، نمیدان سش به همه با صر هماهنگ کرد که حوا شلوارش و با نا

 تمام میشود تا نفسی به راحتی بکشند. دردسرهای پدر معتادش کی
 

 _اوستا با موتور من برو.
 

 برگشت و میثم را دید که سوئیچ به دست، نگاهش میکرد.
شان زیاد نبود اما همان هم زمان بر بود تا با تاکسی  صله ی تعمیرگاه تا خانه  فا

 برود.
 تردید را کنار گذاشت و سوئیچ را گرفت، سرش را ب*و*س*ید:

 
 ._دستت طال
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شاد او را دیده و ندیده، با سرعت به سمت موتور پارک شده گوشه ی  نیشخند 
تعمیرگاه رفت و سوار شد تا زودتر خود را به خانه و مصیبت های تمام نشدنی 

 سهراب برساند.
 

نمیدانسررت تا کدا تاوان ندانم کاری این مرد را باید بدهند و صرردایشرران برای 
 حفظ آبرو، بلند نشود.

 
ن ید ا که روبرویش بود بی کل باز کرد، دیدن چیزی  با هرررب  خت و در را  دا

 غیرتی میخواست که او در خود نداشت.
سهراب دست ساحل را گرفته بود و کشان کشان به اتاقکش میبرد، ماهرخ هم 
دسرررت دیگر دخترکش را گرفته بود که همراهش نرود و بهارنارندش مثل ابر 

 دست از سرش بردارد.بهار اشک میریخت و التماس میکرد که 
 

به سررمت آن ها دوید و دسررت انداخت به بازوی ظریف سرراحل، او را با تمام 
 قدرت کشید و زور نداشته ی سهراب به او نرسید.

 
 _چیکار اینا داری؟ انسان نیستی تو؟

 مامان برین تو خونه.
 



ماهرخ سریع دست زیر بازوی دخترش که از گریه کبود شده بود، انداخت و با 
 رفتند.هم 

داوود دست به کمر با چهره ای پر از خشم، زل زده بود به چشمان خمار و نیمه 
 باز سهراب:

 
_خیرت که یه عمر به زن و بچه ت نرسید، شرت رو کم کن از سر خودشون و 

 زندگی شون.
_تو کی باشرری که واسرره من تکلیف تعیین میکنی پسررر؟ من هر کاری بخوام 

 از رفیقام پذیرایی کنه. میکنم، باباشم وظیفه شه بیاد
 

 صورتش را جلوتر برد و آرام اما محکم گفت:
 

شون  شمای پری سری بعد نگاه به چ شون کردی،  _دفعه ی آخری بود که اذیت 
 ماهرخ نمیندازم و با دستای خودم تحویلت میدم.

 شیرفهم شد؟
_تو همچین غلطی نمیکنی وگرنه چیزایی رو میکنم که دهنت وا بمونه از این 

 ندونستن. همه
 _مادر، داوود بیا خونه. دهن به دهن نشو با اون بیشرف.
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نگاهی به مادرش انداخت که نگران کنار در ایسررتاده بود و به آن دو چشررم 
دوخته بود. سررهراب زر زیادی میزد اما این اطمینان و ندانسررتن، او را به شررک 

 انداخت:
 

 _چی رو من نمیدونم؟
 

 زرد و کرم خورده اش را به نمایش گذاشت: سهراب نیشخندی زد و دندان های
 

 _برو از ماهرخ جونت بپرس.
 _خفه شو سهراب، بیا داوود جان؛ ساحل ترسیده آروم نمیشه.

 
سهراب کرد و  شت به  خیلی عدیب نبود درک بهانه آوردن مادرش، با دو دلی پ

 وارد خانه شد.
شت سر روی پاهایش گذا شده و  شه ی اتاقش درخود مچاله  ه بود. ساحل گو

لبخندی نرم روی لبش نشررسررت، میدانسررت چگونه غم از چشررمان یک دانه 
 خواهرش بزداید.

 
نزدیک تر رفت و کنارش روی زمین نشست، سرش را به آرامی باال آورد و دلش 

 به درد آمد با دیدن سرخی چشمان بچه آهویش.
 دست هایش را باز کرد و او را به ب*غ*ل گرفت:

 



 _نخود من چرا میلرزه؟
 مگه داداش داوودت مرده که داری اشک میریزی؟

 
 هق هق داشت:

 
شن، با هم مواد  ستاش. اونام مثل خود ست برم پیش دو _ازش میترسم، میخوا

 میکشیدن.
_اون غلط کرده که خواهر منو ترسررونده، تو که باید شررداع باشرری فسررقلی. 

 ناسالمتی خواهر داوودی ها!
 

 عمق گرفت:بینی اش را باال کشید و لبخند داوود 
 

_من دوسررش ندارم، اذیتم میکنه. مامان خیلی میترسررید، آخه بهش گفت یا 
 ساحل رو بده بیاد یا کاری نکن همه ی گذشته رو بریزم رو دایره.

 
شته  سهراب و گذ ست، معمای ترس ماهرخ و زبان تیز  ش اخم بین ابروهایش ن

 ود.ن نشچیزی نبود که بی اهمیت به نظر برسد و حواسش پرت این ندانست
 

 _اشکال نداره، نشنیده بگیر این حرفای زن و شوهری رو.
 _من شوهر ایندوری نمیخوام داشته باشم.
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 چشم هایش به آنی درشت شد و با قیافه ی طلبکاری به حرف آمد:

 
شنوم نخود، حاال کی گفته  شه. حرفای جدید می شن با شم و دلم رو _به به، چ

 زدی اونوقت! میخوام شوهرت بدم که دست به انتخابم
 

 شرم مالیم نشسته روی گونه های ساحل، به خنده اش انداخت.
 

 _یعنی من هیچوقت عروس نشم داداش؟
_نوچ شررما حاال حاالها عروس نمیشرری، اصرراًل چه معنی داره شررما به فکر 

 عروس شدن بیفتی؟
شکی منو نمیخواد. آخه کی میاد دختر یه  _همیندوری گفتم، وگرنه میدونم هی

 م الخمر رو بگیره؟عملی دائ
 

 ابرویی باال انداخت:
 

 _مشکوک میزنی ساحل خانوم!
 

سریده  شاند، احتمااًل دل خواهرکش  شک به دل داوود ن صدای لرزانش تخم 
سف خورد، که آنقدر ذهنش درگیر روزمرگی ها بود  بود. لحظه ای برای خود تأ

 بود.که بزرگ شدن بهار عمرش را ندیده و به سادگی از کنارش رد شده 



 
میترسررید دل به کسرری ببندد که نباید، شرراید وقتش رسرریده بود کمی برادرانه 

 حمایتش کند تا به هوای کمبود محبت، دل به غیرش ندهد:
 

_اواًل که شررما هنوز کلی وقت داری واسرره اینکه بخوای خانوم خونه ی کسرری 
 هبشرری، دومًا طرف باید بیاد گوشررشررو بپیچونم که هوا ورش نداره و فکر نکن

 خواهرم تنهاست.
 

سرومًا اگه کسری پاکی و ندابت واسرش مهم باشره، روی بع ری چیزا چشرم 
میبنده. تو چیزی کم نداری از هیچکس، که زیادشررم داری پس خودتو پایین و 

 کم نبین. هیچوقت، باشه ساحل جان؟
 

 لبخند کمرنگ گوشه ی لبش، شیرین بود مثل عسل:
 

 _چشم داداش.
رو عوض میکنم. یه کلیدم بهت میدم که حتی اگه _چشررمات بی بال، قفل در 

 مامانم نبود خودت در خونه رو چفت کنی.
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سینه ی گرم داوودش، که دنیایی حمایت  سری به تأیید تکان داد و تکیه داد به 
بود و گاه به حسادت می نشست به این حدم خوبی که قرار بود روزی نصیب 

 دل دختری شود.
 

**** 
 

ا اون وهررع قلبت؛ اگه محمدم پا شرره بره اونوقت کی _آخه حاجی نمیشرره، ب
 حواسش پی شما و مغازه باشه؟

 _دست شما درد نکنه دیگه، مگه من چمه که نیاز به لله داشته باشم؟
_شوخی نیست که، این بچه االن حکم عصای دست به وقت پیری مونو داره. 

 نیا؟تازه شم مگه همیندا رو ازش گرفتن که حتمی باید بره ینگه ی د
_حرفو رو حسرراب باید زد خانم، قرار نیسررت که این بچه ها پاسرروز ما بشررن. 

 حاال که نتیده زحماتش اومده، واسه چی از دهنش بزنیم و دلشو بسوزونیم؟
 

یار نرگس  نه ن به خدا.  به بعدشررم توکل  تا ایندا از پس کارا براومدم، از این 
 ال ساختن زندگیش.خانم، بچه دلش میخواد با رهایت من و شما بره دنب

 
 نرگس رو ترش کرد:

 
 _من نمیخوام به یه سال نکشیده، دختر اجنبی بیاره بگه اینم عروس گل تون!

 



 رها خندید به این مدل بهانه تراشی های همسرش که شدید نگران حالش بود:
 

_نترس ازش تعهد کتبی میگیرم که با زن و بچه رو سرررمون خراب نشرره. دیگه 
 چی؟

 من نمیخوام بره، بخصوص با این اوهاعی که پیش اومده. _خودت میدونی
 

سرش را پایین  شد.  هاع،  شید و متوجه منظور نرگس از او لبخند از لبش پر ک
 گرفت و به فکر رفت:

 
 _به نظرم این رفتن بدم نمیشه.

 _چطور حاجی؟
 

 دندان روی هم به ناراحتی سایید:
 

ستیم بره که پاش شیم نازنین رو بفر ش _اگه مدبور  سره، می سه خونه اون پ ه نر
 نبودنشو با رفتن محمد توجیه کنیم.

_رها میترسم پسره کار دست نازنین بده، اونی که از آبروی دخترمون نگذشته؛ 
چطور بهش اطمینان کنیم و دست نازنینو تو دستش بذاریم؟ یا پنهون ازش اینو 

 بفرستیم اونور؟
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دختر با اون بی ناموس تنم میترسررم، دسررت خودم که نیسررت. از عاقبت این 
 میلرزه و خواب به چشمام نمیاد شبا.

سوخت و مثل  شه از اینکه دلش  تلخم باهاش، ولی خدا میدونه بند دلم پاره می
 بقیه عروس نشد و همه آرزوهامونم به گور میبریم.

_ان شرراپالله حکمتش به خیر باشرره. برو شررازده تو صرردا بزن باهاش دو کلوم 
 دلگیر نشو ازش، جوونه و تو سرش هزار سودا. مردونه حرف بزنم.

 بال پروازش نمیخوای باشی، نباش ولی ته دلشو خالی نکن.
 

 نرگس با ناراحتی بلند شد و در اتاقشان را باز کرد:
 

 _محمد کدایی مادر؟
 _بله مامان؟

 _بیا ببین بابات چیکارت داره.
 _باشه اومدم.

 
**** 

 
معمواًل صدای گوشی اش در نمی آمد. اگر نازنین تمام مدت اسیر اتاقش بود، 

صفحه ی گوشی اش می افتاد یا تبلیغات  سم مریم روی  شت، ا پیامکی هم دا
 خطش.

 



دستش به گوشی رفت، شاید کمی حرف زدن با دوست چندین ساله کم میکرد 
 بار محنت مانده روی شانه هایش را.

 
ید. رسرر بین لیسررت مخاطبین گوشرری دنبال اسررم مریم میگشررت که پیامکی

 خواست بی اعتنایی پیشه کند اما دلش راهی نشد.
باز کرد و تنش یخ زد از نوشته هایی که با خواندن هر کلمه، پیچ و تاب میخورد 

 دلش:
 

سرکارعلیه،  شریف فرماییتون مهیا میکنم  سه ت _یه اتاق کنج حیاط مون دارم وا
 نیومده خرج تراشیدی واسم.

سون نهایتاً  ها بر سته خونه  فقط به گوش حاج ر شو بفر یه ماه وقت داره دختر
 شوهر؛ وگرنه آبروش که ریخت جمع کردنش محاله.

 
در هررمن، یه چیزایی به گوشررم خورده. زود دسررت جنبونده واسرره رد کردن 
پسرررش! بهش بگو بچه هاشررو تو هر سرروراخ موشرری که بفرسررته، بازم داوود 

س به میگیره. پپیداشررون میکنه و تقاص تموم نکبت نشررسررته به دلشررو ازشررون 
سرش نزنه تو رو با داداشت روونه کنه که هر کدا بری میشم عزرائیلت، میشم 

 سایه ات که حتی از خودتم بترسی!
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شستن با  سخن ن شسته در جمالت، عزمش را جزم کرد برای دوباره به  تهدید ن
پدر و گرفتن رهرررایت برای این ازدواج کوفتی؛ که مصرریبت شرررده بود برای 

 نه هایش.خودش و دخترا
 

نمیدانسرررت داوود آمار ریز به ریز زندگی شررران را از کدا در می آورد، نباید 
خطری شامل حال برادرهایش میشد که دیگر رویی نداشت برای چشم دوختن 

 به پدرش.
 

آرام در اتاقش را باز کرد و سرررکی کشررید تا با نرگس برخوردی نداشررته باشررد. 
 شت در اتاق حاج رها رسانید.سریع از مسیر هال گذشت و خود را به پ

 
شاد محمد به گوشش  صدای  شدن بگیرد که  ست در بزند و اجازه ی وارد  خوا

 رسید:
_بابا به خدا تموم سررعی خودمو میکنم به خاط من سرررتون خم نشرره، نه دنبال 
چشررم چرخوندن و متراژ تن دخترای نردبون آلمانی میرم، نه پی این بار و اون 

 بار.
 

 بلند شد: صدای خنده ی رها
 _تو از کدا میدونی دخترای آلمانی قدشون بلنده؟

 _راستش یکی از دوستام آمارشونو داد، گفت اندازه دکل می مونن!



سه، بعدش حتی اگه  صیفات به گوش حاج خانم بر _فقط کافیه یکی از این تو
 منم بذارم بری اون کلید روی در اتاقتو برمیداره و زندون ابوغریب میسازه.

 هست، چند تا اصطالح دهن پر کن به کار میبرم که مامان گیج شه._حواسم 
 _برو پسر، فقط کاری نکنی بیاد دعواشو با من به جواب برسونه.

 _بابا واقعًا شما راهی هستین به رفتن من؟
 

 صدای پدرش با تأخیر به گوشش رسید:
_اوالد خوب هر کدا که باشرره، سررربلندت میکنه. منم بابت نون حاللی که 

هن تون دادم خیالم راحته که تا ایندا شرمنده ی خدا نشدم. ان شاپالله از این د
 به بعدم نمیشم، برو در پناه خدا.

رهایت گرفتن از حاج خانمم بسپر به من، دلتنگ بچه هاش میشه وگرنه کدوم 
 مادری پیدا میشه خوشبختی بچه شو نخواد؟

 
 از در فاصله گرفت و برگشت.

 
**** 

 
برای در خانه تهیه کرده بود، نمی توانسررت از کارش بزند هر  قفل محکم تری

چند آقا منوچهر با او همیشه راه می آمد اما همیشه مراعات میکرد و از ساعت 
 کارش کم نمیکرد تا به نوعی محبت این مرد جبران شود.
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فقط مسئولیت برگشت ساحل به خانه را هم به عهده گرفت تا دیگر مشکلی در 

 رایش پیش نیاید و خیال دل ماهرخ راحت شود.رفت و آمد ب
 

هنوز وقت نکرده بود سررر ق رریه ی پنهان کاری اش با او مفصررل به سررخن 
 بنشیند، میدانست آنقدر مهم هست که نگرانی در چشمان مادرش النه میکند.

 
توان روبرو شدن با قیافه ی نحس سهراب با آن خنده ی کذایی اش را نداشت، 

ست او را کمپ ببرد که بیش از ده بار برده و روز بعد کنج اتاقکش  دیگر نمیتوان
 یافته بود. 

 _اوستا اینو کدا بذارم؟
 

 سرش را از پشت کاپوت ماشین در آورد:
 

 _چی رو؟
 

 آچار فرانسه را باال گرفت و چشم دوخت به عکس العمل داوود.
 

 _این همه جا، یه گوشه ای بذارش دیگه.
 بپرسم، یه وقت اگه گم شد بعد نیفته تقصیر من!_آخه هاشم گفت از شما 

 



 داوود چشم درشت کرد و لبخندش را خورد که رو ندهد:
 

سرتون به  سه همه کار و هر حرفی وقت دارین إال  شه که وا شاپالله تون با _ما
 کار بودن، توطئه چیدن تونم که ملس شده.

 
 میثم خنده ای زد و با پشت دست سرش را خاراند:

 
اوسررتا همه از شررما میترسررن، نه اینکه بداخالق باشررینا؛ نه. ولی یه _راسررتش 

 ابهتی دارین که آدم شلوارش خیس میشه با یه دادی که می کشین.
 

داوود پشررت به او کرد و خود را مشررغول کارش کرد تا چشررم های خندانش لو 
 نرود:

 
 _بیا برو بچسب به کارت، تا به یکی از همون داد زدنا مهمونت نکردم.

_باشه باشه اوستا، من رفتم. ولی اینو میذارم پایین پاتون که اگه گمم شد لنگ 
 منه بدبخت وسط نیاد.

 
**** 

 
 _فردا بیا اوندا، حرفای اول و آخرمو میشنوی.
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 _اگه به حرف باشه، اونی که قانون میذاره منم حاج رها.
ن _پسررر جان با من در نیفت که تهش باختن میشرره آرزوت، هر چقدر که اال

 مدارا کنم فردا از این خبرا نیست.
_یادم نمیاد ازت مدارا کردن خواسررته باشررم، مثل اینکه پیغوم رسررون خوبی 

 نیست دخترت!
_خوش ندارم راه و بیراه سراغش بری، هنوز بی سر و صاحب نشده که تو یا هر 

 کسی سرتونو بندازین پایین و برین سروقتش.
نه ی  یاد تو خو من، پس بیخودی شررلوغش نکن _بخوای نخوای آخرش م

 حاجی.
شیرم با اون  شیر؟ با اینکه  ستمش تو دهن  _به نظرت اونقدر بی غیرتم که بفر

 یال و کوپال با تموم حیوون بودنش، خیلی چیزا سرش میشه.
_منو از چیزی نترسون که اگه فردا مهمون یه ایل گردن کلفت کنی، نه از حرفم 

 کشیدی رو زندگیم. برمیگردم و نه فراموش میکنم خطی که
شرراید دلی نمونده باشرره واسرره زندگی کردنم، ولی خوب بلدم شرراهرگ زندگی 

 امثال تو رو طوری بزنم که نتونی تا عمر داری سر بلند کنی.
شم ترس نداره پس فکر نکن با این حرفا تن و بدنم به لرز  داوود از اون باالسری

صررالی کنه کل زندگیتو نخ کش در میاد و قید تو رو میزنه، که اگه سرریم مغزم ات
 میکنم حاجی!

 



سته به کام داوود، گم کرد. هر  ش شت این تلخی ن ها حرف هایش را پ حاج ر
ید، باز دلیلی برای این مرز از کینه و سرریاهی  گوشررره ی ذهنش را که می کاو

 نمیدید مگر.....
 

حتی فکر کردن به آن روزها هم پشررتش را خم میکرد که ندانسررته پای به راهی 
سوس خوردن بر  شده و جز اف شته بود که عواقبش گریبانگیر تک دخترش  گذا

 دلش حرفی نمانده بود...
 _فردا حول و حوش هفت شب اوندا باش.

 _هستم.
و بدون هیچ حرف اهررافه ای گوشرری را کنارش انداخت و شررقیقه هایش را 

 ماساژ داد، هیچ قرصی نبود که امتحان کرده و جواب گرفته باشد.
 

ردهای مزمن همیشررگی ترین همراه روزهایش شررده بودند، سرراعات این سرررد
کارش را کمتر کرد تا با صررداهای بلند شررده از این طرف و آن طرف تعمیرگاه، 
حالش بد نشررود. هنوز مدیون آقا منوچهر بود که بعد از آن همه ویرانی، اولین 

 کسی بود که دستش را گرفت و از زمین بلندش کرد.
 

 _داداش؟
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ست های سبحان، د شد برای دیدن  شم  سرش پایین آورد و چ ش را از دو طرف 
که شرررمنده ی رویش بود بس که ندیده گرفته بودش و سررر به الک غمش فرو 

 برده بود.
حان در را بسرررت و روبرویش دو زانو  هد، سررب مه د ند حرفش را ادا ما منتظر 

 نشست:
 ه؟_مامان میگفت مثل اینکه خبراییه، میخوای عروس دارش کنی. آر

 _گیریم که راسته، کداش واست سؤال شده اونو بگو که بی جواب نمونی پسر.
شخند رو  شد، بعد اون ندیدم که حتی یه نی شنیدم باورم ن ستش اولش که  _را

 لبت بیاد؛ چه برسه به یه تغییر اونم به این بزرگی.
 _حاال اینا یعنی باید دنبال گرفتن رهایت شماها باشم واسه زندگیم؟

دا، میدونی که ما از خدامونه تو این لباس عزا رو بعد دو سررال از تنت _نه به خ
 در بیاری و بچسبی به زندگی و لبخند مهمون لبات شه.

فقط این یهویی بودنش واسررم جای تردید داشرررت که اونم حتمًا صررالح و 
 حکمتی داره.

 
 داوود سرش را به پشتی تکیه داد و چشم بست، زمزمه وار گفت:

 ن نیست اما صالح بودنش صالحه._حکمتش دست م
_خیره.پاشررو بیا شررام، مامان گفت ظهرم به چیزی لب نزدی. واسرره میگرنت 

 خوب نیست معده ت خالی بمونه.
 _برو منم میام.

 



با هر بار شنیدن صدای حاج رها، تمام این دو سال زنده و مثل فیلم در مغزش 
 تکرار میشد. فردا وقت تالفی دردهایش بود.

 
**** 

 
 فصل دوم

 
 شاخه هایم را بتکان !

 
 نه برگی مانده

 
 نه آشیانه ای

 
 من در آستانه ی "قلم" شدنم...

 
 

_داوود جان با این سررردرد کدا میری؟ بذار یکم تنت آروم بگیره، وقت واسرره 
 اندام کار همیشه هست.
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به چهره ی  گاهی  هایش بود، نیم ن به کفش  نداختن  که مشررغول برق ا داوود 
انداخت و اخم ناشی از سردردش را پشت نیم لبخندی مصلحتی  نگران ماهرخ

 مخفی کرد:
 

به فردا میفکن، فقط ممکنه کارم یکم طول  _از قدیم األیام گفتن کار امروز را 
 بکشه شما شام تونو بخورین و منتظرم نمونید.

 _انقد واجبه که نمیشه ازش بزنی و بمونی روبراه تر شی مادر؟
 

 رد و رخ بهکفش هایش را به پا ک
 رخ مادرش ایستاد:

 
 _اونقدر واسم این کار مهمه که از نون شب واجب تر.

 
 ماهرخ نگاهی مشکوک به پسرش کرد و با تردید لب زد:

 
 _میگم نکنه با دختره قرار شام داری باالشهر، که داری شیک و پیک میکنی؟

 
ا صرردای بداوود برخالف لبخند بی معنی و باإلجبار نشررسررته بر لبش، این بار 

 بلند خندید:
 



شیده؛ نگو جوابش به  سبحان به کی ک _وای مامان، میگم این هوش و حواس 
کندر خوردن نبوده و همش تو وجود مامان ماهرخش جمع شده و یه جا به اون 

 رسیده!
 _منو مسخره میکنی بچه؟

 
داوود نگاه عمیقی به مادرش انداخت، زیر و رو کرد خاطرات مرده اش را که 

 اما هنوز او را میسوزاندند: نبودند
 

 _خیلی وقته از موعد شیر خوردنم گذشته ماهرخ خانم.
 

 ماهرخ که جواب سؤالش را هنوز نگرفته بود، اخمی نشاند به چهره اش:
 

_شما قد عزرائیلم که عمر کنین بازم بچه این و باید یکی گوش تونو بپیچونه که 
 پا کج نذارین.

 ا رو وسط می کشی مادر من؟_حاال چرا پای عزرائیل بی نو
خدا اگه میدونسررت ما آدماش هر قدمی که رو زمینش برمیداریم و دو تا لیچار 
شبانه روز وقت  سمون هفت روز و هفت  شته هاش میکنیم، باور کن وا بار فر
صرررف نمیکرد که بیخود اکسرریین هوا رو بسرروزونیم و به خیال مونم نیاریم که 

نفس کشرریدنو از یکی بهتر از خودشررون بع رریا حق ندارن نفس بکشررن وقتی 
 غصب کردن.
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صامت نمی ماند و دنبال ماجرا را میگیرد  ساکت و  سرش  ست پ ماهرخ میدان
شکند و خانواده ای را داغدار  سته دلی را ب سید از اینکه داوود ندان اما دلش میتر

 کند...
 

 _چی تو سرته داوود؟
ش ستی که راحت ب ینی به ق اوت این و اون، تن منه مادر رو نلرزون، تو خدا نی

 تهشم حکم بدی به خوب یا بد بودن کسی.
سرمو با  شو و بذار  هی ن شت بندش؛ تو قا شم میده پ اونی که درد داده، درمون

 آرامش زمین بذارم.
 

شه افتخارم به وجودتون بوده؛  شیدم تون، همی یه عمر با نون حالل به دندون ک
 یه وقت منو سرافکنده نکنی مادر.

 
سال دویده بود و باال و پایین کرده بود تا بتواند کمی بار  دلش درد شت، یک  دا

مانده روی شرررانه هایش را با پیدا کردن اویی که زندگی اش را از خوشرری به 
 ناخوشی مطلق کشانده بود، زمین بگذارد و نفسی بکشد.

 
سش را پرت  ستان نبود، باید حوا شاندن پای مادرش به این دا اما هنوز وقت ک

 نداشته اش میکرد:عروس 
 



 _چرا از این شاخه میپری رو اون یکی؟
 تا حاال کار اشتباهی از داوودت سر زده که االن دست و دلت لرز گرفته؟

 
ماهرخ نم اشرک نشرسرته پای پلک هایش را با پشرت دسرت گرفت و غمگین 

 چشم دوخت به زمین فرش شده ی زیر پایش...
 

 حاال شکوندم؟_مامان بهم نگاه کن و بگو اعتمادتو تا 
 

 سرش را کمی باال گرفت:
 

_نه مادر، تا در خونه ی خدا ازت راهرری ام. ولی شرریطون به خوب و بد کاری 
 نداره؛ بخواد وسوسه کنه تا ته خط می کشونه آدم رو.

 هر کاری میخوای بکن ولی آبرویی نریزی از کسی، که اون جمع نمیشه داوود.
 

 دست روی چشمش گذاشت:
 

ون بخواد، چشررم حواسررم هسررت. در مورد عروسررت حرفی _ماهرخ خانم ج
 حدیثی هست اونم همین االن بگو که کامل کار دستم بیاد.

 
 ماهرخ اخمی تصنعی کرد:
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_بذار همین االن سررنگامو باهات وا کنم، اگه دختره از این مورد دارا باشرره که 

شو زدن و جا و مکان میخواد  شهر و محل کوس رسوایی  و زبونم الل به هفت 
اومده سادگی پسر منو دیده و با دو تا عشوه، راهی ت کرده؛ به روح اون عزیز 

 کرده م که سوی چشام از نبودنش کم شده، شیرمو حاللت نمیکنم داوود...
 

باز  به این خونه  پای همچین دختری رو  حاال خود دانی، اگه منو میخوای که 
می  شررتو دیدی منمنمیکنی؛ اگرم مختو فرسررتاده تو فرغون، اونوقت پشررت گو

 بینی تو این خونه.
 

لبخندی زد و روی دو زانو کمی خم شد تا بتواند دل نگرانی مادرش را بزداید،از 
 تنها چیزی که اطمینان داشت؛پاکی نازنین بود:

 
_اگه بگم پاکه مثل برگ گل، اگه بگم دیدن یه تار مو ازش شده حسرت پسرای 

ه بگم سرش باال نمیاد مگه اینکه محله شون، اگه بگم سرش قسم میخورن، اگ
 جلوی پاشو ببینه؛ راهی میشی از انتخابم؟

 دلت آروم میگیره؟
 

شانه های پهن و خمیده ی پسرش، که کمرش شکست و باز  چشم دوخت به 
سرشان آوار نماند. پدری به خود ندیده بود اما  سقف خانه روی  ستون ماند تا 

 بود:پدری کردن را، تکیه گاه شدن را خوب بلد 



 
_بچه نیستم داوود، اگه همه چی تمومه پس چرا بین خواستگارای دیده و ندیده 
ش که حتمی کمم نیسررتن، تو رو که تو آسررمون یه سررتاره نداری رو انتخاب 

 کرده؟
_تو چشررمام نگا میکنی و عیب روم میذاری، دیگه از غیر چه انتظاری داشررته 

 باشم؟
 

تعریفی بودن تونو می کوبم تو صررورت _کم از بقال و چقال ندارم، به وقتش 
 اونی که بگه ماست خونه من ترشه و بچه هام الیق نیستن.

 
شت  شت به خ شن که خ سر اینه که بعید میدونم پدر و مادری پیدا  االن بحثم 
وجود بچه هاشررونو خوب رو هم سرروار کرده و روش ماله کشرریده باشررن، اما 

ست درمون داره؛ نه زندگی رو راحت بفرستنش دست کسی که نه بابا ننه ی در
 به روال.

 
داوود نگاهی به ساعتش انداخت و با حسابی سرانگشتی بیشتر از این ماندن را 
جایز ندانسررت، باید خوش قول بودنش اول کاری میشررد نگین پرونده اش به 

 چشم حاج رها؛ که بداند ریز به ریز کارهایش برنامه دارد.
 اش کشید:بلند شد و دستی میان موهای مشکی 
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 _ادامه ی این بح  بمونه واسه یه وقت دیگه، داره دیرم میشه.
سررر فرصررت میشررینم تنگ دلت، دونه به دونه ی کنش و واکنشررای احتمالی 

 عروس و مادرشوهر رو با چرتکه حساب میکنیم.
در همن اینو یادت باشه، کم از هیچ مادری نداری و هر کی راه کج کرد سمت 

 د تاج سرش کنه.این خونه؛ تو رو بای
 

شت وعده داده  سه وجب به وجب اون به اگه مادری به لیاقته، تو الیق ترینی وا
 شده ش...

 
ته دلش شررکری گفت از این رهررایت پسرررش از مادری کردنش، ولی هنوز 

 ناراهی از نیمه تمام ماندن بح  شان؛ لب از هم باز کرد:
 

 نم._باشه، ولی قولشو که میتونی بدی واسه خاطر جمع شد
 

 سرش را روی شانه کج کرد:
 

 _چه قولی؟
 _دختره با رهایت خودش باید پا بذاره تو خونه ت، نه به زور و از سر اجبار...

 



نده بودش. برای گرفتن  دام رسرررا به ان نداده بود مگر  کمی دو دل بود، قولی 
رهرررایت دل مادرش هم که شرررده، کمی تالش بیشررتر می ارزید که شرروق 

 چشمانش را ببیند.
 

تاقک  نه ی این ا با دلش روا نازنین را  با هر قیمتی  ما  باخت ا بازی را نمی  این 
 نمور میکرد:

 
 _چشم، بی رهایت خودش نمیذارم پاشو بذاره تو این خونه. خوبه؟

 حاال اگه حرفی نمونده، اجازه ی رفتن میدی؟
 _خوبه، ان شاپالله که چشمت نمونه بی ابرو. برو خدا نگهدارت باشه.

 
 جیب شلوارش کرد و هر چه به دستش آمد، در آورد :دست در 

 
شه نبینم بی  سبحان بگیره، دیگه الزم به تکرار نبا شتی بگو  _اگه چیزی الزم دا

 شام بمونید.
 _یعنی اومدنت معلوم نیست؟

شام منو بذارین بیام  _رفتن مون دست خودمونه ولی اومدن مون نه، ولی سهم 
 ترتیبشو میدم.فعالً 
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مادرانه بدرقه ی پسرررش کرد و مبلغی گوشرره ی روسررری اش دعایی ناب و 
گذاشررت تا صرردقه ی رفع بال از تن داوودش باشررد، بلند شررد و راه خانه را در 
شکر  سهراب افتاد و باز  شه حیاط و نبودن  شمش به اتاقک گو پیش گرفت؛ چ
کرد که نیسررت تا با بودنش دلی را زخم بزند و دمل چرکی گذشررته ی پر درد را 

 د.باز کن
 

امیدوار بود هیچوقت مدبور به حرف زدن نباشررد و غافل بود از دانسررته های 
 نصفه و نیمه ی پسرش و نقش آفرینی های آن مرد نفرین شده...

 
سوزاند و رابطه هایی را  شه می غافل بود و گاه این غفلت ها زندگی هایی را از ری

به هیچ راهی، راه از پایه میمیراند که با هیچ نخی به هم دوخته نمی شرردند و 
 زندگی کردن از سر نمی گرفتند...

 
 خفه شد ماه قصه در برکه 

 یک شب سرد، درد، خاموشی
 ر*ق*ص تور وسکوت ماهیها

 آخر قصه وفراموشی...
 

**** 
 

 _داداش محمد میخواد کدا بره؟



 
 نرگس با تلخی جواب حسین هیدان زده را داد:

 
 مملکت غریب._میخواد سر پیری که نیازش داریم، بره 

 چه میدونم فکر کنم آلمان میخوادش، یعنی قبولش کردن.
_مامان یعنی این پسررره بی خاصرریتت یه جا هوادار پیدا کرده، اونم تو نذار. آخ 

 اگه من میرفتم اونور...
ست و پات  شکری قرار بود بخوری که ایندا د _زهرمار بچه، مثاًل میرفتی چه 

 تو بنده؟!
 للی تللی باشی و درساتو بب*و*سی بذاری کنار!نبینم اوندا فقط فکر ی

_من که همش سررم تو کتاباسرت مامان جان، حاال نگفتی چرا دلت به رفتنش 
 راهی نیست؟

فقط واسرره خاطر اینکه یه وقت با دیدن همه جور تیپ و قیافه ای آب از لب و 
 لوچه ش آویزون نشه اینو میگی؟

ه عاقش میکنم، دل نگرانیم واسرره _اگه دنبال همچین چیزی بخواد بره که نرفت
 باباته و قلبش.

 _قلبش؟ مگه قلبش مشکلی داره که واسش ترس رو دلت مونده؟
 

نرگس از سررر حرص، با دسررت روی دهانش کوبید که با بی دقتی داشررت لو 
 میداد اتفاقی را که قلب رها را لرزانده بود:
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 بومیم. _نه مادر، به هر حال ماها پا به سن گذاشتیم و آفتاب لب

 یکی واسه روزای پیری الزممون هست یا نه؟
_خودم چاکرتم از ایندایی که هسررتم تا خود شرراه عبدالعظیم، اگه واسررتون 

 سخته انتقالی رو هر جور شده ردیف میکنم که دست تنها نمونین.
_زنده باشرری مادر، بابات که میگه جلو رفتن شررو نگیریم. منم سررربلندی تونو 

به لبم میخوام ولی مادرم،  تا سررر کوچه میرین میاین جونم  همیندوریش که 
 میرسه که نکنه تو راه هزار و یک اتفاق واستون پیش بیاد.

 مادر نیستین که بفهمین حال منو.
 

 صدایش به صورت غیر قابل باوری بدجنس شده بود:
 

شو فاکتور  سرا سیت و درد شدن، اگه تغییر جن سه مادر  _ما خیلی کار داریم وا
 بازم بچه مونو باید با شیر خشک یا شیر گاو بزرگ کنیم!بگیریم؛ 

سیت خاص، اونم که ما ازش محرومیم  شه به جن سری امکانات محدود می یه 
و خدا دسررت رحمت رو سرررمون کشرریده و خالص مون کرده از زحمت بچه 

 بزرگ کردن!
 

دهان نرگس باز مانده بود به مثابه ی غار علیصرردر، نمیدانسررت واقعًا نسررل 
ان آن همه مظلوم یا زیادی بی خبر از همه جا بوده اند که حتی سررر خودشررر

خواستن و نخواستن مرد و زن زندگی شان، ساکت می ماندند و سرخ و سفید 



میشدند یا این نسل زیادی وقیح و زبان دار شده اند که هیچ حرفی را بی جواب 
 روی زمین نمی گذارند!

 
 اها از زبون کم نمیارین._نه من زبونم دو متر بوده نه بابات، شم

_حاال از این حرفا گذشررته، اگه الزم میدونی من باشررم؛ به بابا بگو با همون 
دوستش یه صحبت داشته باشه اگه تبصره ای چیزی هست من انتقالی مو واسه 

 دانشگاه تهران پیگیری کنم.
له  یه سرررا که  مادر، االن  که همون اول سرررال میومدی  به اومدنت بود  _اگه 

 ی. بابات میگفت شرایط سخته.اوندای
 _سختیش که آره سخته ولی کار نشد نداره، خدا بخواد جور میشه.

 _باشه قربونت برم میگم به بابات، باهات حرف زدم دلم سبک شد.
_اگه دلت پر بود سررر من خالی کن، اگه منم دم دسررتت نبودم جوهر نمکم 

 جواب میده مامان طال.
 _بال نگیری پسر.

 تونو خوردیم نمک گیر وجودتون شدیم، جیگر منی مامان خانم._نمک خونه 
 

 نرگس لبخندی به شیطنت پسر ته تغاریش زد.
 

سر  شم و یکم  سعادتت مرخص  ست، من از خدمت با شی نی _خب اگه فرمای
 به سر اون تربچه ی پالسیده بذارم که یکاره میخواد واسه من بره خارجستون!

http://www.roman4u.ir/


شادش کنم اونور نره آبرو ن شواره به یکم ار سینگ ناف و گو سمون، با پر مونه وا
 گوش بیاد!

_خدا به دور، بچه هام با نون حالل جون و قوت گرفتن. ته دل منو خالی نکن 
 با این چرندیاتی که ندویده از دهنت در میاد.

_چشررم فقط از خطرات احتمالی که ممکنه از بیخ گوش مون رد شرره واسررت 
خار  یدونم از اون بی ب نه م خالی گفتم وگر یاد و دسرررت  کاری بر نم هیچ 

 برمیگرده.
 

گوشی را سر جایش گذاشت، چقدر دلش هوای حرف زدن با دخترش را کرده 
 بود...

شتند اما دنیایی مرز در هم تنیده  صله دا سی و دری برای زدن فا فقط به قدر نف
بودند مبادا بلور دل هم را ناخواسته نشانه بگیرند و فاصله به مرز نرسیدن ختم 

 د...شو
 

نازنین حتی هیاهوی زنده نگه داشررتن گل های شررمعدانی اش را هم در دل 
نداشت، دلش الالیی مادرانه ی نرگس را میخواست که هر شب وقت بی تابی، 
موهایش را گیس میکرد و آنقدر قربان صدقه ی نازش میرفت تا چشم روی هم 

 بگذارد...
 



شت، گاه چ سخت میگیرد کهدنیا بخیل تر از آن بود که او میپندا سان   نان به ان
صدای خرد شدن تک به تک استخوان هایت در گذر زمان به گوشت میرسد و 

 گاه غرقت میکند در خوشی مدام.
 

دلش حریم و فاصله ی امروز را از سینه ی گرم مادرش نمیخواست، هوایش را 
نفس می کشررید و تمام شررران را برای روزهای نبودنش در این خانه و مرز پر 

 یت؛ ذخیره میکرد.امن
 

سیم، کمی باور در نگاه های پنهانی  ست از جنس ن فقط دلش کمی باور میخوا
مادرش؛ که بگوید میداند دخترش سرشتش را دست شیطان نفسش نسپرده و 

 خود را به ارزنی نفروخته...
 
 

 فاصله، 
 فاصله

 است...
 

 چه در شوق یک هم آغوشی
 

 و چه در بغض یک فراموشی...
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**** 
 

_مامان قراره ما رو ببرن اردو، پول تو جیبی مو دادم روی لوازم تحریرم؛ میشرره 
 یکم پول بهم بدی؟ زشته دستم خالی باشه جلو دوستام.

 
شان  ست تنگی  ست با تمام د هعف ماهرخ را از بر بود، میدان ساحل نقطه 

 برای او کم نمیگذارد.
 چشم از چرخ خیاطی قدیمی مارک مارشال خود گرفت:

 
نداز از خرج خونه مونده میدم بهت ولی سررراحل نبینم _با یه کم پس ا شررره 

ولخرجی کنی، اگه دیدی یکی دسررتش به زیاد میره تو چشررم بگیر که یه وقت 
 دلت نره واسه داراییش.

 
میدونی که کل زندگی مون صدقه سری داوودم میچرخه که شب و روز نداره و 

 نفهمید زندگی یعنی چی.
 کم قانع نباشیم، برو اون کیفمو بیار. خدا قهرش میاد اگه به

 
 ساحل با شادی جستی زد و کیف ماهرخ را به سرعت به دستش رساند:

 



ست به قلک پس اندازم  هافه خرج نمیکنم مامان. فقط د _اینم کیف، من که ا
 نزدم چون داداش گفت واسه فردات و موقعی بمونه که هروریه.

 جمع شده باشه.فکر کنم تو این دوسال، یه هفتصد تومنی 
 

ماهرخ سریع نیشگونی از ران پایش گرفت و با انگشت اشاره روی بینی اش او 
 را به سکوت دعوت کرد:

 
_مرض، انقد بلند حرف نزن. اگه باد به گوش اون پدر بی غیرتت برسونه، شده 

 باشه خونه زندگیو آتیش میزنه تا اونا رو بهش بدی.
 

را مالش میداد که از درد نیشگون مادرش  ساحل با قیافه ی پر دردی، ران پایش
 کم شود:

 _خب حاال چرا میزنی ناقصم میکنی؟
از دهنم در رفت، تازه شررم از سرروراخ کلید در دیدمش که با اون دوسررتش که 

 سیبیل چخماقی داره؛ رفت بیرون.
 _بره که دیگه برنگرده که شده لکه ی ننگ بچه هاش و آبرومون.

کردم که پاسرروز این بدتر از شررمر شرردم، نه از  نفهمیدم کل زندگیم چه خبطی
 زنیتم چیزی فهمیدم نه از زندگیم...

هی جوونی، برو بیایی داشررتیم تو محل؛ همه چیو اومد ریخت به هم و منم 
 شریک حروم خوریاش کرد.
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شه که حتی آب کؤثرم طیب و طاهرت  شاپالله مثل من نبا شتت ان  شونی نو پی
 افت و لدن...نمیکنه از زیر بار این همه کث

 
شنید و انگار پایانی برایش نبود و یا  صه ی ناقص مادرش را می شه ق ساحل همی

 اگر داشت، آنقدر زهر بود به کام ماهرخ؛ که گفتنش دردی از او دوا نمیکرد.
 

**** 
 

_نازنین قسررم دادی به سررر خودت، که این همه راه با خودم آوردمت ولی ازت 
 ی یا از تو ماشین در بیای.راهی نیستم اگه سر خود کاری کن

 
نازنین بود و تپش های قلبش، از همان روزی که او را سر کوچه شان پیاده کرده 
سخت داوود نیفتاده  سرد و  شمش به چهره ی  شامدی گفته بود دیگر چ و خو

 بود.
 

برای جان پدرش بیم داشت که او و ناخلف بودنش کار دستشان دهد اما رها 
و را همراه خود به خانه باغ لواسان میراث پدری شان با قبول شرط و شروطی، ا

 آورده بود:
 

 _چشم، ولی تو رو خدا مواظب خودتون باشین.
 _هستم بابا جان، هستم.



 اگه تو ماشین سردت میشه کلید بنداز برو تو خونه منتظر بمون.
 

 سریع سر باال گرفت:
 

 _نه همین جا خوبه.
سیدنش. پس یکم گرم شو که اگه رسید _باشه، هنوز ده دقیقه فرصت داریم تا ر

 ماشین رو خاموش میکنم.
 

شرد و ذکر گفت. تنها چیزی که  ست ف سری تکان داد و قرآن جیبی اش را در د
از اتاقش برداشررته بود، همین قرآن یادگاری از عمویش مصررطفی بود که از نه 

 سالگی؛ رها به او هدیه داد تا همیشه همراهش باشد.
 

شباهتش به عموی بزرگش چه به اخالق و چه به ظاهر، بیشتر همیشه میگفتند 
شیرین؛ که هر چه به گوشش رسیده بود از  ست و او حظ میکرد از این قیاس  ا

 خوبی و اخالق خوش مصطفی بود.
تنها سررؤالی که هیچکس جوابی برایش نداشررت، این بود که مصررطفی چطور 

 مرد؟
 

سکوت به لب زده بودند که مب ها و نرگس مهر  شته ی زندگی ر ادا رازی از گذ
 شان، ذهن دخترشان را پریشان کند...
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 _اومد به گمونم، صدای در زدن میاد.

جات تکون  تا نشرررده؛ تورم از  بات دو  با نازنین حرف  باز کنم،  من میرم درو 
 نمیخوری.

 دستش به دستگیره بند بود که بازوی راستش کشیده شد:
 

 نرگس مواظب خودت باش. _بابا جون من که بی ارزشه، جون مامان
 _باشه دخترم، جونت برام کم از نرگس نیست.

 
پیاده شد و نازنین یخ کرد از گم شدن عطر تن پدرش میان این کوه فلزی یخی، 

 زیر دلش تیر می کشید؛ میدانست وقت عادت ماهیانه اش نبود.
 

ترس از هیبت پیش رویش رعشرره بر هیکلش انداخت، باز هم سررراپا مشررکی 
 ندره را پایین کشید حداقل صدایشان به گوشش برسد.بود. پ

 هنوز کارش تمام نشده بود که صدای سیلی، برق از چشمش پراند.
 

دست رها باال رفت و باز پایین آمد روی گونه ی داوود، از عکس العمل داوود 
 واهمه داشت به جان پدرش.

ر کتک گوش شررد برای شررنیدن حرف های به قول پدرش، مردانه شرران که انگا
 خوری ملس بود میان کالم این جنس...

 



داوود حتی یک میلی متر از موهررع روبرویش عقب نشررینی نکرد و هرررب 
دسرررت حاج رهرررا برایش آنقدر دردآور نبود که دیدن مرگ عزیزترینش به آن 

 شکل...
 

شده بود، با همه نوعش دم خور  سال مار خورده بود که افعی  آنقدر در این دو 
را بیابد که به او زیادی بدهکار است، طلبش را داشت وصول  شده بود تا کسی

 میکرد از این مرد:
 

_همه حرصت واسه آبروی دخترت، به دو تا چپ و راست کردن صورت من، 
 خالی شد؟

شکن تری  ستن کمر یه مرد، جواب کمر شک _اینا رو حرومت کردم که بدونی 
به و مه ش این بود و سررنگین ترش  قد قتش و دسرررت اون تو راه داره. پیش م

 باالسری.
_هر جا کم میاریم میگیم باالسررری، بس که دروغ به ناف هم میبندیم دیگه 

 آخرش از خدا مایه میذاریم حاجی.
 کی بیام واسه قرار مدار عقد؟

 _کار اگه به شکایت و پلیس بازی برسه، واست بد تموم میشه جوون.
 

 مدارانه کشید:داوود نیشخندی زد و با دست روی چانه اش حساب 
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_بعید میدونم خیلی هم به هررررم تموم شرره، گیریم تا آخر عمر دخترت بیخ 
سمش  شد ولی اول و آخر بازم ا ست و پا از منم مهرش  ریش مون موند و یه د
به من و بودنم ختم  نده؛ از هر راهی بخوای بری آخرش  لد ب یاد تو سررره ج م

 میشه.
 

 ، نگرانش نباش.تحمل اون چند تا هربه شالقم این تن داره
سر زبون قوم الظالمین؛ که  سمتو میندازی  در ثانی خودت بدون زحمت من، ا

 باز اونم همه ش نفع منه.
سه دل من که موظفم کنه کل داراییم رو، این یه دونه دخترم رو  _یه دلیل بیار وا

 باید بدم دهن گرگی مثل تو.
 

 داوود سرش را به گوش حاج رها نزدیک تر کرد:
 

شتر _برمال  سلب آرامش و پا گرفتن یه زلزله با کلی ری کردن بع ی حرفا، جز 
 هیچی واسمون نداره.

که واسررره  باش بزنم  با ندگی دیروز  های ز نذار دهن وا کنم و حرف از مگو
 پوشوندنش به هر ریسمونی چنگ انداخته.

 
 رازی َنهفته

 
 َدر َپس َحرفی َنگفته َاست



 
 َمگذار َدرِد ِدل کنم و درِد سر شود!

 
 

 _چی میخوای پسر جان؟
 به چی راهی میشی واسه دست از حریم و حرمت خونه ی من کشیدن؟

 _دخترت رو!
_به غیر اون، دارایی مو میدم مفت چنگت و حالل تر از شرریر مادر بهت؛ ولی 

 نازنین فرشته خصالم لقمه ی تو نیست.
 _چرا نیست حاج رها؟

سوار  سی فالن  شا شین  شدم و ما صبح با چون الهیه بزرگ ن صبح به  شدم و  ن
 شیر و پرتقال و کوفت و زهرمار از شکمم پذیرایی نکردم، بدم؟
 چون صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حالل دوئیدم، رخ و پیفم؟

چون از خودش و دنیاش به همون داشرته هام راهری بودم، لدن ته حوض می 
 مونم؟

 ونت؟شاه پریچون لباس زربفت تنم نیست، چی دیدی که کمم می بینی واسه 
سه اینکه زندگی دخترمو ازش  ستی، وا شکوندی الیق نی سه اینکه حرمت  _وا
سه یا  ستی. ب ست الیق نی سه اینکه آدمیت تو وجودت نی ستی، وا گرفتی الیق نی

 بازم بشمرم واست پسر؟
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 _اینا واسه منی که پر مدعا ایندا روبروت وایستادم، هیچی نیست.
گه یکم از مرز انسانیتم دور موندم و از بیراهه حقی داشتم که باید میگرفتم که ا

 دنبال وصولش بودم، واسه اینه که یاد گرفتم با آدم ناتو، نباید تمیز بازی کرد.
 _تو چی از من میدونی که با گفتنش میخوای دست پر برگردی خونه ت؟

 من نه گذشته ی تاریکی دارم، نه از چیزی ترس.
دم واسه حال خوش خونواده م، که از راه یه عمر شب و روزم رو به هم وصل کر

 نرسیده گرد مرگ ریختی رو خوشی شون.
 رها رو از چی میترسونی؟

 
داوود تمام نفرتش را ریخت در چشمانش، باید گوشه ای از دانسته هایش را به 

 زبان می آورد...
 آرام و محکم لب زد:

 
 _اسم ماهرخ به گوشت آشنا نیست؟

 
 دهانش خشک شد و حرف ها در گلویش ماند.اگر قلبش نمیزد حق داشت، 

نسرربت میان پسررر و آن زن چه بود را نمیدانسررت اما وصررل کردنش به او، غم 
 سالیان دراز زندگی اش بود.

 
 سال ها گذشت که امروز دخترش شود آیینه ی کردارش؟

 کمی بی انصافی نبود؟



 او که خطایش از سر تقصیر غیر بود...
 

 رد خویشی ؛شیشه نزدیک تر از سنگ ندا
 

 هر شکستی که به هرکس برسد از خویش است
 
 

روی زمین دو زانو نشست، صدایی نبود جز ناله های نازنین خسته از زندگی و 
 زنده بودنش:

 
 _بابا چی شدی؟

 
 با گیدی سر برگرداند، لحظه به لحظه نازنین نزدیک تر میشد.

 
 بدم؟_کافی بود یا بقیه شو الزم میدونی واسه دخترت شرح 

 
با اخم عمیقی برگشررت و زخم خورده دسررت روی سررمت چپ سررینه اش 

 گذاشت:
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_یه کلمه اهافه تر از اونی که باید، نازنین بدونه؛ شک نکن کاری میکنم که تا 
موهات رنگ دندونات بشرره، همه ش رو بشررینی بگذرونی به خاطره نویسرری 

 پشت میله ها!
 _منو نترسون، چیزی واسه از دست دادن ندارم.

 فعاًل خودتو جمع و جور کن دخترت اومد.
 و با چشم به پشت سرشان اشاره ای زد.

 
 _بابا خوبی؟

 
هق هق داشررت صرردای لطیف نازخاتونش، به دور از انصرراف بود سررپردنش 
سید تالفی گ*ن*ا*ه  ها زخم خورده بود و میتر سته از ر سی که ندان ست ک د

 ناخواسته اش را نازنین پس دهد...
 

 ه جون نازنین، جون مامان نرگس، تو رو خدا بذار باهاش برم._بابا تو رو ب
 

شر بلندی به  شید ولی ت ستش هنوز روی قلبش بود و نفس های عمیق می ک د
 نازنین زد:

 
 _گفتم نیا پایین، این بود قولت و دو تا نکردن حرف بابات؟

 
 نازنین اشک های مانده در کاسه ی چشمانش را فرش قدم هایش کرد:



 
رو به روح عمو مصطفی نه نیار. به خدا خسته شدم، اگه قراره زندگیمو  _بابا تو

 جهنم کنه به کار نکرده؛ که االنشم با دیدن آب شدن شماها من ته ته جهنمم.
 

صطفی،  سم داد به روح م شد وقتی او را ق صورت دلربای نازک دلش  خیره ی 
 هیچوقت اسمی از برادر بزرگترش به میان قسم هایشان نمی آمد.

 
 _میخوای خاک بریزم رو دلت؟

 همه جوونی و زندگیتو بسوزونم پای یه ناجوونمرد؟
 اون دنیا جواب خدا رو چی بدم؟

 چطور روم بشه تو چشمای مادرت نگاه کنم و بگم امانتشو دادم رفت؟
 میفهمی چی میگی؟

 درک میکنی ازم چی میخوای؟
 

 اشک هایش مدالی نمیداد برای شفاف شدن تاری دیدش:
 
گو نازنین راهرری بود که رفت، بگو تا نفس می کشرره روزی هزار بار میگه _ب

شررکرش که سررر سررفره ی این پدر و دامن اون مادر بزرگ شررده، بگو که خدا 
 باورش بشه من با طیب خاطر میرم.
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فقط نه نگو، بذار اگه به اسم من میخواد آبرویی واستون نمونه؛ من با رفتنم آبرو 
 بخرم براتون.

پنج سررال زندگی رو مفت نبخشررین به داشررتن من، مگه نمیگین خدا پنداه و 
 حواسش به همه هست؟

پس دل مچاله شده ی منم میبینه، یه کوتاهی من قرار نیست به بی آبرویی شما 
ختم شه. بی صدا میرم و هیچوقت دور و برتون پیدام نمیشه، دلمم که بسوزه از 

 مونه. ندیدن تون ولی خیالم راحته سرتون پایین نمی
 بهم رهایت نامه میدین؟

 
 صدایش خفه بود و خسته:

 
 _اگه ندم؟

 
 نازنین دست مشت شده اش را روی زمین گذاشت و سرش را پایین آورد:

 
_از طریق دادگاه اقدام میکنم ولی نمیذارم آینده ی جفت داداشررام سرریاه بشرره 

 مثل گلیم بخت من.
نا کبود شررن از بی ه یاهی قرار نیسرررت من نفس بکشررم و او وایی و روسرر

 خواهرشون.
 



داوود فقط نگاه میکرد، به التماس چشمان حاج رها و درد خوابیده در چشمان 
 نازنین...

 عزیزش همین اندازه التماس کرده بود؟
 همین اندازه اشک ریخته بود؟

 همین حد از تنهایی را مزه مزه کرده بود؟
 شده؟!پس چرا او کیف نمیکرد از این شیرازه ی از هم پاشیده 

 
سور را  سل داینا شکافت و ن ست، از آن نوعی که زمین را  دلش انفدار میخوا
منقرض کرد؛ دلش انقراض میخواست برای بشریتی که شرافتش کمرنگ شده 

 بود...
 

دلش کمی مرگ میخواسرررت برای روح خموده و ویرانش، دلش کمی عشررق 
 میخواست، فقط جرعه ای گرما...

 
 ... مردی ڪه روی از عشق می گیرد؛خوب است و عمری خوب می ماند

 دنیا اگر بد بود و بد تا ڪرد ... یڪ مرِد عاشق، خوب می میرد؛
 از بس بدی دیدم به خود گفتم ... باید ڪمی بد را بلد باشم؛
 من شیِر پاڪ از مادرم خوردم ... دنیا مدابم ڪرد بد باشم؛

 دنیا مدابم ڪرد بد باشم ... من بهترین گاِو زمین بودم؛
 الن اگر مخلوِق ملعونم ... محبوِب رّب العالمین بودم...ا
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**** 

 
سرررش پایین بود و حرکت مورچه ی کوچک روی میز را با چشررم دنبال میکرد 
که در عین نابسررامانی، چه با مشررقت اما زیرکی راه خود را برای بردن روزی 

 شاید خانواده اش پیدا میکرد.
 

خاطره ی بچگ ها  که تن تاد  های یاد خودش اف با پیچ و مهره  بازی  ی کردنش 
صورت همان وقت را  شین، آن هم در زمان تنهایی بود؛ در غیر این  قطعات ما

 هم باید به وردست بودن و آموزشش دل میداد.
 

ست از دنیا پس بگیرد اما باید برای  ست رفته اش را نمی توان کودکی های از د
شاید  شقت تحمل میکرد تا  شدنش، جان میداد و م شد اما پدر پدر  تکرار نبا

 کدام فرزند باید میشد که نمونه ی عینی از خود به این دنیا نیاورد؟
 

میدانسررت که هیچگاه نگاه چپ به دختر حاج رهررا نمی اندازد، دلش که در 
جوش و خروش مردانگی هایش می افتاد، به دلش اخم میکرد و راه فردایش را 

تا به نداشته های در حد آرزو  با برنامه های چیده شده اش، هموار می ساخت
 مانده هم فکرش مشغول نشود.

 
 _خیر باشه پسرم، بگو ببینم جریان چیه؟



 
 چشم دوخت به مرد دنیا دیده ی روبرویش، درس ها از او گرفته بود:

 
 _اوستا اگه ممکنه یه مدت نیام اینور.

 
منوچهر اخمی از سر کندکاوی به چهره نشاند و پشت میزش نشست، دست 

 هایش را روی میز در هم فرو برد و کمی به جلو خم شد:
 

 _کار واجبی پیش اومده یا مشکل جدیدی؟
 

مشکل نبود اما کم از آن هم نداشت، قول داده بود پای این مرد نازنین را به این 
ماجرای تازه به راه افتاده و هنر دست خودش، باز نکند مگر برای پیغام رساندن 

بوبه ی همچنان منتظر این سه چهار سال، که عمرش غیر مستقیم به گوش مح
شق  سم ع شت به باد میداد برای اویی که دلی برای بی قراری و چیزی به ا را دا

 نداشت:
 

_راستش واسه اون گوشه ی حیاط تو فکر درست کردن یه اتاق با یه آشپزخونه 
سه و علنأ د سبحانم که باید به کارش بر ستا،  ت سی جمع و جور و نقلی ام او

 تنهام.
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صلی انقده داغونه که  هاع خونه ا سازی؟ مگه او سه چی اونور میخوای ب _وا
 دیگه قابل تعمیرم نیست؟

 _نقل این حرفا نیست اوستا.
ستم جویده جویده  سرمایه گذاری تو که ازت نخوا سپرده ی  سود  هیح  _تو
حرف میزنی، یه جمله روشررنم کن و خالص؛ اگرم گوشررای من نامحرمه که 

 نمی مونه جز قبول کردن مرخصیت. دیگه حرفی
 

ستین باال بزند و پدرانه خرجش کند  آرزویش بود در همچین روزی او برایش آ
شت که او مایل نبود این یک  سکی دا ها، ری اما ح ور او رو در روی حاج ر
ندازه که  یا دیده همان ا به جان بخرد چون میدانسرررت این مرد دن مورد را هم 

به شیب مالیم خودش و خانواده اش است؛ اما تیز سرش گرم کار و زندگی رو 
بودنش غیر قابل چشم پوشی بود و شاید ناخواسته دست دل و برنامه ی ناتمام 

 داوود رو میشد و این مرز اعتماد را از دست میداد:
 

 _میخوام زن بگیرم.
 

با لبخند  جمله اش زیادی سررر راسرررت و مفهوم بود برای ابروهای باال رفته 
 لب های منوچهر. چسبیده به

 
ست مثل اینکه،  شن. هنوز جای امید ه شم مادرت رو سر، چ شه پ _مبارک با

 زیادی ناامیدم کرده بودی.



 _یهویی شد.
سنت پیغمبر  _یهویی بودنش از اهمیتش کم نمیکنه، مالک ارزش حرفت این 

 و اندام عمل پسندیده ست جوون.
ر ری رو؛ که زودتخب الحمدالله، پس واجب شد کمک دستتم بفرستم چند نف

 سر و سامون بگیری. شناسه؟
 

 خواست بگوید زیادی شناس است اما لب فرو بست:
 

 _نه زیاد اما از خانواده ی خوب و آبرومندیه.
 _الهی شکر، حاال اول کاری یا شیرینی شو باید ازت بگیریم؟

 
شتن هایش برای حاج رها و دخترش مانده  شرط گذا هنوز ته تمام حرف ها و 

 بود:
 

 _فعاًل  که منتظرم وهع خونه درست شه و اونام فکراشونو بکنن.
سوا کن،  سرای امروزی  شون از بین پ سه دختر سر از تو باجنم تر نمیتونن وا _پ

 نیازی بود واسه تأیید کردن و این قسم از حرفا، من هستم.
 _سایه ت از سرم کم نشه اوستا که کم از سایه ی پدر نبوده.
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دلش را راسررخ تر میکرد برای این تنها پنهان کاری  لبخند رهرررایت منوچهر،
 زندگی اش.

 
سه علی خودم کردم. از اونورم اون رگ و  شی، کاری اگر بوده انگار وا _زنده با
همیت و مردونگی رو تو چشات دیدم که دلم قرص شد واسه پشتت در اومدن 

 جلوی اون نسناس از خدا بی خبر.
 ازش خبر داری؟

 
را با حرف های در حال خماری اش، دنیایی عوض کرده بود زندگی و راه داوود 

 اما هنوز هم حسش به او هر چه که بود، حس پسری به پدرش نبود:
 

یا نکرده، هوای اونورم آلوده  _آره داره آب خنکش رو میخوره و شررکر کرده 
 میکنه.

_این مرد کل زندگیشررو مفت و مسررلم به آتیش کشررید و نگاه ننداخت پشررت 
 ره خونواده شو بیشتر می سوزونه.سرش، که دا

 حبسش خیلی مونده؟
 _تقریبًا دو سه سال دیگه م باید باشه.

_ان شاپالله نبودنش واستون خیر باشه، باشه برو به زندگیت سر و سامون بده. 
االن خیالم راحت شد، میگم یکی دو تا از بچه ها عصرا بیان دو ساعتی کمک 

ل خوشرری اون مادرتم که شررده، حالت؛ زودتر درسررتش کن و یکم محض د
 زندگی کن پسر.



 
چقدر اوهاعش خراب شده بود که همه او را به هر طریقی به جلو هل میدادند 

 شاید به بهانه ی حال مادرش، حال خودش هم سراسر گلستان شود.
 

ست که باید  شدنش ا شفته ی داوود که تازه اول غم دار  شتند از مغز آ خبر ندا
گوش خود و تنگ دلش تصررور و تدسررم و باور کند و دختر حاج رهررا را بیخ 

سرد و عزیز  شتر خم کند از به یادآوری گور  شتش را بی شته پ روزی چند بار گذ
 رفته و نام شوم حاج رها که تا زنده بود، دلش را می سوزاند این اسم و شهرت!

 
ارگر ک_نمیخواد تو این سر سیاهی زمستون اونا رو زابراه کنی با من اوستا، دو تا 

 تیز و چغر پیدا میکنم و خودمم کنار دست شون می مونم؛ زود اندام میشه.
 

شبام میتونم یه ساعتی از سبحان کار بکشم که زحمتش واسه دل داداشش بشه 
 شیرینی دوماد شدنش.

 
 و چقدر درد داشت این مدل داماد شدن...

روز  چه به و چقدر بد بود که باید سررکوت میکرد تا کسرری نداند دارد این پسررر
 خود می آورد...
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_باشرره ولی کاری چیزی بود تعارف نکنی و پشررت گوش بندازی، ایندور وقتا 
 کمک کردنا بیشتر ثواب داره تا تو شال غم ذکر مصیبت کردن.

 
 داوود از جایش بلند شد و رشید ایستاد:

 
_ازت کم ندیدم اوسررتا، دسررتت واسرره من یکی همیشرره به خیر جلو اومده. 

 زندگی و عاقبت خیر بچه هات ببینی ان شاپالله. خیرشو تو
 _وظیفه بوده هر کاری ازم بر اومده.

دفعه ی بعد که اینور آفتابی شدی سیاه تنت نبینم که کل هیکلتو قیرمالی میکنم 
 داوود.

 
لبخندی تلخ روی لب هایش نشست، اوستایش از کدا باید میفهمید تازه اول 

 ه سیاه گل ناز رفته اش را پوشاندن است.داغ زنده کردن و دوباره و دوبار
 

سنگین این  شد زیر بار  شرده  شردند و دل داوود هم ف ست همدیگر را گرم ف د
 سکوت...

 
**** 

 
 _رها یعنی میخوای بفرستیش خونه اون پسره؟

 مگه نگفتی با محمد بفرستیمش اونور؟



 
ا نرگس رسردرد امانش را بریده بود و نمی دانست جواب این شکواییه های دل 

 چگونه بدهد؟
 او که ندید هده های دل آب کن پاره ی دلش را...

 او که ندید ترس دانسته های داوود چه لرزی انداخت بر چهار ستون بدنش...
ند قورتش دهد و راه  نده و نمی توا ما او که نمی دانسرررت عذابی بیخ گلویش 

 نفسش بسته...
 

فالکت بود، کاش میدانست ذکر مدام لب هایش لعن و نفرین مسبب تمام این 
صاف  گورش را کدا گم کرده تا زمین و زمان را برای یافتنش به هم میریخت و 
زل میزد در چشررمان پر از نداسررتش، و میخواسررت که تمام کند بازی از نفس 

 افتاده ی گذشته را...
 

 _فعاًل چیزی مشخص نیست نرگس خانم.
شنیدی که از وقتی شد؟ چی گفتی و  ها اوندا چی  سیده خونه، از  _ر پات ر

 حرف و سخن افتادی؟
 _دیدنش مصیبت بود که اشتها کور کرده، چرا بزرگش میکنی خانم؟

سرمو بذارم و بخوابم  شده، یکم  شتهایی و کم حرفیم  سردردم مزید علت بی ا
 حالم میاد سر جاش.
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نگران و پر تردید فقط چشم شده بود و به خط عمیق اخم صورت همسرش زل 
 رف، فکرهایش را در سر باال و پایین میکرد.زده و بی ح

 
_با زل زدن به من، حالت روبراه نمیشه نرگس جان؛ پاشو برو به کارات برس و 

 انقده دل نگرانی نداشته باش. نازنینو هم صدا بزن بیاد ایندا.
_من که از شررما پدر و دختر چیزی نفهمیدم، اونم صررمم بکم رفته تو حیاط 

 ی اطلسیش.نشسته و زل زده به گال
 

رها هم داشت کم می آورد، آبرویش مهم بود اما نه به اندازه ی وجود دخترش 
 که طعمه ی خودخواهی داوود شده و گل درونش پیمرده بود.

 
 _بهش گیر نده فقط صداش بزن بگو بیاد.

 
شید و با خود فکر کرد کار دیگری هم از او بر نمی آید که برای  سرتی ک آه پر ح

 هد و آن را پای محبت مادری اش بگذارد.دخترش اندام د
دست روی زانوهایش گذاشت و از لبه ی تخت بلند شد و حین رفتن به سمت 

 در گفت:
 

 _باشه.
 _نرگس؟

 _بله؟



 _ازم راهی هستی؟
 _این چه حرفیه مرد؟

 _جوابش یه کلمه ست.
با این  مده  ما او به سررر شرر یدونی، چی  _خودت بهتر از من جواب حرفتو م

 ن چیکار کنم که دوباره خوب شین و سر پا؟پریشونی تو
 _خوبیم فقط....

 
 زمزمه ی لب های حاج رها را نشنید و سری به افسوس تکان داد و رفت.

 
**** 

 
 _سبحان سه ساعته منو پشت گوشی کاشتی و باید با بیل حرف بکشم ازت؟

سه همون  شتم وا شویقی داده بودن که من اونو نگه دا ستش بهم پنج روز ت _را
آخر مرخصرریم، االن دقیقًا کنکور ارشرردم با چند روز باقی مونده ی خدمت 

 همزمان شده و منم تهرونو زدم واسه آزمون.
 مدبورم زودتر بیام.

 _خب بیا، کسب تکلیف میکنی؟
 _نه یعنی آره اونم هست ولی میگم حتمی شرکت کنم دیگه؟
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شت، گ شده اش را از روی زمین بردا صاف کرد و لباس اتو  شی را بین کمر  و
 گوش و شانه اش نگه داشت و همزمان لباسش را هم به تن کرد:

 
 _زهرمار اینم پرسیدن داره؟

 مگه این که اصاًل نخونده باشی و منو اسکول فرض کرده باشی!
شم  سم آخر ساعتای بیکارمو خوندم ولی میتر _نه داداش دور از جون، به خدا 

 .رتبه م اونی نشه که واسه مهندسی برق الزمه
_تو بیا امتحانتو بده، فقط کافیه دل و حواسررتو بدی به کنکور و سررؤاالت؛ بقیه 

 ش و بسپر به خودش.
_باشرره پس من چند روز دیگه میام ولی زودی برمیگردم که مرخصرری بمونه 

 واسه آخر خدمت.
 _باشه بابا، خودتو کشتی با اون سه چهار روز.

شب و روز ثانیه ها شه وقتی  شمریم که عمرمون  _داداش همون کلی می رو می
 نسوزه ایندا.

 
_شمام که شدین مثل این خاله خانباجی ها که یه بند غر غر میکنن، فعاًل بچه 

 جان.
 _داداش خوبه فقط سه سال با هم اختالف سنی داریم و من بچه م!

 _توفیرش تو همین فاصله ست.
 _باشه قبول، با همین سن و سالم پدر بودی واسم.

 بحان._مخم رو خوردی س



 
 و میدانست که این یعنی غرورش اجازه نمی دهد جواب تعریفش را بدهد.

 
 _آخه مختم خوردن داره داداش.

 _بیا برو گمشو تا به خوردن چیز دیگه ای ختم نشده حرفات.
 

 صدای خنده ی بلند سبحان و آرام و بی صدای داوود در هم آمیخت.
 

 خان داداش._نه حواسم هست که بع ی امکاناتت فول نیست 
 _دهنت سرویس شه بچه، خداحافظ.

 _تازه داشت فکم گرم میشد، به مامان و ساحل سالم برسون.
 

سر برگرداند و  شد،  ستی دورش حلقه  شه ی لبش مانده بود که د لبخندی گو
 چشم های بره آهویش را خندان دید:

 
 _چیه نقل خانم؟ نیشت بازه.

 
ایش را دور تن برادر عزیزتر از تابی به سرررش داد و محکم کرد زندیر دسررت ه

 جانش:
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 _وقتی میخندی نیش منم شل میشه، دست خودم که نیست.
 

جانش بود این دردانه ی ماهرخ، نعمت بود خواهر داشررتن و برادری خرجش 
 کردن:

 
 _پشت این شیرین شدن قایم نشو، حرف پشت چشماتو بگو بشنوم دختر.

 
 سرخ و سفید شدن هایش هم ناز داشت.

 
 س کنکورم داره تموم میشه، اجازه میدی بعدش بازم کالس برم داداش؟_کال

 
 به چهره اش دقیق شد:

 
 _کالس چی اونوقت؟

 _کامپیوتر.
 _بری مدرکش رو بگیری قاب میکنی میذاری گوشه اتاقت؟

 _خب نمیشه از پس اندازم یه کامپیوتر بگیریم؟
 

از کالس رفتن پروانه های چشررم های براق و خوشررحال سرراحل، چیزی فراتر 
شت برای خواهرکش که بداند هر حرفی و لفظی را به  بود و او باید وقت میگذا

 عشق تعبیر نکند که دنیایش را از او می گیرد.



 
نیم نگاهی به سرراعتش انداخت، میتوانسررت کمی زمان برای زدن تلنگری به 

 دلش به او اختصاص دهد:
 

 _چایی مامان به راهه؟
 بیام پیشت رفتم دم کردم با بیدمشک._بله داداش، قبل اینکه 

نه له خواهرو تا جم ند  با هم چ یار  تا بریز و ب خب، برو دو  له  نه  -_خی برادرو
 حرف بزنیم.

 
 ذوق ساحل و چشم بلندی که بر زبان آورد، لبخند کمرنگی روی لبش نشاند.

باید حواسررش را بیشررتر به او میداد، سرربحان از پس جمع کردن خودش بر می 
 حلش هنوز غرق فانتزی های دخترانه اش بود و شاید کسی...آمد اما سا

 
شدن هیچ مردی به او  حتی فکرش هم ذهنش را به هم میریخت، دلش نزدیک 

 را بر نمی تابید.
 

 _بفرما داداش.
 

 سینی چای را از او گرفت و کنار خود نشاندش:
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 _خب بگو ببینم چرا کامپیوتر واست مهم شده؟
 یم، بعد برسیم به بقیه موارد.اول تکلیف اینو مشخص کن

 
 ساحل انگشت هایش را در هم چالند و سرش را کمی کج کرد:

 
_همه دوستام دارن، به جای اینکه کلی پول تحقیق بدن خودشون توی اینترنت 

 میچرخن و کاراشونو اندام میدن.
 

حتی با همدیگه چت میکنن و دیگه دم به دقیقه گوشرری تلفن دسررت شررون 
 نیست.

بشه، یعنی اگه اجازه بدی منم با پس اندازم یه کامپیوتر بگیرم و کارامو  گفتم اگه
 اندام بدم.

 
 قانع نشد که هیچ، فکرش درگیرتر شد...

سش را  شت وقتی کل روز را نبود تا حوا چت کردن را دیگر کدای دلش میگذا
 به او دهد.

 
 مادرش هم که سوادش آنقدری نبود که سر از کارهای ساحل در بیاورد.

به او اعتماد داشررت اما به دنیا و بنده هایش نداشررت بخصرروص همدنسرران 
شه خرده دارند و این عادت  شی شان کنند؛  ست جان به جان  خودش که میدان

 خیلی هایشان است.



 
ستات حرف میزنی، ایرادی  شی با دو شما میری کافی نت و با گو _یعنی اینکه 

 داره؟
 _نه ولی اوندوری خیلی بهتره.

 
برد و چشررم های سرراحل را کاوید، ترس و هیدان آمیخته به  سرررش را جلو

 نگرانی را میشد راحت دید و خواند.
 

 چایش را برداشت و لیوان به دست، به رصد کردن حاالت خواهرش ادامه داد.
 نیاز به تلنگری غیرمستقیم داشت تا رویش باز نشود به حرفی و کاری:

 
 و پسرا خوشم نمیاد، درسته؟ _ساحل جان میدونی که من از رابطه ی دخترا

 
دسرررت دلش لرزید، چشررم چرخاند و در جواب داوود دنبال بهانه ای بود و 
میدانست نمی تواند از زیر چشم های تیز برادرش در برود و بر هفت جد خود 
لعن و نفرین میفرستاد که چرا بحثی را پیش کشیده که میدانسته داوود آن را زیر 

 سیبیلی رد نمی کند!
 را تا جایی که ممکن بود پایین آورد:سرش 

 
 _میدونم داداش.
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 داوود لیوان نصفه شده را روی سینی گذاشت:

 
 _و اینم میدونی که من حواسم به هر چی و هر کی نباشه، ولی به تو هست.

این حواس جمعی هم نه به خاطر بی اعتمادی، که واسرره خاطر محل زندگی 
 اعتبار و آبرو رو از آدم میگیرن.مونه و حرفایی که اعتبار ندارن ولی 

 
تا خالف بکنن و  که میتونن هزار  نه برادراش  دلم میخواد خواهرم وقتی می بی
شو  سش جمع خود شتر از بقیه دخترای این محل حوا سراغش، اونم بی نمیرن 

 کاراش باشه.
ستو به  فعاًل بذار یکم دست مون پیش بیفته، واسه اونم یه فکری میکنم اما حوا

 رغاز پس اندازت نده و اصاًل فراموش کن چیزی مثل اونو داری.اون چند
 

 گفت و بلند شد، تذکر تا همین جا را برای ساحل کافی میدانست.
 

 _دستت درست واسه چایی، بیرون چیزی الزمت نیست؟
 

سینی حاوی چای نصفه خورده ی داوود و سرد شده ی خودش را برداشت و با 
 ر شده، نگاهی به چهره ی برادرش انداخت:فکری مشغول و عذاب وجدان بیدا

 
 _نوش جون تون، نه داداش همه چی دارم.



 _حتی از وسایل هروری بهداشتی؟
 

ست  شد و لب زیرینش را گزید، در تکاپوی جواب دادن بود که د سرخ  در جا 
 راست داوود چانه اش را باال کشید و صورت چسباند به صورت داغش:

 
 قدته، دیگه این خدالت کشیدنت واسه چیه؟_آخه تو همیندوریش یه وجب 

 آب میشی و به خورد فرش میری که!
 

لبخند نمکین سرراحل دنیایش بود، روی موهای بلندش را ب*و*س*ه*ا*ی زد 
 و ادامه داد حرفش را:

 
 _خوشگل داوود، من جای باباتم و باید حواسم به کمبودات باشه.

ره و زمونه نداره. خواهر که این چیزا خدالت و هفت رنگ شدن اونم تو این دو
نداری، مامانم شرراید با این کارای خونه که سرررش ریخته یه وقت فراموش کنه 

 واست تهیه کنه.
 فقط کافیه بهم بگی حتی با اسم رمز، زود ردیف میشه.

 
باز هم صرردایی از او در نیامد و به لبخندی بسررنده کرد، از این مدل سرررخ و 

 ت خودش نیست.سفیدها جلوی او هم میشود و دس
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مهربانی اش مثل داوود اسرررت و هوای دلش را دارد اما با تذکر غیر مسررتقیم 
برادرش، انگار باید ماسررتش را کیسرره کند و حرف های امروز شررنیده شررده را 
آویزه ی جفت گوش هایش کند تا فردا شرمنده ی نگاه های این برادر پدر شده 

 برایش؛ نشود...
 

تا اومدن مامان قفل میکنی و حتی اگه  _من دارم میرم، در رو پشرررت سرررم 
 التماست کرد باز نمی کنی واسش. حواست که هست؟

 _آره داداش، باز نمی کنم روی بابا.
 _باشه، مواظب خودت باش. شب میبینمت لوبیا قرمز.

 
شتر اذیت  صدای خنده ی داوود در آمد و برای بی ساحل با خدالت نقی زد که 

 کردنش گفت:
 

 اسم رمز، چطوره؟ _اینو بذاریم
 _خاک به سرم.

 
 نگاهی به چهره ی اناری اش انداخت و خنده اش را خورد:

 
 _خدا نکنه عمر داوود، رفتم.

 _به سالمت داداش.
 



اگر لبخند به لب این برادرش هم می نشررسرررت بالیی میشرررد برای خودش، 
سالی یک بار داوود را و چقدر دلش برادرزاده ای  شیطنت های  شت  ست دا دو

 خواست که او را تنگ در آغوشش بگیرد و بچالند.می 
 

هنوز از بسررتن در چند دقیقه ای نگذشررته بود که صرردای در زدن ترس به دلش 
قالی  باطن؛ گرمی و مث به  نه  ظاهر و  به  نه  که  پدر  خت، بیزار بود از این  ندا ا

 انسانیت نداشت.
 

 _ساحل بابا جان بیا یه لحظه کارت دارم.
 

دعاهای همیشگی پای جانماز کوچکش بود، جوابی  آرزوی مرگ زودرسش از
نداد و روی تخت مرتب شده اش نشست و باز صدیش را شنید و اخم به چهره 

 نشاند.
 

 _میدونم اون تویی، بیا دیگه. حالم خوش نیست، دیدم داوود رفت.
 اونقدی که دور اون میگردی یه بارشم دور بابات بگرد جای دوری نمیره دختر.

 
شش صدایش در آ سته روی کف ش مد به دفاع از برادرش که لباس تن و خاک ن

 می ارزید به کل عمر این پدر:
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 _خودت رو با داداشم مقایسه نکن.
 

 زیر لب چیزی گفت و صدا بلند کرد، طاقت خماری نداشت:
 

_دختره ی بی شرررف، کاری نکن در رو بشررکونم. دسررتم بهت برسرره زنده ت 
 قایم شی.نمیذارم، اونم نیست که پشتش 

 _تو دماغتو بکش باال، االن زنگ میزنم برگرده.
سه االنم یه چیزی  _گور بابای هردوتون، کاریت ندارم فقط یکم بهم بده برم وا

 جور کنم حالم بده.
 _به درک، من پول ندارم.

 _چنان پوستی ازتون بکنم که سر در تهرون اعالمیه ش کنن.
 

خریده بود نمی رسررید، باید سررراغ  زورش به در و قفل کتابی بزرگی که داوود
ندارتر از خودش میرفت و کمی حداقل برای  بدتر و هیچی  یکی از آن رفقای 

 ردیف شدن امشبش به آن ها رو می انداخت.
 

صدای در حیاط آمد و ساحل به شوق رفتن سهراب، آخ جونی گفت و خدا را 
 شکر کرد.

 کاش شادی اش همیشگی میشد...
 

**** 



 
 داشتین؟_بابا کارم 

 
چشررم دوخت به چشررم های پف کرده از اشررک دخترش و نگاهی به آسررمان 

 انداخت و ناگزیر شکری زیر لب گفت.
 

 _آره بیا تو.
 

بی حال قدم بر می داشت و خون میکرد دل این پدر پر از غم را، کاش تقدیرش 
 را میشد عوض کرد و لبخند را مهمان لب های این عزیزترین...

 
 ی شده؟_جانم بابا، چیز

 _تو واقعًا میخوای زندگیت رو فدای یکی دیگه کنی؟
دخترمی پاره تنمی، چطور میخوای راهرری شررم هلت بدم تو آتیش برزخ اون 

 پسر که سر تا پاش شده کینه از من؟
 

نازنین هیچ آرزویی نداشت، در این چند روز تمام خواسته هایش را تک به تک 
 باد داده بود.در دلش سوزانده بود و خاکسترش را به 
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اما دلش میخواسررت دلیل این سرریاهی محض را بداند و باورش نمیشررد پدر 
 سراپا خوبی اش اشتباهی آنقدر بزرگ، در حد نفرت داوود مرتکب شده باشد.

 
_بابا اون چیکاره شررما داره؟ بین تون چیزی هسررت که اون پا گذاشررته بیخ 

 گلومون؟
 

شود، بع ی رازها فقط برای جواب دخترکش را چه میداد که از او دل چ رکین ن
 با خودمان دفن شدن خوبند و برمال شدنش بدتر از آرزوی مرگ...!

 
صرردایش خش داشررت و غمگین تر از تمام روزهایی بود که حتی مصرریبت به 

 دلش می نشست:
 

_موهوع قابل گفتنی نیست دخترم، اون پی چیزی رو گرفته که پیش کشیدنش 
 کنه نه از خودش و نه از من... اونم حاال؛ دردی درمون نمی

 
اما قلب منو وهررع تو آتیش میزنه، گفتم بیای که بگم میخوام با مادرت بری 

 دکتر.
 

شم های تب دار پدرش  شفته نگاهی حواله ی چ صورش، آ قلبش ریخت از ت
 کرد:

 



 _بابا اینو دیگه ازم نخواه، به خدا اصاًل دلم زندگی نمیخواد.
ی و به اسررم کینه، تاخت و ککش نمی گزه من به دار و ندارم یکی سررر شرروخ

 ویرون شدم و دیگه با هیچ آجر و مصالحی؛ دل من دل نمیشه.
 

شما دیگه بیشتر منو نشکنین بابا، مرگ نازنین بذارین بیاد ببره و دلش خنک شه 
 که یکیو کشت و انتقامشو گرفت.

شررره ازش هیچی نمیخوام، از شررمام هیچی نمیخوام؛ فقط دلم میخواد یه گو
 بشینم و باقی روزامو بشمرم تا وقتی که دلش بسوزه و منو ببره.

 _نشنوم دیگه نازنین، بابات نمرده که عزا گرفتی.
 اگه واقعًا اینو میخوای، حرفی نیست که اگرم باشه با تو نیست.

ولی من دخترمو به امان خدا ول نمیکنم، حاال اون تو رو تو هزار سرروراخ قایم 
 میکنه و هواتو داره تا وقتی عمرش به دنیاست.کنه باز رها پیدات 

 
باهاش تماس میگیرم و حرفای آخر رو میزنم، برو بخواب بابا جان. هر دونه 

 اشکت، یه روز عمر منو کم میکنه.
 

نازنین با خیالی راحت تر بلند شرررد، اگر قرار بود کل زندگیش روی هوا برود 
 نه به تدریج؛ که مرگ تدریدیترجیح میداد یک باره سیالب به زندگی اش زند 

 جان را ذره ذره می گرفت...
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 به زور و التماس لبانش را به لبخند بی رنگی تزیین کرد و رفت بی حرف.
 

**** 
 

 _چی شده یاد من افتادی حاج رها؟
 _بیا و مردونگی کن پسر، بگذر از این زیاده خواهی.

 
 صدایش رنگ التماس داشت، نداشت؟

شد و به هنوز اول راه بود، ا سرش بلند می ست دود از  شرط هایش را می دان گر 
 یقین آرزوی مرگ در همان لحظه اش را میکرد...

 
_گذشرتنی نیسرت، داوود از هر چی بگذره از اموال منقول و غیر منقولش نمی 

 گذره.
 _دخترم جزو اونا نیست، چرا سیاه کردی پیشونی نوشت اونو؟

 به هعیف تر از خودت رسید فقط؟من که بودم، رقیب تر و قدر تر؛ زورت 
_تو ایندوری تصررور کن، من میذارم پای اینکه دسررت رو شرراهرگت گذاشررتم 

 حاج رهای قدر!
 

لحن صدایش زخمی بود و نمک میزد به زخم رها، این کالف پیچیده و بر هم 
 تافته؛ لباس نمیشد بر تن هیچ کدام شان...!

 



 کردی. دنبال خیری؟ _نازنین قسمم داده دنبال شو نگیرم، عمرشو کم
 _من شدم سر تا به پا شر و آتیش، خیر نمی خوام که همه تو کاسم گذاشتن.

 _قلب سیاه آرومت نمی کنه.
_سررفیدم که بود دردی دوا نکرد، نگران من نباش؛ من از پس خودم و روزگارم 

 برمیام.
 _یه سری شرط دارم.

 _حاجی دست نگه دار، اونی که شرط میذاره منم نه تو.
سر خونه و زندگیش بی حرف و حدی  بل سه اینا بدی، دخترتو بردم  ه رو که وا

 و بح .
 _چه شرطی؟

 
نفسرری کشررید برای گفتن حرف هایی که قرار بود حرف بماند و مردانه دو تا 

 نشود:
 

شی و خط میدم  شنوین که اونم گو شو ب صدا شتر حق ندارین  _ماهی یه بار بی
 و روبراهین یا نه! دستش حالتونو بپرسه که همچنان کیفور

 دیدن محاله مگر به رهایت من و جایی که من بگم.
 دید و بازدید و از این برنامه ها نداریم دلتو خوش دیدن خونه دخترت نکنی.

 جهیزیه مهیزیه نیازی نیست جا فقط واسه خودشه و لباس تنش!
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ست، میکنم پس جای  شم قد توان جیبم که اونم خودت میدونی زیاد نی مهریه 
 حرف نمی مونه چون داوود مدیون نمیشه و پرداختش میکنه عندالمطالبه.

 دیدن و آرزوی نوه دختری رو هم به گور میبری مگر پسرات گل بزنن به سرت!
 خالص...

 حرفی هست میشنوم، نیست بریم واسه تاریخ تعیین عقد.
تاب کرده رو نمی  چه طور حسررراب ک که مغزت  چه فکری کردی و چرت _تو 

ا مبادله ی کاال به کاال نداریم که رو دخترم و پاکیش قیمت بذاریم که دونم، ام
 قیمت نداره.

_حرفی نیست تو پاکیش، حرف سر باباشه و همین راه رو رفتنش و البته خیلی 
 دیر اما یکی مثل من پیگیرش شدن! 

 به بچه هات یکسان نرسیدی حاجی، ایمان شون باال و پایین زیاد داره.
 ح رش پای خودت که فکر نکنی کلکی تو کار داووده.قرار و روز و م

 _پسر امیدوارم تا اون روز دلت رو از کینه بشوری.
 _کار زیاد داریم با هم، آسه آسه.

 _تار مو کم شه از سرش، دنیاتو رو سرت خراب میکنم.
 اینو به جان خودش قسم خوردم که راحتت نذارم حتی واسه نفس کشیدنت!

 _عزت زیاد حاج رها.
 

 باید کماکان زیست اما ُمرد
 

 با نیش خندی بغض خود را خورد...



 
**** 

 
 _ممد کدایی؟

 
 _رفتش دستشویی.

 
سر برگرداند و کامبیز را دید که با دست های آغشته به مالت سیمان او را تماشا 

 میکرد.
پوف کالفه ای کشید از دست او، هر بار که سری زده بود؛ آدرس دستشویی را 

 گرفته بود!
 

 _ساعت کار مفیدش اون تو از این بیرون بیشتره ماشاپالله.
سه اون  شی وا از االن فکر دوا درمون معده ت باش فردای بعد پیریت اذیت می

 تو نشستن.
 _تقصیر خودشم نیستا، دیشب غذای چرب و چیل خورده یکم میزون نیست.

 _اگه یکمش اینه که وای به دو کمش.
 ز خودته برادر من.کاه از خودت نیست، کاهدون که ا

 
 غذا همیشه هست اما سالمتیت نه، دست بدنبونید بچه ها.
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تا  دا  ما هنوز تو مسرریر این یاد و شرر یا م چه مم دن ید ب گه ایندوری پیش بر ا
 دستشویی طی طریق میکنید.

 _اومدم داوود جان.
 زن جماعت یه شبم که خیرش بهت میرسه، اینه اوهاع زندگی مون.

 
 ند و چهره ای سؤالی به خود گرفت:باالی ابرویش را خارا

 
 _بچه داری؟

 _آره سه تا نون خور.
 _خب پس فقط همین شبا نیست،خیلی شبا خیرش بهت رسیده.

 جای زبون دراز و توقع زیاد نمی مونه.
 بچسب به کارت که روزی شونو باید ببری امروز.

 _ان شاپالله.
 حاج رسول میگفت واسه امر خیره درسته؟

 ول دروغ و دغل نمیاد پس درسته._اگه به حاج رس
 _به سالمتی باشه، متأهلی خیلی بهتره.

 پخته میشی، مسئولیت پذیر میشی، همه جوره راه میفتی.
شد که فارغ از  سونده بهت، االن چی  شب زنت خیر ر _تو که گفتی فقط یه دی

 تعریف نمیشی؟ 
 ن.نباشی_مادر بیا این سینی رو ببر یه چایی بخورن بندگان خدا، خسته 

 _درمونده نباشین.



 
 مانده بود سرش را به کدای این در و دیوار بکوبد! جلو رفت و آرام تر نالید:

 
 _مامان از صبح این دهمین سینی چای و شربته که میدی دستم.

 لغوه گرفت دستام سینی بردم و آوردم، حاال نمیشه انقده نیاری.
دبور میشررم یه چاه باز کنم راه و بیراه چپیدن کنج اون دسررتشررویی، آخر سررر م

 واسه اون ور بیارم.
 _وا خدا مرگم بده، داوود اینا چیه میگی؟

 بس که ذوق داری خونه تموم شه، خود خونواده عروس خبری ازشون نیست.
 _قراره خبری باشه؟ 
 _وا من ندیدم شون.

 _ان شاپالله عروست که اومد، میبینیش.
 _یعنی چی داوود؟

 بله برون نذاشتی هنوز؟مگه قرار خواستگاری و 
 

 سر باال گرفت و دست هایش را به کمر سائید:
 

 _نه.
 _چرا؟ 

 _چون عروس ماهرخ خانم بی سر و صدا میاد سر زندگیش.
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ماهرخ وا رفت، با همه ی نداری شررران چه آرزوها که برای پسرررش و داماد 
شرردنش داشررت و هر لحظه داوود با جمله های یک خطی اش؛ آن ها را در 

 می کشت.دلش 
 

 _داوود مگه میشه مادر؟
 هر چیزی رسم و رسومی داره.

 
نگاهی به سرریاهی چشررمان مادرش کرد و در دل زار زد که حتی نمیتواند یک 

 خواسته اش را اجابت کند.
 

شه میاد تو  ستقیم از مح ر پا می ست م _تو بذار پای عقب موندگی من، عرو
 خونه ش.

 
 رو گرفت و قیام کرد تا به خانه رود:

 
 _منو دق میدی آخرش با این کارات!

من چه جوری ندیده و نشناخته باهاش روبرو شم و به رو خودمم نیارم این کیه 
 و چیه و از کدوم سوراخ آسمون افتاده تو طالع تو؟ 

_آسررمونو نمیدونم، ولی زمین یه سرروراخ بیشررتر نداره که اونم روز به روز داره 
 بزرگ تر میشه.



سوراخ الیه اوز سمش  شه که ا سیاره ی مریخ با ست از  ستم قرار نی ونه، عرو
 نتونی تحملش کنی.

 از همین بغل گوش مونه، فقط جا و مکانش یه نمه بهتر از من و توئه.
 دیگه؟ 

فکر کردم اون روزی پرونده شررو کامل بسررتیم ولی مثل اینکه تا نبینیش پرونده 
 مفتوح می مونه.

 
و برگشررت، نگاهش غمگین و پر  کنار لنگه ی چفت نشررده ی در خانه ایسررتاد

 حرف بود:
 

 _مادرم داوود، اون که پرپر شد و داغش به دلم موند.
 تو هم که ایندور، بعید میدونم از سبحانم آبی واسه دله منه مادر گرم شه.

نمیدونم دارم تاوانو کدوم روسریاهی رو به گردن می کشرم که این شرده حال و 
 روزم.

 
شت و رفت و دل داوود خون سته بود پرپر کند همان آرزوها را  برگ شد، عهد ب

 در دل حاج رها و نرگس...
 

شادی  شن و پایکوبی و  سرت های ندیدن ج سته بود ح ش شا ن که کرد و به تما
 عروس شدن دخترشان را.
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که به خودش قول داده بود تمام به دل مانده های ماهرخ را، به دل شرران بگذارد 
 که تالفی دل سوخته اش شده باشد...

 
_من یه سر میرم مصالح بگیرم واستون، چیز دیگه ای به لیست تون اهافه شده 

 که اونم بگیرم؟
 

 کامبیز کمی سرگردان دور خودش چرخید و با نیم نگاهی، سر تکان داد:
 

سون که  سیمان رو زودتر بر ست. فقط همون گچ و  سه ه شن و ما _نه داداش 
 کارو تر و تمیز تحویلت بدیم آقا دوماد.

 
الهی به امیدتی بر لب آورد و راه در پیش گرفت برای خانه ی نقلی دختر حاج 
رهرا مصرالح بگیرد، هنوز کمی پس انداز داشرت و از سربحان کمکی نگرفته 

 بود.
 

هوا سرررد بود و وسررایل گرمایشرری هم الزم میشررد، تالفی و حسرراب و کتابش 
شتن خانه ی کوچک ن سانیت خرج دادن و گرم نگه دا ساخته اش دخلی به ان و 

 نداشت.
 

 هنوز نتوانسته بود این شریک شدن را،  دو تا شدن را؛ با خودش حالجی کند!



احسراس مسرئولیت چیز تازه ای نبود، که تمام زندگی اش با این حس گذشرته 
 بود اما دو نفره ای شدنش را هنوز مزه مزه نکرده بود.

 
 کمی دلش پریشان زن داشتن به حرف آسان بود و به وقت عمل که رسیده بود،

 این بازی بود...
 

**** 
 

نده زیر تختش،  تاقش را در چمدان چپا تک وسرررایل هررروری ا نازنین آرام 
 میگذاشت و قطره ای طوفان زده از چشم هایش میبارید روی آن ها...

 
چقدر دلش همان شرریطنت های دخترانه ی جمع شررده در اوج شررلوغ کاری 

 اوج تنبیه شان رفتن به دفتر و تحمل دو هایشان در دبیرستان را می خواست، که
 جمله ی پر نغز و پر حرف از مدیر بود و خالص...

 
شی های ریز ریز بود که االن، حتی به  سطر پر از خو سطر به  دفتر خاطراتش 

 داشتن و حس کردن و اتفاق افتادن کوچک ترینش هم دلش گرم میشد.
 

رگس خشک شده ی روی بی طاقت زل زد به سداده ی پهن شده، به گل های ن
 آن؛ وقت گالیه کردن دلش رسیده بود و پایش یاری نمیداد.
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به سررینه چنگ زد و شررمرد روزهای مردنش را، شررمرد روزهای بودنش که سررر 
ساخته و پرداخته ی  شتن تمام خاطره های  سیده بود و باید میرفت با جا گذا ر

 قلب و مغزش...
 

های نرگس و چشررم ها و  کج خندهای حسررین، شرریطنت های محمد، مادری
دست های گرم حاج رهایش را داشت و قرار بود دیگر نداشته باشد؛ باید همه 

 شان را به باد میداد برای ماندن لبخندشان.
 

دخترانه هایش پشت پلک هایش به مسلخ مرگ رسیدند و داوود هنوز برنامه ها 
 داشت.

سرریاهی بود و زندگی کمی مرگ هم برای او می خواسررت که سررر تا به پا غرق 
 نازنین را هم سخت به سیاهی و ماتم کشاند...

 
 _نازنین؟

 
شده بود،  شده که متوجه آمدن نرگس ن شی های رفته اش  آنقدر غرق مرور خو

 سرش را پایین انداخت و شروع به شمارش رج های قالی اتاقش کرد:
 

 _بله مامان؟
 



شد برای تمام اندوخته ی دلش که این دختر شم  سادگی نرگس چ  بود، باور به 
 رفتنش کمی بیشتر از سخت بود برای درکش:

 
 _واقعًا راهی شدی بری؟

 با همون پسره؟
شب کدا پیدات کنم و به فریاد  صفه  شب و ن سرت بیاره منه مادر  اگه بالیی 

 دلت برسم؟ ها؟
 

 اگه دست روت بلند کرد، من ایندا با سرگردونی چطور سر رو بالش بذارم؟
گرما تو رو ول کرد به امان خدا و خرجی نداد واسررره گذرون  اگه تو سرررما و

روزات، من چه جوری بهت بیام برسررم وقتی حتی نمیدونم کدا قراره بشررره 
 آشیونت؟

 
ست روی لب هایش حتی با وجود کمرنگ بودنش؛  ش شد قلبش، لبخند ن گرم 
این دسررتپاچگی نرگس همان مادرانه هایی بود که این مدت گم کرده و مادرش 

 او دریح کرده بود. از
 

سی، جمالتش را با یک نفس رها میکرد در ف ا و  نرگس وقت های پر از دلواپ
این حس هنوز مهم بودن و دیده شدن؛ چقدر برای حال خراب نازنین آب روی 

 آتش بود.
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 _میرم که خوشی رو از خونواده م نگیره.

 _تو غلط میکنی که سرخود شدی و میخوای بری، پس من چی؟
 و اون داداشات چی؟بابات

 
 نب ش قوی تر زد و شاپرک خوش خبر هم کمی خوشی به دلش نشاند.

چشرم هایش مسرابقه میدادند برای از بر کردن خط به خط چهره ی این زن که 
 مظهر عشق بود، از روی زمین بلند شد و قامتش بلندتر از مادرش بود:

 
 _مامان به مرگ نازنینت که کاش کفنش کنی، خطا نرفتم.

 
شد برای کمتر بی تابی کردن،  لب های نازک نرگس لرزید و روی هم چفت تر 
به حاج رها قول داده بود سر رفتن دل دخترکش را خون نکند اما نمی توانست 
شن زندگی اش، به این هدیه ی خدایی که  شه رو شد روی چراغ همی شم بپو چ

 در دامنش ماند از دیروز...
 

میسپرد دست کسی که نرفته، به مرز پیمردگی  چطور این گل به ایندا رسانده را
 رسانده بود دخترش را!

 دست دراز کرد با لرز، وقت مادری کردن بود برای شاپرک باغ دلش.
 



نوازش شررد، مهر شررد، بارید بر دشررت خشررکیده و سرررد تن نازنینش و او، 
 سرمست شد از این پر رنگ شدن های دوباره...

 
سوی باید بگذرد از حسی که دارد و دل تنگی هایش را به یادش نیاورد و برود به 

تاریکی های رو به روشنی، که امید داشت روزی داوود هم جواب بدی هایش 
 را خواهد گرفت.

 
امید داشرررت او هم از تمام داشررته هایش دور بماند و زجرهایش مردانه تر، 

 سنگین تر و ماندگارتر شود...
 

 بختت. _مادرت بمیره که ایندوری غریب میری خونه
 

 دست روی لب های مادرش گذاشت و لبخندی واقعی روی لب نشاند:
 

یادم دادین،  یادم نمیره کی بزرگم کرده و چه جوری زندگی کردنو  _هر جا برم 
 سرافکنده تون نمی کنم.

 _دختر من کم نداره که سرم پایین باشه.
 نه. فقط نمیدونم این از خدا نشناس و خیر ندیده، مادر و خواهر داره یا

 از اینا نباشن که عقده های بچگیاشونم بخوان سر توی تازه وارد خالی کنن.
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دل نگرانی های مادرانه اش، به کداها و چه چیزهایی رسرریده بود و او حتی به 
 خود داوود هم فکر نمیکرد.

 فقط سرافکنده نشدن کوه همیشگی اش، برایش حکم نفس هایش بود.
 

 یکنم که شرمندگیش بمونه واسشون._اگه بد بودن، من بازم خوبی م
_خواهر ترشیده داشت زیاد دهن به دهنش نذاری، که از صد تا مین و نارندک 

 بدترن مامان جان واسه میونه زن و شوهر رو خراب کردن.
 

صورات  شد از ت صدای هر دو به خنده ای بلند  سکوت حکمفرما و بعد  کمی 
 ذهن خودجوش مادرش:

 
انقده ترسناک باشن، از پس شون برمیام. هر آدمی _عهد شاه وزوزک که نیست 

 رگ خوابی داره.
شونه، راه به راه از یکی  شدن از _رگ خواب آدما به تعریفی نبودن ولی تعریف 

 هی بگو و بشنو؛ بعد ببین چطور واست دوال و راست میشه.
 

شنه مانده اش را  شم دوخت به این حدم بزرگ و بی نهایت از محبت، دل ت چ
 د این مادر...سیراب کر

 
 _مواظب خودت باشی.

 



 _هستم.
 _همه چی بخوری، نری و روکش استخون شی.

بابات بهت کارت بانکی و هر چی که الزمت باشرره میده. واسرره روز مبادا یه 
 گوشه و کندی پیدا کن و هموندا بذار.

 
ستانه اش کرد و زندیر و پالک یادگار مادرش  ست در جیب کناری ژاکت زم د

 .را در آورد
مثال آونگی خوش تراش روبروی صررورتش چرخ میخورد که به گردن نازنین 

 انداخت و چفت قدیمی پشت آن را محکم بست:
 

_وقتی پا گذاشررتم خونه بخت، این شررد یادگار مادرم و االنم که تو قراره بری؛ 
شی و خیر بیاره همونقد که  ست خو سه تو که امیدوارم وا این یادگار مادرت وا

 .واسه من آورد
 

ست  صدا و پر معنایی روی د سه ی بی  شانه کج کرد و ب*و* سرش را روی 
نرگس نشاند و اشکی سمج از گوشه ی چشم راه گرفت روی تیغه ی بینی اش 

 و بی صدا تر از آن لب زد:
 

 _دوست دارم مامان.
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 اشک نشاند به چشم های منتظر به باریدن مادرش:
 

بهونه و گزک دستش ندی که  _خودتو کوچیک نکنی که تو سری خور شی ولی
 مدام تو رو بچزونه. خب؟

 _چشم.
 

یا خدایی روی لب آورد و خمیده از کنار دخترکش گذشررت، باید میرفت کمی 
 برای خوشبختی به یغما رفته ی نازنین خدا خدا میکرد...

 
 _مامان؟

 
 چرخشی به تنش داد و سؤالش را در نگاهش ریخت.

 
 _حاللم کن...

 
 نشاند:لبخندی روی لب 

 
 _خوشبخت شو، اونموقع حاللت میکنم نازنین.

 
شه ای تلخ در دلش زمزمه کرد که  ست و با ش سته به چهره اش ن شرمی ناخوا

 حداقل زبانش دروغی دیگر نگفته باشد.



میدانسررت چزاندن های داوود تمام نشررده، که تازه منتظر ح ررورش اسررت که 
 زاند و او دم بر نیاورد...روز و شب دلش را به جرم نکرده و ندانسته اش بسو

هنوز از این فکر در نیامده بود که در اتاق با صررردای وحشررتناکی باز شررد و 
 برگشت به دیوار اصابت کرد و اخمی بر چهره ی نازنین نشاند.

 محمد بود که نفس هایش تند و بلند کشیده میشد:
 

 _نازنین تو قراره کدا بری؟
 

شی محبت مادری به شده، با این چهره ی  حاال وقتش نبود و خو دلش مرهم ن
 سرخ از عصبانیت؛ از دماغش در آمد...

 محمد گامی دیگر به اتاق نهاد و صدایش را بلند کرد:
 

_کری؟ میگم تو قراره از خونه پدریت کدا نقل مکان کنی که بار سررفر داری 
مًا تمیبندی و بابا میگه إال و بال من سرمو مثل گاو بندازم پایین و برم اونور که ح

 چمنش بهتره واسم، نه؟
سه  ستم وا شو پر و پیمون کرده داده د چیو دارین ازم پنهون میکنید که بابا کارت

 تو؟
 _محمد...داداش

 _درد محمد، جوابم لقمه چرخوندن دور سر نمیخواد.
 _چته پسرم؟ چرا صدات تو خونه پیچیده؟
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به یکی  سررر برگرداند و با چشررم های سرررخ زل زد به مادرش که او هم دسررت

 کرده بود برای خر شدن و چشم بستنش:
 

_مامان االن کفریم هیچی نگو، منو چی فرض کردین که همه چیو سررره تایی 
 دست گرفتین و منه احمقم سرمو کردم زیر برف؟

 ایندا چه خبره؟
 این دختره چه کرده که تو و بابا منو میخواین از سرتون وا کنین و بفرستین برم؟

نبودی، االن چپ و راسررت میپرسرری کی میری مامان خود تویی که راهرری 
جان؟! چه گندی رو قراره من هم نزنم که به خاطرش میخواین از شرررم راحت 

 شین؟
که من هنوزم دلم  نت  به رفت بات راهرریم کرد  با _درسرررت حرف بزن ببینم، 

 نمیخواد پاشی بری ولی حرف باباتو دو تاش نمی کنم.
 ات صالح بدونه در جریان میذارتت.بر فرض که گیرم چیزی هم باشه، باب

 
جری شد و به سمت نازنین خیز برداشت، یقه ی لباسش را در مشت گرفت و 

 صدایش را فرستاد باال و هر چه باداباد:
 

سه درد دلش و  شو محرم نمیدونه وا سر ها منه پ _چه غلطی کردی که حاج ر
 شبا تنش توی حدره بوی سیگار میده؟ ها؟

 



ر را تا به امروز ندیده بود، تن صررردایش را این چنین بم و نازنین این روی براد
ست  شدنش د صل  ست و قطع و و ش صدایش لرز ن شنیده بود؛ به  محکم ن

 خودش نبود:
 

 _به... به خدا... داداش من
 _دروغ بگی اون روی منو می بینی نازی، به اسمت قسم که شوخی نمی کنم.

 حتی واسه خنده نرفته تو خونه_تو بیدا میکنی هوار میکشی، یه عمره صدامون 
 همسایه که تو االن با عربده کشی داری آبرو میبری.

چیزای جدید میبینم ازت، دسررتم درد نکنه با بچه بزرگ کردنم. خواهرتم ازت 
 بزرگتره، احترامشو نگه دار.

_مغلطه نکن مامان خانم، دهنم به بد و بیراه باز نشررده که احترامش بیفته کف 
 آدم میپرسم چه خبره که من این وسط باید کبک باشم؟پام؛ دارم عین 

 
نرگس دیگر لرزیدن های نازنین را طاقت نیاورد، جلو رفت و دست های مشت 

 شده ی محمد را نه به زور؛ که با اجبار مادرانه ای از دور گردنش گرفت:
 

ته چرا بزرگت حسررراب نکردیم و حرفی نزدیم،  گه مردی و حرصرررت گرف _ا
 ون نده؛ چنگ و دندونتو نگه دار واسه آدمش و وقتش!ایندوری زور نش

کوررنگی هم که گرفته باشرری، بازم می بینی که این دختر رنگ به رو نمونده 
 همون خواهرته که یه عمر نگفتی باال چشمش ابروئه.
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باال،  به خود حاجی بگو و صرررداتم تو خونه ی بزرگترت نبر  حرفی داری برو 
تا ا مد؛  گل نبودین و خوب گوشررراتو وا کن مح تاتون کمتر از  مروز هر سررره 

 نشنفتین.
چه من و رهررا باال سرررتون باشرریم و چه نه، دفعه ی اول و آخری بود که صرردا 

 کشیدی رو سر خواهرت. شنیدی؟
 

شت،  سرش گذا ست روی  صبانیت به دندان گرفت و د لبش را از حرص و ع
نازنین پرت کر خت  مه کرد و خودش را روی ت له إالاللهی زمز د و چشررم الإ

 بست.
 

 _بیا مادر بیرون.
 

سینه ی برادر گرفت و متوجه نرگس کرد که  شم هایش را از باال و پایین رفتن  چ
ست تنها بگذارد این  شم و ابرو فهماند بهتر ا سویش دراز کرد و با چ ست به  د

 جان خواهر را...
سرجایش شاید باید اجازه میداد حاج رها همه چیز را درست کند و مهره ها را 

 بچیند، حتی اگر رقیب قدری مثل داوود همه شان را به بازی گرفته باشد.
 

 اصاًل چطور میتوانست به برادرش توهیح غیرممکنات بدهد؟
ندید  ند و  لب می را هایش سررخن بر  باد رفتن دخترانگی  چه رویی از بر با 

 میگرفت غیرت خانه کرده در چشم های به طوفان نشسته ی محمدش را...!



  چه داشت که بگوید؟اصالً 
 

 جار میزد رفتن به خانه ی سپید بختش را؟
 یا مردن خودش و درد دلش را؟

 یا چوب حراج زدن به آبروی حاج رهای آبرودارش را؟
کدام یک را محمد تاب می آورد و دل صرراف نمی کرد با داوود نامی که بازی 

 کردن را خوب بلد بود؟
 

جان  به دیگر نمی خواسرررت این عزیزتر از  ند حتی اگر  یب ببین هایش، آسرر
 خراشی سطحی روی پوست شان ختم شود.

که حال محمد و حسررین هم پی داوود را بگیرند و  نداشرررت  مصرریبت کم 
 مشکالت بیشتری روی سرشان آوار شود.

 
شمان نرگس هم که فاکتور میگرفت، این  ها و غم چ شده ی ر ست ن از کمر را

وان مطلق شرران میشررد چیزی که تمام دو برادر برایش غیر قابل جذر بودند و ت
 کاسه و کوزه ی بازی شان به هم بریزد، که او این آرزویش نبود.

 
**** 

 
 _ساحل بدو بیا کمک بده سبزیا رو زود تمیز کنم، شب شد.
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سمت هال  شت و به  سر از بالش بردا صله از اتفاقات این روزهایش،  بی حو

سر جایش برگردد و رفتار او  رفت که به ماهرخ کمک دهد؛ بلکه حواس پرتش 
 را صبح تا شب به خورد مغزش ندهد و حالجی شان نکند.

 
 _یه کوه سبزی واسه چی مونه مامان؟

 
 سرش را باال گرفت و با ریزبینی، بی حوصلگی دخترکش را دید و ندید گرفت:

 
_داداشررت به سررالمتی چند وقت دیگه سررربازیش تموم میشرره، میخوام سررر 

 و بدم در و همسایه. سالمتیش آش درست کنم
 

چینی به بینی قلمی اش داد و موهایش را پشت گوشش انداخت و زانو به زانوی 
 ماهرخ نشست به سبزی پاک کردن از سر بی میلی:

 
نده و آورده در خونه  نه ک یه ت جاش  قافو از  گاری کوه  ته، ان بازی رف یه سررر _

 گذاشته!
 وس شده!همین کارا رو میکنی که داداش داوود میگه سبحان ل

 
 چشم گرد کرد به این زبان دراز نیم وجبی اش:

 



 _کارتو بکن به جای کار کشیدن از اون زبون، کدا بچه م لوس شده؟
 نکنه به اون چلو پلو رسیده و به شما آبگوشت نذری؟

 _مامان خانم من فقط نقل قول کردم، با اینکه پر بیراهم نمیگه دیگه.
 دی واسش؟ نه پیش پا و نه پشت پا!چطور داداش که رفت سربازی، آش ندا

اونوقت این هنوز از راه نرسرریده، داری واسررش خودتو هالک میکنی و منم که 
 کلفت بی جیره و مواجبم خب.

 _کل هیکلته و یه زبون یه مثقالی که خوب بلدی به دو مترش برسونی.
داوود بچه م خودش راهرری نشررد که واسرره رفتنش آش پشررت پا بدم، میگفت 

 ج اون دو تا کن من راهی ترم.پولشو خر
سوا نبود، خرج مواد اونم  ست مون تنگ تر بود و خرج بابات ازمون  اونموقع د

 پای داوودم بود.
_الهی دورش بگردم، درد و بالش بخوره تو سر سبحان که هیچ رقمه حواسش 

 به آبدیش نیست.
 و تو سر بابام که بابا بودنش فقط تو تیح زدنشه!

 
شد به جان دخ سهراب هر چقدر که ناالیق؛ اما باز هم پدر بود حتی تیز  ترش، 
 با مردن و نبودنش:

 
 _زبون به دهن بگیر بچه، صد بار داوود نگفته مواظب حرف زدن تون باشین؟
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هر چی که هسررت و نیسررت، باباتونه. از زیر بته عمل نیومدی که االن دماغتو 
 میگیری و پیف پیف میکنی واسش!

سر اونم از خودش دورونی  شد اینی که االن تف  ست و  شت ولی قدر ندون دا
 باالست واسه خونواده ش.

 
لب برچید و کمی نق زدن از حسرررت های خورده اش شررراید حالش را بهتر 

 میکرد:
 

_مگه دروغ میگم؟ ریحان وقتی از باباش حرف میزنه، صرررد تا بابا از بغلش 
به دهن این و اون  کارم شرررده زل زدن  نه بیرون، من فقط  که چطور پز میز

 باباهاشونو میدن.
از همون بچگی کارم همین بوده، اگه داداش داوودم نبود من تا حاال دق کرده 

 بودم.
 از همچین بابایی، این داداش خودش باید ثبت رکوردهای گینس بشه!

 
 و زانوهایش را جمع کرد و زل زد به سینی پر از سبزی...

نیامده بود، داوود چیز ماهرخ هم دلش می سرروخت و یک عمر صرردایش در 
 دیگری بود برایش و سهراب این را خوب میدانست...

جنم و مردانگی این پسر به هر که کشیده بود، قطع به یقین آن شخص سهراب 
 نبود که عمری ملت را پای دار و زندان اوین کشانید و خون مردم را مکید.

 



 _ساحل بدو بیا کدایی؟
 

سری به تعدب باال گرفتند  شم هر دو  شده بود، چ ساعت که هنوز ظهر ن و به 
دوختند. از داوود بعید بود آمدن در این ساعت از روز، کمتر از پنج عصر او را 

 نمیشد دید.
 

 _چرا نشستی دختر، برو ببین چرا صدات میزنه دیگه.
 

شده  شته  سیله های گذا ستی زد و در خانه را باز کرد و با دیدن داوود و آن و ج
 م هایش ستاره باران شد.کنار در حیاط، چش

 
 

 _وای داداش این چقده قشنگه، خریدیش؟
 

 نرم نگاهش کرد:
 

 _دوسش داری؟
 _خیلی.

 _مبارکت باشه، نو نیست ولی جنسش تمیزه؛ از دوستمه.
 لپ تاپ گرفته بود و گفت دیگه سیستم خونگی الزمش نمیشه.
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پسش  ل قیمتشوبا یه قیمت مناسب تر و به صرفه تر بهم دادش و منم ماهیانه پو
 میدم.

 
 لبخندی نشست روی لب هایش از خوشحال کردن این خواهر دردانه:

 
 _خب پس بیا کمک بده ببریمش تو خونه.

 _باشه اومدم.
 

سرعت دوید که نزدیک بود زمین بخورد، داوود با حیرت از حدم این  چنان با 
 شوق، تشری به او زد:

 
 واسه راست و ریس کردن تو! _دیگه خودتو ناقص نکن که دیگه پولی نمونده

 زمینه صاف خدا چرا واست کج و کوله به نظر میرسه؟
 

 نیش شل شده اش را بیشتر به رخ کشید:
 

 _داداش برق این کورم کرد، المصب مثل پروژکتور می مونه.
 

 خنده ای از ته دل زد به این خوشحالی و سری به خاطرش تکان داد.
سبک سیستم که  سپرد و بقی جلد کارتن بلندگوهای  ساحل  ست  ه بودند را به د

 را خودش برداشت و سالنه سالنه قدم برداشتند که صدایی متوقف شان کرد:



 
_ماشاپالله خوب به زندگی میرسی پسر، اگه گنج پیدا کردی منم شریک کن؛ 

 حیفه تنهایی بفرستیش باال.
 

شان را در حیاط به  سش به او نبود و خوشی  سوس خورد از اینکه حوا شناف  ج
 نشستند، نیمرخش را فقط سمت سهراب چرخاند:

 
 _سالم.

_گیریم علیک، اگه انقده چپت پره، ما رو داخل آدم حساب مون کن و هوامونو 
 داشته باش.

 باباتم، راه دور نمیره؛ فقط از این جیب تو اون جیب گذاشتنه.
 

را اشرراره ای به سرراحل که دیگر اثری از لبخند روی لب هایش نبود، زد و او 
 راهی اتاقش کرد.

 
کارتن مونیتور را کمی در دستش جابدا کرد تا سنگینی وسایل از این دست به 

 آن دست، کمی گرفته شود:
 

شو  ست جون بکنم و تو پول شت. قرار نی شم غالم حلقه به گو شو، می _تو پاک 
 دود کنی. این قرارم از روز اول باهات بوده، مردشی؟ بسم الله
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 و قولمو زیر پا بذارم. از سگ کمترم اگه حرف
 

سهراب که چشم بر نمی داشت از این خرید نه چندان ارزان، دمپایی پوشید و 
لخ لخ کنان روی موزاییک های کف حیاط پاهایش را کشررید و به او نزدیک تر 

 شد:
 

 _من دیگه آفتاب لب بومم، این همه سال کشیدم یهو نمی تونم ول کنم.
کوفت دیگه رو برسررون دسررت خودم، دیگه  تو پول همون کمپ و دارو و هزار

 کاریت نباشه.
 اگه گ*ن*ا*هی داشت پای خودمه، لنگ تو رو وسط نمی کشونم.

 
 ناامید سری تکان داد:

 
_تو درست بشو نیستی بابا، منم قسم خوردم تا وقتی حال و روزت اینه؛ قدم از 

 قدم بر ندارم واست.
 

رج نیاز این بچه ها و مادرم بشه قرون به قرون پولی رو که ازش حرف میزنی، خ
خدا بیشتر ازم راهی میشه تا اینکه خرج دود و دم تو کنم که حتی واسه خودتم 

 سودی نداره.
 

 این را گفت و کفش از پا در آورد و نماند تا گوش به غرغرهای سهراب بدهد.



 
_چنان تو پاچه ت بکنم پسررره ی پررو، که دیگه تو چش سررهراب زل نزنی و 

 نمیدم!بگی 
 

شت که برایش دم  سانی را دا شنید و خودش، هنوز ک تهدید آرامش را فقط خدا 
 تکان میدادند و داوود غافل بود از کینه ی این مرد...

 
**** 

 
 _مامان من دارم میرم، کاری داشتی بهم زنگ بزن سه سوته میرسونم خودمو.

 _یعنی حتی سر عقدتم نیام؟
چ کاری الزم داره. بذار تمومش کنم و _هنوز که خبری نیسرررت، اتاقا توش گ

 عروستو بیارم، بعد بح کن.
یه روز علت این کارمو تموم و کمال واست تعریف میکنم که شبحه و شک تو 

 دلت نمونه.
خودت میدونی که کارام رو حسابه، اگه حرف ناحسابی میزنم تو بذار پای فکر 

 مشغولم و نگران هیچی نباش.
 

سبحان هم گفته بود اعتماد کند و  ساختن داوود بود،  ماهرخ نگران این زندگی 
داوود را سؤال پیچ نکند تا وقتش برسد، می شناخت پسرش اهل خالف نیست 
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اما دلشوره های زندیروار دلش طاقت این نابسامانی و بی برنامه عروس آوردن 
 را نداشت...

 
 ._مامان فکر نکن به هیچی، درست میشن کارا

_نمیشرره که فکر نکرد، روی خوشرری رو ندیدی؛ حاالم که میخوای دسررتتو بند 
 زن و زندگی کنی، من دلم آروم نمی گیره.

 
شت،  صه ای ندا شید و غ سی ک شد یک به یک رازها را گفت و بعد نف کاش می
اما این کار آخرین برگی ست که شاید روزی وسط بازی ورق آس کم بیاورد و 

 آن را رو کند.
 

 چی بگم که دلت گرم شه؟ _االن
 چیکار کنم که بهم اعتماد کنی؟

 بگو همون کارو بکنم.
 

سقف باال  شم چرخاند روی اتاق تا  ماهرخ روی برتافت از حوض بی آب و چ
 آمده ی خانه ی دامادی داوودش:

 
 _سیاتو کی در میاری مادر؟

 



میخواسرت تمام جررت داشرته اش را جمع کند و یک هرگز بزرگ خرج جواب 
 ادرش کند اما این دیگر برایش زیادی زیاد بود:م
 

 _شب دومادیم عوهش میکنم، خوبه؟
 _خوبه مادر.

_دلگیر باشرری حق داری، کیه که نخواد هفت شرربانه روز جشررن بگیره واسرره 
 اوالدش؟

شم  شروع کنم، پس باید چ ستم خالیه اما باألخره که باید زندگی مو  ولی من د
 ه.رو بع ی چیزا ببندم که پا بگیر

شو به  سه یه حرفیه که قول صدا عقدش کنم و بیارمش، وا سر و  اگه میخوام بی 
 خودم دادم؛ میدونی که پای هر حرفی که میزنم می مونم.

 
 پس شاکی نشو و وقت بده واسه گفتن بع ی چیزا.

فکر نکن حواسررم بهت نیسررت، خوبم هسررت ولی االن یکم بذار فکر خودم 
 یشه؟باشم؛ یکم خودخواه شم مامان. نم

 _میشه مادر، چرا نشه؟
این غر زدنای منم بذار رو پیری و کم طاقتیم. سررنی ازمون گذشررته و صرربرم از 

 سرمون مثل الکل پریده.
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ب*و*س*ه*ا*ی روی شررانه ی مادرش زد و از کنارش بلند شررد تا به مالقات 
 خانواده ی مثاًل همسرش برود...!

 
از اتفاقات افتاده در منزل حاج یک هفته از قرارشررران مانده بود و بی خبر بود 

 رها...!
 

**** 
 

حاج رها نفسی کالفه کشید و سداده را پهن کرد کف اتاق، شیرازه ی زندگی 
 داشت از دستش خارج میشد و کار زیادی از او برنمی آمد.

مرد باشی و وصله های خانه را نتوانی به هم برسانی، درد دارد و کلی حرف می 
 ماند کنج دلت!

 
ست کنده یکی حالیم کنه منه خاک بر  _مامان شه، باید رک و پو من حالیم نمی

 سر چیارو صالح نبوده بدونم؟
 اصاًل از کدا معلوم سر و ته خونه مون پر رمز و راز نباشه؟

 
 نرگس دیگر عاصی شده بود و سکوت رها هم داشت برایش گران تمام میشد:

 
میکنم تو از حد به در _صررداتو بیار پایین محمد، هی مراعات سررن و سررالتو 

 شدی.



 نمی بینی بابات خونه ست؟
 

دندان روی هم سررائیدن دیگر جواب نمیداد، آرامشررش را گفتگوی دو نفره ی 
ستن به ته  صبرش برای دان شنیده؛ از او گرفته و  سته  مادر و خواهرش که ناخوا

 ظرف دلش چسبیده بود!
 

ن همه عالمت سؤال _چون بابا خونه ست، صدامو دادم باال که یکی جواب ای
 ردیف شده تو مغزمو بده.

شم بندازه تو  شفیات صور کنه، بعد ک یکی بیاد ما رو داخل آدم و ع و خونواده ت
 دهن ما که با نشخوارشون از گاوی در بیایم و تنظیمات مونو به روز کنیم!

 
دستش را گزید و او را وسط هال تنها گذاشت و مسیر همیشه آشنای آشپزخانه 

 ش گرفت. نمیدانست چه و چطور باید بگوید!را در پی
 

_نازی از کنج عزلت در بیا، دیره واسرره مظلوم نمایی. دارین همه تون رو مخم 
 رژه میرین.

 _محمد بسه دیگه.
 

شته بود یعنی جواب  ها پا پیش گذا سرش را چرخاند، همین که حاج ر صدا 
 خواهد گرفت هر چند کم ولی از این وهعیت ندات پیدا میکند.
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 _چیو مشتاقی بدونی که صبر نداری و نمیذاری دو رکعت نمازمونو بخونیم؟

 
 نفسش را به سختی بیرون داد از سینه، مگر برایش چاره ای گذاشته بودند؟

 
 _شرمنده م ولی دیگه مغزم کار نمی کرد.

 _مغز که کار نکنه، هیچ دونستنی درمونش نمیشه. بازم میخوای بشنوی؟
 

چشررم هایش را پیکان کرد و اراده ش برای دانسررتن را به سرررش را باال گرفت و 
 رخ حاج رها کشید:

 
_حقمه بدونم، اینکه فکر کنی خانواده ت تو رو اندازه سیمان درز و ترک دیوارم 

 قابل اعتماد نمی دونن؛ همه چیو تو سرت خراب میکنه.
 

 چه میگفت که تف سر باال بود و جوانش غرور داشت و غیرت...
 

شم از دلش در بیار. یادت ندادم _برو دو ت ا چایی قند پهلو از مامانت بگیر، قبل
 سرش عربده بکشی!

 بعدش که ازت راهی شد بیا تو اتاق، حرف زیاد داریم.
 _چشم.

 



این را گفت و ته دلش کمی آرام شد، هنوز نازنین مانده بود... باید دوز جنبه ی 
 ادبی نکرده بود. ناز کشیدن و جواب نگرفتنش را باال میبرد، کم بی

 
نازنین الی در اتاقش را باز کرد و با دیدن جای خالی محمد وسط سالن خانه، 
پا تند کرد به اتاق پدرش؛ میخواست بگوید برمال کردنش حادثه ساز میشود و 

 کسی کوتاه بیای این معرکه نیست.
 آهسته در را زد:

 
 _بیا تو.

 
محمد راحت شد، میدانست چند سرکی کشید و خیالش از ناز مادر و نازکشی 

 دقیقه ای وقت دارد. در را چهار طاق باز کرد:
 

 _بابا منم.
 

رهرررا سرررش را از میان دسرررت هایش خارج کرد و لبخند بی رنگی به روی 
 دخترش پاشید:

 
 _بیا بابا جان، چیزی شده؟
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 چشم های نگرانش را روی قالیچه ی قدیمی کف اتاق متمرکز کرد و لب زد:
 

 میخواین به محمد بگین؟ _بابا چی
سر خودش بیاره آخه  سم بالیی  شه، میتر سره نمی اگه بفهمه دیگه ول کن اون پ

 داوود آدمی نیست که کار کسیو بی جواب بذاره.
 

شده بود که داوود عزمش جزم رفتن تا ته خط این  ست، دیگر به او ثابت  میدان
 باتالق است و هیچ چیز او را از تصمیمش برنمی گرداند.

 
_چیزی که الزمه رو باید بدونه، نمیشررره به خاطر اتفاق نیفتاده؛ پنهون کنیم 

 پیشامد اتفاق افتاده رو.
اونم اگه عاقل باشه، راه به خطا نمیره. ولی حواسم هست تا چه اندازه شو بگم، 

 نگران نباش دخترم.
 

شت جز اعتماد کردن به پختگی مرد روبرویش، با اجازه ای گفت  چاره ای ندا
 ز در فاصله گرفت.و ا
 

هنوز به میانه ی مسرریرش تا اتاق نرسرریده بود که محمد با لب خندان و سررینی 
 چایی مادر، از آشپزخانه خارج شد.

مام دلخوری  پا کرد. دلش می خواسرررت ت پا و آن  نازنین، کمی این  با دیدن 
 هایش را بشوید از دلش:



 
 حرف بزنیم؟ _آبدی بیدار می مونی بعده حرفام با بابا، بیام با هم

 
رندیده بود اما ترازوی دل نگرانی اش عدیب سررنگین تر بود، آنقدر بدی دیده 
به  یاد  مد در بین شررران ز ند مح های کمی ت که دیگر حرف  بود از این و آن، 

 چشمش نمی آمد:
 

 _بیدارم.
 

شانی  شت و ب*و*س*ه*ا*ی روی پی صله را بردا شاند، فا لبخندی روی لب ن
را برای صررلح و رفع دلخوری، درسررت برداشررته  خواهرش کاشررت تا قدم اول

 باشد.
 

 _ببخشید دیگه، فاز و نولم قاطی شد.
 

 با سینی رفت و او ماند، با کلی کار نکرده و فکری درمانده!
 

 _نازنین چرا وسط هال خشکت زده مادر؟
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پشررتش به ورودی آشررپزخانه بود، تنش را کامل چرخاند و لبخندی زوری و از 
 سر اجبار زد:

 
 همیندوری، کاری دارین؟_
 

نرگس دسررت هایش را از سررر اسررتیصررال به هم مالید و خودش را به دخترش 
 رساند، نمی دانست چرا یک باره همه چیز سرشان خراب میشود!

 
خانم. طفلی  حاج  به  بات، جواب رد دادم  با فارش  به سرر بل  ته ی ق _من هف

رفم ی قبول حتعدب کرد ولی به روی خودش نیاورد، منم سکوتشو گذاشتم پا
 و دیگه کشش ندادم.

 
یه سررر خونه، حرف از  باره تماس گرفت و گفت شرررب میان  همین االن دو

 خواستگاری نزد اما به دلم افتاده دوباره میخوان بحثشو وسط بکشن.
 

حاال این وسررط، من کدوم ور رو جمع و جور کنم؛ نمیدونم. آخه یه عیبی هم 
گیم مال قابل تعرفی نبود، موندم نمیشرره رو پسرررشررون گذاشررت که ته دلمون ب

 همیندور.
 



صل  ستأ شت را در خود نمیدید، م هوعات ریز و در نازنین دیگر طاقت این مو
به بخت خود و گند داوود  باز  تاق پدرش انداخت و  به در بسررته ی ا نگاهی 

 لعنتی فرستاد و چشم هایش را روی هم فشرد!
 مگر چقدر شانه های نحیفش طاقت بار داشت:

 
 هیچی تموم نمیشه مامان؟_چرا 

 تا میام پرونده ی نحس یکیو ببندم، اون یکی باز میشه.
 _غصه نخور مادر، زور که رو سرمون نیست.

شه ولی حیفت با اون  سرمون  سوار  شون رو، نمیاد که  سر گفتیم نمیخوایم پ
 پسره!

تا زنده م، دلم باهاش صررراف نمیشررره ولی به خاطر بخت و زندگی تو لب به 
 باز نکردم که دامن تو رو نگیره.نفرینش 

 
 نازنین سرش را باال گرفت و به تلخی لب زد:

 
 _بیشتر از این؟

 
شت، نگاهش پاکی و جوانی  ست دا صوم دخترش را چقدر دو شم های مع چ

 پدرش را یادآور میشد.
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شت از  شی که زود گذ شکی خاطره بازی میکرد، روزهای خو با این دو گوی م
 بد.سرش و یادش ماند تا به ا

 دستی به سرش کشید و زمزمه کرد:
 

 _خدا جای حق نشسته مادر، بدون بی جواب نمی مونه.
 خدا از هر چی که بگذره، از آبروی بنده ش نمی گذره.

پاشو برو یه لباس مناسب بپوش، با هر اسمی که بیان مهمونن و قدم شون سر 
 چشم و احترام شون واجب.

 
احوال شرونم بکشرم یه وقت محمد حرفی منم برم به بابات بگم، یه سررکی تو 

 نزنه که به قلب بابات فشار بیاد.
 _کار مامانا چیه؟

 
 راه نرفته را برگشت و لبخندی به روی دخترش زد:

 
 _پینه کردن تموم درز و دورزای زندگی، پای زنه. مادرم که باشی، بدتر.

 _شما به همه چی میرسین مامان.
همه دخترا بود، به اسررم دین و سررنت _قدیما مادر شرردن و زن شرردن تو خون 

پیغمبر؛ از قبل همه آماده ی تن زدن به لباس عروس و عمری زندگی کردن با 
 مردی بودن که شاید حتی بع یا تا پای سفره عقدشونم اونو ندیده بودن.

 



شده بود و میون رفاقت  شم هم باز  شم مون تو چ شکر از بچگی چ ما خدارو
 سه هم.بزرگترا، دل مون رفته بود وا

 
 نرگس رفت به گذشته و آه پر افسوسی کشید...

 
_هی مادر، حرف یه عمر زندگیه؛ اونموقع ها اولین درس زندگی آرایش کردن 

 و به چشم شوهر و محرم و نامحرم خودمونو نشون دادن نبود.
 

میگفتن صبر کردنو یاد بگیر که زندگیت دووم داشته باشه. واال راست میگفتن، 
ست دادگاه رو میکوبه تو االن تا میای  صبح برگ دادخوا به طرف میگی پیشته؛ 

 صورتت و میگه اینم مصداق جواب هر های هوی هست!
 

سر یه  شوهرش  صورت  شده رو  شو میکنه اونور، اخم پهن  شب رو یا تا زنه یه 
 شب تمکین نکردنش جمع نمیشه تا چند وقت؛ تازه کینه م میکنه با زنش!

 
االن کدا، صبر ما رو اگه شما جوونا داشتین؛ کشور زندگی اونموقع ها کدا و 

 اصاًل دادگاه خانواده نداشت مامان جان.
 منو به حرف گرفتیا، برم سروقت شون که چیزی نمونده تا اومدن شون.
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نازنین هم دل کند از مبل و به پناهگاهش رفت، نمیدانسرررت این مهمانی به 
 ظاهر ساده؛ چه نقشی داشت در زندگی اش!

 
**** 

 
سرب داغ روان بود با هر واژه  شد، در گوش هایش  سرخ تر می محمد دم به دم 
ای که از دهان حاج رها خارج میشد؛ هنوز قصه ی درد یکی دو ساله ی دلش 
شد از این  ست  س شد تمثیل آن و پای دلش  شده بود که خواهرش  مرهم دار ن

 بالی خانه سوز...
 

 _کار کیه بابا؟
 

 م سرخ شده ی پسرش انداخت، تلخندی زد:رها نگاهی به صورت از خش
 

 _دیره بابا جان واسه گردنکشی، پای عصمت خواهرت وسطه.
 _یعنی هیچی نگیم؟

 یعنی به اسم آبرو، چشم رو هم بذاریم رو کثافت کاریش؟
 قانون کدای دل مونو االن میگیره؟

 _اگه قرار به قانون باشرره که بازم دسررت من و تو زیر سررنگشرره، بی فکر نیومده
 جلو.



_آخه مگه نازنین چه دشررمنی باهاش داشررته؟ اصرراًل این بدیش به یه مورچه 
 نرسیده، اونوقت همچین تالفی و کینه ای؟ سر چی؟ با عقل جور در نمیاد بابا!

 
به چرک کردن  که  نده بود  ما نده بیخ گلویش را، آنقدر  ما باز نکرد درد  رهرررا 

 رسیده بود:
 

 که فردا یه حسرت دیگه بشه واسه دل _بع ی چیزا حسرته پسر، تو کاری نکن
 من و مادرت...

 
 انگار با خودش سخن میگفت:

 
_بذار اگه اون با کینه پا پیش گذاشته، ما با منطق جواب بدیم که اسم خواهرت 
نشه ملعبه ی دست اون عده از در و همسایه ی کوته فکری که منتظر نشستن به 

 ریختن آبرو.
 روزش، که زمین عوض شه و بازی بیفته دست تو. کوتاه نیا اما مدارا کن تا به

 اوندا بهش بتوپ، دنیا االن داره به دل اون گربه ر*ق*صونی میکنه؛ بذار بکنه.
 

 هر وقت زمین و بازی دستت اومد، بزنش زمین ولی مردونه.
شی  سون به زمین، که تهش خو شمنتو نر شت رقیب و د هیچوقت با نامردی پ

 واست نمی مونه.
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شت سیلی در  محمد دا سته هایی که مثل  سوخت از این حدم بزرگ ندان می 

 صورتش فرود آمد.
مگر میتوانسررت اللمانی بگیرد و حرف نزند؟ مگر میشررد پشررت خواهرش در 

 نیاید؟
 

صورت ممکن؛ حتی  شکل و  صاف میکرد به هر  او طلبکار بود، باید بدهی را 
 اگر کمی پا از خط خوب بودن کج میگذاشت.

 به دلی می ماند، میگرفت.حتی اگر حسرتی 
 

**** 
 

صلحتی  سرفه ای م شده بود، محمد  سنگین  سکوت افتاده میان جمع زیادی 
 کرد:

 
 _آقا محمود وهعیت قلب مری ا چطوره؟

 
شاید  ساس میکرد  شنیدن از نازنین، کمی متعدب بود و اح سر نه  محمود که 

رد و پای کسرری در میان اسررت؛ نگاهی زیرچشررمی نثار نازنین حواس پرت ک
 حواسش را به محمد داد.

 



سرد مانده در جمع  ستن ف ای  شک سؤال برای  آنقدر بچه نبود که نداند این 
 است. لبخندی به غایت کمرنگ روی لبش آمد:

 
_واال آمارشررون داره میره باال، ماهام این وسررط موندیم خوشررحال جیب مون 

 باشیم یا ناراحت وهع مردم.
 

خندیدند و یخ جمع باز شررد، فقط نازنین بود همه به طنز هر چند تلخ محمود 
که سرد و صامت گوشه ی مبلی کز کرده و حتی برای آبروداری هم لبش به نیم 

 خندی باز نشده بود.
 

 محمد سقلمه ای نامحسوس به پهلوی او زد که از جا پراندش:
 

 _خوابی؟
 _نه چرا خواب؟ مگه تشک انداختین این وسط؟

یه سررری تکون میدن، خب تو هم هنری خلق  _چون همه دارن حرف میزنن و
 کن که بفهمن همیندایی.

 _یه کاره اومدن ایندا که هنر منو ببینن!
 _شک داری؟
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سرش را به زیر انداخت و جوابی نداد، محمود را از نوجوانی میشناخت و بارها 
 سر مناسبت های مختلف همدیگر را دیده بودند.

 
شکیل زندگی با او ندا شت اما احترام زیادی قائل بود برای تالش عالقه ای به ت

 و پشتکار و جدیتش، همینطور به توجه و مهربانی اش.
 

 _دخترم ما رو قابل خودت ندونستی؟
 

چشم هایش گرد شد و دست هایش به گوشه ی لباسش چنگ انداخت، نرگس 
 حالش را دید و پادرمیانی کرد:

 
شما افتخاره ب صلت با  سایه ها و ما _این چه حرفیه حاج خانم، و رای همه هم

 هم مستثنی نیستیم. فقط راستش چه جوری بگم؟
 

 ماند چه بهانه ای بیاورد که زنگ در زده شد، سر همه چرخید.
محمد سررؤالی به مادرش نگاهی انداخت و جوابی جز باال انداختن شرررانه 

 نگرفت.
 از جایش بلند شد، خود را به آیفون رساند و جواب داد:

 
 _بله؟

 هست؟ _حاج رها



 _هستن، شما جناب؟
 _بگین داوود اومده، خودش میدونه کیم.

 
سررری از بالتکلیفی تکان داد و گوشرری آیفون را سررر جایش برگرداند. سررالنه 

 سالنه خود را به حاج رها رساند:
 

 _بابا با شما کار دارن.
 

رها که سرگرم صحبت با حاج کاظم بود، سرش را باال گرفت و چشم دوخت 
 محمدی که سرش کنار سر او بود و آرام به حرف آمد:به نگاه 

 
 _واال من که نشناختم، طرف گفت اسمش داووده و با شما کار داره.

 
 ثانیه ای مک  کرد تا درک کند اسم میهمان تازه وارد را:

 
 _بگو بیاد تو، درو باز کن.

 _بابا مطمئنی؟
 

شت به تأیید و به فکر فرو رفت. محمد که  شم روی هم گذا ه جوابش را گرفتچ
 بود، رفت تا مهمان ناشناس را دعوت کند. سر از کار پدرش در نمی آورد.
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سم تو و ما نه نیاوردیم  شت رو ا ست گذا _نگفتی دخترم، محمودم بین همه د

 چون میشناختیم و از خودمون بودی.
ست یه  شگی؛ دلم میخوا اگه می بینی بازم اومدیم، عالوه بر دید و بازدید همی

 گه ازت بخوام به پسرم فکر کنی شاید نظرت چرخید عزیزم.بار دی
 

سته بود، آن طرف ابروهای متعدب  ش ستپاچه و بی حرف ن این طرف نازنین د
 داوود باال رفته بود از این به مهمانی خوانده شدنش توسط حاج رها!

 
_ما االنشررم مهمون داریم ولی بابا گفت دعوت تون کنم، چطور شررما رو من 

 نمی شناسم؟
 

داوود زیادی صرربوری میکرد تا حرفی از سررر خشررم بر زبانش نیاید، او می 
 شناخت و محمد نه؛ او درد می کشید و محمد نه!

 
_به وقتش میشررناسررین. پس باید این مهمون ناخونده بودنو به فال نیک گرفت. 

 شما صاحب خونه ای، برو جلو.
 

د کشید و با دست داوومحمد سری تکان داد و جلوتر رفت تا به در رسید، کنار 
 را به داخل دعوت کرد. حواسش بود که دست محمد به تنش نخورد!



شم های کندکاو محمود و لب های از هم باز مانده ی  شد و چ از کنارش رد 
نازنین را شکار کرد، سری به این بازی و زرنگی حاج رها تکان داد و قصه را تا 

 ته خواند.
 

 _سالم.
 

حاج کاظم و محمود به احترامش از جای برخاستند صدایش رسا بود و سرد، 
 و دستش را گرم فشردند:

 
 _افتخار آشنایی با کی رو دارم؟

 
سؤال افتاده در سر همه جز نازنین و رها را محمود پرسید، همه چشم دوختند 
شم چرخاند روی چهره ی حاج رها، تا  به داوودی که لب از هم باز نکرد و چ

 بازیش را ادامه دهد.
 
 آقا داوود، خواستگار دخترم و ان شاپالله همسر آینده ش..._
 

هعفش به  شت تا  شت کمرش گذا ست پ شد اما نازنین د ست  س نرگس پایش 
 چشم میهمانان نیاید از دیدن داماد تا به آن روز ندیده.
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باال آمدن، چهره ی او را دم در که دید انگار می  نداشرررت برای  محمد نفس 
 ن نسبت چسبانده ی حاج رها تنگ اسمش!شناخت اما ه م نمیشد ای

 
محمود کندکاوانه او را در ترازوی مقایسه می سندید و هیچ کمی ای به ظاهر 

 نمیدید روی شانه های برافراشته ی این مرد، رقیبش رقیب بود برایش...
 حاج کاظم و همسرش در سکوت این جوان را برانداز میکردند.

 
 _سالم خوش اومدی جوون.

 
ست محمود را رها کرد و رویش را  صدای حاج سرش زنگ میزد، د ها در  ر

 کامل برگرداند:
 

_سررالم حاجی، نمیدونسررتم مهمون دارین وگرنه حرفامو میذاشررتم یه وقت 
 مناسب تر.

 
رها فقط واکنشش را می سندید، بازی را از چشم های او خوانده که آرامشش 

 زیاد بود.
 

 ره با دوستان ما بیشتر آشنا شی._مهمون نیستن و صاحب خونه ن، شمام بهت
 



_بله متوجهم حتی اگر خواسررتار دختر خونه هم که باشررن، بازم اول رفاقت 
 مطرحه و بعد مسائل متفرقه.

 
شت که زل زده  ستگاری هم خبر دا شان را از بر بود، از خوا داوود ریز زندگی 

 در چشمانش؛ کنایه میزد به ح ورشان!
هر قدمی را با دو قدم از پیش برداشررته شررده؛ هنوز این پسررر را نشررناخته بود، 

 جواب میداد.
 

سر جایش نشست و به داوود هم تعارف زد، محمد نگاه خصمانه اش را روی 
خانواده اش زودتر  کاظم و  عا میکرد حاج  داوود و حرکاتش زوم کرده بود و د
سر سنگینی میکند، را به یک باره  سینه اش  صر روی   بروند تا بتواند آنچه از ع

 این مردک ناندیب خراب کند!
 

نمی توانست خونسردی پدرش را بفهمد، توان خفه کردن داوود که به ناموسش 
 دست درازی کرده بود را داشت.

سرش گرم جزوه  سین که از تمام این اتفاقات به دور بود و  سعادت ح خوش به 
 چرخاندن میان دختران و پسران همکالسی اش بود!

 
ستن روی داوود روی مبلی نزدیک  ش ست و هیچ تمایلی به ن ش ها ن به حاج ر

 مبل خالی کنار نازنین از خود نشان نداد.

http://www.roman4u.ir/


 
_حاجی اگه صررالح میدونین ما دیگه کم کم رفع زحمت کنیم، مراد دل ما که 
حاصررل نشررد اما واسرره نازنین جان عاقبت بخیری طلب میکنم از خدا؛ ان 

 ادی دلش.شاپالله اونم واسه بخت خوش پسرم دعا کنه به حق ش
 

 پوزخندش زیادی پر رنگ بود نازنین، کدام بخت و حال خوش را میگفتند؟
هنوز عروس نشده، عروسش کرده بودند و او فقط خوش به حالش شده بود که 

 عروس هزار داماد نبود!
 

چه آرزویی میکرد وقتی خودش مثل جزامی ها به پاکی اش شررک داشررت و 
ه کشرریدن های محکم و پر از حرص و نمازهایش را به اکراه میخواند و کیسرر

 خشم و درد در حمام هم، فقط زخم نشستن بر تنش را در پی داشت...
 دل خوشش کدا مانده بود که در هیچ پستویی یافت نمیشد؟

 
نگاهش به داوود حرف داشررت، محمود هم رهررایت و ذوقی در چشررمان او 

 ن.نیافت و بیشتر به فکر افتاد به عاقبت این انتخاب و رد شد
او هم فقط سررری به تأیید سررخنان مادرش تکان داد و همزمان با یاالله گفتن و 

 برخاستن پدرش، روی پا ایستاد.
 

 _کدا حاج کاظم؟ هنوز که سر شبه.



_زنده باشی، ما که جز خوشی چیزی عایدمون نشده از هم سفره گی با شما و 
 و مراسم گرفتن، ما ازخونواده ت؛ ان شاپالله اگه نیاز بود واسه آستین باال زدن 

 دل و جون در خدمتیم بی تعارف.
 _مراسمی نداریم حاج آقا که زحمتتون بدیم.

 
صدای داوود محکم بود وقتی پا به بازی حاج رها گذاشته بود، فعاًل کیش کرد 

 تا به وقتش هم مات!
 

_چرا پسرم؟ ماشاپالله حاج رها کم دست و ندار نیستن بخصوص که یه دونه 
 بیشتر ندارن و عزیزتره.دخترم 

 
پایین  ند و سرررش را  داوود نگاهش را روی چهره ی کندکاو حاج خانم گردا

 انداخت:
 

_حرفتون متین، اما عروسرری گرفتن به جیب داماده نه قد و قواره ی جیب پدر 
 عروس!

هش چیزایی رو میخوان  شنهاد ما رو قبول کردن، عو حاجی با همین نداری پی
 یقین دارم به حد الزمه ی یه زندگی.واسه دخترشون که به 

 مراسم گرفتن شأن و آبرو نمیاره، بد زندگی کردنه که شرمندگی میاره.
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_این تعریفا بمونه واسرره بعد زندگی که بشرره به چشررم دید. االن فقط حرفه، 
 حرف تا عمل کلی سنگ نشونه ی نزدن بین شونه.

 
برای جمع  جواب دندان شررکن داوود را جواب سررخت محمد، کفایت کرد

 کردن بساط امشب.
 

_هر طور صالح و قرار دو خانواده ست همون خیره ان شاپالله، مهم دست تو 
 دست هم گذاشتن دختر و پسره.

 
 رها دست کاظم، رفیق چندین ساله اش را فشرد و نوبت به محمود رسید:

 
_پسرررم باع  افتخارم بود دامادی تو واسرره دخترم، خیلی زیادی و کم نداری 

 ه نه شنیدن.واس
ایندا حرف رو دل چرخید و ساز ناکوک زد واسه نشدن و پا نگرفتن خواسته ی 

 دلت، ان شاپالله عاقبتت بخیر بشه پسرم. 
 

شه بر نگرفته بود از  محمود تا جایی که یادش می آمد، جز محبت و احترام؛ تو
 این خانه و مرام اهلش، لبخندی زد:

 
گله ای نیسرت. دل حکمش واجب تره، _حتمًا مشریت خدا این بوده، حرف و 

 ان شاپالله خوشبخت شن.



_پیر شرری جوون که به حق، نون حالل خوردن سررر آدمو به طاق بهشررتش می 
 کوبونه.

 
سررر شررانه ی حاج رهررا را با محبت ب*و*س*ید و از او فاصررله گرفت. به 
داوودی که سر پا ایستاده بود، نگاهی انداخت و دستش را مددد برای گرفتن و 

 فشردن دستش پیش برد:
 

 _قسمت ما نبود، شما حتمًا به حق الیق تر بودین.
 _به الیق بودنش که من نمیتونم بگم باال بودم که نبودم، اما زرنگ تر رو بودم.

 
محمود با شررنیدن این جواب ابرویی باال انداخت و از او دور شرررد، محمد 

میکرد تا احترام نهایت خونسررردی اش را داشررت از جیب مبارک حالش خرج 
 میهمانان را زیر پا نگذارد.

 
دلش گرد و خاک حسررابی میخواسررت با این کوه یخ، که به زعم او پایین تر از 

 نوک دماغش را نمی بیند.
تا کنار در خروجی همراه میهمانان برای مشررایعت رفت، بعد از رفتن شرران رو 

 گرداند:
 

 _اینم بازی کردن، خوب بازی کردم حاج رها؟
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 بی شرف حروم زاده با چه جررتی پا گذاشتی در خونه ی ما؟ _توی
 

 لبخندی نشست روی لبش از این صدای خشمگین:
 

 _پسر جان هنوز واسه شاخ شدن بچه ای، شیکوندنش کار سختی نیست!
 

هنوز حرفش به ت آخر جمله اش نرسرریده بود که مشررت گره شررده ی محمد 
 وش رها رسید!روی صورتش نشست و صدای وای بلند نرگس به گ

 
 _توی بی همه چیز چی؟

 
هنوز همه گیج این حرکت تند و ناگهانی محمد بودند، نازنین کنار در ورودی 
خانه ایسررتاده و هر چه در وجودش گشررت؛ ذوقی نداشررت از این جنگیدن و 

 پشت داشتن.
 

فقط دلش نمی خواسررت محمد طوریش شررود، برای داوود نفله و ناقص کردن 
 ا عدیب بود که واکنشی از جانب داوود ندید.او کاری نداشت ام

 
 _خون ریختن گاهی واجب میشه، االنم از همون وقتاست حروم لقمه.

 



شنیدن جمالت  صبور بود اما تلخی  شید،  ستی کنار لب و بینی اش ک داوود د
 ردیف شده؛ باع  شد لب از لب باز کند:

 
 نیستم. _اونی که لقمه های دست پدر و مادرشو اشتباهی خورده، من

 
و نگاه تیزی حواله ی محمدی کرد که باالی سرررش چون عقاب ایسررتاده بود، 

 خواست دوباره به جانش بیفتد که صدای حاج رها به او اجازه نداد:
 

 _ایندا رینگ بوکس و زمین کشتی نیست، بیاین تو خونه.
 تو هم مهمون این خونه ای، اگه حرفی داری بزن و بعدش به سالمت!

 
 اصاًل نمی فهممت، واسه چی میگذری از این بی ناموس؟_بابا من 

 
چنان یقه اش در چنگ داوود پیچید که جایی برای نفس کشرریدن نماند و به 

 سرفه افتاد، از میان دندان های به هم کلید شده اش غرید به جان محمد:
 

 _ناموس حالیته و موس موس میکردی دنبال دختر مردم؟
واهرت از قیمت افتاده بگرد دنبال کثافتی که رگ گردن واسرره همه سررت، اگه خ

 مردای این خونه تو حلق شون چپوندن!
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سه خاطرش، جلوی من قد علم کردی  شد همون دختری که االن وا سوزتون  پا
 و شاخ و شونه میکشی!

 
من جای تو بودم، میرفتم به پاش میفتادم که از حقش واسرره آبروی توی نره خر 

 و باباش داره میگذره!
 

باز  نطقش تمام شرررد و یقه اش را طوری رها کرد که محمد از تعدب دهان 
 مانده، قدمی به عقب پرت شد.

 
داوود سرش را برگرداند، چشم هایش قفل نگاه نرگس شد. هر اخالق بدی که 

 داشت، نگاهش به مادر جماعت؛ همان نگاه به ماهرخ بود:
 

 _ببخشید حاج خانم.
 

 و زبان کشید به روی این مصیبت: نرگس اشک گوشه ی چشم هایش را زدود
 

_جای بخشرریدن گذاشررتی؟ با خون دل بزرگ شررون کردم که بیای زندگی و 
 آبروشونو به بازی بگیری؟

میدونی به خاطر تو، همه حرفایی که الیق شنیدن شون بودی رو چپ و راست 
 لقمه میکردم و به نازنین میتوپیدم؟

 



 به تو نمی رسید؟ میدونی چقدر دلشو شکوندم واسه اینکه دستم
ناموس خودت  ناموس مردم، کم از  مادرت مادری نکرده واسرررت که بفهمی 

 نیست؟
 

_طوق دامادی این خونواده که بیفته گردنم، تا قیوم قیامت میشررینم هر چی که 
میخواین بار من کنین؛ مرد و مردونه قول میدم که بشررنوم و دم نزنم اما بعد از 

 اومد...اینکه اصل ماجرا دست تون 
 نه حاال، چون میشه قصاص قبل از جنایت!

 
 چشم چرخاند و باز نگاهش را روی شانه های افتاده ی حاج رها ثابت کرد:

 
_حاج رها هفته ی دیگه یه روز تعیین کن واسه قرار مح ر، با همون شرطایی 

 که گذاشته شد.
 خبرشو بهم بده، اگه شاهدم نداشتی بگو خودم ردیف کنم.

 
گه جررت  تا ا قل بگو  حدا نداری،  باال آوردی رو  که  ندایی  حرف زدن از گ

لیچارشررو بار خودت کنن بلکه توفیق شررد و گ*ن*ا*هات کمتر خار به دل و 
 چشم این و اون شد!

 
 نگاهش غم داشت، صدایش بغض داشت، دلش العفو العفو می خواند:
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پاتو از که بیخ دلت مونده و جاش  یدادی همون حرفی رو  این  _کاش بروز م

زندگی میذاشتی بیرون، تا اون جایی که حواس من بوده محمد خالف نرفته که 
 پای اونم می کشونی وسط این ماجرا!

سه  شنیدی؟ یا فقط فکر میکنی وا شان از پدر، ن سر کو ندارد ن _از قدیم گفتن پ
 پسرای خوب اینو گفتن؟

 
م وا ا هپسرررت جا پات گذاشررته و تو نفهمیدی پدر نمونه، برین سررنگاتونو ب

 بکنید!
 شماها بیشتر از من، با هم حرف دارین واسه گفتن.

 
حرفش تمام شد و بدون نگاه کردن به دختر درمانده ی پیش رویش، پا کج کرد 

 و روی گرداند و محکم راه خروج را در پیش گرفت.
محمد هنوز حیران کار نکرده اش مانده بود، چه خبطی کرده بود که نتیده اش 

 خواهرش شده بود؟!بی سیرتی 
 

سرررش را باال گرفت و مردد نگاهی به پدرش انداخت که سرررش رو به آسررمان 
 بود و زمزمه اش به گوش کسی نمی رسید.

شاید داشت با خدایش راز میگفت، به وجنات و سکنات این پدر بدی کردن و 
 گ*ن*ا*ه نمی آمد.

 



ا به مادرش داد مغزش پردازش نمی کرد این اطالعات را، درمانده تر نگاهش ر
 که او هم بی حواس زل زده بود به شریک زندگی اش!

 چه خبر بود در این خانه و میان اع ای آن؟
 همه راز سر به مهر و نگفته داشتند؟

 
ست  شو نازنین بخوره، به جون خودش من د _من به خدا کاری نکردم که چوب

 از پا خطا نکردم.
 

اهل اذیت و آزار ناموس کسرری نبود. این را گفت و اشررک تار کرد دیدگانش را، 
 فقط یک بار دلش رفته بود برای دختری که او هم نصیب گور سرد شده بود...

 
هنوز داغ داشررت از مصرریبت رفتن غریبانه اش، اما لب باز نکرد و هیچکس 

 نفهمید چرا محمد همیشه شوخ، چند ماه عزلت نشین و خموش شده بود.
 

ست چرا محمد دل به ن شان نمی هیچکس ندان سایه  گاه های دزدکی دختر هم
 دهد و رفتن و دور شدن شد تمام خواسته و تمایلش.

 
 _مامان به جون خودت من دنبال سر ناموس کسی نرفتم، من فقط...
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بزرگ شررده بود و دلش نمی خواسررت اشررک ریخته شررده به روی صررورتش را 
 احدی غیر باالسری اش ببیند.

 
 از قامت خمیده ی شریک عمرش گرفت:نرگس باألخره رهایت داد و چشم 

 
 _میدونم.

 
**** 

 _سالم داداش.
 

سر بلند کرد و موهای در  صدا  شغول لقمه گرفتن، با این  سرش پایین بود و م
 هم رفته ی ساحل با چشم های پف کرده خنده ای روی لب هایش آورد:

 
 _علیک سالم نقل چشم پفکی، چقد میخوابی دختر؟

رو تعطیلیم و میشررره تا لنگ ظهر خوابید که اونم تو _إ داداش، یه روز جمعه 
 خونه ما و الحمدلله به لطف صدای مامان؛ به فرجام نمی رسه و باید پاشیم.

شی و کمتر غر بزنی به جون  سرحال  شین یه چایی بخور با دو لقمه، که  _بیا ب
 بقیه.

 مامان چیکار تو داشت؟ بنده خدا از صبح تو آشپزخونه ست!
 



رف کنار داوود نشست و لقمه ی او را از دستش گرفت، سرش را ساحل بی تعا
 به شانه اش تکیه داد و با چشم های نیمه باز ادامه داد به نطق غرایش:

 
_خوابم سرربکه، بذار بگم چیا شررنیدم. از صرربح تا حاال سرره بار پرسررید داوود 

صبحانه تو بیارم یا میای میبری؟ دو بار گفت  وردی خبیداری؟ چهار بار گفت 
 مادر؟ بیام جمع کنم!

برادر من حاال باورت شد ساحل خانم راست میگه؟ از صبح مثل مته صداش 
 تو مغزم بود، ها راستی یکی دو بارم پرسید از سبحانم چه خبر!

 
شررانه های داوود بی صرردا میلرزید از خنده و دلش می خواسررت درسررته این 

 شیرین زبانش را قورت دهد:
 

 _بر شرفت دختر!
 چرا مثل این توله خرسررا خودتو به من می مالی؟ اشررتباه گرفتی مامانت حاال

 اونوره، من داداشتم!
 

 ساحل هم از سرحال بودن داوود خنده اش قوت گرفت و خود را لوس تر کرد:
 

ست داداش بخورم!  ساعت مختو خوردم که یه چایی از د سه  _خب این یعنی 
 مزه ش به اونه.
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ست خواب  خواهرش نیم نگاهی انداخت، موهایش را پشت داوود به نیمرخ م

 سرش ریخت:
 

_پاشررو برو یه آب بزن به صررورتت، که رغبتم بیاد بهت نگاه کنم بعدش چایی 
 دست داداشتم میخوری. بدو ببینم.

 _نمیشه همیندوری بخورم؟
 _نکنه تنظیماتت به هم میخوره اگه آب بخوره به دست و صورتت؟

 _هوشت به من کشیده داداش!
شو انقد با زبونت خر نکن ما رو سر صبحی، فقط یه چیزی بپوش فکر کنم _پا

 مهمون داره بابا.
 

 انگار زنبور نیشش زد، لقمه از دستش روی سفره افتاد و قیافه اش در هم رفت:
 

 _ره ایندا خونه ست یا کاروان سرای معتادین کارتون خواب تهران!!
 اب چشامم پرید.آسایش نداریم ما بدبختا، اشتهام کور شد؛ خو

_خب خداروشررکر از زبون افتادی و نق و نوقت ته کشررید، کسرری نیسررت برو 
 حاال.

 
ساحل با چشم های درشت شده زل زد به داوود ناجنسی که با خوب شیوه ای 

 حالش را گرفته و خواب چشمانش را ربود!



 
 _داداش داشتیم؟

ستتو نمی گیره. برو  سف_وقتی یه بند غر میزنی، چیز بهتری د ره ناهار تا مامان 
 رو ننداخته!

 
 سرحال زبانش را چرخاند:

 
 _بهتره که! دو تا شو یه جا میفرستم تو خندق بال!

 
 داوود چشم غره ی نامحسوسی به او رفت:

 
 _این کلماتم جزو دروس ادبیات فارسی تونه شکر خدا؟

 
 ساحل نیشخندی تحویلش داد و حین رفتن به سمت در گفت:

 
 تایم بعد از کالس ادبیات مونه!_نه اینا مال 

 _زهرمار!
 

صبحش را که با عشق و لبخند شروع میکرد، تا شب انرژی داشت با هزار نفر 
 سر و کله بزند.
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مشغول خوردن یک قلوپ از چایی اش بود که در اتاق با صدای بدی باز شد و 
 ساحل با وحشت پرید داخل و دستش را روی قلبش گذاشت.

 
سش رفت از نفس ن شت و با نف ستکان چای را گذا ساحلش، ا فس زدن های 

 سرعت خود را به او رساند.
 بازوهایش را گرفت و چشم های بسته ی ساحل ناغافل باز شد و لرزید:

 
 _داداش... گفتی هیش... هیشکی نیست.

 _هیچکس نبود، چی شد تو رو؟
 

 ساحل نفس عمیقی کشید تا لرزش کم شود و صدایش صاف:
 

 داشتم صورتمو می شستم اومد پشت سرم، منو ترسوند. _پس اون کی بود؟
 

سهراب از در خانه بیرون رفت و  ست، خودش دید که  ش اخمی به چهره اش ن
 هنوز سر و کله اش پیدا نشده بود.

 
ستی پای  ش ست. نکنه ن سی نی شن، ک ست که رفیقاش بیان ایندا چتر  _بابا نی

 فیلمی چیزی؛ خیاالتی شدی.
 ی پیشونی شم جای زخم بود._داداش به خدا بود، رو

 



 دست داوود را گرفت و روی قلبش گذاشت، تند و بی وقفه میزد.
 داوود او را در آ*غ*و*ش*ش گرفت تا تنش آرام بگیرد.

 
 _من االن میرم ببینم چه خبره، نترس برو صبحونه تو بخور.

 _چی شد مادر؟ صدای در بود منم داشتم برنج دم میذاشتم، چته ساحل؟
سی رو آورده _چیزی نی ست، بیا بهش دو لقمه نون پنیر بده من برم ببینم باز ک

 تو این خراب شده یا نه.
 _خبر مرگش اون که زد بیرون، مگه بی هوا کسیو میاره ایندا؟

 
داوود شانه ای باال انداخت و ساحل را به او سپرد، دمپایی آبی دم دست را به پا 

 آب دهد. کرد و رفت تا در دخمه ی سهراب سر و گوشی
 

 _بابا خونه ای؟
 

صدایی نیامد، حدس زد شاید ساحل دچار توهم شده است. خواست برگردد 
صداهای آرامی که از  سپرد به  ستاد و گوش  سید، ای شش ر صدایی به گو که 

 اتاقک می آمد.
 

 _بابا؟
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باز هم جوابی نگرفت، دزد آمدن به خانه شرران را حتی آخرین گزینه و احتمال 
 گرفت. هم در نظر نمی

به آرامی پیش رفت و در را بی صرردا اما ناگهانی باز کرد، گوشرره ی اتاق هیبتی 
شمان داوود  شدن در، تنه اش عقب رفت و تیز به چ سیاه پوش را دید که از باز 

 زل زد.
 

 _تو دیگه کی هستی؟ تو خونه ما چه غلطی میکنی؟
 _رفیق آقاتم، خودش جا و مکان داد بهم.

 ندارم، از کی ایندا پالسی؟_من آقا باالسر 
 _واال یکی دو روزی هست.

 _من کاری به برنامه های میون تو و اون ندارم، حواستو جمع کن شازده.
ایندا اگه حالیت میشرره نامحرمی، پس سرررتو عین چی ننداز پایین و تو حیاط 

 جولون نده.
 

م مهمیندا بمون تا سرهراب بیاد و تلکیفمو باهاش روشرن کنم که دور از چشر
 مهمون ناخونده نیاره ور دل زن و بچه ش.

بهتره فکر جای دیگه باشرری واسرره خودت، ایندا قهوه خونه مش قنبر نیسررت؛ 
 تشریف مبارک رو ببر.

 
 صاف نشست:

 



_اگه منظورت به اون دختر بچه سررت، که کاریش نداشررتم. فقط دسررت به آب 
 غمون؟رفتم که اونو دیدم، اومده چی گفته که با توپ پر اومدی سرا

_زبونت نمی چرخه به یاالله گفتن؟ یا تو مرامتون نیسررت خلق و خوی آدمیزاد 
 داشتن؟!

_سهراب تا حاال رو نکرده بود اگه خودش شیر بی یال و کوپال شده ولی وارث 
 داره این هوا، که با خودشم اهل تعارف نیست!

 
 پوزخندی به رویش زد:

 
ن زهرماری، دیگه وقت باالی _ماشررراپالله بس که همه وقت تون میره پای او

 منبر رفتن نمی مونه واستون.
تذکرمو جدی بگیر، فقط تا برگشررتن سررهراب میتونی بمونی کنج این آلونک؛ 

 بعدش شما رو به خیر و ما رو به سالمت.
 

راهش را کشررید و برگشررت به طرف خانه، گاهی خودش را لعنت میکرد که به 
ختن آن اتاق به سرررش زد و هوای دود نخوردن سرربحان و سرراحل، فکر سررا

 مصیبت هایشان بیشتر شد.
 

**** 
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مهلت داده شررده هم در حال اتمام بود اما انگار گرد مرگ پاشرریده بودند روی 
خانه ی حاج رها، هیچکدام با دیگری حرفی نداشت مگر برای نشستن پشت 

 میز برای شام و ناهار خوردن که آن هم یکی بود یکی نبود شده بودند.
 

هروری اش را در چمدانش جای داد با بغض، با حرص، با  سایل  نازنین کل و
 اشک...

شان  ست دل بدهد به دل همه ی خانواده اش، تا زندگی  نرگس هم فقط میتوان
 بیشتر از این نخ کش نشود.

 
با  نازنین دهانش را  که  به حرف گشررود  بان  به مخالفت ز باری  محمد چند 

ست. در این  ستدالل رفتنش ب ساکت و در خود ا ها زیادی  میان فقط حاج ر
 فرو رفته بود.

 
_نازی چرا دل به دل اون بی شرف ناموس دزد میدی؟ بیا و نرو، جات رو تخم 

 چشام.
 خودم نوکریتو میکنم، نه نیار. باشه؟

 
این حرف ها را برای بار هزارم شررنید و مثل موهایش، پشررت گوش انداخت. 

رد و بگوید تمام، شرراید کارگردان این دلش میخواسررت یک نقطه ته خط بگذا
 مندالب کات بگوید و راه نفسش باز شود از پروانگی نمانده بر روی دلش...

 



_محمد جان بذار این رفتن آسون تر بگذره، نمیرم به شادی که ترس نشسته تو 
شمو از دلم پاک  شوهر؛ دادا شم و چالم به قامت  شدن چ شن  دلت که با رو

 کنم.
 

به نرم شرردن و کوتاه آمدن نازنین پیدا کرده بود، از در عاطفه محمد که امیدی 
 ی خواهرانه محکش زد شاید جواب دلخواهش را بگیرد:

 
شوهر نکردنه، میگم بمون پات می مونم تا خود قیامت و  شکلت  _خب اگه م

 نمیذارم هیچکس اسمتو بیاره مگر به خوب گفتنت.
سیگا شو با بوی  شب داره دردا شب به  ر خفه میکنه تو دلش، مامانم نازی بابا 

 که فقط یه اشاره الزم داره و دیدن تو؛ که بترکه زیر بار این بال.
 

حسررینم که شررک کرده به حال و هوای ایندا، ترم تموم نشررده میخواد جل و 
 پالسشو جمع کنه بیاد ببینه چه خبره.

 تو چرا چشاتو بستی و یه کله داری میری تو دهن شیر؟
 

مادتر از خانوادته که چمدون بسررتی بری تو خونه ش بسررت مگه اون قابل اعت
 بشینی؟

 اصاًل از کدا معلوم نخواد اوندا بالیی سرت بیاره؟
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نازنین سرررش را از روی زانوهایش برداشررت و نگاه پر دردی به چهره ی محمد 
 انداخت:

 
_به اندازه ی شررماها، به هیچ احدی اطمینان و اعتماد ندارم اما تا کی ایندا 

 آینه ی دق؟ بشم
خواستگاری سرشو بندازه پایین و بیاد سروقتم، چقدر بشینم خفت نشسته تو 

 نگاه تونو ببینم و دم نزنم؟
به حرف آسررونه، پس فردا به بچه ت چی میگی؟ که عمه تون دلش خواسررته 

 بمونه خونه باباش؟ که عصای دست شون باشه؟
با با آدم خوبش نیفتاد،  با رفتنم میتونی بگی  قل  ماد الیق با میتونه بگه دحدا ا

نصیبم نشد، مامان دلش پشت حرف یه مشت خاله زنک حرف مفت زن نمی 
 لرزه.

 حاال کدوم بهتره؟
 

نازنین را داشرررت و از  پای حرف و اصرررارش بود، بیم جان  محمد هنوز هم 
 بالهای نیامده و تصور کرده بر سرش؛ داشت عالج واقعه پیش از وقوع میکرد.

 
 حرفا، برام دعا کن که رفتنم این سرشکستگی رو درمون باشه._به جای این 

ست که لب تر کنی و  شاره  شکنن، بابا منتظر یه ا شتر می _نازی اگه بری اونا بی
بگی نمیری و خالص؛ به جهنم که پیر دختر خونه بابات شرری. خودم واسررت 



بذارم تو دسرررت اون  مت ولی نمیخوام دسررتتو  نداز خمره میگیرم ترشرری می
 .ناندیب

 
 باز بارانی شد و بارید، هوای زمستان هم مزید این بارانی شدن ها بود...

 با حسرت لب زد:
 

_کاش گیرمون سر بازی االکلنگ بود، سر کی اول رو تاب نشستن، سر کدوم 
 برنامه کودک و نگاه کردن؛ ولی نیست محمد...

انقده کوچیک نیسرررت که بخوام با یه حرص و یه بغض و تهش لوس شررردن 
 ش کنم.جمع

پای رفتنمو  نازی  نذار. مرگ  بدترش نکن؛ تو غم رو غمم  دلم داره میترکه، تو 
سست نکن، بذار دنیا رو سر انگشت بچرخونه و به ریش ما بخنده؛ تا حاالش 

 خدا بوده، از این به بعدم هست.
 

بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت تا اشک نشسته پشت پلک ها و بغض مردانه 
 اهر دل شکسته اش نکشد.اش را به رخ خو

 روز تالفی با داوود دور نبود...!
 

**** 
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_این کیه آوردیش تو پسررتوی اتاقت قایمش کردی؟ نمی فهمی دخترت و زنت 
 ایندا سر بازن؟

_حاال تو چرا جوشرری شرردی؟ هر وقت تو زن گرفتی بعد بیا منو به چهار میخ 
 بکش، اختیار زن و زندگیم دست خودمه.

ل با تو نیست، حواستو ببشتر جمع کن. واسه خاطرش همه _ولی اختیار ساح
 جوره جلوت وایستادم.

 _خوش به حال اون فینگیل بچه.
 _ببین...

 
هنوز خط و نشان های داوود تمام نشده بود که در با چرخش کلیدی باز شد و 

 لبخندی گرم روی لب هایش جان گرفت.
 

ه ای گذاشت و پروانه شد سبحان بود و نیش بازش از دیدن برادر، ساک را گوش
 برای در آ*غ*و*ش گرفتن تنها مرد محکم لحظه هایش:

 
 _سالم داداش.

 _سالم پسر، خوش اومدی.
 

 آ*غ*و*ش*ش چه گرم بود و حرارت داشت:
 



سترنج غذا  صل د سری میام هیکلت رو فرم تر میاد داداش، حا شاپالله هر  _ما
 خونگیه نه؟

 
 داوود نیشخندی زد:

 
سهم تو رو  ساحلو حبس کرد _ شنه، بیا بریم تو. ماهرخ خانم نفس  نخوردم گ

 بس که از تو گفت و اون بچه عاصی شد.
_ای جونم، مادر که نیسررت؛ شرریرزنیه واسرره خودش. میدونه خاطرشررو کلی 

 میخوام.
 _زیاد چای شیرین نشو، حواستو بده به خواهرت.

 کوچیکتره و دلش اگه محبت تو رو نبینه، میچسبه به غریبه.
 _غلط میکنه، تا منو داره به کی میخواد بچسبه! بیاد منو سرش حلوا حلوا کنه.

 
داوود هربه ی مالیمی به سر تقریبًا کچل سبحان زد و او گردن خود را جمع تر 

 کرد و خندید.
 

_باباتم که ندیدی حتما! تا اوندایی که خاطرمه ماهرخ به همه تون یه اندازه 
 بزرگتر نگه نمی داری. شیر داده، ولی تو یکی احترام
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سبحان اخمی به چهره نشاند و روی گرفت تا از دیدنش کفاره واجب نشود اما 
 بی جواب رهایش نکرد:

 
 _فکر کن من یکی شدم لنگه خودت، نمیشه؟

حالل زاده م دیگه، وقتی دایی ندارم پس به روی خودت پریدم و خلق و خوی 
 روحانی تو نصیبم شده!

 چه با این زبونت._سرتو به باد میدی ب
 

 با تحقیر م اعفی نیم نگاهی حواله ی سهراب کرد:
 

 _حتمًا تو میخوای به بادش بدی؟!
 سفت کالمو رو سرم چسبیدم، تو بپا فوتت کنن باد نبرتت.

 _سبحان.
 

لحن کشدار و جدی داوود اللش کرد، تذکراتش در قبال رعایت احترام سهراب 
شنید و شده، می شش که در  سرش  را از یک گو از دیگری راهی هوای بیرون از 

 میکرد.
که  هایش این بود  ها آرزوی کودکی  مه دلش او را نمی خواسرررت و تن هیچ رق

 بتواند پدرش را عوض کند یا حداقل اسمش از شناسنامه اش خط بخورد.
 

 _بیا برو چشم انتظارتن.



 
 سبحان به آرامی غر زد:

 
 یخواد._مگه میذاره، بس که بخیله خوشیه بچه هاشم نم

 _تو محل نده اما احترامشم زیر پات نذار، باال بری پایین بیای؛ باباته.
 

 در حال در آوردن پوتین هایش با ناخرسندی ادامه داد:
 

سه  ست وگرنه همون روز اول پرتش میکردم وا _بدبختی همینه دیگه، کفش نی
 یکی از خودمون الزم تر!

 مامان گل پسرت اومده،بیا استقبالش.
 

شپزخانه به حال خود ماهرخ  سط آ سرش، لوبیاها را و شاد پ صدای  شنیدن  با 
رها کرد و با ذوقی مادرانه او را به آ*غ*و*ش پر مهرش دعوت کرد و سفت به او 

 چسبید و نفس کشید نبودن هایش را.
 

 _مادر دورت بگرده، الغر شدی مگه چیزی بهتون نمیدن؟
 

درش، هر چه سرربحان را متر زد؛ داوود سررری تکان داد به این تیز بینی نگاه ما
 سانتی تغییر در سر و هیکلش ندید.
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 _سبحان باز اومدی چسبیدی به مامان، از شیر گرفتت که!

 
زبان درازش هم پیدایش شد، با لبخند عمیقی از ماهرخ فاصله گرفت و دست 

 هایش را بند کمرش کرد و از باال تا پایین خواهرکش را اسکن کرد:
 

جادو؛ چطوری شرررازده _منو نمی بینی،  تت وروره  ته زیر پوسرر خوب آب رف
 خانم؟

 
سرش داد و جواب برادرش را  شنیدن کلمات آخر، تابی متکبرانه به  ساحل با 

 داد:
 

 _زیر سایه شماییم سرور، فقط برو کنار بذار باد بیاد خفه شدم اون زیر!
 

سبحان به همان اندازه که آزارش میداد؛  شد،  شان بلند  شقانه صدای خنده  عا
 می پرستید این دختر شیرین و پر مهر را.

که یکی از برادرانش مریض  هایش وقتی در وجودش اوج میگرفت  نه  خواهرا
 میشد، پروانه وار گرد هر دو می چرخید تا دوباره سر پا و قبراق شوند.

 
_حیف که قول مراعات کردن حالتو تو حیاط به داوود دادم وگرنه میدونسررتم 

 شب دق کنی و غمباد بگیری!چیکار کنم تا 



_یکم بشررین کنار داداش، دو تا چیز یاد بگیر واسرره آینده ت. منو ببین، وقار از 
 همه جام زده بیرون؛ همش اثرات داوود نشینیه.

 _ساحل این مدل جدید خوشامد گفتنته؟
_خب داداش نگاش کن، نیومده رفته واسررره من تو قیافه. مامان منو دو ماهم 

ست بگیره؛  نبینه انگار نه سر کوچه از بقالی ما سبحانش بره  انگار، ولی کافیه 
 منو میفرسته دنبالش!

 _زبون دراز بیا تو ب*غ*ل*م ببینم، جلو خودم که منو نکوب تو دیوار.
 

شانه  سر روی  شاند روی لب های کوچکش، جلوتر رفت و  ساحل لبخندی ن
 ی سبحان گذاشت.

 سرش را نزدیک گوش خواهرش برد:
 

که واسررره اخمت کل دنیا رو زیر و رو میکنم، پس انقده به محبت _میدونی 
 مامان گیره نشو؛ بیشتر نباشه کمتر از ما دوست نداره.

 _میدونم ولی دلم کوچیکه خب.
 _ناز اونم خودم میخرمش، تو فقط قیمت بده نخودچی.

 
ساحل ب*و*س*ه*ی پر و پیمانی روی گونه اش نشاند و دست در دست هم 

 آشپزخانه شدند تا سبحان با محتویات یخچال، دلی از عزا در آورد.راهی 
**** 
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سته و با خودش کلندار رفته بود تا  ش سرد ن سنگ  ساعت تمام کنار  داوود دو 
سیاه تنش را عوض کردن، عطش به خاکستر نشاندن کاشانه ی گرم حاج رها 

 را از دلش نگیرد.
 

 و روی گردان شده باشد؟مگر میشد ساحلش چشم بسته باشد رویش و از ا
 اما خواب بدی که قبل نماز صبح دیده بود، طعم کل روزش را گس کرده بود.

 
 _داداش نمیخوای بریم؟ دیر میرسیم مح ر.

 _ماشین رو روشن کنی اومدم.
 

دلش خیلی چیزها می خواست و نداشت شان، اما تمام حسرت هایش به گرد 
 پای نبودن عمر و زندگی اش نمی رسید.

 خواهر داشته باشی و دیگر صدایش دلت را گرم نکند؟
 

انصافی ندید که انصاف هایش را دیگر خرج دل هیچ بنی بشری نکرد و سخت 
 شد برای از زیر این بهمن بیرون آمدن.

 به هر راهی که میرفت، او را ادامه میداد تا هر کدا که شد و پا داد.
 



ست گرم و ظ سی د شت اما ک ستش از تمام زندگی اش گذ ساحل را در د ریف 
نگذاشت و او خشم شد، داغ شد، دلش را هم با خواهرش چال کرد و روی از 

 خوبی ها گرفت و چشم به بدی ها دوختن را یاد گرفت.
 

دلش امروز، روز دامادی اش؛ ساحلش را می خواست. صدایش او را بس بود، 
مه را در گور پیش رویش ما ه یت میکرد ا فا گاهش برای دلش ک جا نیم ن  ،

 گذاشته بود.
 

دستش مشت شد، بغض کرد برادر همیشه محکمش و ساحل نبود که لبخندی 
 گرم به روی قلب سردش بپاشد...

سپرد و راه گرفت برای زندگی جدیدش، باید به بازی  دلش را کنار قبر به امانت 
 ادامه میداد.

 
شین آقا منوچه سیر یخ زده را تا ما شنش فرو برد و م به  ر کهسرش را درون کاپ

 رسم امانت دستش سپرده بود، طی کرد.
ته ریش آنکادر شرررده و پیراهن مردانه ی سررپید رنگش، هم حالش را عوض 

 نکرد.
 

سرربحان قبل از اسررتارت زدن، گوشرره ی باال رفته ی ابرویش را خاراند و دلش 
 کمی حرف زدن می خواست.
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 _چی میخوای بگی که زبونت قفل کرده؟

 اماد دیر برسه سر عقدش!بگو و راه بیفت، بده د
 _داداش یه سؤال جا خوش کرده تو سرم و داره مغزمو میپوکونه.

 
 به پشتی صندلی تکیه داده و چشم هایش را روی هم گذاشته بود:

 
 _بپرس تا بی مغز رو دستمون نموندی.

ساحل که نداره؛  ستان  شون، ربطی به دا سراغ دختر _این خونواده ای که رفتی 
 نه؟

 داشته باشه، تو چی میخوای. اونو بگو؟_بر فرض که 
 _یعنی افتادی به تالفی؟ معامله کردی با زندگی یه دختر؟

 _معامله ای در کار نیست، بدهی مو وصول کردم. آتیش کن برو، دیرمون شد.
 

ست. پوفی  هیحی در کار نی ست فعل پایان حرف های داوود، یعنی تو می دان
 دعا کرد داوود قدم هایش را کج برندارد.کشید و ماشین را راه انداخت و در دل 

 
شرررانه های ماهرخ جوابگوی دردی دیگر نبود و سرربحان کار خاصرری نمی 
توانسررت اندام دهد وقتی داوود مصررر و پیگیر اندام کاری میشررد، دنیا هم که 

 روبرویش قد علم میکرد؛ عقب نمی کشید.
**** 



 _برادرم بعد شمام نوبت دارن، پس داماد کدا مونده؟
 

 رها صامت و مغموم، نگاهش را از ساعت دیواری روبرویش گرفت:
 

صیبت  شده م _میاد حاج آقا، حتمًا تو ترافیک گیر افتاده. تهرانه و یه ترافیک که 
 زندگی مردم.

 
 مسئول دفتر دستی به ریش مرتب شده اش کشید و سری تکان داد:

 
 _آره واال، نصف عمر مردم تو همین ترافیک هدر میره.

 
 م._سال

 
شه ی  سرد، نازنین رع هران چرخید به روی داماد جدی و خون سر همه ی حا

 افتاده به جانش را پشت چادرش مخفی کرد.
تا رسیدن شان، محمد مدام التماسش میکرد اما وقتی دید حریفش نمی شود، 
سر تافت و خود را در اتاقش حبس  شدن خواهرش  شاهد بدبخت  از آمدن و 

 کرد.
هر چند دقیقه اشک جمع شده گوشه ی چشمانش را با نرگس حرف نمی زد و 

 روسری اش خشک میکرد.
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 _ببخشید تا دنبال شاهد دوم رفتیم، طول کشید.

 
سرربحان این را به زبان آورد و دسررت پشررت شررانه ی داوود گذاشررت، باإلجبار 

 تکانی به خود داد و بی حرف؛ خود را روی صندلی کنار میز عاقد انداخت.
تر میشررد و دلش بی قرار در سررینه می کوبید، پاهایش را چفت هر ثانیه کالفه 

 هم کرد و سرش را باال گرفت.
 

 _عروس خانم بفرمایید کنار آقا داماد بشینید که خطبه عقد خونده بشه.
 

نازنین تن یخ زده اش را به سررختی تکان داد و در میان بهت نگاه مادر و سررر 
 د؛ جاگیر شد.پایین افتاده ی پدرش، روی صندلی چفت داوو

 
_شرراهدین بی زحمت تشررریف بیارن، شررناسررنامه ی این دو جوونم مرحمت 

 کنید.
 

داوود دست در جیبش کرد وشناسنامه اش را بیرون کشید، نازنین چشم دوخته 
 بود به دست های پدری که سخت غمگین بود.

 
 _بابا؟

 



ا اکراه برها از سر گیدی، دستی به پیشانی اش کشید و شناسنامه ی نازنین را 
 روی میز گذاشت.

 
با اجازه ی ولی عروس خانم، خطبه رو شررروع میکنم. میزان مهر رو  _خب 

 بفرمایید آقا داماد؟
 _چهارده سکه تمام بهار آزادی.

 _به به، ان شاپالله عروس خانم با این طبع خوب و پسندیده؛ خوشبخت شن.
 

چادر کرد و آب  نازنین دیگر حتی پوزخند هم نمیزد، دست های سردش را بند
سرش فقط  صورتش قرار گرفت،  ستی جلوی  صدا قورت داد که د دهانش را با 

 کمی باال آمد و چشمانش صورت آرام سبحان را قاب گرفت.
 

 _زن داداش این قرآن همیشه همرامه، بخونش که اهطرابت کم شه.
 

چه زود نسرربت جدید را به رویش زدند، هنوز که آن بله ی پر از خوشرربختی را 
 نداده بود!

 دست دراز کرد و با تأخیر قرآن کوچک را لمس کرد.
 بسم الله...
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شیزه  شگی بین دو سمانی عقد ازدواج دائم و همی _به مبارکی و میمنت پیوند آ
محترمه سرررکار خانم نازنین محمدی و آقای داوود بختیاری منعقد و اجرا می 

 گردد.
 

شدن به شد داماد  همین راحتی بود و به دو  گوش هایش زنگ میزد، باورش نمی
 جمله ی عربی محدود میشد؟

نگاهی به سبحان انداخت، لبخندی روی لب داشت و چشم از داوود و نازنین 
 نمی گرفت.

 
 او دیگر چرا خوشحال است؟

ته دلش را کسی میفشرد، تنش داغ شده بود؛ حال و هوای نازنین را نمی دانست 
 اما آنقدر میفهمید که خوب نیست.

شان دارند؛ او همان نباید  سی  شب عرو هم خوب میبود، دخترها رؤیاها برای 
 را هم نداشت.

 
رویش را گرداند و حاج رها را دید، نگاهش پر بود از حرف؛ اما زبان باز نکرد 

 تا داوود دست از این بازی بردارد و عطای این دامادی را به لقایش ببخشد.
 

وا نبود یا او هوایی نداشت برای شاید نمی دانست او منتظر یک تلنگر است، ه
 نفس کشیدنش؟

 دست به یقه اش برد و کمی گلویش را فشرد، داشت به کدا میرفت؟



 
میخواسررت به چه چیزی برسررد با خط خطی کردن شررناسررنامه ی دختر حاج 

 رها؟
 شاید قرار می گرفت، شاید ساحلش آرام تر می خوابید...

و او دیگر همراهت نباشررد،  مرد باشرری و کل زندگی را خرج بودن کسرری کنی
 گران است!

 
شم باز  شاید چ سنگینی میکند روی قلبت، خود را به در و دیوار می کوبی که 
خاطرش رفتنی  ما مگر رفتن خواهرکش از  مام شررود؛ ا کاب*و*س ت کنی و 

 ست؟
نبود که نگذارد، نبود که هوایش را داشررته باشررد و چه بد بود دیدن تن تکه پاره 

 اش...
خون نشسته اش، رگ های خالی از خونش؛ حتی این یادآوری هم  مچ های به

 عروق تنش را مندمد کرد...
 

 طوفانی پشت سر گذاشته بود و هنوز داشت نفس می کشید، به امید چه و که؟
هنوز در گیر و دار احساسات فرو خورده اش بود که سقلمه ی آرام سبحان او را 

 به زمان حال و آن دفترخانه پرتاب کرد:
 

 _داداش حواست کداست، حاج آقا با توئه!
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 سرش را چرخاند و به دهان باز مانده ی دفتردار خیره ماند.

 
 _آقای داماد وکیلم؟

 
 مگر نباید اول عروس بله را بگوید؟

 نکند گفته بود و او نشنیده بود؟
 برگشت و سبحان را به آرامی و در حد پچ پچ مخاطب قرار داد:

 
 مگه؟_عروس بله رو گفت 

 
سبحان چشم هایش را گرد کرد و با ناباوری به چهره ی گیج و منگ داوود خیره 

 شد:
 

 _یعنی نشنیدی؟
اون بنده خدا با همون بار اول گفت و تمومش کرد، حاال تو طاقچه باال داری 

 میذاری و فس فس میکنی!
 چیه؟ پشیمون شدی؟

 



بدو بدو کردن  ته دلش حس میکرد شررده بود، پشرریمان شررده بود؛ اما دو سررال
هایش را مرور کرد، دو سررال آمار گرفتن و تحقیقاتش را به یاد آورد، دو سررال 

 زندگی نکردن را؛ چه روزهایی که از سر نگذرانده بود...
 حقش نبود حاال پا پس بکشد و پشت کند به تمام قرار و مدارهای دلش با او...

 
 _بله.

 به رو جاری میکنم._مبارکه ان شاپالله، به پای هم پیر بشین. خط
ِتی  ُسنَّ ِتی َفَمْن َرِغَب َعْن  ُسنَّ َکاُح  صلی الله علیه و آله (: النِّ سول الله )  و قال ر

ی  .َفَلْیَس ِمنِّ
ج َفَقْد َرحَرَز ِنصَف دیِنِه فلَیّتِق اللَه فی الِنصِف الباقی. و قال )ص(:  َمْن َتَزوَّ

 
کدام جاده ی پر پیچ و خم کسرری گوش هایش را گرفت تا نشررنود و نبیند راهی 

 شده است.
 

ِلی علی المهر المعلوم َلتی ُموکِّ . قبلُت الّنکاَح لُموّکلی علی   .  .  _رنکحُت ُموکِّ
 المهر المعلوم.

 
 سرش سنگینی میکرد روی تنش، حالش حال خوبی نبود...
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ن . ِلی علی الصرداق المعیَّ َلتی بُموکِّ واج والز قبلُت التزویج  .  .  _ زّوجُت ُموکِّ
 لموکلی علی الصداق المعلوم.

 
صرردای دفتردار در سرررش به فریاد رسرریده بود، چند خط دیگر مانده بود برای 

 جمع شدن این بساط؟
 دل دل میکرد تا کسی دستش را بگیرد و از آن جا ببرد، هوا می خواست...

 
ِلی علی الصرررداق المعلوم . َلتی ُموکِّ ی متیع لموکلقبلُت الت  .  .  _ مّتعُت ُموکِّ

 علی الصداق المعلوم.
 

 چشم های بی نورش را به سبحان دوخت و لب زد:
 

 _تموم نشد؟
 

سربحان که حواسرش پی قرائت صریغه ی عقد بود، حرفش را نشرنید و ندید تا 
 لب خوانی کند.

 
ِلی علی المهر المعلوم مع شرررائط المذکوره  َلتی بُموکِّ _ رنکحُت و زّوجُت ُموکِّ

النکاَح و التزویَج والِزواَج لموکلی علی المهر المعلوم مع شرررائط  قبلُت   .  .  .
 المذکوره.

 



توانی برایش نمانده بود، نگاهی نگرانش نبود. ماهان شاهد دومی هم که همراه 
داوود آمده بود، دوسررت فابریک سرربحان بود و او هم انگار به جای داماد ذوق 

 گاهش ستاره باران شده بود.داشت و یا خود را جای او تصور می کرد که ن
 

 _ الحمدلله رب العالمین.
 مبارک باشه عروس خانم، آقا دوماد.

 
شد و او فقط حمد و ثنای  سیم رد  شش چون ن صفش انگار از گو شد، ن تمام 

 آخر را شنید.
شت و نه توان زیر حرفش را  شد، نه نای ماندن دا شت زیر و رو می معده اش دا

شت و زدن؛ با ته مانده ی نیرویش د صندلی گذا سته ی  ست هایش را روی د
 ایستاد.

 
سبحان که به هوای تبریک گفتن پیش آمده بود، رنگ زردش را دید و خود را به 

 او رساند:
 

 _داداش چته؟ روبراهی؟
 

شاید که معده اش به تالطم  ست دهان به حرف زدن بگ نبود، روبراه نبود و خوا
 افتاد.
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شت و راه خروج  ست روی دهانش گذا را  با تمام قدرت مانده رفت و نماند د

 که به صدای سبحان گوش دهد.
 

به در خروج رسررید و آن را به هرررب باز کرد و در پیاده روی نیمه شررلوغ پرت 
شررد، خود را به ناچار به جوی آب رسرراند و تمام خورده و نخورده اش را باال 

 آورد.
 

تا حال خ ند  ودش منقلب هر کس آن صررحنه را میدید، رویش را می چرخا
 نشود.

 کمی که تقال کرد، دستی روی شانه اش نشست:
 

 _خوبی داوود؟
 

 صدای سبحان با آن حال خراب، آشنا بود و دلش آرام گرفت:
 

 _خوبم.
 _چی خوردی مگه؟

 به خدا نصفه عمر شدم من.
 همه اون بدبختا رنگ شون پرید از این حال و روزت، مسموم شدی؟

 



 دستمال زیر و رو کرد اما چیزی دستش را نگرفت:جیب هایش را به امید یافتن 
 

 _دستمال داری؟
 

ستش نرمی چیزی را  شلوار جین خود کرد و آن ته، د ست در جیب  سبحان د
 لمس کرد. بیرون کشیدش:

 
 _بگیر، من برم اونور از سوپرمارکت یه آبی چیزی واست بگیرم.

 
ستمال گوشه ی لبش را تمیز کرد و هوا شهرسری تکان داد و با د را  ی گرفته ی 
 به ریه هایش کشید، چه داماد شدن خوش یمنی بود برایش!

 
حتی ماهرخ هم نبود که برایش دعایی کند تا عاقبت بخیر شدنش را از خدایش 

 طلب بخواهد و لبش لبخندی گرم و زیر پوستی را حس کند.
 

 _حالت بد شد واسه خاطر خبطی که کردی؟
 

ند و نگاه  به سررختی چرخا گریان نرگس را دید، بی حرف خطوط سرررش را 
 صورتش را دنبال کرد تا به لب های لرزانش رسید.
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با طمأنینه و به نرمی از روی آسفالت تنه اش را بلند کرد، حتی نگاه نازنین کنار 
 قاب در مح ر ایستاده هم به او بود.

 
ه ی_اگه حاللت نکنم، اگه لب به نفرینت باز کنم؛ بیم جون و زندگی نازنینم سا

 میندازه رو دلم.
ولی حاللت نمی کنم اگه دسررت روش بلند کنی به هوای خطای درسررت یا 

 نادرست یکی دیگه.
 

 حاللت نمیکنم اگه بهش سختی بدی واسه خنک شدن دل خودت.
 حاللت نمی کنم اگه پشتش نباشی.

صدای  ست. کاری نکنی که  سفید ام اپ، پیش خدا دعای یه مادر مثه چک 
 برسه به عرشش؛ که میرسی به فرش! شکستن دل یه مادر

 
دل منه مادر رو خون کنی، دل عزیزت خون میشررره. اینارو بهت گفتم که بی 
کسی دخترم فردا نشه چماق دم دستت، که من خودم همه کسش میشم واسه 

 روزای بی کسی و تنهاییش.
 

سی و زندگی خوب دخترمو به  شه، که داغ عرو صاف نمی دلم باهات تا زنده م 
ذاشتی؛ که میتونست با یکی هم کفو و هم سنگ خودش خوشحال تر و دلم گ

 راهی تر زندگی کنه.
 



ست از ته گلویش؛ که  سنگین بود، دلش فریادی می خوا حرف های این مادر 
 شاید بار دلش سبک تر شود.

 مگر ماهرخ داغ ندیده بود؟
ر سآن موقع کدا بودند که شال عزای تک دخترش را به چنگ می کشید و فغان 

 میداد؟
کاش کمی دنیا وارونه میشد، تا فیلم زندگی شان پس و پیش جلو میرفت و این 
مادر پر از حرف و درد؛ روزگارشرران را به نظاره می نشررسررت و زیر خاک رفتن 

 بهارنارندش را میدید.
 

به او حق میدادند، که هیچ کس او را نفهمید، که او هم  که شررراید کمی هم 
ساحلش را شب ها در سرش نقاشی میکرد، که او آرزوی رخت سپید پوشیدن 

 هم آرزوها داشت برای نقل بادامی اش.
 که او هم انسان است و اسیر خشم و غیض میشود.

 
_میگن حرف مرد، قولشه. این واسه روزگار ما بود، مردونگی نکردی که چشم 

ه سانتظار قول گرفتن ازت باشم ولی تو رو به گیس سفید منه مادر؛ زندگی رو وا
 این دختر عزا نکنی.

 عزیز بوده، نور چشم بوده، سوی چشمم این دختره؛ نور چشامو ازم نگیری.
 

 _راه کج بود ولی حرفم حرفه، خال به تن و زندگیش نمیفته.
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 _داوود بگیر صورتتو یه آب بزن سرحال شی.
 

پشتش بود، دست دراز کرد و بطری آب معدنی کوچک را از او گرفت و فاصله 
 از آن ها بیشتر کرد.اش را 

شاید بهتر نه اما از آن  شد؛  ست اما حالش عوض  کمی آب به رویش زد، یخ ب
 وهعیت ده دقیقه ی قبل دیگر اثری نماند.

 
_میگما برو دسررت زن داداشررو بگیر بیارش، طفلی هاج و واج دم در زیر پاش 

 بید مدنون سبز شد.
 

 آب دهانش را فرو برد:
 

شین رو بیار نزدیک سر بزنم، بعد  _برو ما شما برین خونه. من باید یه جا  تر، 
 میام.

 
 سبحان دیگر ف ایی برای بیشتر باال فرستادن ابروهایش نداشت:

 
 _االن؟ تو این موقعیت؟

 زن عقد کرده تو میدی دست من که چیکارش کنم؟
 



سبحان  ست  صلگی باقی مانده ی آب را خورد و بطری خالی را به د با بی حو
عادتش بود حال  داد،  به  ندازد؛ دلش  باشرررد زمین نی که چیزی اگر دسررتش 

ست  شغالی، باید دوال و را سوخت که برای جمع کردن هر آت و آ رفتگری می 
 میشد.

 
 پس چرا دلش به حال نازنین نسوخت؟

خودش هم گیر همین بود، دلش سررراغ سررر خط جدید نمی رفت. همان جا 
 لنگ لنگان طی میکرد.زمان متوقف شده بود انگار، بقیه ی راه را باید 

 
سخت تر  سنگالخ های مانده کمی  شت برای طی طریق،  نیاز به تددید قوا دا

 و نفس گیرتر به نظر می رسید:
 

ست بگیره،  _گوش به حرف بگیر و برو، چمدونش یادت نره. نذاری خودش د
 سنگینه واسش.

 
شمنش هم مدارا میکرد؛ شده ی داوود، با د  دلش میرفت برای توجهات عادت 

 او که دیگر زن شرعی و قانونی اش بود.
 
 

 _من که واال حریف تو نمیشم، سر از کاراتم در نمیارم.
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راسررتی دفترخونه شرریرینی میخواسررتن، گفتم از هول حلیم افتادی تو دیگ و 
 یادت رفته بگیری؛ نقدی باهاشون حساب کردم.

 
 _آره ذوقمو یادم رفته بود همرام بیارم!

 سرده؟ چایید همون جا!برین دیگه، نمی بینی 
 

 سبحان شیطان شده بود، نیشخندی زد:
 

 _داوود؟
 

 _چته؟ مرض تکرر اسم منو گرفتی؟
_تو که بی میلی از سررر و روت میباره، چرا اونوقت همه حواسررت به چاییدن و 

 خسته نشدن زن داداش و به شب نخوردن ماست؟
 

د که پر رنگ تر ش داوود چشم غره ای نثارش کرد تا نیش شل شده اش را ببندد
 و ابرویی برایش باال پراند.

 
جای فحش دادن نبود، زیر لب اسررتغفراللهی به زبان آورد. بازوی سرربحان را 

 گرفت و کمی هلش داد تا کار سپرده شده را به اندام برساند.
 



_برو تا نزدم ناکارت نکردم، زبونتم تو مسرریر بهتره زیاد تو دهنت به پر حرفی 
 وی ما رو داستان حسین کرد شبستری نکنی و تحویلش بدی.نچرخه و زیر و ر

 اللمونی مطلق میگیری تا در خونه.
 _یعنی از در خونه به اون ور حرف زدن مدازه؟

 
 داشت کم کم پا روی خط قرمز حوصله اش میگذاشت:

 
_یه کار رو درسررت اندام بده محض رهررای خدا، اگه حوصررلت پوکید از بی 

اًل نمی تونی زبون به دهن بگیری، فقط از خاطرات حرفی؛ که الحمدلله تو اص
 جبهه و جنگت می تونی حرف بزنی والسالم.

 _یعنی از شوهرش و اخالقای گندش هیچی نگم؟
 

 قدمی به سمتش برداشت و تیز نگاهش کرد:
 

 _برو گمشو دیگه، تا خودم راهی اون دنیات نکردم.
 

 دردهایش؟خنده های سبحان از بی دردی بود یا عالجی برای 
 

 _االن تنگ شربت سر کشیدی، خنک شد دلت؟ چسبید به جیگرت؟
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شررده بود سرریبل این و آن، نمی گذاشررتند نفس راسررت کند و حمله ی بعدی 
 شروع میشد.

این بار نوبت حاج رهررا بود، شرراید فقط نگاهش کفایت میکرد و مدبور نمی 
 شد از ع الت آرواره و فکش کار بکشد.

 
چهره ش، نامرد روزگارم اگه کاری نکنم که جرعه جرعه _اخمی بنشررونی به 

 نفس کشیدن آرزوت شه.
 

منم یه روزگاری جوون بودم و پر هیکل، نبین مو سفید کردیم زیر سنگ آسیاب 
دنیا؛ هنوزم دسررتمون برسرره میل و کباده دسررت مون میگیریم و با علی علی 

 مرشد میچرخیم و دنیا رو با خودمون می چرخونیم.
 

دیمیم، تومنی سه نار با جوونای امروزی توفیر داریم. پا گذاشتی تو زار جوون ق
 و زندگیم؛ حواست به زندگیت باشه که رها میشه سایه ت.

 
شه حمله برد ست، گاهی -هر کدا که بری، من جلوتر از تو اوندام. همی برد نی

 فقط سراب بردن میشه غرور و سبب راست راست راه رفتنت.
 

شه جریان گوساله سم  می سراییل، وقتی اونو تلویحًا جای خدا مد پرستی قوم ا
 دیدن و گرفتن به عبادت!

 حواست پرت گوساله بشه، از خدا دور می مونی.



 
سرش  شنیده را در  ستخوانش حرف های  ست و ا شت و پو واج به واج، با گو
هبط میکرد برای روز مبادا؛ که همان ها را جویده و تفاله اش را تحویل چرخه 

 دهد. ی دنیا
 

 _حاجی هر چقدر کمتر پا تو کفشم کنی، دخترت امنیتش بیشتره.
حاال خود دانی، چه سررایه بشرری چه نزدیک تر؛ فرقی واسرره حال و روزگار من 
نداره. اونی که خواسررتم، تا امروز شررده؛ از این به بعدم همون جور آهسررته و 

 پیوسته پیش میرم.
 

 ش حاج رها میخورد:سرش را نزدیک تر برد، نفس های عمیقش به گو
 

 _آتیش بندازی به زندگیم، قبلش خاکستر شدی.
 اینو هیچوقت یادت نره، دو قدم جلوترم ازت.

 
کمرش را صرراف کرد، نیم نگاهی به چهره ی از سرررما سرررخ شررده ی نازنین 
صله ی  شدن فا ست، انگار کم  شوش به آن دو مینگری انداخت. با چهره ای م

 پریشانی خاطر می آورد.میان داوود و حاج رها برایش 
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شاره ای به  شت و ا ها نگه دا شین حاج ر شین را جایی نزدیک ما سبحان ما
 ماهان زد تا چمدان را از صندوق باز مانده ی ماشین در آورد.

 
مشت نازنین محکم تر شد و ترسش بیشتر، نمی دانست برای دلش امن یدیب 

ق؛ دعای صررد صررلوات و بخواند یا برای رهایی پدر و مادرش از بند این باتال
 نادعلی را زمزمه کند.

 
شده بود و انگار قرار نبود او را بار دیگر ببیند؛  دلش برای محمد دلگیرش تنگ 

 حداقل به آن زودی.
 

اشررک ها راه گرفتند و رد انداختند روی صررورت بی رنگش، پا تند کرد برای به 
 ت از عطرآ*غ*و*ش کشرریدن نرگس گریانش؛ تا جایی که هوا بود نفس گرف

 تنش.
 کدا می توانست مادری چون او پیدا کند؟

 
رها خود را به آن دو عزیز مچاله شده در آ*غ*و*ش هم رساند و دست باز کرد 
سینه اش و داوود  شرد به  شدن؛ هر دو را تنگ ف شت  شدن، برای پ سایه  برای 
چشررم گرفت تا بغض چشررمانش نبض نگیرد برای سرراحلی که نبود تا او را در 

رم تنش محصررور کند و ب*و*س*ه*ا*ی روی موهای شررب نشررانش حدم گ
 بنشاند.

 دلش کمی طعم حسادت چشید و گرمای دلش رنگ باخت...



 
 _زن داداش بریم؟ هوا سرده، چیزی تنت نیست سرما میخوری خدای نکرده.

 
شت، دلش برای خودش می  شته را دا سبحانش هوای این نو عروس بخت برگ

 سوخت...سوخت؛ دلش برای او هم می 
سی  صاحب عرو شود داماد اجباری و  شهری را به هم ریخته بود تا ب یک تنه 

 لبریز از نفرت؟
 

باید میرفت تا کمی دو دو تا چهار تایش را چرتکه بیندازد، قلبش فقط آن جا 
 آرام میگرفت.

دید نازنین با صورتی خیس از اشک، چطور ناراهی راهش را از پدر و مادرش 
 اشین امانتی او شود.سوا کرد تا سوار م

 
نرگس صدایش را در گلو خفه کرد تا عابری دل برایش نسوزاند، سرش را به زیر 

 انداخت و دست روی سینه اش فشرد.
 حاج رها کمی کوتاه تر شده بود؟ یا کمرش بود که صاف نمیشد؟

 
سبحان را دید و به پاهایش  ست  شین و تکان د شت، حرکت ما تاب ماندن ندا

شفیات این دو فرمان حرکت  شنایی که جزو ک شه آ سیر همی سوی م داد، رو به 
 سالش بود.
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**** 

 
سرراعت ها وقتش را با عزیزترین هایی که شررناخته بود، پر کرد و تمام اتفاقات 
افتاده را از یاد برد؛ انگار هیچ جریانی سرررعت پمپاژ خون در قلبش را چندین 

 برابر نکرده بود.
 ان زد و دستی برایشان تکان داد و رفت.لبخندی به چشم های پر محبت ش

سرراعت از ده شررب گذشررته بود و او گذر زمان را در این ف ررا حس نمی کرد، 
 هوای تهران هم سرد شده و تمام حس های زنده در وجودش یخ زد.

سبحان از این مکان مقدس  شاید اگر  شم دوخت به جاده و پای پیاده اش،  چ
ی ماشین آقا منوچهر دنبالش بیاید اما بع شده برایش باخبر بود؛ میتوانست با 

 خودخواهی های کوچکش را دوست داشت تنها برای خود داشته باشد.
 

 _داداش کدا میری؟
 

سررربرگرداند و ماشررینی را دید که راننده به دلیل سرررمای هوا، فقط کمی پندره 
 اش را پایین کشیده بود.

 
 _طرفای شاه عبدالعظیم.

 ی طوری نیست، بپر باال تا قندیل نبستی._یکم مسیرم دورتر میشه ول
 _دستت طال، تو برو داداش. یه کاریش میکنم.



 _این موقع ماشین اونم تو این سرما؟ بعید میدونم گیر بیاری، بیا تعارف نکن.
 

کمی مردد به ماشین نگاهی کرد اما سرمای هوا در تصمیمش دخیل بود، بسم 
هایش را جلوی دریچه ی بخاری اللهی زیر لب زمزمه کرد و سوار شد؛ دست 
 گرفت تا کمی حس و خون جریان پیدا کند.

 
 _ایندا چیکار میکردی؟

 _همیندوری، محض خوب شدن حالم اومده بودم.
 _واقعًا؟

 کم پیدا میشه از این حس گرفتنا، اونم ایندا.
 _منم همین کم بودنشو دوس دارم.

 
شد، راننده هم شان رد و بدل ن صی میان  شین را زد تا  دیگر کالم خا رادیوی ما

 سکوت میان شان بیش از این سایه نیندازد.
حواسررش نه به جاده بود، و نه به صرردای مخملی کسرری که به درخواسررت 
مخاطبین موزیک درخواسررتی پخش میکرد؛ فکر حال و هوای روزهای از سرر 

 گذشته بود.
**** 

یا  به یکدسرررت در جیبش کرد تا مبلغی برای جبران پرداخت کند که راننده 
 علی گفتن بسنده کرد و پایش را روی پدال گاز قرار داد و رفت.
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همان لبخند مالیم لب هایش، دعای خیری بود برای او که پاداشش را از جایی 
 و وقتی دیگر دریافت کند.

شان را طی کرد.  شنای کوچه  شه آ سیر همی ست در جیب، م سر در گریبان و د
 د و قفل در را باز کرد.کلیدش را از جیب شلوارش بیرون کشی

چراغ خانه ی مادری و گرمای بخاری باع  شد قدم هایش را سریع تر بردارد، 
 در ورودی را باز کرد و کفش هایش را پشت در چفت هم گذاشت.

صدایی نمی آمد، دستانش باال آمد تا کاپشن را از تن در آورد که صدای سرد و 
 خشک ماهرخ او را از جا پراند:

 
 خروس خون صبح میومدی، ایندا چیکار میکنی؟_میذاشتی 

 
کاپشن را تا نصفه ی تنش پایین کشید و در همان حین جواب مادر شاکی اش 

 را داد:
 

 _سالم، پس کدا باید باشم؟
 _خونه ی خودت، اون ور حیاط!

 
خشکش زد و دست هایش در آستر کاپشن ماند، اصاًل حواسش به داماد شدن 

 و عروس آوردنش نبود.
رخ با عصرربانیت و رندش همچنان او را زیر نگاه های سرررزنش بارش، از ماه

 نظر می گذراند.



 سرش را پایین انداخت:
 

 _حواسم نبود.
_داوود اگه بچه م نبودی و اخالقاتو نمیدونستم، شک نکن آه می کشیدم پشت 

 سرت؛ که یکیو عبیر و اسیر خودت کردی و افتادی به تفریح!
ندیدی، ولی اون طفل معصرروم چه گ*ن*ا*هی ما که الیق همون مح رررم 

 کرده از همین شب اولی اونو پاسوز خودت کردی؟
 

دسررتی پشررت موهایش کشررید، کالفگی این بی فکری واهررح را کدا باید از 
 سرش دور میکرد؟

 
 _ایندا نیومد؟

 
 ماهرخ روی گرفت از پسرش و سری به آشپزخانه زد:

 
اومده رفته کنج اون آلونک و _من حتی درسررت حسررابی ندیدمش، از وقتی 

 صداش در نمیاد.
شاش بود  سراغش، ولی دو تیکه یخ تو چ به هوای خوش اومد و این حرفا رفتم 

 و فقط نگام کرد.
 _سبحان کداست؟
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_انگاری لب به غذا نزده دختره، شررراید دسررتپخت منو قابل خوردن ندیده. 
 فرستادمش بره کبابی سر خیابون، شاید غذای بیرونو بخوره.

 
داوود سری به تأسف برای خود تکان داد، یعنی باید شب را آن طرف و خانه ی 

 جدیدش میگذراند؟
مان دم  یده بود وگرنه ه له اش هم نرسرر به مخی که حتی  ها چیزی بود  این تن

 مح ر، راه خود را از آن ها جدا و خیالش را راحت میکرد.
 

 _سالم، باألخره اومدی؟
 

د و روی سرراعد دسررتش انداخت، قیافه گرفتن کاپشررن را کامل از تنش جدا کر
 های سبحان را دیگر چه باید میکرد؟

 
 _علیک سالم، اومدم. حرفیه؟

 
 سبحان ظرف شام را روی دستش گذاشت و راه اتاق خواب را در پیش گرفت:

 
 _نه سردار، جای حرفی نمونده که بخوام افاهات کنم!

تونی بری از دلش در گشررنه و تشررنه گوشرره خونه ش هالک شررد، االن که می 
 بیاری. البته اگه نخوای این کارم من جات اندام بدم!

 _سبحان حواست که هست داری تیکه بار کی می کنی؟



 
 شلوار ورزشی اش را باال کشید و کنار در اتاق تکیه اش را به دیوار داد:

 
_دونسررتنو که میدونم، تو چی؟ میدونی عروسررو شررب اول آوردنش ویلون و 

 نمی کنن به امان دیگرون؟سیلون ولش 
شنیدم، درو باز کردم و گفتم این خونه تونه. بی حرف  شم ن صدا واال من حتی 

 سرشو پایین انداخت و رفت، تا االنم نمیدونم حال و وهعش چطوره.
گفتم نامحرمم، یه بخاری نشررد ببرم واسررش؛ بازم بگم؟ یا همینا واسرره عرق 

 شرمت کافیه؟
 

شتر از کمی، به غرور شده از کمی بی هر جوابی های دیده ن ش بر خورد این حا
 سبحان تا به آن لحظه.

 
 صدایش را کمی باالتر برد و ماهرخ را مخاطبش قرار داد:

 
 _من رفتم اون ور، کاری داشتی زحمتش فقط یه صدا زدنه.

 _اگه کار واجب بود من هستم، تو به اونی که واجب تره برس داوود.
نکش، واسرره آوردن بار و بندیلش با خودش؛ _سرربحان تو کار بزرگترت سرررک 

 اگه منتی هست بگو نقدی باهات حساب کنم.
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شنید از  شت می شک کرد، اولین بار بود در سبحان لحظه ای به گوش هایش 
 این مرد همیشه برادر.

 
 پوزخندی نشاند روی لب هایش، عقب گرد کرد به اتاق و در را بست.

ولی را به مادرش داد که برای اندامش به داوود واقعًا گیج و عصبی بود، عصر ق
 خود هیچ زحمتی نداده بود.

 
ظرف غذا را به دست گرفت و از خانه خارج شد، نگاهی به آن دو اتاق کوچک 
انداخت اما اثری از زندگی جریان نداشرررت، حتی چراغی روشررن نبود. این 

 دختر با خودش چه میکرد؟
 

 خره پر است از حسرت و آه.کاش آیینه ی عذاب و دق اش نشود که تا خر
کمی پشررت در معطل شررد اما چاره ای نبود، یاالله نیمه آرامی بر زبان راند و 

 دستگیره ی در را پایین کشید.
 

هیچ نقطه ی روشررنی نمیدید، دسررتش را روی دیوار اتاق کشررید و کمی جلوتر 
 رفت تا کلید برق را لمس کند.

نازنین در زیر همان چادر  با روشررن شرردن اتاق و دیدن جسررم مچاله شررده ی
 بیرونی اش؛ خود را به باد سرزنش گرفت.

 



سرد بود؛  صاف نبود، هوای اتاق  سبحان چندان هم دور از ان شاید کنایه های 
 بی صدا کاپشنش را گوشه ای رها کرد و با ظرف غذا به نازنین نزدیک شد.

 
هاع خنده داری پیش نظرش آمده بود، دقیقًا باید او را به چه صدا  او صورت 

 میزد؟
 نازنین؟ زیادی صمیمانه نبود؟

سمش،  ست با آوردن ا ها؟ این هم زیادی غریبانه بود و نمی توان دختر حاج ر
 خونسردانه به زندگی اش برسد.

 
ست. غذا را کنار  شته ا یادش افتاد بخاری نویی که خریده بود، اتاق کناری گذا

 .سرش گذاشت و برای آوردن بخاری به خود تکانی داد
 

صدای م طرب نازنین به  شد که  شدن کارتون بلند  صدای باز  سر و  کمی 
 گوشش رسید:

 
 _کی اینداست؟

 
 در دلش گفت دیو شاهنامه! اما در جواب او فقط به گفتن منم بسنده کرد.

دیگر صدایی نیامد، بخاری را آماده به یراق به اتاقی برد که نازنین در آن ح ور 
 داشت.
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شم هایش را تا بی نهایت باز کرد. نازنین چادرش پایش که به آن جا  سید، چ ر

 را بیشتر دور خودش پیچیده بود. به حرف آمد:
 

 _سردته؟
 

شم دید و به روی خود  شدنش را به چ شد و جمع تر  شنید، نزدیک تر  جوابی ن
 نیاورد.

 بخاری را روشن کرد:
 

 _بیا نزدیک تر بشین، البته اگه سردته.
 

سردی باال انداخت و باز در خود مچاله تر شد، پوفی در جوابش فقط سری به 
 کشید و از جایش بلند شد:

 
_من حوصررله ی مریض داری اونم همین اول کاری ندارم، غذاتو بخور و بیا 

 کنار بخاری گرم شو.
 اگرم خیلی سردت شد، بگو یه فکر دیگه واست بکنم.

 میرم اتاق بغلی بخوابم، کاری داشتی صدام کن.
 



ستشویی ا شماش رو د سبحان چ سر باز نری،  ون وره حیاطه، باید بری بیرون. 
 تن ناموسش نمی چرخه ولی نامحرمته.

 شب خوش.
 _بیرون چراغ روشنه؟

 
 میان راه متوقف شد و کمرش را کمی گرداند تا نیمرخش رو به نازنین باشد:

 
 _نه واسه چی؟

 
 سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:

 
 _هیچی.

 
خاراند، حق داشررت. خانه ی حاج رهررا کدا و این بیغوله  کمی پیشررانش را

 کدا؟
 راه کج کرد به سمت در، خود را به کلید برق حیاط رساند؛ روشنش کرد.

 
همان لحظه سبحان از دستشویی در آمد و داوود را کنار کلید برق دید، با اینکه 

 از او رندیده بود اما نتوانست بی حرف بگذرد:
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 ی کنی؟_چرا چراغ رو روشن م
 _نازی.....

 
 حرفش را خورد، چه زود پسرخاله شد با دختر حاج رها!

 
 _از تاریکی می ترسه، به مامانم بگو حواسش باشه یه وقت اینو خاموش نکنه.

 
سربحان باز مرهرش گرفت، خنده اش را به ظاهر خورد و به طرف خانه رفت. 

 حیف بود حرفی بار داوود نکند:
 

 شانسا و توجهات جنابعالی!_خدا به مام بده از این 
چه زودم دسررتت اومد اخالق زن داداش، یعنی همون نازی جون منظورت بود 

 دیگه؟ نه؟
 

 داوود نتوانست لبخندش را پشت حرص خوردنش مخفی کند:
 

همن نازنین خانم بهتره.  سیاب به نوبت، در  ست میگیری. آ _زهرمار، زود د
 تکرارش کن آویزه ی گوشت بشه.

ست،  سم ه شما باید تو گوش خانومت بگی. ما به همون زن _حوا شو  لطیفا
 داداش گفتن قانعیم.

 _سبحان؟



 
 مسیر رفته را برگشت و چشم دوخت به چهره ی به فکر فرو رفته ی داوود:

 
 _چی شده؟

 
حرفی برای گفتن نداشررت، فقط دلش دلخوری های دل او را نمی خواسررت. 

دسررت سرررش را پیش آورد و کمی نزدیک تر رفت و فاصررله شرران کم شررد، با 
 ب*و*س*ه*ا*ی روی موهایش زد:

 
 _اعصابم سر یه چیز دیگه خورد بود، به تو پریدم.

_میدونم، حتمًا تو دلت خودتو به فحش کشرریده بودی که چرا گوش به حرف 
 سبحان، مهندس مملکت نمیدم!

 
 خنده ی بی صدا و کمرنگی زد:

 
 _بی شرف دیگه نشو، برو بخواب دیگه.

 نماز صبح منو یه لنگه پا نگه دار تو این یخچال! حاال تا
 _داداش من اومدم به پر حرفی؟
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خت کی  بدب نه  بارمون کردن، م چار  به حرف و ب*و*س و لی تو منو گرفتی 
 حرف زدم؟!

 
 داوود چشم هایش را ریز کرد:

 
سه  سط حیاط جل شه و ما و شد، برو دیگه االن اذون می شه من چونه م گرم  _با

 گرفتیم. ی سازمان ملل
 _جلسه ی داوود درمانی بود بیشتر!

 _پررو نشو بچه، جوابت بمونه به وقتش.
 _بچه تو گچه!

 
نیشخندی به این زبان درازی برادرش زد و دوباره نگاهی به ف ای روشن حیاط 

 انداخت و خیالش از بابت نازنین راحت تر شد.
 

تت یدی، بگو اسررکور بازم ترسرر نداره. فوقش  نه، ترس  کنیم  _چراغ روشرر
 سرکارعلیه!

 _نیازی نیست به خودت زحمت بدی.
 

هنوز از هیاهوی زبان سرربحان تنش آرام نگرفته بود و نوبت نازنین بود که زبان 
 به طعنه زدن باز کند.

 شاید از همین امشب باید میخش را می کوبید:



 
_حوصله م مرز داره، برخوردام خط قرمز داره؛ ازشون رد نشی زندگی به کامته. 
ولی بخوای زبونتو جلوتر از هیکلت راه بندازی، یه مدل دیگه جواب می گیری 

 که خوشایندت باشه.
 

اگه دسررتپخت مامان رو نمی خوری خودت می تونی کدبانو بودنت رو به رخ 
سبحان می  ست کن یا من یا  ستی لی سیله خوا شی. و در و دیوار این خونه بک

 گیریم.
 

 نگاهی به لباس های تن او انداخت:
 

 _تو چمدونت یه دست لباس پیدا نمیشه؟
 

 نازنین سرش را باال گرفت و با بی میلی همراه با کندکاوی نگاهش کرد.
 

 _اگه میون خرت و پرتات لباسم هست، اونا رو از تنت بکن.
 _راحتم.

 _من ناراحتم!
 _مشکل من نیست.
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_به جای حاهررر جوابی، کاری رو که بزرگترت میگه؛ بگو چشررم و اندامش 
 ده.ب

 
ست،  صدایش کرد که بعید می دان شت تا اگر  لنگه ی در را کمی نیمه باز گذا

 بیدار شود.
 تشکی برای خود پهن کرد، یادش آمد رختخوابی آن طرف نیست.

ند شرررد و رختخواب و پتویی  جا بل ثار خودش کرد، از  بدار ن ند فحش آ چ
 برداشت و رفت.

 
لش را در آورده بود و بی هوا وارد شرررد و همان جا خشررکش زد، نازنین شرررا

 موهایش را شانه میزد.
سرعت چرخید و نگاهش در  سرش با  سایه ی روی دیوار،  ساس و دیدن  با اح

 نگاه خیره ی داوود نشست.
 

هول شده شال کنار پایش را روی موهایش کشید و با ابروهای در هم به او تشر 
 زد:

 
 ری؟پایین و هر جایی ب_نمی تونی قبلش اجازه بگیری؟ سرتو عادتته بندازی 

 
حواس داوود جای دیگری بود، نازنین تغییر مکان داده بود اما نگاه او هنوز به 

 همان گوشه ی اتاق مانده بود.



شان، اجازه نمیداد حتی یک  شق  ساحلش به همین بلندی بود و او عا موهای 
 سرراعت از قد آن ها کوتاه شررود و تمام نق زدن هایش را به جان می خرید و به

 عنوان باج دادن؛ موهایش را می بافت.
 

باقی ماند،  تمام حرف هایش از ذهنش رفتند و فقط سررراحل آن کنج ذهنش 
 نازنین نمی دانست چه باید بگوید.

اخمی میان ابروهایش نشررسررت، رختخواب را وسررط اتاق و نزدیک به حرارت 
 بخاری پهن کرد و بی حرف راهش را کشید و به اتاق کناری رفت.

 
شم هایش نازنی شال و مانتو، زیر پتو خزید و چ سک نکرد و با همان  ن دیگر ری

 را به آرامی بست.
تنش را غارت کرده بود اما باز هم آن اندازه غرور در وجودش داشررت که از او 

 نهایت فاصله را بگیرد.
 

**** 
 

 _میگم این سیستم از کدا پا در آورده اومده تو خونه؟
 

 که دمر دراز کشیده بود، نشست:ساحل روی تختش کنار سبحان 
 

http://www.roman4u.ir/


 _داداش داوود از دوستش گرفته، قراره پولشو خورد خورد پسش بده.
 _خوب داری تو خرج میندازیشا، حاال واجب بود؟

 _معلومه که بود، همه دارن. این وسط سر من بی کاله مونده بود.
 

 سبحان بینی اش را گرفت، با فشار مالیمی کشید و نیم خیز شد:
 

ست، حقوقش کفاف زندگی رو نمیده و _همه  شون مثل من و تو نی هاع  که او
 اونم ساعت کارشو هی بیشتر می کنه.

 از پا میفته با این همه کار کردن و آچار دست گرفتن.
_خدا نکنه، بهش گفتم قلک منو بردار. گفت اون واسرره روز مباداته، من نمی 

 فهمم اون روز دقیقًا کی هست؟
 ت، میشه روز مبادا. _مثاًل واسه جهیزیه

 
 به آنی رنگ گرفت لپ های صورتی ساحل، با صدای پایین آمده اش گفت:

 
 _من که هنوز بچه م.

 
سرربحان که حسررابی با دیدن حال و روز سرراحل، کیفور و سرررحال شررده بود؛ 

 سرش را نزدیک گوشش برد و موهایش را عقب زد:
 

 _چیه یهو لبو شدی؟



 شیر میده. منم منظورم سال ها بعد بود! معلومه که زوده، دهنت هنوز بوی
 

قیافه اش کمی در هم رفت اما به رویش نیاورد حرف دلش را، که می خواهد 
 کمی زودتر از سال ها بعد؛ طعم زندگی مشترک را بچشد.

 
 _بابا که اذیت نمی کنه؟

 _تا منظورت از اذیت چی باشه؟
ه هر چی داریم دو دستی تا چشم داداشو دور می بینه، میاد سراغ مامان و من ک

 تقدیمش کنیم بره زهرماری شو بگیره.
 

 سبحان تیز نشست:
 

 _مامانم بهش میده؟
 

 ساحل سرش را باال انداخت و با کشیدن آهی، ادامه داد:
 

 _وقتایی که خونه ست، در رو قفل می کنیم که اذیت نکنه و نیاد سراغ مون.
 ونم رد نمیشه.داداش که باشه خیال مون راحته، از چند متری م

دوسرررت گردن کلفت شررو آورده بود تو اتاقش قایم کرده بود، داداش  پریروزم
 موقع اومدنت داشت باهاش دعوا می کرد.
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 سبحان دستش را روی کاسه ی زانوهایش گذاشت:

 
یاره  یل کلفت ن که سرریب نداره رو زن و بچه ش  قد غیرت  لدنگ اون _مرتیکه ا

 باالسرشون.
 

 صدای ماهرخ آمد:
 

 _بچه ها ناهار کشیدم، کدایین؟ بیاین.
 _پاشو بریم، وقت واسه غیبت کردن زیاده دختر.

 
**** 

 
شده  شبه مرد خانه  شتر پیچید، یک  شده بود و خود را الی پتو بی سردش  کمی 
سر بگذارد که ثانیه ای به  شت  بود و هنوز مانده بود تا روزها و لحظه هایی را پ

 ذهنش نرسیده بود.
 

بود و مدام از این پهلو به آن پهلو می چرخید. حرص زده از  بی خواب شرررده
 زیر پتو در آمد و موهایش را با هر دو دست به عقب کشید.

گوشی ساده اش را برداشت و نگاهی به ساعت دیدیتالی گوشه ی صفحه اش 
 انداخت، ساعت چهار و سی دقیقه بود و چیزی تا اذان صبح نمانده بود.



 
در نیمه باز میان دو اتاق زل زد، نمی دانست سردش شده سرش را کج کرد و به 

 و یا خواب به چشمانش آمده است یا نه.
از جایش نیم خیز شررد و خود را با گفتن اینکه فقط می خواهد از اوهرراع او 

 مطلع شود، قانع کرد و کامل روی دو پایش ایستاد.
 

ساند و الی آن را باز کرد، ا صدا خود را به در ر  تاق تاریک بود اما تابا کمترین 
 جایی که خاطرش بود؛ وقتی اتاق را ترک می کرد المپ مهتابی روشن بود.

انگار دخترک هم بی خوابی سررراغش آمده بود، ف رررای اتاق گرمای رخوت 
آمیزی داشررت. کل آرزوهای نازنین را در دو اتاق نه و دوازده متری کشررته بود، 

 خطاکار جایی تقاص پس می دهند؟خدا کدا بود که به او بفهماند بنده های 
 

سرش زیر پتو بود  ست. تا فرق  ش شد، روی دو زانو ن گاه به او نزدیک تر  ناخودآ
و نمی توانست ریسک کند، شاید بیدار بود و یا مثل نقلش او هم به صدایی از 

 خواب می پرید.
شود نازنین پر از ناز و دخترانگی  شت، مگر می  شیطنت ها دا ساحلش از این 

 ؟نباشد
 

شود و  شیرین دل همه می  ستی اش  شیطنت های زیر پو دختر به دخترانه ها و 
 نقل سر سبد منزل، مگر می شود حاج رها دخترش را لوس نکرده باشد؟
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 مگر می شود برای برادرانش دلبری نکرده باشد؟
نه هایش، او را  با حس عمیق و گرم برادرا تا  نداشرررت  پس چرا او عزیزکش را 

 لوس تر کند؟
 

دل او چه بود وقتی لبخندهای به غم نشررسررته ی ماهرخ را نمی توانسررت حق 
 ه م کند و با ادامه ی سکوت همچنان روزمرگی کند؟

امشب را چه شده بود که مغزش مدام مقایسه وار میان ساحل و نازنین با دنیایی 
 متفاوت می گشت؟

 
 مأوایش باشد؟باید نان آور خانه ای شود که دختر حاج رها قرار بود آن جا 

دیگر اذان بود و برای قامت بسررتن، بی صرردا بلند شررد و راه حیاط را در پیش 
 گرفت.

شیر آب کرد و آن را چرخاند؛  ستش را بند  سط حیاط، د کنار حوض کوچک و
 حواسش را پرت وهو گرفتنش کرد.

 
ست و  سپیده زدن می خوا شده بود حال هوای گرگ و میش، دلش  هوای دلش 

 ...کمی آرام گرفتن
سبحان بود که  سوی حیاط چرخید؛  سرش به هر دو  شدن در آمد،  صدای باز 

 در حال مالش چشمانش، دمپایی ها را نصفه و نیمه پایش می کرد.
 



بل از  ما ق ند، ا ند و او را ببی باز ک باألخره چشررم  تا  روی چهره اش زوم کرد 
 رسیدنش به حوض؛ صدای غرغر کردنش به گوش رسید:

 
 ا غلط نمیشه من یه صبح نمازمو ق ا بخونم که!_مادر من قرآن خد

 وسط خواب همچین می کشوندت که بند دلت پاره میشه!
 _از قدیم گفتن دائم الوهو باش، ولی تو دائم الغر شدی پسر!

 
با شنیدن صدای داوود چنان از جای پرید که دمپایی نصفه پوشیده، زیر پایش 

 کرد.سر خورد و روی موزاییک های سرد حیاط سقوط 
 

 _داوود خیر نبینی، زهرم ترکید!
 

 داوود شانه هایش از سرما و خنده، تورمان میلرزید:
 

_اون چشای خواب مونده رو وا میکردی منو با این هیکل لب حوض میدیدی، 
 مشکل من نیست؛ چشای تو مورد داره.

 
 سبحان دستی پشتش کشید و کمی چهره اش در هم رفت:
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شدی _فکر کنم لگن به پایین نا ستت افتادم و مدبور  شدم، فردا که رو د قص 
 کولی بدی بعد وقت خندیدن منه!

 
 داوود آستین لباسش را پایین کشید و ایستاد:

 
 _منم دم در نشستم منتظر که توی خرس گنده رو سواری بدم!

 
 حرفش را زد و راهش را گرفت برود که باز صدای اعتراض سبحان بلند شد:

 
شده _بی مرام بیا الاقل  سی کنم طوریم ن ستمو بگیر بلندم کن که خودمو وار د

 باشه.
 

 دستش را روی بینی اش گرفت:
 

 _چته هوار می کشی، یه زمین خورده چه ننه من غریبم بازی ای در میاره واسم!
 پاشو ببینم، دستتو بده.

 
شد، با کمی آه و ناله بلند  ست های داوود  ستش را دراز کرد و قفل د سبحان د

 ش را روی پشتش دوباره و دوباره کشید.شد و دست
 داوود دیگر نتوانست خنده اش را قورت دهد، کمی صدایش باال رفت:

 



 _سبحان خاک تو سرت شه، ماساژور میخوای واسه اونداتم؟
 

 سبحان به شوخی رویش را گرداند و جواب داوود را داد:
 

 _نیکی و پرسش؟
 نمیزنم! اگه پایه باشی چرا که نه؟! دست رد به سینه ت

 
داوود هم نامردی نکرد و چنان با کف دست زد که دود از سر سبحان بلند شد 

 و لب هایش را گزید تا صدایش به داد مبدل نشود!
 

 _دوز ادب تربیتت سیر نزولی داشته، باید واست وقت بذارم.
 _الهی شب به شب زن داداش بچزونتت دل من خنک شه!

 
 و پرسید سؤال پیش آمده در سرش را:داوود با صورت حاکی از تعدب از ا

 
 _سر چی بچزونه؟

 
سبحان که طناب داده بود و داوود نفهمیده بود، کمی زبان به شفاف سازی باز 

 کرد:
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 _بذار ایندوری بگم، االن مگه نمیری نماز؟
 _چه ربطی داره؟

 کور که نبودی وهو گرفتم.
 

به دورش، رساند و آرام سبحان با کمی لنگ زدن خود را به برادر کامل از بح  
 تر لب زد:

 
 _خب میگم تو نباید قبل نماز میرفتی حموم؟

 _سبحان زده به سرت؟
 

 دستش را روی پیشانی سبحان گذاشت:
 

_تبم که نداری، پس هذیون گفتنت واسرره چیه؟ کی قبل نمازش میره حموم که 
 من دومیش باشم؟!

 _خیلیا!
 برسم._درد خیلیا، درست حرفتو بزن برم به نمازم 

 
سیر  شت به او کرد و م شدنش، پ شتر ناقص  سبحان از ترس واکنش داوود و بی
خانه را طی کرد. دسررتش به در نرسرریده بود که داوود با لحن گیرایی مخاطب 

 قرارش داد:
 



 _من ایندا چی به نظر رسیدم؟ که سرتو انداختی پایین و بی جواب رفتی؟
و احتمالیت باشم بعد بقیه ش _راستش خواستم اول به فکر واکنشت و حمله ی

 بگم.
سمون؛ من باید وراجی تو رو  سه تیح بیاد ظل آ سبحان، خورشید  _الل بمیری 

 بشنوم.
 نمی خواد بگی، میرم واسه شفا گرفتنت یکم باهاش خلوت کنم.

_جوش نیار بابا، میگم خیلی از مردا چون صرربر و قرار ندارن همون شررب اول 
 بله!!

 اجب شدی.گفتم شاید تو هم حموم و
 _کدوم شب ا.....

 
حرف در دهانش ماند، با تحیر به سبحانی زل زد که شیطان مدسم شده بود و 

 یک بی حیای شرف نداشته!
 

سم  سرخی زد از تد شد، چهره اش به  تازه پازل حرف هایش در مغز او کامل 
 ذهن سبحان و شب سپری شده ی میان خودش و نازنین؛ غرید:

 
 سبحان؟_تو چه غلطی کردی 

 _دوباره بگم؟ یا دوزاری کدت افتاد؟
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ست و  شتابش در را ب سبحان با تمام ترس و  شت،  سمتش خیز بردا سرعت  با 
 چفتش را انداخت و به آن تکیه داد.

 
در حالی که نیشررش تا بناگوش باز بود، این نماز خواندن به دلش می چسرربید، 

شرم  سم  ست داوود هم با تمام جدیتش؛ چیزی به ا و حیا در وجودش می دان
 دارد و او آن حسش را بد قلقلک داده بود!

در همین حال و هوای سر خوشش بود که هربه ای به در خورد و کمی پشتش 
 لرزید:

 
 _دستم بهت برسه نفله ت میکنم سبحان احمق!

که یاد بگیری دهنتو هر جایی و واسه بیرون ریختن هر چیزی باز نکنی پسره ی 
 بی شعور!

 
خورد تا ماهرخ بیدار نشررود اما انگار کمی صررردای این دو برادر خنده ش را 

 رساتر از آن حد شده بود، ماهرخ ژاکت را به تنش فشرد و به او نزدیک شد:
 

 _چتونه اول صبحی؟
 گراز دنبالت کرده نفس نفس میزنی؟

 
 سبحان تنه اش را از در فاصله داد:

 



 _از گراز بدتر!
 داوود دنبالم افتاده بود.

 به دهن بگیر بچه، آدم پشت بزرگترش ایندوری لغز میخونه؟_زبون 
 _واال اگه تورم قیافه برزخی شو میدیدی مثل من میچپیدی تو خونه.

 
 ماهرخ جلوتر از او به راه افتاد:

 
 _اون بچه همیشه آرومه مگه اینکه تو آتیش بسوزونی.

 ره!بگی_آتیشو که اون سوزونده، من فقط یکم نفت ریختم بیشتر شعله 
 _چی میگی تو؟

 
 سبحان جانمازش را پهن کرد و گفت:

 
_صرربح کاچی یادت نره ماهرخ خانم، یکمشررم بده به داداش؛ شرراید آتیشررش 

 خاموش شه.
 _کاچی میخواد چیکار؟

 
ماهرخ این را گفت و به طرف اتاق رفت اما ناگهان دهانش باز ماند، ذهنش 

 طرف سبحان رفت:جرقه ای زد و با وسواس و شتابی مادرگونه به 
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 _تو از کدا فهمیدی بی حیا؟
 خاک تو سرم، مگه زاغ سیاشونو چوب زدی؟

 _الله اکبر...
 

ساحلش رفت. تمام این دو  شغول به اتاق  سبحان، با فکری م ستن  با قامت ب
 سال را در آن جا سکنی گزیده بود و هوایش را نفس می کشید.

 وی میز کامپیوتر را هم نداد.حتی اجازه ی جابدایی کمد و وسایل چیده شده ر
 ف ای دست نخورده ی اتاق دخترش، حالش را بهتر می کرد.

 
همینطور غرق در فکر روی رختخوابش نشست و لیست مورد نیاز کاچی را در 

 سرش مرور کرد و به خواب رفت.
داوود با قیافه ای برزخی در را باز کرد که به خاطر هرررب دسررتش، در به دیوار 

 صدایی پیچید. برخورد کرد و
 

دندان هایش را با حرص روی هم سررایید، نازنین به تندی سرریخ از زیر پتو در 
 آمد:

 
 _چی بود؟

 
 ف ای اتاق روشن نبود و فقط سایه روشنی از چهره ی م طرب او دیده میشد:

 



 _چیزی نبود، در خوردش به دیوار.
 حواسش_حتمًا مرض داشت خودبخود خورد به دیوار! الهی دستش بشکنه که 

 نبود و منو از خواب پروند!
 

داوود بهت زده مانده بود از نفرین های پر از حرص نازنین که مسررتقیم حواله 
 ی خودش میشد، عصبانی شود یا به لحن حرف زدنش بخندد.

 
نفس عمیقی کشررید و برای پیدا کردن مهر و جانماز کوچکش نگاهی به میز 

 د:تلویزیون انداخت، عادت داشت آن جا بگذار
 

_حاال که عدو سرربب خیر شررده، جای ناله و نفرین در و دیوار؛ پاشررو نمازتو 
 بخون.

 
 نازنین سرش را از زیر پتو بیرون کشید:

 
 _فرشته ی عذاب الهی شدی؟

 نمی خوام بخونم، تو بخون یکم بار گ*ن*ا*هات سبک شه.
 

د ش تیز نگاهش کرد اما ندید سرمای چشمان داوود را، بی تفاوت از کنارش رد
 و به اتاق مداور رفت.
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 هنوز پایش را کامل داخل نگذاشته بود که سؤال نازنین از رفتن نگهش داشت:
 

 _قبله کدوم طرفه؟
 

 با حفظ همان گرفتگی، جوابش را داد:
 

 _نوک دماغتو بگیر روبروتو نگاه کن، همون وره.
 

ت خواسرر نازنین که ابتدا تصررور کرد جواب سرررباال داد تا او را از سررر باز کند
نیشرری بزند که یک باره چراغ روشررن شررد و نگاهش به عالمت فلش مانند 

 کوچکی روی دیوار افتاد.
 

سته نبود که  س هیات گ ستش روی بینی اش قرار گرفت، نیاز به حل ریا وقتی د
 بداند دقیقًا راست بینی اش رو به قبله بود.

اصاًل مسیر نگاه حیران نگاهی به جای خالی داوود بین قاب در انداخت، او که 
 نازنین را ندیده بود؛ پس چطور آدرس دقیق داد؟

 
تا  یابد، تمام وسرررایلش را زیر و رو کرد  تا لباس گرمش را ب دسرررت انداخت 
باألخره بافت زمسررتانه اش را توانسررت لمس کند، آن را بیرون کشررید و روی 

 مانتویش پوشید اما با آن سر و تیپ که نمی توانست وهو بگیرد.
 



چار و با نگاه زوم شرررده به چارچوب در، مانتو را در آورد و تونیک راحتی به نا
 برای پوشیدن انتخاب کرد.

بدو بدو لباسررش را به تن کرد و نفس راحتی کشررید، با رخوت پتو را کامل از 
 روی خود کنار زد.

 
دلش تنگ اتاقش شررد، قلبش با یادآوری حاج رهررا و نرگس هررربان گرفت؛ 

 ا در لحظه هایش کم داشت...چقدر محمد و حسین ر
 

شت؛  سوز بدی دا شت، هوا  سرش محکم پیچید و پا بیرون گذا شال را روی 
کمی به خود لرزید. لب حوض نشست و آرام وهو گرفت، بی قراری دلش کار 

 دستش داد و قطره اشکی موذی روی صورتش راه گرفت.
 

ل هم از تمام حدم ذهنش پر کشررید به خانه ی پدری اش، هنوز یک روز کام
 این دور شدن اجباری نگذشته بود اما دل که منطق حالی اش نمی شود...

 
صه دار به طرف خانه اش رفت، این اتاق کوچک  شید و غ سح پایش را هم ک م
عدب خانه ای شررده بود برای او که دلش را در گور بگذارد و به روی خودش 

 نیاورد که دلش خیلی چیزها می خواهد و نباید بخواهد!
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سررتوی دلش غم داشررت، چادر و سررداده را از چمدان بیرون کشررید و نفس پر
 گرفت تا سیالب اشک هایش بند بیاید.

 
داوود برای راحتی نازنین جانمازش را کنار بالش گذاشررت و سررر جایش دراز 

 کشید، دست هایش را زیر سر قالب کرد.
وارسی  ایک ساعت بیشتر تا رفتنش نمانده بود، کمی با گوشه ی چشم اتاقش ر

 کرد.
رنگ سفید نشسته روی دیوارها مانع از این می شد که یاد اتراق کردن سهراب 

 در آن جا بیفتد، باید به او هم سر میزد.
شت و  ساحل نگذ سهراب مدیون بود که از خون  شت، به  چقدر کار نکرده دا

 رازهای خفته در دل خاک را برایش از ریشه بیرون کشید.
 

ست از فکر و خیال بر ست چرخید و نگاهش را به درز د شت و به پهلوی را دا
 باز در داد، چراغ آن اتاق هم خاموش شد.

شمرد، روز اول کاری بعد از  سینه قالب کرد و دقایق را  ست هایش را روی  د
متأهل شرردنش بود و باید جعبه ای شرریرینی هم از قنادی دو خیابان باالتر می 

ا نچشرریده بود و به دیگران می گرفت برای دهانی که طعم شرریرینی زندگی ر
 چشاند.

**** 
 

 _از چی می ترسی خانوم گل؟



 
سراحل آب دهانش را با صردا و پر از اسرترس قورت داد، کیفش را روی شرانه 

 اش کمی جابدا کرد.
می ترسید کسی او را ببیند و باد به گوش داوود برساند پا از گلیمش درازتر کرده 

 و همصحبت غریبه ای شده است:
 

 باید برم. _من
 _من که نمی گم نرو، فقط یه سؤال: دلت سریده پای دلم یا نه؟

 _من هنوز کوچیکم، داداشم میگه خیلی مونده تا بزرگ شم.
 

لبخندی روی لب های محمد نشررسررت، بیش از این دلش راهرری به آزار این 
 دختر معصوم نبود.

 سرش را با رعایت فاصله به صورتش نزدیک کرد:
 

خوندی و چرخوندی ولی جواب سررؤالمو ندادی، باشررره برو _یه لقمه رو چر
 خونه دیرت نشه.

 من پشت سرت میام که کسی مزاحمت نشه.
 

 ساحل با نگرانی چشم هایش را باال کشید و به تندی زمزمه کرد:
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 _نه خودم میرم.
 _ساحل جان از چی می ترسی؟

 .داداشت لولو سر خرمن که نیست، منم هیچ رقمه آدم جا زدن نیستم
 تو فقط یه اطمینان بده بهم، بعدش برو به سالمت و نگران باقیش نباش.

 _خب من که سر خود نیستم حرفی رو بزنم، نظر داداشام مهمه.
 

شم های  سیر و پایبند چ ست، به یک نگاه ا دلش این آیه ی مهربانی را می خوا
 سیاه ساحل شده بود.

حاج رهررا را با اشررتیاق  از روزی که او را دیده بود، مسرریر خانه تا حدره ی
 بیشتری پیاده گز می کرد.

ساب و کتاب لغزیده بود و برای  شان کم نبود اما دلش بی ح سنی ا صله ی  فا
داشررتنش شرررایطش را زیر و رو می کرد تا دلیل محکمی برای گرفتن رهررایت 

 پدر و مادرش پیدا کند تا پیشقدم شوند و شب دامادی اش را رقم زنند.
شرایط زند شان باخبر بود و این را به لطف آمار گرفتن هایش از در کمی از  گی 

 و همسایه به صورت نامحسوس فهمیده بود.
می دانست تفاوت سطح اقتصادی شان زمین بود و آسمان، اما رها کسی نبود 
شد و ترازو  شم دوخته با سی چ شبختی فرزندانش به مال و منال ک که برای خو

 دست بگیرد.
 



ستگاری از _تو یه بله کوچولو  صاًل تا روز خوا بده من دلم آروم بگیره، بعدش ا
سی. خطا  شنا سه ماهه منو می  شه، دو  خونه در نیا. یه چیزی بگو دلم قرص 

 رفتم؟ نگاه ناجور حوالت کردم؟
 

ساحل نمی دانست به صدای دلش گوش بسپارد و بگوید دلش هعف می رود 
ه قاطع داوودش بدهد و خط برای همین کج نرفتن های او، یا حواسش را به نگا

 بکشد روی خواستنی که هنوز برایش زود می دانند.
 

 _من، یعنی داداشم همیشه میگه کبوتر با کبوتر؛ باز با باز
 _کند همدنس با همدنس پرواز، همین دیگه ادامه ش بود نه؟

 همدنس بودن که به در خونه و ماشین و رختخواب پر قو نیست دختر خوب.
ت با دل یکی جور بشه واسه اول زندگی بسه، بقیه شم یکم همین که جنس دل

 صبر میخواد و گذشت.
 _کی باید گذشت کنه؟

 
محمد به چشم های کندکاو ساحل زل زد، دل کندن سخت بود از این واژه ی 

 پاکی:
 

 _شما راه بیا، گذشتی الزم بود خودم جور جفت مونو می کشم. خوبه؟
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انده است، زبانش را به دندان گرفت و چانه ساحل تازه متوجه شد چه بر زبان ر
 اش را به قفسه ی سینه رساند.

 محمد می توانست بگذرد از او؟
 

حریر و خط نگاهش می گفت او هم دلش این مرد را برای لمس خوشرربختی 
می خواهد اما ترسررش از ناگفته هایی مثل سررهراب و منقل همیشرره به راهش، 

 صدایش را می برید...
 

 مایی یا بی ما؟ _ساحل جان با
 _من که االن با شمام.

 
 محمد لبخندی گرم پاشید به رنگدانه های تغییر رنگ داده ی صورت ساحل:

 
سه چهار کلمه  شدی وا _االنو نمی گم که با هزار ترس و لرز مدبور به موندن 

 حرف، واسه همه عمرم؛ واسه همه عمرت منظورمه.
 مخلص حرفام: محمد رو میخوای یا نه؟

 
ست کمی خاطر ساحل  لبخند کمرنگش را به هر زحمتی بود جمع کرد و خوا

این مرد تازه به خلوت خصرروصرری و دخترانه اش راه داده را؛ جمع تر و گرم تر 
 سازد که صدایی بیخ گوشش تنش را بی حس کرد:

 



 _به به قرارای عاشقانه میذارین و حتمًا اون داداش هیوالتم بی خبره؟
 

شنیدن این صدای زخمی، محمد با اخمی چشم دستش روی قلبش نشست از 
ساحل و به نزدیکی زیادش به این دختر  سر  شت  ستاده پ دوخته بود به مرد ای

 نگاه میکرد و زبان تیزش از نظرش دور نماند.
 

سرراحل با ترس و دسررت های عرق کرده به پشررت سرررش نگاه کرد و با دیدن 
کشررید و به عقب رفت؛  هیبت آن مردک که در حیاط او را ترسررانده بود، هینی

 که به تنه ی محمد اصابت کرد.
 

ساحل کرد و او را به خود محکم تر  شتی  ستش را بند کوله پ محمد با احتیاط د
 چسباند. طرف حسابش او بود نه آن دختر لرزان کنار دستش:

 
 _جنابعالی مفتشی یا ف ول محل؟

 
شم ها شاند و با چ ساحل را شاهرخ لبخندی به غایت کریه منظر به لب ن یش 

 جزپ به جزپ وجب کرد که صدای محمد بلند شد به خشم:
 

 _چشمات لوچه؟ من طرف صحبتتم، نگاتو بدوز به من و حرفتو بزن.
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شگل خانم باید بگه، بعید میدونم اون گردن کلفتای  شه این خو _حرفی اگه با
 خونه شون از بودنش با تو خبر داشته باشن.

اصاًل این آقا با من نیست، فقط داشت سؤال _تو رو خدا، من کار بدی نکردم. 
 می پرسید.

 
رنگ التماس صدایش، زبان محمد را بست. مگر چه خرده حسابی با این مرد 

 داشتند که ترسش تمامی نداشت؟
 

 _بعید میدونم فقط یه رهگذر ساده باشه،مگه نه پسر جون؟
 _حرف حالیت میشه یا باید به یه زبون دیگه حالیت کرد؟

 رو سننه؟ واسه بودن با ناموسم باید به تو جواب پس بدم؟ اصاًل تو
 به سن و سال و ریخت و قیافه ت نمی خوره گنده الت محل باشی!

 _نه نمی خوره ولی با پنبه سر بریدنم مو ال درزش نمی ره.
 

به  با هر واژه ای که روی لب های سرریاهش نقش می گرفت، سررراحل فقط 
 کرد. کمربند سهراب و خشم داوود فکر می

 با توان مانده در پاهایش، از محمد فاصله گرفت و تا جایی که توانست دوید.
به هیچ صرردایی حتی داد زدن های محمد برنگشررت که دلش نمی خواسررت 

 نیامده، بالیی سر آن پسر عزیز شده برایش بیاید.
 



چند کوچه ی مانده تا خانه شرران را یک نفس بدون توقف رد کرد، نفسررش در 
به در خانه که رسید دست هایش را بند زانوهای لرزانش کرد و هوا را نمی آمد. 

 با شش هایش بلعید.
 

طعم خوشی دوست داشتن های شکوفه زده در دلش را به کام جفت شان زهر 
 کرد، او از کدا سر و کله اش پیدا شد.

 نکند بعد از فرارش، بالیی سر محمد آورده باشد؟
کوچک کیفش را باز کرد و کلید را در آورد. هنوز دست هایش می لرزید، زیپ 

 محمد را به خدا سپرد و برای سالمتی اش صلوات نذر کرد.
 

یک کالسررش،  مد نزد با دیدن مح مد.  کار، از دل کوچکش برنمی آ جز این 
سیاه فرستاده بود تا بتواند عطر ح ورش را به ریه هایش  ستش را پی نخود  دو

شقانه های ریز ری شد و طعم خوش عا شاند و ته دلش بک ز او را به جان دل بنو
 کیف کند که مردی شبیه برادرش دلش را به غارت برده است.

 
شیرین بود؛ می  سرخ، نوبرانه و  سیبی  ست مثل  شتن در ست دا طعم این دو

 خواست قدر تمام سهم دلش از این سیب ممنوعه بچشد.
 

**** 
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 _داوود کدا میری این وقت صبح مادر؟
 

ثابت ماند، رویش را به طرف ماهرخ گرداند. همچنان او دسررتش روی قفل در 
 را سؤالی نگاه می کرد:

 
 _سر کار، تا حاال جای دیگه رفتم این وقت صبح؟

 _بی صبحونه کدا میری؟
 _یه چیزی تو همون تعمیرگاه می خورم.

_مادر زشررته، تو که اینقد بی فکر نبودی. زنت گشررنه مونده کنج خونه ت، تو 
 بری سر کار؟ شال و کاله کردی

 
جوون امروزین، ولی مغزتون قد فندقم نیست! ما بعد عروسی مون هفت شبانه 
یاوردن  که حرف در م تاق مون بیرون نمی ذاشررتیم  پامونو از در خونه و ا روز 

 پشت سر تازه عروس و دوماد!
یه امروز  قدت خشرررک نشرررده ولش کردی بری تعمیرگاه؟  هنوز مهر اون ع

 مرخصی می گرفتی، نمیشد؟
 

داوود با ابروهای باال رفته محو سررخنرانی باال بلند مادرش بود، از شررانس بد 
تا از او توقع اندام  هیچ کدام از جریان و مدل داماد شررردنش خبر نداشررتند 

 خواسته های نامعقول را نداشته باشند!
 



 _االن که میرم سر کار، ظهر زودتر میام. خوبه؟
 _من میگم نره تو میگی بدوش؟

 زنتو بگیر ورش دار بیار ایندا، واستون سفره پهن کردم مادر.برو دست 
نامحرم زندگیت دونسررتی، االن دیگه تو ذوقم نزن. دل منم خوش  تو که منو 

 میشه.
 

شد اما هنوز نمی  سلیم مادرانه هایش  شت، ت در مقابل ماهرخ حرفش برو ندا
 دانست نازنین را چطور با خود همراه کند.

 
 _ باشه االن میارمش.

 _خیر ببینی مادر، زود بیاین از دهن نیفته.
 

 سرش را رو به آسمان گرفت، دردسر پشت دردسر؛ تازه اولش بود!
 

پشت در یک بار لپ هایش را باد کرد و هوایش را بیرون داد، به آرامی در زد اما 
 جوابش صدای خروس وقت نشناس همسایه بود!

 
 _خوابی یا عمیق تو نقش خوابیدن رفتی؟

 ._بیدارم
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_زبونتو بچرخون وقتی الزمه، پاشررو بیا صرربحونه بخور. مامان سررفره انداخته، 
 منم از در حیاط برگردوند.

 
 صدای هعیفی شنید:

 
 _دست شون درد نکنه نمی خورم.

 
لعنتی به خودش فرستاد و در را باز کرد، رختخواب مرتب شده گوشه ی اتاق و 

 کرد:نازنین چمباتمه زده کنار بخاری توجهش را جلب 
 

ندازی  یا در ب با دن دایی، منو  چه جوری این نداره چرا و  _ببین هیچکس خبر 
 حرفی نیست ولی با مامان در ننداز.

 یه لقمه بیا بخور حداقل به احترام اون، برم بگم چی؟ عروست نمیاد؟
 نمی پرسه چرا؟

 
 نازنین با بغض نشسته در صدایش که طنین غم شد به دل داوود، گفت:

 
بزرگ بمونی واسررشررون؟ که همیشرره خوب دیگرون و بد خودت _نگفتی که 

 باشی؟
 دلت خنک میشه برو بگو که اونام از فردا نگا نندازن بهم.



که اومدی، بین خودمون می مونه و تو همین چاردیواری چالش  _هر جوری 
 می کنیم.

ستن.  سی نگاه بد بندازه به زن داوود، اونام اهل این دری وریا نی ست ک قرار نی
 و دو قدم بیا اون ور حیاط، یه چیزی بخوریم و من برم به کارم برسم.پاش

 
به چارچوب در  به زانوهایش تکیه داد، داوود هم در خود فرو رفته  سرررش را 

 تکیه اش را داد و حرفی نزد.
 

 _برو، لباس بپوشم میام.
 

شکری به زبان آورد و  سمت نازنین چرخید، ته دلش خدا را  سرش با تأخیر به 
 ال بود بع ی صداها را قرار نیست همه بشنوند.خوشح

چفت در را محکم بست تا نازنین با خیالی آسوده لباس بپوشد، انتظار آمدنش 
 بهتر از سؤال های ذهن ماهرخ بود.

 
شد تا او  سش به کارها با سپرد حوا شی اش را در آورد و به یکی از بچه ها  گو

 در جیب شلوارش سراند.برسد. بعد از گرفتن جواب خیالت راحت، آن را 
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در باز شرررد و نازنین با لباس های تیره رنگی جلوی چشررمانش ظاهر شررد، 
نه ی  به سررمت خا ید اما حرفش را خورد و همپای او  خواسرررت چیزی بگو

 مادرش رفت.
 

 _برو تو.
 _نه من....

 
ست گرفت و او را به  هنوز حرفش به اتمام نرسیده بود که داوود بازویش را به د

 خانه هدایت کرد.داخل 
لرزش تن نازنین را حس کرد اما بع ی جاها نیاز به کمی جدیت بود حتی اگر 

 نارهایتی او را در پی داشته باشد.
 

 _خوش اومدی مادر، بیاین که از دهن افتاد.
 

حواسش به سکوت نازنین بود و زیاد پاپیچش نمی شد، خودش باید با شرایط 
 کنار می آمد:

 
 کرد یکم طول کشید._نازنین لباس عوض 

 _سالم، ببخشید دیر شد.
 



ماهرخ لبخندی گوشه ی لبش نشست، به اتاقش رفت و چند دقیقه ی بعد سر 
 و کله اش پیدا شد در حالی که خیسی پشت پلک هایش مشهود بود.

به نازنین نزدیک شرد و دسرتش را در میان دسرت های گرم خود گرفت و کمی 
 نوازش کرد:

 
مادرمه، وقتی اومدم خونه شرروهر؛ دسررتم انداخت. قیمتی  _این یه یادگاری از

نداره که بگم طالی بیست و چهار عیاره ولی یه عمر به همین داشتنش دلخوش 
 بودم.

 
خونواده همیشه گوشه دلتن و جاشون با هیشکی عوض نمی شه دختر، لیاقتت 
این بی سوت و کور عروس شدن نبود اما نتونستم حرفی رو حرف و خواسته ی 

 پسرم بیارم.
 هنوزم ازش دلگیرم، ولی هر مادری عاقبت خیر واسه بچه ش میخواد.

 
هر مادری می خواد سرتاپای بچه شو از طال بگیره، جگرگوشه ی من قسمتش 
شه مادر، تو دخترم باش که آخر عمری تو این خونه  شاپالله مبارکت با نبود. ان 

 شادی بیاد دوباره.
 

شت داوود بغض مردانه اش را با پ شت نگاهش پنهان کرد و پ لک زدن مداوم، پ
 دست ماهرخ را ب*و*س*ه*ا*ی گرم نشاند.
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 _مرسی، قشنگه.

 
نازنین دلش همان اتاق را می خواسررت تا کمی به دلتنگی هایش شررعله زند، 

 کمی ببارد برای دل نرگسش...
به  ید؛ حتی وقتی  با زندگی می جنگ ید  با مادرش قول قوی بودن داده بود،  به 

 دلش پیش نمی رفت.میل 
 

 _گرفتمتون به حرف، بشینین برم چایی تونو بیارم.
 اون سبحانم زبونم الل انگار خواب مرگ رفته، تکون نخورد که نخورد.

 _اون فقط تنش عادت به مشت و لگد من داره، االن ترتیبشو می دم.
 

باید تالفی حرف های مزخرف سررر صرربح او را کف دسررتش می گذاشررت، 
 را به اتاق سبحان رساند.پاورچین خود 

 آن قدر به فکر گرفتن حالش بود که نگاه های زیر زیرکی نازنین را نمی دید.
 

ستش؛ فقط  شید از زیر د سبحان پتو را در ب*غ*ل گرفته بود، به آرامی پتو را ک
 تکانی خورد و دوباره به پهلو خوابید.

پا زدن های  پتو را باال گرفت و همراه با آن روی سرربحان پهن شررد، دسررت و
 ناگهانی و ناشی از شوکه شدنش فقط سبب تفریح داوود بود.

 



 _مردی تو مگه؟
_داوود یه شرربه جلف شرردی، یه ذره ابهت تو تنت نمونده. آخرش ناکام میرم 

 سینه قبرستون با این کارای تو.

 _خفه ببند اون گاله ی مبارکو.
 

پتو را از روی  سرربحان دسررت از تکان خوردن برداشررت، داوود نیم خیز شررد و
 صورتش کشید:

 
 _الل شدی شکر خدا؟

 
قیافه ی در هم رفته ی سبحان با لحن شوخ دو دقیقه قبلش زمین تا آسمان فرق 

 کرده بود.
 داوود از روی او بلند شد و نگاه شد برای حال زیر و رو شده ی برادرش:

 
 

 _چی شد بچه؟ هیکلت زور تن منو نداره که رفتی تو هم؟
 

 تخت نشست و با کف دست چشم هایش را محکم فشار داد:سبحان روی 
 

 _دلم ساحل رو خواست.
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 داوود وا ماند از این حال...

 
هیچگاه سرربحان مسررتقیم بعد از رفتنش، بی تابی اش را نشرران نداد. همیشرره 
 راهی برای فرار از آن فشار پیدا می کرد، حرفی نداشت برای بهتر شدن حالش.

 
و با دسررت کتف او را به آرامی اما گرم به خودش شررانه به شررانه اش نشررسررت 

 فشرد:
 

 _حالش خوبه این روزا، نمی ذارم عذاب بکشه و گیر برزخ بمونه.
 _چطوری داوود؟

هنوزم شرربا خوابشررو می بینم با چشررای گریون، به روم نمیارم که مامان منتظره 
 گزک بدی دستش و فشارش باال پایین شه.

 
از او فاصله داد و ایستاد، دست در جیب و پشت داوود تن منقبض شده اش را 

 به او به حرف آمد:
 

 _داوود نفس نمی ذاره واسه اونی که پا رو نفسش گذاشت...
 پاشو بریم خیر سرت مهمون داری، زن داداشت اینداست.

 _آوردیش واسه تقویت شدن؟
 



 خنده ی پر حرصش را کمرنگ کرد و زل زد به نگاه دوباره شوخ سبحان:
 

 نتو میشکونم بخوای حرف مفت بزنی، اومدیا._گرد
 

شد، لبخندش  شمش بند نگاه پر مهر ماهرخ به نازنین  شد و چ از اتاق خارج 
 کمرنگ بود اما روی صورتش نقش بست.

 
 _مادر رفتی اونو بیاری، گفتم خودتم خوابت برد.

 
 قدم پیش گذاشت و زانو چسباند به زانوی نازنین، تکه نانی برداشت:

 
 فیل از جاش تکون نمی خورد، مدبور شدم یکم بیشتر وقتمو تلفش کنم._اون 

یه، چیز درسرررت درمونی نمی خوره؛ تو  دالت مادر داوود این زنت خیلی خ _
 واسش لقمه بپیچ شاید اشتهاش بیشتر شد.

 
تکه نان کوچک در گلوی نازنین گیر کرد و به سرررفه افتاد، داوود دسررتش را با 

 د و به آرامی چند هربه ی مالیم زد:شک و تردید به پشتش رسان
 

 _همچینم بی زبون نیست عروست، از خدالت ما که خوب در میاد.
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سرش را به گوش نازنین نزدیک تر برد و با مالحظه ی ح ور ماهرخ، صدایش 
 را به شدت پایین آورد:

 
 _نمی دونه درسته طرفو قورت میدی، تو به دل نگیر این سادگیشو!

 
هایش بند آمده بود، با نگاهی شرررمنده به ماهرخ رو به او لب نازنین که سرررفه 

 زد:
 

 _جوابت بمونه واسه بعد، االن زشته.
 _خداروشکر که زشته و می مونه واسه بعد.

 بگیر بخور، داوود لقمه دست هر کی نمیده.
 _بخور مادر، من برم واسه اون بچه م یه چایی بریزم و بیام.

 
شم با رفتن ماهرخ، نازنین گردن  شم جواب داوود را بدهد اما چ شید تا با خ ک

 هایش در نگاه سبحان ثابت ماند و دهان باز شده اش بسته ماند.
 

 _سالم زن داداش، خوش اومدین.
 _سالم، ممنون.

_اگه یه وقت معذب میشین من برم آشپزخونه صبحونه بزنم، مهم پر شدن این 
 خندق بالست. جا و مکانش فرقی نداره.

 



 ی به شالش کشید و خدالت زده جوابش را داد:نازنین دست
 

 _نه من مزاحم شدم، شما راحت باشین.
 _تاج سری زن داداش، از امروز دیگه شدی یکی یه دونه آباجی سبحان.

 
داوود سرررش را به زیر انداخت، عمق شررادی هایش زود ته می کشررید. نبود 

ا هم بقیه ر ساحل مدام سیلی داغی روی صورتش میشد، نصف مسیر را رفته و
 میرفت برای جبران...

 
 _فقط داوود از پس تو بر میاد، بشین دیگه؛ استخاره می کنی؟

_مادر من بذار یه آبی به دسررت و صررورتم بزنم، حداقل جلو زن داداش لو نده 
 که همیشه صورت نشسته پا سفره نشستم؛ آبرو داری کن.

 
مه با خیالی آسوده تر لقلبخند ظریفی گوشه ی لب نازنین را مزین کرد و داوود 

 ی کوچکی برای خود گرفت.
 

 _راستی مامان؟
 _چیه؟

 
 سبحان نگاهش را به چشمان سؤالی داوود داد:
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_از اون صبحونه مقویا که دیشب حرفشو زدیم دادی دست داداش؟ باید قوت 

 بگیره!
 

شاره ای زد که جلوی زبان وامانده اش را  ماهرخ لب گزید و به ح ور نازنین ا
 بگیرد.

 داوود زبان کشید:
 

 _بی شرف برو گمشو، تا نیومدم سر وقتت.
 _رفتم برادر من، چرا حرف رکیک میزنی زشته جلو عیال!

 
سبحان بود، مدام چهره ی محمد و  شیطنت نهفته در  نازنین غرق این میزان از 

 حسین جلوی چشمش زنده میشد.
 

سبحان را به تلخی داوود یر به یر کرد، حس  سبشیرینی  ت به لطیفی در دلش ن
سبحان داشت؛ درست از همان فاصله ی مح ر تا خانه و با شنیدن پر حرفی 

 های او...
 

می دانسررت سررکوی پرتابش داوود بوده اما لب هایش می لرزید از این حدم 
خوب بودن های داوود که هیچ کدام برای دل او نبود و سرریاهی اش را تمام قد 

 به رخش کشیده بود...



 
رمه بخور جون بگیری، گوش به حرف اون بی حیا نده. من نمی دونم سر _تا گ

 این بچه من چی خوردم که زبون به دهن نمی گیره، پیچ فکش شل شده مادر.
 

 نازنین به کاسه ی کاچی روبرویش خیره شد، اصاًل چرا باید می خورد؟
 گوییداوود منتظر عکس العمل نازنین مانده بود، بسرراط امروز را مدیون مفت 

 سبحان در گوش مادرش بود.
 

دست نازنین کمی پیش رفت اما خدالت زده پس کشید، باید نداتش میداد از 
 این برزخ؛ کاسه را پیش کشید و قاشق را به سمتش دراز کرد:

 
_بخور، تلکیف سرربحانم به وقتش روشررن می کنم. خوردنش که هرررر نداره، 

مامان شررراید مال اعیون  الغری یکم جون بگیری راه دور نمی ره. دسررتپخت
 نشینا نباشه اما چیزی ازشون کم نداره.

 
کنایه ی غیرمسررتقیمش به تفاوت زندگی هایشررران را نشررنیده گرفت و برای 

 دلخوشی این مادر چند قاشقی از آن خورد و عقب نشست.
 

 _اگه دوس داری می تونی بری خونه.
 _اگه االن بلند شم بهشون برمیخوره، با هم بریم بهتره.
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لقمه ی نان و پنیر به دهانش حلوا شررد از این با هم گفتن نازنین، شرریرین بود 

 این ما شدن ها...
 

**** 
 

صد در میان  شده بود و چند  شتهایش کم  ساحل کاماًل در خود فرو رفته بود، ا
 با ماهرخ و برادرانش همکالم میشد.

 
شته و او را  شت که چند روزی گذ شوره ی حال محمد را دا نزدیک کالسش دل

 ندیده بود.
ماهرخ متعدب از این حال و روزش، در موردش با سرربحان دردودلی کرد که 

 شاید با وراجی هایش او را به حرف بکشد.
 

سه؛  سر جل شاید فکرش درگیر کنکورشه مادر من، منم پریروز که رفتم  _خب 
شد  ستن. ما مردیم و این کنکور وامونده حذف ن ش شما رخت می  تو دلم عین 

 که نشد.
 

 ماهرخ در حال بافتن شالگردن برای ساحل، جواب حرفش را داد:
 



_نه مادر، نقل این حرفا نیسررت. دختره به در خونه نرسرریده صررداش تا هفت 
 محل میرفت، االن اگه اجبارش نباشه همون سالم علیکم نمی کنه.

 _چی بگم واال، سراغ منم نیومده ببینم چی تو سرش میگذره.
شه. داوود _االن تو اتاق شینی ور دل من؛ برو ببین این بچه چ شه، جای اینکه ب

 همیندوریش کلی گرفتار این زندگیه، اون دیگه درگیر ساحل نشه.
 _هر مادری آرزوشه بچه ش کنار دستش بشینه، تو ما رو به این و اون پاس بده!

 _برو دیگه ببین چشه، بعد تا خود صبح از کنارم جم نخور.
شکالت خان صورتیش ترکیده _حالل م شه برم ببینم کدوم رؤیای  شدم، با واده 

 که زانوی غم ب*غ*ل گرفته.
 

سش زیادی جمع بود و این  شت، حوا شادی که دا سبحان برخالف روحیه ی 
 شاید به خاطر بزرگ شدنش با برادرش بود.

 
از سررهراب که عمری بی توجهی مطلق دیده بود و او که برایش بزرگتری نکرده 

 یخ داغ و تن کبود؛ را پدر نمی شمرد.بود مگر به س
 

ساحل به گوشش خورد. در را  هعیف  صدای بله ی  هربه ی آرامی به در زد، 
شخص بود  سته و به کتاب پیش رویش زل زده بود، م ش باز کرد، روی تختش ن

 که فقط برای پرت شدن حواسش به کتاب چشم دوخته است.
 جستی زد و کتاب را به دست گرفت و کنارش نشست:

http://www.roman4u.ir/


 
سم ببینم  سؤال بپر شده تو درس، بذار دو تا  _خب می بینم که دخترمون غرق 

 چند مرده حالجی و رتبه یک کنکورو زمین میزنی یا نه.
 _سبحان حوصله ندارم.

 _تا اسم پرسیدن شد، حوصله ت پرید.
 

سرراحل کالفه نگاهی به چهره ی نیمه شرروخ سرربحان انداخت، دلش بهانه گیر 
شده که چند سی  شته بود اما به همان  بودن ک شناختش نگذ شتر از  صباحی بی

 اندازه ح ور گرمش را می خواست.
 

شقیقه اش  شانه های ظریف خواهرش حلقه کرد و روی  ست دور  سبحان د
 ب*و*س*ه ی گرمی زد:

 
 _چت شده که ماهرخ خانم اون ور بی تاب حالته؟

 _چیزیم نیست، فقط بی حوصله م.
ندوری تو آمپاس نمیرن که تو رفتی فسررقل _دختر اونایی که عاشررق میشررن ای

 خانم.
 

سرراحل گر گرفت، مگر حالش چگونه بود که سرربحان به هدف زد و حدسررش 
 جواب سؤالش میشد؟

 



شون  شدم؛ تو وقت پیدا کردی خودی ن ساکت  _من خوبم، حاال دو روزم من 
 بدی و شیرین تر شی پس چرا ناراحتی؟

 
با چشررمانی گشرراد شررده سرراحل را سرربحان که توقع این زبان تیز را نداشررت، 

 برانداز کرد:
 

باور نمی کنه!  مامان میگم این طوریش نیسرررت، فقط فیلمشررره  به این  _من 
 کدات این زبونو قایم کرده بودی؟

 _سر جاش بود، قرار نیست زبونم واسه تو کوتاه بشه.
گه؛  مه می کنی دی کال با داوودم ایندوری م به داداش بزرگتم،  چه پررو خو _ب

 نه؟
 اداش داوود خیلی فرق داره، اون خیلی خوبه._د

 _بعد من چی ام؟ دیو دو سر؟
 _اژدهای یه چشم!

 
شیطانی اش را عملی  شه ی  ساحل، نق سرخ  سبحان تک خنده ای زد به زبان 
کرد و دسررتانش روی پهلوهای سرراحل نشررسررت، می دانسررت این نیم وجبی 

لب هایش می مارمولک به پهلوهایش حسرراس اسررت و خنده را باید به روی 
 نشاند.
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 صدای خنده ی ساحل بلند شد و بریده بریده به حرف آمد:
 

 _سبحان نکن نامرد.
 _نامرد کیه ها؟

 _منم، نکن تو رو خدا.
 

ساحل  شده ی  سرخ  سبحان کوتاه نیامد تا چهره ی  کل تخت به هم ریخت و 
 حال خودش را هم بهتر کند:

 
 _بگو فدای سبحان میشم.

 
 سرخوشش، سری به مخالفت تکان داد.ساحل غرق خنده های 

 
شی وگرنه تا  سریع دهنتو وا کن بگو فدام می ساحل پدرتو در میارما، زود تند  _

 پس فردام که طول بکشه انقد قلقلک میشی که بیفتی به پام.
 

 _سبحان.
 _یه کلمه ست بگو خودتو خالص کن.

 _فدای داوود شم.
 

 شدت گرفت:سبحان خنده اش با این درجه از تخسی ساحل 



 
_زورت میاد یه بار قربون صدقه منم بری، چپ و راست داوود ورد زبونته؛ نمی 

 گی سبحان دق می کنه از کمبود محبت!؟
 _باشه ول کن می گم.

 _منم دو تا شاخ رو سرمه، زود باش بگو ببینم تا ولت کنم.
 

سبحان بی  ست  ست اما می دان شت، دلش نمی خوا سی ندا ساحل دیگر نف
 شود: خیال نمی

 
 _باشه فدات می شم.

 _جون سبحان مزه داد، یه بار دیگه بگو.
 _نامردی نکن گفتی یه بار.

 _خدایی چسبید به جونم، یه بار دیگه بگو تمومه.
 _فدات شم نامرد!

 
 باألخره او را به حال خود رها کرد و با ابرو باال انداختن حالش را گرفت.

 داد: دست های ساحل روی پهلوهایش را ماساژ می
 

 _اگه کبود شه چشاتو در میارم.
 _برو جوجه ی دو روزه، زور نداشته تو به رخ من نکش.
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 _کبود شه داداش داوود میفته به جونت، حالتو می گیره.
 _چیه؟ باج می خوای؟

 
 ساحل که سرحال تر شده بود، سری تکان داد و با سرخوشی به سبحان زل زد.

 
 بریم بیرون._ده دقیقه وقت داری لباس عوض کنی 

 _بریم بیرون واسه چی؟
 _که باج سیبیل بگیری زبون دراز!

 
 سبحان گفت و اتاقش را ترک کرد.

 
سبحان را بهترین کار ممکن  شدن با  شان هم که بود، همراه  شک نکردن  برای 

 می دانست.
شال صورتی رنگش را از کمد کوچک لباس هایش برداشت و روی موهایش را 

ی اش را هم که هدیه ی تولد سرررال قبلش بود پوشررراند، کیف کوچک صررردف
 دستش گرفت و چادرش را هم روی ساعدش انداخت.

 
 _من حاهرم کدایی؟
 _کدا میرین ساحل؟

 _سبحان قراره باج بده خرابش نکنم!
 _هوی دختره ی پررو، باج چی؟ کشک چی؟



 
 ساحل رو گرداند و با چشم هایش میخ نگاه های سبحان شد:

 
 مامان توهیح بدم؟_سبحان؟ الزمه به 

 _برو تا پشیمون نشدم.
 

 چشم چرخاند و ماهرخ را مخاطب سخنانش کرد:
 

یه چیزی تو حلق این دخترت بریزم که فردا  یه سررر بیرون؛  ما میریم  _مامان 
 رفتم، افسردگی مزمن نگیره.

 _برین به سالمت، لباس گرم بپوشین مریض نشین.
 _خودم ب*غ*ل*ش می کنم مریض نمیشه.

 
 پشت چشمی نازک کرد برایش:ساحل 

 
 _منم اومدم ب*غ*ل*ت!

 _شرف نداشته ت صلوات دختر!
 _حرف زشت تحویل بدی، خرجت میره باال؛ گفتم که بدونی.

 

http://www.roman4u.ir/


با دل شاد از خانه خارج شدند و قرار شد زمان برگشت، سراغ داوود هم رفته و 
 او را همراه خود برگردانند.

شن را ب سبحان زیپ کاپ سرد بود و  ساحل نگاهی هوا  شید، به لباس تن  اال ک
 کرد؛ پلیور پاییزی تنش کرده بود:

 
 _دختر چاییدی نندازی گردن من، نمی بینی هوا رو؟ این چیه پوشیدی؟

 _با چادر لباس کلفت تر نمی پوشم، شبیه پفک میشم.
 _خب بهتر از قندیل بستنه که!

 
شمش لحظه  شت که چ سبحان قدم برمی دا شانه ی  شانه به  ای روی ساحل 

 چهره ی مرد روبرویش ثابت ماند.
 

چندین بار پیاپی پلک زد، در باورش نمی گندید محمد کالفه کوچه شرران را 
 قدم می زد و هر چند ثانیه سرش را هم جهت در خانه شان می گرفت.

سبحان  صدقه ی  ست خودش نبود که لبخندش رنگ گرفت و در دل قربان  د
 رفت که او را بیرون آورد.

 شد از نگاه کردن به قد و باالی محمد. سیر نمی
 

 _نیشت چرا دوال پهنا باز شده؟
 

 ساحل متوجه سوتی اش شد و سرش را خالف جهت برگرداند:



 
 _به خاطر بستنی که قراره بهم بدی، نیشم باز شده.

_با یابو علفی که طرف نیسررتی دختر، راسررت حسررینی بگو چی دیدی که یهو 
 خوشحالیت پر رنگ شد؟

 ی می بینی تو این کوچه که ذوقم داشته باشه؟_تو چیز
 

شد برای دیدن دلدار کوچکش با  شم  قدم های محمد ثابت مانده بود، تماما چ
آن شررال صررورتی؛ چقدر بی قراری کرده بود و پا روی دل گذاشررته بود که با 

 آفتابی شدن، دردسر نشود برایش.
 

ر و گردن از فاصررله شرران زیاد نبود و نگاهش پی سرربحانی رفت که یک سرر
دلبرکش بلندتر و پر تر بود، او را ندیده بود اما شررباهت تقریبی شرران نشرران از 

 نسبت شان می داد.
 

لبخند صورتش را پوشاند، شکوفه زد دلش؛ برای داشتنش باید زمین و زمان را 
 به هم می دوخت.

ساحل نیم نگاهی حواله ی سبحان کرد، حواسش پی بچه هایی بود که در این 
 سرد هم دست از گل کوچک برنمی داشتند. هوای
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چشررم هایش را به روی چهره ی محمد ثابت نگه داشررت و لبخندی شرریرین 
 روی لب هایش نشست.

 ته دل محمد گرم شد، که هنوز عزیز است برای دل این دختر.
 

با وجود سرربحان دیگر ماندن صررالح نبود، چشررم هایش را به زیر انداخت و 
 افتاد. جلوتر از آن ها به راه

 
 

 _ساحل؟
 _بله؟

 _اون پسره رو نشناختم، مال این محله؟
 

ساحل دستپاچه شد و نگاهش را دزدید،پس سبحان چندان هم حواسش پرت 
 بازی نبود:

 
 _کدوم پسره؟

 _همون که داشت لبخند ژکوند تحویل میداد!
 _من چیزی ندیدم.

 
مشامش خورد که چندان سبحان دیگر ادامه نداد اما از همان در خانه، بویی به 

 برایش خوشایند نبود. باید سر  در می آورد، اما با آرامش و سر فرصت.



 
ساحل وادارش کرد بستنی برایش بگیرد، هر دو از سرمای هوا به خود لرزیدند. 

 مسیر کافی شاپ تا تعمیرگاه را سوار تاکسی شدند تا به موقع برسند.
 

 دی برم داوود رو صدا بزنم و بیام؟_می تونی دو دقیقه این بیرون بمونی جل
 آخه محیط اوندا خیلی مناسب نیست، داوودم که خوشش نمیاد ببرمت تو.

 _باشه ولی زود بیا.
 _تا صد بشمر، اومدم.

 
سرراحل تا جایی که ممکن بود سرررش را پایین انداخت که کسرری مزاحمش 

 نشود، مخصوصًا که هوا رو به تاریکی می رفت.
 

شمرد  صد  سرما به خود می لرزید و دو بار تا  سبحان نبود، از  اما اثری از آثار 
 دست هایش را به هم می مالید که کمی گرم تر شود.

 
 _خانم ایندا کاری دارین با کسی؟

 
از ترس قالب تهی کرد، حتی سرش را هم باال نیاورد برای دیدن چهره ی مردی 

 برود: که نزدیکش ایستاده بود؛ با پایین ترین صدا جوابی داد که
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 _منتظر داداشامم.
 _ایندا سرده، یکی مزاحم نشه آبدی. میخوای بمونم تا بیان؟

 
 نخیر، این بشر به یک جواب و کالم قانع نبود:

 
 _نه االن میان.

 _چه خبره اوندا؟
 

شناتر ح ور داوود جال  شنا و عطر آ صدای آ صورتش را برگرداند،  مرد غریبه 
 داد به قلبش:

 
 خدا منتظره، کنارش موندم کسی اذیتش نکنه._داداش این بنده 

 _اومدیم، برو به کارت برس.
_آبدی منتظر شما بودن؟ به خدا نمی دونستم وگرنه تعارف می کردم بیان دفتر 

 بشینن.
 

 دست داوود پشت کمر مرد قرار گرفت:
 

 _خودم خوش نداشتم بیاد تو، برو به سالمت.
 _بازم می بخشید آبدی، نشناختم.

 داداش.تا فردا 



 
 او که دور شد داوود غرید:

 
 _یه دختر تنها رو ایندا می کاری میای اوندا سر به سر بچه ها میذاری؟

 
 توی اون مغزت چی می گذره روانی؟

 
_بابا طوری نشررد که، بهش گفتم تا صررد بشررمره برگشررتم. بهتر از این بود که 

 بیارمش تو که چشم همه به جمال آبدیت روشن شه.
 

 ساحل را محکم در دست گرفت و راه افتاد:داوود دست 
 

_شعور داشتن ربطی به سن و سواد نداره، در هر صورت تو بی نصیب موندی 
 از داشتنش.

 _داداش؟
 

 داوود به صدای ساحل به طرفش برگشت:
 

 _چیه؟
 _سالم...
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شد لب  سالم را به زبان آورد که ن صومیت و نهایت مظلومیت این  چنان با مع

 هم فاصله نگیرند به لبخندی مهربان.های داوود از 
 

 _سالم نقل داوود، حواس واسم نذاشت این نره غول با کاراش!
 

هربه ای  شانه گرفت،  شان را ن شت هر دوی سبحان پ ساحل نخودی خندید و 
 زد و اعتراهش را نشان داد:

 
_یه وقت منو داخل آدمیزاد حساب نکنیدا، ساحل خانم حواست هست باجو 

 ه داوود، که اینهمه خودتو لوس می کنی واسش؟از من گرفتی ن
 _یه بار ما رو بردی بیرون، تا زنده م روزی دو بار یادآوری کن!

شد. فردا که رفتم، دلت  شر، باز داوود جونتو دیدی زبونت وا  شمتو بگیره ب _چ
 کنج اتاقت بپوسه دیگه سبحانی نیست که بیاد سرحالت بیاره.

 
 به داوود چسباند: ساحل ایشی گفت و خود را بیشتر

 
_میری دو هفته دیگه برمی گردی آویزون خودمون میشی، فرصتی می مونه که 

 دلتنگت بشیم؟
 



شت و حرف از  سکوت مطلق، پدرانه هوای هر دو عزیزکرده اش را دا داوود در 
 خستگی های هر روزه اش نمی زد.

زش را عادت نداشت کارهایش را لیست کند تا خانواده قدر عرق ریختن هر رو
 بدانند.

 
همین که میان دنیایی کمبود و گرفتاری، لب شررران به خنده ای باز میشرررد او 

 کیف دنیا را می کرد و چیز بیشتری طلب نداشت.
 نزدیک خانه رسیدند که در باز حیاط، دلهره به جان شان انداخت.

 
داوود دسررت سرراحل را رها نکرد اما همپای خود وادار به دویدن کرد، سرربحان 

 ه موازات شان به قدم هایش سرعت داد.هم ب
در را با دست کامل باز کرد، دو سه نفر از همسایه ها دور و بر کسی جمع شده 

 بودند و هر کدام حرفی می زدند.
 

 _چه خبره؟
 

ملوک خانم همسایه ی دو خانه آن طرف ترشان با دیدن آن ها، قدمی سویشان 
 برداشت:

 
 بیچاره رو؟ _شما کدایین که این مرد کشت ماهرخ

http://www.roman4u.ir/


 
سبحان زودتر  شوکه ماند،  نب ش نزد، مادرش مقدس ترین دارایی دلش بود. 

 به خود مسلط شد:
 

 _چی شده مگه؟ اصاًل مامان کداست؟
 چرا ایندا به هم ریخته ست؟

_واال ما فقط صدای داد و بیداد شنیدیم، نگران شدیم. اکبر آقا رو فرستادم بیاد 
 روش وا نکرد.ببینه چه خبره ولی کسی در به 

صدای ماهرخ میومد مدبوری اون پسر وسطی مو فرستادم رو دیوار، که بپره و 
 در خونه تونو باز کنه.

به جون زن بدبخت افتاده بود، به زور از زیر دست و پای اون نامرد کشیدیمش 
 بیرون.

 
ست  صورتش، دلش مادرش را می خوا ساحل بلور یخ بودند روی  شک های  ا

 ی اخم نشسته به چهره ی داوود؛ اثر بیشتری داشت.و بی تابی اش رو
 

 _االن مامان کداست؟
_شوکت خانم و اکبر آقا بردنش درمونگاه، یکم حال ندار بود و فشارشم پایین 

 اومده بود.
 ما موندیم دور و بر رو مرتب کنیم که شما رسیدین.

 



 _ساحل ایندا بمون من و سبحان بریم ببینیم چی شده.
 

 گرفت و به تقال افتاد: اشک هایش شدت
 

 _داداش من نمی مونم، منم بیام.
 _نمی شه دختر، اصرار نکن.

 _اگه بابا بیاد من تنهایی می ترسم، تو رو خدا منم ببر.
 

 کالفه و عصبانی بود، سبحان دست روی شانه اش گذاشت:
 

_بهتره ببریمش داوود، اگه اون حیوون دوباره پیداش شرره معلوم نیسررت عقده 
 سر این بچه خالی نکنه.هاشو 

که بریم و  دا حواسررتون هسرررت  خانم این باشررین، ملوک  خب زود  له  _خی
 برگردیم؟

_آره پسرم منم جمع و جور می کنم و منتظرتون میشینم بیاین. همون درمونگاه 
 صاحب الزمان رفتن.

 _دست شما درد نکنه، ما رفتیم.
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خدا خدا می کرد دستش به سختی ماشینی پیدا شد که آن ها را برساند، در دل 
به سهراب بی وجود نرسد وگرنه این بار روی تمام پدری های نکرده اش چشم 

 می بست و بالیی سرش می آورد.
 

 _داداش همین جا نگه دار.
 

سید بدون  سرعت کرایه اش را داد و همزمان دوییدند، پایش که به پذیرش ر به 
 رد و سراغش را گرفت.هیچ توجهی فقط اسم و فامیلی ماهرخ را به زبان آو

 
_علیک سالم جناب عدول، اتاق روبرو برین اوندان بهشون سرم وصل شده 

 و مشکل دیگه ای ندارن.
 _ببخشید نگران بودم.

 _خواهش می کنم، همراهی شونم اونداست.
 _داوود جان؟

 
 سرش چرخید و اکبر را دید، به این مرد مدیون شده بود.

ساحل را به اتاق ماهرخ  شکری هر چند سبحان و  ستاد و خودش ماند تا ت فر
 زبانی نماید:

 
 _سالم اکبر آقا، واقعًا نمی دونم چطور تشکر کنم.



_سالم پسر جان، وظیفه بود. هر چی نباشیم، همسایه که هستیم. خداروشکر 
 طوریش نشده فقط یکم کوفتگیه و فشارشم پایین افتاد که االن بهتره.

 تاد، دمشو گذاشت رو کولش و زد به چاک.اون باباتم که تا چشمش به ملت اف
 _می دونم این بار چیکارش کنم، فکر نمی کنم چند روزی آفتابی شه.

 
 اکبر دستش را روی شانه ی پهن داوود قرار داد:

 
شه و قدر  هاعش عوض نمی  شما داره و او _این مرد حیفه خونواده به خوبی 

 نمی دونه.
 شادی تون جبران کنم._زنده باشی اکبر آقا، ان شاپالله وقت 

_همین چشررم پاکی و خوبیت که نقل دهن مردمه، خیال مون راحته از بودنت 
 تو این محل.

 
داوود دستی روی سینه اش گذاشت و از اکبر جدا شد تا سراغ ماهرخش برود، 

 یاالله به احترام ح ور شوکت خانم گفت و وارد شد.
 

د. هر چقدر سایه ی پدر روی دیدن ماهرخ بی رنگ و رو، قلبش را در سینه فشر
 سرش نبود اما تمام دار و ندارش از سایه ی مادری های ماهرخ بود.
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شد، لذت  ست گرفت و قلبش آرام  سرد مادرش را به د ست  جلو رفت و آرام د
داشرررت لمس بودنش، مزه ی محبت های همیشررگی اش چیزی نبود که در 

 خاطرش نماند...
 

 اشند زندگی از جریان می افتد.مادرها نبض زندگی اند، که اگر نب
 

 _خوبی؟
 

ماهرخ لبخند کمرنگی زد، فشار اندکی به دست داوودش آورد و پلک هایش را 
 روی هم گذاشت.

وقتی او بود، نه دلش شرروهر می خواسررت نه پدر و نه حتی برادر؛ همه چیزش 
 این پسر رشید بود.

 
شی هایش را وقتی همه او را به حال خود رها کر سر تمام دلخو دند، خرج این پ

 کرد.
 

کسی چه می دانست او چه روزهایی را پشت سر گذاشت و چه تلخی هایی را 
 به اسم عشق، به جان خرید و همراه سهراب قدم در این مسیر گذاشت.

 
جان  به  ندگی اش  تاریکی را برای خود و ز نه ی دیگری،  خا برای روشررنی 

 خرید...



 
 اری؟_االن سرمت تموم شه مرخص میشی، درد ند

 _خوبم مادر.
_فعاًل که نیستش، وای به حالش چشم تو چشم هم شیم؛ میدونم چطور دمشو 

 کوتاه کنم.
سر من تالفی کرد.  شت اومد  سه خودت، مواد ندا سر نخر وا _داوود جان درد

 من که خوبم، واسه من کاری نکن که فردا دلم خون شه.
 

 سکوت کرد که دروغی نگوید، که حرفش را زمین نگذارد.
 

**** 
 

بعد از جریان صرربحانه، دلش شرروقی دیگر داشررت از مزه کردن های شررریک 
 داشتن؛ از دو تا شدن...

صاف، اما همین اندازه زیر پوستی  ست و نه دل او  صاف ا ست نه دلش  می دان
سمان  سوز؛ برایش تیرگی ابر آ سال خانمان  ستن بعد از دو  ش لذت به دلش ن

 نگاهش را کمرنگ تر کرد.
 

 _داوود؟
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 کاربراتور را به حال خود رها کرد تا جواب منوچهر را بدهد:
 

 _سالم اوستا.
 _سالم تو ایندا چی کار می کنی؟
 _دارم به کارا می رسم مثل همیشه.

_مرد مؤمن می ذاشررتی دو روز بگذره از دوماد شرردنت، بعد میومدی به سرریاه 
 شدن!

 یر نداره._مرد باید کار کنه دیگه، دو روز این ور اون ور خیلی تأث
صبوری داری داوود، زن ما بعد ده روز ولمون کرد بریم به کارمون  _عدب زن 

 برسیم.
 

 هر دو مردانه خندیدند، منوچهر نگاه عمیقی به چهره ی داوود انداخت:
 

 _راهی هستی از زندگیت؟
 

 حرفی نداشت که هر چه کرده بود، نقل محفل نبود:
 

پیرهن پاره شده ی شما برسیم کلی فاصله _شکر، هنو اول راهیم. تا به صد تا 
 ست.

 _تو می سازی، به خودتو و توانت شک ندارم.
 خوب شد یادم افتاد، هوا که ناجوره ولی شب شام منتظر تو و خانومتیم.



 
همین یک قلم را کم داشررت، این بار با چه بهانه ای می توانسررت نازنین را با 

 خود همراه سازد؟
 

 ولی باشه واسه یه وقت دیگه._دستت درد نکنه اوستا، 
 

 منوچهر دستش را تکانی داد و راهش را رفت:
 

_بهونه نیار، پاگشررا کردن داغش می چسرربه. خانومت الیق بدونه خوشررحال 
 میشیم بیاین، یه شب بد نمی گذره.

 زودتر بیاین که هوا بد نشه، عیال مشتاقه عروستو ببینه.
 _این چه حرفیه، افتخاره.

، فعال برم خرت و پرت سفارشی خانمو بگیرم و دستش _پس شب می بینمت
 برسونم. ایندارو بسپر دست حامد، زودتر برو که خبر بدی خانومت.

 _چشم.
 

با احدی تعارف نداشررت اما چطور نه می آورد در جواب مرد همه ی روزهای 
 خوب و بدش؟
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صحبتی با نازنین سبحان را گرفت، بهتر از هم شماره ی  شت و  شی را بردا  گو
سترس نبودن گوشی نازنین  ست، بهانه ی در د سبحان زبان همه را می دان بود. 
را آورد و خواسررت او خبر رفتن به این میهمانی را به گوشررش برسرراند تا زمان 

 رسیدنش آماده شود.
 

سبحان راحت  هی کردن آن زبان دراز پیدا نکرد، خیالش از  راه دیگری برای را
 رمی آید.بود که از پس اندام خواسته اش ب

 
لباس کارش را عوض کرد، به علت سرررمای هوا مشررتری ها کم شررده بودند و 

 کار خاصی نمانده بود اندام دهد.
 

شاید  دستی میان موهایش کشید، یاد نگاه و حس معصومانه ی محبوبه افتاد. 
ید می کرد، حقش نبود بیش از این  ناام ید دلش را  باره ام یک  به  با این رفتن 

ه داوودی باشررد که او را جز نگاه برادرانه؛ با چشررمی دیگر چشررم انتظار توج
 ندیده بود...

 
خود را به خانه رسررراند و بسررم اللهی گفت، کلید را انداخت و پا به حیاط 

 گذاشت.
نگاهش بی اختیار ابتدا خانه ی نقلی شرران را هدف گرفت، چراغش روشررن 

 بود.



ازنین می رفت و احتمااًل اول باید سالمی به ماهرخش میداد و بعد به جنگ با ن
 حرف می شنید.

 
 _مامان؟

 _سالم مادر، خسته نباشی.
 _سالم، مونده نباشی. من برم اون ور، شب دعوتی داریم خونه اوستا.

 _سبحان گفت، خدا از خوبیش کم نکنه. حاال چرا بری اوندا؟
 _اگه خدا بخواد خونه مون بریم و سر بزنیم به زن و زندگی مون.

 
شم و ابرویی آمد لبخند  ست، چ ش شد و روی لب های ماهرخ ن زیبایی پروانه 

 اما داوود نفهمید ماجرا چیست.
 

 _ماهرخ خانم ابرو میندازی باال، چیه؟
 _آخه زن و زندگیت ایندا پیش ماست!

فقط خودتو زودتر برسررون که سرربحان مخشررو کار گرفته، اونم کمرو؛ یه تشررر 
 حرف.خشک و خالی نمی زنه به جون این پر 

 
داوود خشررکش زد، دعا کرد صرردایش به گوش نازنین نرسرریده باشررد. فقط 

 خواست نشان دهد همه چی امن و امان است.
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سبحان  شد.  سرفه ی کوتاهی زد و وارد  شکی گرفت،  چهره ی جدی و نیمه خ
ستانی برای نازنین  شی دا سرخو شت با  سته بود و دا ش شتی ن لبه ی باالیی پ

 تعریف می کرد.
 

ش پایین اما لبخند ظریفی گوشره ی لبش نشرسرته بود، سربحان بی او هم سرر
 شک مهره ی مار داش که همه را به سمت خود می کشاند.

 
 _علیک سالم جناب سخنور!

 
شی باز جوابش را  ستاد و با نی شده بود، ای سبحان که تازه متوجه ح ور داوود 

 داد:
 

به  _به به سررالم آقا دوماد، سررر و ته تو رو میزنن همش خونه ما آویزونیا؛ خو
 خونت دو وجب و نیم با در اتاق ما فاصله داره.

 _سالم.
 

ست، به همان آرامی هم جواب داد و رو  ش صدای آرام نازنین عمیق به جانش ن
 گرداند سمت سبحان:

 
 _ایندام خونه خودمه، قدم منو خانمم رو جفت چشات!



کار گرفتم که _چه خودشم جمع میبنده، من سه ساعت نشستم مخ زن داداشو 
 آستین باال بزنه و منم دیگه برم قاطی خروس مروسا.

 
 اون وقت ایندا میشه خونه من، دیگه فقط باید دعوتت بدیم که بیای.

 
 داوود جایی نزدیک نازنین نشست:

 
_شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه؛ اینو که معنیشو 

 خوب می دونی سبحان!
 

 با چشم های باریک شده نگاهش را به نازنین داد:سبحان 
 

 _زن داداش بگو بهم چه قولی دادی، جان من بگو این جیگرم خنک شه.
 _گفتم مورد مناسبی دیدم بهتون معرفی می کنم.

 
 سبحان خنده ی از ته دلی زد و انگشت حلقه را نشان داوود داد:

 
 _داوود زودتر از تو حلقه میندازم دستم.
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داوود به دست خالی نازنین دوخته شد، حتی داغ یک حلقه را هم به دل چشم 
 این دختر گذاشته بود.

 
شت حلقه اش انداخته بود، به فکر همه  شتر اهدایی ماهرخ را به انگ نازنین انگ
شرعا و قانونا از نفس به او نزدیک تر و محرم تر شده  بود إال دختری که رسما، 

 بود:
 

قه رو هم می بینی، بعید میدونم تا اون موقع تو گلی _فردا تو این انگشررت حل
 به سر ما زده باشی پسر.

 
 سرش را به نازنین نزدیک تر کرد:

 
سه  شه وا سم برف بیاد و راه بندون  شد، هوا زیادی داغونه می تر _بریم که دیر 

 برگشت به مشکل بخوریم.
 

ا سرربحان تنازنین بی حرف کنارش قرار گرفت، از ماهرخ خداحافظی کردند و 
 در بدرقه شان کرد.

 از در که خارج شدند، نازنین فاصله اش را با داوود بیشتر کرد.
 

 شاید کمی مدارا کردن بهتر جواب میداد:
 



_شرررایطم درسرررت درمون نبود، فردا زودتر میام ببرمت حلقه بگیری واسررره 
 خودت.

 _الزم ندارم.
کارم؛ از بابای خودم  _الزمته، این مهمونی هم تو رودروایسی موندم با صاحب

 بیشتر برام پدری کرده.
 نشد نه بگم، یه شبه میگذره.

 
ستی گرفتند تا  شین درب سر خیابان ما شد،  سکوت نازنین ن ستن  شک موفق به 

 زودتر برسند اما چشمش میخ ابرهای تیره ی آسمان بود.
 

ه بتا خانه ی منوچهر چهل دقیقه ای در راه بودند، کرایه را پرداخت کرد. باید 
 اینکه ایندا هم نیاز به نقش بازی کردن بود، اشاره ای می زد:

 
 _کسی از جریان ما....

 
 نازنین دمح و بی حوصله حرفش را قطع کرد:

 
_می دونم، باید زن و شوهر خوشبخت سال باشیم. نیاز نیست مرتب تکرارش 

 کنی.
 _تو همیشه اینهمه تلخی؟
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 زد:نازنین نگاهش را به نگاه جدی داوود گره 

 
_مگه تو خدای خوبی نیسررتی واسرره بقیه؟ مگه با من بدتر از یه حیوون رفتار 

 نکردی؟
 پس منم مثل خودت میشم، شکایتی نباید داشته باشی.

 
داوود نگاهش را عمیق تر و خاص تر کرد، قهوه ای چشررمان نازنین او را گرم 

 می کرد.
 زندگی ات:باید مرد باشی که بدانی طاقت فرساست نگاه بگیری از زن 

 
 _اگه این راه آروم شدنته، حرفی نیست.

 
زنگ در را زد، کمی منتظر ماندند تا اینکه سر محبوبه بیرون آمد. نگاهش میان 
داوود و نازنین دو دو میزد، لبش لرزید و این چیزی نبود که از نگاه نازنین دور 

 بماند...!
 

 _سالم بفرمایین، تبریک میگم.
 _سالم، ممنون.

 مرسی عزیزم. معرفی نمی کنی داوود؟_سالم، 
 



ستن نام این دختر، داوود نگاه خالی اش را از  شد برای دان ساس  فقط کمی ح
 محبوبه گرفت و به نازنین داد:

 
 _محبوبه خانم، دختر صاحب کارم و همینطور خواهر نداشته ی من.

 
ستش  ستش لرزید و چادرش کمی عقب رفت، نازنین لبخند کوچکی زد و د د

 طرف او دراز کرد. را به
 

محبوبه از وقتی شررنیده بود داوود دلش گروی نگاه و دل دختر دیگری سررت، 
خلوت نشین خانه شده بود. به ناچار دست نازنین را فشرد و کنار ایستاد تا وارد 

 شوند.
 

منوچهر دو پسررر کوچک هم داشررت که بی نهایت داوود را دوسررت داشررتند، 
صفی خو شادی بی و سر منوچهر با  شم از نازنین و خانم هم شامد گفت و چ

 بودن هایش بر نمی داشت.
های  فت؛ پس تعریف  هایش، حس خوبی می گر گاه  مدل راه رفتن و ن از 

 منوچهر از انتخاب داوود پر بیراه نبود.
 

 _بشینین براتون چایی بیارم که حسابی تو این هوا می چسبه.
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صرار نمی کر ستا ا هی به زحمت تون نبودیم، اگه او سه یه _را شتیم وا د میذا
 موقعیت دیگه.

خانمتو ببینم.  جای پسرررم. خیلی دوس داشررتم  _من اصرررارش کردم، تورم 
با این عروس گیر  ماهرخ  عادت  به سرر مه، خوش  پارچه خان یه  له  ماشررراپال

 اومدنش.
 خدا کنه عروسای منم خوب از آب در بیان.

 
 صدای منوچهر به خنده ای بلند شد:

 
 در بیان، معلوم نیست تا اون روز ما باشیم یا نه. _کو تا اینا از آب و گل

 _وا چرا نباشیم؟ من می خوام نوه هامو ببینم.
 _ان شاپالله خانم.

 
به زیرچشررمی روابط بین شررران را زیر نظر  نازنین کمی غرق فکر بود و محبو

 گرفته بود، داوود حواسش بود و متوجه شد.
 

 پشت سر نازنین قرار داد.بدون جلب توجه خاصی، بازویش را باال برد و 
یک بار اگر دلی را می شررکسررت بهتر بود تا فردا شرررمنده ی منوچهر شررود، 
محبوبه آب دهانش خشک شد. به بهانه ی سر زدن به غذا و کمک به مادرش، 

 به آشپزخانه رفت.
 



منکرش نمیشررد که دلش می خواسررت گرمای آغ*و*ش*ش را خرج همسررر 
پایین ت نازنین گرفت، اجباری اش کند. دسررتش را  بازوی  با  ر و دقیقًا مماس 

 فشار اندکی به بازویش آورد.
 

نازنین خشک شده بود، انتظار این واکنش داوود را نداشت. تن داوود داغ بود و 
 سرما را گرفت از تن یخ زده اش، منوچهر به این حال داوود لبخندی زد.

 
 وقت زندگی کردنش بود، به بهانه ای تنهایشان گذاشت.

 
زنین خواسررت خود را از آ*غ*و*ش داوود دور کند اما دسررتش پیچک شررد و نا

 سفت تر فشردش.
 سرش را کنار گوشش برد و آرام لب زد:

 
_حواس شون به ماست، این لدبازی رو بذار واسه کنج اون خونه. االن وقتش 

 نیست.
 

چه میشررد اگر زبان به دروغی مصررلحتی باز می کرد و همسرررش را محکم تر 
کرد برای خودش، هیچ چیز و هیچ کس را برای خود نخواسته بود اما حفظ می 

 این خودخواهی زیر زبانش مزه میداد...
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شدن نازنین از  شد برای جدا  سفره دلیلی  شام و  ساط  بعد از خوردن چای، ب
 داوود و کمک رساندن به میزبان.

 
شده وقتی به ا سید وج رهنوز قلبش تند میزد از این نزدیکی، این حال دگرگون 

که برف تندی بارید و همسررر منوچهر با اصرررار اتاقی را برایشرران خالی کرد تا 
 شب را هماندا بمانند.

 
حتی داوود هم شوکه شده بود، در یک اتاق با نازنین بودن حکایت همان پنبه و 
آتش بود. مخالفت کرد اما وقتی دست منوچهر روی شانه اش نشست زبان به 

 د.کام گرفت و ادامه ندا
 

ایران خانم رختخواب عروسرری خودش و منوچهر را برایشررران با یک بالش و 
تا  تاق روشررن کرد  پتوی دو نفره آماده کرد و بخاری کوچکی هم گوشررره ی ا

 ف ای آندا گرم شود.
 
 

_برین پسرم، جا انداختم واستون. لباس راحتی گذاشتم یکم به قد و قواره تون 
 ن جان می خوره.جور نیست ولی لباس محبوبه به نازنی

 _راهی به زحمت نبودیم.
 _زحمت چیه، رحمتین. برین استراحت کنین.

 _برو پسر، صبح اول خانمتو می رسونیم خونه و با هم راهی تعمیرگاه میشیم.



 
به ناچار سری تکان داد و با قدم های درمانده به طرف اتاق رفت، منتظر نازنین 

او را فرستاد؛ پشت بندش رفت و در ماند. دستش را پشت شانه اش قرار داد و 
 را بست.

 
ندازه ی هیکل او بود؛ پس  به رختخواب زل زد، این که فقط ا پوفی کشررید و 

 نازنین را چه می کرد.
 

_تو برو تو رختخواب راحت بخواب، من کنار بخاری سرررمو رو زمین میذارم. 
 تا صبح یه جوری سر می کنیم دیگه.

 
رو به غوغا بود، دلش به این کوتاه آمدن و  نازنین که ترس و اسررترس در دلش

 مالحظه ی داوود سوخت:
 

 _یه بالشت بیشتر نیست، رو چی می خوابی؟
 _کاپشنمو می ذارم زیر سرم، بخواب.

 _می خوای بالشو بردار.
 _نمی خواد.
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در حین گفتگو برق رفت و تمام امیدشرران به گرمای اتاق هم از دل شرران پر 
مندگی در زد و گفت اتاق محبوبه شوفاژ دارد اما داوود کشید، ایران خانم با شر

 قبول نکرد و گفت همان جا راحتند.
 

شان  شم  نازنین زیر پتو خزید و داوود به دیوار تکیه داد، هیچ کدام خواب به چ
 نمی آمد.

 
 _سردت نیست؟

 _نه خوبه.
 

 داوود به این قد بودنش خندید، صرردایش از سرررمای اتاق لرز گرفته بود و به
 روی خود نمی آورد.

 دودل بود، دلش نمی خواست نازنین از او بیشتر بترسد.
 

سباند. برق  صورت نازنین چ صورتش را به  شد،  با تردید به رختخواب نزدیک 
 از سر نازنین پرید، قلبش روی دور هزار میزد.

 صدای گیرای داوود به گوشش رسید:
 

نیسررت کی برق بیاد،  _بخواب کاریت ندارم، فقط می خوام گرم شرری. معلوم
 قرارم نیست اتفاقی بیفته، پس نترس و بخواب.

 



شم روی هم بگذارد وقتی حدم تن داوود مماس  سرد چ ست خون مگر می توان
 تنش بود؟

با اینکه خاطره ای از آن روز نحس نداشت اما قلبش مثل گندشک به سینه اش 
 می کوبید.

 
ید برای اعتراهرری به زیادی گرمش شررده بود، اما حرف در دهانش نمی چرخ

 این نزدیکی...
 

در همین حال و هوا بود که داوود گوشه ی پتو را باال گرفت و کاماًل کنار نازنین 
 دراز کشید، انگشتانش را میان پنده هایش گرفت و دوباره زمزمه کرد:

 
 _نترس نازی، بخواب.

 
**** 

 
سین در فورجه ی میان دو ترم، هیچ کدام روی حرف زد شتند. با آمدن ح ن ندا

نیازی به توهرریح واهررحات نبود، مگر میشررد جای خالی پررنگ نازنین دیده 
 نشود؟

 
 که بود که نداند جانش به جان نازنین بسته است این برادر ته تغاری؟
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سیگار دود می کرد و مراعات قلب  شت نخ  سرگردان و داغان، نخ پ ها  حاج ر
 ناسورش هم برایش ممکن نبود.

 
زد و کارهای پدر روی شررانه هایش ماند، تمام زندگی روی محمد قید رفتن را 

ست  سی نمی دان سنگینی می کرد و الم تا کام حرف نمی زد و ک شانه هایش 
 شب به شب بوی تن خواهرش را با خوابیدن روی تختش به مشام می کشد...

 
سراغ نرگس زیادی  شید و خواهر را نیافت،  سرک ک سین کمی میان اتاق ها  ح

 رفت:شکسته شده 
 

 _مامان نازی کوش؟ سر صبحی کدا رفته؟
 

نرگس عزادار بود، کارش دعا و استغاثه به درگاه خدا بود و برای زندگی دخترش 
 که ثمره ی پاکی بود؛ سر به آسمان می سایید...

 
 _بیرونه دیگه مادر.

 
 حسین دست به کمر زد، این نرگس مادر همیشگی اش نبود.

 
 دقیقًا کدای این بیرون؟ دلم خوش بود به استقبالش._منم فهمیدم بیرونه، اما 



یه سررراعتی  هار درسرررت می کنم تو برو  نا تا  مادر؟  _نمی ری یکم بخوابی 
 بخواب، دیگه کم کم محمدم می رسه خونه.

 _بابا مگه مغازه نیست؟
 _نه.

 
چه خبر شده بود؟ جلوتر رفت و از پشت نرگس را میان بازوهای نورس جوانانه 

 اش گرفت:
 

 امان من چرا سرحال نیست؟ می خوای برگردم؟_م
 _این چه حرفیه مادر، گرمی خونه به بودن شماست.

صدای اون دختر به  شه؟ می دونی چند وقته  _پس چرا لبات به خنده باز نمی 
 گوشم ننشسته؟ هر دفعه یکی تون بهونه ی نبودنشو، مشغول بودنشو آورد.

 ردش تنگ شده، مدرسه ست؟حاالم که اومدم، نیستش. دلم واسه خود نام
 

شررانه های لرزان نرگس از شررادی نبود، گردن کشررید و سرررش را جلو برد تا 
 صورت مادرش را ببیند.

 
 _مامان واسه چی گریه می کنی؟ مگه روهه خوندم دم گوشت؟

 
 دستانش را از دور نرگس باز کرد:
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 _ایندوری نمی شه، میرم پیش محمد؛ اون شاید جواب منو بده.

 عت دیگه سر و کله ش پیدا میشه دیگه چرا میری سراغش؟_یه سا
 _مامان راستشو بگو، کسی مرده بگین منم سیاه تن کنم؛ چرا گرفته ای انقده؟

محمدم که دو بار یه دفعه دو کلمه جواب می داد که من از محبت زیادش ذوق 
 مرگ نشم!

 
 دم زد:قجوابش نگاه خسته و خیس نرگس بود، کالفه کل ف ای آشپزخانه را 

 
 _بابا اگه مغازه نیست پس کداست؟

 _تو اتاق خوابه.
 

حسررین چشررم گرد کرد و دور عقربه های سرراعت مچی اش را از نظر گذراند، 
صر  صبحش تا ع ها از زمانی که عقل او قد میداد؛ بعد از نماز و قرآن  حاج ر

 که برمی گشت اهل خوابیدن نبود:
 

 خوابه؟ من نبودم سونامی اومده؟_ساعت داره دوازده ظهر میشه، بابا 
سرتو بذار تنت آروم بگیره، محمد که اومد بابات  ساعت  سین جان برو یه  _ح

 که بیدار شد سؤاالتو از خودشون بپرس.
 _خدا کنه اونا مثل تو نفرستن دنبال نخود سیاه!

 



شید. خواب به  شد و روی تخت دراز ک شغول، راهی اتاقش  با فکری درهم و م
شمش نمی آمد شدن قانون های  چ ست علت این همه عوض  و دلش می خوا

 همیشگی خانه را بداند.
 

شتری پیدا  سپیدش نمای بی شد، موهای  ها خارج  شد و ر باألخره در اتاق باز 
 کرده بود.

 
حسین صدا را شنید و از جا بلند شد. دلش طاقت نمی آورد، رها فرزندانش را 

 رک و راست بار آورده بود.
 

 _سالم بابا.
 
ها صدای پسرش را شنید و عقبگرد کرد، دهان حسین از این تغییرات نشسته ر

 به صورت پدر؛ باز ماند.
 

 در باورش نمی گندید این حدم از برف نشسته روی موهای حاج رها...
 

 _سالم پسر، کی اومدی بابا جان؟
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حسررین با قدم هایی سررسررت به پدرش، به کوهش؛ به پشررت همیشرره گرمش 
 نه به آ*غ*و*ش*ش خزید.نزدیک شد و کودکا

نوزده سررال سررنی نبود که الزم باشررد ادای بزرگترها را در بیاورد، هنوز فرصررت 
 برای ابراز احساس داشت و پشت پلک پنهان نمی کردشان.

 
مانده بود تا به پای داوودی برسرررد که زندگی را از هفت سرررالگی مردانه قدم 

ندی دارد وقتی توپ برداشررته بود، که ندانسررت بچگی کردن چه طعم خوشررای
 چهل تکه زیر پایشان لیز می خورد و دروازه ی حریف را هدف می گیرند...

 
 _دو سه ساعتی میشه رسیدم، خوبی بابا؟

 
 دست رها شانه اش را فشرد:

 
 _خوبیم بابا، شماها خوب باشین حال ما روبراهه.

 
حسررین سررر از شررانه ی پدر برداشررت، نمی دانسررت لقمه را چطور دور سررر 

 بچرخاند که جواب دلخواهش را بگیرد:
 

_بابا چرا همه تون یه جوری شرردین؟ اون از مامان، این از شررما؛ نازی یه خبر 
 نگرفت ازم، محمدم که دیگه حسابش جدا.

 



 رها به لبخند بی نهایت تلخی روی لب هایش جان داد:
 

 _زلزله اومد پسر، ویرون کرد و موندیم زیر آوار.
 _بابا چی شده؟

تا لنگ ظهر خونه موندی، نازی سر صبح رفته نمی دونم کدا، مامانم که شما 
 به جای جواب دادن؛ حوالم داد به اتاق و تختم.

 _مادره، حرفاشو جای زدن؛ از چشماش بیرون می ریزه.
_چی رو نمی تونه بگه و عوهش چشم ازم می گیره و شونه هاش بی صدا می 

 لرزه؟
 

بود، پشررت که باشرری و سررکوت کنی؛ رهررا هنوز شرررمنده ی رفتن دخترش 
 مردانگی ات در قاب چشمانت رنگ می بازد...

 
 _دلتنگ خواهرته.

 _مگه کداست که چند ساعت نبودنش دلتنگی میاره واسش؟
 

جوابش صرردای به گریه بلند شررده ی نرگس بود، با بهت برگشررت و نرگس را 
 نشسته روی
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قعیت و شرررایط نداشررت. مبل کنار در ورودی آشررپزخانه دید، درکی از این مو
چشم شد برای نگاه خسته و سرخ حاج رها، در تمام عمرش اشکی به چهره 

 ی این پدر ندیده بود؛ اما سرخی چشمانش از بی خوابی نبود.
 

 _بابا نازی کو؟ طوریش شده؟
 _رفته خونه خودش بابا جان.

 
 اخم هایش سؤالی در هم رفت:

 
 ما بی خبریم؟_خونه خودش؟ مگه خونه داشت از خودش و 

 _خونه شوهرش!
 

 کاری تر از این هربه ای بود برای بند آوردن نفس هایش؟
 

 _کدوم شوهر؟ چی دارین میگین؟
 مگه میشه عروس شده باشه و من بی خبر بمونم؟

 
 دست حاج رها روی شانه اش نشست:

 
شدیم بفرستیمش بره  شد. ناچار  شت هم ردیف  سری اتفاق پ شد بگیم، یه  _ن

 سر زندگیش.



 _یعنی چی؟ مغز من نمی کشه این حرفا رو یا شما فلسفی حرف می زنین؟
 _جوابت پیش منه.

 
سالمی حواله ی برادر  سا و گرفته ی محمد او را به خود آورد، به زور  صدای ر

 بزرگترش کرد و منتظر شد واژه ها ردیف شوند روی لب هایش.
 

. دست برادرش محمد کفش هایش را از پا در آورد و داخل جاکفشی گذاشت
 را فشرد و حالش را پرسید که فقط سر تکان دادن حسین، جوابش شد.

 
نگاهی به رهررا و نرگس انداخت، نمیشررد ریسررک کند و تمام راز نهفته در دل 

 شان را همان جا بازگو کند.
 قلب رها تحمل طوفان نداشت:

 
سین میریم بیرون، ناهارم یه چیزی می خوریم. حرفامونم اون  _مامان من و ح

 بیرون بزنیم بهتره.
 

 نرگس پلک های مرطوبش را پاک کرد:
 

 _کدا مادر؟ یه چیزی بخورین ته دل تونو بگیره بعد برین.
 _حرفی که باید زده بشه، زودتر بیاد رو زبون؛ بهتره.
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غذای مارو بذار واسرره شررام، حسررین برو یه چیزی تنت کن و بیا. تو ماشررین 
 منتظرتم.

 _باشه االن میام.
 _محمد؟

 
 محمد پلک هایش را روی هم فشار داد:

 
 _حواسم هست، همونقدی میرم جلو که شما واسه مغز من رفتین. فعالً 

 
دلش نمی خواست تلخ باشد اما خدای دلتنگی بود برای نازنین، یاد خنده های 
ست  شان چه زود پو شی های سوراخ می کرد؛ خو شیرینش مته وار مغزش را 

 نحسی سیزده می مانست... عوض کردند و زهرشان به
 

باید حواسش به حسین و احساسات زودگذر و غرورش هم میبود، جوانی اش 
 نوبرانه و داغ بود.

دلش سرراحل و نگاهش را می خواسررت، دلش نازنین و مهربانی هایش را می 
 خواست...

 
شت جانانه روی چانه ی داوود به دلش مانده بود، که برکت وجود  هنوز چند م

 ا به پلک زدنی از این خانه به تاراج برد.عزیزدلش ر
 



 در ماشین باد شد و حسین کنارش جاگیر شد:
 

 _داداش حاهرم، کدا میری؟
 _یدا که بشه یکم نفس کشید، میرم بام.

 
 سوییچ را چرخاند و پا روی پدال گاز گذاشت و تاخت به دل خیابان و جاده...

 
**** 

 
وچهر، فاصررله اش را با نازنین دو داوود از بعد آن شررب و مهمانی خانه ی من

چندان کرد. نمی توانسررت هر روز نبود سرراحلش را به یمن ح ررور نازنین و 
 معنای جدید زندگی اش، تاب بیاورد.

 
به طرز فدیعی مسرریر پیش رویش به بن بسررت خورده بود، دوری کردن های 

 بود.نازنین هم از سر بی عالقگی اش به او بود که عفتش را به یغما برده 
 

شم ماهرخ و  سالمی که آن هم به چ شد مگر به  شان رد و بدل نمی حرفی میان 
 سبحان کمی از برودت رابطه شان بکاهد.

عد کردن  قا نه اش برای مت ها مام وقتش را در تعمیرگاه سررپری می کرد و ب ت
دیگران، قسط و بدهی بابت اجناس خریداری شده ی منزلش بود اما دلش این 
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عد از آن نه اش؛ می  دوری را ب های مردا یدار شررردن حس  شررور نزدیکی و ب
 خواست...

 
شم می دوخت به  شد راه قبرستان را در پیش می گرفت و فقط چ دلش که پر می
عمق دردی که کشررید، دردش در قبر گذاشررتن سرراحل ظریف و زخمی اش 

 بود...
 

سر بیرون  شد از  شاپرکش، مگر می ست های خود خاک ریخت روی تن  با د
 خ ب*و*س*ه ی آخرش روی پیشانی نازگل کوچکش را؟کرد طعم تل

 
 مگر می توان پلک بست و با گشودنش، خاطره ای بمیرد در دلت؟

 خاطره ی عزیزی که جز او خاطری نداری در پس زندگی ات.
 

قدم سست نکرد اما مردانه شکست، بغض به گلو ننشاند اما ناباورانه در تنهایی 
 ن کرده ی قبر، بارید بی صدا؛ بی رعد...اش ابر شد و بر تن گلبرگ های مزی

 
دورادور از اوهاع حاج رها باخبر بود، می دانست حال دلش خوب نیست اما 

 راهی اش نمی کرد. می خواست همانی را که کشید، او بکشد.
 



سرراحلش تن به گ*ن*ا*ه کبیره نمی داد و این که عاملش محمدی باشررد که 
ر رگ هایش را به خروش می انداخت راست راست راه می رود، خون جریان دا

 اما دلش با آزار دادن نازنین؛ با مغزش راه نمی آمد.
 

اصرراًل چرا پای او را باز کرد به این بازی مرگبار، وقتی می توانسررت محمد را 
 بگیرد از حاج رها؟

 
 از دست دنیا دلش پر بود و نمی دانست چطور آن حدم را یکدا باال بیاورد...

 
 _اوستا؟

اوسررتا، میثم اینو چند بار بگم باألخره که به حرف بشرری و دیگه تکرار _درد 
 نکنیش؟

 _نمیشه، خب چرا من تکرار نکنم؟ شما عادت کن.
 _نرود میخ آهنین در سنگ، چی میخوای؟

 _آقا منوچهر گفت یه سر برین دفتر، کارتون داره.
 

سته به روی  ش ستش را پاک کرد تا روغن ن شت د شتابا کهنه ای که دا نش انگ
 کمتر به چشم بیاید.

 
 _برو سر کارت، االن میرم دفتر.
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 _چشم اوستا.
 _خونواده ت چی می کشن از دستت!

 
 میثم نیشش را باز کرد:

 
_دعا به جون شررما می کنن که کارو واسررم ردیف کردین، میگن کمتر تو خونه 

 باشی همه راحت ترن!
 _مرض!

 
بکش خروس می خواند، می حقوق سرربحان کمی بیشررتر از قبل شررده بود و ک

 دانست داوود به تنهایی از پس هزینه های هر دو خانه بر نمی آید.
 

ست خرج خودش و ماهرخ را طوری فراهم کند که  با حقوق فعلی اش می توان
 تا ته برج خود را بکشانند.

 
باید این را به داوود می گفت و غیرمستقیم می خواست که زحمت کشیدش را 

 ه چیزی از شوهرش به رسم هدیه نگرفته بود.خرج همسری کند ک
 

شد  ساحل نمی  شت،  شتن نازنین را دا سر گذا سربه  امروز دلش کمی هوای 
 برایش؛ اما زن برادر مهربانی بود.

 



باید برایش امروز کاری می کرد که لبخندهای کمرنگش کمی جان بگیرند و 
 به مانند اسمش، نازنین تر بخندد.

 
 ایم تو؟ یا پشت در بمونیم کپک بزنیم؟_صاحب خونه یاالله، بی

 
سبحان، موهایش را  صدای  شنیدن  نازنین که غرق مرور دفتر خاطراتش بود با 

 با گیره ای بست و شالش را به سر کشید.
 پشت در رفت:

 
 _بفرمایین.

 _زن داداش بیا بیرون یه هوا بخور، پوسیدی اون تو که!
تعمیرگاهه، شررما دو تا دور از این داوود ذلیل نشرررده صرربح تا شرررب پالس 

 آدمیزادین مگه؟
 

 نازنین لبخندی زد و در را آرام باز کرد:
 

 _سالم.
شتر  شکیدی تو خونه؟ حاال خوبه دو تا اتاق تو در تو بی ست، نخ سالم از ما _

 نیست، هر روز آب و جاروش می کنی داوود بیاد بگه به به و چه چه؟
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ش شوهر و  کمش و تمیزکاری خونه ش نکن، از من گوش می کنی عمرتو تلف 
 خودتو پیر کنی رفته سرت هوو آورده ها!

 مردا همینن، منتظرن بهونه بدی دست شون که برن پی شلوار دوم.
 

سبتش با مردی که  سر برایش جدای از ن نازنین بی حرف آرام می خندید، این پ
شم خودش؛ را  شم دیگران و مت*ج*ا*و*ز به روحش به چ شوهر به چ سم  ا

 ی کشید، عزیز بود.یدک م
 

 _اینهمه گفتین که من بیام هوا بخورم و با حرفاتون بپوکونین روحیه مو؟
_من دو جانبه کار می کنم، ماشینمو دوگانه سوز کردم! یکی به نعل میزنم یکی 

 به میخ، هر کدوم جواب داد سر همون طنابو می گیرم.
 _که تهش چی دستتونو بگیره؟

 _گرفتن حال داوود!
 _چرا؟

به، رو مخمه. اونوقت من مثل مداد سررفید می مونم رنگم  _چون زیادی خو
 هیچ جا به چشم نمیاد.

_همون سررفیدیش خوبه، آدم خوشررش میاد حتی اگه گوشرره ی جعبه ی مداد 
 رنگیاش بی استفاده بمونه.

_خدا خیر دو دنیا بهت بده زن داداش، حاال بذار یه چیزی بگم. راسررتش می 
این حال در بیارم، زود لباس بپوش که سررلیقه ت مورد خوام یکم خونه رو از 

 نیازه آبدی خانم.



 
نازنین برای چند لحظه سرررحال شررد، دلش قدم زدن می خواسررت؛ اسرریر این 
اتاق و کنج شررده بود اما از واکنش داوود از همراه شرردنش با سرربحان واهمه 

 داشت.
 

می خواست اما این روزها عدیب از هم دوری می کردند، دلش خانواده اش را 
 صدایش در گلو می ماند که داوود آن ها را بی خبر از او، تحت فشار نگذارد.

 
 _راستشو بخواین، خب اجازه ندارم برم بیرون.

 _یعنی تا این حد قانون و تبصره های دینی رو تو گوشت خونده این داداش ما؟
 عدب جنس خرابی داشته و رو نکرده.

 
 ای زد و نوچ نوچ گفت:سبحان نمایشی پشت دستش هربه 

 
 _من االن یه تماس باهاش می گیرم ردیفش می کنم، یه ذره نصیحتم الزم داره.

 شما لباس گرم بپوش که منم جواب مثبت اون داداشو بگیرم بیام.
 

نازنین سری تکان داد و در را به رویش بست، با خیال راحت تری لباس عوض 
 کرد و منتظر خبر سبحان ماند.
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دای در خانه و سرربحان به هم پیچید که صرردایش می زد، کفش کمی بعد صرر
 هایش را به پا کرد و راه افتاد.

همراهی با سبحان شوخ خنده هایش را قوت بخشید اما حریم و مرز میان شان 
 را حفظ می کرد.

 
 این پسر به ظاهر سر به هوا، مالحظه کردنش دقیقًا مشابه داوود بود.

سم اجبار و با تنفر،  چرا یاد داوود روی ذهنش اثر شت؟ آن ها که فقط به ر گذا
 زندیر به پای هم شده بودند.

 
حواسش پرت گلدان های کوچک کنار پیاده رو بود، دلش هوای باغچه ی کنار 

 پندره ی اتاقش را کرد.
 

 _زن داداش چی چشمتو گرفته که پاهات چسبیده به کف پیاده رو؟
 _گالش خیلی نازن نه؟

 
شان ستش داد و نگاهش پی گلدان های پر از  سبحان خریدهای را به آن یکی د

گل های الوان و زیبا رفت، دستی به چانه اش کشید؛ برای دور حوض کوچک 
 و خالی وسط حیاط جان می دادند:

 
 _چطوره دو سه تا گلدون واسه رو حوض تو حیاط بگیریم؟

 



عمیق که نازنین با ذوقی وصررف ناشرردنی و جدای از مکان و زمان، با لبخندی 
شید به حرف  سبحان می ک شحال و براق  دندان های مرتبش را به رخ نگاه خو

 آمد:
 

 _واقعًا؟
ست؛ کل  شه ه سی خیلی دوس دارم آخه همی شه، من اطل آره خیلی خوب می

 سال می مونه.
_از خدا که پنهون ندارم چیزی، زن داداش من فقط سره مدل گل می شرناسرم 

رو فقط می گم گل که همه بدونن می فهمم اونم رز و محمدی و نرگسرره؛ بقیه 
 گل یعنی چی!

شتم  سم، یه باغچه پر گل دارم؛ همه رو خودم کا شنا _من خیلی از گال رو می 
 و بزرگ شون کردم.

 _پس واجب شد بیام باغچه ی زن داداشو ببینم.
 

نازنین که تازه متوجه شررد ذوقش حرف را به کدا کشررانده، بی حرف سرررش را 
ند و گلبرگ ید  چرخا تا مروار ند و سررکوت کرد  گذرا ها را از نظر  گل  های 

 غلطانی روی گونه اش راه نگیرد.
 

یا چون  قده کم حرفی  به تن اون داوود خورده ان نت  خانم تورم ت _زن داداش 
 دیده ایندوری شبیه خودشی، اینو گذاشته پای تفاهم و چسبیده؟

http://www.roman4u.ir/


 _خب شما جای همه مون!
 ت خالی اش را بند کمربندش کرد:نگاه چپ چپی به نازنین کرد و دس

 
 _زبونتم که مثل مال خودشه، دیده اینارو که اومده سراغت زن داداش.

 
 نازنین برای رد گم کنی حال و هوایش، لبخندی به رویش زد:

 
 _قصدم ناراحت کردن تون نبود، فقط خواستم باهاتون راحت باشم.

خانم، فع گت میخواد بگو آبدی  تا عروس _شرروخی بود هر چی دل تن اًل 
 کوچیکه نیومده واسه سروری؛ حرف شما خریدار داره.

 بریم چند تا از اون گلدونا رو خودت سوا کن که من آبروتو می برم اون وسط.
 

با سلیقه ی نازنین، گلدان های زیبایی انتخاب کردند. موقع برگشت هم او را به 
 کافه و خوردن یک کاپوچینوی داغ دعوت کرد.

 
 ز این رو به آن رو شد، با لبی خندان راه خانه را در پیش گرفتند.حال نازنین ا

شید و  سختی از جیب بیرون ک سبحان کلید را به  ست نازنین بود،  دو گلدان د
 در حیاط را باز کرد.

 
با ورودشان، سر داوود به شدت چرخید. نفس های عمیقی می کشید و چشم 

 هایش از عصبانیت دو دو می زد.



 
شید سباند و با  لبخند پر ک سفت گلدان ها را به خود چ از نگاه بهاری نازنین، 

تردید به سبحان نگاه کرد اما وقتی چهره ی او را دید ترسید که حدسش درست 
 از آب در آمده باشد و داوود بی خبر از این بیرون رفتن باشد!

 تمام تالشش را کرد که صدایش اوج نگیرد:
 

 _کدوم گوری بودین؟
 

سفی خورد و صدای زنگ دار  سبحان تأ شمش تن نازنین را لرزاند،  و پر از خ
 اشاره ای به نازنین زد:

 
شی رو قطع کرد. قرار  ستش بند بود و گو سیاه، زنگ که زدم د _زن داداش روم 

 شد تو راه دوباره زنگ بزنم ولی یادم رفت. تو برو خونه، من می گم جریانو.
 اگه اون داووده، من پاندای کونگ فو کار!

 
تحت هیچ شرررایطی شرروخی هایش رنگ نمی باخت، نازنین سرررش را پایین 

 انداخت و به طرف اتاق شان رفت که داوود مخاطب قرارش داد:
 

دا یکی  پایین و نمی بینی این نداختی  که سرررتو ا جازه دادم بری  _فکر نکنم ا
 منتظر شنیدن توهیح مونده.
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 ز من بود._اونی که قراره توهیح بده منم جناب غیرت، کوتاهی ا
 زن داداش شما برو، من شرمنده ت شدم.

 
ست. این نگاه غ بناک داوود را  نازنین پا در هوا مانده بود، دلش فرار می خوا
ست مثل آن روز  شمش، در شدن خ شان  به ندرت دیده بود مگر به وقت خرو

 که دست به یقه با محمد شد و حرفی را به او زد که اللش کرد.
 

اال آمده بود و او نمی دانسررت این از غیرتش اسررت یا رگ گردنش همان قدر ب
 ترس قال گذاشتنش توسط نازنین...

 
بده،  ید جواب پس  با با هم حرف می زنیم. فعاًل این بی فکر  عد  _برو تو، ب

 آسیاب به نوبت.
 

تاقش  مان خلوت ا تاب ه یت می کرد، قلبش بی  همین برای فرار کردنش کفا
 بود.

 
 _می شنوم.

نزدم که بدتر نشرره و عیارت جلوش از سررکه نیفته، تو به اون _جلو زنت حرفی 
 شک داری یا من که ایندا وایستادی به محاکمه؟

 _مغلطه نکن سبحان، سؤالم جواب داشت. همونو می خوام بشنوم.



_زنگ زدم بگم زن داداشو می خوام ببرم بیرون یه هوایی بخوره، به بهونه خرید 
 کردن.

سید تو اون اتاق کوفتی و شحالم که انگار نه انگار! کل عمرت فکر  پو توی خو
من و اونو و این بودی، حاال که نوبت زنته دست به کوتاهی کردنت ملس شده 

 داوود.
 

نیسررتی که ببینی نگاه پیمرده شررو، ولی مامان می بینه. گفت داوود فکر زنش 
شش به دو ست، منم امروز حقوق گرفتم و گفتم ببرمش چند قدم راه بره و نی  نی

 تا چرتی که من می گم باز شه.
 

می خواسررتم تو مسرریر بهت دوباره زنگ بزنم ولی واقعًا پرید از سرررم، انقد که 
حواسررم رفت رو خرید کردن؛ انقد که حالم جور شررد با بودن زنت که جای 

 ساحل بردمش بیرون، یادم رفت خبر بدم.
 

 حاال تو بگو، از من ترسیدی یا زنت؟
 که جای خالیش رگ باد کرده ی گردنتو معنی می کنه؟یا انقده دلتنگش بودی 

_فقط باید خبر می دادین که وقتی میام و خونه خالی رو می بینم ته دلم خالی 
 نشه که بالیی سرتون اومده، نه اون دختریه که بی من بودن هواییش کنه نه تو.
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ی کیکم بزرگ شو و بفهم چی دارم میگم، یه وقتایی حرف می زنیم که پشتشو ی
 بفهمه و معنی کنه.

یه بار نبودم و عمرم رفت، تا ته دنیا سرروختن شررده کار من. تکرارش دیگه رو پا 
 موندن نداره واسم.

 
این را گفت و به طرف خانه شرران رفت. کسرری نمی دانسررت امروز زودتر آمده 
شم هایش  بود تا نازنین را برای خرید حلقه ببرد، وقتی خانه ی خالی جلوی چ

 مک زن شده بود؛ دلش ترسید و قلبش از زدن افتاد.ستاره ی چش
 

یک بار دیر آمدنش به بهای جان سرراحلش تمام شررده بود، با همه ی مرد بودن 
 ها و قوی بودن هایش؛ هر نبودنی هربان می گرفت از تنش.

 
کمی زیاده روی کرده بود اما تقصیری متوجه او نبود، کوتاهی سبحان زیادی به 

 چشم آمده بود.
 هایش را گوشه ای گذاشت و با سری افتاده و دلی پر حرف وارد شد.کفش 

 
 قدم از قدم برنداشته بود که صدای گرفته ی نازنین را شنید:

 
_من اگه خطا رفتم و دو بار با توی غریبه به حرف نشستم، دلیل نمی شه با هر 
نزدیک شدنم به یه مرد دیگه؛ آتیش زیر خاکسترت شعله بکشه و صداتو ببری 

 باال که یادم بیفته مردی و غیرت داری.



شده، بهم توهین نکن  شامل حال من یکی ن سط فقط غیرتت  البته انگار این و
 بیشتر از این.

دختر اون پدر و مادر، بلده نگاهشررو نچرخونه رو نگاه این و اون؛ مرد ندیده 
 نیستم که تو نبودی با داداشت...

 _خفه شو!
 

رخت دلش به دست خزان نگاه پر از اندماد تنها شکوفه ی سیب مانده روی د
 داوود به زیر پا افتاد...

 
شش عادت به کمتر از  شت با این مرد تدربه می کرد، گو اولین بدترین ها را دا

 گل نامیده شدن نداشت.
 

شت که بند نمی آمد موج خونابه های  سور و ناکاری دا اما دل این مرد زخم نا
 دو قورت و نیم اش از دنیا باقی بود...روانش، هر سبکی حساب می کرد باز 

 
 تلخ بود اما به حق می گفت:

 
صبح به  ستی که  شه! زن اجاره ای نی ست به حرفی که از دهنت در میاد با _حوا
شب زنم روزی مو از ناکداآباد در  شه  صبح برم دنبال تفریح و خیالم راحت با

 میاره!
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سم باید بهت باشه اومدی وسط این ق یه، خودمم آوردمت. چشمم کور حوا

که حرفم اعتبار و آبرو بشرره جلو مادرت، قول دادم تا وقتی تو خونه و زن منی؛ 
 خاک پایین چادر سرت نشینه.

 
سق  ستم که دوره بیفتم و ن شده، بخیل حال خوبت نی اگه رفتی و هوات عوض 

 بکشم.
اگه حرفیه، فقط واسررره قولیه که دادم و باید پاش بمونم. هر جا می ری قبلش 

 بگو، اسیری نگرفتمت که شام غریبان راه بندازی.
 

کارم زیاده نمی رسررم، ولی دو تا خیابون چرخوندن وقتی نمی گیره ازم؛ فقط 
 بگو.

 
شان و  سته اش را گره کرد به فرش نه چندان نوی خانه ا ش نازنین نگاه به باران ن

 صدایش در نیامد.
 

همه هم می بود! کمی حال داوود خسررته تر از همه بود و باید بی خیال تر از 
ستری را هم رنگ  سیاهی نگاهش خاک ست تا  خوب، درک، کمی حق می خوا

 بداند...
 



_از سرربحان پاک تر سررراغ ندارم دور و بر کل زندگیم، اگه همونم دو تا حرف 
 نزنه صدای در و دیوار خونه فقط واسمون می مونه.

بیارم، به  دم مرد بارشوقتایی که نبودم، نتونستم باشم؛ بهش تکیه کن. سعی کر
 چشمامم اندازه اون پسر اعتماد ندارم.

 
خودش را به نازنین رسرراند، چانه اش را باال آورد تا ردیف کند شرراه بیت آخر 

 قصیده ی دلش را:
 

_اگه فکر می کردم حتی یه درصدم قابل اعتماد نیستی، شده بود جور دیگه ای 
 می کردم زن خونه و زندگیم...به حاج رها و زندگیش می تاختم؛ اما تو رو ن

 
طعمش به شیرینی هندوانه ی شب یلدا، حسش به سرخی دل انار نشسته روی 

 لحاف کرسی خانه ی مادربزرگ؛ دوباره دلش شکوفه زد.
 

این مرد بدترین ها را به خوب ترین ها گره کور می زد، حال خودش چرا خراب 
 بود؟

 
می کرد. خود به پاکی اش قسررم می نازنین و چانه ی لرزانش، یخ قلبش را آب 

خورد، دو ماه دوید تا نازنین گوشرره ی چشررمی بیندازد و دو جمله حق حرف 
 زدن بدهد به این مرد سر تا به پا غرور.

http://www.roman4u.ir/


 
می دانست اگر خودش راه ناثواب رفت اما حاج رها نازنین را پاک رسانده بود 

 به این جا.
 

گی اش، همین ندیب بودنش بود شرراید دلیل گرفتن این دختر از آن مرد و زند
 که برایش یادآور پاکی ساحل عزیزتر از جانش بود و طعم می گرفت ته دلش.

 
شت  ستش گیر چانه ی کوچک نازنین بود اما ته جمالتش نقطه ای گذا هنوز د

 تا بیشتر دل گندشکش نلرزد از هیبت و بودنش...
 

 _قرار بود خبر بدن، نمی دونستم نگفتن وگرنه نمی رفتم.
 

شت از این روبروی هم بودن  چه اجبار، چه تقاص، چه هر علتی دیگری که دا
 شان؛ دلش به گرمای خرما پزان بم بود.

 شاید روزی...
 شاید...

 
_مهم نیسررت، گذشررت. گذشررتنی رو به زور نگه نمی دارن و همو باهاش آزار 

 نمی دن.
 



، حالش دل دل کرد و پا پس کشررید قبل از اینکه کار دسررت او و دلش بدهد
 روبراه نبود برای مهر دادن و دست خالی روی گرداندن...

 
شت  شتن ها، عمری به غیر آن به چیزی عادت ندا شدن ها بود و ندا صیبش ن ن
که اگر حس می کرد اهررافه تری در دل یا دسررت دارد؛ سررنگینی اش فقط می 

 ماند برایش و حس موهوم از دست دادنش.
 

 یدار کن._میرم بخوابم، کار واجبی داشتی ب
 

 نازنین فقط یک سؤال به ذهنش رسید که روی زبانش جاری شد:
 

 _شام نمی خوری؟
_نه اشررتها ندارم، فقط اگه مامان اومد پرسررید بگو یه چیزی خوردم؛ بعدش 

 خوابیدم.
 _دروغ بگم؟

 
داوود پشت به او از حرکت افتاد، شاید کمی شیطنت سرمای نگاهش را پنهان 

 کند. سرش را برگرداند:
 

 _راستشو اگه بگی واسه خودت بد میشه و از چشم مادرشوهرت میفتی.
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نازنین با لب هایی آویزان و چهره ای در هم نگاهش را قسطی نکرد و داوود هم 

 نقد چشم هایش را به نسیه نداد:
 

ست. ولی اجاق خونه تم رنگ یه کبریت و  ساب که نداری، حرفی نی شور ب _ب
 یزه و حواس مامان منم خیلی جمع!فندک به خودش ندیده؛ زیادی تم

 
فت حرف حق  ید و در دل گ هایش را بیرون کشرر یان حرف  هان م که ی پن تی
 جواب ندارد، تمیزی گازش از برق انداختن نبود؛ از اصاًل کار نکردن با آن بود.

 
 _مگه روی پیشونی خانوما نوشته آشپز؟

 
بزند هر چند  داوود می دانسررت بی جواب نمی ماند، عادتش بود که حرفش را

سر لدبازی اش به زبان  شد و یا فقط بر  شده با به ظاهر منطقی در آن لحاظ ن
 آید اما با زبان نرم و لطیف دخترانه اش حرفش را به کرسی می نشاند.

 
 لب هایش از هم فاصله گرفت:

 
 _می تونی با مامانت حرف بزنی، می دونم که گوشیت همراته.

 



مدال خوشررحالی دلش را نمی داد؛ سررتاره بال کم داشررت برای پرواز، سررقف 
 های ریزی سو سو می زدند در قهوه ای چشمانش.

 
می ترسررید بیشررتر طلب کند اما انگار داوود جنس تمنای نگاهش را خواند که 

 سر گرداند و قدم به اتاق دیگر گذاشت، اما صدایش رسا بود:
 

 _منظور کل اهل بیت بود!
 

شان را د صدای شنیدن  هطراب  ستش افتاد و آنقدر ا شت که گوشی دو بار از د ا
دوباره آن را محکم تر میان دست هایش گرفت و انگار این شی سیاهرنگ شده 

 بود نبض شاهرگش...
 

با هر مکافاتی که بود شماره ی خانه را گرفت، شب قبل از آمدنش به این خانه؛ 
 محمد سیم کارت را شارژ پولی کرده بود.

به کمرش چ قت بوق می خورد و او  طا نگ می زد، بوق می خورد و او بی 
گوشی را بیشتر می چسباند به گوشش؛ که هیچ صدایی حتی نفس را هم برای 
شررنیدن از کف ندهد که نمی دانسررت دوباره کی می تواند گرمای خورشررید 

 محبت خانواده اش را لمس کند.
 

 _الو؟
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شمان نازنین؛  شد در چ شک  صدایش ا سی مهربانش بود، بازتاب  را  پایشنرگ

 عصبی و تیک وار تکان می داد.
 

 _الو بفرمایین؟
 

 ترسید که گوشی را بگذارد، ناله اش بلند شد:
 

 _مامان.
 

بس بود دل به شرررک سررپردن، نفس هایش بوی یاس میداد دخترک دور از او 
 مانده اش:

 
 _نازنین مادر خودتی؟

 
 جان را به چند بخش می توان معنا کرد؟

 ر نامش:جانش جان گرفت از تکرا
 

 _نازنین دورت بگردم، حرف بزن مادر که صداتو بشنوم.
 _مامان.

 



گیر کرده بود سرروزن زبانش روی این واژه که دنیای حس بود، پاهایش را جمع 
 کرد و سرش را روی آن ها خم کرد.

 
صدای بلند فغان نرگس و ابراز دلتنگی های مادرانه اش، کار خودش را کرد. پا 

 ی زد و عطر و گرمای وجودش را بی تابانه می خواست.به پای مادرش زار م
 

 صدایی به گوشش رسید، هیاهوی به راه افتاده کمی زیاد بود.
 

 _نازنین خوبی؟ اذیتت نکرده؟ ها؟
 حرف بزن جونم به لب رسید مادر.

 _خوبم، نکرده.
 

کم می گفت و گزیده، که گوش باشد برای ذخیره ی صدایشان به وقت دلتنگی 
 هایش.

 
شون حرف بزن مادر، میذاره  سین و محمدم هستن. باها ست، ح _بابات ایندا

 که آره؟
 

 چه دیو ددی از او ساخته بود در ذهنش:
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 _می ذاره مامان، گوشیو بده بابا.
 

کمی صدای مبهم و خش خش به گوشش نشست تا باألخره پدرش، صدایش 
 را با سرفه ای صاف کرد:

 
 _سالم بابا جان.
 ین؟_سالم، بابا خوب

 
شنیدن نفس های گرم و  شوق  صدایش از برودت هوای اتاق نبود، از  ارتعاش 

 عمیق پدرش نشأت می گرفت.
 

 _خوبم دخترم، تو چطوری؟ مواظب خودت هستی؟
 _خوبم که صداتونو دارم می شنوم، خیلی خوبم.

 _شکر، مریض نشدی؟
 

 جا بود برای کمی ناز شدن و دخترانگی خرج کردن:
 

 پوشم، بابا؟ _نه لباس گرم می
 _جان بابا؟

 
 صدایش خفه شد و حسرت وار به گوش جان حاج رها رسید:



 
 _دلم واستون تنگ شده.

 _مگه میشه حال دختر من این باشه و ما دلمون تنگش نباشه؟
با حسررین حرف می زنی؟ روش نشرررده وگرنه  خنده آوردی رو لب مادرت، 

 گوشیو می قاپید از تو دستم.
 

برد از صرربوری پدرش، از درک پدرش که می دانسررت دل نازنین خندید و حظ 
 فرزندانش به هم وصل است.

 
ست این بچه ی  شیو می دم د شه نازنین جان، گو _از طرف من خداحافظت با

 کم طاقت:
 

 _الو نامرد؟ بی من عروس شدی؟
 کدوم نامردی جررت کرده بیاد آبدی مو اذیت کنه؟

 
صدای تازه پا گرفته ی شد از بغض  سین، پس او  دلش خون  شده ی ح مردانه 

 هم می دانست.
 

شت بذر مهربانی را به دل این برادر کوچک، او مهر می ورزید و  دانه به دانه کا
 داوود حسرت هایش را می شمرد و پلک هایش را محکم تر می فشارد...
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خواب فقط سرپوشی روی دل رندورش بود که در یادش نماند چه ها قلبش را 

 . کسی نبود که فریاد خاموش دلش را به گوش جان بشنود.به لرز می اندازد
 

 تنهایی مرد را از پا می اندازد و او سر پا مانده بود برای ماهرخ و سبحانش.
 غلتی زد و پشت به در، بدنش را کشید.

اشتهایش این روزا کم شده بود و اگر اصرار ماهرخ نبود، همان وعده ی شام را 
 هم نمی خورد.

 
مام سرررسررختی و لداجت و دلخوری اش، این بار نتوانسررت محمد هم با ت

 خوددار بماند و شنیدن صدای نازنین را نخواهد.
ست، به اندازه ی تمام لحظه هایش خندید، دله  به اندازه ی تمام روزهایش گری
شاید نه چندان دور؛ انرژی ذخیره می  صتی  شت اما باید برای فر دل کندن ندا

 کرد.
 

س سش را قطع کرد و  ست، غرق تما شم هایش را ب رش را به دیوار تکیه داد و چ
این شررادی کوچک بود و خوب بودن حالشرران؛ هوایی اش کرد برای روزهای 

 پشت سر گذاشته ای که مزه اش، طعم خرمالو بود و همیشه ماندنی...
 

شیدن هم نمی آمد. بغ ش را به  صدایش حتی به قدر نفس ک یاد داوود افتاد، 
 د حتی پوزخندی هم نداشت و رفت.لبخند بدل کرد و خو



 
شاید کمی ظرافت و هنر به  سیار نقلی اش انداخت،  شپزخانه ی ب نگاهی به آ

 خرج دادن؛ او را در شادی اش شریک می کرد.
ست نخورده  سبحان خریده و تحویلش داده بود، د سه روز قبل  سایلی را که  و

 مانده بود.
 

طرح لبخندی روی لب های داوود باید برنامه ای برای شررب ترتیب می داد که 
هان کردن هنر  به پن ند. دلگیر بودن و رندش عمیقش از داوود، ربطی  بنشرری

 آشپزی و کدبانوگری اش نداشت.
 

فری در کار نبود، گازشان طرح فر بود و فقط گول زنک؛ باید شامی درست می 
 کرد که داوود بخورد و میلش به خوردن بیشتر شود.

هافی گوشه ی نا خنش را جوید، بدبختی ایندا بود که هیچ از او نمی پوست ا
 دانست!

سرش،  شد در  سبحان چراغی  سم  سان به فکر فرو رفت و ا ست مثل ایکیو در
 اما با چه رویی می پرسید غذای مورد عالقه ی همسرش را؟!

 لبخند بدجنسی زد و شاید گاهی قرار نیست صداقت محض را پیش ببریم.
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ز نوع مثبت و زنانه را البالی سررخنان مان به گاهی می توان کمی سرریاسررت ا
خورد شررنونده دهیم، از جا بلند شررد تا بتواند در فرصررت مانده به وقت شررام؛ 

 کارش را اندام دهد.
 

هربه ی مالیمی به  سراغ خانه ی مداور رفت،  سبی انتخاب کرد و  لباس منا
 در زد و خود را میان پلیورش بیشتر پیچاند.

 
ش لرز نشرراند، ماهرخ الی در را باز کرد و با دیدن نازنین؛ هوای بهمن ماه به تن

لبخند شرریرین و مادرانه ای خرجش کرد. نشررناخته و عمری ندیده، به دلش 
 شیرین می آمد وجود این دختر:

 
 _سالم.

 _سالم به روی ماهت مادر، بیا تو االن سرما تو تنت میشینه.
 

شیده و الغر بود. اما نازنین با در را بازتر کرد به اندازه ی حدم تن نازنینی  که ک
کمی خدالت سرعی کرد سرؤالی را که تصرمیم داشرت از سربحان بپرسرد، از 

 ماهرخ جوابش را بگیرد:
 

_نه مرسی باید برم خونه، یه سؤال داشتم. راستش می دونم داوود چه غذاهایی 
 دوس داره ولی میشه بپرسم کدوم غذا بیشتر از بقیه مورد عالقه ش هست؟

 



ام مادر از توجه دختری به عالیق پسرش ناراحت می شود که ماهرخ شود؟ کد
 در چشم هایش برقی جهید و لبخندی پررنگ تر روی لبش خانه کرد:

 
_پسرررم به هیچی نه نمی گه مادر، سررنگم بذاری جلوش حرف نمی زنه. ولی 
شتها می  ست، تو هفته چند بارم بذاری جلوش؛ با ا سش یه چیز دیگه  قیمه وا

 ه.خور
_وسایلشو دارم فقط می شه آقا سبحان زحمت بکشن یه دو تا قلم واسه سفره 

 کم دارم، بگیرن؟
 آخه داوود خوابه، دلم نیومد بیدارش کنم.

 _آره مادر چرا نشه؟ بگو شاید خودم داشته باشم.
 _لیمو عمانی می خوام و یه بطری دوغ.

صبح نمی ذاره چیزی تهش! می  _لیمو رو دارم ولی این بچه دوغ که می بینه تا 
 گم بره بخره واست.

 
 نازنین خواسته ی دیگرش را هم به زبان آورد:

 
 _میشه شمام شب بیاین اون ور؟ شامو دور هم بخوریم.

 _نه مادر، ما بیایم سر شما خراب شیم.
 

 _من که شب اوندام، شما نیا مامان خانم.
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 از دست دور شانهصدای شاد سبحان سر هر دو را به سمتش گرداند، با نیش ب

 ی ماهرخ حلقه کرد و ادامه داد:
 

_عروس خانم دسررتپختت ما رو نفرسررته سررینه قبرسررتون! به هر حال اسررمت 
عروسه، کی دیده آب عروس و خونواده شوهر تو یه جو بره؟ قصد سویی داری 

 از االن بگو.
 

 ماهرخ لب گزید و تشر زد:
 

 _پسر چرا حرف بیخود می زنی؟
 

 ست مادرش را ب*و*س*ه*ی گرمی زد:سبحان گونه ی را
 

_آدم باید عاقبت اندیش باشرره ماهرخ خانم، گربه رو کشررتم که شررب غذای 
چرب و چیلی مهمون زن داداش شرریم. بازم غیرت تو آبدی، اون داداش که یه 

 بارم تعارف خشک و خالی نزد.
ستپخت مامان خوب  ست بیاین ولی انقد د _این حرفو نزنین، دل مون می خوا

 که نمی شد ازش گذشت. بود
 

 سبحان نیشخندی زد و سرش را به صورت نازنین نزدیک تر کرد و آرام گفت:



 
 _ای کلک، داری مخ مامانه رو جارو می کنی؟

 همین جوریش بیست تا از عروسش می گه، دو تا از من و داداشم.
 

لب های نازنین به لبخندی خدالت زده باز شد، ماهرخ دست سنگین سبحان 
 روی شانه اش پایین انداخت: را از

 
 _اگه مزاحم نباشیم میایم مادر.

 _خیلی هم خوشحال می شیم، پس من برم غذا رو درست کنم.
 _وایستا مادر، لیمو رو بیارم و بیام کمکت.

 _برای لیمو می مونم ولی کمک نه، نوبت منه یکم جبران زحمت کنم.
 م، بمون میام._کدوم زحمت؟ دو لقمه خوردین همش، باشه قربونت بر

 _چشم.
 

 ماهرخ تند رفت و سبحان لبخند مهربانی زد:
 

شتهام رو  شه منم بیام ا ست و پنده ت طال، یکم روغنش زیاد با _زن داداش د
 به افول رفته، فرجی بشه و برگردم به روزای طالییم.

 
 نازنین نتوانست خنده ی ظریفش را مهار کند:
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شه، یکیش  سفره با ست. روزای طالیی هر دو _اگه دو تا دیس پای  شما برای 

 تاش برا شما بوده؟
 

ست مثل  سبحان می لرزید زیر بار تیکه های آبدار زبان نازنین، در شانه های 
 ساحل به او می پرید اما محدوبانه تر و با رعایت فاصله ی بین شان...

 
 _بیا مادر، بازم چیزی کم و کسر بود بیا بگو.

 ین ها، دیگه این دو قدم دعوت کردن نمی خواد._حتمًا، با اجازه تون. زود بیا
 _تا من هستم، نترس. هنوز برندتو دم نکرده، ما اون وریم.

 
لبخند عدولی زد و مسیر برگشت را دوید، باید قیمه ی مدل نذری را که نرگس 

 یادش داده بود، به خورد مهمانانش می داد.
 

وعروس بودنش هر چند ته دلش ناخواسته غنج رفت از مهمان داری کردن، از ن
 با خواسته های قلبی اش دنیایی تفاوت داشت.

 
 با عالقه ی خاصی برنج پیمانه کرد، لپه ها را کمی خیساند تا نفخ آن کم شود.
 گوشت های آماده را زود در آورد تا یخ شان آب شود و خورشت را حاهر کند.

 



 برداشت و گوشهبا کمترین صدا و فرزی تمام، ظرف های شام را به تعدادشان 
 ی اتاق کنار سفره گذاشت.

 
 خیار و گوجه هم بود، می توانست ساالد شیرازی هم کنار غذا درست کند.

کبریتی داخل دهانش گذاشررت که چشررم هایش به اشررک ننشرریند و سررفیدی 
 چشمانش به سرخی نگراید.

 
به خواب رفته بود.  با خودش،  با خسررتگی زیاد و بعد از کلندار رفتن  داوود 

 سردش بود اما دلش نمی آمد از زیر پتو در بیاید.
 

 گاه و بیگاه صداهایی به گوشش می رسید اما توجهی نشان نمی داد.
 

شده بود و با لذت به برنج دانه دارش  ساعت، تقریبًا کارهایش تمام  سه  بعد از 
 زل زد.

 دلش کمی و فقط کمی زنانگی می خواست...
 

 ی اش به هیچ کدای دنیا برنمی خورد.باید امشب زن می بود، کمی آراستگ
حمام گوشرره ی حیاط بود، لباس و حوله برداشررت و با سرررعت خود را به آندا 

 رساند.
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شدن  شده بود، نیاز به معطلی برای گرم  صب  سنش آبگرمکن گازی ن تنها ح
 آب نبود.

 
 دوش سرپایی گرفت و خود را بقچه پیچ کرد که هوای سرد او را مریض نکند.

هل آرای های نرگس را ا یا رنگ و مزه ی پولکی  ما امشرررب برایش دن ش نبود ا
 داشت، کمش زیاد به چشم نمی آمد.

 
قهوه ای چشررمانش تیره تر از چشررم های نرگس و رهررا بود، تنها دارایی اش 

 ریمل و مداد چشم و رژی گلبهی بود.
 

 .برای آمدن به خانه ی داوود نیازی ندید باقی لوازمش را در چمدانش بچپاند
صدای در زدن  شیده بود که  شد، هنوز زیپ چمدان را نک شت نه می ساعت دا

 سبحان و به نوبت صدایش آمد:
 

 _یخ زدم کدایی آبدی خانم؟
 _اومدم.

 
به سرررعت دسررته ی چمدان را باال کشررید و پشررت کنار رختخواب ها رهایش 

 کرد. خود را به در رساند و چفتش را انداخت:
 

 _بفرمایین خوش اومدین.



شتم  شمات دنبال مامانن اونو جا گذا شه خوش میام. اگه چ _می دونم من همی
 و خودم اومدم، تا پنج دقیقه دیگه سر و کله ش پیدا می شه.

 
کنار ایستاد که سبحان وارد شود، هنوز داوود خواب بود. باید فکری به حال او 

 می کرد.
 

 _داداش گردن کلفت ما کوش؟
 ش زیاده._هنوز بیدارش نکردم، خیلی کار

_هی، زن منم بیاد ایندوری پشتم در بیاد دنیا رو دور من می چرخه. الزمه برم 
 بیدارش کنم؟

 
حرف دل نازنین را زد اما خودش می دانسرررت که وقتی از دعوتی خبر ندارد، 

 پس بهتر است خودش زحمت بیدار کردنش را بکشد:
 

 تا اونم بیاد. _نه من میرم صداش می زنم، بذارین یه چایی بیارم واستون
 _باشه زن داداش، دستت درد نکنه.

 
 چای خوشرنگی حاوی برگ های معطر 'به لیمو' ریخت و مقابلش گذاشت.

 با ترس و لرز از واکنش داوود، پا به اتاق گذاشت.
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 صورتش را نمی دید، قدم به قدم پیشروی می کرد.
 عدیب بود که از صدای بلند سبحان هم تکان نخورده بود:

 
 داوود؟ _آقا

 
هیچ حرکتی ندید، آب دهانش را فرو برد و با صررردای نیمه مرتعشرری مددد 

 صدایش زد:
 

 _آقا داوود خوابین؟
 _بیدارم.

 
حرف ها از ذهن و زبانش پرید، همان طور به تکان خوردن پلک هایش زل زده 

 بود که صدای پر خش و خواب داوود بلند شد:
 

 می کشم یا نه؟_چیزی می خوای؟ یا اومدی چک کنی نفس 
 _شام...

_فک کنم گفتم نمی خورم، گفتنش سررخت بود؟ زحمت اینم خودم پاشررم 
 بکشم؟

 _آره یعنی نه.
 



به لبخند بی رنگی مزین شرررد، علت این کالفگی و حرف خوردن  لب داوود 
 های نازنین را نمی دانست:

 
به  که زبونتو خورده؟  نده ای، چیزی بوده  نده ای، چر نده ای، پر دا جو _این

 صالبه نمی کشونمت، حرفتو بزن.
 _مادرت و آقا سبحان ایندان.

 
سرخ بود و گره  شم های خمار خوابش  داوود مثل برق گرفته ها از جا پرید، چ

 عمیقی بین ابروهایش نشست:
 

 _چیزی شده مگه؟ دو ساعت خوابیدم باز دنیا کون فیکون شد؟
 

نگی م برنمی داشت، با گنازنین که از باال و پایین رفتن سینه ی پهن داوود چش
 جوابش را داد:

 
 _طوری نشده، من دعوتشون کردم.

 
 اخمش با مالیمت از چهره اش پر کشید، تعدب جایی نشست:

 
 _مناسبتش؟
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سرش را  شود،  شاکی  سر خود دعوت کردن  نازنین که می ترسید داوود از این 

 :گرفتپایین انداخت و ریشه ی روسری اش را با سر انگشتانش به بازی 
 

_مناسرربت نداره، اینهمه رفتیم اون جا خوردیم و ریختیم و پاشرریدیم؛ گفتم 
 امشب شام رو درست کنم و بگم بیان ایندا.

 
شه، خب من تنها  صاب خونه خواب با شی.  شته بیدار نبا االن اومدن، گفتم ز

 خوب نبود بشینم و نگاشون کنم.
 

ب خانه بود و میهمان گل نشررکفته ای در دل داوود باز شررد، غنچه داد؛ صرراح
 داشتند. چشم هایش مهربان شد، لحنش نرم و نوازشگر:

 
 _یعنی همه زحمتاشو کشیدی؟ من برم لنگ رو لنگ بندازم و سیبیل تاب بدم؟

 
شریطنش کمرنگ بود اما در الیه های کشرف نشرده ی وجودش می شرد دید، 

 حواسش پرت نگاه پر عطوفت و سیاه شد:
 

 _سیبیل نداری که!
 



از این جمله ی نازنین خنده اش گرفت ولی سررری تکان داد و دسرررت  داوود
 هایش میان موهای نامرتبش نشست:

 
 _باشه تو برو من االن میام.

 
شک وار از اتاق گریخت و رد نگاه داوود را به دنبال  سته، مو نازنین از خدا خوا

 سایه ی قامتش ندید.
 

ود رو بیدار کنم یکم _سررالم ماهرخ خانوم، خوش اومدین. ببخشررید رفتم داو
 طول کشید.

_سالم خسته نباشی دخترم، بو پیچیده ه*و*س قیمه نذری سفره ی امام حسین 
 به دلم نشست.

 
 نازنین لبخند مهربانی به رویش زد:

 
 _ان شاپالله طعمش خوب باشه.

_خوبم نباشرره مهمونیم، زبون مون کوتاهه زن داداش. برگردیم خونه خودمون، 
شت غیبت بار  سبکه آبگو سال جلو می ندازیمت، بارت  می ذاریم و اندازه یه 

 نصف پل صراطو رد میشی.
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_نازنین دسررت و بالش خالیه از اونی که می خوای ازش بشرروری و بریزی، تو 
 فکر خودت باش که چوب تو آستینت نکنن باالی پل!

 
به لب های آویزان سرربحان از این  با نگاه  نازنین خنده ی آمده روی لبش را 

 حمایت و طرفداری داوود از زنش، فرو خورد و ساکت نشست.
 داوود سالمی به مادر داد و به سبحان هم خوش آمدی گفت.

 
_سالم،بذار اگه زنت تعریفیه خودمون به تعریفش بشینیم، تو دست پیش نگیر 

 داداش.
 

 داوود کنار نازنین بازو به بازو نشست:
 

 _تعریفی ام هست.
 

 بزنیم به بدن. _حداقل بذار دستپختشو
 

به چشرریدن نمک  نه ای بلند شرررد و خود را  به بها نازنین  نداد و  داوود ادامه 
 خورشت و کارهای جانبی مشغول کرد، تنش گر می گرفت از اینهمه نزدیکی.

 
قیمه اش جا افتاده بود و به قول مادرش، نذری خور شرررده بود. کمی سرربزی 

 یت می کرد.خوردن هم داشت که برای سفره ی کوچک شان کفا



 
اولین بارش نبود که مسررئولیت پذیرایی از میهمان به عهده می گرفت، نرگس 
همیشرره کاری به او برای اندام دادن می سررپرد و دورادور و مادرانه هوایش را 

 داشت.
 

ستش  ست گرمی روی د شت و برد پهن کند که د شه ی اتاق بردا سفره را از گو
 ظریفش فشرده شد:نشست، آن گوشه ی سفره میان پنده های 

 
 _برو غذاتو بکش، من اینو میندازمش.

 
مطیعانه سفره را در دست داوود رها کرد و شعله ی گاز را خاموش کرد، برنج را 
کشید و خورشت معطر به عطر خوشبوی دارچینش را هم جداگانه در دو ظرف 

 ریخت.
 

الی خ وقتی با دیس های برنج به اتاق برگشت، در سفره فقط جای غذای اصلی
بود. مثل اینکه داوود اگر ترشی نمی خورد چیزی می شد، با آن قیافه این کمک 

 رساندن اصاًل به او نمی آمد.
 

ست آماده ی حمله به ظرف های غذا بود، نازنین همه چیز  سبحان کفگیر به د
 را با نگاهش چک کرد. نفسش را فوت کرد و به نظر چیزی کم نبود.
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 انداختی تو زحمت؛ بختت بلند باشه مادر. _بشین دخترم، خیلی خودتو

 
 به ناچار جایی کنار داوود را برای نشستن انتخاب کرد:

 
 _کاری نکردم، ببخشید اگه غذام به پای شما و دستپخت تون نمی رسه.

 
شررراید این تالفی کنایه ی چند وقت پیش داوود بود که تصررور می کرد نگاه 

 پایین است. نازنین به او و خانواده اش از باال به
 

 _زن داداش؟
 _بله؟

 _داری لقمه های منو می شمری؟
 

 نازنین با چشم هایی بی نهایت باز مانده زل زد به دهان سبحان:
 

 _نه این چه حرفیه؟
 _خب یه دونه برندم تو بشقابت نکشیدی، هی داری سفره رو برانداز کنی.

 شه._ببخشید اگه ایندوری به نظر رسید، نگاه کردم چیزی کم نبا
 



سرربحان که دید داوود هم بشررقابش خالی مانده اسررت، ذهنش جرقه ای زد. 
 سرش را پایین آورد و به بشقاب لبالب خودش چشم انداخت:

 
_فهمیدم چتونه، بابا راحت باشررین. ما که دیگه از خودتونیم، حاال خونه ما 

 تعارف می کردین.
 

یه  با هم تو  بشررقاب بخورین من و ایندا که دیگه کلبه خودتونه، می خواین 
 مامان چشم می بندیم که سه ساعت غذا خوردن ما رو اندازه نگیرین.

 
نازنین همین یک قلم را در کلکسرریون افتخاراتش کم داشررت، تا خواسررت با 
تعارفی از سررر بگذراند صرردای داوود تمام نقشرره ها و افکارش را دود کرد و به 

 هوا فرستاد:
 

راک ما بود، ما چشررم مون به ظرف تو نبود. _انقد که حواس تو به خورد و خو
 چیزی که واسه همه هست، واسه ما خدالت نداره و تعارف بردار نیست.

 
بشررقاب مقابلش را جلوی دسررت نازنین گرفت، هاج و واج به سررفیدی کف 

 بشقاب و طرح گل های صورتی حاشیه اش نگاه می کرد.
 

 _زن داداش چه خوب می تونی با چشم باز بخوابیا!
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تلنگری جانانه زد تا او بیش از این آبرو نریزد، کفگیر را به دست گرفت و دو بار 

 پر و خالی کرد.
خواسررت کنار بگذارد که صرردای داوود چسرربیده به گوشررش، باع  مور مور 

 شدنش شد:
 

 _واسه گندشکشم اینقده نمی ریزن دختر، دو تا معده و همینقد؟
 

و کمی خورشت و گوشت هم روی  خود داوود کفگیری دیگر برنج اهافه کرد
 آن ریخت و نزدیک تر به نازنین قرارش داد.

 
ست  سیم می کرد و می خوا سی دیگر تق سی از جن اولین بار بود غذایش را با ک

 خونسرد بماند.
شد،  شغول به خوردن  شقاب م شه ی ب شت و از گو شق و چنگالش را بردا قا

 چند کم اما شروع کرد.انگار نازنین هم با خود کنار آمد و خوردن را هر 
 

مزه پرانی های سرربحان شررام خوردن شرران را لذت بخشررید، ماهرخ با شرروقی 
وصف ناپذیر نگاه می شد برای پسرش که عاقبت بخیر شده بود و انتخاب این 

 دختر شاید عاقالنه ترین تصمیم تمام زندگی اش به نظر می رسید.
ه قدر یک نفس هم باید حق داوودش بود این روی زندگی را دیدن و چشیدن، ب

 این شیرینی ها مزه می داد به روحیه ی خشک و دنیای خالی اش...



 
 _عرق چهل گیاهی، نعنایی دارین؟

 _چرا؟ چیزی تون شد؟
 _نه بس که قلکش پر شده، ورم معده گرفته!

شینم به  ستپخت ب شمزه بود داوود، من دو بار پای این غذا و د _جان خودم خو
شیده؛ مرض  شاخمه! تو چرا هیکلت عوض سر ماه نک قند و قلب و چربی رو 

 نشده؟
 

 _من به قدر و قاعده می خورم، نه واسه سیری بچه جان.
 

 سبحان دستی روی شکمش کشید:
 

_واال حیفه نخوری، به من که چسرربید. خدا بهت یه جین بچه ی تپل بده زن 
 داداش که بشینن کنار دست عموشون و با هم بریزیم سرت.

 
شرمی بی نهایت لب هایش را به هم فشرد و دست هایش چنگ شد  نازنین از

 به شلوارش.
 داوود سری برای سبحان تکان داد:
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_ما تو فکر تولید بادکنک نیستیم، تورم فکر ور اومدن شکمت باش که پس فردا 
 مادر بچه رو هم دستت نمیدن.

واسه سر  _زن داداش هوامو داره برادر من، تو جوش شکم منو نزن. زنی که منو
 و ریخت بخواد، همون خونه باباش بپوسه بهتره.

 
نازنین به اصرررار ماهرخ برای کمک جواب منفی داد و با فرزی خاص خودش 

 کل سفره را از ظروف کثیف خالی ساخت.
ست و در جام  ش شان را به بعد از میهمانی اش موکول کرد، میوه ها را  ستن  ش

 جمع و جوری چید.
 

می زدند و نازنین کمی غریبانه به جمع سرره نفره شرران  با هم از هر دری حرف
چشررم دوخته بود و در بح  شرران شرررکت نمی کرد اما لبخند را از روی لب 

 هایش پر نداد.
 

داوود که طعم خوش شررام زیر زبانش مانده بود، باید کمی از سررختگیری اش 
سر شاری کم اما  ستش را روی ران پای نازنین قرار داد و ف  شار ازکم می کرد. د

 دلگرمی به آن وارد کرد.
 

این حرکتش از نگاه تیزبین سرربحان دور نماند، حتی تصررور اندام یک رفتار 
 پیش پا افتاده ی عاشقانه را هم از او بعید می دانست.

 



کف دست های نازنین در آن سرما، به عرق نشست. کمی با پایش بازی کرد و 
آرام دستش را کشید و صدای نفس آن را تکان داد، داوود که هول شدنش را دید 

 آزاد شده ی او را شنید.
 

میوه خوردن شان هم تمام شد و ماهرخ با نگاهی به ساعت و علم به زود رفتن 
 داوودش به تعمیرگاه، عزم رفتن کرد:

 
سر کار، هم  صبح بره  شو دیگه بریم. هم داوود باید بخوابه  سبحان مادر، پا _

 حمت.زن داداشت خسته شد با این همه ز
 

شت بیندازد، تکانی به هیکلش  صد دا سر داوود ق سبحان که هوای حوا را به 
 نداد:

 
 _مامان چه کاریه، خب شبو همین جا بمونیم دیگه.

 _وا پسر چی می گی؟ مرض داری همین یه گله جا رو واسشون تنگ تر کنی؟
 تو که غیر تخت و اتاقت، جای دیگه بدخواب می شی.

ماهرخ خانم، دیگه بذار مهمونی رو به صرربح _یه شررب هزار شررب نمی شرره 
 بکشونیم.

 _سبحان؟ تو ایندا باشی نازنین طفلی معذب میشه. پاشو مادر، پاشو دیر شد.
 _زن داداش بمونیم اذیت می شی؟
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 نازنین با خدالت نه ای به زبان آورد و سبحان خنده ی سرخوشانه ای زد:

 
 _پس حله دیگه، موندنی شدیم.

 
اصرار بیدا شاکی بود، راهی به از بین بردن آسایش زن و شوهر ماهرخ از این 

 نبود و نمی دانست آن ها هیچ موقعیت خصوصی برای هم خلق نمی کردند.
 

صراری هم از  شت، اما برای راحتی نازنین ا شان ندا داوود حرفی برای ماندن 
 خود نشان نمی داد. فقط جمله ای گفت که شاید ماهرخ اخم باز کند:

 
 بینی کک افتاده تو تنش؟ _ نمی

 بمونین مامان، ایندام خونه خودتونه؛ اون ورم هست.
 _چی بگم، یه کارایی می کنه که آدم می مونه توش.

_داداش دو تا رختخواب بده ما این ور اتراق می کنیم، شررمام برین تو پسررتوی 
 اون اتاق.

 
 داوود موشکافانه نگاهی به چهره ی خونسرد سبحان انداخت:

 
_رختخوابا اون جاست، زحمتش با خودت. دو قدم راه برو، ه مش کنی اون 

 کوه چربیو که فرستادی تو شکمت.



یه ای از خونه  عار یا اونم  ته داوود، تشرررک دارین  یت منو کشرر _مهمون نواز
 خودمون بیارم؟

 _اصول دین می پرسی؟
 پاشو برو بیار دیگه. جای کار کشیدن از فکت، از پاهات کار بکش.

 
شت و سبح شد، پا به اتاق مداور گذا همنی زد و از جایش بلند  ان لبخندی 

 چشمش به رختخواب های مرتب شده ی کنج اتاق افتاد.
 

با این حسرراب که داوود و نازنین کنار هم می خوابند، پس دو تشررک رویی را 
 برداشت و روی شانه اش گذاشت.

 
ن؛ یکیشررم موند واسرره _داداش اندازه همه مون بود، این دو تا سررهم من و ماما

 شما دو تا.
 _بترکی سبحان.

 
نازنین سرررش را با شررسررتن ظرف ها گرم کرد تا حرارت تنش پایین بیاید، چرا 

 دقیقًا سبحان کار دست جفت شان می داد؟
 

 _مادر بیام دو تیکه بشورم زیادن.
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_نه دیگه چیزی نمونده، دست تون درد نکنه. شما برین دراز بکشین، منم صدا 
 دم که اذیت نشین.نمی 

 
ماهرخ گونه ی او را ب*و*س*ی*د و صرردای حسررادت و اعتراض سرربحان را 

 شنیدند.
 

از بعد شررام دلش درد می کرد و نمی دانسررت چرا غذا به معده اش نسرراخت. 
ظرف های آب کشرریده شررده را روی پارچه ای کف آشررپزخانه قرار داد که آب 

 شان گرفته شود.
 

 _نمی خوای بخوابی؟
 بم، ایندا رو جمع و جور کنم مسواک بزنم میام._می خوا

 
صدای زیر افتاده اش را شنید و راحت گذاشتش. رختخواب را پهن کرده بود و 
 بخاری برقی خانه ی مادرش را سبحان آورد که هر دو اتاق را بتوانند گرم کنند.

 سبحان سرش روی بالش نرفته، به خواب رفت.
 

بود و پتو را بیشررتر روی تنش کشررید و  ماهرخ هم لبش به ذکر گفتن مشررغول
 چشم روی هم گذاشت.

داوود گوشه ای منتظر نازنین نشسته بود، کمی بعد سر و کله ی هراسانش پیدا 
 شد که بی صدا و با سرعت سراغ چمدانش رفت.



 
حرکاتش را زیر نظر داشررت و حرفی نمی زد، نازنین با حرص و عصرربانیت به 

ا تا این حد احمق اسررت و فراموش کرده اسررت خود بد و بیراه می گفت که چر
 وسیله ای تا آن اندازه هروری را همراه خود نیاورد.

 
ناامید از گشتن و نیافتن، بغض کرد و بر بختش لعنت فرستاد که نیمه شب باید 

 چه می کرد!
 

 داوود سکوت بیش از این را جایز ندانست:
 

 _چته دور خودت می چرخی؟
 

شدت  گرفت و رویش را به طرف دیوار چرخاند، با محمد هم نازنین گریه اش 
 هیچ وقت حرفی نمی زد از این مشکل.

 
 _با تورم دختر، صدامو داری؟

 
شد و خود را به  سکوت بیش از اندازه  باز هم جوابی نگرفت، کمی نگران این 

 نازنین رساند و پشت سرش دو زانو نشست.
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شت و آرام برگرداندش شانه اش گذا ستش را روی  ، با دیدن هق هق خفه اش د
 و باران چشم هایش جا خورد:

 
 _گریه ت واسه چیه دیگه؟

 نازی خانم با تورم!
 

 با چه رویی می گفت پد بهداشتی ندارد و الزمش است؟ آن هم به داوود!
 

 طاقتش سر آمد، تشر آرامی زد:
 

 _نازی رو روانمی، یه کالم بگو دردت چیه که این شد قیافه ت؟
 

 _هیچی.
 ی و.... الاله االالله!_هیچ

 مشکلی داری؟ جاییت درد می کنه؟
 نکنه دلتنگ خانواده ت شدی آره؟

 
نازنین سرش را باال انداخت و اشک هایش را با کف دست پاک کرد اما باز هم 

 سیالبش روان شد.
 

 _خب عین بچه آدم بگو چی شد؟



 
صبح منتظر بماند  ست تا  سی نمی توان هعیت اورژان ودش و خنازنین با آن و

 برای خرید برود.
 با تته پته خواست حرفش را بزند:

 
 _یه چیزی الزم دارم.

 _خب، حاال بگو چی؟
 

نازنین با درماندگی و چهره ی اناری نگاهش کرد، داوود به او نزدیک تر شررد و 
 دستش را در دست گرفت:

 
 _چی الزمته برم بگیرم برات؟

 
 فقط توانست بگوید داروخانه آن طرف ها هست؟

همین گفتن، داوود را به یاد لوبیای قرمزش انداخت و نگاه خودش هم رنگی 
 از شرم مردانه به خود گرفت.

 
دستی به گردنش کشید و ساعت دیواری نگاهش را شکار کرد، می شد خود را 

 به داروخانه ی شبانه روزی برساند.
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 فت:گبه پا خواست و شلوارش را به دست گرفت تا اتاق کنار عوض کند، فقط 
 

سونامی که بدتر  شکاتو پاک کن، گفتنش از  شاپالله بازه، زود میام. اون ا _ان 
 نبود دختر جان.

 
 رفت و نازنین با بغض خاموشی در انتظار ماند.

رفت و برگشت داوود چهل و پنج دقیقه ای طول کشید، نایلون مشکی رنگی را 
 .دستش گرفتجلوی صورتش گرفت و نازنین با شرم دخترانه ای با لرز از 

 
نازنین از اتاق خارج شد و داوود همان جا با لباس بیرون روی تشک وسط اتاق 

 نشست.
یکی شرردن از این اتفاقات هم در پی داشررت، گوشرره ی لبش کمی باال پرید. 

 خودش هم مانده بود به مسئول فروش داروخانه چه بگوید و چه بخواهد!
 

 زده تری وارد شد و همان جا ماند.کمی بعد نازنین با رخ بازتر و نگاه خدالت 
صرردای داوود کمی خش دار شررده بود، نگاه نافذ شررب مانندش را به نازنین 

 دوخت:
 

 _بیا ایندا.
 



شده اش انداخت، همچنان  ست دراز  نازنین با کندکاوی نگاهی به داوود و د
 مصر بود سر جایش میخ بماند اما تکرار داوود او را به جلوتر هل داد.

 
رسررمی الزمه ملکه الیزابت؟ توان منه داوود همینقده. بیا ت ررمین می _دعوت 

 دم نخورمت، هنوز معده م سنگینه واسه شامی که خوردم.
 

نازنین به خود جررتی داد و کنار پای داوود ایسررتاد، دسررتش را گرفت و او را 
 کشاند روی پای خود...

 
تنش زندیر کرد و او  بدن نازنین در آن واحد منقبض شد، داوود دستانش را دور

 را به خود چسباند.
یکی از دستانش را باال آورد و گره روسری نازنین را باز کرد. دلش کمی نزدیک 

 شدن و خط خطی کردن مرز خودساخته ی بین شان می خواست.
 

 دست عقلش را هم سپرد به دلش، نمی تاخت و آرام پیش می رفت.
شت شت و گیره ی موهایش را در آورد و کناری گذا ست دا شان را دو ، بلندی 

 حس خوبی می گرفت از لمس تار به تار موهایش...
 

دسررت دیگرش را دایره وار روی شررکم نازنین می کشررید که کمکی برای بهتر 
 شدن حالش باشد.
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تمام این مدت نازنین مسرخ گرمای سروزان سرینه ی داوود بود و صردای نفس 
 هایش هم یکی در میان بلند می شد.

 
ش را به موهای نازنین چسباند و دستانش او را بیشتر و گرم تر به خود داوود سر

 فشرد.
 گوشش را هدف لب هایش قرار داد و نزدیک نرمه ی آن، زمزمه کرد:

 
_هر جور که اومدی و موندنی شرردی، محرم من و زندگیم شرردی، هموندورم 

 جات با هر شرایطی تو فکر و مغز داوود محفوظه.
 م که بگی باز داوود گوشش می شنوه.حرف نذار تو دلت، بد

 
 یه امشبو به حال دلم راه بیا که بد خرابم، ازت هیچی نمی خوام؛ فقط راه بیا...

 می خوام یکی با دل داوود راه بیاد، اگه اون آدم زنم باشه حالم بهتره.
 

شی برای قبول یا رد حرف های داوود نمی  سکوت مطلق بود، هیچ واکن نازنین 
 زد.

 اهش پیش آمده بود، که کارشان به اجبار و اکراه کشیده نشود...کاش از ر
 

 _نازی یکم کنار بیا، مرزمو می دونم.
 



شالش را  شک کشاند.  سکوت دوباره اش، او را از روی پایش پایین و روی ت با 
 کامل از سرش در آورد، پتو را کنار زد و خود را به او چسباند.

 
گذاشررت برای نازنین، با دودلی سرررش را دراز کشررید و بازویش را روی بالش 

شت به داوود خوابید که حال دلش و داغی گونه هایش را نبیند و  شت اما پ گذا
 حس نکند.

 
ست دیگرش را روی تنش قرار داد.  شید و د شان باال ک داوود پتو را روی جفت 
سررینه اش باال پایین می شررد و نفس های عمیقش از حال خرابش خبر می داد 

م ما مرد  لک بسررتن نیم خیز شرررد و ا بل از پ هایش بود، ق پای حرف  ندن  ا
 ب*و*س*ه*ای کوتاه روی شقیقه اش نشاند و گفت:

 
 _ممنون واسه امشب.

 
موهایش را کنار زد و پیشانی را هم به مهر، نشانی زد و سر چسباند به موهایش 

 و شد نفس؛ نازنین امشب شد هوایش...
یایی آرامش بود، فقط هم برایش دن برای دل همین  ین حق نفس گرفتن 

 دردمندش بس بود...
 

**** 
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سبحان را بیدار کرد و بی توجه به  صدا  سر و  سحر، ماهرخ بی  صبح کله ی 
تاق روی هم  ها را مرتب گوشررره ی ا غرغرهای همیشررگی اش، رختخواب 

 گذاشت و وادارش کرد با هم بروند تا زن و شوهر راحت باشند.
 

شنید با همان شخندی زد و به در  سبحان که این را  شی از خواب، نی گیدی نا
 اتاق شان نگاهی انداخت.

ساس  سد! ته دلش او هم اح ست حال داوود را با این ترفند خودش بپر می خوا
نیاز می کرد به دختری از جنس نازنین و ساحل، با همان رنگ و لعاب قداست 

 وجودی شان...
 

ایمان داشت، مثل دیدن هر چند ساحلش بی آبرو شد اما او به پاکی خواهرش 
 خورشید در روز و ماه در شب.

 
شان نبود، ماهرخ تمام  سهراب بودند اما انگار رگی از او در تن  تخم و ترکه ی 
زندگی اش را خرج این سه فرزند کرد و خود همیشه کمبودهایش را، بی شوهر 
ماندن هایش را، کتک خوردن هایش را به دوش کشید و صدایش به گوش در و 

 ایه نرسید که آبروی فرزندانش حفظ شود.همس
 

 که پس فردا کسی با طعنه و تمسخر نگاهش را حواله ی نور چشمانش نکند.



شی های کوچک  سیر بود و آن ها را قانع به خو شم و دل  با تمام نداری ها، چ
 بار آورد.

 
نازنین تکان خفیفی خورد و چشررم های داوود باز شرررد، عالی ترین نبود اما 

 شبی بود که بعد از ساحلش تدربه کرد.بهترین 
 

حریمش را حفظ کرد و کمی فشررار احسرراسررات به غلیان در آمده اش کاهش 
 یافت.

دلش تا مرز سرریراب شرردن می خواسررت اما نه امروز و با این مرز کشرری ها و 
 کدورت ها... فقط می دانست این دختر را می خواهد نه به اجبار، با دلش...

 
شدن روحش را  ست، راه کوتاهی نبود اما غیرممکن درگیر  برای دلش می خوا
 هم به نظر نمی رسید.

انگشتان کشیده و مردانه اش میان موهای همسرش نشست، رنگ شب بود و 
 موج دار.

 
کمی دارایی و حسررابش را در ذهنش زیر و رو کرد، تا حدودی با کار زیاد و بی 

 داشته باشد. وقفه ی این مدت توانسته بود چیزی به اسم پس انداز
تکان های نازنین مداوم و آرام بود، می دانسررت بیدار شررده و به دنبال راه فرار 
اسررت اما با قرار دادن پایش روی پاهای او، همه ی مسرریرهای رو به رفتنش را 
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صبح داوود ق ا  ست اما کمی اذیت کردن حالش را جا می آورد چون نماز  ب
 شده بود.

ت، موهایش را از صورتش کنار زد؛ لرزش روی آرنج دست راستش خیز برداش
 پلک هایش باع  شد گوشه ی لبش باال برود.

 سرش را به گردن نازنین رساند و ب*و*س*ه*ای زد:
 

 _بازی پوکر بلدی؟
 می دونی چطور حریفو باید ببازونی حتی اگه در حال بردن بود؟

 
 از شقیقهپلک روی هم لغزاند و چشم هایش را باز نکرد، داوود با سر انگشت 

 تا چانه اش خطی کشید:
 

به خودش و  که  قدر مطمئن  ماش، اون ید مطمئن زل بزنی تو چشرر با _فقط 
 دستش و فکرش شک کنه.

 اون موقع سکه ی شانستو دریاب و بازی باخته رو به نفع خودت تمومش کن.
 

 ب*و*س*ه ی دیگرش را روی شانه ی نازنین نشست:
 

مطمئن باشی، حتی قواعد بازی دنیا  _اگه از کاری که می خوای اندامش بدی
عوض میشرره و دیگه حریفت نیسررت؛ زور نمی زنه واسرره به کرسرری نشرروندن 

 حرفش.



 
دسررتش را روی تن نازنین نامحسرروس حرکت داد و روی شررکمش مک  کرد، 

 سؤالی بود که باید می پرسید:
 

 _درد نداری دیگه؟
سنامه شنا سم و  ش اگه نفهمه کی  نگو خوابی که داوود می ره دنبال تعویض ا

 چیکاره ست!
 

شرد  شت اما خنده اش گرفت، لبش را روی هم ف نازنین با تمام دلهره ای که دا
 اما حرکتش از چشم های داوود دور نماند:

 
 _شیطنت اگه نداشتین که دست راست شیطون نبودین شما زنا!

 
سرش برگشت و  شد و حالت تدافعی گرفت،  سرعت باز  شم های نازنین به  چ

 فاصله ی نگاه شان فقط به چند سانتی متر رسید:
 

 _کی مدبورتون کرده با دست راست شیطون نشست و برخاست کنین؟
 

 داوود همین را می خواست، که رگ خواب رفته ی زنانه اش را بیدار کند:
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 _خواب بودی که!
 چشات باز نمی شد! چی شد یهو؟

 
 گرفت:نازنین که متوجه سوتی خود شد، نگاهش رنگ خنده 

 
 _مسئله ناموسی پیش اومد نمی صرفید ادامه ی خواب!

 
 داوود لبخندی زد و سرش را به سر نازنین چسباند:

 
 _اگه غیرتی می شی فقط واسه داوود شو...

 اگه بد شدم واسه این نبود که بد بودی، بذار رو حساب بد بودن روزگار...
 و ندارم رفت...اگه همه چیتو ازت گرفتم، بذار رو این حساب که دار 

 
 _همه زندگی مو ببخشم؟ می شه؟

 
 داوود سرش را باال گرفت، زالل شد چشمان نازنین؛ شیشه ای شد و شکننده.

سنگین  شت دیوانه اش می کرد، اولین خرج کردن ها از دلش  اولین حس ها دا
 بود:

 
 _چی می خوای بدونی؟

 



کج شد و فاصله نازنین تمام شداعتش را جمع کرد، سرش روی بازوی داوود 
 اش کمتر؛ بغ ش را پس زد:

 
_چی به بابا گفتی که دیگه حرفی نزد و همه چیو سرپرد دسرت خودم که بیام یا 

 نیام؟
همه امید دل یه دختر به باباشه، شکستم وقتی بابا کوتاه نیومد اما ساکت شد. 

 پشتم خالی شد، می فهمی منو؟
 چطوری بگذرم از همه کاب*و*س این مدتم؟

 
شک ر شود ا سبک  اه گرفته بود به چهره اش و داوود فقط گوش می داد تا کمی 

 از حدم نگفته هایش:
 

 _می دونی چقد سرافکنده شدم؟
 می دونی نگاه مامانم مثل نیش عقرب مینشست رو تن و بدنم؟

می دونی یه دختر وقتی همه دار و ندارش خالصرره شررده به یه چیز، وقتی اونم 
 همه جور حسی؟ازش بگیرن؛ خالی می شه از 

 می دونی اگه زن بودنش واسه خنک شدن دلی باشه
 

 دیگه از زنیتش فراری می شه؟
 اینارو اصاًل می دونستی و بازم انداختیم تو چاه بی آبرویی؟
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صرردایش به هق هق نشررسررت، داوود همه را می دانسررت چون دیده بود، که 

 چشیده بود، که ساحلش کشیده بود...
 

شه ی سرش را روی بالش  سمدی گو شک  سقف زل زد، قطره ا شت و به  گذا
شاند  ست بچ شیده بود اما خوا ست و دردش را چ شمش النه کرد. او می دان چ
صد حریم عزیزش را کردند و تاختند و از روی خاکستر  به آن هایی که روزی ق

 به جا مانده اش، رد شدند...
 

 به درد آمد: قطره ی پر حرف و موذی چکید و راه گرفت میان موهایش، دلش
 

 _یه روز جواب سؤالتو می گیری...
 _تا اون موقع به زن بودنم فکر نکن، باشه؟

 _باشه...
 

هربان  سید،  صدای موزونی که به گوش ر سکوت کردند و تنها  هر دو دقایقی 
 قلب شان بود.

 
 _نمازم ق ا شد.

 _تقصیر منه؟
 



 داوود سرش را چرخاند، نگاهش را دوخت به چشم های نازنین:
 

 _آره.
 _من نیومدم دعوتی خونه همسایه، به زور منو برد تو خونه ش.

 
داوود تن او را به خود فشرررد، کمی م*س*ت*ی برای ش*ر*ا*ب شرردن الزم 

 بود؛ کمی انگور...
 

 _لونه ت سرد بود؟ لرزیدی؟
 

نازنین میان شرررم و صررداقت دسررت و پا می زد، هنوز زود بود برای بی پرده به 
وی دلش رد زخمی عمیق از این مرد؛ جا خوش کرده حرف نشررسررتن وقتی ر

 بود.
 

 اما آدم راست را دروغ  و دروغ را راست نشان دادن نبود:
 

 _نه.
 

 چه کسی ش*ر*ا*ب را ابداع کرده بود؟
 وقتی بی می، می توان این گونه م*س*ت شد...
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شوقه اش دور مانده و با آن؛ دل به غیر  ساخته، از مع شاید او که ش*ر*ا*ب را 
 معشوق سپرده آن هم با حواسی پرت و نگاهی لغزان...

 
سیاهی اش را در آن ها بدر  شم های قهوه ای نازنین،  شم دوخت به چ داوود چ

 می کرد و از تن می شست غبار نشسته روی زندگی اش را.
 

امروز نه تعمیرگاه می رفت و نه پا از خانه اش بیرون می گذاشت، همین روز را 
نار دنیای آرامش؛ برایش پرکارترین و عالی ترین روز می به شرررب پینه کردن ک

 شد.
 

زمزمه هایش رنگ خواسررتن داشررت اما حواسررش جمع بود که زیاده پا را وارد 
 حریم این دختر نکند.

 
 _من انقد بد بودم که این راهو....

 
ستش یقه ی لباس  سینه اش محب*و*س ماند؛ د شد، نفس در  صدایش قطع 

 کشید.داوود را به چنگ 
 

داوود چشرم های سررخ و سررمسرتش را باز کرد، اشرک چشرم نازنین او را از 
 پافشاری روی خواسته اش بازداشت؛ لبش را از لب های نازنین فاصله داد.

 



گردن کشید و اشک گلوله شده ی پای پلکش را مثل شبنم مانده روی گلبرگی، 
 بلعید:

 
 مال خودم کردمت... _چون خوب بودی و عیارت واسه داوود قیمت نداشت،

 
 کمی زل زل به نگاه کردنش ادامه داد:

 
_عصررر بریم واسررت حلقه بگیرم، طوق نمی ندازم ولی می خوام که مال من 

 بودنتو همه بدونن و ببینن و چشم بگیرن.
داوود سر هر چی بذل و بخشش کنه، واسه حریم خونواده ش حاتم طایی نمی 

 شه...!
 _حلقه نباشه یعنی تعهد نیست؟

_تو بالم که بزنی، پروازم که بکنی؛ می دونم فقط جلد یه خونه می شرری، نه 
 صد تا سقف و آشیون...

 جنست این مدلیه، به قول سبحان خدا یکی یارم به زور یکی!
 

 نازنین با یادآوری شیطنت های آمیخته با شیرینی سبحان لبخندی زد:
 

 _خیلی شوخن، ولی حواس شون هست تا کدا پیش برن.
 منظور می خندونن یا حرفی رو می زنن.بی 
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شم دوخته بود تا اینکه از حرکت  داوود فقط به تکان خوردن لب های نازنین چ

 ایستادند:
 

 _ناراحت کردم؟
 _بابت؟

 _تعریف کردن از برادرت، آقایون حساسن.
 

 کمی چالش برای به دست آوردن شناخت بیشتر الزم بود:
 

 _به چی؟
 

 انداخت:نازنین شانه ای باال 
 

 _به اینکه جلوی اونا از یه همدنس شون بگی.
 _درسته.

 _پس ناراحت شدی؟
 

 داوود از این بازی خوشش می آمد:
 

 _نه.



 _گیج شدم.
 

 داوود سرش را به گوشش رساند و نرمه ی آن را میان حصار لب هایش گرفت:
 

 _نشو...
 

وود عاصرری قلب نازنین بی وقفه و بی مالحظه می زد، از حمالت ناگهانی دا
صاًل به فازش نمی آمد و زمانی عقب می  شید که ا شده بود؛ وقتی جلو می ک

 کشید که کاماًل در حسش غرق بود.
 

شت که هم خودش، هم قلبش و هم  سلط رفتاری خوبی دا شک این مرد ت بی 
 غ*ر*ی*ز*ه اش را کنترل می کرد.

 
شه ی لبش زد، ناگهان خن شش را رها کرد و ب*و*س*ه ای روی گو ده اش گو

 گرفت و نازنین متحیر از این تغییر ناگهانی فقط چشم شده بود برای این اتفاق.
 به خود مسلط شد:

 
 

 _می دونی یاد چی افتادم؟
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یه فیلم قدیمی بود بچگیام دیدمش، بهروز وثوق به زنه گفت به قول کاشررونیا 
 قربون این لبا برم که استخون نداره!

 
 _خیلی ازم بدت اومد؟

 
 فقط سر تکان داد.نازنین 

 
 _از همون اول بدت اومد از داوود؟

 
 باز هم سرش را جنباند اما به سمت باال، لب داوود کمی باال رفت:

 
_یا دیشرررب چیز خورم کردی که از رختخواب و خودت دل نکنم یا اینکه من 

 چیزی انداختم باال که حال رفتن و کارو امروز ندارم.
 خواستم و تو دنیایی چیز!_به من انگ نچسبون، من یه چیز 

 _خب همون یه چیزی که خواستی باب این شرایطو جور کرد.
 چرا بداخالق نمی شی؟

 
 نازنین چشم درشت کرد و چهره اش نمکی تر شد:

 
 _چرا باشم؟

 _لوبیای من بداخالق می شد.



 
 لبخندش تلخ شد و با درد پرسید:

 
 _زنت؟

 متأهل بودی؟
 

 روی پتو را شمرد: داوود چشم از او گرفت و گل های
 

 _خواهرم...
 

 نازنین نیم خیز شد:
 

 _خواهر داری؟ کداست؟ متأهله؟
 

داوود دستش را از زیر تن نازنین بیرون کشید و روی رختخواب صاف نشست، 
 موهایش را نصفه و نیمه مرتب کرد:

 
 _شامت که رفت زیر زبون، یه صبحانه میدی؟

 _سؤالم جواب نداشت؟
 میبرمت دیدنش. _االن نه ولی یه روز

http://www.roman4u.ir/


 
 کمی از کندکاوی نازنین تقلیل یافت، تازه یاد خواسته ی داوود افتاد:

 
 _فقط چایی و پنیر آماده کنم یا خاگینه؟

 
داوود که دیشررب با همان لباس بیرون به خواب رفته بود، شررلوار ورزشرری نوک 

 مدادی رنگی برداشت و در همان حین گفت:
 

شید فرق نمی کنه،  شقت ک ستم. هر چه پیش _هر چی ع صول نی تو مود ادا و ا
 آید خوش آید.

 
نازنین موهایش را جمع کرد و شرررالی پوشررید که به حیاط برود، داوود لباس 

 عوض کرده گوشی به دست به او نزدیک شد:
 

 _چرا شال انداختی؟ سبحان رفته سر کار.
و ر _می دونم، ولی دیوارا زیاد بلند نیسررت؛ شرراید یکی به هوای کبوتراش بیاد

 پشت بوم خونه ش، همه دید دارن به هم.
 

داوود سرررش را از گوشرری در آورد، با این قالب جدی اش بیشررتر به دل می 
 نشست.



سید،  شان را طی کرد و به کنار او ر قدم هایش بلند بودند. ف ای کوچک اتاق 
 نازنین همچنان منتظر مانده بود.

 
شتری،  ه ساحل لب های تشنه اش را بسرش را پیش آورد و این بار با تحکم بی

دریای بی کران پاکی نازنین رسررراند و جان گرفت از متانت و حیای ذاتی این 
 دختر تازه عزیز شده برایش.

 
 بعد از یک وقفه ی طوالنی، سرش را باال آورد؛ صدایش گیراتر شد:

 
 _شکر...

 
شت به کام داوود قدم شد، دنیا دا بر  فقط همین واژه زمزمه ی میان لب هایش 

 می داشت. شاید...
 اما این دنیا بی حساب خرج کسی نمی کرد، تاوان می گرفت.

 
تاوان شررادی های ذره به ذره جمع شررده ی داوود چه بود که دنیایش را به آتش 

 کشید و خرمن نگاهش به حسرت نشست...!؟
 

شد تا هوایش  سط اتاق ماند و داوود از اتاق خارج  ستپاچه و حیران و نازنین د
 تر نشود برای داشتنش. هوایی
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مرز میان عشررق و نفرت به مویی بند اسررت اما مرز میان تردید و انتخاب، به 

 چه؟
ته دلش کاشرری گفت و زمزمه اش حسرررت وار ادا شررد، که ای کاش نازنین 
ست دنیای مردانه اش را به  شت؛ که می توان سرش ندا ها و پ صنمی با حاج ر

ست و نیستش در او  شد و ه شود، اما نمی بودنش جال بخ شتنش خالصه  و دا
توانسررت به خودش دروغ بگوید که با دیدن چشررم های نازنین؛ حاج رهررا از 
یاد و خاطرش می رفت؛ تنها او می ماند و حس  مغزش می رفت، محمد از 

 شکوفای دل داوود...
 

چون پر سرربکبال بود، مردانگی خرج شررده بود از کیسرره ی دلش؛ نازنین از او 
 ام بدی هایش.دوری نکرد با تم

 
نازنین، بذر مهر و  باید بذر می کاشرررت روی صررفحه ی ترک خورده ی دل 

 عشق... شاید ندات بخش آتیه شان شود!
 

**** 
 

 _داوود بی خیالش شدی؟ نمی بینی مرتیکه بی شرف شب نشده پیداش شد؟
 من که فردا مدبورم برم بقیه خدمت، حداقل دو هفته ای نیستم.

 



تا  باز اون خوک نتازه تورم که سررر کاری  بعدازظهر، اینا رو چی کار کنیم که 
 بهشون؟

 _سبحان درست حرف بزن.
 

این مدارا کردن های داوود حرصش را در می آورد، این پدر لیاقت تف انداختن 
کف دستش را هم نداشت؛ حتی بعید می دانست زمان تولدش دست نوازشی 

 به صورتش کشیده باشد.
 

انقد حساسی؟ نباید گفت باال چشمش ابروئه! تو چرا  _ای بابا، تو چرا رو این
 بهت برمی خوره؟

_هر گندی که باشرره، تخم و ژن من و تو از اونه. پس با فحش و لگد انداختن 
 سمت اون، خودتو خراب می کنی.

 _مگه من مثل اون بی چاک و دهنم؟
 

 داوود سرش را از کامپیوتر ساحل در آورد:
 

 _فعاًل دست کمی نداری!
 

حان صورتش را مچاله کرد و خود را روی تخت ساحل پرت کرد که صدایی سب
 در آمد و راست نشست.
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 داوود برگشت و سری تکان داد با خنده:
 

 _تازه تو ورژن وحشی ترشی!
 هیکل گنده تو پهن می کنی رو تخت یه دختر چهل کیلویی؟

 _خب بابا حواسم نبود.
ساحل بفهمه گند زدی ب شه _االن ترک کرد چوبش،  سرت خراب می ه اتاقش؛ 

 بدبخت.
 

سرربحان که حال درگیر شرردن با سرراحل را نداشررت، از روی تخت بلند شررد و 
 دست در جیب به صندلی تکیه داد:

 
 _جان سبحان نمی خوای دو کلمه بگی بترسه و به پر و پای این دو تا نپیچه؟

 _می گم اما به وقتش.
 امل شه وسط آسمون؟_واسه درس اخالقتم ساعت خاص داری؟ ماه باید ک

 _مگه گرگ نما شدم که منتظر قرص آسمون باشم؟
 

 سبحان لحن شاکی اش را به خنده ای جان بخشید:
 

_بهتم میاد، یه قیافه میای طرف مسررتراح واجب می شرره! اگه دوچهره باشرری و 
 گرگ درونت فعال شه، می شه روت بیشتر حساب کرد.

 



 داوود نگاه متأسفی به چهره اش انداخت:
 

 _این االن نظریه ی خر جفتک زن درونت بود؟
یکم متعادل باش سبحان، معلوم نیست سر تو چی به خورد خودش داده مامان 

 که توی اعدوبه شدی حاصلش!
 

 سبحان صدایش را از ترس ماهرخ پایین آورد:
 

 _اینو از سهراب بی وجود بپرس که سر من چقدر فشار تو کمرش بوده!
 

به سرربحان زل زد، او هم که اوهرراع را خراب دید؛ داوود با نگاهی پرغ ررب 
 خودش را به آن راه زد:

 
 _میگم هوا چقد سرده، نمی شه رفت بیرون.

 
سینه  ست هایش را روی  ستاد، د شد و روبروی او ای شت میز بلند  داوود از پ

 قالب کرد:
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سالت نمی  سن و  _اگه فقط یه بار دیگه چرت از دهنت درآد، نگاه به هیکل و 
بحان؛ سرتو تو چاه همون دستشویی فرو می کنم که یادت بیاد کی ادب کنم س

 به کار ببری!
 

ست، اما  سهراب چی سم  شت این حمایت داوود از ا ست پ سبحان نمی دان
 حرمت داوود را زیر پا نمی گذاشت.

 
گوشررمالی دادن به سررهراب حواس او را از دنبال کردن نگاه آن جوان غریبه و 

 در پیله مانده ی چشم های ساحل پرت کرد.رنگی شدن پروانه های 
 

 او رفت و شانه های داوود باید به تنهایی تاب می آورد پیشامدهای در راه را...
 

 _داوود مادر؟
 _بله؟

 
 ماهرخ مردد گوشه ی لبش را گزید:

 
 _یه لحظه بیا کارت دارم.

 _نمی شه همین جا گفت؟
 

 ماهرخ صدایش را پایین آورد:



 
 شنوه، چشم و گوشش باز می شه._نه ساحل می 

 
 جفت ابروهای داوود باال پرید:

 
 _قراره چی تو گوشمون بگی که اوهاع اون فسقل خراب می شه با شنیدنش؟

 
 ماهرخ چسبید به داوود و سر در گوشش برد:

 
 _این مسعود، پسر مرهی خانمو که می شناسی؟

 _خب؟
رفت و اومد داشررته، به _مثل اینکه سرراحل رو یکی دو باری تو کوچه دیده که 

 مادرش گفته. اونم پرس و جو کرده فهمیده چشمش ساحل رو گرفته.
 

امروز قبل ظهر یه سر اومد حال و احوال، بعدشم اشاره زد به اینکه مسعود تازه 
 از سربازی برگشته و رفته وردست باباش تو خشکشویی.

 
وشررم ت زیر گگفتم دختره بچه سررت هنوز، تازه دیپلم گرفته. ولی خب هی گف

که منم گفتم با داوود حرف می زنم و جوابم همونه که اون بگه. حاال چی می 
 گی مادر؟
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داوود از همان خط اول، باقی جمالت را پیشرراپیش از بر بود؛ مگر سرراحلش 

 چند سال داشت که او را پی زندگی مشترک بفرستد؟
 

و به سررن او حق جلو رفتن داشرررت، باید از زندگی اش بیشررتر لذت می برد 
 مناسبش عروس و همسر و مادر الیقی می شد.

 
_بگو جواب ما منفیه، سرراحل باید کنکورشررو بده و حواسررش پرت این مورد 
شو بکوبه و تکرار کنه، بگو حرف آخر اینه  ست میخ شه. اگرم دیدی بازم خوا ن
که اگه دختر این خونه و خواهر داوود واسشون خواستنی شده؛ پس پاش یکی 

 کنن که از آب و گل در بیاد و تکلیف دانشگاش مشخص شه. دو سالی صبر
_باشرره مادر، آره این جور بهتره. هر چقدر ما رو نفرسررتادن دو کلوم سررواد یاد 

 بگیریم، ولی دلم می خواد بچه هام درس شونو بخونن.
 

 داوود نگاه مهربانی به چهره ی ماهرخ انداخت:
 

شررونو می خونن. فرقی با بچه  _می خونن مامان، تا وقتی من هسررتم اونا درس
 ی بقیه مردم ندارن.

یه زنگ بزنم و جوابو بگم.  پاشررم برم خونه شررون  مادر،  بده  خدا خیرت  _
 حواست به در اتاق این دختر باشه که نیاد بیرون.

 



 _باید آخر عمری بادیگارد در اتاق شونم باشم! حواسم هست.
 

سبانده بود، ساحل گوش به در چ سش نبود که  با هر کلمه ای که داوود  اما حوا
 بر زبان می آورد؛ قلب ساحل بیشتر می گرفت و سست تر می شد.

 
 محمد غایت آرزوهایش بود، اگر کمی زودتر می رفت چه می شد؟

 اگر هم درس می خواند و هم سر زندگی می رفت چه می شد؟
 

 تکیه اش را به در داد و در خود جمع شرد، جواب قول و قرار گذاشرته با محمد
 را چه می داد؟

 ستاره باران چشمانش، نامه ی محمد را نشانه گرفت...
 

 نامه ای که امروز بعد از کالسش، بدون هیچ حرفی به دستش داد و رفت.
 تای نامه را باز کرد و برای بار پنداهم خط به خط، واج به واج آن را از بر کرد.

 
 بگو چگونه 

 بمیرمت
 که اینگونه

 در من نفس می کشی! 
 و چگونه بگ
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 وابسته ی بودنت نباشم
 که اینگونه 

 زندگی ام را با من قدم می زنی!
 و خنده ات را 

 بیخ گوشم جا می گذاری!
 بگو چگونه                           
 در تو حبس نباشم                          
 که اینگونه                          
 در من جاری هستی!                          
 تو بگو چگونه                           
 ترِس از دست دادنت را                           
 نداشته باشم                          
 که اینگونه                          
 با تو حالم خوب است!                          

 
 

 کوچکش را به این واژه ها بند کرده بود و مرثیه می خواند. دل
کاش می توانسرررت جوابی به نامه ی محمد بدهد و او را پایبند نگاه شرربنم 

 نشینش کند.
 



شته بود.  شد، پایین نامه آدرس ایمیلی به نام محمد نو در مغزش جرقه ای زده 
ست اما وقت برای تلف کردن  سش چرا دقت نکرده بود را نمی دان شتن ح و ک

 نداشت.
 

 در اتاق را به آرامی باز کرد، سرش را بیرون آورد و دنبال ماهرخ و داوود گشت.
 احتمااًل صدای در چند دقیقه پیش مربوط به رفتن داوود بود.

در را بست و جهت اطمینان کلید را چرخاند، دست روی سینه اش گذاشت و 
 نفس عمیقی کشید.

 
ماند صررفحه باال بیاید، کار کردن با یاهو را از سرریسررتم را روشررن کرد و منتظر 

 پرستو و توهیحاتش تقریبًا یاد گرفته بود.
 دو باری هم با آن همصحبت دوستانش شده بود.

 
ند نوارهای  ما یپ کرد و منتظر  تا یاهو را روی نوار آدرس  حه ی  اسررم صررف

 سبزرنگ مستطیل پایین کامل شود.
 

 س ایمیل محمد را وارد کرد.گزینه ی میل را انتخاب کرد و تند آدر
 نمی دانست چه بنویسد، قلبش گندشک وار می زد...
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ترس و دلهره و عشررق نونهالش دسررت به دسررت هم داد و جمله ی گوشرره ی 
سش را با فوت  سرش تایپ کرد و نف شت را بدون باال بردن  کتاب رمانی که دا

 کردن بیرون داد.
نشست روی لب هایش، او هم بدون چک کردن گزینه ی ارسال را زد و لبخند 

 عاشقی کردن دلش می خواست.
 

 ایندا
 که نشسته ام

 آندا، کنار توام...
 

**** 
 

شان بود، نازنین کنج  شید ن ستش کم کرده بود و خور سا امروز هوا کمی از خ
شان می  شید و نوازش  ست می ک سته بود و روی گلبرگ گل ها د ش حوض ن

 کرد.
 

 چهره ی عروس همیشه ساکت و آرامش بود. ماهرخ کنار در ایستاده بود و محو
ست مادرش را می  سبحان هم چای د ساعتی تا آمدن داوود مانده بود و  هنوز 
ست  شرکت بود، نمی دان ساب و کتاب به هم ریخته ی  نوشید و فکرش گیر ح

 کدام شیر پاک خورده ای آن وسط موش دوانده بود و کسری حساب داشتند!
 



ل پرداخت نمی شررود تا برآورد مالی نهایی اندام این یعنی حقوق این ماه کام
 شود.

تنها راه نداتش از این بلوای تازه به راه افتاده ی ذهنش، شرروخی و مزاح کردن 
 است.

 
 همیشه عادت داشت چای را لیوانی بخورد، بیشتر به او می چسبید.

 لیوان را همان جا گذاشت و یا علی گفت و بلند شد. ماهرخ کنار در چند دقیقه
 ای بود که ایستاده و تکان نمی خورد.

 
 راهش را کشاند آن سمت، گردن کشید اما حواس ماهرخ پرت نازنین بود.

سرررش را چسررباند به سررر ماهرخ و از زاویه ی دید او نازنین را برانداز کرد اما 
 اتفاق خاصی نیفتاد.

 نشد که زبان نچرخاند:
 

 ی داری از ناموس مردم؟_ماهرخ خانم چیه؟ دلت زن می خواد که چشم برنم
 

ماهرخ نگاهش را به سبحان داد، دستش باال آمد و نیشگون جانانه ای از بازوی 
 پسرش گرفت و صدای آخ گفتنش را در آورد:

 
 _پوست کرگدن که نیست هی میچلونیش ماهرخ خانم!
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 نمی بینی پوستم لطیفه؟ سیاه شد!
که هیزی در آوردی از  گاه اون طفلی ام کبود شرررد بس  خودت، دختر مردم ن

 نفسشو قورت داده بیرون نمی ده!
 _سبحان تخم کفتر خوردی؟ من که خدا شاهده دهنت ندادم.

 _شما چیزای خوشمزه تری دادی بهمون، از بستنی شم خوشمزه تر بود!
 

 ماهرخ هربه ای پشت دستش زد و از در فاصله گرفت:
 

 ن._حیا سرت نمی شه، هر چی میاد رو زبونت؛ می ریزی بیرو
 داوود حق داره زبونتو کوتاه می کنه.

 
 سبحان که هنوز درگیر نوازش بازویش بود، دنبال سرش راه افتاد:

 
_بگذریم، نگفتی واسرره چی بر و بر داشررتی اونو سررانت می زدی؟ می خوای 

 واسش چیزی ببافی؟
 

دست ماهرخ روی رنده ثابت و بی حرکت ماند، چشم هایش روی اثر انگشت 
 زوم شد:روی در یخچال 

 
 _از روز اول هی به نظرم شیرین بود، مهرش به دلم نشست.



شته ی  شو از نظر گذروندم، دخلی به گذ صورت امروز دوباره رفتارا و برخوردا و 
 من نداره اما شباهتش منو برده تو فکر مادر.

 _اون وقت به کی شبیهه؟
 _یکی که تو نمی شناسیش، اون روزا جوون بودیم.

 
ستش را ر شت و او را به طرف خود چرخاند، سبحان د وی بازوی ماهرخ گذا

 کمی به چهره اش دقت کرد:
 

شه جای  سبحان، هنوزم می  ست نداری گیس گالبتون  شاپالله کم از عرو _ما
 یه ترگل ورگل فرستادت خونه شوهر.

 
سد اما  سر را بر ساب این پ شت که با آن ح ستش را بردا شق کنار د ماهرخ قا

 کرد و ب*و*س*ه ی جان داری روی پیشانی اش زد:سبحان دستانش را مهار 
 

_سرربحان پیش مرگت شررره که اگه تو نبودی، ما االن کارتون خواب کوچه و 
 خیابون بودیم نازخاتون.

 
محبتش با شرروخی بود، غمش با شرروخی بود، همه ی زندی اش را روی این 

 دیوار بنا کرده بود اما قلبش روی مدار دوست داشتن تنظیم بود...
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هرخ کوتاه آمد و تشررر آمده روی زبانش را بلعید اما اشررک به چشررمانش ما
 نشست و سرش را به رنده کردن گوجه های قرمز شسته شده گرم کرد.

 
 _ببینمت مامان؟

 اینا گوجه ست نه پیاز، تو چرا تغییر فاز دادی سریع؟
 _چیزی نیست مادر، دلم یاد اون وقتا افتاد.

سه سوخت جوونیم پای این مرد و زن سه دور موندن از مادر و پدر، وا دگی؛ وا
بزرگ کردن شررما سرره تا؛ ولی همین که پا تو راه خالف نذاشررتین و صررالح بار 

 اومدین، همه بدبختیا و دربدریا یادم می ره.
 

دلم می خواست شمام سهم تونو از باغ دل پدر و مادرم می گرفتین ولی قسمت 
 زار ساله ها شدن.نشد، رفتن زیر خاک و االن سر به سر با ه

 
 سبحان سیبی از یخچال برداشت و گازی به آن زد:

 
 _هیچ وقت ازشون حرفی نزدی که دنبال نام و نشونی ازشون بگردیم.

_بگذریم مادر، خاطرات و روزای کهنه همون جا بمونن و درگیرشررون نشرری 
 بهتره و معقول تره.

شه. چر شاید بین باقی نوه نتیده ها، یکی جفت من با ا از دهن بچه ت _خب 
 می زنی سیب سرخ حوا رو!

 گفتی یه داداش داشتی؟



 _بال نگیری با این فکر خرابت!
آره مدید گل سرسبد پسرای فامیل بود، دخترای مدرد یه مدید می گفتن ده تا 

 از دهنشون سر ریز می شد.
 

 یه پارچه آقا بود، بابام واسش دختر رفیقشو لقمه گرفت.
باألخره الحق دختر آبرودار و ند یبی بود ولی مدید دلش جای دیگه گیر بود، 

 یک دله شد و با همین مه لقا رفت سر خونه و زندگیش.
 

با  یا  ته بود منو بخواه و دور خونوادت خط قرمز بکش  گاری دختره گف ان
 خواستگار دیگه م عروسی می کنم.

به اون دختره عوض  نکرد و دلش واسررره دختره رفته بودا، اما عاقل بود. ما رو 
خداییش با مه لقا خوشی بود که از تو چشاش می خوندی و قند آب می کردن 

 تو دلت.
 _بچه مچه نداشت؟

 _خدا بهشون دوقلو داد بعد دو سال، بر و رویی داشتن که نگو.
 یکیش سیب گاز زده ی مدید بود و اون یکی مه لقا، عزیزدل بابام بودن.

ست مون ب شاید د سی چیزی بده،  هایع _خب یه آدر سید. حق منو  ه دختره ر
 نکن مامان، فرصتا می سوزن به یه پلک رو هم گذاشتنی.

_اگرم آدرسی داشتم، به دردت نمی خورد، اونا چند سال از سن داوودم بیشتر 
 داشتن؛ جفت شونم پسر بودن.
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باد سرربحان خالی شرررد و تفاله ی میوه را درون سررطل زباله پرتاب کرد و به 

 کابینت تکیه داد:
 

 _سبحان فلک زده هر جا بره آفتابه شم باید ببره که به خشکی نخوره!
 دیگه نداشتین کسی رو که بعد من دنیا اومده باشه و دختر باشه؟

_تا اون زمون که من بودم، خواهرم پا به ماه بود. ولی نفهمیدم بچه ش چی بود 
 و چی شد.

 _چرا ول کردی شون؟
 

 ماهرخ لبخند تلخی زد به روی پسرش:
 

 _از اولم پای من به رفتن بود، جلد خونه بابام نبودم ک دل کندم.
 

سرش را پایین گرفت و لحظه های گذشته و اتفاقات به سرش آمده را مثل فیلم 
 سیاه و سفیدی مرور کرد.

سید و داغ ماند روی دلش، چقدر آرزو  سر ر شان به  عمرش در پی دیدن روی 
 ه روی سرش بیفتد.داشت یک بار سایه ی حمایت مدید دو مرتب

 
 خواهرش مهشید چه می کرد و کدا بود؟

 سهراب آمد و شست و برد!



شنید اما هر  سهراب  سال از زبان  صله ی یک  خبر مرگ پدر و مادرش را به فا
 چه ناله زد راهی نشد او را به سر مزارشان ببرد حتی برای ذکر فاتحه ای...

 
ست  شد د شیده بود، زن بودنش ملعبه  سهراب و قمار کرد دردها ک بازیگردانی 

 روی زندگی ماهرخ.
 

اثری از یک لبخند در آن گوشررره ترین خط عمیق کنار لبش حک شرررد، چه 
آتیشی که نمی سوزاندند؛ همیشه هم دودش به چشم مهشید بی نوا می رفت و 

 ماهرخ و نرگس قسر در می رفتند...
 

دسررت به دسررت می نرگس رفیق جان و یار غار ماهرخ بود، هر کس آن ها را 
 دید؛ فکر می کرد آن دو خواهرند و مهشید دختر همسایه!

 
جان شان به جان هم بسته بود، همسن و سال بودند و شیطنت شان گوش فلک 

 را کر می کرد.
مایتش را  مان حس برادری و ح ید هم ه که مد ند  باط بود با هم در ارت قدر  آن

ند بود و مادرش بعد شامل حال نرگس هم می کرد بی چشمداشت، او تک فرز
 او به دردی مبتال شد و نتوانست فرزند دیگری به حاج باقر بدهد.
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حاج باقر هم گوش به اصرررار خاله زنک های دور و برش نداد و پی زن دوم 
گرفتن و فرزند ذکور و پشت داشتن نرفت و زنش نفیسه را تاج سرش صدا می 

 زد و نرگسش را نور چشمش...
 

صرردا می زد و لبخندهای شرریطانی جفت شرران را که می ماهرخ را هم دخترم 
شان می  ست  شکالتی از جیب کوچک جلیقه اش در می آورد و کف د دید، 

 گذاشت و پدرسوخته ای نثار هر دو می کرد.
 

سهراب آتش انداخت به جان زندگی اش و او هیچ  از نرگس هم بی خبر ماند، 
ط هار جوانی و رفتن نشاگاه نفهمید چه خبط و خطایی نتیده اش شد سوختن ب

 و سرزندگی اش.
 

شته ی  سبحان دقیقًا آیینه ای از گذ شیطنت های  شاید اگر می گفت ذات تمام 
خود اوسررت، هیچ کس باور نمی کرد که این زن آرام و خوددار در جوانی اش 

 چه اعدوبه ای بوده است.
 

جرمی نداشرررت جز از خودش گذشررتن و دل به لطف خدا دوختن، باید از 
 دگی اش چند تایی داستان می نوشتند بس که حرف برای گفتن داشت.زن
 

 _مامان فرت و فرت می ری تو هپروت، االن دیگه کدایی؟
 



ماهرخ افکارش را خط می زند و دستش دوباره روی رنده به باال و پایین رفتنش 
 ادامه می دهد:

 
 _اومدی نبش قبر کردی، باز می پرسی کدام؟

 کردم واسه خاطر این مرد، که اونم نشد سایه ی سر.یه عمر زندگی رو چال 
 _خودم می شم سایه سرت.

_سایه ت سنگینه مثل خودت مادر، منم که دیگه از کت و کول افتادم واسه زیر 
 بار سایه ی هیکل تو موندن!

 _مامان مطمئنی زبونمو از خودت میراثی نگرفتم؟
ودم ولی دیگه حیا _من کدا مثل تو بودم بچه جان، درسررته شررر و شرریطون ب

سرت  سم این عادت به  شتم. تو همونم نداری، وقتی دهن وا می کنی می تر دا
 مونده باشه و همه جا همین ریختی حرف نامربوط بیاد بیرون ازش!

 
سبحان بادی به غبغب انداخت، سینه سپر کرد و پاهایش را مثل افسری نظامی 

 به وقت احترام گذاشتن به هم چسباند:
 

شرکت، من پا نمی دم وگرنه _چی فکر  سرت کلی خاطرخواه داره تو  کردی؟ پ
 تا حاال عروسم کرده بودن!

 _خدا مرگم بده، مگه جنست مشکل داره که بخوان عروست کنن؟
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_این اصررطالحه، عروس کنن یعنی بدزدن و ازم یه تندیس طالکوب بسررازن و 
مشعوف شن و  بزنن سر در تهران دقیقًا بغل دست میدون و برج آزادی که همه

 حظ ببرن از دیدن روی ماهم.
 _دست و پای بلوری نداری که قربونش برم، سبزه ای.

 _من کدام سبزه ست؟ گندمی تیره م!
سبزه دیگه؛ بعد اونوقت دختر منور خانم  سبز  سازین،  _از خودتون رنگ می 

 می گفت رنگ دیدم کاهویی!
 از کداتون در میارین اینا رو، خدا عالمه.

شاهد صندوق داریم که اونم جای _خدا  صی نداریم مامان، یه گاو ه جای خا
 اسم رنگ از توش در آوردن نیست!

 
سبحان با تنه زدن  سزایی بارش کرد ولی  سرعت به دنبالش دوید و نا ماهرخ با 
به در، آن را باز کرد و دمپایی لنگه به لنگه ای گیرش آمد و از محل جرم فرار 

 کرد.
 

با شررنیدن صرردای در، از جا پرید و نگران اتفاق افتاده نازنین که غرق فکر بود 
شررد اما با دیدن خنده های بی خیال سرربحان نفسرری گرفت و دسررتش از روی 

 قلبش پایین افتاد.
 

 این پسر انرژی ای مهار نشدنی و تمام نشدنی داشت.
 کاش خانه شان کنار حسین و محمدش روزگار سر می کرد.



 
 ین حال، محبت آمیز داوود بود.هنوز گیج رفتارهای سرد و در ع

حالش قابل وصررف نبود وقتی به جای ب*و*سرره های داوود روی صررورتش 
 دست می کشید...

 
قلبش از این شیرینی های ریز ریز در این زندگی سخت پیش آمده و تلخ شکل 

 گرفته، هرب می گرفت و می کوبید در سینه اش...
 

ح و رفتار داوود یادش می ته دلش آن جایی که هنوز گاهی سررفیدی مطلق رو
شد و جای  سوزن می  سوزن  سر و زندگی اش نازل کرد؛  آمد، با بالیی که بر 

 شان می سوخت.
 

به یک پلک زدن از بین نمی رفتند، هده هایش در گوشش زنگ می زد؛ وقتی 
ید کاری نکرده و  غرورش را به زیر پا رها کرد و به پای داوود افتاده بود که بگو

 ه است سهم دخترانه هایش را...به یغما نبرد
 

داوود سررخت بود و سررنگ، در کنارش صرراحب قلبی مملو از مهر و لبریز از 
 عشق؛ چگونه همه را با هم و تنگ هم حفظ می کرد؟
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سخت که نه، غیرقابل باور و محال  با هر کس مثل خودش تا می کرد و درکش 
به بزرگی یک بود حاج رهررا و محمد ربطی به زندگی داوود داشررته باشررند 

 فاجعه.
 

شد؛ با  صدایش به ندرت به هوار مبدل می  شت و گیرا،  صدایی گرم دا داوود 
همان حفظ آرامشش کارش را پیش می برد اما نگاهش رازآلود و ته آن چشمان 

 سیاه، تلخی گس قهوه را می شد حس کرد.
 

سه چهار در میون  شده بود با همان  شت، دلش هوایی  با خودش که تعارف ندا
سته  ش ست روی نگاه های به غم ن شم نمی ب مهر ورزیدن خاص داوود؛ اما چ

 ی عزیزترین هایش.
 

بدی  به ای هم این  با هیچ آب تو که  مه ی شررران،  به دل ه داوود غمی داد 
 مدسمش از او و زندگی اش شسته و پاک نمی شد.

 
روز اول وقتی گفت دنبال طلب بخشررش از او نباشررد، محکم بود و االن روی 

شبیه بندبازی بود که با هر قدم لبه  ی شمشیر احساس و عقل پیش می رفت و 
رو به جلو، ترس را میهمان جان و دلش می کرد که آیا پایان قدم بعدی سررقوط 

 است یا رهایی؟
 

 _چه خبره امروز تو این خونه؟



 همه رو یه چیزی فوکوس کردن و عین برق گرفته ها یه جا میخکوب شدن.
 داداش؟ تو به چی زل زدی زن

 
 نازنین نگاهش را از کاشی رنگ و رو رفته ی کف حوض گرفت و لبخندی زد:

 
 _چطور؟ غیر من کس دیگه ای ایندوری بود؟

_مامان، سرره سرراعت داشررت با چشرراش وجبت می کرد؛ غلط نکنم داشررت 
مطمئن می شررد سررر پسرررش کاله گشررادی رفته یا نه با این گل به سررر زدن و 

 عروس آوردنش!
 نیست؟_یکم دیر 

شد  شنیدی می گن این ن ست، مگه ن _نه ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه 
 دیگری؛ چاقی نشد الغری!

 
نازنین به این هرب المثلی که تا به آن روز و لحظه به گوشش نخورده بود ریسه 
ای رفت و دستش را جلوی دهانش قفل کرد تا نیش زیادی بازش جلوه ی بدی 

 پیدا نکند.
 

 باید بشینی گریه کنی! _بخند که بعد
هوو که اومد سرررت، من اون روز میام بهت می خندم و می گم اون موقع که 

 جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟!
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 نازنین خنده اش را به لبخند پررنگ و بی آالیشی تغییر داد:

 
_اگه همسرررم منو بخواد هسررتم و اگه یه روز نخواد به هر دلیلی، تا وقتی بند 

 عالقه بین مون مونده باشه حتی قد یه مو؛ می جنگم واسه داشتنش...
 

 سبحان لبخند مهربان و برادرانه ای زد:
 

شت و  سه ماها پ شه وا شانس نبوده تو زندگیش، همی _داوود هیچ وقت خوش 
 پناه بوده.

 ولی االن می دونم که حالش خوبه.
 

 سبحان نگاه عمیقش را به در حیاط داد:
 

چیو سرریاه مطلق می دید ولی حاال خاکسررتری شررده نگاش، زن _یه روز همه 
شون هر چقد گنده  شتش باش که مردا دل  شت بوده؛ تو زنونه پ داداش عمری پ

 باشه ولی بازم دل شون بچگی کردن می خواد و مادری دیدن.
 

 مادری کن واسش ولی زنونه، داوود حقش و جاش وسط بهشته...
 



صویر در کر شک تار کرد ت صری داد که پرده ی ا سرش را تکان مخت م رنگ را، 
 هوایش برگردد:

 
_به هر حال هر گلی زدی به سررر خودت زدی، یه وقتایی عادتشرره پندول می 

 کشه واسه خاطر قد بودناشه؛ ولی مرده زن داداش...
 

داداشم خیلی مرده، میون تموم کثافتی که دورمونو گرفته بود؛ دست مونو کشید 
 و آوردمون باال.

 
ط سرره سررال کوچیکترم ولی می دونم عقلم ده سررالی از اون فاصررله داره من فق

 واسه حساب و کتاب زندگی.
 

سرربحان با کف هر دو دسررت هررربه ای روی ران پاهایش زد و از جایش بلند 
 شد:

 
_خالصرره ش این بود که قدر همو بدونین که بلند نشررده، یکی منتظر فرصررته 

 بشینه جای خالی رو پر کنه.
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نازنین ماند و سررؤال پر رنگ و لعاب سرررش؛ وقتی به او دسررت  گفت و رفت،
به او رحمی نکرد و  که  نده بود  ما کدام خوی انسرررانی در او  درازی می کرد 

 سفیدی اخالقش را لکه دار کرده بود؟!
 

 این مرد جزیره ی ناشناخته ای بود وسیع، مخوف ولی قابل اطمینان...
ست و لمس کرد  ش شانه ی چپش ن ستش روی  جای مهر داوود را و لب فرو د

بست تا دوباره ه*و*س یکی شدن با او در سرش جوالن ندهد و تمرکزش را به 
 هم نزند.

 
به  با مالحظه ی همه جوره اش؛ دلش را  تارش،  عدیب گرم بود و لطافت رف

 یک امتحان کردن مددد برای حل شدن میان تن و بازوان او تشویق می کرد.
 

نگی بگیرند و صررفایی به کاشرری های رنگ به رخ باید به سرربحان می گفت ر
نداشررته ی حوض بدهند و چند ماهی قرمز چهار دم هم آن جا رها کنند تا با 

 هر بار چشم دوختن بهشان، آن ها دلبری کنند.
 

به کمرش گرفت، چقدر دلش هیاهو می خواسرررت و  لبخندی زد و دسرررت 
 هیدان.

 مانند؟که گفته فقط مردان در هر سن و سالی کودک می 
 

 او هم خیال پرواز داشت با حفظ همان رؤیاهای چهارده سالگی اش...



 
 امروز کوکوی سبزی درست کرده بود.

 متوجه شده بود که داوود با زرشک و گردو را با اشتها تر می خورد.
ظهرها نمی رسررید بیاید اما ناهارش را نگه می داشررت که عصرررانه بخورد و 

 خوردن نداشت.خودش هم تنها، اشتهایی برای 
 

خاک پشرت لباسرش را تکاند و رفت غذا را نیمه گرم کند تا وقتی رسرید، هول 
 هولکی کارهایش را پیش نبرد.

 
شه  سبحان را گو سنگک خرید  شان را پهن کرد و نان  سفره ی کوچک دو نفره 

 ی آن گذاشت.
صررردای در آمد، هنوز خدالت می کشررید لبخندی روی لب بنشررراند و به 

 د.استقبالش برو
 

منتظر ماند خودش از راه برسد، خود را به ماهی تابه ی روی گاز رساند و شعله 
 ی زیرش را خاموش کرد که غذایش نسوزد.

 برگشت و داوود را در حال در آوردن کفش از پایش دید:
 

 _سالم.
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سرش را باال گرفت و با لحنی عادی جوابش را داد همان طور که جواب  داوود 
 سبحان را می داد.

 
 حرفی نزد و کوکوها را در بشقابی چید و با چنگالی سر سفره برد.

این را هم می دانست داوود روی تمیزی حساس است و از راه نرسیده، اول آبی 
 به دست و صورتش می زند.

 
زن ها چه چیزهایی را دقت می کردند و به حافظه یشررران باید می سررپردند 

ه*و*س چای بیدمشک می کند و درست مثل مادرش که می دانست رها کی 
 چه وقت گل گاو زبان، یا رنگ چایی اش باید عنابی باشد تا با لذت بخورد.

 
حال اگر از مرد جماعت بپرسی دیروز موهای همسرت چه رنگی داشت، قطع 

 به یقین باالی نود درصد سرشان را می خارانند و بح  را عوض می کنند!
 

دادادی یاد می گیرند؛ درست مثل جوجه ای زن ها از زمان تولد، زن بودن را خ
 باران زده که می داند باید برود تا به مقصد برسد.

 
 _خودت نمی خوری؟

 _نه.
 

 داوود کنار سفره نشست و نگاه نگرفت از نازنینی که کمی چهره اش گرفته بود:



 
 _خوردی؟

 _نه.
 _چرا؟ سنگ داره توش؟

 _نه اشتها نداشتم.
 اشتهاتم خودبخود میاد._بیا یه لقمه بخور 

 
نازنین خواسررت مخالفت کند که نگاه خیره ی داوود با همان جدیتش، از رفتن 

 منصرفش کرد و بی صدا روبرویش نشست.
ست داوود با لقمه ای  شمش به کوکوها افتاد، د ست طرف نان برد و نه چ نه د

 کوچک سمتش دراز شد.
 

 _خودم می گیرم لقمه.
 حاال گرفته بودی، بگیر دستم افتاد دختر. _اگه این کاره بودی که تا

 
نازنین دسررتش را پیش برد و لقمه را از میان انگشررتان داوود بیرون کشررید، به 
شک افتاد اصاًل  طرف دهانش برد و گاز کوچکی به نان زد؛ طوری که داوود به 

 نان خالی را سق می زند یا کوکو هم هست!
 

 _چیزی شده؟
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 لب زد: نگاهش را باال کشید و آرام

 
 _نه.

 _چیزی نشده اینی، چیزی شده باشی دیگه چه جوری می شی رو نمی دونم.
 

این را گفت و مشررغول خوردن شررد اما حواس و نگاه تیزش متوجه بی حالی 
 نازنین بود.

 
خودش هم نمی دانست چه مرگش شده است، حالش که خوب بود یا حداقل 

 این طور به نظر می رسید.
داوود روبراه بود و خندان، چه چیزی کم شررد از نگاهش که  دقیقًا تا قبل ورود

 خالی ماند؟
 

 _دستت درد نکنه.
 _نوش جان.

 
داوود پر خور نبود اما به قدر الزم می خورد، غذایش را کامل تمام کرده بود اما 

 نازنین هنوز گیر همان لقمه ی کوچک گاز زده بود.
 ی راحت بلعیدش!در دستش آن را می چرخاند که داوود گرفت و خیل

 



 _دهنی بود، اگه گشنه موندی یه چیز دیگه درست کنم.
 

 بلند شد تا رختخوابی بیاورد و ساعتی بخوابد:
 

 _نه سیر شدم، اونم اگه نمی خوردم تا صبح باهاش یه قل دو قل می کردی!
 حیف روزی خدا بود که بندازیش قاطی زباله ها، وقتی هنوز قابل خوردن بود.

 شد._آره حیف می 
 

 داوود فقط پتو و بالشی آورد، سرش را روی آن گذاشت و بدنش را کامل کشید.
شد که وقتی دراز به دراز می افتاد، کمرش به فغان می  ست می  آنقدر خم و را

 نشست.
کمی چهره اش در هم شرررد، نازنین سررفره را جمع کرد و آبی به ظرف زد و با 

 اسکاچ شست.
 کرد و به اتاق برگشت. دست های خیسش را با دستمالی خشک

 چشم های داوود بسته بود، اما اخم خانه کرده بین ابروهایش او را نگه داشت:
 

 _جاییت درد می کنه؟
 _طبیبی؟

 _نه ولی پرسیدن عیب نیست، ندونستن عیبه.
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 زبانش شیرین بود، اخم باز کرد و پلک هایش از هم فاصله گرفت:
 

 شدنای تو تعمیرگاهه._یکم کمرم درد می کنه، مال خم و راست 
 _خیلی درد داره؟

 _نه زیاد.
 _از یک تا ده بگو چند؟

 
 داوود خنده اش را مهار کرد:

 
 _دونسته هات زیاد شدن، سر آدم به باد می ره با زیادی فهمیدن.

 _طوری نیست، بازم نمی گن طرف نفهم بود.
 _هفت.

 _دردش زیاده و می گی کم؟
 زیادش چنده؟

 مال من رو عدد نمی چرخه._زیادش عدد نداره... 
_یه پماد دارم واسرره درد ع ررالنی خوبه، همرام باید آورده باشررم. بزنی و بری 

 زیر پتو، زود اثرشو می ذاره.
 _برو بیار دکتر خونگی.

 
ماد را  باز کرد، این پ هایش را  به خود داد و کیف کوچک دارو کانی  نازنین ت

 ا یادش رفته بود بگذارد.گاهی به پای نرگس می مالید که دردش کم شود ام



 کاش پای نرگسش درد نگرفته باشد...
 پماد را برداشت و کیف را سر جایش برگرداند.

 
 _اینه، خیلی خوبه.

 
 دستش را دراز کرد تا پماد را داوود از دستش بگیرد اما او فقط نگاهش می کرد.

 
 _نمی زنی یا به حرف من شک داری؟
به پشررتم نمی رسرره که پماد بزنم. تو که _خواسررتنو که می خوام، منتها دسررتم 
 طبابت کردی، درمونشم پای خودت.

 
 نازنین با چشم های گرد شده به داوود خیره شد.

 
 کمی با احتیاط نشست و دست برد دکمه های لباس را یک به یک باز کند.

 نازنین پشتش را برگردند که او را در حالت دیگری نبیند.
 

اد دادی و تعارف کردی؛ منم رو هوا زدمش پس _دیره واسه پشت کردن، پیشنه
 بیا بزن شاید دستت معدزه کرد و سر راحت زمین گذاشتم امشب.

 _آخه، یعنی خب؛ بگم ماهرخ خانم بیان؟
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هماد  سم  شه که می رفتم وا ستم اون چیزی بفهمه و نگران  _اگه من می خوا
 خونگی درست کنه!

 نمی کنی. یه نگاه حالله تو که دیگه محرمی پس خالف شرع
 

نازنین دست و پایش را گم کرد و سرش را به سینه چسباند و رویش را به طرف 
 داوود کرد.

 
 _بدنم تو سرما داره بیشتر می بنده!

 بیا اگه می زنی بزن، اگرم نه که بگو لباس بپوشیم و کپه مونو بذاریم.
 _واقعًا من بزنم؟

 بیاد بزنه._کس دیگه ای جز خودت می بینی ایندا؟ اگه هست بگو 
 

باألخره دل به دریا زد و نشست، درب پماد را لرزان باز کرد؛ کمی از ژل را روی 
 سرانگشتانش ریخت و با احتیاط به پشت داوود رساند:

 
 _کدا بیشتر درد داره؟

 _پایین کتف چپم، با پهلوی راستم.
 

شروع سم الله گفتن  سرد بودند، ژل را آرام روی محل درد زد و با ب ستانش  ه ب د
 مالیدن روی موهع کرد.

 یخش که باز شد، کارش را با خاطری جمع تر و دقتی بیشتر اندام داد.



 
_تموم شررد، همین جوری بری زیر پتو بخوابی بهتره، چون لباسررت کثیف می 

 شه بپوشیش.
 _ممنون.

 _خواهش می کنم.
 

 پماد را دم دست گذاشت که اگر مددد الزم شد دنبالش نگردند.
شت و شید و کامل زیر  کاری ندا ست چه کند، داوود روی پهلو دراز ک نمی دان

 پتو رفت:
 

 _بیا بخواب اگه کاری نداری.
 _نه کاری نیست اندام بدم، ولی خوابم نمیاد.

 _به شرط چاقو من می گم خوابت می بره.
 _مگه هندونه م؟

 _وقتی کاریو مدبور می شی اندام بدی بعدش می شی هندونه.
 

 ی سرخش بود.کنایه اش به چهره 
 

 _اگه نمی خوابی پس بیا کنارم دراز بکش.
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 نازنین ایستاده دست هایش را در هم قفل کرد:
 

 _راحتم همین جور.
 

 داوود با یک چشم باز نگاهش کرد:
 

 _چه جور؟ سر پا؟
 مگه لک لکی؟

 
نازنین دندان هایش را به هم سایید که حرفی از دهانش خارج نشود، محال بود 

 دندان شکنی حواله ات نکند.داوود جواب 
 نازنین بند بند انگشتانش را لمس می کرد که داوود کالفه از ایستادنش لب زد:

 
 _جوابش خوب اومد؟

 _جواب چی؟
 _استخاره ت؟!

 _حتمًا باید تیکه بندازی؟
_نه ولی گاهی الزم می شرره، دختر جان وقتی می خوام بخوابم حواسررم پرت 

 چیزی شه خوابم می پره.
 دراز بکش و اصاًل نخواب، بذار من یه ساعت چشم رو هم بذارم. خب بیا

 



نازنین درک نمی کرد این اصرررار را، وقتی می دانسررت نزدیک شرردن به داوود 
 تازگی ها ذهنش را بیش از اندازه درگیر می کند.

 
شم  هعش کوتاه نمی آید، حرفش را تکرار نکرد و چ داوود که دید نازنین از مو

 بست.
برخالف میل قلبی کسرری، خواسررته های خود را به اجابت عادت نداشرررت 

 برساند.
 یک دقیقه سکوت بین شان سایه انداخت تا این که نازنین پیشقدم شد:

 
_وقتی دعوت می کنی یکم ف رررا بذار واسررره اون بی نوایی که می خواد بیاد 

 همسایه ت شه.
 

شم هایش را با شد روی لبش، چ ز نکرد و صدای لرزان و آرام نازنین لبخندی 
 کمی عقب کشید.

 نازنین آن چنان هیکلی نداشت که جای زیادی بخواهد.
 

 گرمای تن او را حس کرد و پتو را کنار زد.
بالش فرو رفت و نفس های مقطع نازنین پوسررت صررورت زبر و مردانه اش را 

 نوازش داد.
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سقف و بودن نازن ، ینآن قدر تمام لحظه های عمر را تنها مانده بود که زیر یک 
 تاب همچنان تنها ماندن را از تن و فکرش می گرفت.

 
نازنین وقتی زیر پتو رفت تازه یادش آمد داوود لباسرری به تن ندارد، لبش را گاز 

 گرفت و کمی عقب رفت.
 

 _ماالریا ندارم که بین مون خط کشی می کنی همسایه!
 _مردا شبیه آژیر پلیس می مونن، خطرناکن.

 
رویش خم شررد، باال تنه اش بدون ایداد فشررار، روی داوود غافلگیرش کرد و 

 قفسه ی سینه اش نشست:
 

 _شبیه ساحل داوودی، شبیه شیشه ی عمر منی...
 

نازنین چشررم های سرریاه داوود را از نگاه گذراند، غمش طوفان بود و کاش می 
 دانست چه به روز این داوود آمده است.

 
 _تو چرا غمگینی؟

 شکست عشقی داشتی؟
 شته؟قالت گذا

 



شان، باید دلش را  ست بی توجه به میزان عالقه ی میان  هر زنی امنیت می خوا
 آرام می کرد:

 
 _تموم عشق داوود بند دل ساحلش بود...

 _بود؟
 _بود.

 _حاال نیست؟
 

 داوود لبخند تلخی به لب آورد:
 

 _هست ولی اونی که باید باشه، دیگه نیست...
 _رفته؟

 
گونه ی نازنین، با لب هایش نوازش شررد برای سرررش را پایین تر برد و مماس 

 صورتش؛ روی چانه اش ب*و*س*ه ای زد:
 

 _رفته...
 _دلت واسش تنگ شده؟

 
 بغض مردانه اش سیبک گلویش را به لرز انداخت، فقط سر تکان داد.
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 _خب با هم بریم دیدنش، نمی شه؟

 _می شه...
 

 _پس غمگین نباش، می ریم دیدنش.
 

شید و ح سی ک ساحل داوود نف رفی نزد، وقتش رسیده بود که نازنین را به دیدار 
 ببرد.

 
سرش را روی سینه ی نازنین قرار داد و پلک بست، تلخ شدن کنار منبع آرامش 
این روزهایش، از محاالت ممکن بود و خوب می فهمید دلش دارد می رود و 

 کاری از دستش برنمی آید.
 

 ؛ یکی رفت و یکی هست.دلش دو کبوتر داشت، هر دو خط قرمزش بودند
 این کبوتر را نگه می داشت به هر قیمتی، با هر تاوانی، با هر دلیلی...

 
**** 

 
محمد که از لحظه ی دادن نامه، پا تند کرده بود طرف خانه تا پای سرریسررتم 
شه ی پایین نامه  شم به گو ساحل چ شاید  شد که  شیند و منتظر معدزه ای با بن

 بفرستد.بیندازد و جوابی برایش 



 
 هنوز از او آن اندازه نمی دانست که کامپیوتر شخصی دارد یا نه.

پایش را بی وقفه و عصبی تکان می داد و از حاج رها خواسته بود آن روز به او 
تلویحًا مرخصی بدهد و چند کار اندام نشده ردیف کرده بود تا پدرش مداب 

 شود.
 

ه این رفتن برای اندام کاری حرفی نزد و اجازه ی رفتن داد اما می دانسرررت ک
 نیست، بچه هایش را مثل کف دست می شناخت.

 
شینی ها کار  ست زیادی در خودش فرو می رود، این عزلت ن سر مدتی  این پ

 دل بود؛ خودش هم این روزها و حال و احوال را از سر گذرانده بود.
 

مت  به هوای دلش سرر ناکرده  خدای  مد  تا مح ند  نه حرف می زد ید مردا با
 ناجنسش کشیده نشود.

 
محمد بیخود ایمیلش را هر پنج دقیقه یک باز به بهانه ای باز می کرد و ایمیل 

 های دریافتی و ارسالی اش را ده باری می خواند تا زمان بگذرد.
 

گاهی آرزوی زود گذر کردنش را به دل داریم و گاه آسرره رفتن و توقف عبورش 
 را...
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شت  ساعتی از دیدارشان می گذ ساعت و دو  ساحل یک  ساب زمان،  و با احت

 نیم قبل باید رسیده باشد.
 

در پس ذهنش ثانیه های کش آمده را میان لباس عوض کردن و همصررحبتی با 
خانواده و کارهای جزیی دیگرش تقسیم کرد اما زمان اهافی را نمی دانست او 

 در حال اندام چه کاری ست.
 

تاقش به تیک تیک سررراعت شررماطه دار ا گوش می داد که ایمیل  همچنان 
 جدیدی با نام ساحل دریا روی صفحه خودنمایی می کرد.

 
به سررعت صرندلی به عقب کشریده شرده را با تنه اش به جلو هل داد و کلیک 
کرد تا ایمیل باز شود، فقط شش کلمه بود اما دنیایی معنا خوابیده بود پشت آن 

 کلمات...
 

 ا بیرون داد هم عمیق.لبخندش دلنشین بود، نفسی که با تمام قو
 پس می شد روزهایی که نمی توانست ببیندش، با هم در ارتباط باشند.

 گزینه ی پاسخ را زد:
 
 

 و ...



 خیال باور زرد من
 
 از ...  

 باران سبز نگاهت 
 به گل نشست 

 
 ای ...

 از خیال رسیده 
 تا مرز امکان 

 
 به 

 گلریزان باورم 
 خوش آمدی ...

 
 آیکون قلبی گذاشت و ارسال زد.پایین ترین قسمت، 

شیرینی خامه ای  شد و ه*و*س  صندلی و میز بلند  شت  با خیالی خوش از پ
 کرد دلش.

 
 کامش شیرین شده بود با مال خود کردن دل ساحل محدوبش.
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باید به زودی با حاج رها حرف می زد و از سر خوردن دلش حرف به میان می 
 آورد.

 
 _محمد تو خونه چیکار می کنی؟

 
محمد که جلوی آیینه ی اتاقش موهایش را مرتب می کرد، جواب چشررم های 

 کندکاو حسین را داد:
 

 _به تو چه بچه، باید بهت جواب پس بدم؟
 

 حسین در هم رفت از لفظ بچه:
 

 _تازگیا نور باال می زنی، گفتم اگه خبر مبریه من قبل بقیه بشنوم.
 

 محمد لبخند پرنشاطی زد:
 

 نمی دن، بذار وقتش که شد از بابا می شنوی. _خبرا رو به بچه ها
 حاالم بر بر نگام نکن برو بشین سر درسات، تا سال دیگه کنکور رتبه بیاری.

 
حسررین که حسرررابی با این بچه بچه گفتن های محمد حرصرری شرررده بود، 

 نزدیکش ایستاد و مشتی به شانه اش زد و از اتاقش بیرون زد.



 
شد از این ساحل با ذوق عدیبی به پیام  آمده نگاه می کرد، دلش زیر و رو می 

 حس خوب دوست داشته شدن.
 

 _ساحل؟
 

قلبش ریخت، با دستپاچگی تمام دکمه ی خاموش شدن سیستم را بدون بستن 
 برنامه ها زد و از روی صندلی پرید:

 
 _بله؟ اومدم مامان.

 
شم شود، در اتاق را باز کرد و چ ست  سش را شت تا نف ست روی قلبش گذا  د

 چشم کرد برای دیدن مادرش.
 

 _کدایی مامان؟
 _تو حیاط، بیا بهم کمک برسون. جارو زدم، یه آبی با شیلنگ بریز خاک بشینه.

 
 با خودش غری زد و پاکوبان به حیاط رفت.

 
 _آخه این کارا مال منه؟

http://www.roman4u.ir/


 
 ماهرخ با دهان باز مانده او را برانداز کرد:

 
 کی کمک بده دختر؟ _ببخشید تو زحمت افتادی شاه پریون، پس

یه دو تا کار اندام بده پس فردا بری سررر خونه زندگیت، مادرشرروهر و خواهر 
 شوهر روت عیبی و ایرادی نذاره.

 _مگه قراره همچین خونه ای برم؟
 _پس کدا؟ کاخ سعدآباد می خوای بری؟

_اگه قرار باشره از ایندا در بیام و برم یه جای شربیه به همین خونه، اصراًل نمی 
 .رم

به  به این حرفا. فعاًل بچسرررب  کارت برس زبون دراز، اصرراًل تو رو چه  _به 
 درسات که کنکور قبول شی و زحمت داوودم به باد نره.

 
 ساحل دست به کمر و شاکی به حرف آمد:

 
 _مامان من دیگه بزرگ شدم. همسن و ساالی من همه دارن عروس می شن.

 
 ماهرخ با ریزبینی به او زل زد:

 
 تورم دلت به جای درس، پی عروسک بازی خونه شوهر رفته؟ آره؟_نکنه 

 



 ساحل آنی سرخ شد و شیر آب را باز کرد تا جریان پیدا کند در شلنگ:
 

 _نه ولی بهم انقد نگو بچه.
 _من به داوود با اون سن و سالشم میگم بچه م، اونم باید بهش بربخوره.

 نگ نزده؟_اون بچه با این بچه فرق داره، راستی سبحان ز
 

نباید تا اقدامی از جانب محمد ندیده، خودش را سررنگ روی یخ کند. بنابراین 
 حرف را به مسیر دیگری هدایت کرد.

 
_نه مادر، با داوود یه بار حرف زده و گفته زودتر کاراشو سر و سامون می ده که 

 بیاد.
 _ان شاپالله.

 _اون طرفم آب بپاش.
 _من اون طرفی نمی رم!

 _لولو داره؟
 _آره به اون بزرگی! مگه ندیدیش؟

 _شما دو تا نمی فهمم چرا هیچی سرتون نمی شه، باباته.
 _می خوام نباشه!

 
 _که هر غلطی دلت خواست بکنی؟
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شررلنگ آب از دسررتش رها شررد و خود را به ماهرخ رسرراند و پشررت او سررنگر 

 گرفت، سهراب با قیافه ای ژولیده به آن ها نگاه می کرد.
 

ست حرف  شت بچه ت، عمری آبروی اینو و اونو ناحق بردی. دیگه _در بزن پ
 خدالت بکش و حرف مفت پشت بچه ت نزن.

 
ماهرخ مادرانه پشررت فرزندانش می ایسررتاد، بارها جسررم کبودش را به خانه 

 رسانده بود اما باز هم کوتاه نمی آمد.
 

یاد  یه الت الجون ب که  نداختی  با کی هر و کر راه ا یا  گه _دختره ی بی ح ب
 دخترتو از کوچه خیابون جمع کن؟

 
قلب سرراحل نمی زد، او کی با کسرری خندیده بود؟ چه کسرری او را دیده و به 

 سهراب بی غیرت گزارش داده است؟
آالرم خطر ذهنش فعال شررد، یاد روزی افتاد که پنهان از بقیه محمد با او گرم 

 صحبت بود و شاهرخ از راه رسیده بود!
 

 آمارش را به سهراب داده بود؟!آن مردک بی شرف چرا 
 حس نفرت انگیزی به او داشت، نگاهش از اشعه ی لیزر هم دقیق تر بود.

 



_چی می گی؟ نکنه حرفاتون ته کشرریده و توی بی وجود حرف بچه هاتو پیش 
 کشیدی که سرشون گرم شه؟!

 اونا یه بار روی دخترتو ندیدن، از کدا رفتن پی رفت و اومد این بچه؟
 

 کشیدن نفس های عصبانی به او نزدیک تر شد: سهراب با
 

_ماهرخ رو اعصاب سگی من نرو، می دونی که بزنه به سرم؛ دیگه نگاتم نمی 
 کنم و یه بالیی سرت میارم.

 تو زبونش نشو، بذار خود اون تخم جن جواب بده.
 

_حرفی نداره وقتی چیزی نیست، خدالت بکش. بچه ت وقت شوهر کردنشه، 
 اومده.واسش خواستگار 

 اسمشو بد نکن که سرمونو نتونیم تو محله بلند کنیم.
که خودم  بل این نه، ق نه از این خو یدا کن گورشررو گم ک _زودتر جفتشررو پ

 بفرستمش جایی که عرب نی انداخت.
 با اینکه بعید می دونم بهتر از خودت از آب دربیاد...!

 
را مسررتقیم به ماهرخ زبانش بند آمد، این اولین باری بود که سررهراب چیزی 

نه جلوه دادن  بدتر از آن وارو ندش و  رویش می آورد آن هم جلوی روی فرز
 حقیقت!
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_حرف دهن تو بفهم سررهراب، هر چقد پدری نکردی واسررشررون؛ ولی گفتم 

 حرمت نگه دارن.
حرفی رو پیش نکش که دهن وامونده م باز نشه به زیر و رو کشیدن اون پرونده 

 سیاهی که منم پاش سوزوندی.
 

 سهراب پوزخندی صدادار زد:
 

_پای خودت گیره پس خودتو خوبه نشون نده و با سهراب در نیفت. خوب می 
 دونی چه کارایی ازم برمیاد.

نگا به حال و روزم نکن، تو که می فهمی همیشرره یه چند تا آس دارم واسرره رو 
 کردن!

 
اپو انداخت ماهرخ آب دهانش را فرو برد، ترس از تکرار آن روزها دلش را به تک

 و هربانش باال رفت.
 کم نکشیده بود از این مرد سیاه روزهای رنگی اش...

 
سررهراب عادتش بود، تهدیدش را می کرد و روی نقطه هررعفی دسرررت می 

 گذاشت تا طرف الل شود.
 این بار هم دل ماهرخ را لرزان کرد، راهش را کشید و رفت.

 



 _مامان منظور بابا چی بود؟
 ی که گفت من بهتر از تو نمی شم؟مگه تو چی کار کرد

 
 ماهرخ رویش را سمت ساحل گرداند:

 
 _از همه حرفاش همینو گوش دادی؟ نشنیدی پشتت حرف در اومده؟

ساحل خوب حواستو جمع کن، اگه ببینم کاری کردی که با آبرومون بازی شه؛ 
به سررر خودت قسررم که نمی ذارم پاتو از در این خونه بذاری بیرون، حتی اگه 

 اوود پشتت در آد.د
 نمی ذارم یه اشتباه واسه بار دوم کمرمو بشکنه.

 
شک ماهرخ جا خورد، چرا تمام باالها یک باره  ساحل از این لحن جدی و خ

 بر سرش نازل می شد؟!
 

حال که راهی برای نزدیکی بیشررتر به محمد پیدا کرده بود، تهدید سررهراب و 
شیرین شت تا  شقانه ی محمد ماهرخ را فقط در این بین کم دا ی زمزمه های عا

 به کامش زهر شود...
 

 _چرا اون جا خشکت زده؟ نمی بینی شیلنگ همین جور باز مونده؟
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نمی خواد بقیه شررو اندام بدی جمعش کن و زود بیا تو، به درس و مشررقت 
 برس.

 
شده بود چیزی کم  شده بود، از همان بچگی متوجه  ماهرخ از این رو به آن رو 

 دارند.
 

ها عادت عدم  که حرف نمی زدند و آن  مادری  پدر و  با اقوام  فامیلی  باط  ارت
 شان بود که بچه ی دایی و عمو و عمه و خاله ای نداشته باشند.

 
در جواب سررؤال بع رری دوسررتانش فقط می گفت پدر و مادرش تک فرزند 

 هستند نگاه های سؤالی دوستانش با گفتن چه جالب؛ به او ختم می شد.
 

ست و داخل شلنگ آب را  ش ستانش را  شه ی حیاط روی هم جمع کرد و د گو
 خانه رفت.

باید به محمد کمی از شرررایطش را می گفت تا ناخواسررته به او دروغی نگفته 
 باشد و یا به حرفی، دلخوشش نکند.

 
 آهی کشید و کتابش را باز کرد و به فرمول های شیمی زل زد.

آموز درس خوانی بود اما هر کار می کرد حواسررش پی درس نمی رفت، دانش 
 این مدت کمی افت داشت و می ترسید داوود چیزی بداند.

 



ست اما به همان  شم می ب ساحل، چ شدن  شاید به خطر لوس  سر هر چیزی 
 اندازه سر درس و نمرات پایان هر ترمش حسابی حساس بود.

ساحل  شد که  توبیخش با داد و بیداد نبود، کم توجهی اش به حدی غلیظ می 
 لتماس می افتاد.به ا

 
 جنس داوود این گونه بود، می دانست اثر این تنبیه روی خواهرش بیشتر است.
شه ی  کم توجهی اش به ظاهر بود و در باطن جان می داد برای لبخندی که گو

 لب نقل بادامش بنشیند.
 

سفر برود.  شده بود به تنهایی  شت، ن ساحل طاقت یک روز دوری از او را ندا
شه عزیزانش ستانش، از  همی شه برای دو ساحل همی را با خود همراه می کرد، 

 داوود و مهربانی هایش می گفت و دل آب می کرد.
 

**** 
 

 نازنین در فکر درست کردن ناهار امروزشان بود، باید دست می جنباند.
 آن قدر دیشب خود را با کتاب خواندن خسته کرده بود تا داوود خوابش ببرد.

 
ناز و  نادیده اش می دانسرررت زن  که  ما غریزه چیزی نبود  یاز اسرررت ا مرد ن

 انگاشت.
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سررعی می کرد دوری خود را خیلی واهررح نشرران ندهد اما داوود زیادی دقیق 
بود، حرف نمی زد اما هر حرکتت را به مرز پیش بینی هم می رسرراند؛ این بار 

 او هم سکوت در پیش گرفته بود.
 

زنین نداشت، خود را بی تفاوت کاری به کتاب خواندن های وقت و بی وقت نا
 نشان می داد.

به اصرررار؛ دلش را نمی  ندنش آن هم  ما ته بود،  هدف گرف نازنین را  لب  او ق
 لرزاند.

 
 مردها تا پای نخواستن ها می روند که پایانش را به خواستن تعبیر کنند.

سررهو الوصررول بودن از ممنوعات قلب مردان بود و نازنین هم این گوشرره از 
 تاری شان را می دانست به لطف خواندن کتاب های روانشناسی.عادات رف

 
شم می  شیدن های نازنین را به چ ست پس زدن ها و با پا پیش ک داوود هم با د

 دید و حس خواستنش غوغا می کرد در باغ دلش...
 

نازنین ناهار را کمی بیشررتر درسررت کرد تا برای شررام هم بماند، باید مراعات 
 کرد.جیب داوود را هم می 

 
صدای در آمد، ابروهایش باال پرید. سبحان که نیم ساعت قبل آمده و سالمی 

 به او هم با صدای بلند داده بود.



معمواًل میهمانی هم نداشتند، شالی دم دستش بود؛ روی موهایش را پوشاند و 
 الی در را به آرامی باز کرد.

 
، از این ساعت داوود از طرف خانه ی مادرش سر به زیر به آن سمت می رفت

 آمدنش دلشوره ای به دلش نشست.
 

 در را بست و با برگشتن به آشپزخانه، خود را با قابلمه ی غذایش سرگرم کرد.
 

 داوود کفش هایش را مثل همیشه جفت کرد و وارد شد.
نداشررتند اما  نامحرمی هم برای رفت و آمد  با این که خانه ی خودش بود و 

 نش بود.یاالله محکم و آرامی ورد زبا
 

برای تعویض لباس به اتاق کناری رفت، امروز را مرخصی گرفته بود تا کمی به 
 اندام وعده هایش به نازنین برسد.

 
هوا کمی گرم تر شررده بود اما هنوز سرروز داشررت، داوود ذاتًا گرم بود و زیاد در 

 سرما اذیت نمی شد.
 ی قرار داد.تیشرتی به تن کرد و شلوارش را هم در آورد و روی چوب لباس
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حدسررش سررخت نبود که نازنین االن خود را به چه کاری و کدا مشررغول کرده 
 است.

 تمام وقتش را با آشپزی پر نی کرد و کمتر با او همصحبت می شد.
 

 کنار در آشپزخانه ایستاد و به تیغه اش تکیه داد، به قامت نازنین نگاه می کرد.
گاز؛ حتی فکر دیدن این نار  نه اش ک خا له اش نمی  خانم  روزها هم در مخی

 گندید و جایی نداشت.
 

جلوتر رفت و دسررت هایش را روی پهلوهای نازنین قفل کرد و سرررش را روی 
 شانه اش گذاشت، سرهای شان مماس هم بود.

 
نازنین عطر خاصرری که بویش تا هفت کوچه و محله آن طرف تر برود نمی زد 

 می انداخت. اما بوی تنش او را به یاد نوزادان چند روزه
 

 _سالم، خسته نباشی.
 

 سرش را کمی روی شانه ی نازنین جابدا کرد و لبش را به گوشش چسباند:
 

_تو که بلدی از این حرفا بزنی، چرا تا منو دیدی در خونه رو بسررتی و چپیدی 
 کنج آشپزخونه ی دو وجبی این خونه؟!

 



د ز کرد که داووفکر نمی کرد داوود متوجهش شررده باشررد، برای توجیح زبان با
 پیش دستی کرد:

 
_توهیحی نده که بخوای منو قانع کنه، مدبور نیستی کاری که دلت نمی خواد 

 اندامش بدی.
 _من نمی دونستم اومدی، فقط سر کشیدم ببینم کی اومده.

 
شکم نازنین قفل  ست هایش را جلوتر برد و روی  شت، د شالش را بردا داوود 

 کرد.
 

 _گشنه ت شده؟
 نمونده االن میکشم.دیگه چیزی 

 _اون که آره ولی عدله ای نیست.
 

 نازنین تا روی سینه اش بود، کاماًل میان بازوان داوود جای می شد.
 

 _بهت چند تا قول دادم؟
 _یه دونه.

 _و اون چی بود؟
 _دیدن خواهرت بریم.
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 _دیگه؟
 

ه ب نازنین فراموشررکار نبود و قول دوم را هم خوب به یاد داشررت اما لزومی برای
ید وقتی  زبان آوردنش نمی دید، شرررمش می شررد از خرید حلقه چیزی بگو

 هنوز ح ور داوود را در زندگی اش نپذیرفته بود.
 

 _خودت بگو.
 

داوود صررورت نازنین را به سررمت خود برگرداند، به تار و پود نگاهش نفوذ می 
 کرد این سیاهی ژرف چشم های داوود...

 
 دستش را میان موهای او برد:

 
 _می دونم که یادته، حاال چرا نمی گی الله اعلم.

 _خب چون اجباری به اندامش نیست.
 _قول دادم و نشد، داوود قول رو هوا نمی ده، عصر می زنیم بیرون.

 هم یکم هوا به سرت بخوره، هم من قولم قول باشه.
 _فقط به سر من؟

 بگیرم. _من که هر روز باد به کله م می خوره، امروز می خوام حلقه تو
 از اون ورم بریم دیدن خواهرم، خوبه؟

 _حتمًا، خوشحال می شم ببینمش. از من بزرگتره؟



 _نه...
 _پس شاید زود ازدواج کرده، مشکلی هست که نمیاد دیدن مامان و شماها؟

 
صله انداخت میان تن خودش  ست هایش را از دور نازنین باز کرد و فا داوود د

 با او...
می زد و طعم خوش بودن شان کنار هم را گس می  اسم محمد در سرش چرخ

 کرد.
 

 _من می خوام یه سفر بریم مشهد، مشکلی نداری؟
 

نازنین شرروکه سرررش را چرخاند و زل زد به داوود، مثل تمام کارهایش؛ این هم 
 سورپرایزش کرد:

 
 _مشهد؟

 _آره.
 _االن؟

 _ایرادی داره؟
 

 کمی ه مش سخت بود:
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 _نه غیرمنتظره بود.
 چیه؟ _نظرت

 _باید مرخصی بگیرین؟
 _من یه نفرم.

 _آقا سبحان مگه باهامون نمیان؟
 _الزمه که باشه؟

 _نه یعنی....
 

 منظورم این بود که فقط ماهرخ خانم همرامون هستن؟
 

داوود که تازه دوزاری اش افتاده بود، کمی سکوت اختیار کرد و بعد به آرامی به 
 حرف آمد:

 
ن مامان و سبحان نداشتم، سفر دو نفره تو فکرم _من تصمیمی برای همراه کرد

 بود اما اگه تو می خوای باشن حرفی نیست.
 _شاید دل شون بخواد بیان، بهتر نیست دعوت کنی ازشون؟

_مشررکلی نداره، می رم باهاشررون حرف می زنم؛ فقط مطمئنی مشررکلی نداره 
 بودن شون؟

 
شکل دارد اما  شان هزار م شان همراه ما هزاران نازنین در دل گفت نبودن  بودن 

 خوبی، بشقاب برداشت و گفت:



 
 _نه دوس دارم باشن.

 
داوود که علتش را فهمیده بود دیگر به بح  ادامه نداد، ناهارشران را هم در بی 

 حرفی دوجانبه ای خوردند.
 

کمی سرش را با گوشی گرم کرد، قرار بود آقا منوچهر امروز ماشین خود را به او 
 واند راحت تر نازنین را به خرید و دیدن ساحل ببرد.قرض دهد تا بت

 
سر وقت  شان  شتن به خانه هم بلیط جور کند تا کارهای شت زمان برگ صد دا ق

 اندام شود و بتواند مرخصی خودش را سر تاریخ رفتن بگیرد.
 

 کمی که نشست، تصمیم گرفت پیشنهاد نازنین را با ماهرخ در میان بگذارد.
 اما باید می گفت و مطمئن تر می شد.جوابش را از بر بود 

 
**** 

 
 _مامان؟

 _جان پسرم؟
 _کدایی؟
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 _تو اتاقم.
 

سته بود و احتمااًل با این  ش ساحل را طی کرد، ماهرخ روی تخت ن سیر اتاق  م
 سکوت؛ سبحان خوابیده بود.

 
 روبرویش روی دو زانو نشست و مستقیم اصل حرف را زد:

 
اومدم بگم تو و سرربحانم پاشررین بیاین. _می خوام نازی رو ببرم مشررهد، ولی 

 خیلی وقته سفر نرفتین، االنم هوا اونقد بد نیست که اذیت کنه.
 

 ماهرخ از این تصمیم پسرش خوشحال شد:
 

_نه مادر، شررما دو تایی برین. می دونی که چند سرراله نرفتم و دلم پر می زنه 
 واسه پندره فوالدش، ولی اول زندگی تونه با هم برین.

 دخترم ایندا اسیر مونده، هفته به هفته بیرون نمی ره.اون 
 تازه عروسه، ببرش یه زیارت دل تون سبک شه اول زندگی.

_ولی اون مشررکلی با اومدن تو و سرربحان نداره، اومدن تون پیشررنهاد خودش 
 بود.

 _مادر اون از رو خوش قلبی ش گفته، ولی زنه.
یگه منم با سبحان پا می شم تنهایی و خلوت با شوهرشو دوس داره، یه وقت د

 می رم استخون سبک کنم.



 
داوود که می دانسررت عالوه بر خوش قلبی، علت اصررلی پیشررنهاد دعوت از 

 ماهرخ و سبحان از زبان نازنین، بیشتر به علت تنها نماندن شان بود.
 

سفر را الزم می  ساس می کرد نازنین از چیزی در دلش هراس دارد، اما این  اح
 رابطه شان، برای عهدی که با خودش بسته بود.دانست برای 

 نگاهی به ماهرخ انداخت:
 

 _الزمه بیشتر اصرار کنم؟
 _نه دورت بگردم پسرم، برین با دل خوش و منم دعا کنین.

_باشه پس به نازنین می گم ساک ببنده واسه دو سه روز دیگه، اول برم ببینم تو 
 این هوا بلیط قطار گیر میاد یا نه.

 _داوود؟
 

داوود حسابی فکرش مشغول بود، با شنیدن اسمش از زبان ماهرخ به کوتاهی 
 لب زد:

 
 _هوم؟

 _چرا نمی ذاری بره دیدن خونواده ش؟
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شوهره ولی باز اون که نمی تونه جای پدر  سی به  زن تموم دلخوشیش بعد عرو
 و مادر آدمو پر کنه.

 
سیده بود  سکوت کرد، هنوز وقت دیدار نر شرد و  شاید به بعد از لب به هم ف و 

 برگشت شان موکول می کرد.
 

به این وصررلت  بد کردن بهتون؟ راهرری  مادر گ*ن*ا*ه داره، خونواده ش  _
 نبودن؟

سم تعریف می کنی اما یه بارم  صت همه چیو وا سر فر رفتی گرفتیش و گفتی 
 زبون باز نکردی.

 
 داوود از جایش بلند شد:

 
بره رو اون موهرروع؛ بریم سررفر و _می گم مادر من، ولی االن نمی خوام فکرم 

 برگردیم فرصت پیش بیاد بهت می گم.
 

شان  ست و دنیا چه طومار طوفانی ای برای شان ا ست چه چیزی منتظر نمی دان
 پیچیده!

 
سه  ستانبولی بار بذارم وا شو بهش بده. منم برم یه ا شه مادر، پس برو خبر _با

 شام بیاین این ور.



 
 بخندی زیرپوستی جواب ماهرخ را داد:داوود دست در جیب فرو برد، با ل

 
 _نازنین شام درست کرده مامان.

_خب اشررکال نداره اونم بیارین ایندا، اگه خلوت نمی کنین بیاین با هم سررر 
 سفره بشینیم.

شتهاش بازتر می  شما رو می بینه انگار ا سبحانم که  عادت کردم بهتون مادر، 
 شه.

 سفره رو با این ماشینا چی ان؟ بزرگن
 لدوزر؟_بو

 _ها همینا، معده ش می شه بولدوزر و صاف می کنه هر چی تو سفره ست.
 

 داوود خنده ی آرامی زد:
 

 _چشم میایم این ور.
 _چشمت بی بال مادر.

 
داوود در اتاق را بسررت و از آن جا در آمد.  به طرف اتاق شرران رفت و در را باز 

سوسی روی سرش را باال آورد و لبخند نامح ست؛ تازگی کرد، نازنین  ش  لبش ن
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ها ح ررور داوود ناراحتش نمی کرد اما باز هم درگیری های روزانه ی ذهن و 
 قلبش سر جای خود بود.

 
 _گفت سر فرصت خودشون می رن، نتونستم نظرشو عوض کنم.

 _نتونستی یا نخواستی؟
 _منظورت چیه؟ رک حرفتو بزن.

 
ماهرخ روی حرف  که  به این  نان قلبی داشرررت  داوود حرف نمی نازنین اطمی

 آورد.
 

اما این جواب که ناخشنودی او را در پی داشت، باع  شد واکنشش سریع تر 
 و بی فکر تر باشد.

 سرش را پایین انداخت و ندوا کرد:
 

 _منظوری نداشتم.
 

داوود که می دانست برداشتش از حرف نازنین کاماًل درست و به جا بوده، اخم 
 به ابرو نشاند:

 
شرع می _ببین من اگه بخ وام کاری بکنم نیاز چندانی به تنهایی ندارم، زنمی و 

 گه باید تمکین کنی،پس شعورمو زیر سؤال نبر!



 
**** 

 
بعد از آن ماجرا، داوود با گفتن سرراعت پنج آماده باش؛ راهش را به طرف اتاق 

 دیگر کج کرد و در را پشت سرش بست.
 

نا باید  زنین می فهمید او حیوان حرفی و خشررمی در دلش النه نکرده بود اما 
نیسرررت که فقط پی هوای نفس خود، لباس به تنش پاره کند و به زنانگی اش 

 شبیخون بزند.
 

اگر پای آن نفرت به میان نبود، شررراید برای داشررتن و مال خود کردن نازنین؛ 
 زمین را به آسمان می دوخت.

 
تصررور این ته دلش از پیشررنهاد سررفر کمی پشرریمان و دل زده شررده بود، واقعًا 

 برخورد را نداشت هر چند که خیلی هم امیدوارانه به آن فکر نکرده بود.
 

سی  ست ک صابی خراب گوشه ی اتاق کز کرده بود و دلش می خوا نازنین با اع
ست علنا علت تنها  سی از جنس نرگس؛ نمی خوا شد، ک شد که نازش را بک با

و شرررم داشررت اما  نرفتن شرران به مسررافرت را به روی داوود بیاورد، دختر بود
 خراب کرده بود.
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دفتر خاطراتش را ورق زد و صررفحه ای خالی برای به قلم دسررت گرفتن پیدا 

 کرد.
باالی صررفحه طبق عادت همیشررگی اش از ترس این که مبادا نوشررته هایش 
جایی بیفتد و به اسم خدا توهین شود، با "به نام او... " نوشتنش را شروع کرد و 

اوی خطاب هایش؛ مهربان تر از این هاسرررت که به او از ته دل می دانسرررت 
 سخت بگیرد.

 
 با نوشتن هایش، همیشه خود را کنترل می کرد.

دلش ه*و*س مشهد کرده بود، دو سالی می شد که نتوانسته بود حتی با کاروان 
 راهی شود؛ چه برسد به سفر خانوادگی.

 
 بسیار محتاط پیشاو می دانست که داوود برخالف ارتکاب کار وحشتناکش، 

می رود و حتی نگاهش هم پر از آرامش است؛ اما دست خودش نبود که با هر 
بار نزدیک شرردن های او، دلش می ریخت و انگار وزنه ای به پای دلش بسررته 

 اند...
 

 از آن زمان چیزی خاطرش نبود اما دلهره امانش را می برید.
 ...اولین هایش را همه با این مرد داشت، اولین آغوش

 اولین ارتباط...
 اولین دعوا...



 اولین نفرت...
 اولین مهربانی با نگاهی دیگر و از جنس مخالف.

 
 اولین هایش رسیده بود به نوازش، لمس شدن، در آ*غ*و*ش رفتن... 

 
سات  سا شد با این اح سنگ می بود، باز هم ته دلش قلقلک می  هر چقدر که 

 نوظهور.
د، خودش و ته مانده ی غرورش را زیر خودش خوب می دانسررت با قبول داوو

 پا می اندازد و این را منصفانه و عادالنه نمی دانست.
 

داوود را مقصر نگاه و رفتار امروزش می دانست، اگر او بی رحمانه با هست و 
نیستش بازی راه نمی انداخت؛ اگر خانواده اش را تا مرز شکستن نمی کشاند، 

 وجود مرد بامالحظه و آرامی چون داوود.شاید امروز پروانه می شد به گرد 
 

اما هیچ کدام نمی دانسررتند گردبادی که یک بار از بیخ و بن ریشرره را در آورد، 
 ممکن است باز هم این اتفاق را تکرار کند.

 
 داوود نگاهی به ساعتش انداخت، هنوز یک ربع به ساعت پنج مانده بود.
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باز کرد؛ لباس های تمیزش را انتخاب کرد و پوشررید، در  تاق را که  میان دو ا
نازنین را آماده و حاهر در حالی که قرص صورتش میان چادر قاب گرفته شده 

 بود، دید.
 

 _بریم.
 

نازنین فقط سررری تکان داد و پشررت سرررش از خانه خارج شررد، کفش های 
سبی  شت، چون قد منا شنه دار ندا تختش را پوشید. عادت به پوشیدن کفش پا

 نردبان دزدها نمی آراست.داشت خود را شبیه 
 

سرزنش  سلیقه ی فکری اش کاماًل در ت اد می بود هم نگاه  صی  شخ اما اگر 
 باری از جانب نازنین دریافت نمی کرد.

 
 _به سالمتی کدا شال و کاله کردین بی معرفتا؟

 
داوود نگاهش را به سرربحان داد که با چشررم های پف دار به سررر تا پای آن ها 

 خیره شده بود.
 

 _می ریم خرید، از اون ورم یه جای دیگه کار داریم.
 _حاال این ته جمله تو گفتی که من نخوام باهاتون بیام؟

 _گفتم که بدونی قرار نیست باهامون بیای!



 _شاید دل منم هوای آزاد بخواد.
 

 داوود در حیاط را باز کرد و دستش را نامحسوس پشت کمر نازنین گذاشت:
 

سار دلتو  ستت می _از حاال اف ستت بگیر که پس فردا هوچی گری کنه، کار د د
 ده.

 _مگه اسبه که افسار بندازم بهش؟
 

 داوود پایش را بیرون گذاشت و قبل از بستن در جواب آخرشم را هم داد:
 

_اسب چموش رام می شه ولی دل المصب تو با افسار و غل و زندیرم رام نمی 
 شه.

 _بی معرفت.
 

ص ست و آبی به  ش شنیده کنار حوض ن سفرشان را  ورتش زد، از ماهرخ جریان 
بود. از همراهی کردن با آن دو لذت می برد اما به قول مادرش، سررفر دو نفره 

 برای رابطه شان بهتر بود.
 

**** 
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داوود ماشررین را جایی نزدیک به چند مغازه ی طالفروشرری پارک کرد، باالی 
 ران است.شهر و پایین شهر ندارد؛ کشف جای پارک از معدزات ته

 
شین  شتانش را روی فرمان ما شت، انگ شین را خاموش کرد و مکثی دا داوود ما

 گذاشت و به هم پیچاند:
 

_نمی تونم برلیان بگیرم ولی هر انگشررتری که چشررمتو گرفت بردارش، فکر 
 قیمتش نباش.

 _هنوزم می گم واجب نیست.
 _واجب بودنشو من تعیین می کنم.

 
به زبان با جدیت  نازنین کالفه از تغییر رفتار  این حرف را  آورد و پیاده شرررد، 

 داوود پایش را از ماشین بیرون گذاشت و در را بست.
 

 _از این ور.
 

نازنین چشررم چرخاند و چند مغازه ی طالفروشرری مداور هم دید، همقدم با 
 داوود به آن سمت رفت.

 



اما  رگ شده بودداوود در را باز کرد و منتظر ماند نازنین وارد شود، پایین شهر بز
می دانسرت عهد قدیم نیسرت که مرد سریبیل تاب دهد و جلوتر از هرعیفه راه 

 برود.
 

همین مراعات کردن ها و ریزبینی اش دل نازنین را نرم تر کرده بود، زنگوله ی 
 باالی سردر به صدا در آمد و توجه صاحب مغازه را به خود جلب کرد.

 
 با دیدن شان لبخندی زد و پیش رفت:

 
 _سالم خوش اومدین بفرمایین.

 
داوود سررالمی داد و تقاهررای حلقه کرد، جواهر فروش چندین سررت برایشرران 

 آورد.
نازنین به هر کدام با دقت خاصی نگاه می انداخت اما توجهش جلب نمی شد 
تا اینکه چشررمش به حلقه ی سررتی پالتین افتاد که فقط یک تک نگین روی آن 

 بود.
 

ش را درست کند بنابراین همان ست را درخواست تصمیم داشت خرابکاری ا
 کرد.
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 _ست واسه چی می خوای؟
 

شش گفت، نازنین لبخند کمرنگی به نگاه خیره  سیار آرام این را کنار گو داوود ب
 و منتظر جواهرفروش زد و رو به داوود حرف دلش را زد:

 
شه، پس دلیل نداره  شتر و پر رنگ تر می  قط من ف_اگه تعهد معناش با حلقه بی

 پای این تعهد بمونم و حلقه بندازم دستم که بقیه چشم نچرخونن روم...
 

داوود که معنای حرف نازنین را فهمیده بود، از آن خشررکی و گرفتگی لحنش 
 کمی زدود:

 
 _کسی چشمش دنبال منم هست مگه؟

 
 نازنین با حرص به او زل زد:

 
 _نخیر کلی گفتم.

 
 _متوجه شدم، واقعًا کلی بود!

سی رو گرفته؛ فقط چون محل من  شمم ک سی دارم از قایم کردنش، نه چ نه تر
شون بدم متأهلم که نگاه چپ  شون ن کارم همه از جنس خودمن نیازی نبود به

 بهم نندازن دختر جان!



 
هر سررتی که خوشررت میاد بردار، نهایتش منم حلقه دار می شررم. یه تیر، دو 

 نشون.
دونم، قیمت بگیر اگه مناسررب بود _اون سررت پالتین خوبه ولی قیمتشررو نمی 

 امتحان کنیم.
 

داوود به رد نگاه نازنین چشررم دوخت، دسررت روی سرراده ترین حلقه گذاشررته 
ست  بود. حرفی نزد و با دسرت آن را پیش کشرید و انگشرتر زنانه را در آورد، د

 نازنین را به دست گرفت و حلقه را با مالیمت به انگشت نازنین نشاند.
 

ساده ای د شتانش وارد طرح  شار خفیفی به انگ ستش می آمد، ف شت اما به د ا
 کرد:

 
 _چطوره؟

 
نازنین که خوشی ریزی به دلش چسبیده بود، چشم هایش را باال کشید و میخ 
نگاه نرم شده ی داوود؛ سری به نشانه ی تأیید تکان داد و لبخندی گرم صورتش 

 را پوشاند.
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سختی اش منکر حس خو سر ست با تمام  ب حلقه انداختن داوود به نمی توان
نه اش را  دسررتش شررود، داوود هم لبخند کمرنگی زد و حلقه ی سرررت مردا

 برداشت و به دست انداخت.
 

 تقریبًا به سایز دست هر دو می خورد، نگاه سؤالی اش را به نازنین دوخت:
 

 _اندازه ست؟
 _خوبه.

 _تنگ نباشه، با گشاد بودنش می شه راهکار پیدا کرد.
 نیست، تو انگشتم آزاده یکم می چرخه._نه تنگ 

 اگه گشاد باشه چی کار می شه کرد، چسب منظورته؟
 

داوود خنده اش از گیدی نازنین را خورد، منظور او با بچه دار شدن و تپل شدن 
 نازنین کدا؛ فکر نازنین و چسب ریختن روی آن کدا؟!

 
 _زیادم فرقی با چسب نداشت منظورم.

 _پسند شد جناب؟
 انم پسندیدن، همین ست رو برمی داریم._بله خ

 _مبارک تون باشه ان شاپالله، چشم همینو وزن می کنم و تو جعبه می ذارم.
 _جعبه نمی خواد!

 



فروشنده با تعدب نگاه شان کرد، نازنین هم دست کمی از او نداشت و هر دو 
 چرخیدند به سمت داوود.

 
ستقیم بر شه و م ساب ب سرم، _ترجیح می دم از همین جا ح شت هم ه تو انگ

 جعبه نمی خوایم.
 

لبخندی روی لب فروشنده نشست و چه اندازه این حرف به دل نازنین چسبید 
 هم بحثش جدا بود.

 
سندیده بود، کارت بانکی اش  ست کمی باال بود اما انتخاب نازنین را پ قیمت 

 را به دست فروشنده داد و رمزش را گفت.
 

لش بود، با هر بار تکرار یا مرورش؛ یادش را رمز دار و ندارش تاریخ تولد ساح
 در تک تک ثانیه هایش زنده نگه می داشت.

 
 بعد از حساب، لبخند فروشنده بدرقه شان کرد.

 نفسی گرفت از این که همان مغازه ی اول، خریدشان اندام شد.
شت می  شدند، نازنین حلقه اش را دور انگ سوار  شین را زد و  قفل مرکزی ما

 حال مزه مزه کردن حرفی بود که تمایل داشت به زبان بیاورد: چرخاند و در
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 _من می خوام یه چیزی بگم، اما برداشت بد نداشته باش لطفًا.
_اگه پشتش حرفی نباشه که دوپهلو به نظر برسه، برداشت منم بد نمی شه. در 

 هر صورت حرفتو بزن.
به اندازه ی حلقه ی  _حلقه خریدن رسم داره، من یه کارت بانکی دارم از بابام.

 دستت هست، اگه اون جوری حسابش کنی خیلی بهتره.
 

 داوود نفس عمیقی کشید و به روبرو چشم دوخت:
 

 _اون وقتی رسمیت پیدا می کنه که همه راه هارو طبق رسوم جلو رفته باشی.
شدنم. پس فراموش کن و منم  شدنت اون مدلی بود، نه من داماد  نه تو عروس 

 کنم چی شنیدم.فراموش می 
 

چشم های نازنین پر آب شد، دلش خانواده اش را می خواست. صبرش به سر 
 رسیده بود، باران باریدن گرفت و مسیر همیشگی را تا چانه اش طی کردند...

 
داوود خواسررت حرفی بزند که با دیدن سررر پایین افتاده ی نازنین و تکان های 

 ند و کشداری کشید:آرام شانه اش، لپ هایش باد کرد و نفس بل
 

 _چی شد؟
 

 سرش را به به پشتی صندلی چسباند و نیمرخش را به سمت او چرخاند:



 
 _نازی چت شد؟

شررما زنا همون قد که با گریه خالی می شررین، کاش می فهمیدین ما با دیدنش 
 بیشتر پر می شیم.

 
 نازنین حاج رها و آ*غ*و*ش گرم پدرانه اش را می خواست.

 حلقه را می خواست. ذوق نرگس از خرید
 لبخند پر از حمایت محمد و دلتنگی حسین را می خواست.

 
 _حرف نمی زنی؟

 
علم غیب ندارم واسررره فهمیدن حالت، یه وقتایی همه چی با گفتن راحت تر 

 حل می شه.
 

 نازنین با چشم هایی پر از شبنم به داوود پریشان و گرفته نگاه کرد:
 

 داداشامو._دلم بابامو می خواد، مامانمو، 
 می تونی بهم بدی شون؟

 من می خوام پیش اونا باشم، برشون گردون.
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صرردای هق هقش بلندتر می شررد و پنده های داوود به دور فرمان سررفت تر و 
 رگ های سر و گردنش برجسته تر...

 
بی حرف راه افتاد و پا را روی پدال گاز کمی بیشتر از معمول فشار داد، راه آمده 

 برگردد. را نمی توانست
 

سبانده بود، غم  شین چ سرد و بخار گرفته ی ما شه ی  شی سرش را به  نازنین 
 هایش را به زبان آورده بود.

 
 اندوه های یک مرد را

 گاهی
 چند نخ سیگار هم می تواند

 به هم بدوزد و از لب هایش بشکافد 
 و بیرون ببرد از پندره...

 
 اندوه های زنانه اما

 ستندخانگی تر از این حرف ها ه
 درست مثل شیشه های مربا

 مثل سبزی های خشک معطر
 که می کوشند

 یک تکه از بهار را



 برای زمستان کنار بگذارند...!
 

شون، اگه انقده نامیزونی؛ بهتره  ستم بری دیدن  ستم بفر سفر می خوا _بعد از 
 االن بری شاید یکم روبراه شدی واسه سفر.

 
شه ی چادرش را میان نازنین پلک زد و از حالت قبلی اش درآمد ست گو ، با د

 چنگش گرفت:
 

 _یعنی ببینم شون؟
 

 داوود به واکنش نازنین لبخند تلخی زد:
 

 _آره.
 

شد به دیدن نفس  شمانش، باورش نمی  شاند در چ ذوقش پولک های براقی ن
 هایش می رفت.

 
با نگاه دقیقی مسیر را می کاوید، خیابان ها کم کم رنگی آشنا به خود گرفتند و 

 لبخندش وسیع تر شد.
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قول و دیدار با سرراحل را به آسررانی به فراموشرری سررپرد، تمام فکر و ذکرش 
 رویارویی با جان های جانش بود.

 
حدود یک سرراعت در مسرریر بودند تا اینکه سررر کوچه شرران پا را روی ترمز 

 گذاشت و ماشین متوقف شد:
 

ساعت ده میام دنبالت، نم شون.  شده، برو ببین  ساعت هفت  ی خواد بیای _
 سر کوچه. میام پشت در، گوشیت باهاته؟

 
 نازنین سری تکان داد.

 
 _به گوشیت تک می ندازم، بیای بیرون. برو به سالمت.

 
نازنین دو بال کم داشت برای پروانه شدن، کیفش را در دستش فشرد و با عدله 
از تمام شدن وقتش در ماشین را گشود و بدون خداحافظی پر کشید سمت در 

 خانه شان.
 

 داوود به قد و باالیش زل زده بود، راه رفتنش هم شبیه ساحل بود.
 آزاد بود و رها، شاپرکی که بال گشودنش فقط برای حاج رها بود.

 



سخت باال  سش  شود تا از آن محیط دور گردد، نف منتظر ماند در به رویش باز 
ساحل شیرین  می آمد که او هم هوای جنون به سرش زده بود... که او هم دلش

 زبانش را می خواست.
 

در که بسررته شررد پرشررتاب پا روی گاز فشرررد و اثر السررتیک و دود اگزوز ماند 
 پشت سرش.

 
بغض مردانه اش را کدا می شررکسررت تا زیر بار حدم این سررکوت دردآور، 

 نشکند.
 سقوط او، سقوط ماهرخ و سبحان را در پی داشت.

 
شب های  شت،  ساحل نیاز دا سانده خلوتی با  شت زهرا ر زیادی خود را به به

 بود؛ وقت و بی وقت...
 

گاو پیشانی سفید قبرستان شده بود، نگهبان هم با دیدنش قوت می گرفت و از 
 شب های تار بی یار بودنش زبان به شکوه باز می کرد.

 
 داوود برای همه بود و هیچ کس برای او و مال او نبود.

 ت اگر هق هق نمی کرد؟سرش را روی فرمان گذاشت، دل نداش
 مرد نبود اگر شانه هایش پدرانه برای ساحلش می لرزید؟
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سر به دیوار نکوبد یا دست های ماهرخ را، که  نمی دانست سبحان را بگیرد تا 

 روی صورتش چنگ نیندازد؛ یا...
 خودش که مرد همیشه تنها بود و باید ویرانه را می ساخت.

 
 یکی در من

 در فندانهای تنهایی 
 نفس می کشد 

 هدویات زمانه را می َجَود 
 در نیستی مستانه غرق می شود

 و سر به تنهایی می جنباند 
 

 یکی در من 
 در تنگنای کوچه های باریک 

 راه می رود 
 شب را 

 در استکان چایش می نوشد 
 و در شاعرانگی دنیا می ر*ق*صد

 
 در من یکی دارد 

 دیوانگی اش را



 توی خیابانهای یکطرفه 
 داد می زند  

 کیسه بر سر می کشد 
 و زباله های ذهنش را 

 به بیرون تراوش می کند
 

 یکی مثل من 
 روزهایش را 

 کنج اتاقش
 با یک لیوان شعر 
 نشخوار می کند  

 و می داند 
 که دنیا "بیشعوری" را جار میزند...

 
 شاید باید 

 را به دار بیاویزم خودم 
 و به کام دنیا ناکام شوم

 
 من  یکی در

 از "حیای زمانه"
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 مستانه می خندد 
 " یکی های زیادی" در من هست

 
 یکی مثل من 

 دارد به تو زل می زند
 

 یکی 
 مثل 

 من ...
 دارد برای تو می میرد

 
 چطور

 تو را  
 از یکی 

 خودم هایم 
 بیرون بکشم

 
 یکی مثل من 

 دارد برای تو می میرد...
 

 حرف چشم هایش پر و خالی شدند.یک ساعت و نیم تمام همان جا ماند، بی 



 سر که به آسمان می گرفت، دل خدا هم برایش می لرزید...
 

پر بود و دم نمی زد و عمرش به مدارا گذشرررت، راهرری بود از این که نازنین 
بخندد و او از دور تماشررا کند؛ که خودش تلخ باشررد و تلخی نکند، که برای 

 ساحلش تلخ نمی شد...
 

چشم های سرخش فشار داد و شکری زیر لب گفت کف دست هایش را روی 
 و راه افتاد.

برق تک نگین حلقه توجهش را به خود جلب کرد، با بند ابتدایی انگشت سبابه 
 ی دست دیگرش لمسش کرد.

 
 تعهد داشت به نگاه بارانی نازنین، او به همه عالم تعهد داشت...

سلما نازنین هر چ سد، هر چند م سید حرکت کرد تا به موقع بر ه او دیرتر می ر
 یا اصاًل نمی رسید را شاید بیشتر می پسندید.

 
 رسید و تک زد...

 
**** 
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از زمانی که نازنین خودش کلید انداخت و با پاهای لرزان پیش رفت، تا زمان 
خداحافظی؛ همه به دورش می چرخیدند و او را برانداز می کردند که مثقالی 

 از وزنش کم نشده باشد.
 

کامل، فقط سیل اشک های نرگس را به جان خرید و دانه به دانه را یک ساعت 
 با سر انگشتانش پاک می کرد.

 
سین همه را به  سامان می داد، با تماس ح سر و  محمد هم که به کارهای مغازه 

 حال خود رها کرد و سر از پا نشناخته؛ به سوی منزل رفت.
 

 س هایش تازه ریتم گرفته بود.نازنین تک تک چهره ها را از نظر می گذراند و نف
حاج رهررا با سررکوت چشررم دوخته بود به انگشررتر دسررت نازنین که از همان 

 ابتدای ورودش می درخشید روی انگشت کشیده ی دخترش.
 

ست های گرم و مادرانه  ست نازنین را میان د شد، د انگار نرگس تازه متوجه آن 
 اش گرفت:

 
 _اینو واست خریده؟

 
طنت و مزه پرانی های حسررین و کل کل او با محمد بود، نازنین که سرررگرم شرری

 روی از آن ها گرفت و به مادرش چشم دوخت:



 
 _امروز قبل اینکه بیارتم ایندا، گرفت.

 
سرررش را پایین انداخت و به نور سرراطع شررده از تک نگین خیره شررد، نرگس 

 دوباره نگاهی به دست دخترش انداخت:
 

 باشه تو خونه ش. _مبارکت باشه مادر، الهی دلت شاد
 خانواده ش که اذیتت نمی کنن؟

 _نه، خیلی خوبن.
 

 نرگس سرش را باال گرفت:
 

صف  شن ن شوهر باهات جفت و جور  شکر مادر، همین که خانواده  _الهی 
 مشکالتت شروع نشده؛ تموم می شه.

 _داداشش مثل محمد و حسین می مونه برام، هوامو داره.
شتر وقتا  شام و ناهار نمی ذارن مامانش ماهرخ خانم بی ما رو می بره خونه ش، 

 زیاد دوست کنم.
 

 نرگس با شنیدن اسم ماهرخ، آه پر سوز و گدازی کشید:
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سمش ماهرخ  شتم اون زمونا؛ ا ستی دا _جوونی کدایی که یادت بخیر، یه دو
 بود.

 دسته گلی بود واسه خودش، خواهر بودیم.
 _خب چی شد؟ االن کدان؟

شدن _نفهمیدم یه هفته رفت شد با غیب  شیراز خونه عمه جهان آرا برابر  ن من 
 این دختر!

سر باال می دادن تا این  شون و ناامید برم گردوندن، جواب  انقد رفتم در خونه 
 که یه روز داداششو دیدم؛ قسمش دادم سر ماهرخ که راستشو بگه.

 
جونش بند ماهرخ بود، گفت مدبور شرردن شرروهرش دادن به یه مزدور دولت؛ 

 از چند و چونش نگفت. ولی
 

 رها که جمله ی آخر نرگس به گوشش رسید، سؤالی پرسید:
 

 _چی می گین مادر و دختر؟ دیگ غیبت کیو بار گذاشتین؟
 

 نرگس دستش را گزید:
 

_وا چه غیبتی، نازنین از مادرشرروهرش دو کلوم گفت؛ یاد ماهرخ افتادم و دلم 
 تنگش شد.

 بودن. اگه بود االن بچه هامون با هم دوست



 
 رها مکثی کرد و با مخاطب قرار دادن محمد، بح  را عوض کرد.

کنار هم شررام خوردند و نازنین با اشررتهایی بیشررتر بشررقابش را پر کرد و نرگس 
 ذوق کرد.

 
 _نازی کی میاد دنبالت؟

 
شتر نمانده بود. همان را بلند  ساعت انداخت، ده دقیقه ای بی نازنین نگاهی به 

 کور تر شد: گفت و گره اخم محمد
 

 _می خواد هر سری دو ساعت وقت بده جناب نامرد؟
 _محمد جان بذار خنده هام بمونن دیگه.

 
جمع ساکت شدند و کم کم لباس پوشید، یاد قرارشان با ساحل افتاد؛ این که 

 به کل فراموش کرده بود اما داوود سخنی به زبان نیاورد.
 

 ریخت و به دستش داد.نرگس آجیل و مغز برایش در ظرف دربسته ای 
 

 _مامان قحطی که نمی رم.
 _خداروشکر که بهت می رسه ولی ببری دل من خوش می شه.
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 نازنین تنگ ب*غ*ل*ش گرفت که صدای گوشی اش بلند شد.

 آهی کشید و پلک زد تا دلش نرفته بی تابی نکند.
کیفش را روی شررانه انداخت و تک به تک با تمام قلب در آ*غ*و*ش*شرران 

 کشید.
 

پا که بیرون گذاشت، داوود دستش را به چانه اش تکیه داده و نگاهش به روبرو 
 بود.

 آرام قدم برداشت و در را باز کرد:
 

 _سالم.

 _سالم.
 

سرش را چرخاند؛ گرفتگی  شت، نازنین کمی  صدای داوود بی نهایت خش دا
 چهره اش کاماًل مشهود بود.

 
 _روبراه شدی؟

 _خیلی خوب بود، خیلی.
 

 داوود کمرنگ بود اما خوشحال شد. لبخند
 



**** 
 

 _تو برو خونه، من یه سر بزنم به مامان اینا.
 _منم بیام؟

 _نه نمی خواد.
 

 ذوق نازنین برای او پوشیده نبود، زیادی عیان بود.
 حداقل او امروز حالش خوب بود، داوود هم خدایی داشت.

 
 باز هم خبری نشد.در زد و کسی در را باز نکرد، ماهرخ را صدا زد اما 

فشاری آورد و با صدای تق خفیفی لنگه ی در باز شد، سوت و کور بودن خانه 
شلوارش در  سبحان بود، گوشی را از جیب بغل  شان نشان از نبودن ماهرخ و  ا

 آورد و شماره ی سبحان را گرفت.
 

ساحل بارها پیش آمده بود که  شار ماهرخ باال برود، بعد از رفتن  سید ف می تر
 ش عوض شود و در نهایت فشارخون هم درد جدید نشسته در تنش شد.حال

 
 بعد از شنیدن چند بوق متوالی، دلش با الو گفتن سبحان آرام گرفت.
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ساعت بعد از رفتن آن  هیح داد که یک  سبحان تو ستند،  سید کدا ه وقتی پر
ها؛ مادرش را برای زیارت شاه عبدالعظیم آورده و چیزی تا برگشت شان نمانده 

 است.
 

 خداروشکری گفت و تماس را قطع کرد.
خواست بیرون برود که صدای جیح نازنین هراس به دلش انداخت و سراسیمه 
از در خانه ی مادرش خارج شد، با پاهای لخت و بدون پوشیدن کفش هایش؛ 

 به سمت در اتاق شان رفت و آن را با صدا و تمام قدرت باز کرد.
 

د، مسریر نگاه نازنین را تعقیب کرد و چشرم نازنین وسرط اتاق خشرکش زده بو
 هایش میان چشم های قهوه ای رنگ سهراب میخکوب شد!

 
شد و  شان پا روی پا انداخته با شه ی اتاق  سهراب گو شد  هنوز باورش نمی 

 بساطش به راه!
 

شده بود؛ در حال  شان  ست قدم از قدم بردارد، وقتی وارد خانه  نازنین نمی توان
د که چشررمش به نگاه تیز و خمار سررهراب افتاده و با تمام در آوردن چادرش بو

 توان جیح کشیده بود.
 

داوود به زحمت جلوتر رفت و دسررت نازنین را در دسررت گرفت و او را به خود 
 چسباند.



 
 _چته پسر، خشکت زده؟

 این پری خانوم کیه؟
 

 نیشش را باز کرد و دندان های یکی در میان زردش حسابی توی ذوق می زد:
 

 _تورم رفتی تو اون خطا کلک؟
 

 داوود با شنیدن جمله ی آخر اخم کرد و تشر زد:
 

 _حرف دهنتو بفهم، زنمه.
 _اوه تو رو چه به زن گرفتن؟

 لله گی ماهرخ و سبحان تموم شده مگه؟
 

 سهراب چشم چرخاند دور خانه و ادامه داد:
 

رو جادار تر  _دیدم واسرره بابات از این خرجا نمی کنی! نگو واسرره یار این جا
 کردی و پر زرق و برق تر.

 حاال که برگشتم پس فعاًل خودم تو خونه م می مونم.
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 داوود نفس های عمیقی می کشید که صدایش بلند نشود:
 

 _کی از زندان در اومدی؟ کلید از کدا آوردی؟
 

 سهراب پوکی زد و از میان دود به داوود خیره شد:
 

 واسه اومدن به خونه مون!_مام باألخره راه خودمونو داریم 
دو روزی هسرررت مرخصرری اومدم، امروز گفتم یه سررر بزنم بهتون که دیدم 

 سهراب نیست و شما چه عشقی می کنین واسه خودتون!
_این جا شررده خونه ی من و زنم، فعاًل منتظر می مونم مامان و سرربحان بیان؛ 

 بعد تصمیم می گیریم کدا بمونی.
 

چرخاند، هنوز شوکه به صحنه ی استعمال مواد سهراب رویش را سمت نازنین 
 نگاه می کرد.

 
 داوود دستش را بیشتر فشرد و او را به سمت در کشید:

 
 _برو خونه مامان اینا، االنا پیداشون می شه.

 منم چند کالم باهاش حرف بزنم میام.
 _کیه؟

 



 داوود سری به شرم تکان داد:
 

 _بابامه.
 

سر و تیپ و رفتار سبحان و داوود و ماهرخ نمی خورد  نازنین الل شد، اصاًل به
سر و پدر را یدک می  شند آن هم وقتی لقب هم با این چنین معتادی دمخور با

 کشید.
 

 _نازی با تورم، برو اون ور. من اینو درستش می کنم.
 

نازنین درسررت مثل کودکی که تازه راه رفتن را یاد گرفته، سررسررت قدم برمی 
 ی مسموم دور شود.داشت تا از آن ف ا

 
در تمام عمرش جز در سررریال های تلویزیونی، این مدل بسرراط داشررتن را به 

 چشم ندیده بود.
 کفش هایش را پوشید و راه خانه ی ماهرخ را در پیش گرفت.

 
شید و در نیم باز را کامل باز کرد و وارد  ست، نفس ک شم ب به در تکیه داد و چ

 شد.
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شیند اما خود  ست گوشه ای بن را به اولین اتاق رساند، هیچ گاه کندکاوی خوا
 نکرده بود و اتاق های خواب شان را ندیده بود.

 
 به آرامی دستش روی دستگیره ی در نشست و آن را پایین کشید.

صدای قیی قیی در باع  شد کمی مردد شود اما دل به دریا زد، می دانست اتاق 
 را انتخاب می کند.ماهرخ است چون دیده بود برای استراحت این اتاق 

 
با دیدن وسایل اتاق، ابرویش باال پرید. کمد و تخت و کامپیوتر و تمام وسایلی 

 که فریاد می زد این جا اتاق دختری کم سن و سال بوده است.
 

جلوتر رفت و به قاب عکس بزرگی خیره شررد که در آن داوود با همان جدیت 
ایستاده است و سبحان از همیشگی در کنار دخترکی ظریف و کم سن و سال 

 پشت سر برای دختر شاخ گذاشته است.
 

به چهره ی دختر دقیق شد، شباهتی به داوود نداشت اما اجزای صورتش یادآور 
 چهره ی ماهرخ بود.

 
چشم هایش حتی در عکس هم برای بیننده دلبری می کرد، احتمااًل باید همان 

 د.خواهرشان باشد که قرار بود عصر به دیدنش برون
 



چهره اش آن قدر آرام به نظر می رسید که نازنین در میان تصوراتش، قبول نمی 
شقش به جنس مخالف؛ این خانواده را ترک کرده  کرد اگر این دختر به خاطر ع

 باشد.
 

این فرهیه ی ذهنش مطرود بود، اما علت مهمی که باع  این دوری شود پیدا 
 نمی کرد.

 
 _به چی زل زدی؟

 
 ترس برگشت، داوود بود که قاب در تکیه گاهش شده بود. وایی گفت و با

 
 _هیچی، راستش اومدم این جا. با دیدن عکس رو دیوار کندکاو شدم.

 _حاال جوابم داد کندکاویت؟
 

 نازنین با دست اشاره ای به قاب عکس زد:
 

 _به نظرم باید خواهرت باشه، همون که امروز قرار شد دیدنش بریم.
 _آره.

 
 سر عادت همیشگی اش، بی تعارف حرفش را زد:نازنین از 
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 _خواهر نازی داری.

 
داوود جلوتر آمد و دسررت در جیب به قاب عکس و خاطره ی آن روز فکر می 

 کرد. چقدر به همه خوش گذشته بود:
 

_زیبایی سرراحلم واسرره ظاهرش نبود، کم نداشررت ولی همه خوبیاش به دلش 
 بود.

دونم چیه، دور مونده؛ از فعل گذشته استفاده _چون ازتون به یه دلیلی که نمی 
 می کنی؟

 
داوود از پشت سر به او نزدیک تر شد، هیچ تماسی میان شان نبود؛ سؤالش را 

 پرسید:
 

 _تو چی فکر می کنی؟
 _نمی دونم، شاید عاشق شده و شما مخالف بودین.

شماها  شتنی خواهرتون نمی خوره اهل دل کندن از  ست دا ولی به چهره ی دو
 باشه.

 
 کمی سرش را کج کرد:

 



 _بابات کدا بوده؟
 

 داوود مسیر نگاهش را از قاب به چهره ی نازنین تغییر داد:
 

 _همون جا که ملت می رن پی آب خنک خوردن.
 _به خاطر اعتیادشون؟

 
 داوود به چهره اش دقیق شد، نازنین زیادی از دنیای سیاه شان فاصله داشت:

 
 ون ور بردن گرفتنش._واسه خاطر جنس این ور و ا

 _اون جا خونه شون بوده؟
 

 داوود پوفی کشید و دست میان موهایش برد، چه می گفت...
 

_واسرره این که بچه ها به بوی دود و دمش عادت نکنن یه اتاق گوشرره حیاط 
 واسش درست کردم، بقیه شو وقتی اهافه کردم که قرار شد بیای این جا.

 
چالند، کنار ماهرخ و سرربحان اذیت نمی شررد اما نازنین انگشررتانش را در هم 

دلش حریم کوچک خودش را می خواست که وقتی داوود نیست؛ به کارهایش 
 برسد.
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یا زندگی کردن کنار خانواده اش  اما حرفی نزد که او احسررراس کند از بودن 

 ناراحت می شود.
 

 _سرتو بگیر باال.
 

 د. داوود جلوتر آمد:نازنین چشم از ناخن هایش گرفت و به او نگاه کر
 

_قرار نیست موندگار شه، دو روز دندون رو جیگر بذار یه جایی واسش ردیف 
 می کنم.

 
 نازنین که هول شده بود از خواندن فکرش توسط داوود، شتاب زده جواب داد:

 
 _من مشکلی ندارم، هر چقدر دوس داشتن بمونن.

 
 داوود نگاه کوتاه و عمیقی به او انداخت:

 
م مشررکلی نداری، اصرروال با هر چیزی که منو ازت دورتر کنه راهری _می دون

 تری.
 



شش  شدن در حیاط به گو صدای باز  شد، چون  این را گفت و از اتاق خارج 
 رسید.

 
 _کدا موندین شما؟

 _سالم داداش.
 _سالم مادر.

 
 داوود که خیالش از آمدن شان راحت شده بود، دست به سینه ایستاد:

 
 ._سالم، زیارت قبول

 
 ماهرخ چادرش را از سر برداشت و کنار در کفش از پا کند:

 
 _قبول حق باشه مادر، واستون کلی دعا کردم.

 
شانه هایش  ست روی  سر ماهرخ قرار گرفت، د شت  ستی زد و پ سبحان ج

 گذاشت و با چهره ای خندان به داوود نگاه کرد:
 

سه  شاه عبدالعظیمو برد! هر چی می گم مادر من ب سر  جای همه ملت _دیگه 
 دعا کردی، مگه ول کن بود!
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آخرش همه فکر می کردن اومده واسه من شفا بگیره بس که ازش آویزون بودم 

 ول کنه و اون دست برنمی داشت.
 

 داوود سری تکان داد و آرام خندید:
 

شن. بعید می دونم  سیله می  شفا نمی دن و شفای تو که از واجباته، ولی اونا  _
 شا باشه بچه.واسه تو یکی راه گ

 _آره ولله، زورش میومد دو دقیقه صبر کنه من یه دل سیر زیارت کنم.
 

شده  شک  ساعت آن جا خ سبحان با دهانی باز به ماهرخ نگاه می کرد، چند 
 بود اینم عاقبت زحمتش.

 
 _دستی که نمک نداره زیر ساطور باید قطع شه ماهرخ خانم!

 مونو بردی._خدا نکنه بچه، بیا برو تو؛ نیومده مخ 
ست می  هری در شام یه چیز حا ست؟ بگو بیاد این جا  مادر داوود، زنت کدا

 کنم با هم بخوریم.
 _همین جاست.

شت  سرمونو انداختیم پایین و اومدیم خونه تونو گ ستین، ما کی  شما نی _وقتی 
 زدیم؟



شت  ستی بگم نمی فهمی. اینا چیه به دادا سالم نی سن و  سبحان، کم  شته  _ز
 می گی؟!

 اومده مادر، بریم تو. خوش
 

داوود اجازه داد ماهرخ و سبحان وارد شوند اما دیر یا زود می فهمیدند پس چه 
 بهتر که االن می گفت:

 
 _سهراب اومده...

 
 گردن سبحان به آنی چرخید، ماهرخ هم چادر به دست خشکش زده بود.

 
 _کدوم گوری دیدیش؟ چند وقته رسمًا زندگی می کردیم بدون سر خر!

 
 با نگاه تیز داوود، صدایش بیشتر در آمد:

 
 _چیه؟ دروغ می گم؟

ندیدی واسرره این که دخترش با اون وهررع رفت، کم مونده بود سررر من و تو 
 خراب شه که بد رسوندیمش؟

 که اگه اون باالسرش می موند، دخترش اون مدلی نمی رفت!
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 ندیدی با خفت اومدن بردنش و آبروی من و تورم کشک؟!
 ینارو ندیدی داوود؟واقعًا ا

 
تو صبرت زیاده من نمی کشم برادر من، کم خدالتش عرق به پیشونیم نیاورده 
سر وای وای، بخونم و برم  سش دوماد کاکل به  ستم و وا که االن تنبک بگیرم د

 وسط!
 

شک  هی نکرد، ماهرخ با لب های خ شاکی اعترا حتی داوود هم به این لحن 
 پرسید:

 
 بسش تموم شده؟_کدا دیدیش مادر؟ مگه ح

 
نگاهش چهره ی نازنین را که کنار در اتاق و پشت سر ماهرخ و سبحان ایستاده 

 بود، قاب گرفت:
 

 _تو خونه ی منه...!
 

 سبحان خیز برداشت سمت در که داوود جلویش سینه سپر کرد:
 

 _کدا راه افتادی؟
 



 و خشررم تمام وجودش را در بر گرفته بود، سررهراب تداعی کننده ی تمام ریز
 درشت های تلخ زندگی اش بود، مرد نبود.

 
 _اون هیچی ندار حقی واسه این جا موندن نداره، خودتم خوب می دونی.

 _چند روزی مرخصی اومده، تموم شد برمی گرده.
 _بره گمشه بغل دست همون رفقای از ما بهترونش، این جا اومده دنبال چی؟

 واسه آب کردن شون!؟تیر و تخته اهاف شده به در و دیوار که اومده 
 

نازنین تصررمیم به دخالت نداشررت، اما چون اسررم خانه ی آن ها وسررط بود به 
 حرف آمد:

 
_سررالم، ببخشررید نباید نظر بدم ولی تا وقتی هسررتن مشررکلی نداره خونه مون 

 بمونن.
 اگه اشکال نداره ما میایم این جا.

 
 مش را دادند.سبحان و ماهرخ که تازه متوجه ح ور نازنین شدند، جواب سال

داوود به این جواب هر چند که می دانست شاید پشتش رهایت قلبی چندانی 
 نداشته باشد، لبخندی از سر رهایت زد.
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_زن داداش بح  سر این جا و اون جا موندنش نیست، مشکل خودشه؛ نفس 
سه من و تو که بخوایم مثل آدمیزاد به زندگی مون  شه هوا نمی مونه وا که می ک

 برسیم.
 

ماهرخ با قیافه ای گرفته چادرش را کندی گذاشررت و بی حرف به آشررپزخانه 
 رفت تا برای شام شان فکری کند.

 
 هر کدام گوشه ای نشستند و فکرشان به هزار جا رفت و برگشت.

 
 _داوود یه لحظه میای؟

 
 این اولین بار بود که شنیدن نامش از زبان نازنین برایش خوشایند به نظر رسید.

 تکانی خورد و چند قدم فاصله تا او را پر کرد: از جایش
 

 _بله؟
 

 نمی شد جانمی می گفت و نازنین جان می گرفت؟!
 

_اگه این جا می مونیم، من یه چیزایی الزم دارم. می شرره باهام بیای برشررون 
 دارم؟

 



سته چندان برای داوود  ش سهراب ترس به دلش ن حدس این که از رویارویی با 
 ترش می کرد: سخت نبود و شرمنده

 
 _آره بریم.

 
رویش را سررمت سرربحانی کرد که الم تا کام حرف نمی زد و به نقطه ای خیره 

 مانده بود:
 

شام از بیرون یه چیزی بگیر. نمی خواد این  _یه زحمت واست دارم، برو واسه 
 وقت شب مامان خودشو تو آشپزخونه خفه کنه.

 منم برم یه سری وسایل خودمو نازی رو بیارم.
 

سبحان را  ست در جیبش کرد تا کارت بانکی اش را در آورد اما آن چه توجه  د
 به خود برانگیخت، برق انگشتر دامادی داوود بود:

 
شم بعد  صبر کنی من دوماد  ستی  _باألخره کار خودتو کردی داوود؟ نمی تون

 حلقه بندازی؟!
 

خند داوود که چهره اش سررؤالی شررده بود، با شررنیدن بخش پایانی جمله؛ لب
 مردانه ای زد:
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نداختن من  قه ا خت تر کنی ولی حل بدب بدبختی رو  کدوم  _نمی دونم قراره 

 دخلی به دومادیت نداره.
 

 یه کم رو اخالقیاتت کار کنی خودم آستین باال می زنم واست.
 بیا کارتو بگیر و زود برو تا در مغازه رو تخته نکردن.

 
 سبحان نیشش باز شد:

 
 شیرینی حلقه تون با من. من رفتم. _نمی خواد بذار جیبت،

 _سبحان؟
 

 در حال پوشیدن کفش هایش جواب داد:
 

_حواسررم هسررت که باید فکر شررکم اونم باشررم، همه مثل خودش زالو و بی 
 صفت نیستن. فعاًل .

 
 _چرا از باباتون این همه بدش میاد؟

 
 کرد:داوود تنش را چرخاند، لبخندی زد و سرش را به صورت نازنین نزدیک 

 



 _آن چه عیان است چه حاجت به بیان است؟
شته  سر روزاییه که نذا صدقه  ست اون پدر، تلخی زبونش از  شیده از د کم نک

 آب خوش از گلوی کسی پایین بره.
 سبحان زیاد اهل مدارا کردن باهاش نیست.

 _ولی تو هستی، چرا؟
 _پشت بابام نباشم چون پدری کردن بلد نیست؟

 اوت؟_نه، چرا این همه تف
 _شاید چون بزرگترا باید بیشتر مراعات حال همه رو بکنن.

حاالم بی زحمت برو بگو مامان چیزی درسررت نکنه و بیا بریم واسرره کوچ دو 
 سه روزه وسیله جمع کنیم.

 
 نازنین سری تکان داد:

 
 _باشه.

 _راستی.
 

 نازنین برگشت و منتظر ماند داوود حرفش را تکمیل کند:
 

 رمون بیفته عقب._شاید چند روزی سف
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نازنین که کل حال خوبش را از داوود و توجهش داشرررت، کمی بدجنسرری را 
 چاشنی حرفش کرد و تحویلش داد:

 
 _ایراد نداره، امام رها هر وقت بخواد طلب می کنه دلی که هواشو کرده باشه.

 شایدم حکمتی داره و قراره همه خانواده با هم بریم.
 

پشت لب های نازنین آمده، کرد و مالیم و بی صدا داوود نگاهی به خنده ی تا 
 خندید:

 
 _نازی بی شرف نشو، لنگه ی سبحانی دختر!

 
نازنین که از این بازی برای عوض شدن حال داوود استفاده کرد و خوشش آمد، 

 لب گزید:
 

 _حرف زشت؟
 بزرگ خونه حرف بد بزنه طوری نیست؟

 
 اشاره زد: داوود چپ چپ نگاهش کرد و با سر به آشپزخانه

 
 _برو تا نیومدم یه لقمه ت نکردم.

 



تا حدودی موفق شرررده بود،  نازنین که دید کمی برای تغییر حال و روز داوود 
 لبخندی زد و سراغ ماهرخ رفت.

 
 دلش غنج می رفت برای شیطنت های ساحل، که نازنین در دلش تداعی کرد.

 راندند.دستی پشت گردنش کشید، چه روز پر ماجرایی را از سر گذ
 

 _من اومدم، بریم لباس بردارم؟
 

 داوود سری تکان داد و همراهش شد.
 پشت در توقف کرد و دست نازنین را در دست گرفت:

 
سعی  سخته،  ست  _اون بابامه، بخوام نخوام باید قبولش کنم. اگه ه مش وا

 کن ندیده بگیری.
 

عوض شررده دو سرره سررال دیگه حبس داره، امیدوارم تا اون موقع خیلی چیزا 
 باشه.

 
 نگاهی به دور و برش انداخت:

 
 _مثل این خونه.
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یدی، انگار  که نشررنوی و اگه شررن یه گوشررتو بکن دروازه  پس اگه حرفی زد 
 نشنیدی.

 
در را باز کرد و یاالله گفت، با این که مطمئن بود سررهراب در حال چرت زدن 

 است.
 

 با باز شدن در و سرک کشیدن، حدسش به یقین مبدل شد.
 دستش را روی تیغه ی بینی اش را گذاشت:

 
 _سعی کن تو رفتیم، بی سر و صدا وسایلتو جمع و جور کنی؛ خوابه.

 
 نازنین هم به تبعیت از داوود، صدایش را پایین آورد:

 
 _باشه.

 
 داوود دستش را محکم تر فشرد و با خود همراهش کرد.

پیش  دن اتفاقاتشرمش میشد حرف پشت زبانش را بگوید اما برای پیش نیام
 بینی نشده، لبش را به گوش نازنین رساند:

 
 _اگه وسیله ی قیمتی داری بهتره برشون داری، این جا نمونن.

 



شد تا این  شم های پر حرف داوود خیره ماند، باورش نمی  نازنین با بهت به چ
حد این پدر اسررباب نفرت فرزندانش باشررد که حتی به او اعتماد نداشررتند و 

 ش را با شرمساری معترف بودند...دست کدی ا
 

 _چیز خاصی ندارم، فقط یه کارت و پس انداز.
 _خوبه، بردار که نمونن.

تا تو پی وسررایلت می گردی منم برم دو دسررت لباس بیرون و شررلوار تو خونه 
 بردارم.

 
نازنین سررری تکان داد و کنار چمدانش زانو زد، کلیدش را برداشررت و آرام قفل 

 باز شد.
سه  شیده و بلند می بود چون هر لحظه دو  ست لباس کافی بود، فقط باید پو د

 ممکن بود سبحان پیش چشمش باشد.
 

شال و روسری تقریبًا هم رنگ لباس هایش هم برداشت، چشمش به جلد دفتر 
 خاطراتش افتاد.

 
عکس خانوادگی شرران هم میان آن جا خوش کرده بود، آن را هم برداشررت و 

ندد که با شررنیدن صرردای سررهراب؛ دلش هری پایین خواسررت در چمدان را بب
 ریخت:
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 _از ترس من داری بار و بندیلتو جمع می کنی دختر رها؟

 
 بهت گفتن دستم کده؟

 دیگه چیا ازم شنیدی که افتادی به جون وسایلت؟
 به دختر اون پدر نمی خوره ترسو و بزدل بودن!

 ی داد به خلق.اونی که من می شناختم، حساب می کشید اما حساب پس نم
 

ست او دیگر  شار داد، نمی دان ست و پلک هایش را روی هم ف شم ب نازنین چ
 پدرش را از کدا می شناسد!

 
شان را پیش او  صه ا شاید داوود ق شت پلک هایش خانه کرد از این که  شک پ ا

 بازگو کرده باشد!
 

 اما داوود همان شب اول گفته بود حرف بین شان در همین اتاق چال می شود،
 مردی نبود که حرفش با دروغ جمع شود و به خورد کسی بدهد.

 
برای احترام هم که شده، تکان خفیفی خورد و با سری فرو افتاده سالمی دست 

 و پا شکسته از انتهای حندره اش به گوش رسید.
 

 _می دونستی من و بابات دوست بودیم؟



 از اون رفیقای گرمابه و گلستون که پشت شون به هم گرمه.
 

شت که داوود  سب می گ سهراب بدهد و دنبال کلمات منا ست جوابی به  خوا
 سر و کله اش پیدا شد.

سته  صحبتی اش با نازنین آخرین خوا سهراب و هم  صدای خمارآلود  شنیدن 
 اش بود!

 
از آن ها که هیچ وقت نمی خواهی اتفاق بیفتد اما گاهی سرررنوشرررت طوری 

سبب آن افتادن ستت را می گیرد که خود م شایندش  د اتفاق و پیامدهای ناخو
 باشی...

 
 _نازی وسایلتو جمع کردی؟
 _بله یعنی االن تموم می شه.

 
نگاه سهراب به قد و قواره ی کشیده و بلند داوود بود، حرف ها داشت اما وقتی 

 که می توانست تاوان تمام این سال هایش را یک جا از آن ها بگیرد!
 

به میرا پدر  نه ای بودنش را از  حان هم همین طور از کی ث برده بود و سررب
 خودش...
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 داوود که می خواست زودتر از اتاق بروند، سروقت نازنین رفت:
 

 _تموم نشد؟
 

نازنین که ترس سررهراب بد به دلش نشررسررته بود، رویش هم نمی شررد بگوید 
 لباس زیر مانده و هنوز برنداشته!

 
لباس هایش پنهان می  داوود دسرررت های لرزان نازنین را دید که چیزی را زیر

سهراب  شت به  ست؛ کنارش و پ سیله ای قیمتی  شاید و کند، به گمان این که 
 نشست و دست برد سمت شی مخفی شده.

 
 وقتی دست نازنین با هول و وال روی دستش نشست، مک  کرد.

 صدایش را بی نهایت پایین آورد تا به گوش سهراب نرسد:
 

 _گفتم چیز قیمتی نذاری این جا.
 داری اون زیر پنهون می کنی؟ چیو

 
 نازنین عزا گرفته بود، مگر لباس زیر هم قیمتی محسوب می شد!

تا لب از هم باز کرد، داوود کار خود را کرد و تونیک سرربزش را کنار زد و همان 
 طور خشک ماند!

 



مردمک چشررمش می چرخید و رنگ های لباس ها را با نگاه مردانه اش قیاس 
 می کرد.

 کنار کشید تا نازنین بیشتر از این خدالت زده نشود و خودش هم!دستش را 
 

 _می رم یه ساک کوچیک بیارم از اون یکی اتاق، زود میام.
 

تا بیشررتر از این، آبرویش  ند  به دندان گرفت و تونیک را برگردا نازنین لبش را 
 نرود.

 
شگاه  سب با شتر منا سیاه رنگ کوچکی که بی ساک  شت و  سرعت برگ داوود با 

 رفتن بود روی پای نازنین قرار داد:
 

 _وسیله هاتو بذار تو این، فقط یه کم دست بدنبون.
 سبحان پیداش می شه االن و ما هنوز این جاییم.

 
ستاد تا نازنین با خیال راحت به کارش  صله گرفت و به پهلو ای از او یک قدم فا

 برسد.
 

داد تا فراموش کند رنگ ها در مغزش جوالن می دادند و او سرررش را تکان می 
 آن چه را دیده.
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 میان این هیاهوی هر روزه، برانگیخته شدن حس مردانگی اش دیگر نوبر بود!
 

 _تموم شد.
 

 سر برنگرداند و فقط به راه افتاد اما سهراب را مخاطب قرار داد:
 

 _سبحان رفته از بیرون یه چیزی بگیره،  اومد شامتو میارم.
 در همن...

 
 حواله اش کرد:نگاه جدی اش را 

 
 _تا وقتی این جایی، دلم نمی خواد دور و ور بقیه مخصوصًا نازی ببینمت.

 
همون که افتخار آشررنایی با بابامو پیدا کرد و فهمید شرروهرش از زیر بته عمل 

 نیومده، واسش کافیه!
 _فعاًل دور توئه پسر، بتازون که وقتش سر میاد همین روزا.

 
قفل کرد تا حرفی نزند، ساک نازنین را از دستش داوود دندان هایش را روی هم 

 گرفت و جلوتر راه افتاد.
 



نازنین حتی از نگاه کردن مسررتقیم به چهره ی سررهراب اجتناب می کرد، حس 
 خوبی به او نمی داد.

 
خواسررتند وارد خانه ی مادرش شرروند که نازنین انگشررت کوچک دسررتش را 

 و بعد خودش انداخت.گرفت، داوود با تعدب نگاهی به حرکت نازنین 
 

 _چیه؟
 _بابات از کدا منو می شناخت؟

 تو بهش چیزی گفتی؟
 

داوود که عالقه ای به برمال شدن حقایق،  آن هم از زبان سهراب نداشت؛ فقط 
 به گفتن یک جمله اکتفا کرد:

 
 _حرفمو شب اول بهت زدم.

 
 آمدنت و این یعنی من حرفی نزده ام، این یعنی خیالت راحت کسی از نحوه ی

 خبر ندارد و این یعنی ته آرامش...
 

 _من رسیدم، شما تازه ساک جمع کردن تون تموم شد؟
 مگه اومدین چند وقت لنگر بندازین مسلمونا؟
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 فکر جیب صاحب خونه رو کردین و اون همه لباس چپوندین تو ساک؟
 

بارش کرد و داخل  له ای  غا لت زده ای زد، داوود هم بز دا نده ی خ نازنین خ
 .رفت

شده بود  سهراب را گرفت و برد، فکرش پرت این بی خبر آمدنش  ظرف غذای 
 و جلوی بقیه بروز نمی داد.

 
 در را باز کرد و غذا را همراه با قاشق و چنگالی جلویش گذاشت.

 عقب گرد کرد که سهراب مخاطبش قرار داد:
 

 _واسه چی رفتی سراغ این دختره؟
به لت و  با ته دن باش بیف با گه  مار از روزگارت  می دونی ا این خونه برسررره، د

 درمیاره؟
 _من نگران چیزی نیستم، از کسی خرده برده ندارم که تنم بلرزه.

 
 اونم زنمه، پس اختیارش االن دست باباش نیست.

 _فقط موندم تو چطوری راهیش کردی بیاد واسه عقد رهایت بده!
 

 داوود به طرفش برگشت و دست هایش را به کمر زد:
 



شدن دختر حاج  _اینم برو شدنم، عروس من  از همونایی بپرس که آمار دوماد 
 رها رو بهت دادن!

 
سررهراب نیشررخندی زد، می دانسررت داوود زیادی باهوش اسررت؛ به پدرش 

 کشیده بود دیگر:
 

_سهراب همیشه چند تا چشم داره واسه پاییدن تون، تو حلفدونی؛ هالو نشدم 
 که بیکار بمونم و بی خبر.

 
شو جای این که  شو گرفتی؛ جفت  شو از دور بزنی کنار، رفتی دختر سر بری پ

 نگه داشتی تو مشتت پسر!
 

 هم این دنیاتو آباد کردی با زن و زندگی، هم رفتی پی انتقام خواهرت...
 

 _اونش که باید چی کار می کردم، به خودم مربوطه.
 

 داوود برای عوض شدن بح  و دور زدن سهراب گفت:
 

 م، خواجه که نیستم!_به هر حال منم آدم
 _اینم حرفیه، زیادی دست کم گرفتمت.
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داوود ساکت راهش را کشید و رفت، االن دیگر دلش نمی خواست از سهراب 

 کمک دیگری بگیرد.
 

یک بار در طول زندگی اش به او اعتماد کرد و پیش رفت، آن هم درست زمانی 
 او گرفته بود. که داغون تر از همیشه به دنبال کسی بود که ساحلش را از

 
 _داوود غذا از دهن افتاد، وسط حیاط موندی منتظر رحمت الهی؟

 
 داوود نگاهش کرد، حرفی نزد و به طرفش رفت.

 دستش را روی شانه اش گذاشت و به داخل خانه هلش داد:
 

 _برو تو، حرف مفت نزن.
_زورت فقط به من رسرریده، مامان جونت منو فرسررتاد دنبالت. مگه نه ماهرخ 

 نم؟خا
 _نه پرحرف، من که داشتم با دخترم حرف می زدم.

 
 سبحان که کنف شده بود، کنار سفره نشست:

 
 _بذار وقتی دوماد شدم و رفتم، بعد قدرمو می دونی ماهرخ خانم.

 _تو دوماد شو، هر روز با دود اسپند خفه ت می کنم یه دور.



 
 .به این حرف ماهرخ، لبخند عمیقی روی لب های شان جان گرفت

 
بعد از صرف شام، نازنین به اصرار برای آماده کردن چای رفت و ماهرخ را کنار 

 داوود نشاند.
 

 _مادر انگشتر دست جفت تون ماشاپالله خیلی قشنگه.
 

 داوود حواسش را به ماهرخ داد:
 

 _سلیقه ی نازیه.
 _خدا نگهش داره، خیلی فهمیده ست.

هرت، یه جوری حرف می راسررتی داشررت می گفت قرار بوده ببریش پیش خوا
 زد انگار ساحل زنده ست و دو تا خیابون اون طرف تر زندگی می کنه.

 _هنوز بهش چیزی نگفتم، قراره ببرمش سر مزار.
_بچه م پرپر شررد، هی روزگار. فکرشررم نمی کردم سرریا بچه مو تنم کنم وقتی 

 خودم سر و مر و گنده نشستم.
یاره عزیزش بره  قت نم طا مادری دلش  که هیچ  مادری ام  چه  خاک، من  زیر 

 هنوز زنده م.
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 داوود دستش را پیش برد و سر مادرش را جلوتر کشید.
 به پیشانی ماهرخ ب*و*س*ه ای نشاند و دستش را دورش حلقه کرد.

 
 _داوود منم می خوام.

 
سرش را باال گرفت و به دست سبحان چشم دوخت که روی لپش می کشید و 

 ب*و*س*ه می خواست.
 

 بک مگه عقده ی ماچ شدن داری؟_گنده 
 _یعنی مامان عقده داشت دیگه؟

 _بح  مامان از عالم و آدم سواست.
 _پس زن داداش چی؟

 
ست آمد و به  سینی به د شک، جوابی نداد که نازنین  شد و خ سخت  نگاهش 

 هر سه نفر تعارف زد و کنار داوود جای گرفت:
 

 _بح  سر چی بود؟
 

 او زل زد:سبحان با قیافه ی آویزانی به 
 



جای  بار کی داوود منو ب*و*س*ی*ده! می گم  یاد آخرین  یادم نم _واال من 
 این که مدام محبت می کنی به مامان، منم دریاب.

 
 نازنین لبخندی زد و رویش را به سمت داوود گرداند:

 
 _خب چرا درنمی یابی شون؟

 
 داوود تک خنده ی آرامی زد:

 
 همن، تن شون می خاره واسه کل کل!_مامان عروس و اون یکی پسرت عین 

 
 ماهرخ نگاه مهربانی نثار جفت شان کرد.

 
_زن داداش شررما بی زحمت لپتو ببر جلو که داداش ب*ب*و*سرره، می خوام 

 مطمئن شم داوود همه رو می بینه إال منو!
 

 نازنین شوک زده سرش را پایین گرفت و ماهرخ زبانش شد:
 

 _به تو چه بی حیا!
 بگیری و جلو همه.....الله اکبر!می ترسم زن 
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شونش نمی دم؛  شما که ن شقمو جلوی  ست، دیگه همه ع سم ه _نه من حوا
 اصل کاری رو واسه خلوت مون می ذارم!

 
نازنین هم  مام قوا پنهان کرد،  با ت به گونه اش زد و داوود خنده اش را  ماهرخ 

 نخودی می خندید.
 

 _چیه چرا این جوری شدین شما؟
 گفتم که!المصبا اونو ن

 لباشو گفتم، شما چقده منحرفین!
 

 داوود قندان را باال گرفت و سبحان پشت تیغه ی دیوار سنگر گرفت:
 

 _به جان داوود اون ب*و*س*و گفتم، وگرنه لپاشو جلو شمام می ب*و*س*م.
 تو که یه پا درختی، یا زن داداش خیلی صبوره.

 
ن را گرفت و دست دیگرش داوود که می دانست این فیلم سبحان است، دنبال آ

 را پشت نازنین قرار داد و او را به خود چسباند.
 

 _اینو که منم بلدم، ماچ بفرما!
 



سر نازنین برد و ب*و*س*ه ی ظریفی روی  سرش را کنار  داوود لبخندی زد و 
 گونه اش کاشت.

 
_نه مثل این که کارتو خوب بلدی، بیا با منم یه کم تمرین کن فردا جلو خانمم 

 هایع نشم.
 

 داوود با لبخندی عمق گرفته، گفت:
 

 _همین دیدنش بسه، هنوز واست زوده!
 

 سبحان چشم و ابرویی برای داوود آمد:
 

 _از اون یکیا چی؟
 

داوود دستانش را آزاد کرد و بلند شد، سبحان بی هوا پرید در آشپزخانه و داوود 
 با هم خندیدند. به دنبالش؛ نازنین از خدالت و ماهرخ از شیطنت پسرانش

 
کاش دنیا برایشرران روی این خوشرری می ماند و قدم به مسرریر تاریک پیش رو 

 نمی گذاشت...
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**** 
 

 _ساحل دیر نکنیا، می خوام ببرمت یه قواره چادری واست بگیرم.
چه بگیرم و خودم  پار ته، داوود پول داد  به خودش گرف این یکی رنگ سرررخ 

 بدوزم.
 

 کفش اسپرت ورزشی سفیدش، جوابش را داد:ساحل در حال بستن بندهای 
 

 _باشه مامان، امروز جلسه مون زودتر تموم می شه.
 _تو خیابون حواستو به خودت بگیری، تاکسی خطی سوار شی.

 
ساحل پوفی کشید و دست به کمرش گرفت، همیشه باید مواظب نگاه دیگران 

 باشد که به طرفش جلب نشود!
 

ست بگوید خب آن ها  ست با دلش می خوا شم نیندازند به او، اما نمی توان چ
 منطق خود منطق فکری ماهرخ را زیر سؤال ببرد:

 
 _باشه مامان، هر روز تکرار می کنی اینارو.

 دیگه حفظ شدم، می خوای دیکته بنویسم یه واو جا نمی ذارم!
 

 ماهرخ با ابروهای نیمه در هم رفته، دست از شستن لباس داوود برداشت:



 
شت دختر _هزار بارم  سربه هوایی مادر، می بینی که همه منتظرن پ بگم باز تو 

ندیبشم حرف در بیارن؛ تورم که فعاًل داداشات زیاد دور و ورت نیستن که بقیه 
 چشم بگیرن و حیا کنن.

 
شتر جمع کنی، با آبرو بزرگ تون کردم قربونت برم؛ ان  ستو بی خودت باید حوا

 یت و خیالم راحت شه.شاپالله با آبرو بری سر خونه و زندگ
 

ساحل از شرمندگی دروغی که گفته بود، سرش را پایین انداخت و دلش جمع 
 شد.

تا به حال زبان به دروغ باز نکرده بود، اما برای صحبت کردن با محمد بهانه ی 
 دیگری نمی توانست جور کند و از خانه بیرون برود.

 
سا شب با هم چت کرده بودند و محمد به او قول م عد داده بود جایی نزدیک دی

 به آموزشگاهش او را ببیند.
 

_باشه حواسم هست، فقط موندم خونه شوهر دیگه خبری از این مواظب بودنا 
 نیست که همه می گن رفتی خونه خودت؛ تمومه!؟

 
 ماهرخ دو مرتبه مشغول سابیدن یقه ی لباس کار داوود شد:
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یاد مادر،  باید پشررتت در ب پدر _اون جا دیگه شرروهرت  تا وقتی خونه  ولی 

 مادرتی؛ باید فقط متانتت بشه حرف دهن مردم.
 

 با زبون شون می تونن زندگیا رو بپاشن از هم، هی مادر.
 برو دیگه دیرت نشه، بی وقت حرف از من می کشی. برو در پناه خدا.

 
ست  ساحل خداحافظی کرد و از در بیرون زد، گاه تأثیر حرف ها آن قدر زیاد ا

 ته حساس تر می شویم.که ناخواس
 

قدم  هایش تنظیم کرد و  پا گاهش را موازات  فت و ن چادرش را محکم تر گر
 برداشت.

له ی  ند و کسرری در مح باری همراهی اش کرده بود ند  حان چ داوود و سررب
 خودشان مزاحمش نمی شد.

 
 شانس آورد که تاکسی یک نفر خالی داشت، پرید و سوارش شد.

 بغل دستی اش به او نچسبد.کیفش را کنارش چپاند که مرد 
 

در دل خدا خدا می کرد محمد به موقع برسررد و حرف هایش غده ای مانده در 
 گلویش نشود.



ست اما احترام و حرمت برادر پدر  شدن از محبت او را می خوا سیراب  دلش 
 شده اش هم برایش خط قرمز بود و حفظش واجب.

 
ا حسررراب کرد و کیف پول باألخره با آن ترافیک همه گیر رسررید، کرایه اش ر

 کوچک صورتی رنگش را در زیپ کناری کیفش برگرداند.
 

کمی با احتیاط چشررم چرخاند، محمد را ندید. دلش می لرزید، اولین قرار آن 
 هم عاشقانه دنیای عدیبی برایش بود که تدربه اش تاوان سنگینی از او گرفت.

 
 _پشت سرتم یه نگاه بنداز ساحل خانم.

 
نیم متر به عقب پرید، با دیدن لبخند محتاطانه ولی گرم محمد هینی کشررید و 

 نفس هایش راه شان را پیدا کردند و دست از روی سینه اش برداشت.
 

 _ترسیدی؟ شرمنده خانم.
 _سالم.

 _علیک سالم ساحل دریا.
 

ساحل لبخندی ظریف و پر استرس زد، نیم نگاهی به اطراف انداخت و محمد 
 ن گوشه ی پیاده رو شد.انگار متوجه موقعیت شا

http://www.roman4u.ir/


 
 _بریم اون پارکه بغل آموزشگاه تون؟

 
سرش  صیبت ها به  سید که تمام م ساحل با بی قراری پا به پا کرد، واقعًا می تر

 آید.
دلش هررربان گرفته بود، هر سررمت را که می دید چشررم می دوخت به نگاه 

 عابران؛ که ناگاه داوود میان شان نباشد.
 م قدم شدن:دل دل می زد برای این ه

 
 _مشکلی پیش نمیاد؟

 
محمد عاشررق همین پاکی و بی آالیشرری سرراحل شررده بود، که محمد برایش 

 اولین است و او قدم برداشته تا آخرین هم باشد.
 

 نگاهی سمت چپ انداخت، کافه ای به چشمش خورد.
ساحل هم  سته تدربه کنند تا  شان را در یک محیط ب شاید بهتر بود اولین قرار

 قرار گیرد.دلش 
 دستش را آن سمت گرفت تا ساحل رد دستش را بگیرد:

 
 _بهتره بریم اون کافه، خیالت تورم راحت می شه که کسی نمی بینتت.

 



ساحل ذوق زده قبول کرد و سری با شادی تکان داد، انگار از چشم همه پنهان 
 می ماند که ای کاش می ماند!

 
 _خب چه خبرا گل خانم؟

 
واژه ها از زبانی غیر از داوود و سرربحان عادت نداشررت،  سرراحل هنوز به این

 کمی غریبگی می کرد که گوش به حرف مردی غیر از محرم هایش نداده بود.
 

 _خبری نیست، سالمتی تون.
 

تابی و رسررمی حرف زدن عزیزدل این  فت از این ک نده اش گر مد خ مح
 .روزهایش، می دانست می تواند بله را از حاج رها و نرگس بگیرد

 
ساحل مظهر پاکی بود برایش، درست شبیه نازنینی که نرگس تربیت کرده بود و 

 افتخار دل برادرانش بود.
 

به کافه رسیدند، در را باز کرد و منتظر ماند ساحل وارد شود اما او هم در انتظار 
 قدم برداشتن محمد بود.

 
 _برو تو دختر خوب.
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 _اول شما برین.
 ی ردیفی نیست، من پشتت میام._این جا واسه تعارف کردن جا

 
دستش دراز کرد و او را به سمت میزی که خالی بود، هدایت کرد. ساحل جلو 

 رفت.
 

ساده  ساحل به اطرافش نگاهش انداخت که خودش را  ستند و  ش شت میزی ن پ
ترین میان شان یافت، با بند کیفش بازی می کرد و آن را حتی با اصرار محمد؛ 

 و سفت روی پاهایش به آن چسبید. روی صندلی کنار نگذاشت
 

محمد آرنج هر دو دسررت را روی لبه ی میز تکیه داد و کمی باالتنه اش را جلو 
 کشید:

 
 _خوبی؟

 
شت، می ریخت و  شنید و رنگ محبت دا ساحل دلش با هر جمله ای که می 
شتنش  شتر کیف می کند و برای دا ست محمد بی شد و نمی دان سرخ تر می 

 ملتهب تر...
 

 م، شما خوبین؟_خوب



_منم خوبم دختر گل، حاال اگه بخوام یه کم از این حالت رسررمی در بیای؛ نه 
 که نمیاری؟

 
 ساحل دستپاچه دست به مقنعه اش برد و سر صافش را صاف تر کرد:

 
 _آخه نمی شه.

 
 محمد سرش را پیش کشید و آرام تر لب زد:

 
 _چرا؟

 
نمی آمد هیچ وقت از عطر عطر مالیم محمد شررامه اش را نوازش کرد، یادش 

 استفاده کرده باشد.
 

داوودش گفته بود شرراید توجهی جلب شررود و خواسررته بود به همیشرره تمیز و 
مرتب بودنش بها دهد، که در آن صورت نیاز به هیچ عطری نبود وقتی مسیرش 

 فقط مدرسه بود و خانه.
 

 _خب نامحرمین.
 _یعنی وقتی محرم شدم امیدی به تغییر لحنت هست؟
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 ساحل سرش را باال گرفت و با ذوقی کودکانه گفت:

 
 _زن و شوهرا که این مدلی حرف نمی زنن، خیلی رله ترن!

 
ساحل مددد نگاه محمد را قاب بگیرد و چین  شد  شده باع   سکوت ایداد 

 های افتاده گوشه ی چشم هایش از خندیدن را شکار کند.
 

را سررریع روی لب  جمله اش را در مغزش مددد تکرار کرد و دسرررت هایش
هایش گرفت و با چشم های باز و مردمک های گشاد شده؛ به محمد خیره شد 

 که خنده ی آرامش تمامی نداشت.
 دستش را پایین کشید و با شرمندگی لب زد:

 
 _ببخشید.

 
 محمد صدایش را با تک سرفه ای صاف کرد:

 
 _چی رو؟

سند منگوله دار  شده؛ هر همه دار و ندارم یه دله، اونم همه ش  سم خودت  به ا
 چی محمد داره واسه ساحل خانم باشه حرفی نیست، به دیده ی منت.

 



ساحل دیگر ساحل نبود، پاهایش بند زمین نبود؛ پشت نگاه های نصفه و نیمه 
اش چشررم های محمد را دیده بود که روی تنش نمی چرخد و نهایتًا به چشررم 

 هایش زل می زند.
 

ی های دنیا را نشررانش می داد، ذهنش درگیر نگاهش اطمینان داشررت و زیبای
 سهراب و خمار شدن هایش شد و انگار به دلش چنگ کشیدند.

 
 در نگاهش درد نشست، با گوشه های چادرش ور می رفت.

محمد حس کرد خودش باید بح  را پیش ببرد وگرنه همین فرصرت کم را هم 
 خان رد کند.از دست می داد و نمی دانست برای دوباره دیدنش باید چند 

 
شما  سید و او گفت هر چی  ساحل را پر سفارش دادن هم هنگامی نظر  برای 
شکالتی برای او و قهوه ای با کیک برای خودش  ستنی  سفارش ب می خورین، 

 داد.
 

از برق نشسته در چشمان ساحل مطمئن شد از آن دسته است که بستنی را در 
 یخبندان، به هر نوشیدنی گرمی ترجیح می دهد.

 
_خیلی وقت نداریم، تا صرربحم بشررینیم و همو نگاه کنیم یا زل بزنیم به در و 

 دیوار؛ جای پیشرفت نداریم.
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شو بیارن من  سفار ست که می خوای بهم بگی، تا  شب گفتی یه حرفایی ه دی
 سراپاگوشم.

 
 ساحل م طرب به چهره اش نگاهی انداخت و کیفش را چسبید:

 
شام درس خونده ن، یع ستش من دادا سر _را ستن. بزرگه می ره  سواد نی نی بی 

 کار، دومی سربازه یعنی چند روز دیگه تموم می شه میاد.
 مامانمم خونه داره، فقط...

 
 چقدر شرح حال سهراب گفتن برایش زجرآور بود، محمد به کمکش رفت:

 
 _از همه گفتی، سالمت باشن ان شاپالله.

 از بابات حرفی نزدی، اونه که سخته گفتنش؟
 

 با غم سری تکان داد، سفارش رسید و روی میز چیده شد.ساحل 
 محمد دستانش را دور فندان قهوه اش چرخاند:

 
 _می دونم چی می خوای بگی.

 
 ساحل با شگفتی سرش را باال آورد:

 



 _چی رو می دونین؟
شکل داره، که اونم از وجاهت دخترش چیزی کم نمی کنه  _این که یه مقدار م

 به چشم من.
شاپالله اگه قابل باشم و نسبت پیدا کنیم، برای درمان پدر هم کوتاهی نمی  ان 

 کنم.
 

 باری از روی شانه های ظریفش برداشته شد، نامحسوس نفسی کشید:
 

با  گه  پاتوق دی یه  عد  باری بردتش، ولی روز ب ند  ته و چ _داداش خیلی گف
 دوستاش مشغول بوده.

 فکر ماها نیست، همه زندگی رو دوش داداشمه.
 

لبخند محزونی زد، روی نگاه سرراحلش گرد غم پاشرریده بود پدری که  محمد
 فقط اسمش را یدک می کشید.

 
ساحل خانم؛ که دیگه  شتتم  شو، خودم پ شما افتخار بده خانوم خونه ی ما  _

 داداشم اذیت نباشه. منم یه باری رو به دوش می گیرم. خوبه؟
 

 ساحل لبخندی زد و با بستنی اش خود را مشغول کرد.
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 _بخور االن همه ش آب می شه و مزه ی بستنی می ره اگه با نی بخوریش.
 

 _مرسی.
_خب این مشکل اول که ان شاپالله مشکل نمی مونه و حل می شه، بعدی رو 

 بگو که واسش راه پیدا کنیم.
 

تمام این جمع شدن ها ، ما شدن ها به همراه طعم بستنی، به دلش می چسبید 
 و اشتهایش بیشتر شد.

 
حواس قاشررق را پر می کرد و در دهانش می گذاشررت و متوجه نگاه خیره و  بی

 پر از عشق محمد نبود.
 

 هر دو سرخیم ولی 
 ی ما از هم...فاصله

 ست که در قلب انار افتاده!هاییپرده
 

پاکی می گرفت، شررراید  کاش خدا نگاه شرروم آدمک های آدم نما را از این 
 فرهاد و شیرینی به هم رسیده! مسیرشان به جنون می رسید و می شدند

 
کاش خوشرربختی شرران رنگ نمی باخت و سرریاهی دسررت از سرررشرران بر می 

 داشت...



 
سرش را  شت و به دنبال نگاه محمد،  ست از خوردن و رؤیابافی بردا ساحل د
کمی باالتر گرفت و نگاه مانده ی محمد روی چشم هایش؛ باع  شد دستش 

 را بی اراده روی صورتش بکشد.
 

 ی رو صورتت نیست، میخ یه جای دیگه بودم._چیز
 خب نگفتی؟ دیگه چی فکرتو مشغول کرده؟

 
 ساحل با شرم دستش را پاک کرد و لبه ی میز را با انگشتانش محصور کرد:

 
 _راستش مامان و داداشم دور از چشم من یه خواستگار رد کردن.

 _دور از چشم تو؟
گفتن واسررم زوده هنوز به  _یعنی بهم چیزی نگفتن و خودشررون جواب دادن،

 این چیزا فکر کنم.
 _اون وقت اگه نگفتن چه طوری فهمیدی؟

 
 ساحل با شیطنت ریز خندید:

 
_گوش وایستادم آخه! چون وقتی مامان و داداش می شینن تو گوشی حرف می 

 زنن یعنی موهوع مهمیه.
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 منم که دلم طاقت نمیاره نفهمم، می چسبم پشت در اتاقم.
 پس ساحل خانم خیلی کارا بلده که نشون ما نمی ده._که این طور، 

 
 ساحل لبخندی زد:

 
_داداش می گه نباید بیرون بلند بخندی ولی عوهررش تو خونه هر چقد دلت 

 می خواد شلوغ کن.
 _داداشت حرف خوبی زده، خیلی مشتاقم زودتر ببینمش.

 
 ساحل سرش را نگران باال گرفت:

 
ه با شما حرف زدم باهام اصاًل حرف نمی _که چی کار کنین؟ اگه داداش بفهم

 زنه، یعنی قهر نمی کنه ولی دیگه باهام نمی خنده و دوسم نداره.
 _تنبیهش اینه؟

 
 ساحل ناراحت لب از هم وا کرد:

 
 _آره یعنی حاهرم کتکم بزنه ولی اون جوری بی محلم نکنه.

 _دست هیچ کس رو شما نباید بلند شه خانم خانما، راه حل بدی نیست.
اما منظور من واسرره حرف زدن باهاش، فقط برای وقتیه که بابا و مامان آمادگی 

 شونو اعالم کنن و بیایم منزل؛ واسه خواستگاری گل سرسبدشون.



 اون وقت اجازه ی داداش بزرگه الزمه دیگه، نیست؟
 

رنگ گرفت صررورت گندمی اش، لبخند ملیحی جان گرفت روی لب های 
 نازکش.

به این رنگ و وا رنگ شرردنش چشررم می دوخت و نگاه بر  محمد با لذتی وافر
 گرفتن سخت تر می شد برایش...

 
_خدالت تونم دوس داریم سرراحل دریا، االن که خرما بر نخیل و دسررت ما 

 کوتاهه؛ به وقتش از خدالت همه این خدالتات در میام ان شاپالله.
 

شد به نوازش  ساحل شکوفه ی انار شد در دل زمستان و اوج یخ زدن ها، گرم
حرف های محمدی که نزدیک و نزدیک تر می شرد و دوری از او سرخت تر و 

 تحمل نبودنش فاجعه آمیزتر و غیر ممکن تر.
 

 _خب دیگه کم کم بریم که دیرت نشه.
 

سرراحل آسررتین چادرش را باالتر کشررید و سرراعت مچی اش را چک کرد، یک 
 ساعت و نیم گذشته بود و داشت دیرش می شد.

 
 دیرم می شه، به مامان قول دادم برم باهاش خرید. _داره
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 _اگه دیگه چیزی نمی خوری بریم برسونمت.
_نه چیزی نمی خورم ولی خودم با تاکسرری می رم. خوب نیسررت شررما منو 

 برسونین.
_یه جایی که اصرراًل به محله تون دید نداشررته باشرره پیاده ت می کنم ولی نمی 

 تونم تنها بفرستمت.
 راحت تره، باشه؟ این جوری خیالم

 
ساحل به ناچار سری تکان داد و از پشت میز بلند شدند، محمد برای حساب 

 میز رفت و ساحل کنار در منتظرش ایستاد.
 

همان لحظه شخصی به او تنه زد و او به خاطر نداشتن تمرکز و آمادگی، پخش 
 زمین شد و صدای آخ گفتن آرامش باع  شد سرها سمتش بچرخد.

 
سی که تنه زد راهش را گرفت و بی توجه رفت، محمد که برای کندکاوی  اما ک

سرررش چرخیده بود با دیدن سرراحل؛ بی خیال باقی مانده ی پولش شررد و به 
 طرفش دوید.

 کنارش روی زانو نشست:
 

 _چت شد ساحل؟
 



اشک در چشمانش جمع شده بود از درد کف دست های پوست پوست شده 
 اش:

 
 افتادم._یکی تنه زد و رفت، منم 

 _حتمًا طرف کور بوده، خوبی حاال؟
 _خوبم.

 _بذار کمک بدم بلند شی.
 _نه مرسی، االن بلند می شم.

 
ستد، اما دردش  شت تا روی پاهایش بای شتی اش گذا ستانش را روی کوله پ د

 آمد.
محمد نزدیک تر رفت و دسررت زیر بازویش گرفت و به سرربکی پر معلق مانده 

 در هوا؛ بلندش کرد.
 

ساحل را، زود خودش را از او دور کرد. محمد خم شد  اولین تماس لرزاند دل 
 و کوله اش را به دست گرفت و کنارش به راه افتاد.

 
محل توقف ماشررین را نشررانش داد و گفت منتظرش بماند که جلوتر بیاورد اما 

 ساحل با او ماندن را به تنهایی ترجیح می داد.
 قدم برداشت. محمد هم با گام هایی کوتاه تر کنارش
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 _پات که درد نمی کنه؟
 _نه رو دستام فرود اومدم.

 
 محمد مردانه خندید:

 
 _باز فرودت خوب بوده، زیاد خش بهت نیفتاد.

 
در ماشین که باز شد، منتظر ماند ساحل بشیند. در را بست و خودش هم، قدم 

 تند کرد و پشت فرمان نشست و کمربندش را بست.
 

 ؟_سردته بخاری شو بزنم
 _نه خوبه.

_من همین دو سرره روزه با بابا و مامان حرفشررو می زنم، ان شرراپالله گرفتن 
 رهایت شون زیاد سخت نیست.

سال  ست؛ ام ست رو بده به در شو دیگه بهت با ایمیل می دم، تو هم حوا خبر
 باید یه رشته ی خوب قبول شی که سر خونه مون رفتیم خانم دانشدو باشی.

 که می گه زوده، اینه که می خواد قبول شم._یکی از دالیل داداش 
 

 محمد فرمان را پیچاند و دنده عوض کرد:



 
 _من مشکلی با درست ندارم، تا هر کدا که بخونی می شه افتخار من.

 
سرراحل با خیالی راحت سرررش را عقب برد و به ف ررای روبرویش زل زد، به 

 نظرش آمد زندگی آنقدرها هم پیچیده نیست.
 

 مد داشته باشند، زندگی خوب تر از خوب می گذرد.اگر همه یک مح
 

 _کدایی ساحل خانم؟
 _همین جام، فقط داشتم به یه چیزی فکر می کردم.

 _اون وقت به چی؟
_به این که همه سررخت می گیرن ولی خب زندگی با سررخت گرفتن، بدتر می 

 شه.
 _بله حرف سرکار خانم درسته.

 
 صورتش را چرخاند: کمی جلوتر، محمد کنار کشید و پارک کرد،

 
 _خیلی عالی بود خانم خانما، جز درس به هیچی فکر نکن.

 مواظب خودتم باش، برو تا مامان نگرانت نشده.
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نگاه ساحل رنگ داشت، حرف داشت؛ اما هنوز باید بیشتر به خود فرصت می 
 داد:

 
 _مرسی، روز خوبی بود.

 
 دستش را به دستگیره گرفت و از ماشین پیاده شد.

سرش را پایین برد و به محمد منتظر نگاه قبل  ستن در مکثی کرد و با دلهره  از ب
 مختصری کرد و حرفش را به سرعت بر زبان راند:

 
 _شمام مواظب خودتون باشین.

 
چشررم گفتن محمد دلنشررین بود و قند کنار چای اش شررد، در را بسررت و قدم 

 زند.هایش را تند کرد تا صدای ماهرخ در نیاید و به جانش غر ب
 

 محمد منتظر ماند از دیدش کامل محو شد، بعد حرکت کرد.
لحظه هایش زیادی خوب بود، زمان کاش می ایستاد تا لذت نشسته در دلش؛ 
شه ی قلبش خاطره ی این روز بماند تا روزی برای فرزندان  شود و گو شین  ته ن

 شان تعریف کنند.
 

**** 
 



 ال مرتب کردن موهایش بود.داوود خسته از کار، لباسش را عوض کرد و در ح
منوچهر که این مدت مرتب با دادن ماشینش دست داوود، کارش را راه انداخته 

 بود؛ فکری در سر داشت که می خواست با او در میان بگذارد:
 

 _داوود بیا بشین دو دیقه حرف دارم.
 

 داوود دست هایش را پایین انداخت و روی صندلی نشست:
 

 _بله اوستا؟
شینو _ببین خدا ستم ما شده، می خوا ست و بالم باز  شکر االن یه خورده د رو

 عوض کنم ولی گفتم به تو قرهش بدم یه وسیله دست دو ردیف کنی باهاش.
 

 داوود با ابروهای باال آمده به چهره ی جدی منوچهر خیره ماند:
 

 _اوستا خودت که بهتر می دونی، دستم فعاًل خالیه.
تومن نمی رسه، همون دست دو که واست کار کنه همه پس اندازم به سه چهار 

 کلی پولش می شه.
 

بعید می دونم از پسررش بربیام، با این که واقعًا این روزا الزمه و چرخ زندگی 
 مون می لنگه بدون وسیله.
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ست درمون  سته دوم در _اون قدی دارم که بتونی رو پولت بذاری و باهاش یه د
 ردیف می کنم.بگیری، اونم خودم از آشنا واست 

 
 سر پس دادنشم یه کم دستت جلو افتاد، کم کم پسم بده.

شتر می ذارم روش که یه  ست، تا اون زمان که برگردونی؛ بی سرپا شین هنوز  ما
 وسیله بهتر بگیرم.

 _این جوری نمی شه اوستا، پولت حروم می شه.
اه م_نترس صدقه نمی دم بهت، فکر کن وام قرض الحسنه گرفتی و باید ماه به 

 پسش بدی.
 

فعاًل که تو همون خونه هستی و کرایه و این جور چیزا نداری، ماشینه رو ردیف 
 کن بعدش برو سراغ عوض کردن خونه.

 
داوود دو دو تایی کرد و از این پیشنهاد سخاوت مندانه ی منوچهر بدش نیامد، 

 اما  رهایت نازنین هم شرط بود چون باید قید سفرشان را می زدند.
 

خانمم یه مشررورت کنم ببینم حرفش چیه، اگه راه اومد که مثل همیشررره _با 
 شرمنده ت می شم اوستا.

 _دشمنت شرمنده، گره کار تو وا شه؛ انگار گره از زندگی خودم وا شده.
 برو دیگه که رییس منزل منتظره.

 _رییس بازی رو بلد نیست، تو خمیره ش نیست.



 
 منوچهر با خوشنودی سر تکان داد:

 
یاد از کمال _الح با جان، حرفش از زبون خانمم نمیفته و هر کی م با له  مدال

 زنت حرف پیش می کشه.
 _لطف دارن، پس با اجازه من دیگه برم.

 خبرشو فردا که اومدم می دم.
 

 منوچهر دستش را گرم و پدرانه فشرد:
 

ستقیم می  هایتو گرفتی؛ از همین جا م شت می مونم، بله و ر _منتظر خبر خو
 ک و پولو می کشیم بیرون واسه خرید نقد ماشین.ریم بان

 _ان شاپالله هر چی خیره همون پیش بیاد.
 

از دفتر بیرون آمد و جواب بع رری از شرراگردانش را داد و بیرون دسررتی برای 
 تاکسی باال گرفت.

 
شان  شان مثل دل های شت، لبخند ست دا سیدن به خانه را این روزها دو زود ر

 گرم بود و از ته دل...
 

http://www.roman4u.ir/


**** 
 

سررر خیابان پیاده شررد و به راهش ادامه داد، حسررابی فکرش درگیر پیشررنهاد 
 منوچهر بود.

 اگر می توانست ماشین را جور کند، نصف بیشتر مشکالت شان حل می شد.
 

چند قدم بیشررتر تا رسرریدنش نمانده بود، کلیدش را از جیب در آورد و با آن ها 
 بازی می کرد.

ید بود که صدایی توجهش را جلب کرد؛ صدای پشت در، در حال انداختن کل
 سهراب بود.

 
شت و هلی داد  ستش را روی لنگه اش گذا شد، د با عدله در را باز کرد و وارد 

 تا بسته شود.
 سهراب کنار در خانه شان ایستاده بود و تهدید کنان با کسی حرف می زد:

 
 کنین؟ _این جا رو کردین خونه فساد و بعد واسه بساط من قمپز در می

 
 ماهرخ هم تازه از اتاق در آمد، انگار این موهوع تازه پیش آمده بود.

 
 _بیا برو گمشو پسره ی جعلق، اینه عاقبت اون داداشت با تربیت کردن شماها.

 اون از خواهرت که حیثیت نذاشت، اینم شما دو تا.



 
 داوود جلوتر رفت، منظور سهراب از کدام دو نفر بود!

صدایش در نی سهراب را هنوز  شد و یقه ی  شم خارج  سبحان با خ امده بود که 
 چسبید:

 
 _تو چی زر می زنی بی شرف؟

 منو با خودت اشتباه گرفتی!
 

شود که داد داوود او  سرش خراب  ست روی  سباند و خوا سهراب را به دیوار چ
 را از جا پراند:

 
 _چه مرگ تونه شماها؟

 
بود، با چشررم های پر خواهش به ماهرخ که انگار نور امیدی به دلش تابیده 

 داوود چشم دوخت بلکه این بساط دعوای پدر و پسر را جمع کند...
 

ست  ستش را روی د سهراب د سبحان روی او ثابت ماند،  شم های  مردمک چ
 های قوی سبحان قرار داد و به زور از خود جدا کرد.

 به داوود نگاه کرد و زبان باز کرد:
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ساعت رفتم و اومدم،  شت با زنت چپیدن کنج اتاق و با هم _یه  دیدم خان دادا
 چیک تو چیکن!

رفتی چش بازارو کور کردی با زن گرفتنت، این که نیومده با داداشررت تیک می 
 زنه پسر!

 
سهراب و داوود به نوبت نگاه  سبحان با دهانی باز به  شده بودند،  شک  همه خ

 می کرد.
 ر در ایستاد و به او زل زد.کمی بعد نازنین هم با چهره ای پر از اشک کنا

 
 تنها چیزی که حس می کرد، پمپاژ خون به چشم هایش بود.

تمامی حس های بدش دانه به دانه زنده شد، صحنه ی دریده شدن لباس و تن 
سرراحل؛ صررحنه ی دیدن عکس خواهرش با محمد وقتی کنار هم گام بر می 

 بود.داشتند و حتی لحظه ای که بازویش گیر دست نامحرم محمد 
 

شم هایش را چرخاند روی چهره ی برافروخته  سرش رژه می رفتند، چ همه در 
 ی سبحان و گریان نازنین...

 سبحان که می دانست چه فکری مغز داوود را می خورد جلوتر رفت:
 

 _داوود به والی علی دروغ می گه، من اصاًل کاری نداشتم فقط یه لحظه....
 

 صدایش میان سؤال داوود گم شد:



 
 وقتی می دونی من خونه نیستم، با زنم چه حرفی داشتی که رفتی تو؟_
 

 شوکه شده نگاهش می کرد، باورش نمی شد داوود به او شک کند.
 خواست حرفی بزند که سهراب پیش دستی کرد و شعله ور ترش کرد:

 
غل گوش هم می  یده بودن، نمی دونم چی ب به هم چسررب نا  که او _اون جور 

 گفتن.
 

ستی سبحان طاقت  شده ی داوود را، ج ست های گره  شم و د نیاورد نگاه پر خ
 زد و سهراب را با مشتی روی زمین پرت کرد.

 داد نمی زد، عربده می زد:
 

 _بی همه چیز بی ناموس، رو عروست عیب نذار کثافت بی وجود.
من اگه رگ تو توی تنمه شرراید برم پی الواتی، ولی اسررم رو دختر مردم نذار که 

 د؛ ناموس منه.ناموس داوو
 دهن تو آب بکش وقتی اسم زن داداشو میاری.

 
داوود جلو رفت، هیچ تالشی برای جدا کردن شان از خود نشان نداد و ماهرخ 

 همچنان ملتمس نگاهش می کرد.
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 می دانست میان دعوای آن ها حرف زدنش خشم داوود را در پی دارد.
 

روی تن الجون سررهراب  سرربحان که پاهای داوود را نزدیک به خودش دید، از
 بلند شد و تفی پرت کرد کنارش:

 
 _الیق زنده موندنم نیستی چه برسه بابا بودن مرتیکه ی مفنگی.

 
شان  سیلی داوود بود که در گوش  هرب  صدای  سرش را که باال گرفت، فقط 

 پیچید.
اشررک نازنین بند آمد، ماهرخ خشررکش زد؛ سررهراب جا خورد و لذت برد اما 

 سبحان...
 مردانه ریخت، همان طور که از چشم داوود ریخت...اشکش 

 
 حرف هایش را جمع کرد و با سیلی جواب شد.

سش چنگ زد، باران باریدن  ستاد و به لبا شی جلوی داوود ای نازنین بدون پاپو
 گرفت:

 
_به خدا حرف شررون راسررت نیسررت. به جون مامانم من رفتم آلبوم عکسررامو 

 نها نباشم آقا سبحان باهام اومدن.بردارم به مرگ خودم واسه این که ت
 



نازنین فقط التماس می کرد و اشررک و بغض مردانه ی داوود و سرربحان را نمی 
 دید، سبحان را نشانه گرفت و ادامه داد:

 
_به مرگ بابام فقط یه عکسررمو دیدن که بچه بودم بهش خندیدن، همون موقع 

 باباتون اومد.
 کاری نکردیم. ما کاری نکردیم، به مرگ همه عزیزام ما

 
دسررتش شررل شررد و روی دو زانو کف حیاط افتاد و هررده زد، دلش باور می 

 خواست.
 

 _برو تو خونه.
 

همین کالم دستوری داوود بس بود برای نازنین، با بی حالی از جایش بلند شد 
 و ناامید و دل شکسته رفت.

سرربحان بی حرف آمد از کنار داوود و اعتماد خراب شرررده اش رد شررود که 
 بازویش گیر دست داوود ماند.

 
شرمنده  سرش را با غم باال گرفت، داوود همه چیزش بود؛ کاری نکرده بود که 

 شود اما داوود و نگاهش....
 داوود مستقیم به چشمان سبحانی که خودش او را بزرگ کرده بود، زل زد:
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 _زدم نه واسرره این که اعتمادمو شررکونده باشرری، اینو خوردی که بفهمی با یه

 مشت حرف؛ کسی نمی تونه داداشمو ازم بگیره.
زدم که بفهمی سوی جفت چشامی، اونی که بخواد ازم بگیرتت؛ نفس شو می 

 برم.
 

سپرد به  شد، خود را  سبحانش، لبخند زد؛ زنده  ست در نگاه گریان  ش برق ن
 آغوش پر صالبت برادرش...

 ماهرخ هم به اشک شوق نشست، فقط نازنین مانده بود.
 

سبح صفه اش را به از  سهرابی که با حرص دندان های ن صله گرفت و به  ان فا
 هم می سایید، گفت:

 
 _جوابت بمونه واسه وقتی از در اون خونه زدم بیرون.

 
و با گام هایی راسررخ به خانه اشرران رفت، در باز بود؛ فقط به داخل هلش داد و 

 وارد شد با همان کفش هایش.
شده بود، دلش نیامد با کفش هایش گند بزند؛ نازنین گوشه ای در خود مچاله 

 در آوردشان.
 

 _هنوز اون قد خالی نشدم و می تونم یه تو گوشی حروم توی احمقم بکنم که



 بفهمی تو زنمی.
اگه بهت یه جو اعتماد نداشررته باشررم که تا حاال جات تو این خونه نبود، چی 

 فکر کردی در موردم؟
 

 ورم چه خبره؟که سگ می شم و حالیم نیست دور و 
شام به اون و پاکیش  شتر از جفت چ شه و بفهمه بی سبحان خورد که آدم  اونو 

 ایمان دارم.
 

 _من فقط پاک نیستم!
 منم که خوب نیستم.

 
 داوود کنارش نشست، دستش را گرفت و او را در آ*غ*و*ش*ش حل کرد:

 
_نازی هنوز آمادگی شررو دارم یه ور صررورت تورم سرررخ کنم پس حرف مفت 

 .نزن
 

 روی سرش را ب*و*س*ی*د:
 

 _جون داوود شماهایین، به حرف یه عملی نمی فروشه نفساشو...
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سهراب اگر در دلش می ماند،  شده بود اما جواب  نازنین هنوز گریه اش تمام ن
 غده ی سرطانی می شد و او را می کشت.

 
 ند.یدستش روی بازوی نازنین نشست، سرش را باالتر گرفت تا چشمانش را بب

سررفیدی چشررمانش سرررخ بود، نمی دانسررت به درگاه خدا چه گ*ن*ا*هی 
شان هوار می  سر شده اند که هنوز قبلی را ه م نکرده؛ اتفاق بعدی  مرتکب 

 شد.
 

های مرطوب همسررررش را گرم  لک  فت پ سررررش را پیش برد و روی ج
 ب*و*س*ی*د:

 
 سیل ال_می گن گریه کن سبک شی ولی نه دیگه سیل راه بندازی، فکر کن حا

 بند از کدا بیارم؟
 یه چند دقیقه تنها بمونی ایراد نداره؟

 جواب یه نفر مونده که ندادم.
 

 نازنین چشم هایش را به لب های او دوخت:
 

 _دعوا نکنین.



 _نمی کنم، ولی اون حرفا اگه بی جواب بمونن؛ می رن رو بی رگ بودن من.
 _چرا این جوری می کنن؟

 بابای ناتنی شماهان؟
 

 داوود سرش را به سر نازنین تکیه داد و آه حسرت باری کشید:
 

 _بع ی وقتا اونی که از خون شی، باهات از صد تا غریبه؛ غریبه تره.
 _تو وقتی عصبانی می شی، می زنی؟

 
 داوود کمی بدجنس شد:

 
 _اگه اذیتم کنن آره، تنبیه بدنی انواع و اقسام داره؛ همه شونو بلدم پیاده کنم.

 
 از روی حرص مشتی وسط سینه ی داوود نشاند: نازنین

 
 _زورت فقط به هعیف ترت می رسه؟

 _ماشاپالله دست به زنت خوبه، هعیف کشی تو خون داوود نیست.
 

 لبخند نازنین پر کشید، نگاهش معنا گرفت و آرام لب زد:
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 _واقعًا نیست؟
 

شید، ار سرش را جلو ک شد.  صورت نازنین خیره  سکوت کرد، به  ط تباداوود 
 نگاهش را از او نگرفت.

 
این بار دیگر رهایت او را می خواست، نگاه نازنین در ر*ق*ص مردمک های 

 چشم داوود؛ راهی به نور باز کرد.
 

 دستانش روی دست های داوود که صورتش را به میان گرفته بود، نشست.
 دلگیر، زخمی، اما دل داده بود...

 
شان پر از سیر ست هم می  نم نم دل داده بودند، م ست به د سنگالخ بود اما د

 دادند تا از آن عبور کنند.
مک  داوود طوالنی شد، نگاه از نقطه ی ثقل روبرویش گرفت و دست هایش 

 پایین افتاد.
 

 _من می رم زود برمی گردم، باهات حرف دارم.
 

نازنین نمی دانسررت حال داوود را، این پس کشرریدن در عین خواسررتن را نمی 
 فهمید.



سینه بیرون داد و رفت با حرفی  صدا از  سش را با  شد، نف نزد و داوود از او جدا 
 سهراب کمی حرف بزند.

 
 نگاهی به گوش تا گوش حیاط انداخت، اثری از سهراب و بقیه نبود.

 ناگزیر به سمت خانه ی مادرش رفت و سبحان را صدا زد.
 

سان به داوود  شد؛ بیرون آمد و هرا شت در مانده با سبحان بی معطلی، انگار پ
 نگاه کرد. 

 
 _بابا کو؟

 
 سبحان بی توجه پرسید:

 
 _داوود مرگ من، زن داداشو که اذیت نکردی؛ ها؟

 _می گم بابا کو؟
_چه می دونم کدوم قبرستونی رفت، فقط از ترسش که یه دونه از همون سیلی 

 با یه لنگه کفش رفت! آبدارا میل نکنه
 _خیله خب، ببین می تونی واسم یه وام جور کنی؟

 به شرکت درخواست بدی؟
 _وام می خوای چی کار؟
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 که از این جا بری؟
 _سبحان باز مرهت عود کرد؟

 یه سؤال پرسیدم، عین آدم جواب بده بعد برو سر درددل خودت!
 .باید مقدارشم بنویسم_باشه فردا که رفتم درخواست وام و پر می کنم منتها 

 
 داوود دستی روی چانه اش کشید:

 
_اوستا گفت با پس انداز خودم و یه پولی که قرض دستم بده، می تونم یه پراید 

 دست دوم جور کنم.
 _جدی جدی دستی می ده بهت؟

 _به چند میلیون دیگه پول دستی نمی گن باهوش!
 آروم برگردونم.آره خودش گفت، می خوام وام بردارم که پولشو آروم 

 _دمش گرم، می گم دختر نداره به درد من بخوره؟
 _داره ولی چشای کور شده تو به خودت بگیر.

 _االن که نیستش، دارم هیکل تو رو وجب می کنم که!
 _پس من برم سراغ نازی، فعاًل.

 
 سبحان لبخندی زد:

 
 _می ری واسه ناز کشی؟

 



 ا زد:دستش را روی صورتش گذاشت و عاجزانه حرفش ر
 

شب  ست و بالم خالیه، دختره همون  _این تن بمیره، یه دو قلمم یاد من بده. د
 اول می گرخه!

 _برو پیش مامان، بعد میام بهش سر می زنم.
بدم دسرررت  نذری  ید  با له می خوای بگی؛  گه، دو جم _برادر من نپیچون دی

 مردم؟
 _ما باید جلوت لنگ بندازیم بچه، برو خودتو سیا کن.

 
 ده ای زد و داوود روی برگرداند.سبحان خن

 باید در مورد ماشین با او مشورت می کرد، به اتاق شان رفت.
 نازنین خودش را جمع و جورتر کرده بود، نشست و به پشتی تکیه داد.

 
 _اوستا که یادته؟

 
 نازنین شالش را مرتب کرد و نگاه از قالی کف اتاق گرفت:

 
 _بله یادمه، خوبن؟
بد نبود ولی گفتم نظر تو رو  _آره خوبن، امروز به نظرم  یه پیشررنهاد داد بهم. 

 بدونم بعد جوابشو بدم.
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 _چه پیشنهادی؟
سه چهار  شون نداره. خودمم  سابش خوابیده، گفت الزم  _یه مقدار پول تو ح

 تومنی دارم، رو هم بذاریم می شه یه ماشین دست دوم پیدا کرد.
 

 رد.سرش را چرخاند و سؤالی به چهره اش نگاه ک
 نازنین در فکر فرو رفت:

 
 _واسه پس دادنش؟

 _وام می گیرم نصف شو می دم، بقیه شم گفت خورد خورد بدم.
شون که خوبه ولی این که بتونیم پس بدیم و تو جور کردنش نمونیم،  شنهاد _پی

 یه کم دودل می کنه.
_خودمم بهش فکر کردم، اگه همه پولو بدم باید قید سررفر رو زد. ناراحت که 

 ی شی؟نم
 _نه به هر حال نمی شه همه چیو با هم داشت.

_اگه صرررفه جویی کنم با حقوقم از پس وام برمیام، ولی واسررره باقیش زمان 
 الزمه که بشه پس داد. خب نظرت؟

 
ما می  ند ا مک ک به داوود کمی ک ته بود، می توانسرررت  نازنین در فکر فرو رف

 دانست مرد قبول کردن نیست.
 



رفت که به مقصودش برسد، پس با همان قیافه ی متفکر  باید از راهی پیش می
 پرسید:

 
 _چرا اینو بهم گفتی؟

 
 داوود نگاهش را باال داد و مستقیم چهره اش را از نظر گذراند:

 
 _یه نسبت داریم االن، همون دلیل واسه این مشورت گرفتن کفایت می کنه.

 اندامش بدم._پس این یعنی منم اگه کاری از دستم بربیاد می تونم 
 _چه کاری منظورته؟ حرفتو لقمه نکن و دور سرت نچرخون، راحت بگو.

 _شرط گفتنش، قبول کردنشه.
 _دختر جان داوود نشنیده و روش فکر نکرده، حرف خودشم قبول نمی کنه.

 _ولی حرفم به هررمون تموم نمی شه، تو این شرایط پیشنهاد خوبیه.
 _بگو.

 
رخاسررت و سررراغ کیف دسررتی اش رفت، کارت نازنین از جلوی پای داوود ب

 بانکی اش را برداشت و کیف را همان جا رها کرد.
 

 نشست و کارت را روی پای داوود گذاشت و در انتظار واکنشش ماند.
 داوود با دیدن کارت بانکی، نیت نازنین را فهمید اما آدم زیر بار رفتن نبود.
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 _نیازی بهش نیست، درست می شه ان شاپالله.

 
نازنین که انتظار این برخورد سرد و غیرمنعطف داوود را داشت، بی تفاوت بلند 
شد و خود را با آشپزخانه و آماده کردن شام سرگرم کرد اما قبل رفتن، حرفش را 

 زد:
 

_پس مشررورت کردن و نظر پرسرریدناتم مثل کارای دیگه ت، نپرس و هر طور 
 صالح خودته واسه زندگیت تصمیم بگیر.

 آوردی کنیز زر خرید بودم، جای حرف و گله نمونده.روزی که 
 

کمی این لحن تند و تیز به داوود برخورد، چشررم دوخت به کارت روی پایش؛ 
 او زیر دین حاج رها نمی رفت.

 
 اصرار نازنین برای کمک را درک می کرد اما او حال داوود را نه...

شاید ب همنی نازنین برایش کافی بود، فردا  شین خودشهمین موافقت  به  ا ما
 خانه برگردد.

 
سنگک از خانه بیرون رفت، آن قدر  شت و برای خرید نان  کارت را کناری گذا

 درگیر کار بود که تمام زحمت خرید به عهده ی سبحان بود.
 



نازنین هم در حال سرخ کردن سیب زمینی برای دورچین غذایش بود، یک قدم 
 برداشته بود ولی داوود نخواسته بود.

 
**** 

 
 _خب تصمیم شور دیشبت با خانمت به کدا رسید؟

 
 داوود دستی به گردنش کشید:

 
 _موافق بود فقط سر برگردوندن اصل پول مردد بود.

 _اونم که دیروز با هم سرش به اندازه کافی حرف زدیم، فعاًل بهش نیاز ندارم.
 من._اوستا مدیونی اگه بخوای از گلو و زندگی زن و بچه ت بزنی بدی به 

 
 منوچهر لبخندی پاشید به روی داوود و ندابتش، دستی روی شانه اش زد:

 
 _برو لباستو عوض کن پدر آمرزیده، با هیئت منصفه هماهنگ شده.

 
 داوود آرام خندید و سراغ کمد رفت.

ماشررین یکی از اقوام منوچهر بود، و تا جایی که اطالع داشررت به پول فروش 
 ج عمل همسرش را فراهم کند.ماشین نیاز هروری داشت که خر
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 وقتی با او روبرو شدند، داوود غم چشم هایش را دید.

نیاز به کنکاش بیشتری نبود تا بداند از فروش اجباری ماشین راهی نیست اما 
 نمی تواند از همسرش بگذرد.

 
با کمی چک و چانه زدن به همان قیمت پیشررنهادی منوچهر رهرررایت داد و 

 ر چشم شدند:داوود صدایش زد، چشم د
 

 _من صبح زود می رم سر کار و تا چهار پنج غروب همون جام.
می تونی صرربح به صرربح بیای ماشررینو ببری باهاش خرج خودتو در بیاری و 
شه کل روز بمونه؛ که اونم  ستم، فقط یه وقتایی ممکنه الزم با سونی د صر بر ع

 باهات هماهنگ می کنم. راهی هستی؟
 

هی بود،  شین را بگیرد و خرجی خانه چیزی فراتر از را شت رایگان ما توقع ندا
 اش را در آورد.

 
منوچهر عمیق شرراد بود، برای بودن داوود و نگه داشررتن و حامی اش بودن؛ به 

 خود می بالید.
 احمد او را تنگ در آغوش گرفت و کنار گوشش سخن گفت:

 
 _خیلی مردی که پیش زن و بچه روسیاه و شرمنده م نکردی.



 چرخ ماشین واست بچرخه داداش.ان شاپالله 
 

 داوود پشت شانه اش هربه ای مردانه زد:
 

 _همین که از ته دل راهی باشی، واسه جفت مون می چرخه.
 

 _احمد آقا دیدی واست مشتری بد نیاوردم؟
 

 _دستت درد نکنه منوچهر خان.
 

مردانه دسررت دادند و از هم جدا شرردند، قرار بود ماشررین تا انتقال اسررناد و 
 رهای مح ری برای تعویض پالک؛ دست داوود بماند.کا
 

سوییچ ماشین را به داوود داد و از هم جدا شدند، منوچهر سوار ماشینش شد 
 اما با اصرار به داوود گفت خانه برود و خانواده اش شاد شوند.

 
پشررت فرمان نشررسررت و لبخندش گرم بود، مدت ها بود چشررمش دنبال جور 

 نمی رسید. کردن ماشین بود اما دستش
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سم اللهی به زبان آورد و  سبحان برای او کمک بزرگی بود، ب شدن  کمک خرج 
 سوییچ را چرخاند.

 
حالش حسررابی روبراه بود، شرراید وقت بردن نازنین به سررر مزار و دیدن قبر 

 ساحلش رسیده بود.
 

مسیر را با فکر به جوانب کارش طی کرد و قبل از رفتن به خانه، برای گرفتن دو 
 و شیرینی کنار قنادی توقف کرد.کیل

 
 جعبه را روی صندلی کنار گذاشت و حرکت کرد.

 
**** 

 
شت چفت باالیی در قفلی زده بودند که  شد و کلید انداخت، پ شین پیاده  از ما

 زنگ زده بود.
 نیاز به کلیدی داشت که معلوم نبود کدا انداخته اند، ناچار سبحان را صدا زد.

 
 تا دو و نیم ظهر خود را به خانه می رساند.ساعت سه بود و سبحان 

 
 _سالم، چه عدب زود تشریف فرما شدی. کاری داری؟

 _سالم، کلید این قفل سر در رو داریم؟



 _اونو می خوای چی کار؟
 

 اون که بعد این همه سال حتمًا زنگ زده.
 

 داوود دست به کمر به قفل زل زد:
 

شت، برو از م شه بیرون گذا شینو که نمی  شاید یه گوشه موشه _ما امان بپرس 
 ای نگهش داشته باشه.

 _ماشین از کدا؟
 ببینم نکنه گرفتیش؟
 _آره با همون اومدم.

 
 سبحان خود را به او رسانید و از پشت شانه ی پهنش ماشین را دید:

 
 _ای ول بابا، چه زود جور شد.

 مبارکت باشه داداش، شیرینیش کو؟
 شینه._اگه کلید پیدا کنی، شیرینی تو ما

 _بذار برم از مامان بپرسم، فوقش نشد میام با یه چیزی می شکونمش.
 تو بیا تو، فقط سوییچ شو بده خودم حلش می کنم.

 _مطمئنی؟
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سرربحان داوود را هل داد تا برود، با هم رفتند و به ماهرخ سررالمی داد و او هم 

 برای پسرش خوشحال شد و اسفند به دست؛ کنار در رفت.
 

 پیدا نشد، سبحان با چکش به سراغ قفل رفت.کلید که 
 داوود سر مادرش را ب*و*س*ی*د و به طرف اتاق خودشان رفت.

 
صدا زندگی می کند یا  سر و  شه بی  ست نازنین همی صدایی نمی آمد، نمی دان

 هنوز این زندگی را به رسمیت نمی شناسد.
 

ی؛ روی پتو و بالش کاپشن را از تنش در آورد و به اتاق کناری رفت، نازنین بدون
 زمین در خود جمع شده بود.

 
پتو را روی شررانه هایش انداخت، تکان خوردنش را حس کرد پس بیدار بود یا 

 در حال بیدار شدن.
 

 _نازی؟
 بیداری دختر؟

 
 تکانش بیشتر شد و چشم باز کرد، چشم های سیاه داوود روبرویش بود.

 نیم خیز شد و سالم آرامی داد.



 
 واب!_سالم، ساعت خ

ساعت باهام  صر که می گم یه  شه این موقع می خوابی و اون وقت ع نکنه همی
 بخواب، می گی خوابت نمیاد؟

 
 نازنین به بدنش کش و قوسی داد و صاف نشست:

 
 _نه، نمی دونم چرا یهو خوابم برد.

 
 داوود کنارش نشست و پاهایش را جمع کرد:

 
 _اگه خسته ای بخواب.

 
 آن را سر جایش را برگرداند:نازنین پتو را تا زد و 

 
 _نه می رم ناهارو بذارم گرم شه.

 _خسته نشدی فقط فکر شام و ناهار بودی؟
 _کار دیگه ای نیست که اندام بدم، باید یه جوری سر خودمو گرم کنم.

 _برو با مامان حرف بزن.
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 صدای نازنین از آشپزخانه ی نقلی شان می آمد:
 

شن وقتی عالم و آدمو _تقریبًا هر روز اون ورم، ولی  خب حرفا یه جا تموم می 
 نمی بینی بالطبع حرفاتم ته می کشن.

 _برو کالس.
 

 سر نازنین از در آشپزخانه بیرون آمد:
 

 _چه کالسی؟
 

 داوود شانه ای باال انداخت:
 

 _هر هنری که دوس داری.
 _واقعًا برم؟

 _آره برو، اسیری نیاوردمت؛ فقط محدودیت گذاشتم.
 

ست دوباره با مریم نازنین بر شقاب ها رفت و لبخند زد، می توان شتن ب ای بردا
 به کالس گلیم بافی اش برود؟

 



صمیمی اش را هم نگرفته بود اما عدیب بود  ست  سراغ دو از وقتی آمده بود، 
شن  شی رو صورت وقتی گو که مریم هم با او تماس نمی گرفت چون در این 

 بود، می شد پیگیر شدنش را دید.
 

 تکان داد و سفره را پهن کرد.سری 
دستپختش خوب بود و داوود به آن ها عادت کرده بود، با ساده ترین ها؛ بهترین 
ها را آماده می کرد و این از دختر حاج رهررا با آن مکنت و دارایی بعید به نظر 

 می رسید.
 

 صدای ماشین که در حیاط پیچید، نازنین دست از خوردن کشید:
 

 _مهمون اومد؟
 

 ود همچنان سرگرم خوردن غذایش بود:داو
 

 _نه.
 _آخه صدای ماشینه.

 _سبحانه.
 _ماشین خریدن؟

 _نه.
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 _چرا نسیه حرف می زنی؟
 

 داوود ابروهایش را باالتر داد:
 

 _از وقتی نازی خانم رگ کندکاویش گرفته.
 

 نازنین سرش را پایین گرفت:
 

 _ببخشید، نباید سؤال می پرسیدم.
 ی خوره دختر؟_تو چرا زود بهت بر م

ست  سند خوردنش؛ د شد تا  شو کردیم و قرار  ست، امروز کارا شین ما نخیر ما
 من بمونه.

 _انقد که تلخی، آدم فرق بین شوخی و جدی تو نمی تونه بفهمه.
 

 کنار کشید و به گفتن مبارک باشه ای، قناعت کرد.
 

سم من میاد؛ یعنی از  شو می گی، وقتی ا ست که مبارک نم خا_فقط مال من نی
 این خونه م هست.

 
نازنین جوابی نداد و به قول محمد باد کرد، روی شررلوارش با ناخن خط می 

 انداخت که داوود الهی شکر گفت و از پای سفره بلند شد:



 
 _ممنون، خوشمزه بود.

 _نوش جان.
 

در حال جمع کردن سررفره بود که کمرش را داوود از پشررت گرفت و مدبورش 
ور شررکمش قفل کرد و فکش را روی سررر نازنین کرد صرراف بایسررتد، دسررت د

 گذاشت و بی حرکت ماند.
 

_اگه پولو ازت نگرفتم واسه این بود که اونو واسه دخترشون هزینه کردن، داوود 
دست به مالی که رهایت صاحبش توش نباشه نمی زنه؛ این جدا از اون حسیه 

 که به خانواده ت دارم.
 

 لرزانش هویدا بود:بغض صدای نازنین از تارهای صوتی 
 

 _چرا از خانواده م بدت میاد؟
 یه دلیل بیار و منو قانع کن چرا جورکش همه من شدم و صدام نباید در بیاد؟

 نازی حق کیو خورده که باید تاوان بده جای همه؟
 

مت، من واسررره چی  عدامش کنن می گن این جر که می برن ا یه زندونی رو 
 زندونی شدم؟
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 ندونی شدی؟_واقعًا فکر می کنی ز
 

نازنین سرررش را تکان داد، داوود خم تر شررد و لبش را روی گونه ی نازنین قرار 
 داد:

 
 _میای بریم یه جایی؟

 _کدا؟
 _نپرس، فقط اگه میای لباس عوض کن.

 شاید جواب بع ی سؤاالتو گرفتی.
 

 دستانش را از دور نازنین آزاد کرد، اجازه داد تا تصمیمش را بگیرد.
 

 بشقاب را برداشت و حین رفتن موافقت خود را برای رفتن اعالم کرد.نازنین دو 
ذهنش عدیب درگیر شده بود، اگر به جوابی می رسید برای رفع این سردرگمی 

 به او کمک می شد.
 

**** 
 

به مسیر پیش رو نگاه می کرد و مردمک هایش گشادتر می شدند، بهشت زهرا 
 آن هم وسط هفته؟

 



 _چرا این جا می ریم؟
 

 داوود حواسش را به رانندگی اش داده بود:
 

 _بریم می فهمی.
 

شک و  شاخه های خ سر جایش کمی تکان خورد و از پندره ی کنار به  نازنین 
شان  شیدن  شان مایه ی حیات و نفس ک شکننده ای زل زد که روزی برگ برگ 

 بودند.
 

شد و  سبزی و زندگی ختم می  شتش به  شت، چون پ ست دا ستان ها را دو زم
 ین خود دنیایی امید بود و رنگ های پاشیده شده به هستی...ا

 
 داوود مسیر را رفت و جایی برای پارک ماشین پیدا کرد.

 وسط هفته و در آن سرما، قبرستان هم چندان مشتری نداشت.
 

 با هم پیاده شدند و نازنین کلی سؤال داشت و داوود میزان زیادی غم...
 

 انتخاب کردی واسه جواب سؤاالی من؟_االنم نمی گی چرا این جا رو 
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 داوود دستش را گرفت و با خود همراهش کرد:
 

 _اگه به من بود نمیاوردمت این جا، ولی جوابتو باید از همین قبرستون بگیری.
 

از کنار قبرهای یخ زده رد می شدند، داوود سست تر قدم بر می داشت و نازنین 
 راسخ تر...

 
سنگ ها  ست نازنینی کنار یکی از همان  ستاد و از رمق افتاد، د پاهای داوود ای

 که همچنان می رفت کشیده شد.
 برگشت و به موازات داوود، شانه به شانه اش ایستاد.

 
سرش را  شد،  ستش رها  شده بود اما وقتی د سرمای نگاه داوود ن هنوز متوجه 

 پایین آورد و چشمش روی اسم سنگ ماند.
 ی فرزند سهراب حک شده بود.با خطی نستعلیق نام ساحل بختیار

 
مردمک هایش لغزید و با چشررم های باز مانده از حیرت، چهره ی داوود را که 

 فک قفل شده اش نشان تمام تالشش برای بغض نکردن بود؛ دید.
 

 آرام نشست و دو انگشتش را روی قبر گذاشت و به فاتحه خوانی مشغول شد.
 تاریخ تولد ساحل، دلش را به درد می آورد.

 



 _چرا فوت شده؟
 

 پلک بست و سرش را رو به باال گرفت، چه می گفت؟
 دلش به درد می آمد از به زبان آوردن...

 
 _خودکشی کرد.

 
نازنین بهت زده ایستاد، با ناباوری چهره ی داوود را کاوید؛ دنبال اثر م حکی 

 از شوخی بود.
 

 _چرا؟
 _عاشق شد...

 _چون عاشق شد خودشو کشت؟
 

 را پایین آورد، نگاهش کرد:داوود سرش 
 

_چون عشقش چیزی واسش نذاشت که بخواد بمونه، چون یه نامرد به پستش 
 خورد، چون من حواسم پی کار و چرخ زندگی نکبت مون بود.
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چون سرربحانم نبود که حمایتش کنه، چون یه عوهرری قاپ دلشررو زد، چون تن 
 نبودن.ناموس منو لمس کرد، چون لقمه های دهنش همچین حالل 

 
شت  شکی نبود؛ دلش دا صدا بود، اما ا شم بود، گرفتگی و بمی  حرص بود، خ

 می ترکید و ساحل دو سال زیر خاک بود.
 

 نازنین سردرگم به قبر زل زد، دوباره نشست.
 یک دختربچه ی دبیرستانی را کسی اغفال کرده بود؟

 
 _چه جور دلش اومده؟ خواهرت سنی نداشته آخه.

 _برو ازش بپرس.
 
 ازنین دستش روی قبر ماند، از که باید می پرسید؟!ن

 
 _من بپرسم؟ مگه میشناسمش؟

 
پایش بود؛  با تعدب یکی را که پشرررت و رو کنار  چند عکس روی قبر افتاد، 

 برداشت و برگرداند.
 

تمام تنش زمستان شد، یخ بست نگاهش؛ محال بود عاشق جانی، عزیزترینش 
 باشد.



مدش دلی را اسرریر  حال بود مح ما عکس م باشرررد ا باد داده  به  و آبرویی را 
 برخالف باورهای خواهرانه اش بود.

 
عکس بعدی و بعدی را برداشرررت، همه جا سررراحل بود و محمد؛ خدالت 
ساحل و لبخند محمد، دست محمد، نگاه محمد، ماشین حاج رها زیر پای 

 محمد، عشق محمد.
 

 عکس آخری را برداشت، ساحل به خون نشسته کف حمام!
 نیمه برهنه و دستانش رگ زده... تنش

ساحل،  ست خودش نبود که از دیدن چهره ی بی رنگ و رو و تن پر از خون  د
 عق زد.

 
عکس ها از دسررتش افتادند و او عق می زد، تمام معده اش را به یک باره باال 

 آورد گلویش سوخت؛ اما دستی روی شانه اش ننشست.
 

 اندماد...داوود سرد بود، تکه سنگی پر از 
 
 

 گاهی برای کسی که 
 همه چیزش را از دست داده ؛
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 اتفاق می افتد 
 که خودش را هم از دست بدهد...

 
 _منم همین حالو داشتم وقتی ساحلو بغل زدم و از تو حموم در آوردمش...

 مامانمم همین حالو داشت.

 سبحانم همین حالو داشت.
 طعمش تلخه نه؟

 
ی یه مفنگی معتاد رو سرم خراب شد که دخترشو واسه من تلخ تر بود، که حرفا

 من بد رسوندم.
 که من کوتاهی کردم...

 که داوود کم گذاشته و عاقبت خواهرش شده این...
 

سررختیش به این بود که پدری کردم واسرره خواهرم، تموم مویرگای مغزم ترکید 
 وقتی لباسمو لباس تن شیشه ی عمرم کردم...

من آتیش گرفتم که تن عمرمو بی لباس  قلب حاج رهررا سرروخت از رفتنت؛
 دیدم.

 
سوزوند؛ مادرم  شد و طاقت نیاورد، دلتو  شنا و غریبه  مادرت بال کش حرف آ

 یک سال سیاه دخترشو از تن در نیاورد و بخت سیاهشو نفرین کرد.
 



 اونی که باخت تو نبودی، داوود بود.
 

بح  قبل آمدن  هق هق سوزناک نازنین گلویش را بیشتر می آزرد، دلش همان
 را می خواست؛ همان شیرینی لب نزده را...

 اصرار دانستنش شد تالفی دو مرد و نتیده اش فاجعه ی نابودی او.
 

 به سختی روی پاهایش ایستاد، تعادل نداشت اما سمج وار پیش رفت.
 چادر سیاهش سپید شده بود، دو قدم تا رسیدن به داوود داشت.

 لرزان، صدای هعیفش را بلند کرد: مقابلش ایستاد و با چانه ای
 

 _محمد این کارو کرده؟
 تو اومدی دنبالم که تالفی کار داداشمو دربیاری؟

 االن حالت خوبه؟
 دیگه کینه تو دلت نمونده؟

 
دو ماه بازیم دادی که پام سررسررت شرره بیام طرفت که بشررم دهن کدی تو به 

 محمد؟ به بابام؟
 

 ی داوود را نشانه می رفت:صدایش اوج می گرفت و مشت هایش سینه 
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_حاهرم به تموم زندگیم قسم بخورم که محمدم این کاره نیست، ولی تو فرقت 
 باهاش چیه؟

 
 لعنتی فرقت چیه وقتی تاختی به آبروی خواهرش؟

 تو که کثیف تری، تو که لدن تری؛ می خواستی بگی مردی؟
 این جوری آبروی خواهرتو جمع کردی؟

 
 با بردن آبروی من؟

 عرق شرم بابام؟با 
 با بازی کردن با غیرت داداشام؟

 
سنگ می  سته و گالب به خورد  ش شان ن سر قبر عزیز سانی که  تک و توک ک

 دادند، به صدای نازنین برگشته و نگاه شان می کردند.
 

 _با تورم، حیوونشم این جوری تالفی نمی کنه که تو کردی.
 

سر خورد کنار شد و با ته مانده ی انرژی اش  ست  پاهای داوود، به پاچه ی  س
 شلوارش چنگ زد و با تمام قلبش نالید:

 
 _چرا مرد و مردونه با خودش روبرو نشدی؟

 مگه همه سر اسمت قسم نمی خورن؟



 پس چرا منو چزوندی؟
سه  ساخت وا صه می  شت از توی نامرد ق شت خوشم می اومد، دلم دا ازت دا

 خودش؛ خار شدنم کیف داره نه؟
 

 خت و به پایش تکیه داد، گ*ن*ا*هش خواهر بودن بود؟سرش را پایین اندا
 گ*ن*ا*هش ندیب بودن بود؟

 
داوود چشررم دوخت به چادر نازنین که پر از خاک بود و او قول داده بود خاک 

 به چادرش ننشیند...
 

 روز تالفی نبود، از دلش گفت و خالی تر شد.
 از آن چه حناق شده بود در گلویش هم، باید می گفت:

 
م سررراغش ولی تو رو دیدم، فکر کردم زنشرری و برگشررتم که خونه شررو رو _رفت

 سرش خراب نکنم.
ولی آبدی صدات زد و من برگشتم، یک سال دنبال نشونی تون بودم که پیداتون 

 کردم.
 

 تموم زندگی تونو در آوردم، ساعت رفت و آمدتونو؛ ثانیه به ثانیه زندگی تونو.
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کز سیبل زندگی بابات، اومدم سمتت که داداشت رفت تو حاشیه و تو شدی مر
 ببینم طعم نامردی چه مزه ای داره که داداشت سر کشید!

 
 افتادم دنبالت که بدونم چه حالی داره دنبال ناموس یکی افتادن!

با این عکسررا هر روز زندگی کردم، هر روز نفس کشرریدم که اون داداشررتو از 
 زندگی و نفس بندازم.

 
 میشه رو خوشی نمی چرخه، که بدیاشم باید بچشه.که بابات بفهمه زندگی ه

 
 نازنین سرش را از پای داوود جدا کرد و دست هایش را روی دو زانو گذاشت:

 
 _من چی بودم واست؟

 وسیله بازیت؟
 سرگرم بودی باهام؟

 من به فکر حرف زدن با بابا بودم و تو فکر دربدر کردنم؟
 

 سختی از حندره خارج می شد:گریه اش دیگر بی صدا شده بود، صدایش به 
 

_منو ارزون تو مشتت گرفتی، حاال حالت شده همونی که وقتی خواهرت زنده 
 بود؟

 



شده  سیر نگاه محدوب نازنین  شد و عکس ها را جمع کرد، دلش ا داوود خم 
 بود که او را طعمه کرد.

 
 نگفت و در دلش ماند عالقه ای که از بیخ و بن نادرست بود.

شکانده بود، به خواهر داوود دنیایی ح شان را خ شه ا سینه اش بود و ری رف در 
 قاتل ساحلش دل داده بود و این زندگی را به کامش زهرتر می کرد...

 
 

 مرا میشناسی؟ منم ڪِرم ُِعصیان
 هیوالِی لولیده در سیِب ِانسان

 نشد در جنون شعری از خون ِبزایم
 منم شاعرے ُمرده در ُمشِت هذیان

 
 شڪ، قلبم، لبانمترڪ خورده از خ

 اگر خیس ِ خیسم از این چشم ِ جوشان
 چه اقلیم ِ گنگی درونم نشسته

 ڪه نیمم خلیج است ُو نیمم بیابان
 

 تو آتشفشان در دهانم نشاندی
 چگونه نسوزم به خط خط ِ هذیان
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 ام رابه دوزخ بڪش شعر ِ ُمردابی
 ڪه آتش بگیرم ِنِیستان، ِنِیستان

 
 استخوانماگر ِنی به ِنی استخوان 

 بڪش مشعلت را بسوزان، بسوزان
 ڪه رنگین ڪمانم پس از ِسیل ِ سیلی

 ڪبود ِ ڪبودم پس از ُمشِت باران
 

 ...ببین انتهاِی غزل را ڪه از ما
 نفس ماند ُو محبس، گلو ماند ُو دندان

 چالند ببین تیح و شریان مرا می
 بیا خوِن من را بنوش و بنوشان

 
 داقرار ِ فراری ندارم از این

 فقط یڪ دقیقه رها ڪن نگهبان
 به تڪرار ِ یڪ فصل ِ دائم رسیدم

 "زمسرتان، زمسرتان، زمسرتان، زمسرتان "
 

دسررتش را حائل بازوی نازنین کرد او را روی پاهایش نگه داشررت و وزنش را 
 روی خود انداخت.

 



 نازنین بی قرار و بی تاب و بی جان و بی دل...
 الل...نه تاب سخن بودش و نه حرف از م

شق کمرنگ النه کرده در انتهایی ترین زاویه ی دلش، خالی بود  خالی بود از ع
 از حس خواهرانه ی همیشه گرمش، خالی بود از زندگی...

 
 _می ری دکتر ببرمت؟

 _که بگی دستمال کاغذی خونه م حالش خوب نیست؟
 

رفت فشار دست داوود دور بازویش زیاد شد و چهره ی بی رنگ نازنین در هم 
 اما ناله نکرد، تازه داشت از نهان ترین دردهای رو آمده اش سخن می گفت.

 
 _نازی لطف کن خفه شو.

 _حرفامو به شوهرم نگم به کی بگم آقا داوود محرم تر از همه؟
 تنمو مادرمم ندیده ولی تو دیدی، پس محرم حرفامم تویی.

 
 صدای داد داوود، در سکوت قبرستان پیچید:

 
 _خفه شو.
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شعله ی زیر ام شده، حرف می زد و  ست مثل آدمی از خود بیخود  ا نازنین در
 خاکستر داوود را فروزان تر می کرد:

 
 _طعمم بد بود که دیگه نیومدی سراغم؟

 زنتما، تمکین نکردم ازت.
 

شم  شاند و با خ شار داد، نازنین را روبرویش ک شم هایش را روی هم ف داوود چ
 زل زد به چهره ی زردش:

 
یه کل مدل غلط _ با هیچ  تا زنده ای  که  کاری می کنم  گه حرف بزنی،  مه دی

 کردمی نتونی جمعش کنی.
 پس الل شو و راه بیفت، جواب خواستی دادم اما دیگه صداتو نشنوم.

 
نازنین دسررتش را با بی حالی کشررید اما نتوانسررت از میان انگشررتان داوود در 

 بیاورد:
 

 _ولم کن.
 

 کرد: داوود دندان هایش را چفت هم
 

 _نازی محض رهای خدا حرف نزن.



 _گفتم ولم کن، من با تو هیچ قبرستونی نمیام.
 

گاه رهایش کرد و نازنین تلو تلو خوران گامی به عقب برداشررت،  داوود ناخودآ
 دست به کمر زد:

 
 _کدوم گوری می خوای بری؟

 
 نازنین مسیرش را تغییر داد:

 
 _هر جا که تو نباشی.

 
 وحشیانه بازویش را گرفت و چرخاندش: سه قدم رفت و داوود

 
 _به والی علی، به جان خودت یه بالیی سرت میارم نازی؛ نرو رو مغز من.

ساکت موندن؛ بدم  سه حرف نزدن و  ستم وا ست، االن مردش نی االن وقتش نی
 بدترم نکن.

 _حق ندارم؟
 

 داوود ولش کرد و نیم چرخی زد:
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 ._به هر چی می پرستی داری ولی ادامه نده
 

 دستانش را دو طرف سرش گذاشت و چندین بار هربه زد:
 

 _نیا رو اعصابم.
 _چرا دیگه باهام نخوابیدی؟

 خوشت نیومد؟
 _نازی نازی نازی...

 
 صدایش گیر کرده بود در گلو، خسته بود از این فشار.

 کاش خدا جانش را همین لحظه می گرفت تا دنیا بماند برای اهلش...
 

جانش بند سرره نفر بود اما دلش رها شرردن از تمامی قید و مرد بود اما خسررته، 
 بندها را می خواست.

 
 _اون لحظه ها خیلی خوب بود واست؟

شد لباس  شتی، جبران همه دردات  سه حریم خواهر محمد نذا دیگه چیزی وا
 تن من شدن؟

 
دیگر توان و صرربری برایش نمانده بود، به حد اعالی کم آوردن رسرریده بود و 

 شتر نبود.گندایشش بی



 
انگار امروز شیرینی ماشین را باید به هالهل می رساندند برایش، نگاهی خیره 
کرد به نازنین که بی صررردا اشرررک رد می انداخت روی گونه ی کرخت و بی 

 حسش.
 

 _می خوای بدونی حسمو اون لحظه؟
 

ستانش دو طرفش  شته بود، د ستان گذا نازنین دیگر آن نازنینی نبود که پا به گور
 زان بودند و فقط چشم بود و حندره.آوی
 

هر حرف رد زخمی می انداخت روی گلویش، او به عمرش حرفی از این قبیل 
 نگفته و نشنیده بود اما دنیا بد با او سر جنگ داشت.

 
 _اون لحظه چهره ی ساحل نیومد جلو چشات؟

 حس نکردی منم عین اونم؟
 می خواستی منم یه چاقو بگیرم و تموم؟

 داداشمو بسوزونی و بگی دیدی منم بلدم؟دل بابامو 
 _گفتم می خوای بدونی یا نه؟

 یا آره ست یا نه.
 _اونم مثل این دونستنه؟
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 جون ندارم به جون مامانم، سوزوندی بازم باید بسوزم؟
 

مام وجود و توانش  با ت فه اش کرده بود؛  یه خواسرررت، بغض خ داوود هم گر
 فریادی زد و خدا را صدا زد...

 
 ابد  اگر برای

 هوای دیدن ِتو 
 نیوفتد از سِر من چه کنم؟

 
 نازنین می بارید و داوود باز هم باید مرد می ماند و قوی،

 نازنین جان در بدن نداشت و داوود توان،
 نازنین روح از تنش رفته بود و داوود هوش از سرش...

 
_ساحل عمرم بود، حاصل همه زندگی سوخته ی من؛ یه لبخندش منو می برد 

 عرش خدا و برم می گردوند.
 

 یکی منه داوود از همه جا مونده و رونده رو ببینه، تو ببین که زنم شدی.
 دیگه باید چی کار می کردم که نکردم؟

نفهمیدم زندگی و عشررق و عاشررقی چه مزخرفیه، فقط دوییدم که جا نمونم از 
 چرخ دنیا...

 



 ساحل شکوفه بود تو دلم، پرشو چیدن.
 ه اسم مادرم خرابم.داغونم نازی، ب

 ساحل فقط هیدده سالش بود، می خواست خانم دکترم شه...
 خواهرم بود، بچه م بود؛ هست و نیستم بود.

 _منم عزیز بابا بودم، منم افتخار داداشام و دردونه ی مامانم بودم.
 

 داوود بقیه ی حرف هایش را فرستاد پایین، همان جا که بودند؛ ته دلش...
 

ا دیگه مونده، بعدش هر جا خواسررتی برو؛ دیگه داوود کاریت _ می ریم یه ج
 نداره.

 طنابی نبود، همون تار مویی اگه هست؛ اونم قطع شه بهتره.
 

سر به پایین انداخته، قدم  ساند و هر دو  شان خود را به داوود ر شان ک نازنین ک
 برداشتند.

 
 یکی تنش می لرزید و دیگری دلش...

روی افکار نازنین، رفتند که بداند داوود؛ حرف ها  رفتند که داوود خط بیندازد
 دارد و عمری به سکوت نشسته است.
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در ماشین را از سمت شاگرد باز کرد تا نازنین بنشیند، در را بست و خودش هم 
 سوار شد.

 
شاید گفتنش مرهمی  شان بود، تنها حقیقت مانده که  سیر این راه دیگر پایان م

 می شد زیر فشار شنیده هایش.می شد؛ که شاید نفسش آزاد 
 

 سکوت مرگ آوری با دیواری به بلندای حاشا، میان شان سایه انداخته بود.
به یک  نه کم آورده بود، دردها روی گلویش چنبره زده بودند و یک  نازنین زنا

 نیش می زدند و بی حس می شد از هدوم درد...
 تپش تند قلبش دیگر برای چه بود؟

 
 

 رردن معرتررقرردم، حق دارممرن بررره آواره ش
 

 گرررره افررتاده از این فرلسرفررره ها در کرارم
 

 فکر آواره ی من حاصل یک عاشقی است
 

  عرشرررق،"یک غده ی بدخریم ته افکارم...."
 

 شهر خالی شده از عشق؛ ُپر از آدم هاسرت!



 
  شرراعرم...؛ آفررت یرک مزرعره آدم زارم

 
 ند، می فهممسررررِر هر کوچه دلم می شرک

 
  کار عشق اسرت که من این همه خود آزارم

 
 پررشرت هر پررندرره دیوار کررشیدم حرررتری

 
 تا که ثابت کنم ، از خود چه قدر بی زارم

 
 ترس از عشررق شررکستن،به تررنم می افتد

 
 پرر از آوارم گراه مررردفررون غزل هرررای 

 
 برررغض نا بالح غم مرری رسد و می ترکرد

 
 کررودکی توی دلررررم می شرروم و می بارم

 
 بعررد می بارم و در ذهن خودم تلخترین...
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 ترِه افکارم... درررِد  غزلرم می شوم و... 

 
شهر هم  سرعتش باال بود و هوای گرفته ی  سیده بود،  ساعت هنوز به هفت نر

 مزید علت بود برای حال و روز نزارش...
 

شت و امیدوار بود بتوا شب هم می آدرسی دا ست گاه تا ده  ند ببیندش، می دان
 ماند و جوابگوی ارباب رجوع هایش می شود.

 
یک سرراعتی زمان برد تا به آدرس برسررند، ترمز کرد و از نازنین خواسررت پیاده 

 شود تا ماشین را در کوچه ی کناری پارک کند.
 

ستند و چه چیز شد و حتی کندکاو نبود بداند کدا ه  ینازنین بی حرف پیاده 
 قرار است بداند.

 پنج دقیقه ای منتظر ماند تا سر و کله ی داوود از کوچه ی کناری پیدا شود.
 

 داوود با دستش به دری اشاره زد و او هم با سری افتادی و بی انرژی راه افتاد.
باز هم ماند که نازنین قدم اول را بردارد، نفس بی صدایی کشید و پشت سرش 

 داخل رفت.
 



شمانش را با از پله ها باال سیاهی چ سر در افتاد،  شمش به تابلوی   رفتند و چ
 پلک بستن نادیده انگاشت و دست نازنین را در دست گرفت.

 
 وارد شدند، دو نفر نشسته بودند و مدله ای را ورق می زدند.

شی  سراغش را گرفت و من شی رفت،  سمت من شاند و  صندلی ن نازنین را روی 
ست و می تواند منتظر  سراغ آن دو مراجعه کننده رفت گفت ه بماند اما داوود 

 و دو دقیقه ای حرف زد.
 

هر دو با نگاهی حزین به نازنین نگاهی انداختند و سررری به قبول تکان دادند و 
 داوود تشکر کنان به سمت منشی رفت و هزینه را پرداخت کرد.

 
 .برگشت و کنار نازنین نشست و سرش را به دیوار تکیه داد و چشم بست

که  نده بود  ما چه چیزی برایش  یل شرررده بود، در زندگی  ظرفیتش دیگر تکم
 نازنین بماند و مرهم زخم های نشسته به جانش شود؟

 
 اگر این بودن قرار بود خط پایانی داشته باشد، همین امروز باید می بود.

اگر به فردا می رسررید، دیگر محال بود او را حتی دسرررت دنیا و بازی هایش 
 بسپارد.
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باید این بند را همین امشررب از پای نازنین باز می کرد تا رها شررود، تا دوباره 
 بخندد؛ او به همان از راه دور دیدنش هم قانع بود...

 
  عشق را که نمی شود عمومی اش کرد.

 نمی شود داد بزنی که به قوِل حافظ، دل به جگر گوشه ی مردم داده ای.
 

که فکرش را هم نمی کند که تو چقدر  عشررق را باید "ها" کنی زیر گوِش کسرری
 فکرش را می کنی.

 
 

 _آقای بختیاری بفرمایین.
 

 بین پلک هایش فاصله افتاد، مراجعه کننده ی قبلی خارج شد.
 

 _پاشو بریم.
 

نازنین زیادی ساکت شده بود، حرفش نمی آمد. می ترسید چیز دیگری بگوید 
 د.و بپرسد، باز غم همه ی عالم روی دلش تلنبار شو

 
 _یه لحظه این جا بمون، زود میام.

 



داوود او را کنار میز منشرری تنها گذاشررت و خودش وارد شررد، منشرری که زن 
 میانسالی بود؛ مادرانه پرسید:

 
 _خوبی دخترم؟

 
 نازنین گیج نگاهی کرد و تلخندی زد:

 
 _تا خوبو چی تعبیر کنین.

 
دلش می خواسررت سرررش به دوران افتاده بود، توان سررر پا ایسررتادن نداشررت؛ 

 همان کف روی موزاییک های سرد بنشیند.
 

 _نازی بیا تو.
 

 قدم هایش کوتاه بود، داوود به کمکش آمد و زیر بازویش را گرفت.
 با دیدن زن خوش سیمای روبرویش با روپوشی سفید دلهره به دلش نشست.

 
 _سالم خانوم زیبا، خوبی؟

 رش کنم._منشی تونم همینو پرسید، حالشو ندارم که تکرا
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 لبخند مهربانی به رویش پاشید و با دست به داوود اجازه ی خروج داد.
 

 _من پشت در منتظرم، کارت تموم شد یا نیاز بود صدام بزن.
 

 رفت و در را پشت سرش بست.
 دکتر با خودکار هربه ی آرامی روی میز زد:

 
شنیدم، این آقا داوود ما برخالف قیافه ی بی سرت   روحش؛ _یه چیزایی از هم

 دل گنده ای داره عزیزم.
 

 نازنین پوزخندی زد:
 

 _که تو اون دل گنده جا واسه امثال من نیست.
_اونو دیگه باید خودت پیدا کنی جوابشررو، بهتره بری دراز بکشرری؛ لباسررتم در 

 بیار عزیزم.
 _نکنه دارم مامان می شم و خودم خبر ندارم؟

 بودم؛ این که دیگه چیزی نیست.البته زیاد مهمم نیست، از اصلشم بی خبر 
 _دختری به خوبی تو که نباید این همه ناامید باشه.

 برو عزیزم، آماده شدی صدام بزن.
 



دیگر فرقی به حالش نمی کرد اگر می گفتند مادر پنج قلو خواهد شد یا بیشتر، 
 به سستی با لباسش ور رفت و دکتر را صدا زد.

 
خواست، تصورش هم سخت بود؛ چه دلش این تدربه های وحشتناک را نمی 

 برسد به حس کردنش.
 

 کمی دردش آمد و فشاری به پلک های خسته اش وارد کرد.
 کار دکتر که تمام شد، او را رها کرد:

 
 _پاشو گلم، لباستو بپوش بیا اون ور.

 
شت؛  هعف دا شد،  شید و بلند  سش را پو نازنین ربات وار اطاعت کرد و لبا

 ستش داده بودند.گریه ها و هده ها کار د
 

 انگار قطره ای آب در تنش نمانده بود، کویر خشکی در سینه اش بود.
شم چرخاند روی نگاه لبریز از آرامش زن، در دلش  ست و چ ش روبروی دکتر ن
آرزو کرد کاش لحظه ای جایشان با هم عوض شود تا بتواند حتی به قدر لحظه 

 ای؛ صاحب آن آرامش شود...
 

 ری؟_چرا از شوهرت دلگی
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 _بح  روانشناسی بعد از معاینه ست؟
 روش نوین درمانه؟

 
 باز هم لبخند کذایی سراسر آرامش را تکرار کرد:

 
 _فکر کن این طوره، چی دوس داری بشنوی؟

 _این که بگن همین جا، همین حاال قراره افقی ببرنم بیرون...
 _نگاهتو عوض کن عزیزم، شوهرت تا حدودی منو در جریان گذاشت.

 جریان چی؟_در 
 _این که با هم رابطه ای نداشتین و نیاز به معاینه داری واسه اطمینان...!

 
 

 نفس های نازنین جا ماندند، پلک هم نمی زد...
 

مغزش دیگر از حالت شررمارش گر و حس گر در آمده بود، قدرت پردازشررش 
 زیر صفر بود و میل به بی نهایت داشت.

 
ست هایش شدنش کرد، قد کشید  با همان قدرت تحلیل رفته د صای بلند  را ع

 انگار...
 جلو رفت و روی میز خم شد:

 



 _تکرارش کنین.
 

دکتر عینکش را در آورد و با مالیمت روی میز گذاشررت، دسررت هایش را زیر 
 چانه حائل کرد:

 
 _چیو عزیزم؟

 این که شوهرت تا حاال بهت دست نزده و شما یه دوشیزه ای؟
 

 نازنین دستش را مشت کرد:
 

 _این چیزی نیست که باهاش شوخی راه بندازین.
 

 دکتر قاب عکس کوچکی را در دست گرفت و به نازنین نشانش داد.
 در عکس پسر بچه ای روی ویلچر کنار خودش نشسته بود:

 
_این پسرمه، به جون همین پسر؛ که شما یه دختر خانومی که شوهرش خیلی 

 کنه و بهش نزدیک نشه. دوسش داره که تا حاال تونسته غرایزشو کنترل
 

 تار می دید چهره ی پر نشاطش را:
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 _یه بار دیگه بگین.
_برو بذار شوهرت اینو بهت بگه، داوود خیلی آقاست عزیزم؛ حیف بهش قول 
دادم حرفی غیر اون چیزی که الزم بود رو بهت نگم وگرنه این پسررر حرف زیاد 

 داره واسه ازش گفتن...
 

کودکانی که سررر صررف بهشرران جایزه ای می  دسررتش روی دهانش بود و مثل
 دهند، ذوق زده کمر صاف کرد.

 
 قوایش برگشت، کاب*و*سش تمام شد؟

 داوود فقط زهر چشم گرفته بود؟
 همان گوشه ای ترین جای دلش، تپش داشت و رنگ به رخسارش برگشت.

 
که چرا برای همه  ند  نامردی کردن نبود و همین قلبش را می سرروزا داوود مرد 

 است و برای او قدیسه ای سیاه...خوب 
 

 _برو به سالمت، یه کم بیشتر به خودت برس عزیزم.
 ازدواج درست، اصواًل روی رابطه نمی چرخه اما برای بقای اون الزمه.

 سعی کن با این موهوع کنار بیای و همراهی کنی باهاش.
 

 حرف دکتر را شنید و دانه به دانه رج می زد سطر جدید زندگی اش را.
 لبخندی کمرنگ دکتر را میهمان کرد و رفت، در را باز کرد.



 
 داوود به دیوار روبرو تکیه زده بود و خیره خیره نگاهش می کرد.

شرراید در حال پس انداز کردن نگاه های نازنینش بود برای وعده های دلتنگی 
 اش...

 
جلو رفت و دسررت داوود را گرفت و کشررید به سررمت در خروجی، داوود می 

ثانیه ها برای بیشتر بودنش با نازنین کش بیاید اما قدرتی نداشت برای  خواست
 گرفتن سرعت از عقربه های دنیا.

 
به راه افتاده در  نازنین دسررتش را رها کرد و طوفان  در ورودی را که بسررتند، 

 چشمانش را به رخ دل دردمند داوود کشید:
 

 _چه جوری دلت اومد؟
زخمه انقد که تو حموم با لیف و صررابون و می دونی هنوز گوشرره گوشرره تنم 

 چنگ کشیدن خودمو از ندسی می خواستم در بیارم؟!
 

 بینی اش را باال کشید و پر رنج تر ادامه داد:
 

_نمازامو با شررک و وسررواس می خوندم که مبادا خدا همه رو بکوبه تو سرررم. 
 داوود؟
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وود جانی عسررل تر از عسررل بود داوود گفتنش، یک جان می خواسررت اما دا

 نداشت که آن را به زبان بیاورد.
 

 باید غزل خداحافظی سر می داد و هنوز تشنه بود برای داشتنش...
 

 _خیلی دلم می خواست تالفی کنم ولی نشد، ساحل خوشحال نبود.
 من خوشحال نبودم، ولی زورمو زدم که بعد پشیمون نشم.

 
 لباساتو پاره کردم ولی....

رازی کنم به ناموس یکی دیگه حتی اگه اون یه بی من آدمش نبودم که دسررت د
 وجود مثل پسر حاج رها باشه.

 
 سرش را باال گرفت، حرف آخر را همین اول باید می زد:

 
_دیگه چیزی پنهون از تو ندارم که ناگفته مونده باشرره، می تونی برگردی خونه 

 بابات.
 تا همین جا واسم بسه، همین قد استرس و غصه بسه واسشون.

 
 برو پی زندگیت، شناسنامه ت سیاه شد که اونو نمی تونم جبرانش کنم.

 



 لبخند تلخش، خنده را گرفت از لبان لرزان نازنین...
 

 _خوشبخت باشی ان شاپالله، واسه طالق کاراشو اندام می دم.
 بریم تا دیر نشده برسونمت خونه تون، خوشحال می شن.

 
ماند و برکه ی تنهایی اش که انگار قرار نبود راه پله ها را در پیش گرفت، نازنین 

 با هیچ آبی پر شود.
 

هر پله یک سررقوط بود میان هدوم خاطرات کوتاه با داوود بودنش، خنده های 
سبحان و مهربانی های مداوم ماهرخ و چشم های گیرای ساحل در سرش می 

 چرخیدند.
 

واسررت داوود آمد، رد پایی گذاشررت روی سرریمان خیس دلش و حال می خ
 برود؟

 ندانست چه وقت پله ها تمام شدند و او هوا را نفس کشید.
 

 _بیا سوار شو دیر می شه.
 

 مدام تلنگری به دلش می زد، هوا را رها کرد و سوار شد.
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سرک  سیر دیگر هم  سرش یک م ست چرا در  شگی بود اما نمی دان سیر همی م
 می کشد از پستو...

 
 بود برود. رسیدند و داوود حرفی نزد، فقط منتظر

 
 نازنین کج نشست تا تسلط بهتری روی او داشته باشد، لب زد:

 
 _فقط تالفی بود؟

 منو واسه حقی که نداشتی، قصاص کردی حاالم داری دوباره حکم می دی؟
 

داوود حرف داشرت اما دل گفتنش نبود، شررم زده ی سراحلش بود اگر به زبان 
 می آورد خواستنش او را به تالفی کشانده است.

 
 _تو فکر کن آره، دنبال چی می گردی؟

 
 نازنین مظلوم تر شد و محزون تر:

 
 _همه دروغ بود؟ تمومش؟

 
 دست داوود را با بی حالی باال آورد و روی سرش گذاشت:

 



 _به سرم قسم بخور که دلت وسط نبود.
 

 داوود کالفه از اوهاعی که در آن گیر کرده بود، زبان باز کرد:
 

 زندگیت، همین اندازه دونستی؛ دیگه دنبال بقیه اش نباش._نازی برو دنبال 
 

 نازنین مصمم تر پرسید:
 

 _قسم بخور که فقط اومدی واسه آزارم...
 

شون دادی؛  سینی بگی نیتت همونی بود که ن ست ح هام، اگه را به جون بابا ر
 پیاده شم دیگه هیچ وقت پشت سرمو نگاه نمی کنم.

 
 ن من قسم بخور هیچی نبوده؟تو که می گی چیزی نبوده، به جو

 
 تن ِ من

 پیش تو فهمید 
 بغل

 یعنی چه ...
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 داوود نه می توانست داشته باشدش و نه می توانست نداشته باشد.
 برزخ بود و داوود وسطش افتاده بود و دست و پا می زد.

 
 _اگه بگم، می ری؟

 
 نازنین چندین بار پیاپی پلک زد تا اشکی نیاید وسط کار:

 
 بگی و حرفت اونی باشه که من فکر نمی کنم، آره... _راستشو

 
 هنوز دست داوود روی سرش مانده بود و چشمانش هم به او.

 نه دروغ به کارش می آمد و نه راست.
 

او که در هر صورت از بند و بساط زندگی اش رفتنی بود، آخرین راست زندگی 
 داوود جسارت گفتن و شهامت ماندن می خواست.

 
 _نه...
 نه؟ _چی

 
 داوود نگاه مهربانش را به او دوخت:

 
 _فقط تالفی نبود.



 
پولک به پولک دوخت، قهوه ای چشررم هایش زالل تر شررد. هنوز جایی برای 

 امید بود، صاف نشست و به کوچه ی تاریک زل زد.
 

 _نمی خوای پیاده شی نازی؟
 

سینه قالب کر ست هایش را روی  ست، د  دنازنین لبخندی زد و کمربندش را ب
 و فقط گفت:

 
 _گشنمه.

 
داوود از این تغییر حالت تعدب کرد، نگاهی به سررراعت انداخت؛ تقریبًا ده 

 شب بود و در مطب با سبحان حرف زده بود که نگران نشوند.
 

 _چی می خوری؟
 _پیتزا خانواده.

 _اون وقت واسه همش جا داری؟
 _دارم نگران نباش.

 
 را روشن کرد. لبخندی خسته نشست گوشه ی لبانش و ماشین
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 نازنین باید یکی را انتخاب می کرد، بودن و رفتن با هم نمی خواندند.
 

 زیرچشمی براندازش کرد، این چهره ی خسته و داغان را دوست داشت.
 این نگاه سخت و سرد را دوست داشت.

 باید از پیله ی تن رها می شد، برای پروانه شدن راهی نمانده بود...
 

ماندن دلش خوش شد، این دختر شیرین بود؛ بودن با او مزه  داوود به این بیشتر
 و طعم خوشایندی داشت.

 
 بگذار

 به خودت معرفی ات کنم!
 تا قبل از من، تو، فقط، تو بودی!

 اما حاال
 توفیر دارد قصه ات...

 تو همان لحظه ای هستی که دلم فال حافظ خواست!
 همان وقت که چشمهایم بین ابرها دنبال باران گشت!

 تو دلیل نفس نکشیدن منی وقتی عطر موهایت را حبس کرده ام در سینه ام!
 مرا ببین...

 ذوق کودکانه ی منی از دیدن برف!
 لبخند منی از دیدن روزهای قرمز تقویم!

 تکان دادن سرم از شنیدن "الهه ی ناز"!



 توی قبل از من را بیخیال اصاًل!
 این که با منی را با دنیا عوض میکنی؟

 یلی راستش را بگو...خداوک
 تو با من بکری

 زاللی
 تو با من تازه شدی خودت!

 
ستم، نمی دونم این جا قراره پیتزا بخوری یا  ست فود نی _من زیاد اهل پیتزا و ف

 آت و آشغال به اسم اون؛ بریم؟
 _مهم نیست، کنار میام. بریم.

 
ازنین وهع نهمین که قصد پیاده شدن داشتند، داوود برگشت و نگاهی به سر و 

 کرد:
 

 _این چادر دیگه واست چادر بشو نیست، چه جوری بریم اون تو؛ بین ملت؟
 

نازنین هم وجب به وجب چادر را چک کرد و با لب هایی آویزان سررر جایش 
 نشست.

 
 _اشکال نداره، می رم می گیرم تو ماشین بخور.
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 _باشه.
 

 داوود در حال پیاده شدن گفت:
 

 کوتاهه وگرنه بدون چادر ایرادی نداشت._مانتوی تنتم یه مقدار 
 

 ارزشش را داشت، به امتحانش می ارزید و به داشتنش.
ساحل  شت، باید برای  شید و تمایلی برای پس دادنش ندا حلقه اش می درخ

 کاری می کرد؛ محمد مرد این کثافت کاری نبود.
 

 چقدر چشم هایش درد می کرد، یک خواب طوالنی برایش آرزو بود.
 قه ای در حال چرت زدن بود که داوود سوار شد و در را بست.ده دقی

 
 _اینم پیتزای خانواده ت، بمونم می خوری یا حرکت کنم؟

 _بریم زودتر خونه.
 

 لبخند نزد اما باشه ای مختصر گفت و راه افتاد.
 شاید با برادرانش به او بیشتر می چسبید.

 
 _کدا داری می ری؟ مگه خونه از این وره؟



تهرانو مثل کف دست می شناسم، مسیر خونه تون تو نیم ساعت عوض _شهر 
 نمی شه.

 _می دونم ولی آدرس خونه ی خودمون خیلی فرق داره با این مسیر.
 واسه این که دو بار نری نیای، پس از اولین دور برگردون سر فرمونو کج کن.

 
صورتش ب سکوت جلوی  ستش را به معنای  صدایش زد اما نازنین د  االداوود 

 آورد:
 

_یه بار بی اجازه و با خواست خودت، منو کشوندی وسط زندگیت؛ ولی دیگه 
 بهت اجازه نمی دم برام بدون شنیدن نظرم، تصمیم بگیری.

 
 دست به سینه نشست:

 
به جای من، برای من تصررمیم بگیره و من بشررم  نداره  _دیگه هیچ کس حق 

 عروسک خیمه شب بازیش.
 _تهدید بود؟

 چیزی که روت جواب می ده، حساب کن._اینو هر 
 

 داوود راهنما زد و ماشین را گوشه ی خیابان پارک کرد.
 به چهره ی نازنین دقیق شد:
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_ببین اگه گفتم بری واسرره خاطر این بدبختیات بود که از وقتی باهام افتادی، 

 صد برابر شده.
 

زده می شی  اگه می گم برو، واسه خاطر پشیمونی یه روز بعدته که از همه چی
 و دلت خونه راحت باباتو می خواد.

 
 اگه از راه مستقیم مسیر خونه تونو رفتم، واسه اینه که....

 
 نگاهش سخت شد و غریب:

 
 _اگه بمونی، دیگه محاله بذارم بری حتی به دلخواهت!

 
 ته دلش تکانی خورد، خانه ی دلش گرم شد:

 
 خودم تصمیم بگیرم._اگه اشتباه باشه، می خوام اشتباه کنم ولی 

 حق منه، دیگه نمی ذارم حقم زیر دست و پای کسی بمونه.
 واسم تکلیف مشخص نکنین.

 
دست روی گونه اش کشید و قطره اشک آمده را با سرانگشت زدود، می دانست 

 این با هم ساختن آسان نیست.



 
 در دلش طبل می کوبیدند، به اجبار آمد اما حال می خواست به اصرار بماند.

 
 کامل برگشت و جعبه ی پیتزا را روی دستانش جابدا کرد:

 
 _اذیتم نکنین، به خدا خیلی کشیدم.

 اگه اشتباهی، حداقل انتخاب خودمی...
 

با  بازی  ید و عمیقًا در فکر بود، دسرررت از  پایینی اش را می گز داوود که لب 
 افکارش برداشت.

 مرگ یک بار، شیون هم یک بار!
 

 نین، لبخندی وسعت گرفت روی لب هایش:سرش را کج کرد سمت ناز
 

 _نازی بمونی، رفتنت از خونه داوود با کفنه اونم بعد صد سال!
 تا حاال شناختی که حرفم عوض نمی شه، عدله نکن.

 
بشررین خوب فکراتو بکن که بعد پشررت و رو دهنتو سرررویس کنی، از تو خونه 

 داوود بیرون برو نیستی.
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 نازنین لطافتی به صدایش داد:
 

 _فقط از خونه ت؟
 

شان می  سر صیبت  شرد روی پدال گاز، اگر هر روز این همه م داوود پایش را ف
 آمد؛ پدال گاز مستهلک می شد!

 
 نیم نگاهی خرج چهره ی او کرد:

 
 _خونه خونه ست، حاال می تونه هر جایی باشه.

 پیتزات از دهن افتاد، باز کن یه کم بخور.
 _نه می ذارم یهو خونه بخورم.

 ختر معده ت چه جادار شد یهو!_د
 _اینم بذارش رو امتیازام.

 _ورشکستم می کنی با این امتیازت سرکار خانم!
 

نازنین چیز دیگری نگفت و چشم دوخت به اسامی کوچه ها و خیابان ها، باید 
شد و او باید به تنهایی  سیر خانه اش را تا هر کدایی که داوود نبا شد م بلد می 

 قدم بردارد.
 

**** 



 
دیروقت بود و ماشررین را همان پشررت در خاموش کرد تا با هل دادن و خالص 

 کردن دنده، توی حیاط بیاورد.
 

نازنین در را باز کرد و با ایسررتادن روی پنده ی پاهایش تالش کرد چفت در را 
شت کمرش را گرفت و  ستش را درازتر کرد تا این که داوود از پ شد، د پایین بک

 کمی باالتر فرستادش:
 

 _قد کوتاهم دردسر داره.
 

 نازنین چفت را انداخت و خود را از میان حصار آ*غ*و*ش داوود آزاد کرد:
 

 _قد من خوبه، تو سرو صنوبری!
 _زبونت دراز شد هعیفه!

 _بود!
 

 داوود نیشگون ظریفی از گونه اش گرفت و به سمت ماشین رفت.
فشرراری وارد کرد تا فرمان را صرراف کرد و به دریچه ی پندره ی باز ماشررین 

 حرکت کند.
 

http://www.roman4u.ir/


 _بیام کمک؟
 

 داوود خنده اش گرفت:
 

 _پس بدو بیا کمک بده ببریمش بیرون، چون سرم الزم می شی!
 

نازنین برخالف انتظارش اعتراهی نکرد اما برای هل دادن پشت ماشین ایستاد 
 و به سمت جلو خیز برداشت.

 
، شیشه را باال داد و جعبه ی داوود در دل لدبازی بارش کرد و از حرکت ایستاد

 پیتزا را از روی صندلی برداشت و در را قفل کرد.
 

 نازنین به سمت داوود رفت و با گام هایی آهسته خود را به خانه اشان رساندند.
 در را باز کرد و دعا کرد سهراب پیدایش نشده باشد.

 
است ر سر کشید و ف ای سوت و کور و سرد خانه نوید نبودن او بود، نفسش

 شد.
 کفش هایشان را در آوردند و وارد خانه شدند.

 
 داوود جعبه را دست نازنین داد و خودش برای روشن کردن بخاری رفت.

 بی نهایت خسته بود، دستی روی کمرش کشید.



 
 نازنین مخاطب قرارش داد:

 
 _بیا بشین دیگه.

 _بیام خوردنتو تماشا کنم؟
 _نه با هم بخوریم.

 نیست. تو بخور که هعف کردی._نوش، من گرسنه م 
 

 نازنین جعبه را کناری گذاشت و سرش را گرم پیله های روی لباسش کرد.
 

 _چرا نخوردی؟
 _اشتها ندارم.

 _تو مسیر می خواستی منم بخوری، یه دفعه گره کور خورد معده ت؟
 

نازنین دستش را به پشتی گرفت و با وجود هعفی که همه ی وجودش را احاطه 
 ایستاد و برای برداشتن مسواک راهی اتاق کناری شد. کرده بود،

 
 از کنار داوود رد شد:

 
 _نازی گشنه نمی خوابی، گفتم که بدونی.
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 _گفتم که دیگه گشنه م نیست، خوابم میاد.
 

 داوود لبخند بدجنسی زد:
 

 _خوابت میاد یا نازکش میخوای؟
 

 جعبه رفت.صدای غرغرهای آرام نازنین می آمد، سری تکان داد و سراغ 
 کنارش نشست و چشم به در دوخت تا نازنین افتخار بدهد.

 
 نازنین مسواک به دست آمد و داوود را جای چند لحظه پیش خود دید.

 
صبح اذیتم  سه همین گفتم نمی خورم چون  شه بچه، وا سنگین می  _معده م 

 می کنه.
 _من که حرفی نزدم، برو بخواب.
 ترتیبشو بدیم._زابرامون کردی، بیا بشین با هم 

 ده دقیقه این ور اون ور مسواک زدن، رو مینای دندونات اثر مخرب نمی ذاره!
 

 نازنین از خدا خواسته به خاطر هعفی که داشت، کنارش نشست.
 

سررس قرمز را باز کرد و روی یک برش را کامل پوشرراند، داوود هم یک برش 
 دیگر برداشت و مشغول خوردن شد.



 
 را ندویده، گاز بعدی را می زد.نازنین با سرعت لقمه 

 
 _خفه نشی دختر، کی دنبالت کرده؟

 _گشنمه.
 _نبودی که!

 
 نازنین خندید:

 
 _اون مال وقتی بود که قرار بود تنها بخورم، از تنها خوری خوشم نمیاد.

 
داوود دسررتش را دراز کرد و سررس مالیده شررده به گوشرره ی لب نازنین را با 

 سرانگشتش پاک کرد.
 

 نده ی طرز خوردنش شد، لقمه اش را آهسته تر جوید.کمی شرم
خوردن شان که تمام شد، هر دو همان جا ولو شدند و نازنین دست روی معده 

 اش داشت.
 

 _درد می کنه؟
 _یه کوچولو، زیاده روی کردم.
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 _گفتم کم کم بخور، تند خوردنت باع  این حالته.
 _یه کم دراز بکشم، خوب می شه االن.

 
سرش را میان گودی گردنش فرو برد داوود غلتی  شد،  زد و به نازنین نزدیک تر 

 و دست راستش را روی شکمش گذاشت...
کان خوردن  قدرت ت نه راه پیش،  نه راه پس داشرررت و  لت زده  دا نازنین خ

 نداشت.
 

شد و تناوبی می چرخید، ب*و*س*ه  شیده می  ست داوود روی معده ش ک د
 ی ریزی روی گردنش زد:

 
 _بهتری؟
 _خوبم.

 _خوابم میاد نازی.
 _پاشو رختخواب بندازم بخواب.

 
 داوود کمی سرش را جابدا کرد:

 
 _می خوام همین جا بخوابم.

 _آخه...
 



 داوود سرش را باال آورد:
 

 _خوشت نمیاد؟
 

 سؤال بود که می پرسید؟!
 اما سر داوود روی جناغ سینه اش بود و دردش می آمد.

 
 _نه، ایراد نداره.

 
ست مانند یک پسر بچه ی تخس، مددد سرش را روی قفسه ی سینه داوود در

 ی او گذاشت و بی صدا ماند.
 

نازنین سرش را باال گرفت و نگاهش کرد اما جز انبوه موهای شب رنگش چیز 
 دیگری به چشمش نمی خورد.

 
ست چه بگوید که به غرور  سنگینی می کرد و نمی دان هیکل داوود روی تنش 

 د.مردانه اش بر نخور
 
 

 نازنین ندوا کنان پرسید:
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 _خوابیدی؟

 
چیزی شرربیه هوم از گلوی داوود خارج شررد و نازنین قیافه ی ماتم زده ها را به 

 خود گرفت.
 در همان لحظه داوود سرش را برداشت و به حالت چشم هایش دقیق شد.

 
 _سرم سنگین بود ولی حرف نزدی، ترسیدی ناراحت شم؟

 
 مختصری داد.نازنین سرش را تکان 

داوود خود را باالتر کشررید که سررنگینی اش از روی او کم شررود، نمی دانسررت 
 فردایش با این دختر به کدا خواهد رسید...

 
سرش را پیش  شان گیر هم بود و داوود این یک بار را دیگر کوتاه بیا نبود،  نگاه 

 برد و لب هایش را به موازات لب نازنین قرار داد:
 

 این که نرفتی؛ می دونی عواقبش پای خودته؟_این که موندی، 
 

نازنین سرخ شد و چشم از او گرفت و به حرکت لب هایش زل زد و لبش کمی 
 تکان خورد:

 



 _می دونم...
_می دونی که من مردم و یه سررری نیاز مثل خودت دارم البته بیشررتر و پررنگ 

 تر؟
 

تری سرررت نازنین داشرررت جان می داد از خدالت، حال که فهمیده بود دخ
درست مثل زمانی که خانه ی پدرش بوده؛ شرمش می شد از چیزی بگوید که 

 در وجودش به غلیان افتاده بود...
 

 داوود روی چانه اش ب*و*س*ه زد:
 

 _می دونی؟
 

شانه  صدا دار بود قورت دادن آب دهانش و خنده ی مردانه ی داوود و لرزیدن 
 هایش را در پی داشت:

 
 _چرا ترسیدی؟

ست و با این کنار خون  ستم، فقط از نیازی گفتم که خوب می دونی ه شام نی آ
 هم بودن؛ نمی شه نادیده ش گرفت.

 _تو مطب، به اون دو تا خانوم چی گفتی؟
 _چرا می پرسی؟
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 نازنین سرش را کج کرد:

 
 _چون مثل این فلک زده های بدبخت بهم نگاه کردن.

 
 لبخند داوود رنگ داشت، سبز بود:

 
 نمم ح*ا*م*ل*ه ست ولی داره بچه شو از دست میده!_گفتم خا

 _دروغ گفتی؟
 

 داوود نیم خیز شد و موهایش را با سرانگشت هایش مرتب تر کرد:
 

 _واسه این یکی، خدا زیرسیبیلی رد می کنه.
 

دسررتش را دراز کرد و بالش کوچکی را برداشررت، سررر نازنین را باالتر گرفت و 
 نشود.زیر سرش گذاشت تا گردنش اذیت 

 
 _امروز اذیت شدی؟

 
 نازنین پلکی زد:

 



 _داشتم می مردم...
 

داوود دیگر نتوانسررت جلوی خواسررته ی دلش را بگیرد، سرررش روبروی سررر 
 نازنین بود و مهر نشاند روی لب هایش...

 
جایی برای نفس نبود و نازنین، دسررت هایش را روی کمر داوود برد و چنگ زد 

 به لباس تنش.
 

سرت به دل و این مرد  شت فردا ح ستنی بود و اگر امروز می رفت، یقین دا خوا
 آه بر زبانش می ماند.

 
 زخم هایش را سپرد به دست خودش، که درد بود و درمان هم...

فرصت می خواست برای با خیلی هایش کنار آمدن، شاید این بار گذر زمان به 
 نفع شان باشد.

 
با چشررم های مخمورش نوازش کرد داوود بعد از گذشررت وقفه ای که افتاد، 

 نگاه همسرش را؛ لب زد:
 

 _بعد داوود.
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نفس هایشان پی در پی و عمیق بود، داوود باز به حرف آمد و نازنین گوش شد 
 برای این مرد خسته:

 
 _ساحل...

 _محمد شاید عاشق بوده ولی اونی که تو ذهنت ازش ساختی، نیست.
 هم می ریم دنبالش.به مرگ خودم محمدم این جوری نیست، با 

 خوبه؟
 

 داوود آهی کشید:
 

 _خوبه...
 _بخوابیم؟
 _بخوابیم.

 _همین جا؟ همین طوری؟
 _آره اگه اذیت نمی شی. سردته؟

 
 نازنین سرش را باال و پایین کرد و داوود از جایش بلند شد.

رختخوابی از اتاق آورد و پهن کرد، پتویی هم آورد و همان بالش نازنین را برای 
 دو نفرشان گذاشت.هر 

 
 _من برم مسواک بزنم، تو نمی زنی؟



 
داوود خودش را روی تشررک انداخت و دسررت هایش را از دو طرف باز کرد و 

 چشم بست:
 

 _نه یه امشب رو حسش نیست.
 _تنبل نشو.

 
داوود که موقعیت نازنین را قبل از پلک بستن دیده بود، دست انداخت و مچش 

 را گرفت.
 

 انتظار این حرکت را نداشت، روی او پرت شد. کشیدش، نازنین که
 

 _بگیر بخواب، امشب بی خیال همه چی.
 _یعنی تا صبح این مدلی باشم؟

 _آره، تشک که اندازه هیکل منه؛ جات همین جاست.
 

سینه ی داوود گذاشت و نفس کشید بوی تنش  نازنین سرش را با احتیاط روی 
 را...

 ذهنش را می کشید.با انگشتش روی سینه اش خط خطی های 
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 _نازی نکن.
 _قلقلکت میاد؟

 _نه.
 _پس طوری نیست اگه باز تکرارش کنم.

 
داوود اسررمش را هشرردار دهنده صرردا زد اما نازنین تازه داشررت آن رویش را به 

 نمایش می گذاشت.
 داوود دستش را اسیر کرد:

 
 _نازی صبح زود باید پاشم، بخواب.

 خوابم نمیاد._من می تونم تا ظهر بخوابم، االن 
 _نخواب ولی اذیت نکن، بذار بخوابم.

 _اگه نذارم؟
 

 داوود سر به گوشش نزدیک کرد و موهایش را کنار زد:
 

_اون وقت خواب چشررمای منم می پره و اگه خواب چشررم داوود بپره واسرره 
 خودت بد می شه.

 
 نازنین چانه اش را روی قفسه ی سینه اش چسباند:

 



 _چرا بد می شه؟
 

 شم دوخت به دو تیله ی قهوه ای اش، نازنین هوایی اش می کرد:داوود چ
 

 _چون اون وقت تا نی نی دارت نکنم دست از سرت بر نمی دارم!
 

 نازنین گر گرفت و سرش را چرخاند، فقط موهایش در معرض دید داوود ماند.
 با صدایی هعیف شده گفت:

 
 _بخوابیم.

 
 داوود لبخندی زد و دستش را دورش انداخت:

 
 _بخوابیم...

 
**** 

 
داوود سرش را باال گرفت و به ساعت دیواری نیم نگاهی خواب آلود انداخت، 

 صدای اذان از مسدد محل شان می آمد.
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 سر نازنین هنوز روی سینه اش بود و صدای نفس های عمیقش می آمد.
با تکیه بر آرنج دسررتش، خود را باال کشررید؛ کمی جابدا شررد تا سررر نازنین را 

 بالش بگذارد و برای وهو گرفتن برود.روی 
 

همین که خواست دستش را رها کند، نازنین سرش را روی بازویش گذاشت و 
 سفت به آن چسبید.

 
 خنده اش را خورد، کش موهایش را قبل خواب برایش در آورده بود.

 
نازنین شرربیه دختر بچه ها در خود جمع شررده بود، این حس را به سرراحل هم 

شت وقتی با  ساند دا شنیدن غر زدن های ماهرخ؛ باز هم خود را به داوود می ر
 و روزهای تعطیل تا خود صبح روی بازویش می خوابید.

 
 _نازی سرتو رو بالش بذار، من نماز بخونم بیام. باشه؟

 
 نازنین گیج خواب بود، سرش را جابدا کرد و به خوابش ادامه داد.

 زش را ق ا بخواند.نه دلش می آمد او را بد خواب کند، نه نما
 

 دستش را آرام کشید و این بار نازنین مقاومتی نشان نداد و به بالش چسبید.
ته بود؛  به خواب رف های بیرونش  باس  مان ل با ه به تنش کرد،  گاهی  داوود ن

 درست مثل خودش.



 
 از زیر پتو در آمد و آن را تا زیر چانه ی نازنین باال آورد.

ست، شیر آب را ب هویی گرفت و  سبحان با قیافه ی ژولیده ای  و همان موقع 
 بیرون آمد اما این بار داوود را دید:

 
 _سالم، چه عدب دیدیمت.
 ستاره ی سهیل شدی داداش!

 اگه متأهلی انقده خوش می گذره، بگو منم یه فکر اساسی بکنم واسه خودم.
 _علیک سالم، تموم شد؟

 _چی؟
 _وراجیت!

 
 کرد:سبحان لبه ی حوض نشست و نچ نچی 

 
 _این ادبیات سخیف رو کی یادت داده؟

_وهرروتو بگیر برو نماز بخون، که خدا فرجی کنه دری به روت وا شرره؛ شرراید 
 بختتم باز شد.

 _اگه به دعا بود که تا حاال کلی نذر کردم ولی حیرونم چرا جواب نمی گیرم.
 

 داوود به طرف خانه اش رفت:
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شو دوس داره، سه خاطر اینه که بنده ها شونو  _وا ها نمی ده با تو یکی  دلش ر

 بیچاره کنه!
 _اون وقت واسه تو که انقده گنده دماغی، از آسمون پری می ندازه تو کاسه ت!

 _برو بچسب به دعا و ثنات، شاید باألخره جوابتو داد.
 

 سبحان سرش را باال گرفت و آسمان ابری را با نگاهش کاوید:
 

سه دل خوشی سو وا ستاره ی کم  سمونت، داداش خوش _یه دونه  م نمونده تو آ
 خیال ما می گه برو دعا کن.

شتم؛ بقیه رو می  شب یه زن دا شب به  سش از جای گرم در میاد، منم کنارم  نف
 فرستادم دنبال دعا و دوا!

 
 هی کشداری گفت و رفت.

 
**** 

 
داوود جانمازش را پهن کرد، در حال بلند شردن بود که دسرتی روی شرانه اش 

 نشست.
 کامل چرخاند، نازنین با چشم های پف دار نگاهش می کرد: سرش را

 



 _چرا بیدارم نکردی؟
 _خواب بودی، به زور از خودم جدات کردم.

 _منو؟
 

 داوود دست روی زانوهایش کشید:
 

 _نه دختر همسایه بغلی رو!
 

 گفتن همانا و یورش آوردن نازنین همان!
 را پیش برد:روی داوود پرید و یقه اش را به چنگ کشید و سرش 

 
 _یه بار دیگه بگو چی گفتی!؟

 
داوود که به هیچ وجه تصررور همچین حرکتی را نداشررت، کنار جانماز کمرش 

 خم شد و نازنین هم رویش.
 

 شانس آورد که نازنین زورش را نداشت وگرنه همان جا پخش زمین می شدند!
 

 _چته تو؟
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 ریز کرد: نازنین که کامل خواب از سرش پریده بود، چشم هایش را
 

 _حرف زدی پاش وایستا.
 _من که منکرش نشدم.

 
 چشمان نازنین از حدقه در آمد، داوود چه ناجنسی از آب در آمده بود:

 
 _بگو شوخی کردم.

 
 داوود با سر انگشت خط ابرویش را کشید تا به انتهایش رسید:

 
 _خانم نمی خوان یه ذره به خودشون برسن؟

 همسایه ست.چیزی که زیاده، ایندا دختر 
 

 نازنین با صدای پر حرصی اسمش را صدا زد و جوابش نیشخند داوود بود.
 

 _دختر بذار دو رکعت نمازمونو بخونیم.
 _اگه نذارم؟

 _نازی االن بی خیال ما شو، برو وهو بگیر بیا نمازتو بخون.
 

 نازنین با نگاه تیزی از روی داوود خود را کنار کشید:



 
 هم بخونیم. _بمون منم وهو بگیرم با

 _باشه فقط زود برگرد.
 _تا ده بشمر اومدم.

 
سری کالفه تکان داد، نازنین حال مردان را نمی دانست که شوخی هایش رنگ 
طنازی به خود می گرفت و او باید خود را نگه می داشررت که دسررت از پا خطا 

 نکند.
 

 _اومدم.
 

ستا شت و قدمی عقب تر ای سداده ی آبی رنگش را بردا د و به مردش، چادر و 
 به تکیه گاهش اقتدا کرد و نماز عشق خواند.

 
ست هایش را از  ستن داوود، پیش رفت و د سالم که دادند، نازنین قبل از برخا
دو طرف دور بازوان داوود پیچاند و با چشمانی بسته خدا را شاهد گرفت برای 

 دل شان، برای حس شان...
 

 کوتاهی نکند در حق امانت نرگس.داوود سرش را به او چسباند و ت مین داد 
 

http://www.roman4u.ir/


غرق شمردن خواسته هایشان بودند که نازنین ب*و*س*ه کاشت روی گونه ی 
 داوود!

 
**** 

 
 داوود بعد از آن تدربه ی گرم، دلش مردانه درگیر نازنین شد.

خدالت نگاه های قهوه ای رنگش را به جان می خرید، ندانسررت آن لحظه در 
شت که  شکوفاتر و دل دل نازنین چه گذ سی  شتن را با ح ست دا تدربه کرد دو

 انگیز تر و بیش از پیش عوض کردن حال او...
 

حواسررش پی کار بود اما ذهنش هر چند دقیقه گریزی می زد به نماز صرربح 
 شان، به با هم بودن شان آن هم با بدرقه ی نو و بکر نازنینش.

 
ی بود که می لبخندی روی لبش جان گرفت و پلک بسررت، آن قدر حسررش قو

توانست سیاهی های زنگار گرفته ای که سر تا پایش را پوشانده بود؛ از روحش 
 بزداید.

 
 _اوستا خیلی امروز خوشحالین،خبریه؟

 
 فقط میثم را کم داشت تا حال و روزش به سمع و نظر همه برساند!

 لبخندش را جمع کرد و با اخمی تیز، او را برانداز کرد:



 
 _سمتت عوض شده؟

 
میثم سرررش را خاراند و گیج نگاهش را چرخاند میان مردمک های سرریاه رنگ 

 داوود:
 

 _نه من کلی باید وردست شما بمونم که یه روزی واسه خودم اوستا شم.
 _خوبه که اینو فهمیدی، گفتم شاید رفتی تو کار هواشناسی حال و هوای بقیه!

 
 میثم تک خنده ای زد:

 
ر کردناتم، هر چیو می گی چند بار تکرار می _اوسررتا یعنی عاشررق این تیکه با

 کنم و شب می رم تو دفترم می نویسم.
 

 داوود با چشم های گشاد شده، سر تا پایش را از نظر گذراند:
 

شدن  ستا  ستا بهت دو تا چیز یاد بده که او _به جای این کارا، برو کنار یکی وای
 آرزو نشه و نمونه تو دلت!

 واسه چی خوشحالین؟_چشم می رم ولی نگفتین 
 _باید گزارش روزانه بهت بدم بچه جان؟!
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 _نه ولی کندکاوم اوستا، دست خودم نیست.
_کندکاویتو تو راهش هزینه کن، اگه اسررتراحت کردنت تموم شررد برو پیش 

 امید و آچار ده و دوازده رو بگیر واسم بیار.
 

و  او فاصررله گرفتمیثم که هنوز قانع نشررده بود و جوابی نگرفته بود، ناچار از 
 داوود زیر لب سیریشی گفت و به کارش پرداخت.

 
فکرش روی محمد و قسم های نازنین چرخید، مغزش را دست سهراب سپرده 

 بود و قدم در راهی گذاشته بود که حال به درست بودنش شک کرده بود.
 

از سررهراب هم خبری نبود که کدام پاتوق خود را می سررازد تا مددد به زندان 
 ردد.برگ
 

باید برخالف میلش به دیدار محمد می رفت و از زبان خودش می شررنید آن 
چه را که ندانسته و ندیده و با استناد به چند عکس، پذیرفته بود و حال شک به 

 دلش نشسته بود.
 

مرد پا پس کشرریدن نبود حتی اگر به خطا می رفت، ابرازش را مایه ی خدالت 
 نمی دانست.



ه کارها نکات کلیدی برای تعمیر و تشخیص مشکل موتور تا عصر به تمامی تاز
هیح داد و تک به تک قطعات جلوبندی اتومبیل های  شین و کاربراتور را تو ما

 خوابیده در تعمیرگاه را نام برد و کارکردشان را تشریح کرد.
 

سایل مورد  سفارش و ست و  ش منوچهر عماًل با ح ور داوود، فقط دفتر می ن
ود لیست شده تحویلش می داد، به فروشنده های همیشگی نیازشان را که داو

 می داد و هر ماه حقوق شان را پرداخت می کرد.
 

داوود لباس کارش را عوض کرد و آن را در کیسه ی پالستیکی گذاشت تا برای 
 شستن ببرد.

سند و پالک  منتظر احمد بود که با هم برای وکالت به مح ر بروند و کا های 
 بیفتد، کارهایش باید داغ داغ اندام می شدند.ماشین روی غلطک 

 
با دستش روی میز هرب گرفته بود که صدای گوشی اش در آمد، از روی میز 
شده بود؛  شماره ی نازنین  سل بانو که زینت بخش  سم ع شت و با دیدن ا بردا

 جفت ابروهایش باال پرید.
 

کمه ماند، دسابقه نداشت با او تماس بگیرد و طبق عادت همیشه منتظرش می 
 ی اتصال تماس را زد و الویی گفت.
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 _سالم.
 _سالم، خوبی؟

 
نازنین شرررم زده از پیش قدم شرردن داوود برای جویای احوالش شرردن، لبخند 

 خدولی زد:
 

 _خوبم، خسته نباشی.
 _سالمت باشی، کاری داری؟

 _حدودًا کی می رسی؟
ساعت یا یه کم  شاید دو  سه مح ر،  شه _با احمد قرار دارم وا شتر طول بک بی

 رفت و برگشت مون.
 چیزی الزم داری؟

 
نازنین برای اولین بار نشررسررته بود لیسررت گرفته بود و این بار خرید رفتن با 

 همسرش را می خواست امتحان کند و زحمتش را به سبحان نداد.
 

 _راستش یه کم خرید دارم، گفتم وقتی بیای بریم بگیریم.
شه، می خ سه این که دیر ن سیر بگیرم _خب وا ست تو م سم پیامک بفر وای وا

 بیارم.
 



نازنین دسررتش را روی دهنه ی گوشرری گذاشررت و پوفی کشررید، باید چگونه 
 درخواستش را می گفت؟

 با این سن و سال، شرم آور بود این همه هعف به خرج دادن!
 

 _نازی داری می شمری شون که یادت نرن؟
 _نمی شه با پیامک، زیادن.

 _یا ح رت عباس!
 ونه خراب مون نکنی اولیا مخدره!خ

 _نه در اون حد نیستن، بعد خودم باید باشم.
 _یعنی ما جنس بندل می گیریم که باید خودتم ح ور به هم برسونی دیگه؟

 
شت حرف هایش پنهان کرده بود، از حرف خودش  صلی را پ نازنین که علت ا

 استفاده کرد:
 

 بر می گردن! _به آقایون بگی برو شنبلیله بگیر، با تربچه
 

 داوود خندید:
 

_جررت داری تو چشررام اینارو بگو، بعد سرره طالقه کردمت فرسررتادمت خونه 
 بابات!
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 می دانست شوخی بود اما دلش فکر بد نمی خواست، صدایش را پایین آورد:

 
 _شوخی شم قشنگ نیست...

 
شید و دنبال  شت گردنش ک ستی به پ داوود از حالت بذله گویی اش در آمد، د

 جمله ای بود برای درست کردن حرفش:
 

_حرف حق جواب نداره، ولی نامردیتو یادم نمی ره که چی بارمون کردی زبون 
 درا.                                  

سم تک  سونمش خونه و میام دنبالت، نزدیک بر شد می ر شه کارمون تموم  با
 میزنم بپری بیرون.

 _نپرم، نمی شه؟
 بیام؟ راه نداره قدم زنان

 
شوخ طبعی اش گل کرده بود و داوود برای چالندنش میان بازوان  زیادی حس 
سررتبرش جان می داد اما به زبان آوردن حس و حالش، کمی بیشررتر از کمی 

 برایش سخت بود.
 

 الزم نیست مرا دوست داشته باشی...! 
 من،



 تو را،
 به اندازه ی هر دوی مان 

 دوست دارم...!
 

 ون دفتر انداخت که ناغافل صدایش به گوش کسی نرسد:داوود نگاهی به بیر
 

 _نازی بدهیات داره زیاد می شه، همه رو یه جا وصول شون می کنم!
 این حرفم یادت نره!

 
سی های مهربانانه ی داوودی که  ساب ر هعف می رفت برای ح نازنین دلش 
 صبوری خرج دلش می کرد و خواسته های شرعی اش را زیر پا می گذاشت...

 صدایش را کمی لطیف کرد:
 

 _شرخری مگه آقا داوود؟
 

 من از شش جهت خودم هستم
 اما...

 زنیاز سمتی که صدایم می
 ام...!پرنده
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 _نه ولی...
 احمد پشت خطه، جوابشو بدم بعد شب جواب حرفتو می دم.

 _باشه تونستی بده، پس فعاًل.
 

ماس گرفت و او را از گفت ناس ت قت شرر مد و که اح ن حرفش شرررانس آورد 
 بازداشت...

خاطر  به  خاموش کرد، منوچهر  چک کرد و چراغ دفتر را  یل را  وسرررا
سرررماخوردگی شرردید پسرررش زودتر رفته بود؛ کلید را چرخاند و قفل را هم 

 پشت حلقه ی در انداخت.
 

 _داری می ری داوود؟
 

 برگشت، امید از قدیمی های آن جا بود.
 

نشرره مثل امروز که چهار طاق باز مونده _آره داداش، به نگهبان بگو درو ببنده؛ 
 بود.

 مال مردم این جا امانته، خدالتش می مونه واسمون.
 _خیالت تخت برو به سالمت، خودم چک می کنم بعد می رم خونه.

 
 داوود روی شانه اش هربه ای زد و راه افتاد.



شد، گفت در حال گذراندن دوره ی نقاهت بعد از  سر احمد را جویا  حال هم
 است و دکتر از اوهاعش راهی ست.عمل 

الهی شررکری گفت و در سررکوت به صرردای گوینده ی اخبار رادیوی ماشررین 
 گوش سپردند.

ست  شنیده بود، می دان ستان قدیمی احمد بود و آن طور که  مح ردار از دو
 زیاد زمان شان آن جا در انتظار نمی گذرد.

 
**** 

 
 _خب آدرس بده برسونمت.

 
 کشید برای دست دادن:احمد دستش را پیش 

 
 _مخلصتم، خودم می رم.

 
 داوود دستش را کمی کشید:

 
 _بیا بشین اهل تعارف باشی، رفیق ما نمی شی.
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هی بود از فروش  شد، را سوار  شاده رویی داوود زد و  احمد لبخندی به این گ
ماشین که زنش روبراه شود؛ خوشحال بود که بیکار نمی ماند و می تواند اندازه 

شان را فراهم کند و منتظر طعنه ای از جانب خانواده ی آب  باریکه ای خرجی 
 ی همسرش نمی ماند...

 
 _مسیرت کدوم وره؟

 _طرفای دروازه دوالب می شینیم.
 

 داوود سری تکان داد و مسیرش را عوض کرد تا سریع تر برسند.
 نترافیک امروز کمی روان تر بود و مردم می توانسررتند به موقع به کارهایشرررا

 برسند.
 

نیمی از عمر ماشین سواران در گذر از ترافیک سرسام آور تهران می گذشت اما 
همچنان وسرریله ی نقلیه ی عمومی را چندان مناسررب خود نمی دانسررتند و 

 آسمان روز به روز خاکستری تر می شد و آلوده تر...
 

 زمان حکم طال داشت برایش، همسر شدن هوای دیگری در سر می انداخت.
 پیاده شدن احمد، ماشین را به حرکت در آورد و مقصدش صید دل نازنین.با 
 

یک سرراعت و نیم فقط دنده عوض کرده بود و پایش از کالچ روی گاز و ترمز 
 در حرکت بود.



 تقریبًا نزدیک شده بود، شماره ی نازنین را گرفت و منتظر قطع تماس ماند.
 

ستش را لبه ی شبورد انداخت و د شی را روی دا پندره ی نیمه باز گیر چانه  گو
 اش قرار داد.

شمش به نازنین و قدم هایش افتاد، زیر نظر گرفتش و متوجه  شید تا چ سرکی ک
 عمدی آرام قدم زدنش شد.

 در دل تخس بالیی نثارش کرد و نیشخندی زد.
 

نازنین هم با گام های شررمرده پیش می رفت و در دل به این میزان شرریطنتش 
 م از نوع زنانه اش می داد.کارت صد آفرین آن ه

مت خود  تا مرد را سرر ندی و مو رنگ کردن نبود  به لو مه اش  که ه زندگی 
بکشاند، همین شیطنت های ریز و جزیی؛ می شد خاطره ای در دل شان تا به 

 ابد.
که هر وقت مشررابهش را لمس کردند، مروری شررود گذشررته و لبخندی خوش 

 بنشیند بر لبان شان...
 کرد و همراه با نفس بلندی سالم داد. در ماشین را باز

 
_علیک سالم خانم، می گم اگه مسابقه می دادی با الک پشت؛ شک نداشتم 

 الک پشت زودتر رسیده بود.
 _خانم باید سنگین راه بره، بپر بپر واسه تو خونه ست.
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 داوود ماشین را روشن کرد و لبخندی یک وری تحویلش داد:

 
 خوب قد کشیده؛ تو آب نمک خیسوندیش؟_اینم حرفیه، امروز زبونت 

شنای قورباغه  _اونقده نمک دارم که دیگه نرم پی آب نمک جور کردن و توش 
 رفتن!

 
اصطالحات به کار برده اش جالب بود و داوود را از قالب پوسته ی سختش در 

 می آورد:
 

 _نازی شب بدهیاتو می دی تا خود صبح.
یا چه به دقیقه  تا دم اذون بمونی بی خمیردندون  به روت دم  می دونم، گالب 

 دست به آب بری و بیای؛ کوتاه بیا نیستم.
 

نازنین که از اشررارات غیر مسررتقیم و زیر پوسررتی داوود، عرق شرررم بر تیره ی 
کمرش می نشست؛ خود را به آن راه می زد و جوابش چیزی نبود که داوود می 

 خواست بشنود:
 

 نمی شه. _بدهی رو که صبح پاس می کنن، شب که
 شعبه ی بانک نزدیم تو خونه؛ که کارت بکشم و طلبتو بدم.

 



 داوود چشم به مسیر دوخت و سرش را متمایل کرد به سمت نازنین:
 

 _دارم برات!
 

مسرریر چندانی تا رسرریدن به فروشررگاه جمع و جور نزدیک خانه نبود، داوود 
 راهنما زد و پشت پیویی پارک کرد.

شدند و داوود برای رد شدن از جوی بزرگ میان خیابان و با هم از ماشین پیاده 
 پیاده رو، دست نازنین را گرفت و با حرکت سریع خودش؛ او را هم کشید.

بع رری عادت ها زمان می خواسررت برای عادت شرردن و هنوز سررختش بود 
 دست نازنین را در کوچه و خیابان بگیرد.

 
ر او قالب گشررت و خود نازنین که متوجه حرکت داوود شررد، حس زنانه اش ب

قدمی سررمت داوود برداشررت تا به مرور او هم دسررتی به سررر و روی عقایدش 
 بکشد.

سباندن خود به او، به راه  ستش را دور بازوی داوود انداخت و بدون زیادی چ د
 رفتنش ادامه داد.

 
شتن اولین  صبح در دل داوود چه غوغایی به پا کرده بود با بردا ست از  نمی دان

 ز نوع زنانه اش به سمت او...قدم ها ا

http://www.roman4u.ir/


لیست را از کیفش بیرون کشید و به دست داوود سپرد، داشت محکش می زد؛ 
فهمیدن سالیق و توجه شخص مقابلت لم دارد که آن هم کار بلدی می خواهد 

 و کمی چاشنی زیرکی.
 

داوود اول کار به تاریخ تولید و انق ای خریدش نگاه می کرد و سپس به مارک 
 و نوعش.

 رسمًا نازنین کیش و مات شد از این همه دقت جمع شده در مرد زندگی اش.
 

با خانواده اش را آزاد کرده بود؛  نه بیرون زده بود و تماس  از وقتی داوود از خا
 نازنین با هر کدام شان نیم ساعتی حرف زده بود.

 
پدرش گفت حواسش به زندگی شان هست و در مورد داوود پرس و جو کرده و 

 کارش را از نظر گذرانده است. محل
 

این که حاج رهررا نتوانسررته بود ایرادی شررگرف و بزرگ در او پیدا کند، زیر 
 پوستی ذوقی در دلش زنده شده بود.

 
 _نازی بیا اینو ببین.

 
سریع به سمت داوود قدم برداشت و چشمش به آلوچه های کنار دست داوود 

 افتاد.



 چشم هایت از دیدن آلوچه برق نگیرد؟زن باشی، دختر خانه ی پدری باشی و 
 مگر ممکن بود؟

 
 _حواست کداست دختر؟

 واسه چی چشات چپ شده؟
 این بسته شکرش دونه درشت تره، اون یکی ریز تر؛ کدومو ور دارم؟

 _می شه آلوچه برداریم؟
 

 داوود سرش را سمت نگاه خیره ی نازنین چرخاند و دستش را بند کمرش کرد:
 

 شماها بکنن، فقط پی لواشک و آلوچه این!_جون به جون 
 اول تکلیف این بسته شکر رو مشخص کن بعد برو سر وقت هله هوله.

 
نه ریز تر را برداشرررت و در سرربد  نازنین لبخند حرص در آری زد و شررکر دا

 گذاشت.
 

داوود از فروشررنده خواسررت مقداری آلوچه در نایلونی بریزد و سرررش را پرس 
 کند.

 
 یستتو یه دور چک کن چیزی نمونه._تمومی نازی؟ ل
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نازنین لیسررت را باال و پایین کرد، وسررایل درون سرربد چرخ دار شرران را هم 

 مطابقت داد و گفت چیزی از قلم نیفتاده است.
 

 _پس بریم واسه حساب.
 

 نازنین بازویش را گرفت و وادارش کرد بایستد:
 

 _چیزی یادت افتاد؟
 _نه، فقط یه لحظه صبر کن.

 
شاند و بازویش را کارتش  سمت او گرفت، داوود اخمی به چهره ن را در آورد و 

 از حصار دست نازنین بیرون کشید و خواست قدمی بردارد که نازنین گفت:
 

_تازه پول دادی واسه ماشین، االن دیگه دیروز نیست که کلی بهونه بیاری واسه 
 این که بگی این پول فالنه و بهمان!

 اینم حقوقمه، نمی شه؟ فکر کن سر کار می رم و
_نازی دلیلمو روشررن بهت گفتم، هنوز اون قده دسررت و بالم خالی نشررده که 

 دست به پول تو بزنم.
سه خودت خرید کن من نه نمی گم ولی دور  سه روز مبادات، برو وا بذارش وا

 این کارتو خط بگیر که هیچ رقمه تو کت من نمی ره.



 
ین گرفت و پشررت سررر داوود حرکت نازنین مغموم و سررر خورده دسررتش را پای

 کرد.
آخ که چقدر دلش می خواسررت به جانش بیفتد و بفهماند کمک قبول کردن، 

 گدایی نیست که نخواهد و پس بزند.
 

شراره ی کوتاه  گاهی تمامی یک مرد را که بچالنی، فقط ابر غرورش می بارد و 
 نیامدن هایش...!

 
شویی از نوع چنگ زدن به ست و  ش شده ی لباس  مغزشان گاهی  سیاه  یقه ی 

شان آن هم لب حوض می خواهد که مادری با تمام توان آن را کف مال  سفید
 می کند و به جانش می افتد...!

 
افکار انسرران های اولیه در وجودشرران نهادینه شررده بود و هنوز خود را کنار 
ورودی غاری حس می کردند که وظیفه شان حفاظت از همسر و فرزندان شان 

 با چاشنی غرور در آمیخته بود. بود که
 

 _تو چرا امروز حیرونی؟
 دو بار صدات زدم دختر، بریم دیگه.
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 نازنین آهانی گفت و یک کیسه ی خرید را با اخم از دستش گرفت.
در قانون غارنشررینان، دیگر حمل چندین کیسرره ی خرید جزو وظایف مردان 

 ذکر نشده بود.
 

 ندوق عقبو باز کن._نازی بیا سوییچو از دستم بگیر و ص
 

خودش را جلو کشررید و سرروییچ را که به بند انگشررت داوود بود، گرفت و در 
 صندوق را باال زد.

 کیسه ی خرید مانده در دستش را گذاشت و رفت سوار شد.
 

سم الله  شد و با ب شت فرمان جا گیر  سایل، پ داوود هم پس از جابدا کردن و
 سوییچ را چرخاند.

ر فکر بود و داوود به دنبال راهی برای عوض کردن حال کل مسرریر را نازنین د
 او...

 
نمی توانست حسش را منتقل کند وقتی مردانگی اش را با کشیدن کارت زنش، 

 زیر سؤال رفته تصور می کرد.
قواعد خودش را داشت، از مرز فکری اش رد شدن و ساختار شکنی جزو مرام 

 و مسلکش نبود.
 

 به پایش نوشته شده بود.مرد بود و هزینه های زندگی 



سپارد و کار کردن عارش  ستراحت مداوم ن شت که تن به ا آن قدر وجودش را دا
 نباشد.

 درک تفاوت ها، اوج احترام به هم دیگر است...
 

نازنین هم می  خت و این گونه  ندا ها می ا باالی در را فقط آخر شرررب  فل  ق
 توانست در را باز کند.

شد، سهراب و ماهرخ تنش  کلید خانه را گرفت و پیاده  صدای  در که باز کرد؛ 
 را لرزاند و به سمت داوود منتظر چرخید و حیران نگاهش کرد.

 
 داوود با تعدب از تعلل نازنین، شیشه را پایین داد و سرش را بیرون برد:

 
 _نازی چرا در رو باز نمی کنی؟

 
آرام لب نازنین انگشت اشاره اش را سمت در حیاط و داخل خانه نشانه رفت و 

 هایش تکان خورد.
صدای پر  ست حرفی بزند که  شد و خودش پیش رفت، خوا شین خاموش  ما

 خش ناشی از عمری دود کردن و کشیدن سهراب؛ گره انداخت به ابروهایش.
 با دست نازنین را آرام کنار زد و با گفتن بیا تو، جلوتر رفت.

 گرفت، از ایننازنین با ترس به پشررت داوود چسرربید و لباسررش را در مشررت 
 صداها و فریادها بوی خوبی به مشامش نمی رسید.
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 این چیست که چون دلهره افتاده به جانم؟ 
 

 حال همه خوب است َمن اما نگرانم...
 

 _زنیکه ی مزخرف، پا رو دم من نذار که بد می خوری ازم.
 اون کوفتیو بده دستم و خالص.

 
 ماهرخ با صدایی خشمگین جوابش را داد:

 
سند سه  _ هایت ندم نمی تونی ببریش بذاری وا سم منه، تا وقتی ر این جا به ا

 همانت و آزاد شدنت.
 هر چی از من و بچه هام دورتر باشی، همه چی سر جاشه.

 اون باقی مونده ی حبستم بکش بعد برگرد.
 

 صدای نعره ی سهراب به هوا بلند شد:
 

 ست بچه هات!_ماهرخ بیار بده وگرنه تیکه تیکه های تن تو می دم د
 



داوود که بیش از این سکوت کردن را جایز نمی دانست و خرده حساب جندال 
قبلی را هم هنوز با او صرراف نکرده بود، با سرره قدم بلند خود را به در خانه ی 

 ماهرخ رساند و چهار طاق بازش کرد:
 

 _اون وقت کی وجودشو داره چپ نگاه بندازه به مادرم؟!
 

لهره آور بود که صرردای سررهراب برای لحظه ای در صرردایش به حدی رسررا و د
 میان سینه اش خفه شد.

 ماهرخ رنگ پریده نفسی تازه کرد و خیالش از تنها نبودن راحت شد.
 

 سهراب اما به سیم آخر زده بود، سند خانه را می خواست و ماهرخ نمی داد.
خ کوتاه خودش روزی آن را به او باج داده بود و امروز که نیازش داشررت، ماهر

 نمی آمد.
 

 _این بح  دخلی به تو نداره بچه، برو بشین تو خونه ت.
 

 داوود خشمگین به او چشم دوخت:
 

شته اون دوران که زور  شتی ولی االن دیگه گذ _داغ بچگی کردنامو رو دلم گذا
 بگی و نه نشنوی!
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 یه بار باهات اتمام حدت کرده بودم که دور این دو تا رو خط بکش و پر به پرم
 نده که دودمان تو به باد می دم.

 
 سهراب پوزخندی زد و سر تا پایش را با تحقیر نگاه کرد:

 
 _واسه کسی شاخ و شونه بکش که صنمی باهاش داشته باشی، نه واسه من!

 _همون زحمت تولید مثل کشیدی کافیه واسه مدعی بودنم.
 

 ماهرخ که از حرف زدن سهراب نگران بود، به حرف آمد:
 

 االن برو، فردا بیا. سند خونه دستم نیست. _سهراب
 

داوود از این عقب نشررینی ناگهانی مادرش جا خورد اما بروز نداد و در عوض 
 به او توپید:

 
_حق این که سررند این خونه کلنگی رو بدی دسررتش نداری مامان، خبط کرده 

 حاال داره جور گند خودشو می کشه.
سرش یه بند راه بیفتیم  شت  ست پ شیم و اوقرار نی شو ماله بک ن و خراب کاریا

 راست راست راه بره به ریش من و تو بخنده!
 



ماهرخ نگاهی پر هراس به او انداخت، سررهراب لحظه به لحظه به جانش آتش 
 می انداخت.

 
 سهراب از در تهدید وارد شد:

 
_ماهرخ به این بگو بره و خودت اون سررند گور به گور شررده رو بیار، نذار دهن 

 ه واست خیلی بد می شه.وا کنم ک
 _منم گفتم خبری نیست، خوش اومدی.

 
شت و امروز دست  سیر حیاط را نشانش داد، دیگر توان خماری ندا ست م با د

 خالی مانده بود.
 

_یه بار گفتم با من به بح  نشررین، صرردامو در نیار که حسررابی می خوره تو 
 برجکت!

 
 ماهرخ جلو رفت و بازوی سهراب را کشید:

 
 رو فردا بیا، شر درست نکن._گفتم ب

 _مامان به خاک ساحل نمی ذارم دستش به سند برسه.
 حاال تو بهش وعده ی سر خرمن بده.
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ماهرخ نگاهی به نازنین انداخت که کنار در نگران به بح  پدر و پسررر خیره 

 شده بود.
انگار از او کمک می خواسررت بلکه داوود از دنده ی لج پایین بیاید و سررهراب 

 شیطان پیاده شود! از خر
 

 _داوود جان بذار دهن شو ببنده، زشته جلو در و همسایه.
تو کوتاه بیا مادر، تا ابد که اون تو موندگار نیسررت؛ بذار بدم بیاد بیرون که شررر 

 بخوابه.
 

 داوود سری تکان داد:
 

 _حرف همونیه که گفتم، من سند بده نیستم.
 

اما روزگاری او هم رشید و بلند سهراب خیز برداشت سمتش، خمیده شده بود 
 بود:

 
 _تو اصاًل چی کاره ای که اومدی وسط معرکه؟

 سر پیازی یا تهش بچه جون؟
 سهراب چیزیو بخواد، همون می شه.

 



 داوود دستانش را از خود جدا کرد و نیشخندی تحویلش داد:
 

 _منم لنگه خودتم، تا نخوام هیچ کس قدم از قدم بر نمی داره.
 شباهت بین مون پیدا می شه که همه بدونن پدر و پسریم.باألخره یه 

 
سهراب را بگیرد اما کمی دیر اقدام کرد  ماهرخ جلو رفت که جلوی حرف زدن 
سهراب که پر بود از حب و بغض و  صدای  شنیدن  شید با  و دنیایش از هم پا

 کینه های تلنبار شده...!
 

 تنت نیست پسر! _وقتی نطفه ت مال یکی دیگه ست پس یه مو از منم تو
 

 زمان از حرکت ایستاد، خون در رگ های داوود یخ بست...
 نازنین دستش را به در گرفت تا از پا نیفتد.

 ماهرخ روی دو زانو نشست...
 

 داوود حیران شنیده هایش بود، زیادی نو بود...
 زیادی ه م نمی شد... 

 من 
 تکه تکه از دست رفتم ؛

 …امدر روز روز زندگی
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 هربان نداشت...قلبش 

 خدا با او شوخی اش گرفته بود؟!
ذره ذره از وجودش چون آوار می ریخت و کوه شررانه هایش در حال متالشرری 

 شدن بود.
 فرزند سهراب نبود؟

 فرزند ماهرخ چه؟
 نکند مصداق هرب المثل زیر بته عمل آمدن بود!

 هویت داشت؟
 چه کرده بودند با او؟!

 
گذاشته بود، سر به عصیان زد و راز سالیان  سهراب که عمری دندان روی جگر

 دورشان را برمال کرد...
رازی که ماهرخ برای حفظ کردنش، برای دور ماندن داوود از آن؛ تاوان ها داده 

 بود...
 

صل از گردش مردانه با همکارانش و درکه رفتن، از گرد  سبحان با نیشی باز حا
 د:راه نرسیده؛ صدایش را از خوشی روی سرش فرستا

 
 _اهل خونه کدایین؟

 ماشاپالله چه بی صدایین!



 مامان؟
 

 هیچ کس صدایی نداشت، حندره ای نمانده بود برای فریاد...
 

 _سالم، زن داداش چرا دم در وایستادی؟
 

شانه های داوود که  ست چرا  شرد به چارچوب در، نمی دان ستش را ف نازنین د
 خم شد؛ کمر او هم به صدا در آمد...

برداشتن از هیبت خشک شده ی داوود را نداشت، تاب تحمل کردن دل چشم 
 راز مگوی ماهرخ را هم همین طور...

 
 _زن داداش؟ نازی خانم؟

 
 سرکی کشید و همه را دید، خون به چشمانش هدوم برد با دیدن سهراب:

 
 _باز اومدی چه آتیشی بسوزونی مرتیکه جلنبر؟

 
قل حاال که کمی دلش به عیش سررهراب که کارش آن جا تمام شررده بود، حدا

شت و نگاهی خوفناک به  شانه های فرو افتاده ی داوود گذ سیده بود؛ از کنار  ر
 نازنین درمانده و بی رنگ و رخ انداخت:
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 _به بابات خیلی سالم برسون دختر جون!

 حاالم برو اون طرف، برم پی زندگیم.
 

شد، به حد  سیرش نبا  مرگ از نگاه هایشنازنین تابی به کمرش داد تا جلوی م
 می ترسید.

 
ماهرخ که مثل چوب خمیده و خشرررک شرررده ی  شررراخه ی درختی در اوج 
زمسررتان، نفس هایش به شررماره افتاده بود و زندگی اش را بر باد رفته می دید؛ 

 ناگهان مویه سر داد و زبان به نفرین سهراب باز کرد:
 

 _خبر مرگتو بیارن سهراب که خونه خرابم کردی...
 به زمین گرمت بزنه که عمری باهات سوختم که خفه شی و نشدی...خدا 

 خدا تقاص همه روزای سیامو ازت بگیره که روسیام کردی جلو بچه م...!
 

 دهان سبحان باز مانده بود، ماهرخ از کدام روسیاهی می گفت؟!
 

 سهراب بی توقف نیش می زد، مسیر برایش هموار شده بود.
 تظار کشیده بود:داوود را شکست، سال ها ان

 



حاال  نداختمش بیرون؛  نه م ن گد از خو با ل نده بود بیخ گلوم، عوهررش  _مو
 زندون رفتنم می چسبه.

یه عمر پس انداخته ی یکی دیگه رو به ریشم بستی و پای خاطرخواهیت گردن 
 گرفتم و بزرگش کردم.

 دیگه زیادی تو خونه ی من قد کشیده، وقت پروندنش بود...
 کاشتی؛ ولی حاال جو درو کردی!اون موقع گندم 

 
 عزم رفتن کرد که سبحان به جانش پرید:

 
 _هوی کدا سرتو انداختی پایین و عین خر مش صفدر داری می ری؟

 هر دفعه میای زندگیو به هم می پیچی و تن لشتو با خودت می بری؟
 

دیگر صرردای اعتراض داوود نمی پیچید، او پدرش نبود که بخواهد به پسرررش 
 هد...تذکر د

 پدرش نبود؟!
 

 سهراب تیز نگاهش کرد:
 

 _زیادی زبونت تو دهنت بچرخه، زبون از حلقومت کشیدن واسم کاری نداره.
 فعاًل یال و کوپال داداشت دود شد رفت هوا و کرک و پرش ریخت!
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 برو تا پس نیفتاده، زیر بازوشو بگیر.
بری از خون و با این که از داداش بودن فقط با اسمش به هم سنداق شدین، خ

 رگ و پی مثل هم نیست!
 

 سبحان غرید:
 

 _تو چی داری دری وری می گی؟
 زیادی انداختی باال یا نوعشو عوض کردی که افتادی به هذیون گفتن؟!

 
سررهراب محلش نداد و کفش های کهنه اش را به پا کرد و با هر قدم، صرردای 

 مغزشان... کشیده شدن ته کفش ها روی موزاییک ها؛ خط می انداخت روی
 

 صدایش ناقوس مرگ بود برای گوش های داوود...
 

 _داوود این چی واسه خودش به هم می بافت؟
 

حتی صدای نفس کشیدنش هم نمی آمد و نازنین اشک می ریخت به حال دل 
 پر درد این مرد...

 از دار دنیا همین کمترین ها را داشت و آن هم از کف رفت...
 آشناترین غریبه های دلش؟عمری دویده بود برای 

 بچه های سهراب را به دندان گرفته بود؟!



 بدون هیچ نسبتی؟
 

صررورتش سرررخ شررده بود و هر کدام گوشرره ای مات بازی خوردن از سررهراب 
 بودند...

 آمد لباس به قامت مردانه اش درید و رفت...
 

 آمد او را رسمًا کشت و مانده هایش را گذاشت برای بقیه تا جمعش کنند؟!
پلک نمی زد، خیره مانده بود به هده های ماهرخ؛ برای او گریه سر می داد یا 

 خودش...؟!
 

 از ریشه سوزاندش و خندید و آب زندان برایش گوارا شد؟!
در میان ناباوری چشررم های سرربحان و نازنین، ماهرخ خود را به روی پاهای 

 داوود انداخت...
 

 تم._ماهرخ دورت بگرده مادر، روم سیا که نگف
 _مامانمی؟

 
 بیست و نه سال مطمئن بود و امروز حتی به موجودیتش هم شک داشت...

 درد از این سنگین تر؟ که از مادرت بپرسی مادرت هست یا نیست!
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 ماهرخ سر برداشت و با صورت خیس، نگاه کرد به لب های کبود داوود:
 

 _بچه می داوود، به مرگ ساحلم پاره ی تنمی...
 

زیر بته نیامده بود، فقط نسبتی با برادر و خواهر و پدرش نداشت؛ پس زیادم از 
 خیلی درکش سخت نبود، بود؟!
 اصاًل نسبت به چه کار می آمد؟

 حاصل عمر کسی دیگر بود!؟
 

 ماهرخ با التماس صدایش زد، داوود به پاهایش تکانی داد.
سبحانی باز هم صدا زد و داوود پشت کرد به او، چشم نینداخت در چشم های 

های دلش را  نه  پدرا ند و  تا برایش برادری ک که دیگر برادر خونی اش نبود 
 خرجش...

 
حتی به نازنین هم نگاهی نکرد، شرروهر زوری بود اما بی کس و کار بودنش به 

 مزاق خودش هم خوش نیامد...
 قصه شان نیامده به سر رسیده بود و چه شب نحسی...

 این که یک جمله شنید:صدا زدن های ماهرخ افاقه نکرد جز 
 

 _نمی خوام هیچی بشنوم.
 مادرمی؟



 باشه مادر باش ولی هیچی نگو...
 

 چیستم من ؟!
 زاده ی یک شام لذتبار

 ناشناسی میکشد هر دم در این راهم...
 روزگاری، پیکری بر پیکری پیچید

 من به دنیا آمدم
 خود، خواهم...! بی آنکه

 
 _داداش کدا داری می ری؟

 ی پروند و تو سفت چسبیدیش؟مردک یه چرت
 داوود؟

 
جوابی نیامد و داوود کفش پوشررید، بوی تنش ماند و نازنینی که آرام اسررمش را 

 ناله زد.
کمر راسررت کردن کار حال االنش نبود، دلش دیگر نباید می رفت برای داوود 

 گفتن های نازنین...
 

 یک راه پیش رویش بود، همان را می رفت...
 پشت سرش نگاهی نمی انداخت.باید می رفت و به 
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 این درختان ُهویتم بودند... من ، َتبر... انتخاب سختی بود؛

 شد...ترسم از َمرگ بیشتر می
 تا َتبر روی دوش َچرخاندم؛

 خورد...ای میهر درختی ڪه َهربه
 ماندم...زیِر آواِر درد می

 
اوت و بی تف یادش آمد سوییچ را روی ماشین جا گذاشته بود، نگاهی به آن کرد

 از کنارش عبور کرد...
راه رفت و راه رفت و سبحان دیر به خود آمد و پیدایش نکرد، سراغ ماهرخ رفت 
 اما زبان باز نکرد و سیاه از دست رفتن پسر رشیدش را به جان و دلش پوشاند.

 
 سهراب مادری اش را به یک کینه، از او گرفت.

رستاد بس که متعفن بود و دنیا را اگر سهراب می مرد، خاک هم او را پس می ف
 آلوده کرده بود.

 دلش به بی تابی رباب بود برای لب تشنه ی علی اصغرش.
 

شت تا  شد، پا روی خانواده اش گذا شته با تمام زندگی اش را داد تا داوود را دا
 داوودش بماند.

سینه  داوود نفس بود برای هر نفسش، هوا بود برای هر هربان قلب نشسته در 
 ..اش.



 
 _آقا سبحان؟

 
نازنین و  به  یه ی نگاهش از ماهرخ  سرربحان حیران سرررش را چرخاند و زاو

 خمودگی اش نشست:
 

 _جان؟
 

 نازنین بی داوود چگونه کنج خانه تاب می آورد؟
 

 _کدا برم دنبالش؟
 _شما بمونین خونه، شاید برگرده.

 آروم شدن. من می رم سراغ چند تا از رفقاش، شاید اون طرفا رفته باشه واسه
 _طوریش اگه بشه؟

 _نمی شه ان شاپالله، بچه که نیست.
در خونه رو قفل کن و بمون پیش مامان، چیزی پیش اومد یا خبری ازش شررد 

 بهم یه تک زنگ بزن.
 می رم ببینم کدا رفته.

 
 _سبحان؟
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 هر کدام به نوعی سر به جنون زده بود.

 
 _جانم مامان؟

 میرم مادر._بی داوودم برنگرد که من می 
 

 ظرفیت نداشت برای ماندن و شنیدن:
 

 _خدا نکنه، می رم توکل به خدا.
 

از در خانه خارج شد و پشت فرمان نشست، از یک طرف خدا را شکر کرد که 
با آن وهررع ماشررین را نبرده و از یک طرف چیزی به دهنش هدوم می آورد که 

 مگر می شود برادرش دیگر برادرش نباشد؟!
 

شش ا شم می روی دو سرت بار به بچه های محل چ و را نشانده بود وقتی او ح
 دوخت، بچه بود و بزرگی می کرد؛ مگر می شد او برادرش نباشد؟

 
از جان به او نزدیک تر بود، داوود اسم و رسم و اعتبارش بود؛ تنها علت گرمای 

 دلش زمزمه ی اسم داوود بود.
انه کمبودهایش را جبران کرد؛ داغ سرراحل را داوود برایش آسرران کرد، دانه به د

 امروز اگر سری میان سرها در آورده بود از حمایت او بود...



 
نازنین با همان لباس ها گوشررره ای چمباتمه زده بود و در دل، هزار و یک بار 
داوود را به اسررم خوانده بود و جوابش سررکوت خفقان آور در و دیوارهای خانه 

 بود.
 

 نازنین دلش نیامد خلوتش را بر هم زند.ماهرخ به اتاقش رفت و 
 خیلی بی شرمی بود اگر دلش آ*غ*و*ش داوود را طلب می کرد؟
 عقربه ها پیش می رفت اما کند تر، نگاهش روی ثانیه شمار بود.

 
 ساعت سه صبح بود و خبری از سبحان و داوود نبود.

 میسرش روی بازویش بود و دل آشوبه اش کم نمی شد و دست از سرش بر ن
 داشت...

 
سمت در؛ قفل را باز کرد و همه تن  صدای در آمد و نازنین پرید، پرواز کرد به 

 چشم شد.
سبحان با چهره ای درهم در را پشت سرش بست و با دیدن نازنین ایستاد، نمی 

 دانست چه بگوید.
 نازنین با تمام وجود وا رفت و پاهایش سست شد:

 
 _داوود کداست؟ پیداش نکردین؟
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 هر جا به عقل ناقصم می رسید سر زدم ولی نبود. _نبود،
 حتی سراغ اوستاشم نرفته بود، رفیق رفقاشم بع یا دیروز دیده بودنش.

 
 _کدا رفته؟

 
 سبحان کالفه سرش را میان دست هایش فشرد:

 
_نمی دونم، مغزم کار نمی کنه. هر چی طوفان تو راهه، قبلش یه سررری خونه 

 مام می زنه.
 

نشست و چهره ی داوود را مدسم کرد، می ترسید برای جانش؛  نازنین کنار در
 در این شهر درندشت و دهشناک...

 
_پاشررو زن داداش، برو یه کم بخواب؛ صرربح دوباره می رم دنبالش. عاقله، هر 

 چقدم حالش بد باشه ولی بازم جای بد نمی ره.
 

 نازنین صدایش آرام بود:
 

 _خوابم نمیاد، شما بخوابین.
 

 کنار پایش نشست:سبحان 



 
 _دختر خوب واسه پیدا کردن داوود باید رو پا باشی.

 
 جناِب شعر های من حواست هست دلتنگم
 برای حدم آغوشت تمام عمر می جنگم...

 
**** 

 
 سبحان سر در گوش ماهرخ برد:

 
_مامان مرگ سرربحان تو یه کم باهاش حرف بزن، دختره دو روزه لب به هیچی 

 نزده.
 حرف نمی زنه، تو رو خدا تو یکی باهام راه بیا. الم تا کامم که

 دیگه فقط کویر لوت مونده که نگشتم.
ستم اگه کلفت بارش  سبحان نی سرت نیفته،  شازده پ شم  شمم به چ دعا کن چ

 نکنم!
 

شمش  شده بود و چ شب و روزش به هم دوخته  شت،  ماهرخ روح در بدن ندا
 به در سفید...
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شت بی داوود و این سوزاند،  خانه زندگی ندا تنها چیزی بود که جگرش را می 
 ساحل رفت و داوود هم...

 
 _پسرم جایی رو نداره، تو که می دونی اصاًل  اهل رفیق بازی نبود.

 
ست جواب مادرش  صی گرفته بود که داوود را بیابد، خوا سه روز مرخ سبحان 

 را بدهد که صدای زنگ در حیاط بلند شد.
سررمت در و دعا می کردند هیبت داوود  هر صرردایی  نگاه شرران را می کشرراند

 پشت در باشد.
 

 _من برم ببینم کیه.
 

کفش هایش را پوشررید و به طرف در رفت. با دیدن پسررتچی ابروهایش را باال 
 فرستاد، شاید هر چند سال یک بار خانه شان رنگ پستچی به خود می دید.

 
 _سالم.

 _سالم، خانم نازنین محمدی این جا ساکن هستن؟
 چطور؟_بله، 

 _نامه از دادگاه دارن.
 _دادگاه؟

 _بله، دادگاه خانواده.



 _خانوم داداشم هستن ولی االن رفتن بیرون.
 _پس شما به جاشون ام اپ بزنین که تحویل گرفتین.

 
 سبحان نگران بود که آنچه نباید، به سر نازنین نیاید.

 دفتر را ام اپ زد و نامه را گرفت. در را بست و به آن زل زد.
هر دادگاه زیادی خودنمایی می کرد، با تصمیم آنی پاکت را باز کرد و دهانش م

 از این حماقت داوود باز ماند.
 

دادخواسررت طالق، آن هم از نازنینی که از غم رفتن داوود؛ نفس کشرریدن هم 
 اگر به یادش نمی آوردند، فراموش می کرد؟!

رای ا یک راه داشت باین دیگر اوج بی انصافی و قساوت قلب برادرش بود، تنه
 پیدا کردن داوود؛ نامه را در دستش مچاله کرد و بی خبر رفت.

 آخرین تیر ترکش بود، شاید این بار ذکاوتش جواب می داد.
 

**** 
 

داوود رکعت آخر نمازش را خواند و سالم داد، جانماز منوچهر را جمع کرد که 
 در دفتر باز شد.

 
 _چیزی می خوای هاشم؟
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 ه داداش بی غیرتم؛ گفتن سراغشو از تو بگیرم._آره، دنبال ی
 

 دستش روی جانماز خشک ماند، پس منوچهر کار خودش را کرده بود.
قسم که نداده بود، فقط جا خواست و شب ها را کنار نگهبان به صبح رساند و 

 صدایش جز برای جوابی هروری؛ به گوش کسی نمی رسید.
 

 _آدرس اشتباه دادن.
 

دیدن شانه های داوود، با شنیدن صدای داوود، با بوییدن بوی بغض سبحان با 
 تن داوود ترکید و با پشت دست اشک را از چشم هایش پاک کرد.

 
جانش وصررل او بود، می دانسررت تنها فرد مورد اعتماد زندگی داوود؛ منوچهر 

 است.
 ناچار شد برای پیدا کردنش، نامه را نشان دهد.

ستاد، از داوود انتظار این حرکت نابدا را منوچهر غ ب کرد و او را به د فتر فر
 نداشت.

 
پدرش سررهراب نبود که نبود، وجه ی اجتماعی اش از درجه ی اعتبار سرراقط 

 شده بود؟!
 مگر پدر بودن سهراب لکه ی ننگش نبود؟

 مگر نقطه ی سیاه پاکی اشان به او وصل نبود؟



 
ود و حتی کسرری حال دل داوود را نمی دانسرررت، یک شرربه بی کس شرررده ب

 ساحلش؛ ساحل او نبود...
سخت  سی که حال او را ندیده و زندگی اش را لمس نکرده بود،  درکش برای ک

 که نه؛ غیر ممکن بود...
 از ماهرخش دلگیر بود، از عزیزجانش...

دو روز بود ندیده بودشرران و شررب ها سرریبک گلویش باال و پایین می رفت و 
 بغض های مردانه اش را فرو می برد.

 
اگر غیر این می بود که او دیگر داوود نبود، لبخند نازنین را نداشررت و شررب ها 
کنار چراغ آترای نگهبان؛ به موهای بلندش فکر می کرد و همه خواسررته هایش 

 را در خود می ریخت.
 او گ*ن*ا*هی نداشت که بیش از این پاسوز زندگی پر از تعفن او شود...

 
داده بود وقتی صبح خون خشک شده روی بانداژ دستش را هم منوچهر اندام 

 دستش، نمای بدی پیدا کرده بود.
پایش به دادگاه باز نشده بود که آن هم اتفاق افتاد، سه بار راه رفته را برگشته بود 
اما دلش راهری به این نمی شرد که نازنین عمرش را حیف او و مدهول الهویه 

 بودنش کند.
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ست ست راهی قبر ساحل بعد از دادگاه، یک را شد و تکه های قلبش را کنار  ان 
 دفن کرد...

ناتش دیگر بیش از صرربر و قرار دل  حا که امت له کرد  خدایش گ یاد زد و از  فر
 اوست...

 مردانه کم آورده بود و با زبان بی زبانی به روی معبودش آورد که رهایش کند.
 

 که بس است کیسه بوکس روزگار و مردمانش بودن...
 سنگینی می کرد.که قلبش در سینه 

که ماهرخ و سرربحان و نازنین وزن داشررتند، بیسررت و چهار عیار بودند و تمام 
 مکنت و هستی اش...

 
شت که نبود و  سرش مانده بود و حال پدری دا ست محبت پدر بر  سرت د ح

 شاید حتی زنده هم نبود...!
شمش  سبحان پر کرده بود تا زیاد به چ ساحل و  جای خالی اش را با ماهرخ و 

 نیاید.
 داوود تنهاترین بود و بی کس ترین...

 
 پشت شیشه برف می بارد
 پشت شیشه برف می بارد
 در سکوت سینره ام دستی

 ی انردوه می کارد...دانره



 
 چون نهالی سست می لرزد

 روحم از سرمای تنهایی
 می خزد در ظلمت قلبرم
 وحشت دنیای تنرهایی...

 
 _برو سبحان.

 
 ودش را دفن کرد...گفت و البالی واژه ها خ

 گفت و تمایلش برای دیدن چشم های براق سبحانش را در دل کشت...
 

 _خیلی نامردی داوود.
 

 تارهای صوتی لرزان سبحان، آتش می زد به جانش...
 

دست هایش را حائل بدنش کرد و پشت به او ایستاد و جانماز را در کشوی میز 
 گذاشت.

 
 سالمت._گفتی حرفتو، منم شنیدم. برو به 
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طاقت نداشررت چشررم های مظلوم و پر آب سرربحان، را ببیند و او را به آغوش 
 نگیرد...

 
 

شتی که اونم از تنت پر  شتی، این دو روز با کی گ _تا دو روز پیش که وجدان دا
 داده؟

 سهراب بابات نیست، گور باباشم کردن؛ ولی من که داداشتم، تو که داداشمی.
 گذاشتی و اومدی این جا اتراق کردی؟! دو تا زن زرزرو رو بغل گوشم

 
ست درست  سبحانش گرفته بود و این یعنی حال برادرش خوب نی شوخی  رگ 

 مثل او...
 
 

_من یه عمر مرید داداشم بودم و هر کی تو کوچه خیابون چپ نگام کرد، پشتم 
 گرم تو بود.

 زیر دست و پای بابای بی همه چیزم کبود می شدم و تو می شدی مرهم شون.
 

دلت همون بابایی رو می خواد که من راهی ام هم سفره ی شیطون باشم ولی 
 اون نباشه، نیست شه، دود شه بره هوا!؟

 
 _برو بچه...



 
با دل و دینش در  بچه گفتن هایش یعنی او هم دلش تنگ سرربحان اسرررت و 

 جدال...
 باید قلقلک دهد رگ گردن و هربان قلبش را، حتی به بهای غ ب کردنش...

 
 ی قراره طالقش بدی؟_ک

 باید عده نگه داره دیگه، نه؟
اونم چند ماه بیشررتر طول نمی کشرره، اگه اون قد جنم نداری که یه فرشررته تو 

 دامنت افتاده نگهش داری؛ خودم نوکری شو می کنم.
 

داوود با چنان شدت و حدتی برگشت که سبحان یکه خورد اما قوایش را جمع 
 کرد در پاهایش که بایستد...

 خیالش راحت شد، چشم دوخت به چشم های ابری داوودش...
 حتی مردن پیش پای این برادر غیرت دار هم ارزش داشت...

 
_یه بار دیگه بشنوم همچین غلطی کردی، چشم می بندم رو نسبت مون و زنده 

 ت نمی ذارم سبحان.
 

گوشرره ی لبش باال پرید، می دانسررت قلبش برای نازنین آن قدر پر قدرت می 
 ند که نبض بگیرد از تکرار اسمش...ز
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 _خوش غیرت، رگ گردنت جواب من نیست.

شو نشنیدیم، فقط  صدا دو روزه زنت یه قطره آب از گلوش نرفته پایین، دو روزه 
 یه عکس خواست ازم که تو باشی.

شوهر  شه و تو فکرشم نگنده  شوهرش ب ساده دل، دلش خوش عکس  که اون 
 جانش دادخواست طالق داده!

 
 ن را گفت و نامه ی مچاله شده را پیش پای داوود انداخت:ای
 

_اینو ندیده، نذاشررتم بی لیاقتی برادرمو ببینه که از پس یه زن و زندگی برنیومد 
 و شبونه همه رو به امون خدا ول کرد و رفت.

 حالت بد بود؟
به علی آخ نمی گفتم که تو آروم  به جون من؛  می زدی تو گوش من، میفتادی 

 بگیری.
 

سه  ساحل فقط وا بد کردی داوود، مامان هیچی نمی گه ولی دوباره مرده؛ بعد 
 خاطر تو سر پا شد.

 نباشی همه اون جا دفن می شن با اسمت، خیلی دیده می شی.
 

سودی  ستم مامان همه مونو می خواد ولی تو رو یه جور دیگه، اگه به ح می دون
ودی از محبت و حمایت؛ که بود که من باید می ترکیدم ولی انقده پرم کرده ب



ستی دادی بهش با  شق می کردم می دیدم تو رو که می بینه انگار دنیا رو دو د ع
 همه خوشیاش.

 
 نامرد ماها واست کمیم؟

 دلت بابای از ما بهترون می خواد که ازمون رد شدی؟
خودم میفتم دنبال بابات، دست شو می ذارم تو دستت ولی پشتمو خالی نکن 

 بی معرفت...
 

سررهراب باده، نمی شرره بهش تکیه کرد. یه عمره همه جوره خواسررتم حسررابش 
کنم و نشررده، گفتی مرد باش و خودت قید همه مردونگیارو زدی و تو این لونه 

 موش؛ نشستی به استغفار؟
 

 می تونی حق دل زنت رو بهش بدی؟
 می تونی این همه مادری کردن اون زن بدبخت رو ندیده بگیری؟

 پرسیدی چرا؟بهت نگفته 
 خودخواهی یادم ندادی ولی خودت کم نداریش.

 
هعیف  سبحان  شم  چکید قطره ی اول، دومی در راه بود و پلک می زد تا به چ

 نباشد...
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 میدانی حال بد کدایش درد دارد؟
 

 "انکارش"...
 

 _داوود ما رو دیگه نمی خوای، نه؟
 _مزخرف نگو...

 _پس واسه چی دل کندی؟
 

 در جیبش، ماندن بس بود؛ حرف زدن هم همین طور...دستش را فرستاد 
 داوود را به اجبار نمی خواست حتی اگر تمام عمر قرار بود او را نداشته باشد...

 قدمی به عقب برداشت و فقط یک جمله گفت:
 

سال  سه  شی که فقط  ست که یادت بندازم زبون که وا کردم، به دادا سخره  _م
 …!ازم بزرگ تر بود گفتم بابا

 شی این جا و بی ما؟خو
 ما خوشی تو می خوایم، به زندگیت برس.

 
گفت و در را باز کرد، نفس محب*و*س شررده در گلویش را بیرون فرسررتاد و 

 رفت...
 چند نفس عمیق هم از دم داوود برایش کافی بود.

 



**** 
 

_صرربح که اومدم و فهمیدم این جا صرربح کردی، گفتم ابالف ررلی بگو حالت 
 چرا اینه؟

واسه این که بابا نداری و سهراب کلفت بارت کرده واسه موندن تو خونه گفتی 
 ش.

 ننگته اون جا بری؟
 

اون قد دور و برم رفیق و معتمد و آشررنا دارم که بتونم بسررپرم یه خونه واسررت 
 ردیف کنن.

شین و برین دو تا  سم مادرته، بفرو شیش دنگ به ا سندش  خودتم می دونی که 
 کوچه باالتر.
 کمک بگیر و خونه زندگی تو سوا کن ازشون.سختته؟ تو 

 
شه، تو و این همه راه  سی میاد کنج عزلت که دیگه راهی پیش پاش نمونده با ک

 با منطق و درست؛ فرارت واسه چیه؟
 مردی، مسئول زنت سبحان و مادرت نیستن که پناهش بشن.

 
می ری تو زندگی دختر مردم، یعنی باید واسررش باباش باشرری مادرش باشرری 

 وهر باشی؛ همه کس و کارش می شی تو.ش
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 گذاشتیش به امون کی؟
 

 منوچهر خم شد و نامه را باال آورد:
 

 اینه جوابش اول زندگی؟
 زندگی فقط شناسنامه طرف رو سیا 

 
سوای عالم، درس خوندی بابا جان؛ چند کلوم  نه الت چاله میدونی بودی نه ر

 بیشتر از منه پیرمرد می فهمی.
ست د سمش نی ست ولی این ر سهراب مرد نی شتت بودم که اگه  اوود، تا حاال پ

 حداقل تو دیگه هم پیاله ش نشی.
اون به رفیق و آشررنا رحم نمی کرد، یه بار بشررین پای درددل مادرت که چیا از 

 سرش گذشته؛ بعد چرتکه بنداز واسه حق و ناحق بودن کارش...
 مادره، چیزی رو می بینه که من و تو نمی بینیم.

 راب زبون به دهن نگرفته و ازش حرف شنیدی، پای مادرت ننویس.اگه سه
اگه نمی خواسررتت، سررهراب هیچ وقت تو زندگیش نبود و عمری دلش به درد 

 نمی یومد.
 واسه چی این بچه رو می ندازی به جز زدن؟

 گ*ن*ا*ه  یکی رو نوشتی پای همه؟
 

 جلو رفت و شانه ی داوود را فشرد:



 
 با تو می گویم _من آن چه شرط بالغ است

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل...
 نصیحت همه عالم چو باد در قفس است

 به گوش مردم نادان چو آب در غربال...
ان شاپالله جزو اون مردم نادون نباشی پسر، پشت زنت باش که نامرد واسه پر 

 کردن جات کم نیست.
 برس. غیرتت اینو بر می داره، همین جا بمون و به کارت

 
 هربه ی آرامی روی همان شانه اش زد و از دفتر خارج شد.

شم  ستاد و چ شه ی دفتر ای شی شت  شد و پ صدایی از جا بلند  شنیدن  داوود با 
 دوخت به باران، به ابر رحمت...

 
 نازنین چه می کرد، چرا سراغ خانواده اش نرفته بود؟
 ماهرخ با که حرف می زد و دلش را خالی می کرد؟

 ه که تکیه می زد؟سبحان ب
 

دستش روی دستگیره نشست و آن را پایین کشید، شاید باران و دل شکسته با 
 هم دست به یکی می کردند و او اجابت می شد...
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 بگذار ابرها 

 چترررشررران را
 باالی سرمان باز کنند ؛

 بررراران 
 همیشه ما را به هم

 نزدیک تر می کند...
 

 ه های وجودش، پاک تر از باران؛ سراغ نداشت.باید غبار می شست از ته ماند
 ابرها باران زاییدند و او را در خود بلعیدند...

 
نازنین هم چشم به استدابت دعای دلش داشت، قطرات باران را می شمرد و با 

 خدا نرد عشق می باخت...
 کاش کمی لیلی بود که داوود او را رها نمی کرد.

 به عشق او کوه می کند.کاش کمی شیرین می بود که داوود 
شان می  شوهرش کبوتر جلد خانه ی کوچک  کاش کمی زن تر می بود که دل 

 شد...
 

از صرربح جواب تماس های مادر را نداده و فقط پیام داده بود خوب اسررت و به 
 دیدن شان می رود.

 اگر داوود دیگر نمی آمد چه؟



ودنش کم بود و نمی توانسررت آن جا بماند، اما خانه ی پدری برای حدم زن ب
 دلش طاقت نمی آورد.

 
 شاید او باید به بیابان می زد و مدنون مردش می شد.

 پای دل که به میان باشد، جنون مرد و زن نمی شناسد.
 فقط دل پاک می خواهد و یک خدا...

 
**** 

 
 _کدا؟

سه احمد، اونم از نون خوردن  سبحان بگیرم وا شین رو از  سوییچ ما _می رم 
 انداختم.

 می گردی؟_بر 
 

 داوود دکمه های لباسش را بست و نگاهش باال آمد:
 

 _نه.
 

نگاه و لب های منوچهر هم زمان ته رنگ شررادی به خود گرفتند، داوود مرد پا 
 پس کشیدن و وسط میدان به حال خود رها کردن نبود...
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 داوود پیش آمد و منوچهر را در آغوش گرفت:

 
 _پدری رو در حقم تموم کردی اوستا.

_اگه الیق پدری کردنم، جای خالی اونی که عمری دلت خواسته و نداشتی رو 
 واست پر می کنم.

 
 همین برایش بس بود، مگر چه می خواست از این دنیای دو روزه؟

 چند صباح مانده را هم با پدرانه های منوچهر می گذراند.
ن جا بان را  حافظی کرد و سررر پیرمرد نگه خدا مه  یه ی بهتری از ه نه با روح ا

 ب*و*سید که اتاقش را با او تقسیم کرده بود.
 

دلش زیارت می خواسرررت و دو رکعت نماز شررکر، برای داشررتن نفس های 
ماهرخش؛ برای یک دانه برادرش، برای همسررری کردن های کمرنگ و مالیم 

 نازنینش...
 

**** 
 

کندی نشسته بود و چشم دوخته بود به سقف پر از نقش و نگار باالی سرش، 
عبدالعظیم حسنی هم می دانسته کدای تهران پاگیر شود تا عطر ح ورش شاه 

 بپیچد میان کوچه ها و خانه های قدیمی شهر.



خود را مرور کرد، حمام عمومی رفتنش خنده دار بود وقتی مدبور شرررده بود 
 دوباره همان لباس ها را تن بزند.

 
سبحان آمد هوایی اش کرد به هوای دو زن که  تمام موجودیتش عزم رفتن کرد، 

 بودند و رفت.
 مگر می شد از غم صدای سبحان بگذرد؟

 یا دل پر خون مادرش؟
 و یا دل زدن های همسرش؟

یا علی گفت و راه افتاد، باید تمام مسرریر را پای پیاده می رفت و مادرش را قبله 
 می کرد برای پرستیدن که به حق بعد از خدا، او الیق پرستش بود...

شت که ا سر که پدری ندا شت بخواهد اما هم ز خدا برایش چیزی باالتر از به
داشرت، برادر که داشرت و خواهری که تن به خاک سرپرده بود و در دل او تا به 

 ابد مأوا داشت...
 

 چشام تاره تار و دلم روشنه
 دلم روشنه چون خدا با منه

 اون هر چیزی می خواد، منم راهی ام
 یه عمره با یادش، من همبازی ام

 ونم یه کاری برام می کنهمی د
 اونی که همیشه نگام می کنه
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 می تونم ببینم که نزدیکمه
 دوسش دارم، هر چی بگم باز کمه...

 
قلبش در سررینه تند و بی وقفه می کوبید، فقط دو روز ندیده بودشرران و انگار 

 سالی به سفر رفته بود.
 رنگ آشنای کوچه، چشمک می زد به رویش.

 
با این خانه حرمش بود،  به طواف می رفت و دورشررران می گشرررت که  باید 

 رفتنش؛ باز هم بی تابی اش را می کردند.
 خوشبختی مگر چیست؟

 همین رنگی شدن لحظه هایت...
 

سپرد که در را باز کند و حال باید زنگ خانه را می  ست نازنین  شت، د کلید ندا
 زد.

 مرد بود اما کمی که اشکال نداشت دست و دلش بلرزد، داشت؟
 

دلش جال گرفته بود به این خواستنش، با مک  زنگ را فشرد و دستش را پایین 
 آورد.

 سرش پایین بود و دلش منتظر...
 

 _کیه؟



 
 اگر می گفت جان گرفتنش به دم مسیحایی مادرش بود، کفر بود؟
 دلش نیامد منی بگوید و منتظر تکرار صدای پر خش ماهرخ ماند.

 
 _می گم کیه؟

 
پاشررنه چ به روی  رخید و قامت داوود را پشرررت ابر سرریاه خانه کرده در در 

 چشمانش، دید و دلش رفت برای مردی کردنش و برگشتنش...
 

 _ماهرخ پیش مرگت شه مادر.
 

شی که ماهرخ از پدرش  شد آغو شتن ماهرخ، او جلوتر رفت و  قبل از قدم بردا
 نداشت، از برادرش نداشت، از شوهرش نداشت...

با روی امن بود و پر از گرما،  جانش هم اگر می رفت برای حفظ این پسررر؛ 
 گشاده استقبال می کرد.

 
 _رفتی ماهرخ بی سایه ی سر شد داوود.

 _شرمنده تم...
 

 صدایش شرجی دریا بود و بم، مونس مادرش بود.
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چادر ماهرخ روی شررانه اش افتاده بود، خم شرردن پیش پای مادر؛ یعنی اوج 
 سعادت.

پایین چادرش را به رخ چشررمانش کشررید و از آغوشررش جدا شررد و خمیده، 
 ب*و*سید.

 چادر را ب*و*سید و بویید، مادر سرش را ب*و*سید و تنش را بویید.
صویرش در ذهن خدا هم حک می  شد، ت دنیا اگر در همین لحظه متوقف می 

 شد...
 

 _خوبی؟
 _نور چشمی، به هوات خوبم.

 
 آمد:گرم چشیدن محبت مادر بود که صدای سبحان از پشت سرش 

 
 _باز اینو دیدی نیشخند حواله ش می دی؟

 منم که قد تفاله چایی تونم حساب نمی شم!
 

 برگشت و سبحان را با دست های پر از خرید دید.
لبخندشرران رنگ و بوی ماندن و پشررت بودن و همان برادرانه های رازآلود میان 

 آن دو داشت...
 

 _بار زدی مغازه هارو؟ قحطی در پیشه؟



 
 دست هایش نگاهی انداخت:سبحان به 

 
شی، بهت برسم جون بگیری چون قراره بمبارونت  شنه مونده با شاید گ _گفتم 

 کنم با نیش و کنایه؛ بلکه م این دلم خنک شه!
 _خودت واجب تری، فقط پوست به استخونت مونده.

 _گفتی ها، از دست این دو تا پیر شدم من.
ماهرخ خانم می دادم و یکی  یکی یه دونه دسررتمال تو هر دسررتم بود، یکی به

نازی خانم؛ خودمم که شانسم در حد خر مالنصرالدین، با گوشه آستینم پاک 
 می کردم!

 _زیر پای پسرم علف سبز شد، بیا تو و در رو ببند.
 _منو از گوشه خیابون ورداشتی آوردی که اون باز شد پسرت؟!
 شت.تا همین بیست دقیقه پیش که سبحان جان گفتنات تمومی ندا

 
شوخی، به هوا می  سبحانش که با  داوود تمام مدت فقط گوش بود برای دل پر 

 فرستادشان.
جلو رفت و پالسررتیک های یک دسررتش را گرفت و دسررت دور شررانه اش 

 انداخت.
 

 _اگه نمی یومدی، به داوود بودنت شک می کردم.
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 _باد رسوند دارم میام که رفتی میدون میوه بار زدی آوردی؟
 ا بادی به اسم میثم خیلی سمت خونه مون می یاد و می ره._آره تازگی

 
داوود که تصور می کرد منوچهر شاید خبرش کرده باشد، با شنیدن نام کاراگاه 
با هم جور  ته را خوب  خدا در و تخ که  ندی زد از این  کوچک تعمیرگاه؛ لبخ

 کرده است.
 

 _شباهت تون زیاده، اون رومخه؛ تو رو اعصابی.
 یه دنیا مرام داریم._هر دو مونم 

 خوش اومدی داداش.
 

 از او هم فاصله گرفت:
 

 _خوش باشی.
 _بریم خونه مادر، حتمًا خسته و کوفته ای.

 _نه خوبم.
 _آره راست می گه، با اون باال باالها می پره پسرت.

 
ستیک  ست جلویش را گرفت، پال سبحان با یک د سمت در خانه رفتند که  به 

 ها را از دستش گرفت:
 



 
 _کدا؟

 نخود نخود، هر که رود خانه ی خود.
 

شد با نازنین  شان زد و او رویش نمی  سی به اتاق  سو شاره ی نامح شم ا با چ
 مواجه شود.

 
_راسررت می گه، هالک شررد بس که مثل مار به خودش پیچید و صررداش در 

 نیومد.
 برو از دلش درآر مادر، انتظار داره ازت.
 ه قورمه سبزی بدم بهتون که جون به تنبعدش پاشین بیاین این ور که امشب ی

 تون برگرده.
 _با لوبیاهاش خودمون جون می گیریم یا معده هامون؟!

 
 شانه های داوود می لرزید از خنده هایش، سبحان یکی بود و عوض نشدنی.

 
 ماهرخ به حرف آمد و در را کامل باز کرد:

 
 _بیا برو تو، تا صبح به ف ل بشین همین جا!
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ست، ولی خداوکیلی دل منم از اونا می خواد که االن داوود قراره _نه حواسم ه
 مزه کنه...!

 
 ماهرخ با چهره ی سؤالی به داوود نگاه انداخت:

 
 _چی رو می گه این؟

 
 داوود هربه ی محکمی به کمرش وارد کرد:

 
 _یه کم آدم باش، فقط یه کم.

 
 سبحان کمرش را به در مالید و غر زد:

 
شه عاقت _باز اومد و زورش  ستت رو یه بار بچه ت بچ هرب د سید،  به من ر

 می کنه از پدر بودن! گفتم که بدونی.
 

به او می  که  پدر بودن عمری بود  داوود لبخندی زد از لمس و حس این واژه، 
 آمد...

به طرف خانه ی کوچک خودشرران رفت، عدیب بود که حتی برای کندکاوی 
 هم بیرون نیامده بود.



سمان و در را با کمترین  شنایی آ صدای ممکن باز کرد، هیچ نوری نبود جز رو
 رد شدن شعاع همان نور از در به داخل خانه.

 
 هنوز هوا تاریک نشده بود، در را پشت سرش بست و به آن تکیه زد.

 این اتاق درست مثل روزی که رفت، مرتب بود. 
 ید.د به سمت آن یکی رفت، دستگیره را پایین کشید و حیرت کرد از آن چه

 
نازنین پیچیده در لباس آبی رنگ داوود جلوی بخاری در خود جمع شررده و به 

 خواب رفته بود.
 موهایش روی فرش رها شده و طرح زده بود.

 
 خارج از محدوده ی باورش بود...

 پاهایش جان دار و محکم قدم برداشتند، کنارش زانو زد.
صورتش قرار داد، لمس کردن آیه ی  ستش را مماس با  مهربانی ها؛ باید حال د

 خوبی داشته باشد...
 

نازنین دسررتش را  هایش را نوازش کرد و  ید، مو نازنین پر لک  لمس کرد و پ
 گرفت.

حرکت دستش متوقف شد و دست نازنین پوست خشک دست داوود را لمس 
 کرد.
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ناگهان از جا پرید و با دیدن چهره ای که بی نهایت به داوود شررباهت داشررت، 

ش گذاشت تا جیح نکشد و چشم هایش به نور کم اتاق عادت دست روی دهان
 کند.

 خودش بود، کبوتر همین خانه بود این مرد.
 

 نمی دانست ذوق کند یا رو برگرداند، خودش را قاهی کرد:
 

 _پشت کنم بهت یا بگم شکر که سالمی؟
 

 نوش دارو بود صدایش، لحن شاکی اش؛ نگاه محزونش...
 

 تر میاد، همون کارو بکن._هر کدوم به مذاقت خوش 
باشررره و ندونی کدوم مهم تره و الزم اإلجرا تر، اون وقت  با هم  _هر دو تاش 

 حکم به چی می دی؟
 

ساکتش کرد تا تمام دلتنگی اش را باال  شک هایش،  سمج ا سو زدن های  سو
 نیاورد...

 
 _من بودم یه دل سیر طرفو می زدم بعد به دلتنگیم می رسیدم.

 



 د نشاند روی لب های خشکیده و سردش...میان اشک، لبخن
بع ی ها حامی به دنیا می آیند، حامی وار سایه می افکنند بر گستره ی زندگی 
عزیزان شان؛ همسرش از آن دسته بود و خوش به حالش که در این وانفسا، دل 
شت از کرده هایش  شمدا ست می گرفت و بی چ داده بود به مردی که مردانه د

 وفه ی سیب کاشته شده روی لب هایشان...می گذشت به یک شک
 

 _اگه نمی زنی، من به کار خودم برسم.
 

نازنین بح کرده به حرف آمد، انتظار نداشررت نیامده رهایش کند و به کارهایش 
 بپردازد:

 
 _کدوم کارت؟

 _می خوای بدونی؟
 _اگه زحمتت نمی شه.

 
 موهایش را پشت سرش جمع کرد و گفت برگردد.

 د جلوی پاهایش نشست و هیچ نگفت.نازنین با تردی
شروع  شند،  شید تا گره نخورده با شت میان موهایش ک سرانگ داوود چند بار با 

 به بافتن شان کرد.

http://www.roman4u.ir/


نرم می بافت و موهایش کشرریده نمی شررد، اما دل نازنین پر کشررید به سررودای 
 او...

 
تا شررراید اثری از کش  به اطرافش نگاه انداخت  کارش که تمام شرررد، کمی 

 یش پیدا کند که نازنین دستش را به سمت او گرفت.موها
کش را دور مچ دسررتش پیچانده بود، از دسررتش کشررید و چند بار چرخاند تا 

 موهایش را در بر گرفت.
 

 _این از کار من.
 

نازنین تقریبًا به پهلو سرعی به چرخیدن داشرت که داوود او را همان طور باالتر 
 کشاند و روی پاهایش نشاند.

 بافته اش را به جلو فرستاد و تنش را به خود فشرد:موی 
 

 _شرمنده م که خونه رو ول کردم رفتم.
 شرمنده ترم که زن این خونه شدی و من رفتم پی دل خودم.

 
 _نشدم.

 
 داوود ب*و*س*ه ی عمیق و همسرانه ای روی گردنش زد:

 



 _چی نشدی؟
 

 صدای نازنین از قعر چاه می رسید انگار:
 

 _زن خونه ت.
 _اگه نیستی االن چفت منو تو ب*غ*ل*م کی نشسته؟

 _دختر حاج رها.
 

ها کرد و  نازنین ر هایش را روی پوسرررت گردن  ندی زد و نفس  داوود لبخ
 سوزاندش:

 
 _دخترش زن منه.

 _دخترش وقتی زنه که همه جوره با شوهرش باشه نه مثل من نسیه...!
 

شد، تنش گر گرفت اما آب  داوود باهوش بود اما تازه متوجه عمق منظور نازنین
 روی آتش دلش ریخت.

 با نرمه ی انگشت شصت، روی پوست نازنین خطی از عشق ترسیم کرد:
 

 _به وقتش می شی، هم همنفسم، هم راه نفسم، هم مادر بچه هام؛ دیگه؟
 فقط باش، همه ی اینا می شی...
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 با توام

 ای لنگر تسکین!
 ای تکانهای دل!

 ای آرامش ساحل!
 

 با توام
 ای نور!

 ای منشور!
 ای تمام طیفهای آفتابی!

 ای کبود ارغوانی!
 ای بنفشابی!

 با تو ای دلشوره ی شیرین!
 

 با توام
 ای شادی غمگین!

 
 با توام 
 ای غم!

 غم مبهم!
 ای نمیدانم!



 
 هرچه هستی باش!

 اما کاش...
 نه جز اینم آرزویی نیست

 هرچه هستی باش!
 اما باش...!

 
 _همه شون باشم؟

 
 داوود نرمه ی گوشش را ب*و*س*ی*د:

 
 _همه شونو باش.

 _بعد تو چی می شی واسه من؟
 _سایه سرت می شم هعیفه!

 
 سقلمه ای جانانه نثار شکم داوود کرد و صدای خنده اش را در آورد:

 
 _سایه نمی خوام، شونه می خوام...
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شه گرفته در  ساخت دور تنه ی درخت تازه ری ک خاداوود از بازوانش پیچکی 
 دلش:

 
 _خواستنش با تو؛ شونه شدنش با من.

 دیگه غصه نخورین، همین واسم کافیه.
 

**** 
 

 نازنین سرش را به شانه ی داوود تکیه داد:
 

_زنگ زدم، گوشرریتو جواب ندادی؛ حتی یه بار قطع نکردیش که بدونم خوبی 
 یا نه.

 
 داوود گونه اش را نوازش کرد:

 
 _اگه جواب می دادم، سخت می شد.

 _چی؟
 

 جواب داوود به او، آه عمیقی بود که کشید.
 



نازنین دست داوود را میان دست هایش گرفت و با کمی لمس و نوازش، متوجه 
 برجستگی روی بند انگشتانش شد:

 
 _دستت چی شده؟

 
داوود با یادآوری مشت زدن هایش به دیوار دفتر بعد از دادن درخواست طالق، 

 چسباند:سرش را به سر نازنین 
 

 _چیزی نیست، زخم شد اوستا بستش ولی اذیت می کرد در آوردمش.
 

 زن باش تا برایت مرد باشد، این جمله مدام در سرش می چرخید.
 دستش را باال آورد و ب*و*س*ه ای روی زخم زد.

 
 _نکن دختر، این چه کاریه؟

 
 نازنین جوابی نداد و دست داوود را دور خود پیچید.

 
 اشو بریم وهو بگیریم و نماز بخونیم._وقت نمازه، پ

 مامان گفت شب شامو اون ور باشیم.
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شتان داوود را لمس می کرد؛ حس  شتان ظریفش، بند بند انگ سرانگ نازنین با 
 لطیفی زیر پوستش دوید.

 
 _خیلی بد بود این روزا...

 
داوود او را برگرداند و کامل در آ*غ*و*ش گرفت و ب*و*س*ه های ریزی روی 

 ش زد:موهای
 

 _فرصت بدین، جبران می کنم.
 

 مروارید غلطانی از صدف چشمانش روی دست داوود چکید:
 

 _جبران نمی خواد، فقط تنها جایی نرو.
 

 در اندک من؛
 

 تویی فراوان...
 

 نازنین دل داده بود به دلش، حال امشبش جبران تمام بدبیاری هایش شد.
 

 _نمی رم...



 تنت کردی دختر؟حاال نگفتی واسه چی لباس منو 
 

شید و در  سر جایش آمده بود، لبش را به زیر دندان ک سش  نازنین که تازه حوا
 دل خاک بر سری نثار خودش کرد:

 
_صرربح حموم رفتم، بعد دیدم لباسررت دم دسررته؛ دیگه حوصررله م نگرفت برم 

 سراغ چمدون.
 

شم هایی  سمت خود برگرداند و با چ سر نازنین را به  شد،  ر از پنیش داوود باز 
 خنده، واو به واو حرفش را هدی کرد:

 
 _این پیرهنم که تنت کردی، مگه همون نبود که تو سبد چرکا انداخته بودم؟

 دم دستت بود، یعنی شستی و پوشیدیش دیگه؟ نه؟
 

نازنین متوجه سرروتی لفظی اش شررد و صررورتش را برگرداند و خنده اش از دید 
 داوود پنهان ماند.

 
 یلی که نمی ذاری خنده هاتو ببینیم بچه جان!؟_حاال چرا انقده بخ

 تن منم ریتم گرفته از خنده هات، بذار خود جنسم ببینیم.
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 نازنین سرش را به چپ و راست تکان داد.
 

 _باشه، باألخره یه روز همه خنده هات مال داوود می شه.
 راستی فردا عصر هماهنگ کن با داداشت؛ می خوام ببینمش.

 
 محو شد و صورتش چرخید و نگرانی هایش هویدا شد:خنده ی نازنین 

 
شون  شه که همرا سته جمعی با رفقا _محمد به خدا ته خالفش، رفتنه گردش د

 دخترم میارن که همونم خیلی وقته نمی ره.
 به جون نازنین، محمد کاری نکرده؛ تو رو خدا به پر و پای هم نپیچین.

دغل نیسررت؛ هر چی ته باهاش حرف بزن، محمدم مثل خودت اهل دروغ و 
 دلش باشه صاف می ذاره کف دستت.

 
 با کف هر دو دست صورتش را قاب گرفت و آرامش به قلبش تزریق کرد:

 
ست، قبول ولی من باید با خودش حرف  شت نی _گفتی آدم بده ی فکر من دادا

 بزنم و بهم ثابت بشه.
 با ساحل که رابطه داشته، جواب اونو باید  بده.

 



و تا مرد با زبون بدن با هم حرف می زنن که یکی زیرآبی بره، بعدشررم وقتی د
وقتی مشکلی نباشه و خیال شون از هم راحت؛ به دعوا و کتک کاری ختم نمی 

 شه دختر خوب.
 

 اگه واقعًا پای اون وسط نباشه بازم یه توهیح بهم بدهکاره.
ساعت بده، تو رو می برم خونه شه فقط آدرس و  بات با فردا بهش بگو هر جا با

 که ببینی شون.
 

 حرفامون تموم شد، میام دنبالت. حاالم پاشو بریم وهو بگیریم دیر شد.
 

نازنین از روی پاهای داوود بلند شرد و نفس پر صردایی کشرید. دلش یک روز 
راحت و بی دغدغه آرزو داشررت، که صرربح سررفره ای پهن کند؛ داوود غرق 

 خواب را بیدار.
 

ی فروشرری بگویند و قسررط وام شرران که باید از سرربزی های پالسرریده ی سرربز
 پرداخت شود و یا از پس انداز کردن برای آتیه ی فرزندان شان حرف بزنند.

 
 کاش دغدغه هایشان شبیه خیلی های دیگر، عادی می بود.

 
**** 
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 بعد از خواندن نماز، نازنین از داوود خواست او را به آرایشگاه برساند.

سرش شت  سفید رنگی  موهای بافته اش را پ شال  شکل گلی جمع کرد و  به 
 پوشید.

 
صورتش به لبخندی مزین شده بود و احساس می کرد دنیا طیفی از رنگ میان 

 چشمانش نشانده است.
 

شت،  شد و لباس تمیزی بردا سه روز راحت  شر لباس هایش بعد از  داوود از 
 احساس کرد برای لباس هایشان به کمد نیاز است.

 
ست از حقوق آخر ماه کمد فکر کرد تا موافق شرکت، بهتر ا ست وام  ت درخوا

 بگیرد تا نازنین برای لباس هایش مرتب سر در چمدانش فرو نکند.
 

یل گرفتن ماشررین و سرروییچ  باید به احمد هم خبر می داد از فردا برای تحو
 بیاید.

 ترجیح داد همان لحظه پیامکی به او بدهد تا بعد شرمنده اش نشود.
 

 ای؟_نازی آماده 
 _بله االن میام.

 



در حال ارسال پیام بود که چشمانش با حس ح ور نازنین باال آمد، بی تعارف 
ستنی ترش می  شکی موهایش؛ خوا سفید با م ست بگوید ت اد رنگ  می توان

 کند...
 

به  به نرمی  نازنین روبروی آیینه ی کوچک روی دیوار، ایسررتاد و موهایش را 
 و کشید.داخل شال هدایت کرد و آن را جل

 
همسرش کنارش بود و دغدغه ای نداشت جز آن چیزی که حق داوود بود و او 

 با متانت می گذشت.
 

 _من خوبم؟
 

داوود گوشرری اش را روی میز تلویزیون قرار داد و رو به نازنین، لبخند موذیانه 
 ای زد.

 
 _واسه کی؟ من یا آرایشگر؟

 
 برد:نازنین با شرمی زیر پوستی ابروهایش را باال 

 
 _آرایشگر هر روز صد تا تیپ مختلف می بینه، منو می خواد چی کار؟
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 _پس منظور سرکار خانوم من بودم.
 

با لبخند گرمی جوابش را  نازنین را پیش رویش گرفت و  جلوتر رفت و چادر 
 داد:

 
 _اگه همه اینا واسه من باشه، آره خیلی خوبی االن.

 
 گرفتن چادر، گفت:نازنین چینی به بینی اش داد و در حین 

 
 _مردا همه شون از دم قسط خودخواهن!

 
 داوود تک خنده ای زد و دستش را پیش برد و لپ نازنین را کشید:

 
 _بله؟ یه بار دیگه تکرار کن.

 
 نازنین خندید و کش چادر را روی سرش تنظیم کرد:

 
 _دروغه مگه؟

و  فتهعین حقیقت رو گفتم، یه قشررر نچسررب و خودپسررند و مغرور و خودشرری
 خودمحور و.....

 



 نازنین در حال نطق بود که داوود او را درگیر عطر تنش کرد و میان حرفش پرید:
 

 _چیزی موند که نسبت نداده باشی؟
یه وقت خودتو اذیت نکن، بی رو دروایسرری همه رو بگو؛ چیزی اون ته دلت 

 نمونه بپوکی!
 اصاًل چطور تا حاال لب وا نکردی من حیرون موندم!

 
نازنین که تدربه ی این محب*و*س شررردن ها برایش حکم قند در دلش آب 
شانه اش تکیه زد و  ستان داوود قفل کرد و به  ستانش را روی د شت، د کردن دا

 سکوت اختیار کرد.
 

 جهان استوار نمی ماند؛
 مگر با سری خمیده ؛

 بر روی شانه ی کسی که دوستش داریم...
 

 _ساکت شدی چرا؟
شررر که جزو خواص هسررتن، نباید دهن به دهن بذاره و کل _خب آدم با اون ق

 کل کنه!
 باید از در سیاست تو روشون در بیاد که افاقه کنه.
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 داوود او را بیشتر فشرد و آرام زمزمه کرد:
 

 _کاش قد سر سوزن همون سیاستی که می گی رو داشتی دختر.
 

حلقه کرد و نازنین میان دسررتان داوود چرخید و دسررت هایش را دور کمرش 
 سفت به او چسبید.

 
می خواسررت خود را با گرمای تنش بد عادت کند تا یادش نرود جانش با تمام 

 تار و پودش گیر دل این مرد همیشه پر غصه  است.
 

شده به دور قلب داوود را با همین کمترین ها و اولین ها از او دور  پیله ی تنیده 
  غریزی بلد است زن بودن را.می کرد، می دانست این دختر به طوری کامالً 

 
 اصاًل همه ی زن ها، از بدو تولد می دانند روزی زن می شوند و مادر.

مال و  ند برای همسررران شررران و آخر آ مادری می کن پدر می شرروند،  مادر 
آرزوهایشان مادر شدن برای نیمه ی جان شریک زندگی شان می شود و دنیا را 

 ازک دلش ترک بردارد...برایش فرش می کنند که مبادا چینی ن
 زن ها مادرانه عشق می ورزند.

 
 تمام ذرات عالم و کائنات به "نوازش" احتیاج دارند،

 نگاه کن به حال خوب اسباب و اثاث خانه بعد از گردگیری،



 بعد از این که نوازش شده اند و غبار بی توجهی از رخ شان گرفته شده...
 ببین چقدر شادند و زیبا،

 
 آدمیم و جای خود داریم عزیز!من و تو که 

 برای داشتن " حال خوب " ، همه مان محتاجیم به " نوازش "! 
 بیایید کم پنهان کنیم خودمان را زیر این ماسک زمخت "بی تفاوتی"!

 
 _بریم برسونمت؟

 
 نازنین دست هایش را از هم باز کرد و چانه اش را روی سینه ی داوود چسباند:

 
 _بوی خوبی می دی...

 
 اوود دست زیر چانه اش برد و نرم نوازش کردش:د
 

 _اون وقت بوی صابونو می گی یا شامپوی موهامو؟
 

 نازنین نفسی گرفت و سرش را باال انداخت و از او فاصله گرفت:
 

 _تن خودتو می گم.
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 _اون وقت چه بویی می ده؟
 

 نازنین برای پوشیدن کفش هایش کنار در رفت و از جاکفشی در آوردشان.
 ش را چرخاند و زل زد به چشمان منتظر داوود:سر

 
 _نم بارون...

 
 داوود مهر پاشید به رویش، تنها ماندن دیگر به صالح شان نبود:

 
 _بریم دیر می شه، فقط شمسی خانوم نری و کبری خانوم برگردی!

 _یعنی چی؟
 

 داوود کفش هایش را زود پوشید و دست پشت کمر نازنین قرار داد:
 

 جوری باشی که وقتی اومدی شناساییت بشه کرد._یعنی یه 
 

 نازنین مشتی حواله ی بازوی داوود کرد و بیرون رفت.
می دانسررت غم پنهان و همیشررگی دل داوود هنوز پشررت ابر مهربانی اش جا 

 خوش کرده اما به طرز ماهرانه ای جو را تلطیف تر می کند.
 



ست کاری کند که او هم برای یک بار هم  شار دلش می خوا شده، تنش و ف که 
 و غم پشت پلک هایش خانه نکرده باشند.

 
 _تو فانتزیات غرق شدی یا کشتی هات موتور سوزوندن؟

 
 نازنین نگاهش را از چشم هایش نگرفت و لب زد:

 
 _می خوام شاد باشی.

 _نیستم مگه؟
 _نه، حداقل مثل باقی آدما شاد نیستی...

 
نازنین، از حال ای تا غم را در ظرافت رفتار و احسررراس  ن روزهایش؛ بس بود 

 پستوخانه ی دل مدفون کند، حتی برای یک روز...
 

 من به غمگین ترین 
 حالت ممکن شادم!

 تو به آشوِب دلم
 ثانیه ای فکر نکن...

 
 _با شماها من خوبم، بدو که قراره لولو تحویل بدیم و هلو تحویل بگیریم.
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داوود، قهقهه ای زد و نازنین وسررط غصررره خوردن هایش برای غصررره های 

 تصورش از لولو خنده اش را شدت بخشید.
 

داوود فقط چشررم بود برای دیدن خوشرری نازنینی که روزی تا سررر حد مرگ 
ترسانده بودش و شکر می گفت که دل به شیطان نسپرد و همسرش، همسرش 

 ماند.
 

 _خنده تم دیدیم، گفتم مال من می شه همش.
 

 سرمای لذت بخشی به صورتش خورد.در حیاط را باز کرد و موج 
 

 _می گم کارت چقد طول می کشه؟
 _نمی دونم، مشتری نباشه؛ کم.

 _اون وقت اگه مشتری باشه، خیلی؟
 

نازنین که دوست نداشت در مورد تصمیمش حرفی بزند، شانه ای به ندانستن 
 باال انداخت و هم قدم با او سمت آرایشگاهی رفت که دو سه خیابان باالتر، به

 چشمش خورده بود.
 

 چهره ی دخترانه اش، باع  می شد در نگاه اول؛ تصور شود مدرد است.



پا به پای هم رفتند تا چشررمش به همان آرایشررگاه افتاد و با اشرراره ی دسررت به 
 داوود نشانش داد.

 
 _برو ببین اوهاعش ردیفه یا نه؟

 اگه دیدی خوب نیست بیا بریم یه جا دیگه پیدا کنیم.
 می رم همین جا، کارشون که همه یکیه._نه خوبه 

 
 داوود با وسواس خاصی زبان باز کرد:

 
 _شاید بهداشت رعایت نکنه، اگه صورتتو بزنه داغون کنه؛ چی؟

من این جا منتظر می مونم، برو یه سر و گوشی آب بده اگه خوب بود بیا بهم یه 
 ندا بده.

 
 سرش را جلو برد: این توجه و دقت داوود به دلش عسل شد، لبخندی زد و

 
_باشررره ولی اگه دیدم یه جوری نگام می کنه، بهش می گم شرروهرم دوره ی 

 تخصصی آرایشگری رفته واسه همین وسواس داره!
 _هر چی دلت می خواد بگو ولی حواست باشه تمیز باشه وسایلش.
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نازنین پرده را کنار زد و وارد شررد، چند صررندلی بزرگ و کوچک کنار هم و با 
 چیده شده بود.فاصله 

 کف که تمیز بود و فقط سه نفر نشسته بودند.
 

بد نبود، سرش را بیرون برد و رو به داوود اشاره کرد برگردد. داوود هم با دستش 
سر نازنین، قدم به عقب  شانش داد و با تکان خوردن  عالمت تماس گرفتن را ن

 گذاشت و مسیر برگشت را طی کرد.
 

شت و با  شغول نازنین هم مددد برگ شگر که م شم دوخت به آرای کندکاوی چ
 رنگ کردن موی خانمی میانسال بود.

 سالم آرامی داد و روی یکی از صندلی های ردیف شده ی کنار دیوار، نشست.
 

 _مال همین محلی؟
 

 سرش چرخید، زن جوانی این سؤال را از او پرسید. لبخندی زد:
 

 _سالم، بله.
 همین کندکاو شدم. _دیدم چهره ت خیلی آشنا نیست، واسه

 
 نازنین مددد لبخندی مسکوت میهمانش کرد و با دسته ی کیفش بازی کرد.



یاد حرف داوود و خواسررته اش برای ترتیب دادن قراری با محمد افتاد و بهترین 
فرصرررت دانسرررت تا با او تماس بگیرد اما ته دلش می دانسرررت هر دو از هم 

 ود آید...دلخورند و می ترسید بین شان اصطکاک به وج
 

 _مدردی گل دختر؟
 

 نازنین گوشی را از کیفش بیرون کشید و متعدب از این کندکاوی، جواب داد:
 

 _نه متأهلم.
 _عروس کی هستی؟

 چون این جا همه همدیگرو می شناسن.
 

 در دلش گفت عروس داوود! اما فقط به گفتن عروس ماهرخ خانم بسنده کرد.
 

 _پس عروس پسر بزرگش شمایی؟
 

همان دو سرره مشررتری هم به مکالمه ی میان آن دو نفر جلب شررده بود و  توجه
نازنین زیر نگاه های کندکاوانه ی جمع شرران، معذب شررد و کمی خودش را 

 جمع و جورتر کرد.
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 _بله.
شت، اما بچه هاش یکی از یکی آبرو دار  شانس ندا شوهر  _ماهرخ هر چی از 

 تر و آقا تر.
ست، همینم سر زبون همه  شون  سم  سته  ا شم بخورن و دختر د شد چ باع  

 گل ش پرپر شد و هیشکی نفهمید کدوم بی ناموسی اون کارو کرد.
 قصه شو که می دونی آره؟

 
نازنین که یاد عکس سرراحل و ربط محمد به او افتاد، چهره اش در هم رفت و 

 خالصه و مفید گفت:
 

 ه._اون قدی که الزمه می دونم ولی نمی خام در موردش حرفی زده بش
 

چهره ی جدی شرررده ی نازنین که حتی همان لبخند چند لحظه ی قبل را هم 
 نداشت، زن جوان را ساکت کرد.

 
 _دختر جان واسه اصالح اومدی یا رنگ؟

 
 نازنین کمی دو دل بود اما دلش را به دریا زد:

 
 _هر دوش.

 



 آرایشگر سری تکان داد و صندلی مخصوص را تنظیم کرد:
 

اون دو نفر تموم می شررره، بیا دخترم یه کارت حداقل _پس تا کار رنگ موی 
 تموم شه تا نوبت رنگت برسه.

 
نازنین چادرش را از سر در آورد و همراه کیفش روی صندلی گذاشت اما همان 

 زن جوان به حرف آمد و با صدایی پچ پچ وار گفت:
 

 _با خودت باشه بهتره، االن دیگه دست همه کج شده.
 

او زل زد، پر تردید همراهش برد. روی صندلی نشست و روی نازنین وا رفته به 
ست  سر کند و دلش گرفت از این که جای د شال را هم از  شت،  پایش نگه دا

 داوود روی موهایش خوش نشسته بود و باید آن را باز می کرد.
 

چشررم بسررت و خود را به دسررت آرایشررگر سررپرد، این تغییر الزم بود برای دل 
 س زنانگی اش...خودش و قوت گرفتن ح

 برای داوود و نگاه های پر حرفش که با سکوتی سنگین همراه بود.
 ر*ق*ص باد میان موج موهایش و پریشانی دل به همراه داشت امشب...
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شمش را نیمه باز کرد و رمزش را وارد  شد، چ شی اش بلند  صدای پیامک گو
 کرد.

سم داوو شی و با دیدن ا صفحه ی پیامک های گو شدن  شکوفه با باز  د، دلش 
 زد...

 
 _نازی قبل این که کارت تموم بشه، بهم خبر بدی زود بیام.

 تا بهت تک زنگ نزدم، نیای بیرون؛ باشه؟
 

شت پلک  شان با یک پلک زدن از ذهنش عبور کرد، پ تمام اتفاقات افتاده میان 
 دلش سوخت از این مسیر پر از سیالبی که از سرشان گذشت.

سررته بود. با همه ی سرررسررختی هایش، با همه ی عدیب این مرد به دلش نشرر
 دوستت دارم های نگفته اش؛ عدیب به دل می نشست مرامش...

سته ی محافظی که در تمام زندگی  سیر نیاز بود که کمی از پو شاید طی این م
 اش، حاج رها دورش ساخته بود؛ خارج شود.

 
 این ابرهای سرخ،این کوچه های سرد

 دوره گرد  این جاده ی سپید، این باد
 این ها بهانه اند ،تا با تو سر کنم 

 تا جز تو از جهان،صرف نظر کنم...
 

**** 



 
 _نازی من رسیدم، بیا منتظرم.

 
نازنین در حال درسرررت کردن حدابش، جلوی نگاه تحسررین آمیز دیگران را 

 گرفت.
این تغییر به مذاقش خوش آمده بود و دل در دلش نبود تا عکس العمل داوود را 

 ببیند.
هزینه اش را حساب کرد و با شتابی ناخواسته و دلهره ای عدیب که دلش را به 

 پیچ و تاب می انداخت، پرده را کنار زد و چشم چرخاند که داوود را ببیند.
 

 _بغل دستتم، کدا رو دید می زنی؟
 

 نازنین ترسید، داوود دقیقًا کنار در آرایشگاه ایستاده بود.
شد اما با نگاه خیره ی او، به پاهایش فرمان داد و  کمی در چهره ی نازنین دقیق 

 نازنین هم پشت سرش رفت.
 

 _چرا این همه تند می ری؟ دنبال مون افتادن؟
 

 داوود از سرعتش کاست و منتظر ماند قدم هایشان به یک سطح برسد:
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 _واسه سؤال تو اون چشمات، باید برسیم خونه که بتونم جوابشو بدم دیگه.
 

از این باهوشرری زیاد داوود حرص می خورد، فکرش را می خواند و با  نازنین
 خونسردی؛ واژه ها روی زبانش ردیف می شدند.

ساعت هشت شده بود و فقط کافی بود, برسند، لباس عوض کند و بروند خانه 
 ی ماهرخ.

 
 _بفرما سرکار خانوم.

 
 داوود کلید انداخته و در حیاط را باز کرده بود.

 نازنین داخل برود و خودش پشت بند او.منتظر ماند 
سرش را از الی در خانه  سبحان  شد،  شان تندتر  ستش را گرفت و قدم های د

 بیرون آورد:
 

 _داوود مردم از دل هعفه، زن داداش این برادر ما همه جوره خرابته ها.
 

نازنین شرررم زده لب هایش را روی هم فشرررد و داوود جوابش آماده در آسررتین 
 بود:

 
مه  بافی، خودت می ری جیگرکی و از قور به هم ب حان بخوای چرت  _سررب

 میفتی؛ حاال انتخاب با خودت.



 
 سبحان سرش را به داخل برد:

 
 _من هی کمبودامو به روتون میارم، دریح از یه اپسیلون درک!

 ولی سبحان رو کفن کردین بیاین بابا، گشنمه به قرآن!
 _سفره رو بندازی ما اومدیم.

 بابا، همه کاراشم من باید بکنم!_ای 
 جهنم و هرر، بدویین بیاین.

 
ته دلش نبض گرفته بود، نمی دانسرررت از عکس العمل  نازنین جلوتر رفت و 

 داوود و کمی م طرب بود.
 

 _خب حاال رخ بنما که جواب بگیری.
 

دسرررت به کمر زده بود و با کندکاوی به نازنین چشررم دوخته بود و مردمک 
 ر واهح چهره اش می لغزیدند...هایش روی تغیی

 
 نازنین با کمی هول، چادر و شال را در آورد و با دست موهایش را مرتب کرد.
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داوود حیران مانده بود، این موهای زیتونی رنگ که دیگر حتی یک تار شرررب 
 رنگ میان شان دیده نمی شد؛ از او نازنین دیگری ساخته بود.

 دو دستش بود.نازنین مشغول بازی با مفصل های هر 
 

 _چه کردی دختر، دکوراسیونو کامل به هم ریختی.
 

 نازنین چشم های دزدیه اش را به او دوخت:
 

 _بد شده؟
 

داوود دسررتش را گرفت، به خود نزدیک ترش کرد. دلش همان موهای شررب 
رنگ را می خواست اما این تغییر هم از نازنین بودن همسرش چیزی کم نکرده 

 بود.
 میان موهای او برد و دورش رها کرد.دستش را به 

 
 باران!

 انگشت های مردی ست 
 ال به الی موهایت

 
 موسیقی بی کالم چشم هایت را 

 بنواز...



 
 سرش را جلو کشید، زمزمه اش مثل نسیم بود به گوش نازنین:

 
 _موهای مشکیت یه جور دل می بره، این رنگ یه جور دیگه...

 
شوقی ب شه ی لبش، با کلی ذوق اولین تعریف داوود همان  ست گو ش ود که ن

 نهفته که در دلش بمب شادی می ترکاند.
زن به همین حداقل ها پروانه می شود، جنگ و دعوا و نزاع سر موهای پریشان 
و چشمان مخمورش هم این اندازه به دلش چنگ نمی اندازد و قلبش را ملتهب 

 نمی کند...
 

ادی اش بند لبخند مردانه و گرم زن بلد بودن نمی خواهد، همین که بدانی شرر
مردش اسررت؛ همین که بدانی فهمیدنش به نگاهی و حالش به بیقراری دلت 
سعت دنیا؛ زنانگی خرج می  گره خورده، او برایت به اندازه ی تمامی حدم و و

 کند...
 

 _نازی خانم؟
 

 نازنین لبخند زد، نگاهش گرم بود و پر از اشتیاقی که به دلش سنداق شده بود:
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 _بله؟
 

 داوود تیر آخر را زد:
 

 _ناز شدی نازگل خانم...
 

 حتی اگر نباشی می آفرینمت
 چونان که التهاب بیابان سراب را...

 
 ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی
 با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را!

 
 ستاره باران چشمانش را دیگر چگونه پنهان می کرد؟

 داوود هم حالش به کالفگی رسید. روبرویش بی سالح بود و بیقرار،
 

 _بریم تا سبحان سفره رو با کل محتویاتش نلمبونده و یه آبم روش.
 

 نازنین تردیدش را کنار گذاشت و صدایش زد:
 

 _داوود؟
 _جان؟



 _بهم اعتماد داری؟
 

 اخم نشست میان ابروانش:
 

 _تخم شک تو دلم نکاشتی که االن خودت تو شک مونده باشی.
نمی ترسم حتی اگه طول بکشه بابا قبول کنه این رابطه رو، زمان  _من از چیزی

می بره دل مامانم صاف شه؛ یا فامیل و آشنا درک کنن این سوت و کور بودن ما 
 شدنو، ولی من می خوام بمونم.

 
 اگه زخم رو دلت نشوندن، من بشم مرهم؛ بشم همدم...

داشررته یه روزی و  ولی می ترسررم ازم بدت میاد اگه داداشررم خواهرتو دوسررت
 بهش نزدیک شده باشه.

اگه قدم پیش نمی ذارم واسرره ترسررمه، از این که دلت پر باشرره از خونواده م و 
 خودم.

 
 داوود دست باز کرد و عشق شد، مردانه ماند...

 
 پاهایم که رو به راه شود،

 زخم هایش اگر 
 خوب شود،
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 دوباره راه می افتم ...!
 

 عشق ، مرا
 سرباالیی های "نیامدنت"از تمام 

 باال می برد!
 من این

 پیچ و خم های به تو نرسیدن را هم 
 دوست دارم...

 
**** 

 
سبحان و  شدن های دلبرانه ی  شیرین  شبش با وان یکاد خواندن مدام ماهرخ، 

 نرم شدن بیش از حد تصور داوود گذشت...
شانی شی روزهای پر از پری شده بودند تمام دل خو و دودلی  این جمع کوچک 

 اش.
 ماهرخ، نرگسش بود و سبحان برادرش اما داوود همه کسش.

 وقتی متوجه نگاه داوود به ساعت دیواری شد، دست روی پایش گذاشت.
 

 داوود برگشت و سؤال گونه نگاهش کرد، سرش را تقریبًا به سر داوود چسباند:
 

 _اگه خسته شدی بریم بخوابیم، فردا باید بری سر کار.



 
 تغییرات محسوس نازنین را متوجه شده بود: داوود هم

 
 _امروز خیلی از اونی که دیروز و پریروز بودی، فاصله گرفتی. خبریه؟

 
نازنین چشم هایش را در حدقه چرخاند و خواسته اش را پشت نگاهش مخفی 

 کرد:
 

 _نه.
 _پس دیگه کم کم بریم که صبح خواب نمونم.

 
شکر  شته،  سالی ازتون گذ سن و  سرتون نبوده بگه _مثاًل  خدا بزرگتر حتمًا رو 

 تو جمع در گوشی نداریم؛ تبصره و ماده واسه زن و شوهرام نذاشتن!
 _آخه تو چی کار اونا داری بچه، ناراحتی پاشو بیا در گوش من حرف بزن.

 
سرربحان در حال عوض کردن شرربکه های تلویزیونی، نگاهی چپ چپ به 

 ماهرخ انداخت:
 

 و صالح نیست من در گوش تو بگم._مادر من بع ی حرفا ر
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شوش می کنین با  ستی که... الله اکبر؛ فکر آدمو مغ سالمتی مادرمی، زنم نی نا
 این ادا و اطوارتون!

 _حاال حتمًا باید زنت باشه که تو گوشش ورور کنی؟!
 _وقتی عمق مطلبو نمی گیری، از دستم کاری برنمیاد ماهرخ خانم!

 ش._تو سطحشو بگو مادر، عمقش پیشک
 

سبحان نسخه ی دوم شیطان بود، نیش شل شده اش نشان می داد حرف مثبتی 
 از دهانش بیرون نمی آید.

 نگاه برزخی داوود هم فقط باع  حریص تر شدنش شد:
 

سبزی رو هم که خوردم؛ دیگه می  ست، قورمه  سته  _چیه؟ جیگرکی که االن ب
 خوای سر چی تهدید کنی؟!

 منم نمی شه.برادر من، چرچیل قد بند انگشت 
 _تو رؤیا بودن لزومًا برآورده نمی کنه آرزوها رو.

 
 دستش رو حائل بدنش کرد:

 
 _ما دیگه بریم صبح باید برم سر کار.

 _موهوع فقط سر کار رفتنته داوود؟
 _بخوام ترتیب فک مبارکو بدم، از هیچی دریح نمی کنم سبحان!

 منو آسفالت کنی؟_تو که دلت نمیاد خون دماغ شم، اون وقت می خوای 



 
 داوود لبخندی زد و هیچ نگفت.

سرربحان هم به خیال این که او حرفی برای گفتن ندارد و حسررابی خدالت زده 
 اش کرده، یک قاچ از سیب داخل بشقاب را برداشت و مشغول خوردنش شد.

 
داوود هم با اشرراره زدن به ماهرخ و نازنین، بی صرردا جلو رفت و با تمام هیکل 

 پرت شد.روی سبحان 
سرریب مانده در گلوی سرربحان، باع  شررد چند سرررفه ی بلند و پیاپی داشررته 

 باشد.
داوود مهلتی برای قورت دادن تکه سرریب مانده در گلویش داد و مدددًا به او 

 حمله کرد.
 

 دوره ی نوجوانی شان با همین کشتی گرفتن ها گذشته بود.
باور کند قوی سررت و از پس زور داوود می چربید اما کوتاه می آمد تا سرربحان 

 خودش بر می آید.
چند دقیقه ای به همان سبک به هم پاتک زدند و سبحان گوشه ی پیراهن سفید 

 رنگش را به نشانه ی تسلیم باال گرفت.
 

_بچه تر بودیم مراعات منو می کردی، االن عرهت دو الی منه؛ نذاشتی نفسم 
 درست در بیاد.
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به نازنینی زد که دهانش باز مانده بود از این داوود بلند شررد و لبخندی عمیق 

 روی چندم داوود!
 

 _دیگه با بزرگترت در نیفت که ور میفتی و نفله می شی.
_بزرگترم بزگترای قدیم، یورش آوردی بی خبر؛ وگرنه سرربحان آدم دسرررت به 

 دامن لباسش شدن نبود.
 _همونی که تو می گی.
 مامان دستت درد نکنه.

 
 یکل الغرش داد و لبخند مادرانه ای به روی نازنین زد:ماهرخ تکانی به ه

 
 _نوش جون تون، منم شماها رو این جوری خندون می بینم؛ سرحال می شم.

 
 نازنین هم تشکری کرد و صورت ماهرخ را گرم ب*و*سید.

دمپایی هایشرران را به پا کردند و رفتند به همان اتاق کوچک و پر خاطره ی این 
 روزها.

 
 از سرش در آورد و مسیر رفتن داوود را چک کرد. نازنین شال

سرگرم کند تا داوود  ست، ترجیح داد خودش را  دلش دوباره موی بافته می خوا
 هم بنشیند.



 
صدا در آمد، رو به نازنین  شی اش به  سش بود که گو داوود در حال اتو زدن لبا

ف رکه نزدیک تر از خودش به گوشرری بود؛ کرد و خواسررت ببیند پیامک از ط
 کیست.

 
 _کی بود پیام داد؟

 
 نازنین با تفکر پاسخ داد:

 
 _آقا منوچهر.

 فقط نوشتن فردا رو نیا سر کار.
 

 دست داوود روی اتو ماند، فردا را بیکار در خانه می ماند و چه کار می کرد؟
 

 _می خوای بری؟
 _خونه کاری نیست که بمونم، اگه چیزی الزم داری یا خرید داری می ریم.

 به احمدم بگم بیاد در خونه سوییچ رو بگیره.باید 
 _ولی یه روز بمونی که بد نیست.

 
 داوود اتو را سر جایش برگرداند و لباسش را آویزان کرد.

http://www.roman4u.ir/


 مسواکش را برداشت و دست نازنین را هم گرفت و باال کشیدش:
 

 _فعاًل بریم مسواک بزنیم، بعد سر موندن و رفتن من توافق می کنیم.
 

شدی سرش بود که تنها کلیدش کمی نازنین  ساطی در  شغول بود، ب دًا فکرش م
 جسارت و زنیت بود.

 سرش را تکان خفیفی داد تا همه چیز از سرش بیرون رود.
 نوبتی مسواک زدند و با هم برگشتند، نازنین در حال پهن کردن رختخواب بود.

 
 رسید...هوا دیگر سرمای استخوان سوزی نداشت و بوی بهار به مشام می 

یاد خرید ماهی گلی و سرربزه کاشررتن و سررمنو پختنش با نرگس، لبخند نرمی 
 روی لبانش کاشت.

 
 _بخوابیم؟

 
نازنین دستی روی چانه اش کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد، کمی 

 شیطنت زنانه به هیچ کدای دنیا بر نمی خورد...
 
 

 _پس می خوای چی کار کنیم؟
 یه قل دو قل؟!



 
ست که تو را از خود جدا همین  شعور مردت آن قدر ه شدن یعنی  با هم جمع 

 نبیند...
 

 _داری تصمیم می گیری نازی؟
 

نازنین با ابهام به صررورتش میخ شررد، رج به رج حفظ می کرد خطوط چهره ی 
 داوود را...

 
 _می شه یه کار دیگه کرد.

 
سط اتاق داوود با ابروهای باال آمده، خود را به نازنین و رختخواب پ شده و هن 

 رساند:
 

 _چی مثاًل؟
 

 این را گفت و مشغول بازی کردن با موهای نازنین شد.
صبر، پایان  شده بودند. نقطه ای به نام  هررش تمام  مرد بودن هایش زیادی به 

 تمام خط های زندگی اش گذاشته بود.
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مام تنازنین که دلش آرام گرفته بود، تصررمیم گرفت راه بسررازد برای داوودی که 
 حس هایش را بنا به اجبار کشته بود.

دلش میان عقل و احسرراسررش در مانده بود، داوود مرد به رو آوردن نبود اما باز 
 هم ترسی موهوم به دلش نشسته بود.

 برای غلبه بر حسش، خود را پیش تر کشید و به بازوی داوود تکیه اش را زد.
 

 _نازی امشب چت شده؟
 ه خودت میزون شی ولی چشمات حرف دارن.هی می خوام به روت نیارم ک

 
 کم مانده بود اشک ناشی از استیصال و درماندگی روی گونه هایش روان شود.

 
 _یه چیزی رو بخوای ولی ندونی درسته یا نه، چی کار می کنی؟

 
داوود دست از بازی با موهای نازنین برداشت و الیه ی پتو را تا روی پاهایشان 

 ور نازنین پیچاند و دلش را هم...باال آورد، دستش را د
 

 _بستگی داره اونی که می خوای، واسه خودت باشه یا غیر خودت.
 اگه واسه دل خودته، ببین سهم تردیدت کدوم طرفی سنگین تر می شه.

 حد وسط نداره، یا این وری؛ یا اون وری.
 _اگه اون وقت اون مربوط به خودت و یکی دیگه مشترک باشه، چی؟



رفم نگاه می کنم، اگه کشش داشت سمت خواسته م؛ که منم دل و _به حال ط
 عقلم رو می ذارم پای تصمیمم.

 
نازنین سرررش را کمی باالتر گرفت و خیره ی نگاه داوود شرررد بلکه حالش را 

 بداند.
سؤال هایش؛ چه  شت  ست پ سردرگمی نازنین بود، نمی دان داوود حیران این 

 یش به همراه دارد.می خواهد که گفتنش پریشان خاطری برا
 

 _نازی موهوعی که پیش اومده مربوط به من و توئه؟
 

 نازنین سرش را باال و پایینی کرد.
 

 _در مورد خونه ست؟
 چیزی کم و کسر داری این جا؟

 _نه چیزی الزم ندارم.
 

 داوود سر نازنین را از بازویش جدا کرد، به چشم هایش زل زد.
 

 کشه._من بخوام بگردم دنبالش، طول می 
 خودت بگو با هم سرش حرف بزنیم، حل نشدنی که نیست.
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 _منو دوست داری؟
 

 داوود لبخندی زد:
 

 _تهش رو اول بگو، از چی می ترسی؟
 

 نازنین با زاری آب دهانش را قورت داد و پلک هایش را به هم فشرد:
 

 _این که بگم با هم باشیم ولی تو نخوای منو...!
 

 گذاشت و تلخی حرفش، ته گلویش را سوزاند.نازنین سرش را روی زانوانش 
سررکوت داوود زیادتر از حد معمول به طول اندامید و نازنین با پشررت دسررت 

 پای پلک هایش کشید و با زمزمه کردن شب بخیری؛ تا سر به زیر پتو رفت.
 

 داوود گرمش شده بود اما خودداری کردن هایش، داشت کار دستش می داد.
قد لت این خواسررتن بی م عدم ع پای  نازنین را  خارج از درکش بود و غم  مه 

 رهایتش می گذاشت.
 کنارش دراز کشید و پتو را از روی سرش کمی پایین تر کشید.

 
 _نازی کسی حرفی زده؟



کاری  نت واسررره  هل مدبور کرد چرا خودتو آزار می دی وقتی می بینی من ا
 نیستم؟

 
شدن  ود اما برای بازنازنین بینی اش را باال کشید، گفتن از حس دلش سخت ب

 راه نفسش باید حرف می زد:
 

 _کسی حرفی نزده، خودم گفتم.
 

 داوود روی صورتش خم شد:
 

شیدن نداری  شت و پا پس ک صت دادم که فکر کنی، که راه برگ _نازی یادته فر
 از خونه م.

آسون نیست بهش فکر نکردن ولی کار نشد نداره، اگه چیزی این بین تغییر کنه 
 نمی تونی درستش کنی.با هیچی 

 همه اینا رو با خودت حساب و کتابش رو کردی که اینو می خوای؟
 

نازنین با بغض چشم دوخت به چشم های داوود، می دانست آن ها دروغ نمی 
 گویند:

 
 _تو نمی خوای؟
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داوود لبخندی یک وری تحویلش داد و سرررش را مماس با سررر او روی بالش 

 تنظیم کرد:
 

 زنش می گذره و مرتاض می شه؟! _کدوم احمقی از
 تو من شاخی دمی چیزی دیدی که بخوام نادیده بگیرم زنم رو؟

 _جوابم این نبود...
 

 داوود باید چگونه می فهماند اهل حرف از دل خود زدن نیست؟
 

 _جوابت رو می خوای یه جور دیگه بدم؟
 

 نازنین با عدله پرسید:
 

 _چه جوری؟
 

سایه انداخت روی همسرش، فقط یک سؤال ته  سخنش به اتمام رسید و داوود
 دلش مانده بود:

 
 _نازی پشیمون نمی شی از خواستن داوود؟ ببین ته قلبت چی می گه.

 



نازنین همیشرره حرفش را می زد و بعد خدالتش را می کشررید، سرررش را میان 
 بازوان داوود پنهان کرد و نچ ظریفی گفت که داوود را به خنده انداخت.

 
 دانند،همه می 

 همه می دانند؛
 که من و تو از آن روزنه ی سرد عب*و*س

 باغ را دیدیم...
 و از آن شاخه ی بازیگر دور از دست،

 سیب را چیدیم...
 همه می ترسند،
 همه می ترسند؛

 اما من و تو
 به چراغ و آب و آینه پیوستیم

 و نترسیدیم...!
 

برای یک تن شرراید وقتش رسرریده بود برای یکی شرردن، برای همدم شرردن؛ 
 شدن...

 
 _نازی، جواب سبحان پای خودته اگه دست گرفت واسمون!
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سرشان  شید که  سرش را از مخفیگاه تن داوود بیرون ک شت  نازنین چنان با وح
 به هم اصابت کرد.

 
 _نازی کورمون کردی دختر!

ستن علت نقص ع و باباش نتونه کنار  شاید با دون نفله نکن دیگه، بچه مون 
 دونه مامانش هنر ریخته!بیاد وقتی ب

 
نازنین دنبال النه موشری برای پنهان شردن از خنده های مردانه ی داوود و تیکه 

 انداختن هایش بود.
 وقتی جایی برای پنهان شدن نیست، به حریف حمله کن!

 با تمام توان مشتی روی سینه ی داوود زد:
 

 _بی ادب!
 

 آمد:داوود لب چسباند به گوشش، خنده اش بند نمی 
 

 _این که بچه می خوام بی ادبیه یا اصل حرف؟
 _داوود!

 _نازی صبح شد، بعد نگی نگفتی!
 



شب داوود بود و نازنین لحظه به لحظه سرخ تر می شد و دلش کمی کتک می 
خواسررت تا درس عبرت شررود دل به دل مردت نباید بدهی، چون راهی برای 

شتر خد ست و پا می کند تا تو بی شی و خودش کیف کردن خودش د الت بک
 مشتاق تر شود...

 
 _اصاًل بخوابیم.

ما رو کشرروندی تو راه؛ مردا دیگه از این راه در اومدنی  ما،  _کدا خانم خان
 نیستن مگر تالش واسه رسیدن به مطلب و مقصود...!

 
 نازنین یک چشمش را باز کرد تا از چهره ی داوود جدیتش را بخواند.

 صدایش:داوود پیش رفت و مهر نشاند به 
 

_من می خوام خانم خونه م باشی، اگه دلت با منه؛ بقیه حرفا فقط واسه از اون  
 یکی گوش در کردنه.

 
نازنین که هر دو چشمش باز شده بود، لبخند محوی زد از خانم خانه ی داوود 

 شدن...
دسررتش را از زیر پتو روی پهلوی داوود گذاشرررت و دل مردش را گرم کرد به 

ماند تا ته تهش؛ که می خواهدش تا باورهایش به خود رنگ خواستنش، که می 
 بگیرند.
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مردی که خواستن را در بلور چشم همسرش ببیند، مرد تر می شود برای پشت 

 و پناهش شدن؛ قوی تر می شود برای با همه دنیا جنگیدن.
 

صله گرفت از مرز پولکی های مادرش، از  شد و دنیای نازنین فا شقدم  داوود پی
نه ته  دخترا ها و نخواسرر ته  یان خواسرر نده در نوجوانی اش؛ از مرز م ما های 

 هایش...
 

  کلبه ای می سازم
 

 پشت تنهایی شب
 

  زیر این سقف سیاه
 

  که به زیبایی دل تنهای تو باشد
 

  پندره هایش از عشق
 

  سقفش از عطر بهار
 

 رنگ دیوار اتاقش گل یاس



 
  عکس لبخند تو را می کوبم

 
  روی ایوان حیاط

 
  تا که هر صبح اقاقی ها را

 
  از تو سرشار کنم

 
  همه ی دلخوشی ام بودن توست

 
  وچراغ شب تنهایی من

 
 نور چشمان تو است

 
  کاشکی در سبد احساسم

 
  شاخه ای مریم بود

 
  عطر آن را با عشق
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  توشه راه گل قاصدکی می کردم

 
  که به تنهایی تو سربزند

 
  دانیتو به من نزدیکی و خودت می 

 
  شبنم یخ زده چشمانم

 
  در زمستان سکوت

 
 گرمی دست تو را می طلبید...

 
شته بود، اگر ته دلش  صبح بود و داوود حتی پلک روی هم نگذا دم دمای اذان 
اعتراف می کرد حال و هوایش مثل همیشرره نیسررت؛ حرفی جز به زبان آوردن 

 واقعیت نبود.
 بیشتر از کمی، برایش لرزید...نازنین را طور دیگری دید و پای دلش کمی 

خواسررتنی تر شررده بود و داوود نمی توانسررت بفهمد دل کندن از این حدم از 
 خواستن همسرش، بعد از این چگونه خواهد بود.

 
 نازنین میان بازوانش به خواب عمیقی فرو رفته بود.



ست بدهد خاطره  صبح به چهره اش زل زد و نگاه نگرفت که مبادا از د تا خود 
 این یکی شدن را...ی 

تنها ترسش از زمانی بود که چهره ی پشیمان نازنین وقتی از خواب بیدار شود، 
 جلوی چشم هایش رژه رود و دل او بترکد از تمام تنهایی هایش...

ب*و*س*ه ای روی پیشانی نازنین زد و دست هایش شاخه های تناور درختی 
 شدند برای در بر گرفتنش...

 توانست ساعتی به خواب رود. شاید به بوی او، می
 

**** 
 

سرمای نبود  ساس کرد  نازنین کمی تکان خورد و اخم هایش در هم رفت، اح
 داوود در کنارش حسابی قابل لمس است.

 فاصله ای میان پلک هایش افتاد و یخ زد از جای خالی ح ور داوود.
به دلش نیم خیز شررد، یاد شررب و آن چه میان شرران رخ داده بود؛ نبودن داوود 

 چنگ انداخت...!
دردش از درد تنها ماندنش بیشتر نبود، قطره اشکی چکید و صدای باز شدن در 

 آمد.
 

شید تا بغ ش  سی ک شمانش را، نف سر چرخاند و هیکل داوود قاب گرفت چ
 نشکند.
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 همین بودن، آبی شد روی آتش دلش...
 

یدا ر و کله اش پداوود ظرف میان دستانش را به آشپزخانه برد و دقیقه ای بعد س
 شد.

 
 داوود با چهره ای گر گرفته از شرم و حیای مردانه اش گفت:

 
_راسررتش روم نشررد بگم مامان کاچی ردیف کنه واسررت، مخم راه نیومد برم 

 سراغش.
 خودمم که واال تو این وادی نبودم و تدربه نداشتم درستش کنم.

 .گزین اون بشهرفتم برات حلیم گرفتم، فقط نمی دونم چقده می تونه جای
 

شد، داوود با گره افتادن میان ابروانش به او  ست و گونه هایش خیس  ش نازنین ن
نزدیک شد و روی دو پا کنارش نشست و چانه اش را باال کشید تا بتواند چشم 

 هایش را بخواند:
 

 _تو چرا این جوری شدی؟
 

 نازنین حرفی نزد و دست روی دست های مردانه ی داوود گذاشت:
 

 _ترسیدم نبودی، فکر کردم تنهام گذاشتی.



 
داوود نفس بلندی کشرید و خدا را شرکر کرد که حدسرش غلط از آب در آمده 

 بود.
 روی زمین نشست و او را به سمت خود کشید:

 
 _روان پریش نبودی که اونم شدی نازی!

 دختر خوب، بذارمت و کدا برم؟
 

 روی موهای پریشان شده اش، ب*و*س*ه ی گرمی زد.
 زمزمه اش دل نازنین را آرام کرد:

 
 _دل ما رو هوایی کردی، اگرم می خواستم؛ دیگه پای رفتنی نبود که برم...

 
 حاال باید قاشق بذارم دهنت که لرز دلت کم شه؟

 که فکر نکنی بابای بچه ت ولت کرده رفته پی حال و عشق خودش! آره؟
 

 رها کرد.نازنین نخودی خندید و خود را میان آ*غ*و*ش داوود 
 

 مترادف امنیت است آغوش تو
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 بلعدهای مرا میترس آغوش تو
 

 گفتند...ها دروغ مینامهلغت
 

 یعنی پایان سردردها آغوش
 

 هاترین رخوتیعنی آغاز عاشقانه
 

 خوبم...« من»آغوش تو یعنی 
 

 بلند نشوی بروی یک وقت!
 

 ترسم...!می هاهوای ترسبغلم کن؛ من از بازگشت بی
 

 نازنین صدایش را پایین آورد و با خنده گفت:
 

 _دوست دارم همین اتفاق بیفته.
 _بچه پررو، تعارف زدم فقط!

 _اومد نیومد داشت، چسبیدم که حرفت عوض نشه.
 



داوود لب هایش را روی شررقیقه اش گذاشررت و آرام تر سررؤالی که در سرررش 
 جوالن می داد را پرسید:

 
 _خوبی نازی؟

 
 نازنین، حس دوید زیر پوستش...رنگ گرفت چهره ی 

 
 داوود موهایش را کنار زد تا صورت نازنین را بهتر ببیند:

 
 _قبلش خدالت، بعدشم خدالت؟

 
 نازنین سرش را به سینه چسباند:

 
 _خوبم...

 _مسکن نمی خوای بدم بهت؟
 _نه.

 
ستت  شد تعریف دو شکمش قرار داد و همین لمس کردن می  ستش را روی  د

 وی زبانش نمی چرخید...دارم هایی که ر
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 _می خوای یه کم دیگه بخوابی و بعدش حلیم گرم کنم بخوری؟
 _نه خیلی خوابیدم.

 _پس پاشو یه چیزی بخور جون بگیری، فقط یه چیز دیگه م هست.
 _چی؟

سر کارش، بذار  شرف هنوز نرفته  سبحان بی  ست ولی اون  _جیگرم گرفتم وا
 بره بعدش اونم درست می کنم.

 دهن نمی تونه بگیره، کل مردونگی و هیبت ما رو می بره زیر سؤال!زبون به 
 

 نازنین موهایش را پشت گوش فرستاد:
 

 _اشکال نداره، با هم آماده می کنیم.
 

 داوود از جایش بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت:
 

 _داوود که فعاًل همه کاره شده، اینم روش.
 نه بیرون نمی ره ها!فقط نازی اینا همین جا بمونه و از در خو

 
 نازنین با شیطنت خندید:

 
 _اگه بره چی می شه؟

 



 سر داوود را دید که نگاهش تیز و موشکافانه شده بود:
 

 _نازی شوخی ندارما، حرفی بزنی پاشو می خوری!
 

ابروهای نازنین از این تهدید که پشررتش دنیایی شرررم مردانه خوابیده بود، باال 
 رفت:

 
 _تهدید بود؟

 جوره حسابش کن._همه 
 

 نازنین کمی با درد بلند شد، خود را به در آشپزخانه رساند و به آن تکیه زد:
 

 _مثاًل چه کاری ازت برمیاد اگه حرف گفته بشه؟
 آب رفته که به جوی بر نمی گرده.

 
 داوود با روشن کردن گاز، سر برگرداند و خبیثانه نگاهش کرد:

 
 دیگه خبری از بچه نباشه!_اون وقت ت مین نمی کنم دفعه ی 

 که از داوود دو تا داشته باشی!
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 نازنین شرمگین خندید:
 

 _خیلی بدی، نگو دیگه.
 

 داوود جلو آمد:
 

شوهر با دیدن این حال زنش؛ هر چی که داره  صفاش به همینه خانم خانما،  _
 رو حاهره بده ولی اینو واسه خودش داشته باشه.

 ا بریم دست و صورتتو بشور.حاالم تا حلیم داغ تر می شه، بی
 _خودم می رم.

 _نازی مطمئن باشم مشکلی نداری؟
 

 سری تکان داد و پیش رفت، ب*و*س*ه ای روی گونه ی زبر و مردانه اش زد:
 

 _مطمئن باش.
 

 داوود پلک روی هم گذاشت:
 

 _ممنونم.
 

 نازنین لبخندش زنانه بود، با همان حس و حال؛ چقدر جای نرگس خالی بود.



 
 _امروز می تونم برم دیدن مامان اینا؟

 _اگه حالت روبراه بود، رو چشم.
 اون ق یه ای که گفتم چی شد؟

 _دیشب تو آرایشگاه که بودم بهش گفتم، انگار مشتاق تر بود واسه دیدنت.
گفت سراعت شریش تو مغازه منتظرت می مونه که از اون جا با هم برین یه جا 

 که بشه حرف زد.
 _خوبه.
 که آماده شد. زود بیا

 _قاشق تو دهن گذاشتن سر جاشه دیگه، نه؟
شه، قرنی یک بار این اتفاق  _تا آبروی داوود رو به باد ندی که دلت خنک نمی 

 میفته.
 _نه دیگه، به پسرم می گم هوای مامانشو داشته باشه.

 
 داوود چشم هایش را درشت کرد و دست به کمر زد:

 
 صی بگیرم!_نازی من فردا رو هم می تونم مرخ

 
نازنین دلش را گرفت و خندید، درد جسمانی به چشمان خوشحالش خط نمی 

 انداخت.
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 زن های عاشق نمی میرند ؛

 
 سرگردان می شوند

 
 درون زمان ،

 
 اتاق ،

 
 خانه ...

 
 زن های عاشق نمی میرند ؛

 
 تنها چشمان شان را می بندند

 
 نفس نمی کشند

 
 قلبشان را نگه می دارند

 
 تو باز بماندتا چشمان 

 



 و قلب تو بزند ...
 

 زن های عاشق سرگردان می شوند
 

 حول و حوش جهان یک مرد ...
 

**** 
 

یک شبانه روز زندگی را با شیوه ای جدید چشیدند و هر دو غرق این تدربه ی 
 شگرف، چشم می چرخاندند روی حریر مهربانی نگاه همدیگر...

 
با  به داوود  باور نمی کرد روزی  آن همه غرور و جدیت و زمختی اش نازنین 

 این اندازه نزدیک شود.
یان؛ الیه های وجودش پر از  با آن حدم عصرر ید مردی  باورش نمی گند در 

 زخم باشد اما جرعه جرعه عشق بنوشاند به روح و جان او.
 

شد، حمایت و توجه داوود  سنگین منتفی  صبحانه ی  شان با خوردن آن  ناهار
نده در دل ما جا  به  های  یدوار تر می شرررد از خش  ش را ترمیم می کرد و ام

 انتخاب درستش.
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شدن و از آن مهم تر، قانع کردن  شد برای روبرو  سرسخت می  فقط باید کمی 
 حاج رها و نرگسی که داوود را الیق نازنینش نمی داند.

چشررم روی هم گذاشررت تا با انرژی به دیدار خانواده اش برود و می دانسررت 
 به شیراز برگشته است.حسین برای ترم جدید 

 
 _نازی ساعت چند بیدارت کنم آماده شی؟

 
 نازنین چانه اش را سفت کرد و ساعت پنج در سرش حک شد:

 
 _پنج خوبه، زود لباس می پوشم که سر وقت برسی مغازه.

 
داوود هم دست از تعمیر هبط ماشین برداشت و جعبه ابزار کوچکش را بست 

 رها کرد. و همان گوشه ی اتاق به حال خود
 ساعت گوشی اش را تنظیم کرد و خود را کنار نازنین جای داد.

 
 _نازی چاق شدی، جام تنگه.

 
 چشم های نازنین باز شد و مات ماند به چهره ی تخس داوود!

 نگاهش را پایین کشید و به تنش نگاهی انداخت و هیچ تغییری در خود ندید:
 

 _کوش؟ من که وزن اهافه نکردم.



 
 هایش را روی سینه به هم قالب کرد و چشم بست:داوود دست 

 
 _من چشم بصیرت دارم، شاید یه لحظه چند ماه دیگه رو دیدم.

 
 نازنین مطمئن سرش را چرخاند:

 
 _چند ماه دیگه بازم همینم، اصواًل تیپم همیشه یه جوره.

 _باألخره که تغییر می کنی، همه زنا یه جا عوض می شن.
 ن می گیرن ولی مامان و بابام که خوبن._بع یا خب ارثی اهافه وز

 
 شلیک خنده ی داوود و تماس بازویش با نازنین، ارتعاشی به بدن او هم داد.

 
 _چی شد؟ من حرف خنده داری زدم؟

 
 داوود نفسی گرفت و خنده اش به لبخندی شیرین بدل شد:

 
 _خدا این حال خوش رو ازم نگیر، زن ندادی؛ باقلواست ماشاپالله.

 می کنی؟ _مسخره
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 داوود با همان چشمان بسته، نوچی کشید.
 

_پس خنده ت واسرره چی بود؟ تو دلت واسرره خودت جوک گفتی و خنده ت 
 گرفت؟

 
داوود با حفظ همان حالت خودش را به پهلو چرخاند، میه هایش سایه انداخته 

 بود روی صورتش.
جوره زن بود پلک از هم باز کرد و چشم شد برای کاویدن ذهن نازنینی که همه 

 برایش.
 

 قهوه ای چشمانش، تمام سیاهی ها را از دلش می پراند.
 زن لباس تن نیست که با هر باد و سوز و سرمایی، عوهش کنی...

 
زن آیه ی پاکی سررت وقتی عاشررق می شررود، آن وقت حتی اگر او را به آتش 
سندش تا به ابد به نام همانی که دلش ر سد و  ستت به قلبش نمی ر شی؛ د  ابک

لرزاند و ماند، همانی که دلش را قرص کرد به مردانگی اش؛ همانی که همان 
 او بود و شد، خواهد بود...

 
 _چرا پای باباتو کشیدی تو بح  چاق شدن زنا!؟

 _خب گفتم اونا خوبن، منم بهشون رفتم دیگه.
 _و احیانًا سرکار خانم نفهمید من منظورم چی بود؟



 
 نقطه ی کور پیشانی اش شد:نازنین لب برچید و اخم هایش 

 
 _نه نفهمیدم، مگه همین رو نمی گفتی؟

 
داوود سررری باال انداخت و با حرکتی ناگهانی سرررش را روی شررکم نازنین 

 گذاشت و به حالت دراز کشیدن شان، زاویه ی نود درجه داد.
 سرش را کج کرد و با چشم هایش به شکم نازنین اشاره زد:

 
 شما از کل حرفام فهمیدی. _من اینو گفتم نه اونی که

ماهی و میگو و  به خوردن  یدم، تشررویقم می کنی  بازم نفهم گه بگم  _االن ا
 گردو؟!

 
 داوود روی آرنج دستش نیم خیز شد:

 
 _نه این جوری باع  می شم بفهمی حرفامو.

 
و شروع به قلقلک دادن نازنین کرد، شوکه از حرکت داوود؛ تکانی به خود داد و 

 و فرار کند که میان تن داوود و فرش زیر پایشان گیر افتاد.خواست از دست ا
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 _کدا؟ بودی حاال، هنوز که نگرفتی حرفمو.
 

با خواهش  ته روی تن صررردایش،  گذاشرر نده ی اثر  های خ یان رگه  نازنین م
شماره  ست بردارد اما او همچنان به کارش ادامه می داد و به  ست داوود د خوا

زنین، که زیر دلش تیری کشید و میان خنده می افتاد نفس های حبس شده ی نا
 هایش آخی گفت و داوود خشک شد.

 
 _نازی؟

 
کمی قیافه ی پر خنده اش رنگ درد به خود گرفت اما نیمچه لبخندی به رنگ 

 نگران چشمان داوود پاشید:
 

 _چیزی نیست، یهو درد گرفت دلم.
 

 داوود خود را باالتر کشید و بین تن هایشان مرزی افتاد:
 
 حواسم نبود نازی._

 _می دونم، اشکال نداره.
 

داوود پوفی کشررید از دسررت خودش و شرروخی نابدایش، روی شررکم نازنین 
 ب*و*س*ه زد:



 
 _خوب شد؟

 
 نازنین سرش را باال فرستاد و نه ای گفت.

 
 _چی واست بیارم؟

 _بگو چرا خندیدی؟
 _هنوز درگیر اونی؟

 یه گرا بدی به زنا، دیگه چسبیدن به همون.
 _آفرین که می دونی اینو، حاال بگو تا خوب شم.

 
 داوود خم شد و جایی نزدیک لب های نازنین، لب هایش تکانی خورد:

 
 _منظورم به بارداری بود که زنا تپل می شن.

 تو گفتی بابات، منم از فکرش خنده م گرفت.
 _خیلی احساس بدی دارم از این که دیر می گیرم تازگیا.

 ه هوش بودی؟_یعنی قبلنا خیلی ت
 _بله بودم، ولی تنم به تن تو خورده رو مغزم اثر گذاشته!

 _الاله االالله!
 در هر شرایطی نیفتی از زبون.
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در ثانی اگه هوشت به من کشیده بود که متوجه می شدی من حرفم سر لوبیای 
 خودم بود.

 
 نازنین با حرص نگاهش کرد:

 
 _لوبیات؟

 و بشه امید دل باباش! _همونی که قراره رو وزنت اثر بذاره
 

 نازنین می خواست جواب دندان شکنی بدهد که متوجه گرفتگی داوود شد:
 

 _از چی ناراحت شدی؟
 

 هیچی آرامی گفت و سرش را روی بالش برگرداند.
نازنین یک دور جمله ی داوود را در سرررش مرور کرد و ذهنش روی یک کلمه 

 توقف زد و مددد تکرارش کرد.
نبودن کسرری بود که رسررمًا پدرش بود اما اسررمًا وجود خارجی داوودش دلگیر 

 نداشت.
 

هر شب یاد او و تصویر شدن چهره ای که هیچگاه ندیده است، برایش دغدغه 
 می شد و خواب را از چشمانش می گرفت.



بارها دلش وادارش کرد سررروقت ماهرخ برود اما باز به خودش برای ه ررم آن 
 ه به گوشش بنشیند؛ از بد، بدترش نکند.فرصت می داد تا در نهایت آن چ

 
می ترسید اوی غایب، کسی باشد که او بیشتر از سهراب و آوازه اش؛ از داشتن 

 او شرمنده یا خشمگین شود که اگر می ماند، داوود حرف نمی شنید...
 

نازنین سرررش را از روی بالش بلند کرد و سررینه ی گرم داوود شررد مأمن گرم و 
 امنش...

 رده شروع به حرف زدن کرد:آرام و شم
 

 _شاید بابات نتونسته پیشت بمونه، نشنیده مالمتش نکن تو دلت.
شرراید خیلی اتفاقا افتاده و تو بی خبر موندی ازش، شرراید هنوزم یه گوشرره ای 

 چشم به راه دیدن تو دوخته باشه...
 شاید نذاشتن تو رو داشته باشه، بهش بد فکر نکن. خب؟

 
کشید روی ترس ناشناس النه کرده در ته دل داوود؛ جایی با آرامشش، خط می 

شد هر چند  شتن پدری خوب که هنوز نفس بک صور دا که نبض می گرفت از ت
 دور از او...

 
 _باشه...
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نازنین ب*و*س*ه نشاند روی سینه اش و چانه چسباند به قفسه ی سینه داوود 

 و خود را باالتر کشاند.
ل داوود، لبخندش رنگ نداشت اما همه اش چشم شد برای دیدن هوای ابری د

 شد نسیم خنکی که رد انداخت روی حال داوود.
 

دسررتش را پیش برد و سررر نازنین را به لب هایش نزدیک کرد و پیشررانی اش را 
 غرق کرد در حس خوب لب هایش...

 
 _تو خوب باش، با بد بودن اونم می شه کنار اومد...

 _داوود دلت بچه می خواد؟
 

 دستانش را قاب تن نازنین کرد و او را روی تن خود کشید.داوود 
 به سقف زل زده بود و مزمزه می کرد حرف نازنین و تصور پدر شدنش را...

 
قبل از تمام نسرربت های داشررته و نداشررته اش با خواهر و برادرش، او طعم و 

 حس پدر بودن را چشیده بود.
، جدید و تازه بود؛ حرف امروز ولی دلش خوش بود به همان طعم همسر بودن

 داشت برایش...
 

 _نه غزلک، فعاًل همین که هستیم خوبه واسه روزگار درب و داغونم.



 _داوود؟
 _هوم؟

 _بابای خیلی خوبی می شی.
 

شت که  سیاهش، لبخندش درد دا شمان  شد چ سقف گرفت و زالل  نگاه از 
 پدری اش برای ساحل راه به جایی نبرد...

 
ظریف همسرررش و حرف هایش دفن شرردند در سررر چسررباند به شررانه ی 

 خودش...
آبسررتن درد بود و دنیا امانش نمی داد و پی در پی، کاری تر از همیشرره؛ هررربه 

 می زد.
 

 تو را به جاِن عزیزت
 های من شک کن..!« حالم خوب است»به 

 ها« چیزی نیست»شک کن به این 
 ها« درست میشود»

 در آغوشم بگیر و بگذار
 تا میتوانم 

 یاِل راحتبا خ
 خوب نباشم...
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_وقتایی که بابام تو خودش می رفت و فکرش مشررغول می شررد، مامان زیاد 

 سراغش نمی رفت.
شکلش رو،  ست می ذارم با خودش حل کنه م می گفت وقتی حالش خوب نی

 بعد میاد با همون چهره که قبل ناراحتیش دیدم.
 

که می خوایم رو  می گفت خلق و خوی مرد با زن خیلی فرق داره، ما هر چی
 می گیم نمی خوایم ولی مردا عین خواسته شونو رو زبون میارن.

منم همین جا می خوابم که وقتی بیدار شرردم، بشرری همونی که چشررماش می 
 خندیدن...

 
شدن  ست که بیش از این طاقت غمبار  شم هایش را ب شت و چ سرش را گذا

 چشم های سیاه داوود را نداشت.
 

 _بخواب...
 

پریشرران بود و می دانسررت پشررت بندش، زلزله ای رخ می دهد و دل داوود 
 زندگی اش را تکانی می دهد.

 چشم هایش را محکم روی هم فشرد و برای یک ساعت آرامش خواست.
**** 

 



سر کوچه،  ساتو بپوش. من برم  ستم، تو لبا شین رو برسونه د _نازی تا احمد ما
 باطری بگیرم واسه ساعت.

 _می خوای منم بیام؟
 
 وود کفش هایش را به پا کرد و قبل از رفتن گفت:دا
 

 _نه، واست خوب نیست.
 _باشه.

 _راستی سبحان گفت اون آلبومتو ببر ببینن، اون سری انگار نشده ببینن.
 عکسای بچگیاته؟

 _یه مقدارش آره ولی عکس مامان و بابا و پسرام بین شون هست.
 _عکس بی حداب نباشه.

 گذاشتم تو چمدونم._نیست، اونا رو دسته کردم 
 _خوبه، من رفتم.

 
نازنین سررراغ آلبومش رفت، دو سرره صررفحه ی اولش را ورق زد. کاش بتواند 

 نظرشان را نسبت به داوود تغییر دهد.
ست گرفتن آلبوم رفت تا قبل از رسیدن  شکی اش را پوشید و با در د سری م رو

 داوود، آن را به سبحان تحویل دهد.
 

http://www.roman4u.ir/


 شان زد و منتظر ماند.هربه ای به در خانه 
 با دمپایی های صورتی رنگش طرح می کشید روی موزاییک ها...

 
_سررالم بر زن داداش گرامی، چی رو جا گذاشررتی که اومدی به بهونه ش؛ این 

 ور پالس شی؟
 

نازنین خنده ی ظریفی کرد و آلبوم را باالتر گرفت تا سرربحان دلیل آمدنش را 
 بداند:

 
 ین انگار._سالم، اینو خواسته بود

 
 سبحان لبخندی زد و دستش را دراز کرد آلبوم را بگیرد:

 
 _چه عدب!

 این داوود وقتم می کنه حرف ما رو برسونه؟!
 _چرا اذیتش می کنین؟

 
 سبحان خنده ی سرخوشانه ای زد:

 
_به خدا خیلی حال می ده، همون تیکه پرونیاش کار دسررتش می ده که بیشررتر 

 شم هستم.سر به سرش بذارم وگرنه مخلص



ست مامان و  ست به درد منم بخوره یا بدمش د حاال این تو یه چند تا حوری ه
 خودم نبینمش؟

_واال نگفتین دنبال حوری می گردین، نه از اون لحاظ آلبوم عکسررم دچار فقر 
 شدیده.

 _شد یه چی سبحان بخواد، توش مو نباشه!
سطش یه م شتها بخوری، یهو و ست داری با ا و به طول دو دیدی غذایی که دو

 متر پیدا می شه؟!
 جریان اوهاع منم مثل همونه.

 
شوبه گرفت و چینی به بینی اش داد و قیافه اش مچاله  صور، دل آ نازنین با آن ت

 شد.
 سبحان چهره اش را نشانه گرفت:

 
 _دیدی چی شد قیافه ت؟

 منم وقتی هد حال می خورم همین شکلی می شم!
 

سایه، یا فک  شینم باألخره تو در و هم شه منم گرد ب و فامیل تون یکی پیدا می 
 کنارش یا قحطی اومده دور و برتون؟

 
 نازنین نمی توانست نخندد به آه و حسرت های سبحان:
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_راستش خانواده ی پدری که فقط یه عمو داشتم که فوت شدن ولی خانواده ی 

 مادری شیراز داریم، اصلیت مامان از اون وراست.
 رم واستون یه دختر خوب پیدا کنن.می تونم به مامان بسپ

یه نگاه  نداره؛ می دم مامان  _دمت گرم، پس این که دیگه واسررره من کاربرد 
 بهشون بندازه، شب میارمش بهت می دم.

 راستی دارین میرین بیرون؟
 _بله، قراره احمد آقا ماشینو بیارن؛ دارم می رم دیدن مامان اینا.

 _داوودم میاد؟
 ار داره، ولی شب میاد دنبالم._نه اون یه جا دیگه ک

 
 سبحان دستی به چانه اش کشید:

 
 _می گم زن داداش، چرا خواهر نداری که من رو به غریبه نندازم؟

 _اون دیگه دست من نبوده.
یل  تا دختر تحو بابات چرا یه تالش بیشررتر نکرده دو  _دسرررت طبیعت بوده! 

 اجتماع بده؟!
 

را پنهان کرد پشررت این پررو بودن  نازنین سرررش را پایین انداخت و خنده اش
 های سبحان که حیا سرش نمی شود و گوهر از دهانش تراوش می کند.

 



سه  سر جفت و جور کنین وا هد حال نزنین، یه دونه پ شما دیگه  شاپالله  _ان 
 دختر من...!

 
نازنین که دیگر از خدالت نمی توانسررت با سرربحان چشررم در چشررم شررود با 

 فت و با حالت دو، خودش را به خانه رساند.دستپاچگی با اجازه ای گ
 نفسش را با شدت به بیرون پرتاب کرد و به پشتی تکیه داد و چشم بست.

 تند راه رفتن اذیتش کرده بود، اهل ناله کردن نبود.
 

 صدای باز شدن در حیاط آمد، خودش را جمع و جور کرد و راست نشست.
 کنارش گذاشت.کیف گردنی اش را برداشت و چادرش را هم 

 در خانه اشان باز شد و داوود سرش را داخل آورد:
 

 _نازی بریم که دیر نشه.
 _باشه االن میام.

 
 دستش را روی فرش حائل بدنش کرد و روی پا ایستاد.

 
 _دختر چته؟ چرا این مدلی شدی؟

 نکنه داری ازم پنهون می کنی مشکلت رو؟
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 تش را برداشت:نازنین به طرف در رفت و کفش های  پاشنه تخ
 

 _دروغم چیه؟ باور کن خوبم.
 _پس این چه اوهاعیه؟ می شه حرف زدن رو گذاشت واسه یه روز دیگه.

 
 نازنین دستش را روی سینه ی داوود قرار داد و نوازش کرد:

 
_خوبم، رفتم آلبومو دادم دست آقا سبحان. طبق معمول داشت سر به سرم می 

 یه کم تندتر راه اومدم اذیتم کرد. فقط همین.ذاشت واسه زن گرفتن و اینا، منم 
 _مگه چی گفت که تو نتونستی آروم برسونی خودتو این جا؟

 
 نازنین خنده اش را خورد و با خدالت لب زد:

 
_گفتن زن که واسررم پیدا نکردی، خواهرم که نداری؛ حداقل یه پسررر واسرره 

 دخترم بیارین!
 

 داوود تک خنده ای زد:
 

 ی بی شعور، من گوشتو بدم دست گربه؟!_بیخود کرده پسره 
سفید  شم  سه یکی مثل خودش که چ دختری که اون بخواد بزرگش کنه فقط وا

 باشه خوبه!



 پسرمو پاسوز اون نمی کنم، کفشاتو بپوش بریم.
 

 نازنین چادرش را پوشید و کیفش را روی شانه انداخت.
 

 _داوود عکس از بچگیاتون ندارین؟
 

 ش چرخاند،داوود سوییچ را در دست
 

_زیاد نه، اون موقع ها اصاًل دوربینی نبود که بخوایم عکسم داشته باشیم. اگرم 
یه دو سرره تایی از هر کدوم مون باشرره، اونم مال وقتیه که با خونواده ی اوسررتا 

 بیرون رفتیم.
 

شمی نگاهی  شین منتظر بود تا داوود قفلش را باز کند، زیرچ نازنین کنار در ما
 ش کرد و حرفش را پراند هر چه باداباد:به چهره ی آرام

 
 _دختر آقا منوچهر رو دوست نداشتی هیچوقت؟

 
سؤال زیادی زنانه ی نازنین، لبخندی روی  شین را باز کرد و از این  داوود در ما

 لبش نشست اما چندان چشمگیر نبود که نازنین هم متوجهش بشود:
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 _بشین تو مسیر رفع کندکاوی می کنم.
 

انه روی صررندلی جا خوش کرد و طبق عادت داوود، کمربندش را نازنین مطیع
 بست. سرش را به طرف او چرخاند و دلواپس نگاهش کرد.

 
صادفی چیزی می خوره تو  _این جوری زل می زنی که دو قدم نرفته، خرج یه ت

 گوشم!
 _خدا نکنه، خب حواستو بده رانندگیت ولی اونم بگو.

 
 ال فشرد:سوییچ را چرخاند و پا را روی پد

 
 _حاال چرا کندکاو شدی اینو بدونی؟

 
 نازنین لب هایش را باال فرستاد و با تأمل پاسخ داد:

 
 _همین جوری.

_همه زنا همین جوری کلی سؤال می شینه تو سرشون! چون محبوبه بچه ست 
 و فرقی با ساحل واسم نداشته هیچ وقت.

 
 نازنین رگ کندکاوی اش فعال شده بود، ادامه داد:

 



 _اون چی؟ دوستت نداشته هیچ وقت؟
 

 داوود عاقل اندر سفیه نگاهش می کند:
 

شو میومده تو گوش  ساحل بوده ولی نگفتم درددل دخترونه  سم مثل  _گفتم وا
 من بازگو می کرده!

 _چون احساس کردم ازت خوشش میاد یا این که دوست داره.
 _چه جوری به این کشف بزرگ نائل شدی خانم مارپل؟

 
 را به بیرون و عبور ماشین ها پرتاب کرد:نگاهش 

 
_شبی که رفتیم، وقتی تو رو دید دستاش می لرزید؛ وقتی گفتی مثل خواهرته، 

 قیافه ش رفت تو هم.
 

 داوود دنده را جابدا کرد و چراغ چشمک زن را فعال کرد که بتواند دور بزند:
 

و بسرراط عالقه و _نمی دونم تو دل دختربچه ها چیا می گذره، تو فاز این بند 
دختر دید زدن و بقیه ی مخلفاتش نبودم، یعنی فرصتشو نداشتم که بخوام حتی 

 بهش فکر بکنم.
 _یعنی اگه فرصتشو داشتی، سراغ این جور بحثا می رفتی؟
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 _دوست داری چی بشنوی؟
 نه رو؟

صبح یکی  شب تا  سابم و  شاید اگه یه دنیا پول خوابیده بود تو ح نمی دونم، 
 جنبه شو نمی داشتم و شرف و وجدانم رو پودر می کردم زیر پام. بادم می زد؛

شو بخوام بگم؛ مال اون  سینی  ست ح شتم و بهش فکرم نکردم، اما را ولی ندا
 حرفا نبودم.

 دختری که بشه طعمه ی زیر زبون من، پس فردا ناموس منم....
 

ناموس کسرری ندوخت اما خواهرش را  به  سررکوتش اختیاری نبود، چشررم 
 دریدند...!

 
 _اگه محبوبه بزرگ تر بود، بازم قبولش نمی کردی؟

 
 داوود سرش را از افکار پوسیده ی این چند وقتش، خالی کرد:

 
 _نازی ه*و*س هوو زده سرت، راحت بگو!

 شناسنامه المثنی ندارم که باهاش برم اونم بگیرم.
ب بگیر و یه دونه شررناسررنامه دارم اونم سررند زدیم به نامت، دیگه چشررم از عق

 بدوز به فردا که لوبیامو مرد بار بیاری!
 



شگون  شانه گرفته بود و بکوب نی ستش را ن شانه ی را داوود می خندید و نازنین 
 های جانانه می گرفت.

 
 _شما چرا تا میاین تو زندگی، دل تون می ره واسه بچه؟

 _واسرره اینه که می خوایم یکی بیاد بشرره نیمه ی اونی که شررریک زندگی مون
 شده.

 
 نازنین لبخندی زد و چیزی نگفت.

 
 _اون یکی داداشت، تازه دانشدو شده؟

 _آره حسین تازه رفته ترم دوم.
 _شیراز بود؟

شیرازه ولی از بچگی این جا  صرار مامان زد، چون مامان اهل  _اون جا رو به ا
 بزرگ شده.

 فامیال اوندان، فقط یکی دو تا تهران اومدن واسه زندگی.
 خوبیه. _شیراز شهر

 _رفتی؟
 

داوود ماشررین را به حاشرریه ی خیابان کشرراند و خاموش کرد. کمی متمایل به 
 نازنین نشست:
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 _یه بار اونم وقتی سرباز بودم، آموزشی افتادم اون جا.

 
نازنین که غرق خاطره هایش از شرریراز و خواجه حافظ، شررراه چراغ و تخت 

 جمشید شده بود؛ با لبخندی عمیق لب باز کرد:
 

_من اون جا رو خیلی دوسرررت دارم، یه عمه جهان داریم انقده کنارش بهت 
 خوش می گذره که اصاًل شمار روزا از دستت در می ره.

 _جهان؟
 

 نازنین خنده اش گرفت و سر تکان داد:
 

_اسررمش جهان آراسرررت و عمه ی مامانه ولی چون خیلی از مامان بزرگ تر 
 نیست، ما عمه صداش می زنیم.

سین صله ی بازجویی عمه رو نداره بس که  البته ح رفته خوابگاه، می گفت حو
 هر قدم ور می داره و می پرسه کدا ان شاپالله؟!

 
همه پسرا عاصی می شن. ولی به دخترا گیر نمی ده، کأل خونه ش بهشته واسه 

 ماها.
 دورتادور سرسرای خونه و حیاط پشتی، پره گل و گلدونه.



سه خاطر اینه که خیلی وقتا اون جا بودم منم اگه یه چیزایی از گال می  دونم، وا
 با عمه.

 
داوود با لبخند محوی گوش سررپرده بود به بیان فصرریح نازنین، آن قدر با لذت 

 تعریف می کرد که نرفته؛ آب دهانت راه می افتاد.
 

 _خوبه، پس واجب شد یه روز با این عمه جهان شما آشنا بشیم.
 

شت و زل زد به چشم های درگیر آرامش و طوفان نازنین با ذوق زایدالوصفی برگ
 داوود:

 
 _واقعًا؟

شه  ستم پیش افتاد؛ اولین پس اندازمون می  _آره، بذار یه کم که جلو رفتیم و د
 خرج سفر شیراز.

_چه خوب، دلم واسه دستپختش لک زده؛ یه لواشکی درست می کرد که دیگه 
 ی بودیم!بیست و چهار ساعت بس که می خوردیم همه صف دستشوی

 
 داوود دستی روی گونه ی نازنین کشید:

 
 _خوبه که یکی هست باهاش خیلی خوشحالی.
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نازنین نگاهش را به اطراف انداخت و متوجه شررد کسرری حواسررش به آن دو 

 نیست.
سرررش را پیش برد و روی گردن داوود، ب*و*س*ه ی دلچسرربی زد و در همان 

 حالت زمزمه کرد:
 

 ترم..._با شوهرم خیلی خوشحال 
 

 خنده اش گرفت و ادامه داد:
 

 _خدا منو بکشه که به قول عمه جهان چشم و روم وا شده!
 

داوود هم لذت به جانش نشررسررت، هم خندید به این زبان درازی نازنین که 
 گاهی پشت خدالتش؛ پنهان می شود.

 
 _این جا تو خیابون ب*و*س*یدی که دست من بسته باشه؟

 
 ابرویی باال انداخت و جوابش را داد:نازنین با ته خنده 

 
 _دستات که بازه!

 



 داوود کمربند نازنین را باز کرد و به همان بهانه پیش تر رفت:
 

 _نازی تا خفت نکردم بدو برو پایین.
 داوود تو اذهان عمومی خالف نمی کنه، جاش فقط تو خونه ست.

 _مگه خالفه؟
 محرمم نیستی؟ محرمت نیستم؟

 
 زد به این نازنین کپی برابر با اصل شده ی سبحان!داوود حرصی زل 

 نمی دانست نباید احساس مرد کامل شده ی یک روزه را تحریک کند؟!
 

 _نازی دیر شد، برو که برسم به قرارم.
 

نازنین ادامه ی خنده اش را خورد و باور کرد سر به سر مرد مغروری مثل داوود 
وی تخت کنج حیاط خانه ی گذاشررتن، لذتش برابر خوردن کاهو سررکندبین ر

 عمه جهانش است!
 یک پا را بیرون گذاشت اما دوباره برگشت.

 
 داوود دست به سینه نشست و شاکی نگاهش کرد:

 
 _چی نگفته موند؟!
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 نازنین لبخند به لب، صدایش را با حفظ تمام ظرافتش به گوش داوود رساند:

 
 _فقط خواستم امتحان کنم.

 _چی رو؟
لی سررر به سرررت گذاشررتن مزه می ده، حس امتحان _آقا سرربحان گفت خی

 کردنش قلقلک داد کودک درونم رو!
 که البته راست گفتن!

 
 سرش را پایین انداخت و قیافه ی سرخ از خنده اش را از داوود پنهان کرد.

 
 _که اون تز داد و تو جوگیر شدی تست کنی کار اونو؟!

 _آره، حرص خوردنت حال آدمو خوب می کنه.
 

 لنگه ی ابرویش را باال گرفت و دست هایش را دو ور نازنین گذاشت:داوود 
 

_اون وقت می تونم ازت بخوام امشرربم ما رو هوایی کنی که از حرکت مون به 
 امید خدا نتیده بگیریم و ماهرخ خانم نوه دار شه؟

 
به حرکت در آمدند و  به هوا رفت، لب های آویزانش  خنده اش دود شرررد و 

 شاکی شد:



 
شوخی _تو  سبید  صاًل نچ شی؟! چه کاریه، ا سط می ک چرا هی پای بچه رو و

 کردن باهات!
 

 داوود پشت فرمان صاف نشست و سوییچ را چرخاند:
 

_برو بچه خودتو رنگ کن، تو اون دلت عروسرری بود. به جاش من امشرررب 
 عروسی راه میندازم!

 _من برم دیگه، دیرت می شه.
 

 داوود وقت تالفی، کم نمی گذاشت.
 سالمتی گفت و منتظر ماند پایش به در خانه برسد. به

 حواسش پی روبرو شدن با کسی بود که ناخواسته عامل پیوند امروزشان بود!
 

 کسی که رد پایش در ذهن داوود سیاه بود و طلبکارانه به سراغش می رفت.
پا روی پدال فشرد و رفت برای احقاق حق ساحلش، برای دانستن رابطه ی بین 

هم وقتی داوود حواسررش به خواهرش بود و انگار نبود که دلش رفته  شرران؛ آن
 بود...

 
 آدرس را چشم بسته بلد بود، بارها بپای حاج رها و پسرش شده بود.
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ماشین را باید جایی دورتر پارک می کرد تا بتواند خود را به حدره ی حاج رها 
 برساند و مسیری را پای پیاده طی کند.

 
 به راه افتاد. قفلش را فعال کرد و

 قدم به قدم، ساحل و چشم های بسته اش مغزش را می خورد.
 حتی نتوانست برای بار آخر، چشم بدوزد به قهوه ای نگاهش.

 
چقدر کم داشررت ح ررورش را در ثانیه به ثانیه ی رفت و آمد نفس هایش و 
سبحان را بغل می گرفت  ساحل، بچه های او و  ست عمه  چقدر دلش می خوا

ا را می دید تا برادرزاده هایش را لوس کند درسرررت مثل خودش که و دم آن ه
 داوود لوسش کرده بود.

 
متوجه گذر زمان نشررد و پاهایش به زمین چسرربید، حدره ی بزرگی که دو در 

 داشت برای ورود و خروج.
سته به  شت، همه در آن را ها ندا سم قاب گرفته ی حاج ر سردرش نیازی به ا

 میان پیر و جوان نبود. پایش می ایستادند و فرقی
 

 قدمی برداشت، به در ورودی رسید و به داخل هل داد.
 چشم هایش باال آمد و میخ چشم های منتظر و خشمگین محمد شد.

 کدام یک طلبکار تر بود؟
 کدام یک محق تر؟



 کدام یک غیرتمند تر؟
 

ست در جیب  شد، د سته  سرش ب شت  شت و در پ داوود پا به درون حدره گذا
 و تماس نگاهش حتی برای ثانیه ای قطع نشد. فرو برد

ست هایش را روی میز تکیه  شد، د شد و به جلو خم  شت میز بلند  محمد از پ
 داد و پوزخندش اعالن جنگ بود بین این دو برادر درد چشیده:

 
 _علیک داماد زوری!

با این که ناموس دزد، یه القباتر از این حرفاسررت که سررالم واجب بشررنوه ولی 
 سته ست.دستم ب

 حاجی یادم نداده حرمت قانون و خط و ربط خدا رو بشکونم.
 

 خواستی منو ببینی، اومدی کادوی عروسی تو بگیری؟
می ذاشررتی یهو دسررت بچه تو می گرفتی میومدی، داییش باال بندازتش و عقو 

 عقو کنه!
سه یه  شتم وا شتم اما کار واجب با زمان نمی خونه، اونو گذا صدم دا _همین ق

 ت دیگه!موقعی
 

شمشیر هر دو از رو بسته شده بود و هیچ کدام قصد زیر پا گذاشتن خشمش و 
 عقب نشینی نداشت...
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ساعت دیگر در را چهار  سفارش کرد تا یک  صدا زد و  شاگرد مغازه را  محمد 
 قفله کند و کلید را به خانه اشان برساند.

 وشاند.آن پ سوئیشرت پاییزه ای داشت، از پشت صندلی برداشت و تنش را با
 

 _کدا می ری؟
 

شده میان حرف هایش؛  شته  داوود همچنان خیره نگاهش می کرد، با مک  کا
 گفت:

 
سه  سپردم به خودش، مختاری وا ها جا و مکان تعیین نکردم و  سه حاج ر _وا

 هر کدا پات رفت، بگی بریم.
 ولی بعد شنفتن حرفام نمی خوام سایه تم بیفته نزدیک زنم.

تا  یل می شررره واسررره زنم زنم _زنت؟ از کی  یه دختر، دل حاال زوری گرفتن 
 کردنای نامردا؟!

 
داوود لبخندی یک وری زد، او نمی دانسررت نفس هایش فقط در هوای نازنین 

 کشیده و عمیق و گرم است.
او نمی دانسررت نازنین از آن اوسررت و دل خواهرش را تصرراحب کرده اما نه با 

 زور، که با عشق دادن...
 

 تو اگه عاطل و باطلی؛ من عوهش یه دنیا کار و مسئولیت دارم! _راه بیفت،



 
محمد دندان هایش را روی هم سررایید و چقدر دلش می خواسررت آن ها را در 
 گلوی داوود فرو کند که قباحت کارش ذره ای هم در چشمانش دیده نمی شد.

 
 _می ریم خونه باغ لواسون ما.

 وره._جالبه، سلیقه ی پدر و پسر با هم خیلی ج
 

 حرف در دهان محمد ماند با بلند شدن صدای گوشی داوود.
 

 داوود وصل کرد:
 

 _الو داوود؟
 

 لرز صدای سبحان از چه بود؟
 

 _سالم، بله؟
 

 صدایی جز نفس هایش نبود...
 

 _چی شده حرف بزن؟
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 واسه چی اللمونی گرفتی؟
 

صابش را به هم می ریخت و خاطرات تلخی در  سبحان اع سان  صدای پر نو
 ذهنش تداعی می کرد.

 صدایش به داد بلند شد:
 

 _سبحان چه مرگته؟
 _بیا، مامان!

 
**** 

 
ید، نفس نفس زدن هایش کوبش قلبش را بیشررتر می کرد اما باز هم  داوود دو

 می دوید.
 یک ماهرخ بود و جانش...

 به در اورژانس رسید، دستش گیر در شد و با شدت بازش کرد و جلو رفت.
دیدن سرربحان، تند تند نفس زدن هایش او را  به سرررفه  چشررم چرخاند برای

 انداخت.
 

 _داوود؟
 

 سرش زودتر از تنش چرخید، سبحان بی رنگ و رو به او چشم دوخته بود.



 باید قوی می بود؟ باز هم؟
 قدم تند کرد:

 
 _مامان چش شده سبحان؟

 فشارش رفته باال؟
 

 به درد آورد:سبحان نم اشکش را پنهان کرد اما بغ ش حندره اش را 
 

 _قلبشه داوود...کاش فشارش بود.
 

 داوود دست میان موهایش کشید شاید فشار روی قلبش را کم کند:
 

 _یا حسین، اون که طوریش نبود.
 یهو چی شد؟

 االن کداست؟
 

 _نمی دونم به خدا، منو فرستاد برم یه چیزی واسش بگیرم.
 افتاده. تا رسیدم صداش زدم ولی حرف نزد، رفتم دیدم کف هال

 
 فقط به مغزم همین رسید که شماره اورژانش بگیرم و پشتش شماره تو رو.
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 بیا از این ور بریم، گفتن منتظر تخت خالی موندن ببرنش مراقبت های وییه.
 

سرربحان هیسررتریک می لرزید، داوود دسررت پشررت شررانه اش گذاشررت و به 
 خودش نزدیک ترش کرد.

دره قال گذاشرررت و به پاهایش نفهمید چطور محمد را خشرررک زده میان ح
 قدرت بخشید و سرعت...

 
 حتی یادش نمی آمد به نازنین چه گفت که نگران نباشد اما منتظرش هم نماند.

 فقط هوای ماهرخ به سرش زده بود، مادر مگر کپی می شود؟
 

 می توان انتقال به غیر زد و مادر دار شد؟
 می توان مادر را جدای از خود دید و تدسم کرد؟

 ادر، مادر است و مادر می ماند...م
 

 _اونداست داوود.
 

 داوود نگاهش را به سمت راست داد و چشم هایش سوخت، اشک که نبود!
 نم باران بود که به ساحل چشمانش زد.

سبت داد و پنج دقیقه  هیح ن صر تو ستار نگاهی انداخت و مخت سبحان به پر
 زمان برای مالقات جور کرد.

 



 قیقه._بریم فقط گفت پنج د
 _اوهاعش چه جوریه؟

یاد  ید ب با فت  گه حرفی نزدن، دکتر شرری ندیش ولی دی به موقع رسررو _گفتن 
 باالسرش.

 _ان شاپالله بخیر می گذره.
 

 دیگر خودش هم شک داشت به خیر و خوشی های این زندگی...
 دست به سرم وصل شده ی ماهرخ به چشمش آمد و پاهایش سست شد.

 
 بی رنگش نمود پیدا کرد و خاری شد به چشمش...پرده را کنار زد و لب های 

 جلو رفتند، داوود سمت راست و سبحان سمت چپش خیمه زدند.
 

داوود دسررتش را میان گرمای دسررتانش به نرمی فشرررد اما جوابش فقط ریتم 
 هربان قلب ماهرخ بود.

 
 _سبحان دفترچه شو آوردی؟

 _نه یادم رفت، یعنی اصاًل به مغزم نرسید.
 ا بمون، من می رم میارمش._تو این ج

 کارت بانکیم اونم خونه ست، خبری شد بهم زنگ می زنی.
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 _داوود کارت من همرامه، غصه پولو نخور. نازی رو بردی خونه؟
 

داوود دسررتی به پیشررانی اش کشررید، دلش برای نازنین هم تنگ شررده بود اما 
 مدال دل و احساساتش نبود:

 
صبح پا شار می دادم و دنده عوض می _اون جوری که باید تا خود  مو رو گاز ف

 کردم.
بهش گفتم همون خونه باباش بمونه، این جا شرایط درست درمون شد؛ می رم 

 سراغش.
 _کار خوبی کردی، زنه تنها اونم تو اون خونه؛ تا صبح زهر ترک می شد.

 
داوود با نرمه ی انگشت شست، روی دست ظریف مادرش کشید و به صورت 

 .بی رنگش زل زد
کمی دلگیر بود از پنهان کاری مادرش، اما همین کمی هم با دیدنش؛ پر می 

 کشید از دلش.
 

 از این مادر، نمی توانست غمی به دل بگیرد.
 برایش زیادی مادرانه خرج کرده بود و با خون جگر آن ها را به ثمر رسانده بود.

 
ن کنین تا بیا_آقایون االن بیمار منتقل می شررره، لطف کنین این جا رو خالی 

 ببرنشون.



 
 سبحان و داوود نگاه دیگری به ماهرخ کردند و هر کدام به سمتی رفتند.

 باورش سخت بود، نیم نگاهی به آسمان زد و دمت گرمی حواله ی خدا کرد.
 فقط خودش هم نمی دانست این واژه همان شکر بود و یا گالیه...

 
 .ماشین اگر نبود، یک مشکلش؛ صد و یک مشکل می شد

 در دل برای پیشنهاد منوچهر، دعای خیر کرد و پشت فرمان نشست.
 

گوشی را به دست گرفت و میان مخاطبان، روی اسم نازنین متوقف شد، کمی 
 حرف زدن شاید حالش را عوض می کرد.

 گوشی کنار گوشش بود و منتظر:
 

 _الو؟
 _سالم.

 
سته ی د صدای زخمی و خ شت برای پرواز،  اوود هم آواز نازنین دو بال کم دا

 خوش هزار بود به گوشش...
 

 _سالم، خوبی داوود؟
 ماهرخ خانم چطورن؟
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 فهمیدی چی شده؟
 

صدای  شنیدن  ست چرا دلش  شین را کنار خیابان پارک کرد، حتی نمی دان ما
 نازنین را خواست و دل به دلش داد.

چشم بست و نگرانی خوابیده پشت صدای آرام نازنین شد همان نوش دارویی 
 کاش همیشه به حالش قرار ببخشد...که 

 
 _داوود خوبی؟ یه چیزی بگو، مردم از نگرانی.

 _تو دیگه از مردن نگو، خسته م نازی...
 

سرحالی  شدت متفاوت داوود با  صدا و لحن به  شد برای این  دل نازنین ریش 
 عصرش.

نگاه های گاه و بیگاه نرگس، دسررتپاچه اش می کرد. آن قدر حرف زده بود که 
 صدایش خش برداشته بود.

 
 حرف آخر نرگس این بود که منتظر حاج رها بمانند تا او نظرش را بگوید.

سرررش را کمی به سررمت در اتاقش چرخاند تا کمتر در معرض دید مسررتقیم 
 نرگس باشد.

 



ها نبود و برای عیادت یکی از بازاریان به همراه  چون بی خبر آمده بود، حاج ر
دیگر از همسررایگان، رفته بود و به اجبار شررام هم  پیش نماز مسرردد و عده ای

 مانده بودند.
 زنگ در خورد...

 
شانه اش  ست نرگس روی  شود که د ستش بلند  شی مانده در د ست با گو خوا

 نشست.
 خود را روی مبل مچاله کرد و داوود را با زنانه های خفته در دلش صدا زد:

 
 _سرور؟ تاج سر؟ همسر؟

 
رایش خوب بود، کاش تکرار می شررد با هم بودن شرروخی کمرنگ نازنین هم ب

به دروازه ی روز و  ندن  لت می داد برای توپ پرا یا کمی مه کاش دن شررران. 
 روزگارش...

که لبخندی وسررعت نمی  یاد بود  در آن لحظه درگیری فکری اش آن چنان ز
 گرفت روی لبانش، اما گیج نبود که نداند دل نازنین هم گیر اوست...

 
 در می کنی نازی خانم؟_داری از راه ب

سه  سه همین باید رخ و پیف کنیم وا سه، وا شت نمی ر ست مون فعاًل به گو د
 نخواستنش!
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 که خواستنش اونم حداقل تو این اوهاع، چند قلو می ذاره رو دستت دختر!
 دنیا عادتم داده به چند قلو زاییدن...

 
 کمی سکوت برقرار شد و برای حواس پرتی اش، بح  را عوض کرد:

 
 _چیزی خوردی؟

 
 نباید عشق را عاشقی می کرد با این مرد؟

 
 _نه، همه فکرم پیش شماها بود.

 داوود چی بگم که حالت خوب بشه؟
 واست چی کار کنم وقتی پیشت نیستم؟

 
 بغلم کن

 
 که دلم  

 
 خواب ابد میخواهد...

 
 داوود سرش را پایین کشید که ساعت ماشین را ببیند، داشت دیر می شد:

 



 مامان گرفته، بردنش مراقبت های وییه. _قلب
 اومدم دنبال دفترچه ش، باید برسونمش دست سبحان.

 احتمااًل شب نمی تونم برت گردونم، مشکلی که نداری؟
 

 مگر می شد مشکلی نداشته باشد؟
شت که به گرمی تن  سینه ی او، روی کدام بالش می گذا سرش را به غیر  شب 

 او باشد؟
 

 بودنش...بد عادت شده بود به 
 اما می دانست سهم مادری های ماهرخ برایش باالتر از طال بود و زندگی.

 
 _نه، مواظب خودت باش.

 فقط منم می خوام هر وقت شد و اجازه دادن، عیادت شون بیام.
 شماهام گرسنه نمونین، یه چیزی بخورین که هعف نکنین.

 خوابی. _هعف که واسه مرد نیست هعیفه، شامت رو می خوری بعدشم می
 نازی گوش به حرف می دی، باشه؟

 
 دلش لدبازی کردن می خواست، اما جایش نبود...

 
 _باشه.
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 _مراقب لوبیامم باشی، بگو هواتو داشته باشه؛ شارالتان بازی در نیاره!
 

شان، برای مراقبت باش های  شته ا هعف رفت برای لوبیای ندا تمام وجودش 
 داوود؛ لبخندی گوشه ی لبش نشست:

 
 _بهش می گم.

 _من دیگه باید قطع کنم، خیلی وقته گوشه ی خیابون پارک کردم.
 _باشه ولی من حاال حاالها بیدارم، بی خبرم نذاری.

 _باشه، فعاًل.
 

شان طبیعی نبودند یا دنیا با آن ها  ست، خود ش شی را قطع کرد و بح کرده ن گو
 فت؟سر جنگ داشت که آب خوش از گلوی هیچ کدام شان پایین نمی ر

 
 _سالم آبدی خانم.

 
 سر نازنین برگشت، محمد با چهره ای در هم کنار لنگه ی در ایستاده بود.

 گوشی را روی میز عسلی جلوی پایش رها کرد و ایستاد:
 

 _سالم، خوبی؟
 

 محمد سرش را پایین انداخت و نیسم عطرش به مشام نازنین خورد:



 
 _نه به خوبی تو و شوهرت!

 
ید که کار داوود از بح  و قرا رشرران چیزی نگفته بود، نمی دانسررت چه بگو

 خراب تر نشود اما عادت به شنیدن حرف درشت از زبان محمد نداشت.
 به پشت سرش چشم دوخت:

 
 _چرا کنایه؟

 ابراز خوشحالیت بود که حال خواهرت خوبه یا ناراحتی بابتش؟
 

 محمد بی آن که برگردد، جواب داد:
 

 دلم!_از خوشی بود که زده زیر 
 

حرصررش پنهان نمی شررد زیر پوسررته ی خونسررردی اش، روی برگرداند و با 
 چشمان برزخی سر تا پای نازنین را برانداز کرد.

از موهای مشکی اش دیگر اثری نمانده بود، زیبا شدنش هم غیر قابل اغماض 
 بود.
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ستیش، زندگی و روان بقیه رو چرا  _تو که اونو همه جوره و با هر راهی می خوا
 یختی به هم؟ر

باباتو کی سرریگار به دسررت دیدی کل عمرت، که االن مصرررفش روزی یه نخ 
 بیشتر می شه و سرفه هاشم؟

 
ساند. بازویش  سرش بود، ر سی که هاج و واج اخم های در هم پ خود را به نرگ

 را گرفت و به نازنین نشان داد:
 

 ه گفتن._اگه به دلت راه میاد و حرف نمی زنه، فکر نکن حرفی نداره واس
با خودش روزا حرف می زنه، چون شوهرش صبح تا شب گوشه اتاقش گذشته 
 ی المصبی که نمی دونم توش چی بوده و کی چی کار کرده، رو مرور می کنه!

 چون من عین خر باید جون بکنم مغازه رو پا بمونه!
 حسینم که خوش به حالش بهونه داره واسه بی خیالی طی کردن.

 
 ه بود از فرط دل مردگی:صدایش رگه دار شد

 
 _حاال اومدی این جا که پز چی رو بدی بهمون؟

رنگ و روت وا شرررده، نیم مثقال وزن اهررراف کردی؛ بغلش خوابیدنم حتمًا 
 خیلی خوبه!

 
 _محمد حرف دهنت رو بفهم.



 
صرردای نرگس از سررکوت نازنین در آمده بود، که چرا چیزی نمی گفت و دو 

 چشم شده بود برای دیدن؟
 

 _نازنین الل شدی که هر چی از دهنش در میاد، بارت کنه؟
 سه ساعت نشستی بیخ دلم، گفتی ازش؛ دوباره بگو.

 
 نازنین لبخند مأیوس و یخی زد:

 
 _دوباره بگم؟ واسه چی؟ واسه کی؟

 _اگه واجب شد ده باره بگو، واسه این بگو که حرف مفت ندوزه و تنت نکنه.
 اور دل خونواده ته.واسه این بگو که آبروت، گروی ب

 
 _چی رو بگه؟ قصه ی جدید راه افتاده؟

 
شده  شت و به اتاقش رفت. چه زود غریبه  شی اش را بردا شد، گو نازنین خم 

 بود برای جان های جانش.
ست و دنبال  شید. دکمه هایش را ب شت در چنگ زد و پو مانتو را از روی آویز پ

 روسری و چادرش دور خودش چرخید.
 ته بود، قدم هایش دلگیر و سنگین برداشته می شد.روی تختش گذاش
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 نشد که جلوی آمدن اشک سمج را بگیرد.

 آماده شد، فقط کلید در حیاط را داشت اما خانه را نه.
 

باز هم ماندن و نشستن گوشه ی حیاط خانه ی کوچک شان، برایش راحت تر 
 بود از دیدن حال غریبانه ی خودش میان عزیزترین هایش...

شبانه همه چیز را به شاید  ست و  سهراب نی شبی که داوود فهمید پدرش  حال 
 حال خودش رها کرد، امشب می توانست با همه ی وجودش درک کند.

 
کیفش را هم برداشت و به سمت در اتاق رفت، دستش روی دستگیره ننشسته 

 بود که پایین آمد و نازنین قدمی به عقب برداشت.
شتش را به در شد، پ سباند و دوباره و دوباره خواهرش را برانداز  محمد وارد  چ

 کرد.
 نرگس یک جمله گفت و او به هم ریخت، مغزش کار نمی کرد.

 
 _کدا؟

 _خونه م.
 _این جا خونه ت نیست؟

 
 پرده ی رو آمده، چهره ی محمد را پیش رویش؛ تار کرد:

 



 _فکر می کردم هست، ولی انگار دیگه نیست.
 

به طرف نازنین قدمی برداشررت. مردانه، دسررت هایش دو طرفش رها شررد و 
 برادرانه؛ حمایت گرانه او را به خود چسباند.

 
 _شوهر کردی، زبونت دراز شده نازدار خانوم!

 
 بغض کرده بود و حرفی نمی زد، بد بود که داوود کنارش نبود.

 
 _نازی مامان چی می گه؟

 نکنه واسه دفاع از اون، اینارو گفته باشی.
 ن نداره._نیاز به دفاع م

 
 محمد سرش را به سینه چسباند و نفسش را با تمام قدرت بیرون داد:

 
 _الهی شکر...

 یعنی می تونی االن ازش جدا شی؟
 

 نازنین با شتاب از میان دست های محمد بیرون آمد و با وحشت نگاهش کرد.
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 _چرا باید جدا شم؟
 

 محمد یکه ای خورد و وا رفت:
 

سررراده ها باور کردیم واویال راه انداختیم، پس االن _اگه اون فیلم اومده و ما 
 دلیلت واسه تو خونه ش موندن چیه؟

 همه کاراتو درست می کنم، بیا بشین خونه بابات.
 نه خانی اومده، نه خانی رفته.

 
هنوز هیچ کس خبر نداره نیسررتی، مامان هر دفعه یه بهونه جور کرده واسررره 

 نبودنت.
 پنهون کاری نیست.وقتی برگردی دیگه نیاز به 

 _من از داوود جدا نمی شم.
 _نازی؟!

 
 صدای مبهوت محمد، او را به حرف آورد.

 
_گفتم بهم دسررت نزده، گفتم فقط قصرردش ترسرروندن بوده؛ اما نگفتم زنش 

 نیستم...!
 زنش شدم اونم با میل خودم، راحت پا رو پا ننداختم این چند وقته.

 



 نرسید. کلی اتفاق افتاد و یکیش به گوش شما
ست از پا خطا نکرده؛  سه این که بدونم د ازش بیزار بودم ولی دلمو نرم کرد، وا

 دستمو کشوند برد دکتر.
 واسه این که بدونم چرا این بازی رو راه انداخت، منو برد سر قبر خواهرش.

 
محمد میخ خواهرش شرررده بود، دلش برای کسرری رفته بود که او را غریب و 

 راحت با خود برد؟
دی که با آبروی پدرش بازی کرد و دل همه شان را شکست، غریق نداتش داوو

 شد و همسر؟
 صدا و نگاهش سخت شد:

 
 _خواهرش چه دخلی به تو داره؟

 
نازنین کیفش را برداشت و زیپش را باز کرد. میان وسایلش دنبال چیزی بود که 

 پنهان از چشم داوود برداشته بود.
 وخت و از او حرف می کشید.باید خودش چشم در چشم محمد می د

 
شان محمد نمی دهد بنابراین وقتی تنها بود، آن ها  سی ن مطمئن بود داوود عک

 را از داخل پوشه ی سبزرنگ داوود برداشت و همراه خود آورد.
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 _واسه این که من باید می دونستم چرا دارم عذاب می کشم!
 خاطرخواه بوده! واسه این که من باید از دهن اون بشنوم داداشم یه روزی

 
 محمد دیگر جایی برای باال بردن ابروهایش نداشت، دست به کمر زد:

 
 _کی همچین خزعبالتی رو تو مخت فرو کرده؟

 تو همین مدت کم، شده خدای زمینیت؟!
 
 نازنین عکسی را انتخاب و پیش پای محمد انداخت. پوزخندی زد: 

 
 _اینو واسم تشریحش کن، درکش واسم سخته.

 
 رخورد کرد تا محمد جدی بگیرد.جدی ب

محمد با اخم، تردید و تعلل؛ خم شررد. عکس را در دسررت گرفت و چشررم 
 هایش گیر چشم هایی ماند که دو سال از دیدنش محروم شده بود...

ید برای  ثل روز اول، تپ فت و دلش م به هوا ر دو سرررال عزاداری کردنش 
 معصومیت نشسته در نگاه ساحلش...

 نین منتظر بود.سرش باال آمد، ناز
 فقط چند کلمه چسبید روی زبانش:

 
 _اینو از کدا آوردی؟



 _از تو وسایل داوود برداشتم.
 _چرا اون؟

 _چون ساحل خواهرشه...
 

چشررم های محمد خیره ماند به لب های نازنین، داوود همان مردی بود که 
 بارها از پشت سر کنار سنگ قبر ساحل می دید؟

 
ذوق و عشررق از مردی اش، مهربانی و عطوفتش؛ همان برادری که سرراحل با 

 حرف می زد؟
 

 همانی که قرار بود به دیدارش برود و ساحل را از او خواستگاری کند؟
 

 _محمد تو با ساحل فقط دوست بودی؟
من به داوود گفتم تو اهل نامردی نیسررتی. بهش گفتم کینه ای که ازت به دل 

 غلطه.گرفته و با من تالفیش کرده، از پایه 
 حاال تو بگو، خواهرت تو رو درست شناخته و پشتت در اومده؟

 
ساحل، فقط یک روز مانده بود برای از او گفتن  شت از لبخند  شم بر نمی دا چ

 و راه هموار کردن...
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روی زمین نشست و دلش مردانه به درد آمد از بار غمی که تنها به دوش کشیده 
 دلش برای دختری رفته است: بود و امروز نازنین هم می دانست روزی

 
 

 _مثل تو بود، خانوم بود با همه کم سن و سال بودنش.
یه بار تو مسریرم دیدمش. دیگه هر روز دنبالش بودم.  به در مدرسره ش چشرم 

 ندوختن، کار من نبود.
 

نازنین هم با همان چند عکس مانده در دستانش، روبرویش و بی مرز و فاصله 
 نشست.

 
سر و کله ی _باهاش یه روز ق سید  شد. مدام می تر هی نمی  شتم، را رار گذا

 داداش بزرگش پیدا شه.
 بردمش یه کافه...

 
جمع حرفامون فقط چند تا جمله مختصررر و مفید بود. خیلی خدالتی بود، به 

 زور ازش باید حرف می کشیدی.
 

 محمد اشک نشسته در چشمانش را گرفت و صدایش بم تر شد و آرام تر:
 

 اشش راهی به ازدواجش تو اون سن نیست._می گفت داد



 می گفت همه چیش بند دل داداش بزرگه ست، طاقت قهرشو نداشت...
 

 با خودش حرف می زد انگار:
 

 _منم طاقت دوری شو نداشتم...
 بهش قول دادم دو سه روز صبر کنه که با بابا حرف بزنم.

 
اعتیاد  خودت بهیه بابای معتاد داشرت، بابتش شررمنده بود ولی گفتم خانومی 

 بابات سرتره واسه تو چشم و دل مامان و بابام نشستن.
 بهش گفتم میام اجازه خواستگاری شو از داداشش می گیرم.

 
ست یه دردی دارم؛ از این که یه جا بند  ستم تو حدره، بابا می دون ش شب ن یه 

 نمی شدم و هر روز به بهونه ای از زیر کار در می رفتم فهمیده بود.
ستاش اومدن دیدنش و حرف تو همین ک سه تا از دو ستم بهش بگم، دو  ه خوا

 دهنم موند.
 

باره ببینمش ولی نیومد  رفتم خونه ولی حواسررم پی سررراحل بود، گفتم برم دو
 کالس.

کالس کنکور می رفت، دلم شررور افتاد. رفتم دور و بر خونه شررون چند باری 
 پلکیدم.
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ه باباشه؛ رفتم پشت تیر چراغ برق و یه مرد چهارشونه زد بیرون، به هوای این ک

 سرمو پایین انداختم.
پنج دقیقه بودم که یه زن چادری رفت خونه، حدس زدم مامانش باشرره که از 

 خرید بر می گشت.
 

صدای داد و هوار  ستم برگردم و برم، دیدم  شت. همین که خوا موندنم فایده ندا
 اومد و میون حرفا؛ اسم ساحل اومد وسط.

 
یک بار عزا گرفتن و درد از چشررمانش بیرون ریختن پیش چشررم  مرد بود ولی

 خواهرش که هم پایش اشک می ریخت، دل سنگینش را سبک تر می کرد:
 

 _در خونه شون یهو باز شد و همون زنه اومد بیرون.
انقد حواسررم پرت اون بود که ندیدم قیافه مردی که با دوییدن رفت تو خونه، 

 ایه ها رفتن تو حیاط خونه شون.فقط صدای دادشو شنیدم و همس
 

نیم سرراعت بعدش آمبوالنس اومد، ترسرریدم باباش بالیی سرررش آورده باشرره، 
 ولی هیچ رقمه پام یاری نمی کرد برم سراغ در و همسایه.

 یکیو بردن تو آمبوالنس ولی صورتشو پوشونده بودن.
 



شمش باال  ستاره باران،عکس را پیش چ شمش  صدای محمد مخملی بود و چ
 ورد:آ

 
 _همون مرد دومی با آمبوالنس رفت، صدای زنه قطع نمی شد.

روز بعد دوباره رفتم، پارچه سرریاه زده بودن. با ماشررین افتادم دنبال شررون، دو 
 ساعت تموم پشت درخت قایم شدم که همه شون برن.

 فقط همون زنه با یه مرد جوون موندن، نازی رفتم جلو ولی کاش نمی رفتم.
 

متری شون رسیدم، مامانش می زد تو سر و صورتش و می گفت همین که چند 
 ساحل...

نازی شکست کمرم، به خدا شکست. دو سال تو خودم ریختم و دم نزدم، رفتم 
 واسه کارای بورسیه؛ نمی خواستم بمونم.

 حتی محض دلخوشی عکس نداشتم ازش، نازی خیلی می خواستمش.
 

 نازنین... حرفی نمانده بود، نه برای محمد و نه برای
 

**** 
 

 _سبحان پاشو برو خونه، من این جا می مونم.
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 سبحان بی رمق شده بود، اما دل رفتن نداشت:
 

 _نه می مونم، خیالم راحت تره.
 _تو که راه نمیدن، رو این صندلی نشستنم جز خستگی چیزی نداره.

یه کم بخواب. صرربح  باشررم، من می مونم. برو  که نیسرررت نگرانش  نازی 
 و عوض می کنیم.جاهامون

 
 دست روی پای سبحان گذاشت:

 
_پاشررو پسررر، فردا می رم نازی رو میارم که هم بیاد دیدن مامان؛ هم ببرمش 

 خونه.
 _مطمئنی الزم نمی شه بمونم؟

 
 داوود پلک روی هم گذاشت و به پشتش فشاری آورد تا برود.

 سبحان بی میل بلند شد و با خداحافظی رفت.
سرد، یادش آمد نازنین منتظر خبر  به منوچهر پیامی داد سباند به دیوار  سر چ و 

 است.
 

شدم و  شب موندگار  شد، پیامکی با محتوای ام صل می  شی قطع و و آنتن گو
فردا صبح میام دنبالت؛ برایش ارسال کرد و چشم دوخت به صفحه ی کوچک 

 گوشی تا پیام تحویل بخورد.



 
صدای  شت که  سبحان می گذ ساعتی از رفتن  شی داوود بلند دو  ویبره ی گو

 شد.
 سبحان بود، با تعدب وصل کرد:

 
 _سبحان چرا بیداری؟ چی شده؟

 _داوود داداش نازی اونیه که اون بال رو سر ساحل آورده؟ آره؟
 

داوود با حیرت گوشی را کمی از گوشش دور کرد، او دیگر از کدا نسبت شان 
 را فهمید؟!

 
 کدا می شناسی؟ _حالت خوبه سبحان؟ تو داداش اونو از

 _داوود جوابم یه کلمه ست، آره یا نه؟
نازی یهو سررر و کله ش تو زندگی تویی که اهل و فکر زن گرفتن نبودی، پیدا 

 نشده.
 روز اول ازت پرسیدم دنبال سر تالفی که نیستی؟

 فقط بگو داداشش اون کارو کرده؟
 

 داوود از روی صندلی بیمارستان کنده شد:
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فکر می کردم که هسررت ولی یه چیزایی با هم نمی  _فعاًل مشررخص نیسررت،
 خونه.

 امشب باهاش قرار داشتم ولی تو زنگ زدی و من بی حرف ول کردم اومدم.
 حاال تو از کدا نصفه شبی آمار اونو در آوردی؟

_اومدم تو خونه، رفتم اتاق سرراحل بخوابم. دیدم آلبوم نازی کف اتاق افتاده، 
 ش نبود.حال مامان که بد شد حواسم به

عکس داداشش آشنا بود برام، نیم ساعته درگیرش بودم که اسم ساحل جرقه زد 
 تو سرم.

 
یه بار که با ساحل رفتم بیرون، همین پسره سر کوچه کشیک می داد. چهره ش 

 آشنا نبود تو محل، دیدم ساحلم زیرچشمی اونو می پاد.
ابا و منکرش شررد ولی شررب که می خواسررتم باهاش حرف بزنم، ق رریه ی ب

 دعواش پیش اومد. به کل یادم رفت، روز بعدشم برگشتم پادگان.
 

 داوود مشتش را روی پیشانی گذاشت.
 

نازنین صرربح گفته بود عکس خانوادگی هم دارد و او سرراده از کنارش رد شررده 
 بود.

 
شو  شده ولی چرا سا بد  _دیگه داره مغزم می پوکه، حال مامان با دیدن اون عک

 مامان سر پا شه، باید خیلی از سؤاالی منو جواب بده.نپرس فعاًل. بذار 



ذهنتو درگیرش نکن، بگیر بخواب تا صرربح ببینیم اوهرراعش چه طور پیش می 
 ره.
 

**** 
 

سوییچ را گرفت و  سید؛  صبح ر سبحان  دیدنش آرام تر کرد دلش را، همین که 
 به نازنین پیام داد که دنبالش میرود.

صندلی چرت زده بو ساعتی روی  د اما فکرش درگیر حرف های مانده در یک 
 دل ماهرخ بود.

 
 _داوود مامان خوبه؟

شته خطر، نرمال شده  سرش گذ شکر از  _دکترش که ویزیت کرد گفت خدارو
 هربان قلبش ولی امروزم محض احتیاط آی سی یو نگهش می دارن.

 
 نازنین خداروشکری گفت و تسبیح دستش دانه به دانه ذکر می شد.

 
 زنگ خورد و به دست نازنین سپرد تا جریمه نشود.گوشی داوود 

 
 _آقا سبحان می گه کار واجب داره باهات.

 _بزن رو بلندگو.
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 نازنین همان کار را کرد و صدای سبحان در اتاقک ماشین پیچید:

 
 _داوود بیا زودتر، مامان بی قراره.

 _چرا بی تابی می کنه؟ صبح که پشت شیشه دیدمش خوب بود.
شارش می ره باال؛ گفت پیدات کنم  _کلید کرده سمت، پرستاره دید داره ف رو ا

 پنج دقیقه بری باال سرش بلکه آروم شه.
ست  سونم. حوا سعی می کنم خودمو زودتر بر شلوغه ولی  سیرم، یه کم  _تو م

 باشه تا بیام.
 

 نازنین دکمه ی قطع تماس را زد.
 

**** 
 

بود، نمی دانست چرا از این داوود پلک نمی زد و چشم به دهان ماهرخ دوخته 
 انتظار دیوانه کننده خوشش نمی آمد.

 چه می خواست بگوید که باید می دید داوود را؟
 

شه  شی شت  شم هایش چهره ی نازنین را از پ قلب ماهرخ در دهانش می زد، چ
 می کاوید.

 شباهتش به دوست همیشگی و سالیان خوش زندگی اش، غیر قابل انکار بود.



 ه ی دلش، بها نداده بود؟چرا به شک ساد
 

 چرا انتظار چیزی را داشت که خالفش بعد از سال ها به او ثابت شده بود؟
 چه داشت که به داوودش بگوید؟

 سر پا می ماند؟
 شک نداشت پسرش را به کشتن می داد...

 این بین، چیزی سر جایش نبود!
 دیگر نفرین سهراب هم روی زخم های استخوان سوزش ماله نمی شد.

 
شرراید هم خودش خطا کرده بود که به اسررم عشررق، از حق خودش و پسرررش 
سر به مهر بماند  شد تا  سهراب  شته بود و تمام دارایی اش خانه ی کلنگی  گذ

 راز مگویشان...
 

دستش فشرده شد و چشم گرفت از نگرانی های نازنینی که از روز اول به دلش 
ود؛ که بخواهد قانون خدا را نشسته بود اما نمی شد، اصاًل ممکن و دست او نب

 عوض کند.
 

 _مامان حرفتو بزن، چی رو باید بهم می گفتی؟
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ستی اش؛ تمام آمال و آرزوهای  سته در نگاه دلبندش، تمام ه ش غرق جدیت ن
 رفته اش، لب از هم باز کرد:

 
 _زنت نباید بمونه...!

 
 اخم های داوود در هم رفت:

 
 ببینی؟ باهاش مشکل داری مگه؟_چی می گی مامان؟ نمی خوای نازی رو 

 
سش می گرفت اما  شت. نف هربان زمین، قلبش را به تالطم وا می دا هرب 

 راهی نبود جز این...
 

 _دوسش دارم مادر، ولی تو باید طالقش بدی!
 

 صاعقه زد به جان و دل پسرش!
 رگ حیاتش را با تیح خواسته اش زد!

 
 مانده بود روی گره ابروانش:داوود چشم باریک کرد و دیگر جایی برای اخم ن

 
 _می فهمی چی می گی مامان؟

 زنمو طالق بدم؟



 مگه زده به سرم؟
 

 اشک هایش روان شد و باز تیح کشید روی رگ برآمده ی گردن پسر پر غیرتش.
 

چه می گفت که فکر آتیه ی پسرررش، علت دوری و فراموشرری و تلخی زندگی 
 اش شد اما به جان خرید که او باشد.

فت از مرز پشیمانی نشسته به جانش، که کاش پسرش پدر داشت و چه می گ
 این مصیبت به جان زندگی شان نمی افتاد.

 
 داوود خم شد، چشم در مقابل چشم؛ دلش قرار بود تا کدا بازی بخورد؟

 
_مامان گفتم حالت خوب نیسررت حرفاتو بذار واسرره یه وقت دیگه، ولی گفتی 

 واستی زود بیام؟االن باید بگی. حرفت این بود که خ
 داوود زن نگرفته که پس بفرستتش خونه باباش!

 
 دستش را به سمت در نشانه گرفت:

 
 _کنیزک مطبخ نشین منه؟!

 آوردمش بشه حریم حرمم، نه زن حرمسرای شاهانه م!
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تو بگو االن شبه، به موت قسم منم می گم هست؛ ولی همون قدر که تو جات 
 این دل صاب مرده ست. رو جفت چشامه، جای اون دخترم کنج

 هر چیو که ببازم، اونو نمی بازم.
 همه داراییم طلب دنیا بود، پسش دادم و تموم!

 ولی نازی تموم طلبم از خدای خودم و توئه!
 

یه شبه فهمیدم اونی که از غم خماری و کثافت کاریاش، شب به شب از سایه 
 نیست. ی نبودنش رو سرم گله می کردم؛ اصاًل رگی از تنش تو تنم

 
یه شبه فهمیدم خواهری که همه هوش و حواسم پی خوشی و عاقبت بخیریش 
بود، رگ زده تو حموم اون خونه افتاده و من نفهم نفهمیدم دلش لغزیده واسرره 

 غریبه!
 

 دیگه با داوود بازی راه نندازین، بسه واسه همه عمرش.
 به هر کی و هر چی که می پرستی بسه...

 
ستاد،  ست ای سری و ریخته روی گفت و را ستی به موهای بیرون آمده از رو د

 پیشانی ماهرخ کشید و عقب گرد کرد.
 

 _با خواهرت خوابیدی داوود، خواهرت شده زنت!
 چطور می خوای زنت بمونه؟



 رفتی دختر رها رو گرفتی!
 خواهرته داوود، رگ و پی تنش از خون نشسته تو تن توئه!

 
 قلبش به هم ریخت.صدای ماهرخ به هده بلند شد و ریتم 

 اما قلب داوود از حیات ایستاد!
 دنیا از جریان و زمان و زمین از نبض افتادند...

 
 پرستارها به داد ماهرخ رسیدند و سعی در کنترلش داشتند.

داوود فقط زل زده بود به چهره ی نازنینی که شررباهت چندانی میان شرران نبود 
 اما...

 
 زد، باید سراغ که می رفت؟امایش حکم مرگ داوود را ام اپ می 

 باید خوشحال می شد که پدر دارد آن هم از جنس حاج رها؟
 باید می گریست به حال خود که ام المصائب دنیا شده بود؟

 
باید سررراغ سررهراب بی شرررف می رفت و از او می خواسررت حقیقت تحریف 

 شده ای که به خوردش داده بود، این بار راستش را بگوید؟
 

شت تا او باید بر می  شت و به ماهرخ می گفت کاش رازش را راز نگه می دا گ
 همه چیزش را به یک جمله، از کف ندهد؟
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 باید به نازنین می گفت خواهر؟!
 

 همه ی غم عالم یک سو، نسبت غیر قابل باورش با همسرش یک سو!
 به کدام دین و مذهب پیش رفته بود که عاقبتش از یزید بدتر شده بود؟

 سفره اش بلند کرده بود که فعل حرام مرتکب شده بود؟ نان که را از
 

 اصاًل خودش چه بود؟
 حرامی؟!

 ماهرخ چه کرده بود با او؟
 

 قلبش می سوخت، چیزی نیش می زد به گوشه گوشه ی قلب ناکوکش...
 مگر می شود با زنی هم بستر شد که اسم خواهرت را یدک می کشد؟!

تنی اش، انتظار بارور شرردن و بچه دار  دنیای خدا وارونه شررده که او از خواهر
 شدن داشت؟

 
نازنین آن قدر از دیدن حال ماهرخ و داوود شرروکه شررده بود که جررت و توان 

 تکان خوردن نداشت.
همان جا کنار در، منتظر ایما و اشاره ای مانده بود که داوود او را به خود بخواند 

 ای دیگر بود؟اما مسخ چه بود که نگاهش به نازنین اما حواسش ج
 

 سبحان خود را به آن جا رساند و از اوهاع پیش آمده، برق از سرش پرید.



 
 داوود با آن همه ابهت و ایستادگی، این بار از پا افتاد و نقش بر زمین شد...

 
 نازنین از سستی در آمد و جیغی از ته دل کشید و به صورتش چنگ زد.

شده ی ته باغی را شک  شه خ سی با تبر  سبحان درخت از ری ست که ک می مان
 دو نیمه اش کرده است.

 
ماهرخ افتادن داوودش را که دید، اختیار هررربان های قلبش از دسررتش خارج 

 شد...
شان؛ نازنین بی حال روی زمین  صدای دویدن های پرستاران، برانکارد آوردن 

 افتاده را سر پا کرد.
 

 کوه ستبرش چه شد؟
 د؟پناه روزهای رنگی اش به خاک افتا

 
هیچ کس حال خود داوود را نمی فهمید، همسرررش خواهرش بود و او هر چه 

 خواست از پا نیفتد؛ نشد.
 

 ی اندازه جا به
 نیست... تنهایِی من ، در من
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 سقوط از برج میالد، دردش کمتر بود و به یک باره جان از تنت می رفت.

 حال باید ذره ذره آب می شد؟
 باس به تنش پاره کردند.داوود را روی تختی گذاشتند و ل

 نازنین امن یدیب خواند و م طر بود به رحمت خداوندش...
 

 سبحان تا شده بود از درد.
 اگر خدا را رو به قبله عبادت می کرد، داوود قبله نمای اش بود...

لرزش تنش خارج از اختیار و فرمان مغزش بود، حتی یک بار هم به نبود داوود 
 فکر نکرده بود.

 
شید، نازنین  سته بود، ماهرخ نامنظم نفس می ک ش دعا می خواند و به التماس ن

 داوود هربان نداشت و خدا ناظر حال بندگانش...
 

 پرستاری به داد نازنین رسید و او را از پشت شیشه برد و یکی هم پرده را کشید.
تکان دادن سرربحان دو مرد پیل تن می خواسررت، محال بود تا جوابی نگیرد از 

 کان بخورد.پشت در ت
 

روز نحسرری زده ای بود که هر کدام گوشررره ای بی تکاپو، در حال جان دادن 
 بودند.



سبحان پی حال  شود و  هعیت داوود مطلع  ست از و نازنین با التماس می خوا
 مادر و برادرش.

غریبانه ترین فریاد از دل بی صرردای داوود بود که هیچ گاه برنخواسررت و در 
 نطفه خاموش ماند...

 
 _برادر من پاشو، چرا این جا رو زمین نشستی؟

 
نگاه یخ زده ی سرربحان باال آمد و چشررم دوخت به مردی هم سررن و سررال 

 خودش.
شم انتظاری  شاقی نبود که چ سوزی به چهره اش زل زده بود و حدس  مرد با دل

 و کم صبری، کار سبحان را به این جا کشانده بود.
 ر دستش بگیرد اما واکنشی از او ندید.دستش را دراز کرد که دست سبحان را د

 
 ناچار دست زیر بازویش انداخت و یا علی گویان حرکتش داد:

 
 _پاشو، از این جا نشستن دردی درمون نمی شه و مری ت خوب نمی شه.

 _دو تان.
بده، برو نمازخونه دو رکعت بخون دلت قرار بگیره  _ان شررراپالله خدا شررفا 

 داداش.
 _داداشم اون جاست.
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شم چرخاند روی درد مر شته بود، چ سبحان را تقریبًا روی پاهایش نگه دا د که 

 نشسته در چهره اش:
 

 _پس توکلت کو؟
 ببرمت وهو بگیری؟

 
سته بود و  ش صندلی ن ست نگاهی انداخت، نازنین روی  سبحان به چپ و را

 دست بر سرش؛ ناله می زد.
 دستش را رها کرد و روی شانه ی مرد گذاشت:

 
 بده، می رم پیش زن داداشم؛ بعد نمازخونه می رم._خدا خیرت 

 _جز دعا کاری بر نمیاد.
 برو، امیدت به خودش باشه.

 
سرربحان با قدم هایی ناموزون به سررمت ردیف صررندلی های راهرو رفت و بی 
حرف جایی نزدیک به نازنین نشررسررت و سرررش را خم کرد و میان دسررتانش 

 فشرد.
 

این جوری شررد؟ مگه ماهرخ خانم چی _خبری نشررد آقا سرربحان؟ چرا داوود 
 گفت؟



 واسه چی همه بالها مسیرشونو کج می کنن طرف داوود؟
 

 مگر چند بار به دنیا آمده ایم؛
 میریم...همه میکه این 

 
با هر حرف، اشرررک نم گرفته چهره اش را در می نوردید و به چانه ی لرزانش 

 ختم می شد.
 ای نفس کشیدن هر دو عزیزش.سبحان هم بغض کرد، نفسش را می داد به به

 
 _زن داداش من می میرم طوری شون شه.

 انقد ازش توقع داشتیم و نه نیاورد.
 

یه عمره آویزونشرریم و شرردیم بختک، نمی دونم بین اون و مامان چی بود که 
 داوود داداشم از پا افتاد.

 حتی واسه ساحلم این جوری نشد، داوود ستون خونه مونه زن داداش.
 ن چه غلطی بکنم؟بی اون م

 
شده  سر باز  سش تند تند پاک می کرد و باز بغض  ستین لبا شک هایش را با آ ا

 اش، دل هر بیننده ای را به درد می آورد.
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سبحان تازیانه می شد  شکش، حرف های  شید روی لب های خ نازنین زبان ک
 به رویش؛ چقدر دلش بیشتر از همه وقت، داوود را می خواست.

 
که داوود بی مقدمه روبرویش ایستاد و وقت خواست حرفش را یاد روزی افتاد 

 بزند و او متکبرانه از کنارش گذشته بود...
یاد روزی که بعد از دو ماه، قبول کرد و با صحنه سازی داوود؛ وارد زندگی اش 

 شد.
 

تعداد لبخندهای داوود قابل شررمارش بود، از حد شررمارش انگشررت های دو 
 دست خارج نمی شد.

م زندگی کرده بود مرد مهربان و دوسررت داشررتنی ثانیه به ثانیه ی این چقدر ک
 روزهای خاکستری...

 
 _زن داداش تو پاشو برو خونه بابات، هر خبری شد من بهت زنگ می زنم.

 
نازنین دستی به صورتش کشید و آه سینه سوزش، جای حرفی برای ادامه دادن 

 نگذاشت.
 

 _زن داداش یه سؤال بپرسم؟
 

 لبخند غمناکی زد و سری تکان داد.نازنین 



 
 _داداشت با ساحل دوست بوده، آره؟

 
نازنین لب هایش را به هم فشرررد، همه ی مردان زندگی اش به نوعی گرفتار و 

 دردمند بودند.
 

 _دوست نه، ولی باهاش حرف زده که بیاد خواستگاری.
یه اتفاقی و اسررره می گفت همون روزی که اومده نزدیک خونه تون، فهمیده 

 ساحل افتاده.
ما هیچ کدوم نمی دونسررتیم به کسرری عالقه داره، چند ماهی تو خودش بود و 
یهو کاراشررو درسررت کرد واسرره رفتن که ق رریه من و داوود پیش اومد و اونم 

 موندگار شد و قید بورسیه شو زد.
 _داوود اینو از کدا فهمیده؟

 وم تو دیدم یادم اومد.من داداشتو دیده بودم، یه بار ولی دیشب که عکسای آلب
یادم مونده بود چون دیدم سرراحلم حواسررش به اونه، ولی نشررد باهاش حرف 

 بزنم؛ سرباز بودم.
_نمی دونم کی گفته به داوود، ولی چند تا عکس ازشررون داشررت وقتی با هم 

 بیرون رفته بودن.
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شتند که  سی را ندا سرش را باال آورد و با کمی اخم به فکر فرو رفت. ک سبحان 
 داوود به او اعتماد کند تا زاغ سیاه خواهرشان را چوب بزند.

اهل این کار نبود، پس این وسط نفر سوم ماجرا از کدا سر و کله اش پیدا شده 
 بود؟!

 
 _ساحل هیچ وقت باهاش حرف نزده که بخواد چیز خاصی بگه؟

 
 نازنین چشم بست و سخنان محمد را مرور کرد:

 
 و فقط چند کلمه باهاش حرف زده. _می گفت ازش خدالت می کشیده

 گفت روز فوت ساحل وقتی رسیده در خونه، یکی در اومده از اون جا.
چند دقیقه بعد ماهرخ خانم رفته خونه و صردای جیغش بلند شرده، آخری هم 

 انگار داوود بوده.
 

 سبحان سری تکان داد:
 

ن، بیرو _همش تقصیر منه احمق بود، تازه اومده بودم از خدمت. صبحی رفتم
سط، دماغ  شت کله م؛ با هم دعوا گرفتیم و اون و یکی بهم گیر داد و منم باد دا

 پسره شکست.
 

 مدبور شدم به داوود زنگ بزنم و جریان رو بگم، اونم خودشو پاسگاه رسوند.



نمی دونم پول دماغ اون پسررره رو از کدا جور کرد ولی کارمون که تموم شررد، 
 رفت.روشو ازم گردوند و جلوتر 

 
آخه هر چی در میاورد، خرج ماها می کرد. اون موقع قسررط سرریسررتم سرراحلم 

 گردنش افتاده بود.
 منم با اون خریتم باع  شدم دیر برسه خونه و...

 
 سبحان موهایش را با دو دست کشید:

 
_همیشرره مایه دردسرررش بودم، می گفت از حقت دفاع کن ولی دسررت رو 

 هعیف تر از خودت بلند نکن.
 اگه هار می شدم، واسه هر کی بهم می پرید؛ شاخ و شونه می کشیدم. ولی من

یه مدت بود بی خیال این بچه بازیا شده بودم ولی نمی دونم چرا اون پسره سر 
 یه تنه زدن، متلک بارم کرد و هر چی لقب خودش بود؛ بار من کرد!

 
دم فتامنم که دیدم همه دارن می بینن مون و ساکت موندنم خیلی هایع ست، ا

 به جونش.
 حالم گرفته بود، داوودم که پولو داد یه نیم نگاه خرجم نکرد و رفت.

که از داوود حرف  نه  نا رو متر می کردم و دیرتر رفتم خو یابو واسررره خودم خ
 نشنوم.
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 _باباتون کدا بودن؟

 
 سبحان پوزخند پر رنگ و جان داری زد:

 
 _بابا؟

 !من اونو سگ پاسوخته ی خونه مونم نمی شمرم
بدتر از  پاتوق کثافتای  یا می رفت  ید مشررغول دود کردن  تاقش می چپ یا تو ا

 خودش.
داوود که می گفت وقتی رسرریده خونه، اصرراًل نبوده. مامانم که یادمه گفت اون 

 روز از صبح که زده بیرون از خونه؛ دیگه برنگشته.
 

با نازنین همان طور که چشررم از در آی سرری یو نمی گرفت، سرراکت ماند اما 
 تردید برگشت و به سبحان نگاه کرد.

 
 _باباتون از اول همین اندازه الغر بودن؟

_اون زپرتی جوونیاش درشت تر بود ولی از وقتی من راهنمایی بودم، مصرفش 
 رفت باال و شد همین روکش استخون که دیدیش.

سیده؛ باباتونم که شما اون روز گفتین دیر رفتین، داوودم که بعد مامان تون ر _ 
 چهارشونه نیست. پس اونی که محمد گفت از خونه در اومده، کی بوده؟

 



 سبحان هم نگاهش را به چشمان سؤالی نازنین دوخت:
 

 _کدوم مرد؟
 ما کسی رو نداریم که خونه مون رفت و آمد داشته باشه اونم وقتی ماها نبودیم.

یه  و _محمد گفت سررر کوچه منتظر بوده سرراحلو ببینه، بعد در خونه باز شررده
 مرد زده بیرون.

 گفت چهارشونه بود و اون فکر کرده باباتونه. یه چیز دیگه م هست.
 _چی؟

 
 نازنین دست در کیفش برد و عکس ها را بیرون کشید. روبروی سبحان گرفت:

 
 _این عکسا رو یکی داده به داوود، با همینا افتاده دنبال داداشم و اونو پیدا کرده.

 فت و اومد؛ که قبول کردم باهاش حرف بزنم.اومد سراغ من، اون قد ر
 

باید سررانسررور می کرد بخشرری از اتفاقات افتاده را، که نگاه سرربحان به داوود 
 عوض نشود:

 
_بعدشررم که جریان ما پیش اومد و نمی دونم چطور بابامو راهرری کرد به این 

 عقد و ازدواج.
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 سبحان غرق فکر بود که صدایی توجهش را جلب کرد:
 

 داوود بختیاری. _همراهی
 

 هر دو با سرعت بلند شدند و به سمت آی سی یو دویدند.
 

 _ماییم، چی شده؟ حالش چطوره خانوم؟
 

 پرستار دستانش را باال گرفت:
 

 _آروم تر، خداروشکر خوبه. فقط باید پرونده تشکیل داده بشه.
 _چرا حالش بد شد؟ مشکلش چی بود؟

 
 ن کرد:پرستار نگاه دلگرم کننده ای به نازنی

 
_مشکل حادی پیش نیومد براشون اما فشار عصبی شدید باع  شد بدن شون 

 سست شه و ما احتمال ایست قلبی دادیم.
 امشب ان شاپالله اگه موردی نبود منتقل می شن بخش.

 
 _ببخشید ماهرخ موسوی چطوره حالش؟



شما دیروز با  شت اما چون  شکلی ندا شونم خوبن، نوار قلبی که گرفتیم م _ای
 مون علت بستری شون کردین شبو همین جا می مونن.ه
 

 سبحان و نازنین نفس آسوده ای کشیدند.
 

 _خوش خبر باشین خانوم.
 _خواهش می کنم عزیزم.

 _اگه داوود بختیاری منتقل شه به بخش، می تونم شب بمونم؟
 

 سبحان چشم چرخاند:
 

 _زن داداش خودم می مونم، تو برو خونه.
 

 موهع خود ایستاد:نازنین مصرانه روی 
 

 _من بی داوود جایی نمی رم، تا نبینمش خیالم راحت نمی شه.
 

 پرستار که قصد رفتن داشت، جواب نازنین را داد:
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شب  صورتی می تونین  شما فقط در  شن و  ستری می  _عزیزم بخش مردان ب
 بمونین که اتاق خصوصی واسشون بگیرین.

 بتونم پیشش بمونم._موردی نداره، اتاق خصوصی می گیریم که من 
 

 سبحان پوفی کشید و کنار گوشش با حرصی آشکار گفت:
 

 _زن داداش کپی خودشی، واقعًا یک دنده ای!
 

شان هم  سر لدبازی ا شباهت  نازنین لبخندی زد و از هیچ کس پنهان نبود که 
 برای دلش همچون خنکای نسیم بهاری بود.

 
 ن، همه کار می کنین._واسه داشتن اونی که دوسش دارین همه چی می شی

 
 سبحان هم که خیالش راحت تر شده بود، شیطنتش گل کرد:

 
 _واسه خاطر همین هر کاری، می خوای شب بمونی پیشش؟

 
 سبحان قد و باالی نازنین را از نظر گذراند:

 
 _خر شانسم که هست، راحت جات می شه رو تخت!

 



را می خواسررت  لب نازنین به لبخندی باز شررد و چقدر دلش آ*غ*و*ش امنش
 که قلبش آرام بگیرد.

 
_االن اگه مامان این لبخند ژکوند تو رو می دید، بی بر و برگرد می گفت چه 

 ذوقی ام می کنه دختره بی حیا!
 

نازنین بیشررتر خندید و تمام وجودش پر می کشررید برای لمس زبری ته ریش 
 داوود، حتی اگر به چشم تمام دنیا بی حیا به نظر می آمد...

 
 نه آبم که رد شوم ، نه سنگم که سفت ! 

 من از جنس دلم ، آدمم ، دوستت دارم !
 

 _زن داداش من می رم کاراشو اندام بدم، بیا یه بار به حرف منم گوش بده.
 همش که نباید گوش به حرف شوهرت باشی، منم داداش شوهرتم.

ت دنبالبرو خونه، شررب که منتقلش کردن نامردم اگه خودم هر سرراعتی که بود 
 نیام.

 برو بازم با داداشت حرف بزن، شاید چیزی یادش اومد.
 

 نازنین لب های آویزانش را از هم فاصله داد:
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 _می خوام بمونم.
 

 سبحان چشمش را چپ کرد:
 

لت، نترس خودمو رو  با یام دن به جون خودش م مت.  یا ببر _نترکی دختر، ب
 تختش جا نمی کنم!

 می کنه بیرون.اون منو ببینه، با تیپ پا پرتم 
 _قول؟

 _به شرفم.
 

نازنین با اکراه پذیرفت و رفت. شاید کمی با محمد حرف زدن، به حل موهوع 
 کمک می کرد و با دل خوش شدن به همین کار؛ به خانه ی پدری رفت.

حاج رها همان شب، بعد از برگشتن به خانه از موهوع پیش آمده میان نازنین 
 و داوود با خبر شده بود.

 
بود و دل نگران دخترش، کمی آسوده تر شد اما باز هم برخورد داوود زخم  پدر

 بدی به دلش زده بود.
تنها چیزی که باید این بین از آن سررر در می آورد، پیدا کردن نسرربت داوود و 

 ماهرخ بود.
 



ها هم  گذر سرررال  نده بود؛  ما ماهرخ در ذهنش  کارش،  مام اف یان ت جایی م
 شان را از او بگیرد.نتوانست یاد روزهای جوانی 

 
 _بابا؟

 
 فکرش را از میان هدوم خاطراتش بیرون کشید:

 
 _بله؟

 _نازی االن پیام داد گفت تو راهه داره میاد خونه.
 _بیاد بابا جان، قدمش رو چشم ولی تنها داره میاد؟
 _پرسیدم ازش، گفت برادر شوهرش می رسونتش.

 
 خواست.حاج رها باشه ای گفت و محمد دلش حرف زدن می 

 
 _محمد حرفتو نخور، بزن.

 _وقت داری یه کم باهات حرف بزنم بابا؟
 _آره وقت دارم، بیا تو پسر.

 
شام گرم بود، خیالش  سرش با آماده کردن  شد و از این که نرگس  محمد وارد 

 راحت بود.

http://www.roman4u.ir/


 
 _می خوام حرفایی رو بزنم که جز خدا و نازنین، کسی ازشون خبر نداره.

 پای شوهرش وسط اومده، با خبر شده. یعنی اونم از وقتی
 _در مورد چیه؟

 _بهتره بگین کی!
 من نمی دونستم داوود برادر همون دختریه که من دو سال پیش می خواستمش!

 
رهررا چشررم ریز کرد برای درک حرف پسرررش، پس همان فکری که داشررت 

 درست بود که دل پسرش سر خورده بود.
برویش، از روز اول آشنایی اشان گفت سرش را تکان داد و محمد با نشستن رو

 تا روز رفتنش.
 بغض کرد و فرو دادش...

 
**** 

 
 داوود سینه ی خش دارش را صاف کرد و تک سرفه ای زد.

شده بود اما فقط حال جسمی اش، روحش خسته تر از هر زمانی  حالش بهتر 
 بود.

 
 ُگَمم در البالی افکارم

 افکاری زخمی و سرکوب شده!



 وا نشده ، پس زده شده!ُعقده هایی 
 مثل یک جسدی بی روح و در انتظار دوباره ی تکرار...

 تکرار روزهای تکراری و جبری م حک
 خسته از عادت و تیک تاک ساعت اتاق... خسته از روز مّرگی ها

خسته از تسلسل ، خسته از پریودهای دردناک زندگی ، خسته از ترسیم رسیدن 
 ار...به انتها و باز آغازی دایره و

 خسته از رسیدن به اول خط ، پّله ی اول
 چه چیز را گم کرده ام که درونم این چنین آشفته است؟!

 خدایم را ؟ 
 اتاقی سرد و خسته که مرا می پاید...

 اتاق پسرک تنها و شب های سردرگمی که او را به ُسخره گرفته اند.
 

؛ نه سررپر کندباید از همسرررش هم دسررت می کشررید، جبر دنیا نبود که باز سرری
 حکم خدایش بود.

گوشه ای از تمام افکار به هم ریخته اش، گریزی زد به حاج رها و باور این که 
 او پدرش باشد.

 
 خنده دار بود، به پدر خودش پاتک زده بود؟!

 به خواهرش.....
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تصررورش هم مشررمئز کننده بود، نمی توانسررت فکر کند اتفاقی در سرررش؛ در 
 تاده اما مگر ممکن بود پیوندشان باقی بماند؟دلش، نسبت به نازنین نیف

 آن هم با این نسبت؟
 

شای بازی دیگر برگ  شده بود میان ورق های بازی، که فقط به تما شبیه جوکر 
 ها می نشست و شبیه دلقکی بی مصرف به نظر می رسید.

لب هایش خشک شده بود و آب می خواست، دستش را تکان داد و دردی در 
 سینه اش پیچید.

 
 _آقای بختیاری بهترین؟

 
 گوشه چشمی انداخت و آرام جواب داد:

 
 _آب می خوام.

 _االن می گم بهتون بدن، داداش تون پشت در منتظره.
 سرم تون که تموم شد، منتقل می شین بخش.

 خانواده تون اتاق خصوصی گرفتن که همسرتون بتونه شب کنارتون بمونه.
 _نیازی نیست، خوبم.

 
به چهره ی پر اخم داوود زل زد، زیادی سرررد بود نسرربت به  پرسررتار با تعدب

 همسرش.



 
 _ولی ایشون خیلی مشتاق موندن پیش شما بودن.

 
 داوود سکوت کرد، چه می گفت؟ 

 که او مشتاق تر است برای استشمام عطر ح ور همسر خواهر شده اش؟!
 
 

 پرستار فشار داوود را گرفت و شروع به یادداشت کردنش کرد:
 

 ساعت دیگه منتقل می شین._یک 
 _مادرم چطوره حالش؟

 
سرش  سرش را چرخاند و به ماهرخ نگاهی انداخت که چند تخت با پ ستار  پر

 فاصله داشت و خوابیده بود:
 

 _خانوم موسوی هم خوبن، ولی شب این جا مهمون ما هستن.
 _ممنون.

 _خواهش می کنم.
 

 سراغ بیمار کناری رفت.پرستار کارتابل را به کناره ی تخت آویزان کرد و 
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داوود هم غرق این ماند که چگونه نازنین را به نیامدن راهرری کند که آمدنش 

 مصیبت بود.
 

 بیمار غمم...
 عین دوایی تو مرا...

 
سرش  شد نگاهش را به هم هم حس ح ورش را می طلبید و هم نه، مگر می 

 عوض کند؟
 امش...مگر ممکن بود چشم بگیرد از آن قهوه ای لبریز از آر

 شاید باز هم خواب مسکن سر در حال انفدارش می شد.
 

**** 
 

 _داوود االن خوبی؟ راحتی؟ درد نداری؟
 

 داوود خودش را روی تخت جابدا کرد و بی حوصله به او پرید:
 

 _سبحان مخم رفت، اگه تو بذاری آره خوبم.
 

 سبحان خواست با شوخی و مزاح سرحالش بیاورد:



 
 خواد دیگه این قیافه اومدنات واسه چیه؟ _خب بگو دلم زنمو می

 _نیازی به اومدنش نیست.
 

 ابروهای سبحان باال پرید:
 

سط همین اتاق حلق آویزم  شای منم که مخملی! زنت و _االن اینو گفتی و گو
 می کنه اگه نرم دنبالش.

 _گفتم الزم نیست، حرفو یه بار می زنن سبحان.
 االن بابت همون داری ناز میای؟_نکنه تو مسیر، به هم گیر دادین و 

 
 صدایش باالتر رفت:

 
 _سبحان بسه دیگه.

 
 سبحان با دهان باز ماند چه بگوید!

 نه می توانست حرف روی حرف او بیاورد و نه قولش به نازنین را ندید بگیرد.
 

 _داوود به خدا ازم قول گرفته، به زور و وعده وعید فرستادمش.
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 کاش همان آی سی یو ماندگار شده بود. داوود دیگر کالفه شده بود،
 

 _بگو نیاوردنش بخش، هر کاری می خوای بکن غیر آوردن اون.
 _اون! از کی تا حاال؟

 امروز به مغزتم فشار اومده؟
 

 صدایی از داوود بلند نشد.
 

 _داوود واقعًا به تیپ و تاپ هم زدین؟
 آخه به رفتار نازی نمی خورد که شما دلخور باشین از هم.

 نازنین._
 _بمیرم من از دست جفت تون، راحت شم!

از اون ور می گه برم دروغ به نافش ببندم و نیارمش، از این ور رو شکسته صدا 
 زدنش میخواد منو بخوره!

 حالت خوش نیستا برادر من!
 من این وسط هیچ کاره م، خر نیستم که بخوام کیسه بوکس دو تا کله شق بشم.

 نیاد؛ جوابش با خودت.می رم بهش می گم گفتی 
 _سبحان؟

_مرد داداش، از دسررت تون مرد؛ حلواشررم واسررت میارم بخوری زودتر از رو 
 تخت بلند شی.

 



غر زدن هایش هم مختص خودش بود، اگر نازنین می شنید او مخالف آمدنش 
 است؛ محال بود شبانه راه نیفتد!

 
 _بگو بخوابه فردا بیاد، راهی نیستم شب بمونه بیمارستان.

 _طوریت می شد اینو از همون اول بگی؟
 باشه می گم شوهرت واسه در و دیوارای اتاقم غیرتی می شه زنش بیاد!

 برم یه دو تا کمپوت بگیرم واست، تا صبح تلف می شم این جا!
 _سبحان برو دیگه.

 _زنت رو تختت حساب باز کرده بودا!
 کنارت.... می خواست منو بفرسته دنبال نخود سیاه، که خودش اون جا

 _سبحان!
 _رفتم بابا، ماشاپالله چه غری می زنی تو!

 
**** 

 
نازنین تا خود صبح و زدن سپیده، به گریه نشست و آغوش برادرانه ی محمدش 

 هم عطر تن داوود را برای آرام شدنش نداشت...
 

زن که می شرروی، هنوز همان دختر خانه ی پدری ات هسررتی؛ همان خواهر 
 همیشه خواهر شده.
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 همان که مغز بادام است برای دل مادر بزرگ و پدربزرگش.
 

 اما همسر که می شوی فقط میان حدم بازوان مردت، همسر می مانی...
سینه ی مرد تمام عیار زندگی  شتن روی  سر گذا شوی، باز هم با  مادر که می 

 ات؛ مادری می کنی برای پاره ای از تن ستون خیمه گاه قلبت...
 

هررربان قلب و نفس های دو سرره در میان عمیقی که می کشررید آرام نمی شررد 
 برای باز شدن راه گلویش و بیشتر زار زدن...

محال بود داوود نخواهدش آن هم وقتی با تمام غرورش، محبت عمیقی را از 
 البالی تک واژه های ماالمال مهرش می چشید و خانه ی دلش آباد تر می شد.

 
ی کرد حرف میان داوود و ماهرخ، گرفتن چیزی این وسررط بود و خدا خدا م

 جان او و دوری اش از ماه مهتاب این روزهایش نبوده باشد.
سرربحان وقتی صرردای هق هق نازنین را شررنیده بود، فحشرری جانانه نثار هفت 
پشت داوود کرده بود و شرمنده تر شده بود از این بی دست و پا بودنش مقابل 

 خواسته ی برادرش.
 

د دلگیر بود که او را پس زده و  تنها در میان جمع، به حال خود وا نازنین از داوو
 گذاشته بود.

 
 یا به میدان نیا، یا تمام بیا



 جنگ کاهالنه همیشه 
 به نفع دشمن است؛

 هیچ موجودی 
 نفرت انگیز تر از

 عاشق نیم بند نیست...!
 

شبیه بود، هر دو گیر خواهر و  شقانه های نازنین و محمد چه به هم  برادری عا
 بودند که یکی زیر خاک بود و دیگری روی تخت...

نازنین مغموم گوشرره ی تختش نشررسررته و به یاد و مرور عذاب کشرریدن های 
 داوود، دلش به هم می خورد و دوری اش را بیش از این تاب نمی آورد.

 
شم دوخت  شتانش زد و چ سبیده میان انگ سیگار چ سو، حاج رها پکی به  آن 

 ش پیش رویش...به هوای گرگ و می
 پسرش هم در پی عشق دویده و نرسیده بود.

ستخوان  شدن روی زخم الی ا شد برای نمک  تاریخ درس می داد و تکرار می 
 شان!

 
ستش مچاله  سیگار به فیلتر رسیده را میان د شید و  شت گوشه ی لبش ک با انگ

 کرد و دلش هم به همراهش مچاله شد.
 ن، مرهم می شد.زخم هایش را با عشق دادن به این و آ
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عمری صرردایش مانده بود در گلو و جز خدا کسرری نمی دانسررت به این مرد 
شکسته و پاشیده از هم، چه گذشت وقتی شنید آن که در طلبش بود و پای میز 
قمار عشررق به برادرش؛ ناچار و حیران و به اصرررار او و برخالف میل دلش، 

که او حتی از راه دور آن را هوای هوایش را از کف داد؛ جانی ندارد و نفسرری، 
 نفس بکشد...

 
اگر همان روزها حرف می زد و به حرمت برادر، عشررقش خط قرمزی برای رد 
نشردنش نمی شرد؛ شراید امروز در گیر و دار این خطوط به هم ریخته ی خط 

 الررس زندگی اش نبود.
 

شد، به یاد شق به خواهرش نبا ست داوود تاخت که بازنده ی ع  حال که می دان
شق  شرمنده ی ع سته ی دلش عبور کرد تا  خودش افتاد که او هم روزی از خوا

 و گذشت برادر بزرگترش به خود نشود.
 پدر و پسر چه شبیه و چه از هم دور...

 
 

 _رها؟
 سرش را چرخاند و سوزشی کف دستش احساس کرد.

 آن قدر زخم خورده بود که دیگر به هر آتشی، شعله نمی کشید...
 



شال  شم دوخته بود نرگس  شانه هایش پیچانده بود و به او منتظر چ بلندی دور 
 که از سر شب از همانی هم که بود، بیشتر در خود فرو رفته بود.

 
 _چرا بیداری خانم؟

ها، نکش تو رو به جون  ست ر سورت نی ست به خودت و قلب نا صاًل حوا _ا
 بچه ها نکش.

ست نرگس خانم، اگه هر چی که عم سم دادن خوب نی ری رو هم اومده؛ با _ق
 این دودم نره بیرون که دیگه این قلبم واسه ما می شه کاغذ باطله ی تو سطل.

سقف رو  ستم که رحم به خودت و  شنیدن نی _حرفی داری و دردی، من الیق 
 سرمون نمی کنی؟

خراب می شرره نباشرری رهررا، منو عمری غرق خوشرری کردی؛ یه بار محرم 
 ندونستی واسه این حال و روزت.

 
 نرگس نم نشسته در چشمانش را با گوشه ی شالش گرفت:

 
شمم می  شبایی که پنهون از چ شون یه طرف، تو و همه  _غم بچه ها و عاقبت 
زدی بیرون و بی تاب چیزی بودی که منه زنت بعد این همه سررال؛ هنوزم نمی 

 دونم چیه، یه طرف رها.
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شی نبو شه بودی. حرف داری منم حرف دارم ولی نگفتم، نه این که گو د؛ همی
 ولی انقد تو خودت بودی که نمی شد هم بخوام مرهم باشم و هم زخم.

 
سیاهی  سفیدی و  شتند و هیچ کس این میان خوش مطلق نبود،  همه حرف دا

 رسانده بودشان به خاکستری شدن.
 

ستی اویی  شت اما هنوز هم با هر گام، می دان سالنه قدم بر می دا سالنه  ها  ر
ندارد و می توانی رویش حسرراب کنی با خیالی جمع و که هسررت کم از کوه 

 دلی گرم؛ که تا هست، کسی پشتت تنهایی ات را فریاد نمی زند...
 

_نرگس خانم دلت پره از ما، بریم یه چایی بده بهمون و هر چی تو دلت مونده 
بریز رو میز؛ یکی یکی راه می دیم و جهت، که نه حرفی گوشرره ی دل تو بمونه 

بدو نه من  های و  خاطره  هایی بیرون بمونم و درگیر فکرای بیخود و  ن زنم؛ تن
 سوخته شم.

 
نرگس می دانسررت رهررا اهل درد دل کردن نیسررت، عمری جورکش دل نرگس 

 شده بود و خودش بالکش زمانه.
 

 _باألخره چایی دارچین نرگس خانم روزی دل ما هست یا نه؟
 

 نرگس نگاه عمیقش را از او گرفت و به راه افتاد:



 
 _واسه تو به راه نباشه، واسه کی باشه؟

 بریم آماده کنم.
 _بریم.

 
پشت میز آشپزخانه نشست و به حرکات شتاب وار نرگس چشم دوخت و پلک 

 نزد.
نرگس شررده بود زن زندگی اش، صرربور و محدوب. تک دختر آن پدر و مادر 

 نباید هم چیزی کم تر از این می شد.
 

نرگس که بود، فقط و فقط نرگس گوشه گوشه ی  با این که دلش به او نرسید اما
 ذهنش را پر می کرد...

 
شت اما نبود  شان یکی می بود؛ او را کنارش می دا سیر اهل خیانت نبود، اگر م

 که نرگس شد شریک عمر و زندگی اش.
ناراهی نبود، شاکر لحظه لحظه ی زندگی اش بود و زبانش جز به رهای خدا 

 طرات فاکتور گرفت.نمی چرخید اما نمی شد از خا
 

شبیخون هایشان شبانه بود، چرخی در سرت می زدند و حالت که خوب رو به 
افول و بی حسرری می رفت؛ تو را به امان بی امانی و بی پناهی رها می کردند و 
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از ریشه می سوزاندند و راه شان را می کشیدند و دور می شدند به قدر رد شدن 
 شهابی میان سیاهی آسمان...

 
شد نتواند سهر ستانش لغزید و رد گم کردنش باع   اب چون ماهی از میان د

 تقاص بگیرد از جان دادن امانتی دلش نزد او.
سابق بین  دورادور از خانواده اش باخبر بود اما دیگر رابطه ای به عمق و گرمی 
شد، انگار وزنه ای آن ها را به هم پیوند می داد که حال با نبودش؛  شان برقرار ن

 ا دورتر شده بودند و کل رابطه اشان، به سالمی و کالمی ختم می شد.آن ه
 

 _رها تا گرمه بخور.
 _دستت درد نکنه خانم، زحمتت شد نصفه شبی.

 
نرگس صندلی بیرون کشید و چای خود را هم کنار دستش گذاشت. انگشتانش 

 به هم پیچیدند و چشم هایش نشست در نگاه رها:
 

تات رو دوشررم  مه زحم کاش ه گه زحمتی _ که دی چایی ریختن  یه  می بود، 
 نداشت.

 کل زحمت ماها رو دوش ته و صدات عمری در نیومد، ما باید ممنونت باشیم.
 _شماها رحمتین واسه رها.

_از وقتی قصه ی اون پسره رو شنیدم، هم دلم واسش کبابه هم برا کارش ازش 
 دل چرکینم.



داره با چند هفته قبلش، انگار  مادرم و می بینم حال و هوای نازنین چقد توفیر
 سوزن فرو کردن رو مبالی این خونه؛ هی منتظر بود و چشمش به گوشی.
 آخرشم انگار داداشش پیشش مونده و این دخترم رفت نشست به زار زدن.

 به محمد گفتم بره باهاش حرف بزنه ولی فرقی نکرد.
 نمی دونم چرا پسره خواسته نیاد.

 شه یا نه، شوهرشه._بخوایم و باب دل مون با
شاید کارش بی علت نبوده و صالح ندیده زنش بره تا صبح باال سرش کشیک 

 بده.
_منم همینو گفتم ولی نازنین گوش به حرف نکرد و تا همین نیم سرراعت پیش 

 آبغوره گرفته بود، محمد به زور بهش مسکن داد بخوره.
 _فردا می رم مالقاتش.

 
ر چهره اش، میخ نگاه آرام و خونسرررد نرگس با کندکاوی و تعدب نشررسررته د

 رها شد:
 

 _واسه چی بری؟
 _یه حرفایی بین مون ناتموم مونده، می رم که تمومش کنم.

 _حالش یه وقت بد نشه بیان یقه تو رو بچسبن رها.
 _نگران نباش، هر چی که گفته بشه واسه آینده ی دخترمه.
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 نرگس با ترمه ی روی میز بازی می کرد:
 

 ان شاپالله._خیر باشه 
_هسرررت به امید خدا، چایی مونو بخوریم که از دهن افتاد. با این که چایی 

 نرگس خانم همه جوره به دل آدم می چسبه.
 _نوش جان.

 
شته ی خودش،  صلش به گذ ها در گیر و دار رابطه ی داوود بود و نخ و حاج ر

 باید یک بار نمی ترسید و می پرسید.
تاده  فاق اف ید، ات با که ن قدمی برای حال دلگیر چیزی  بود و او نمی توانسرررت 

 روزهای سابق شان بردارد.
 اما می شد از سردرگمی در آید، می ارزید.

 
**** 

 
داوود ثانیه ای چشررم روی هم نگذاشررت، وسررط بازی به راه انداخته اش؛ بد 

 باخته بود.
و  دتار و پود دلش، نازنین را کم داشت و او هر لحظه مردانه بهانه گیر تر می ش

زورش به سبحان می رسید که او هم به بهانه ی هوایی به سرش خوردن و حال 
 ماهرخ را جویا شدن؛ از اتاق بیرون رفته بود.

 



می دانسرررت که سرربحان به حرمت او حرفی نمی زند و از این که خودش را 
 مدیون داوود می دانست، حالش را بدتر می کرد و بیشتر به هم می ریخت.

 ن را می خواست...یک کالم، نازنی
 

 شبهایی که نیستی...
 یا بهتر بگویم

 من نیستی شبهایی که هستی اما کنار 
 ُمردِن تدریدیست...

 و تنهایی که با دو باِل بزرگ خود مرا در آغوش میگیرد
 راهی نیست برای فرار...

 
سرما و اندماد تنش  سته بر  ش ست آیه ی مهربانی و گرمای ن بی تابانه می خوا

 را...
اب هم او را دمی دعوت نمی کرد به غافل شرردن از هر آن چه عذابش می خو

داد و سررر به دیوار زدن هم جواب نمی داد و غرور به زمین ریخته اش را جمع 
 نمی کرد.

 
 دلش نبض می گرفت برای نازنین همسرش شده و نه خواهر تازه پیدا شده اش!

سرش چون موریانه سی بود که حال دلش را بداند و در  سد چه  ک ها، مدام نپر
 مرگت است؟
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سرریم زندگی اش از همان ابتدا پاره شررده بود و ناکوک می زد، تا جایی که از 

 جریان بیفتد نبض حیاتش...
مرگ هم برایش آرامش نمی خرید، خدا به تار مویی او را میان شررراره های درد 

 نگه داشته بود و قصد کوتاه آمدن نداشت.
 

د تلخی رد انداخت روی لب هایش، دلش زنش را قلبش تیر می کشررید و لبخن
 می خواست!

 دادش را کدا بزند از نداشتنش؟
 کاش کمی مرد نبود...

 کاش کسی دست نوازش به سرش می کشید...
 

 شب، ندارد سِرخواب...
 

 شاِخ مایوِس یکی پیچِک ُخشک
 پنده بر شیشه ی در می ساید...

 
 من ندارم سِر یأس...

 
 شب، از دورادورزیر بی حوصلگی های 

 هرِب آهسته ی پاهای کسی می آید...



 
**** 

 
محمد پشت میز نشسته بود اما یک لقمه هم از گلویش پایین نرفته بود، نازنین 

 روبرویش بود و فقط به رومیزی زل زده بود.
 

 _نازی بخور یه چیزی، دیشبم شام نخوردی.
 

 ز حالش می داد:نازنین سرش را باال گرفت و چشم های پف کرده اش خبر ا
 

 _سیرم.
 

 محمد لقمه ی دستش را کنار چای اش گذاشت و عصبی توپید به او:
 

 _زهرمار و سیرم!
 یه جوری نشستی انگار سیاه داداشتو تنت کردی.

 _خدا نکنه.
_پس بخور دیگه، به پیر به پیغمبر خودم قبل این که برم مغازه؛ اول تو رو می 

 رسونم پیش اون از ما بهترون!
 _محمد؟
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محمدش حسررادت می کرد به عالقه و نگرانی نازنین برای داوود، باید بفهماند 

 هر کس سر جایش هست و هیچ تازه واردی جای دیگران را نخواهد گرفت.
 دست دراز کرد و روی دست مشت شده ی محمد قرار داد:

 
 _تو و حسین همیشه هستین، جاتون تو دلم نه تنگ شده و نه کم.

ندیدمش و نمی دونم حالش اگه دل تو د یه روزه  که  نه  لم نیسرررت، واسررره ای
 چطوره.

 
 انقدی که من و تو خوش بودیم تو زندگی مون، اون عوهش سختی کشیده.

 حقش نیست اذیت بشه، نمی دونم چرا و چه جوری؛ ولی....
 

 محمد مشتش را باز کرد، برگرداند و دست نازنین را به دست گرفت:
 

 _ولی چی؟
 

 را پایین کشید: نازنین سرش
 

شی می  شته با ست دا ست و برخا ش سش دارم محمد، اگه دو بار باهاش ن _دو
 بینی پشت اون ظاهر سختش؛ چقد مهربون و به فکره.

 شوهرمه، اگه من امروز پشتش نباشم؛ پس فردا توقع می ره اون پشتم در بیاد؟



 
یا ی گه بمرد بیشررتر از زن حمایت و توجه می خواد. نمی گه بیا بغلم کن، نم

شریک زندگی اش، اگه بازم  شدم  شکالتم بگم؛ وقتی من  ست از م شین وا ب
 مثل قبلش تنها بمونه؛ از زن نبودن و نابلدی منه.

 
 محمد دستش را زیر چانه برد و ستون بدنش کرد:

 
 _بزرگ شدی نازی خانوم!

 
 نازنین لبخندی زد:

 
 _کنار داوود باشی، بخوای نخوای بزرگ می شی.

 فعاًل که خوش خوشونه اونه._چی بگم، 
 ولی به جان محمد تا صبحونه تو نخوری قدم از قدم بر نمی دارم.

 
نازنین با آرامش لقمه ای گرفت و زیر نگاه های خیره ی محمد با اجبار خورد 

 اما ته دلش رندیده بود.
اگر مشکلی میان شان بود دلش نمی سوخت اما این نخوانده شدن برایش گران 

 ود.تمام شده ب
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 با همه ی سرسختی هایش، مدام در ذهنش مرور می شد.
 نمی شد از داوود و بودنش چشم پوشی کرد.

 
لیوان چای سرد شده اش را در ظرفشویی گذاشت و مشغول جمع کردن وسایل 

 چیده شده ی صبحانه روی میز شد.
 محمد هم رفت لباس بپوشد که پدرش را آماده و حاهر روی مبل نشسته دید.

 
 م، جایی می ری بابا؟_سال

 _سالم، همراه نازنین می رم بیمارستان.
 _چرا؟

 
 حاج رها تسبیح عقیقش را در دست چرخاند و به ذکر گفتنش ادامه داد:

 
 _عیادت.

 _چه خبره که به دل همه عزیز شده این داماد!
 _حسادت فتنه ست بابا جان، واسه چیزی حسادت کن که جایی براش باشه.

 هم جوابمو می گیرم و هم عیادت به حساب میاد. حرف دارم باهاش،
 _پس من برم مغازه؟ شما با نازی می ری؟

 _برو بابا جان، آره من می رم باهاش.
 



محمد سر تکان داد و سراغ نرگس رفت که مشغول جارو کشیدن اتاق خوابش 
 بود.

 صدایش را باالتر برد که به گوش مادرش برسد:
 

 نداری غروب برگشتنی بگیرم واست؟_مامان بیرون چیزی الزم 
 

 نرگس جاروبرقی را خاموش کرد:
 

_نه مادر، فقط یادت نره فردا نذری پزون داریم خونه ی حاج آقا توکلی. امشب 
 همه کاراتو بکن که فردا بری کمک دست شون.

 _باشه پس من برم دیگه.
 _برو دورت بگردم.

 
**** 

 
 ا می مونه؟_سبحان مگه نگفتن فقط یه شب مامان اون ج

 چرا مرخصش نمی کنن؟
 

 سبحان گیج و خواب آلود چشم هایش را نیم بند باز کرد:
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 _آره همین رو گفتن.
 

 گفت و مددد چشم بست و روی صندلی به خواب رفت.
 

 _بهت بد که نمی گذره احیانًا؟
 بگم خدم و حشم بیان بادت بزنن؟!

 نکن._داوود تو رو جون هر کی دوست داری، دوباره شروع 
شن، االن دیگه  صبح رفتم تو محوطه و عین بز لرزیدم بلکه غر زدنات ته بک تا 

 بذار یه چرت بزنم دیگه.
 

 داوود نگاهی به پایه ی سرم انداخت و ناچارًا پتو را از روی پاهایش کنار زد.
کار، کار خودش بود. هررعف داشررت اما به آن شرردت نبود که قوت پاهایش را 

 بگیرد.
 

پایه در آورد و به دسررت گرفت، پاهای آویزان از تخت را به دمپایی سرررم را از 
 کنار پایه ی تخت رساند و پوشید.

 سیاهی رفتن چشمانش هم خللی در تصمیمش ایداد نکرد.
شم هایش را کامل باز کرد و با دیدن  سبحان چ شده،  صداهای ایداد  سر و  با 

 داوود، فقط مانده بود خودش را بزند!
 

 مهمونی داده؟!_کدا؟ همسایه 



 
سبحان بازویش را گرفت و مانع از  سمت در رفت که  داوود بی توجه به او، به 

 رفتنش شد:
 

 _داوود بچه شدی؟
 بگم شکر خوردم دلت راهی می شه؟

سر پا ببینه؛ بعد امیدی  شه و تو رو  بیا برو تو تختت، همین مونده زنت پیداش 
 به ندیدن خشم اژدها هست؟

 
 داوود چرخید:

 
 نازی قراره بیاد؟ _مگه

صبح اوندام،  صبحم نیاد. گفت اول  شب گفتی نیاد، نگفتی  _خوش خیال دی
 یه نیم ساعت قبل پیام داد که تو راهه و داره میاد.

 
سرش  شت  صل نبود، پ سرم به آن و ست دیگرش را که  شد و د شان  داوود پری

 گذاشت و فشار داد:
 

 _برو بگو نیاد، امروز حتمًا مرخص می شم.
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 ن او را روی تخت نشاند و به طرف در رفت:سبحا
 

 _پدر زنتم داره میاد!
 

 _اون واسه چی میاد؟
 

 سبحان سرش را کج کرد و با غیظ به داوود نگاه کرد:
 

 _وقتی اومد از خودش بپرس.
 

 تنها ماند و در فکر فرو رفت، حاج رها عیادت دامادش می آید یا پسرش؟
 چگونه از وجودش بی خبر است؟

 
دستش را روی پیشانی اش کشید، امان از ماهرخ و این راز که زندگی اش کف 

 را با خاک یکسان کرد.
 سرم را سر جایش برگرداند و خود را به زیر پتو کشید.

 
فکر این که نازنین هر لحظه به او نزدیک تر می شررود هم دلش را به تالطم می 

 انداخت و لعنت بر حسی که با آن درگیر بود...
که او را در بر می خواهرش  ما حسرری  به آغوش بگیرد ا را هم می توانسرررت 

 گرفت، برادرانه می شد؟!



 
شتنش به او نیامده بود، تنهایی مالل  شت که انگار دا یک نازنین را برای خود دا

 آورش باز هم رونقی گرفت و به او دهن کدی کرد...
 دنش راپوزخندی نثار خودش کرد و پلک روی هم گذاشت تا سخره ی دنیا ش

 به چشم نبیند.
 

 نمی دانم زندگی 
 تو را برای کدام روِز مبادای من

 کنار گذاشته ؟!
 

 چه روزی مباداتر از امروز
 که حتی خودم را هم  
 ندارم... 

 
**** 

 
 _نازنین جان گفتی مادرشم بستریه؟

 
 نازنین سری با ناراحتی تکان داد:
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 داوود._آره بابا، اول ماهرخ خانم بستری شد؛ بعد 
 

 رها از فرط تعدب، بدنش از درون لرز گرفت.
 ماهرخ زنده بود؟

 مادر داوود بود و داوود پسر سهراب؟
 مگر امکان داشت؟

 کاش به فامیلی داوود روز عقد، بیشتر دقت می کرد.
 سؤالی پرسید جهت اطمینان خاطر:

 
 _اسم مادرش چیه؟

 _ماهرخ خانم.
 

ا ته خط برای فهمیدن آن چه تا به گلویش خشک شد، راهی نداشت جز رفتن ت
 امروز از او پنهان یا تحریف شده بود.

 
 ماهرخ نفس می کشید؟

 سهراب پدر دامادش بود؟
 عشق زیر خاک رفته ی پسرش، دختر سهراب بود؟

 دنیای وارونه اش عدیب نازیبا جلوه می کرد.
 

 ود.بفقط دلش میل دیدن زنی را داشت که روزی برایش ته تمام خواسته هایش 



هنوز نمی توانسرررت باور کند، ماهرخی که به گفته ی سررهراب؛ تا االن باید 
 استخوان هایش هم پوسیده شده باشد، روی تخت بیمارستان بود؟!

 
خنده دار بود که قلب هعیفش در آن سن و سال، کمی جان دار تر به سینه اش 

 می کوبید.
هر چند که  حتی اگر نداشررته باشرردش، نفس کشرریدنش حال او را بس اسررت

 عمری را با حسرت گذراند و حس جوانی اش را در دل خاک کرد...
 

از تاکسرری پیاده شرردند، نازنین غمگین و مشررتاق؛ حاج رهررا هیدان زده و 
 امیدوار...

 
 _نازنین بابا، می دونی کدوم اتاق بستری شده؟

 
 ود:بنازنین هم قدم با پدرش گام بر می داشت اما چشمش به سر در بیمارستان 

 
_ماهرخ خانم آی سرری یو بسررتری شرردن، داوودم اول اون جا بود ولی دیشررب 

 منتقلش کردن بخش.
صبح با آقا سبحان که حرف می زدم، گفت حالش خوبه؛ شاید امروز مرخص 

 بشه.
 _مشکل مادرش چی بود؟
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 نازنین با رسیدن به در ورودی، هیدان زده تر شد:

 
 کندکاوی نکردم. _نمی دونم، آقا سبحان حرفی نزدن منم

 انگار یه دفعه چیزی دیده بودن ولی نمی دونم چی بود.
 

 می توانست تا قبل از رسیدن به داوود و مادرش، بیشتر بداند:
 

 _باباش کداست؟
 

 نازنین با قیافه ی گرفته ای جوابش را داد:
 

 _آقا سهراب؟
 راستش تو زندان، دو سه سالی حبس دارن.

 
 ه چیزی به خاطرش آمد.در حال باز کردن در بود ک

 برگشت و چشم دوخت به نگاه پدرش:
 

سر این  صی، وقتی دعوا راه انداختن  _بابای داوود چند روزی اومده بودن مرخ
 که داوود پسرشون نیست؛ به منم گفتن به بابات سالم منو برسون!

 



 انقد که ازشون می ترسیدم، با رفتن شون تموم حرفاشونم از ذهنم رفت.
 یه زمانی رفیق گرمابه و گلستون بودین. آره بابا؟ گفتن با هم

 
 حاج رها میانه ی راه متوقف شد.

 سهراب می دانست نازنین دختر اوست؟
 داوود پسر سهراب نیست؟

 چه خبر بود؟!
 

 _بابا چرا وایستادین؟ چیزی شد؟
 

 حاج رها چقدر پرت مانده بود و حال مات این همه اتفاق.
 

 _داوود پسرشون نیست؟
 

نین که ناخواسررته این جمله را به زبان آورده بود، یک آن ترسررید اگر داوود ناز
 بداند حاج رها باخبر شده؛ از او دورتر شود.

 ناچار به زبان آمد:
 

 _بابا تو رو خدا به روش نیارین، شاید ناراحت شه بفهمه من بهتون گفتم.
 پسر آقا سهراب نیست ولی پسر واقعی ماهرخ خانمه.
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 باباش کیه، انگار دوست نداره بدونه چون چیزی از مامانش نپرسید.نمی دونه 
 

سهراب، با مرد دیگری ازدواج نکرده بود. پس چطور ممکن بود  ماهرخ به غیر 
 پسری از مرد دیگری داشته باشد؟!

 همین اندازه بس بود برای خراب شدن حالش.
 

 م؟_بابا شما این جا منتظر می مونید من آقا سبحان رو پیدا کن
 یادم رفت شماره اتاقی که داوود بستریه، بگیرم.

 _باشه بابا، همین جا می مونم بیای.
 

 نازنین همراه با شماره گیری به این طرف و آن طرف سرک می کشید.
دل در دلش نبود برای دیدن داوودش، یک روز هم برایشان زیاد بود که نبیندش؛ 

 که چشم ندوزد به مشکی مردمک چشمانش...
 

 آقا سبحان؟ _الو
 

 صدای سبحان قطع و وصل می شد:
 

 _زن داداش کدایی؟
 _ما رسیدیم تو راهروی اصلی نشستیم.

 _من االن گیرم با مامان، داره خدا رو شکر منتقل می شه بخش.



 205برین طبقه دوم، اتاق 
 _کاری اگه هست بیام اون جا؟
 بعدش با هم بریم پیش داوود.

 
 کمد کنار تخت، دست از شیطنت بر نداشت:سبحان در حال برداشتن وسایل 

 
 _می خوای بگی االن ما رو می بینی؟!

 برو خودتو مسخره کن زن داداش!
 

_به خدا شوخی نمی کنم، اول میایم اون جا؛ بعد که مامان منتقل شد می ریم 
 اتاق داوود.

سایلش رو  سراغ اتاق جدیدش و _پس بیا این ور، به مامان کمک کن. من برم 
 بذارم.

 _االن میام.
 

 نازنین گوشی را قطع کرد و به طرف حاج رها رفت.
 

شما این جا می  شون.  _بابا قراره ماهرخ خانم بیاد بخش، من برم کمک بدم به
 مونین یا می رین اتاق داوود؟
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 دیدن ماهرخ واجب تر بود بعد از سالیان دراز ندیدنش، یا پسر ماهرخ؟
 دلش خارج از اختیار لب زد:

 
 مادرش بریم، بعد می شه رفت سراغ شوهرت._دیدن 

 _پس بریم پشت در آی سی یو، که االن میارن شون.
 

سی گرفت برای دیدار زنی که  شد، نف صندلی بلند  سنگین از روی  ها  حاج ر
 جوانی اش با یاد و نام او طی شد...

با هم رفتند و سرربحان با دسررتی پر خارج شررد، با دیدن پدر نازنین و ابهتش؛ 
 رد:توقف ک

 
 _سالم.

 _بابا، آقا سبحان برادر داوود.
 

شید  سر ر شم دوخت به پ ها چ شید و حاج ر ست آزادش را پیش ک سبحان د
 ماهرخ، شباهتش به سهراب غیر قابل انکار بود.

ستش را  سنگینی می کرد، به احترام د شانه هایش  سبحان روی  نگاه کندکاو 
 گرم فشرد:

 
 _سالم جوون.

 ا برن جناب؟_جوون من باشم، جوونا کد



 فعاًل که با این کله شقا موی سیاه تو سرم نمونده.
 با اجازه تون من برم، بعد خدمت می رسم.

 _برو پسر جان، به کارت برس.
 

شت، کنار گوش نازنین لب هایش به  صله گرفت و مددد برگ سبحان کمی فا
 آرامی تکان خورد:

 
دو تا دو تا نصیبت شده، _گرخیدم باباتو دیدم، کپ داوود اخم داره. از هر چی 

 چه صبری داری!
 

سرربحان با سرررعت رفت و نازنین لبخند عمیقی نشرراند روی لب هایش، قد و 
 باالی پدر را از نگاه گذراند و پشت در منتظر ماند.

 
 _برادر کوچیک اون پسره؟

 _بله، همیشه عادت دارن سر به سر همه بذارن.
 

 _همراهی ماهرخ موسوی.
 

 پاهای حاج رها میخکوب شد...نازنین پیش رفت و 
 گر گرفت و چشم شد برای باز شدن در روبرویش.
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 درد داشت عمری سوگواری کردن برای زنی که به خیالش نفس نمی کشید...

در باز شد و نازنین به تختی چسبیده بود و دستی را در میان انگشتانش گرفته و 
 همراه با آنان پیش می آمد.

 
 اج رها بی طاقت تر.تخت نزدیک تر می شد و ح

سرت  سال غم و ح شت  ست و ه سال عزاداری کم نبود، بی شت  ست و ه بی
 زیادی به چشم می آمد...

 
شنا  سته ای که برای دل او آ شم های ب ست روی چ ش کنارش رسید و نگاهش ن

 بود، بعد از گذشت سال ها؛ هربان قلب به جانش افتاد.
 یوار راست باال می رفت.زن شکسته ی روی تخت، همان ماهرخی بود که از د

 
 همان که با یک نگاه، دل رها را از او گرفته بود و دلش گروی دیگری بود...

تاهی خود در حقش  پای کو هایش کرد و عمری  که ر ماهرخی بود  مان  ه
 سوخت و دم نزد

. 
بیست و هشت سال برای دلش سیاه پوشیده بود، چشم بر نمی داشت از تختی 

 شد اما پاهایش توانی برای دویدن نداشتند... که از او دور و دورتر می
 



ماهرخش بود، نگاهش سال ها قفل چشم های پر از شرارت دختری بود که او 
هم درد عشقی در دل داشت و بر زبان نیاوردند مگر برای گذشتن و رد شدن از 

 هم...
 

 _بابا چرا موندین؟ 
شه پنج دقیقه به بهونه مرتب کر ست ولی می  شوقت مالقات نی سایل  ون دن و

 رفت کنارشون.
 _تو برو بابا جان، میام.

 _اگه با من نیاین بعد اجازه نمی دن، بابا بیاین شما رو ببینن و با هم آشنا شین.
 

چه می گفت از این که او را مثال کف دست می شناخت روزگاری...دنیا بازی 
 هایش را یک باره رو کرد برایش.

 _بریم.
 

 مات ماند، خدا به او هم سخت گرفته بود. گفت و پشت این واژه قلبش
 پدر و پسر باید از پس امتحان و ابتالی این روزها بر می آمدند.

 
نازنین او را راهنمایی کرد و با گفتن همراهی بیمار بودن، نگهبان را متقاعد کرد 

 برای رد شدن از در ورودی بخش زنان.
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 _از این طرف بابا.
 

 بود... هوای حاج رها، هوای بی نفسی
 پاهایش کشیده می شد روی سنگفرش راهرو.

 نازنین دری را باز کرد و اجازه خواست پدرش وارد شود.
 

سبحان برای خرید بوفه ی بیرون بیمارستان رفته بود و ماهرخ روسری اش را با 
 ناتوانی پیش کشید.

متوجه شررده بود نازنین هنوز چیزی از جریان رابطه ی خونی اش با داوود نمی 
 اند اما نمی توانست برایش مادری نکند.د
 

 دختر خواهر ترین رفیق دنیا بود و به جانش عزیز...
 پدر نازنین، رها بود دیگر؛ او را باید می دید.

 
 _بگو بیان دخترم.

 
 نازنین با لبخند مهربانی چشم به در دوخت و دعوت کرد پدرش را:

 
 _بابا بفرمایین.

 



یاالله گویان وارد شد، هم اتاقی دیگری  حاج رها چشم به کف زمین دوخت و
 هم بود که غرق خواب و متوجه ح ورشان نشده بود.

 
 _سالم خانم، بال به دور ان شاپالله.

 
 صدایش که نمی لرزید؟! می لرزید؟

 مرد عاشق که باشد، همیشه آن تپش ها را در مغزش به خاطر می سپارد...
سرمای شت،  سال ها؛ گرمای روزهای  دلش رفته بود اما زندگی جریان دا این 

 شبابش را نگرفته بود.
 

 _سالم حاج آقا، سالمت باشین.
 ببخشید افتاده رو تخت نمی تونه از مهمونش پذیرایی کنه.

 
 ته صدایش عوض شده بود و هنوز چشم هایش را ندیده بود:

 
 _زنده باشین، ان شاپالله به وقتش مزاحم تون می شیم.

 
 سکوت را نازنین شکست:

 
 _بابا تا آقا سبحان می رسن شما این جا روی صندلی بشینین، من برم و بیام.
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 _کدا بری دخترم؟
_برم بگم برای داوودم یه سررری آبمیوه و کمپوت بگیرن که من از هول دسررت 

 خالی اومدم.
 

چشررم های ماهرخ پر شرربنم شررد از دنیای غمگین داوودش، از دل بی خبر 
از عشررق گفت و ماهرخ چشررم بسررت تا او نازنین؛ از دیدن رهررایی که روزی 

 نشکند...
 

 نازنین دستی روی شانه ی پدرش زد و او را وادار به نشستن کرد.
 از اتاق خارج شد و حاج رها ماند میان برهوت دل سوخته اش...

 
 _عکست رو دیدم، تو آلبوم نازنین بود.

شه سرای حاج آقا محمدی همی شدیم ولی پ سته بودی، پیر  ش ه ب کنار نرگس ن
 چشم میومدن.

 
ماهرخ مخاطبش قرار داده بود، باید قبل از رسیدن نازنین؛ حرفش را می زد هر 

 چند سخت بود اما باید رها می دانست از نسبت فرزندان شان.
 

 _رها طالق نازنین رو بگیر از داوود.
 



حاج رها شوکه سرش را باال گرفت و چشم های به اشک نشسته ی ماهرخ را 
 دید.

هشررت سررال این نگاه را ندیده بود. دلش گرفت از بی رحمی زبان بیسررت و 
 ماهرخ:

 
 _چون دختر رهاست، واسه همین می خوای از خودت دورش کنی؟

 
ماهرخ به چشم های خسته اما بی نهایت شبیه به چشم های پسرش، زل زد با 

 درد؛ با غم تمام سختی هایی که به دل و دوش کشید...
 

 د پسرته...!_واسه خاطر این که داوو
 

 حاج رها مات لب های ماهرخ ماند، چه گفت؟
 مبهوت صدایش کرد:

 
 _ماهرخ؟

 _رها این دو تا خواهر و برادرن، با هم بودن مرد.
داوودم اینو شررنید و قلبش گرفت، خاطر خواهرشررو می خواد و هنوزم بهش 

 چیزی نگفته.
 عصیته.من که گیر این تخت و مریض خونه م، تو برو سواشون کن رها؛ م

http://www.roman4u.ir/


 _پسر منه؟
 _پسر توئه، به مرگ ماهرخ پسرته که به دندون کشیدم عمری.

 پسرم سختی کشید و بی پدری، واسش پدری کن رها.
سیاه کرد  سوزوند و زندگی مو  شتنش، دل ماهرخ رو  سهراب به خاطر نگه دا

 ولی باز بچه تو بزرگ کردم.
 

 بود؟رها خشک شده بود روی صندلی، پسری داشت و از او دور 
 داوودی که همسر نازنینش بود، پسرش از ماهرخش بود؟

 باز هم ناباور و گنگ، تکرار کرد:
 

 _پسر منه؟
 _نذاشتم زیر دست سهراب بزرگ شه، فرستادمش پیش آقا منوچهر.

 یادته رفیق تونو؟
 مرد بارش آورد، برو یه کاری کن رها.

 این دختر دلش پر می زنه واسه برادرش، جلوشونو بگیر.
 

 حاج رها به سختی بلند شد و ایستاد:
 

 _نازنین دخترمه، ولی ازدواج شون معصیت و گ*ن*ا*هی توش نیست.
 _مگه می شه؟ از یه خون باشن ولی حالل هم؟ رها دین و ایمونت کداست؟

 _سر جاشه، نازنین دخترمه؛ حاصل زندگیمه ولی...



 
 چشم هایش مه آلود بودند و تار شده بود دیدش:

 
 ن چیزیه که سرش قمار کردیم..._حاصل همو

 
 نفسی گرفت و با کمری خم از اتاق خارج شد.

 نگاه ماهرخ از در کنده نمی شد، اشتباه کرده بود؟
 داوود و نازنین حالل بودند و ماهرخ جان گرفت.

 
 لب هایش خشک بود اما به لبخندی بهاری شد.
 بارها شکر گفتن هم کم بود برای حال و روزش.

 
ها بی  شت که از او بی خبر مانده حاج ر سری دا سیری را می رفت، پ هدف م

 بود.
 باید این راز بین شان همچنان راز می ماند و نازنین بو نمی برد.

 
باید اتاق داوود را پیدا می کرد و قبل از رسرریدن دخترش، می گفت که حرفش 

 خاک شود برای همیشه.
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اسررامی مخاطبین، گوشرری اش را از جیب کت بیرون کشررید و با گشررتن میان 
 شماره ی نازنین را پیدا کرد.

 چندین بوق خورد تا صدای دخترکش را شنید:
 

 _جانم بابا؟ االن میایم.
 _اتاق شوهرت کدوم بود؟
 _می خواین برین پیشش؟

 _آره دخترم، از مادرش خداحافظی کردم. تا شما می رسین من برم دیدنش.
 باالست بابا.برین طبقه ی  205_باشه ما زود میایم، اتاق 

 _باشه دخترم، فعاًل.
 

 راهش را به سمت پله ها کج کرد و به آرامی از آن ها باال رفت.
دلش پدرانه می تپید برای پسرررش که تا دیروز دشررمن شررده بود برای او و خار 

 چشمش.
باالی پله ها نفسرری گرفت و به شررماره ی اتاق کناری نگاهی انداخت، اتاق 

 ت بود.بود پس مسیر همین سم 201
 

 چهار اتاق جلوتر ایستاد و دستش روی دستگیره ی در ماند.
 حرف ها داشت اما وقت تنگ بود، بسم اللهی گفت و وارد شد.

 با صدای در، چشم های منتظر و سردرگم داوود باز شد.
 



با دیدن حاج رهررا، حرفی در دهانش نچرخید و نمی دانسررت بگوید چشررمم 
 روشن به دیدنت؟!

زخم هایش را می ریخت به جان چشررمانش، که بداند بی او چه یا گالیه ها و 
 به سرش آمده و چه کشیده است؟!

 
حاج رهررا مرد بود و پدر چند مرد دیگر، اخم محمدش به گره ابروان داوودش 

 شبیه بود.
اشررک از منش و بزرگی اش کم نمی کرد به چشررم پسرررش، نگاه بود که بین 

 مردمک چشم هر دویشان می ر*ق*صید.
 
 نازنین خواهرت نیست بابا جان..._
 

 گفت بابا و داوود شکست زیر بار فشار عمری پدری کردنش...
بغض نشست میان گلویش، بیست و نه سال از سهراب نشنیده بود و با یک بار 

 صدا زدن حاج رها؛ دلش رفت برای پدر داشتن...
 

 _بابا جان حرف زیاده قد یه عمر، ولی االن زنت میاد.
تون خالف شرررع و دین نیسررت پدر جان، فقط این راز بین من و تو و ازدواج 

 مادرت هیچ وقت نباید به گوش دخترکم برسه که غم بشینه به قلبش.
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به دل من  باز  گه  یار حتی ا به روش ن قت  با جون و دل بزرگش کردم، هیچ و
 حسرت داشتنت بمونه و پسرم صدات نزنم...

ست دادن اونا شون، ولی تو رو دیگه رها عادت داره به از د سته  یی که می خوا
 از دست نمی دم. نمی دم بابا...

 
 با هر بابا گفتن حاج رها، داوود بیشتر در خود می شکست.

سد به پدری  شش واژه اش هم غریب می آمد، چه ر شنیده بود و به گو عمری ن
 قد او روبرویش...

 
 داوود ناخواسته زخم هایش را به زبان آورد:

 
 می فهمین چه بالیی سر این مثاًل پسرتون آوردین؟ _تو و مامان

االن ذوق کنم که سهراب نیست و اومدی جای پدری که این همه سال رو سرم 
 نبود، پر کنی؟!

 بزرگی به ریش و موی سفید نیست حاج رها، خیانت کردین و ظلم.
 

حاج رها هنوز درک درستی نداشت، ذره ذره ی وجودش زمان می طلبید برای 
 ین یک باره پدر شدنش...فهم ا

 



شت، ماهرخ را برای یک عمر  شتری دا شباهت بی نگاهش تیز بود و به خودش 
سر زود مرد  شد اما این پ شب ختم  ست و بودنش به یک  زندگی کردن می خوا

 شده؛ حاصل همان یک شب بود.
 

 چه باید بر زبان می نشاند که دل این مرد تنها را نرم کند؟
 

سه وقتی که من و خودت تنها شدیم، اون موقع هر چی رو _همه اینا رو بذار وا
 دلت سنگینی کرده و نشده با کسی در میون بذاری؛ من می شنوم.

 تا چند دقیقه پیش، از وجودت حتی خبرم نداشتم.
ستم پای یه  شون کوتاهی کرد، ولی اگه می دون ها اگه روزگاری در حق خود ر

 دل ماهرخ با من نبود...بچه وسطه؛ پای هر دوتون می موندم هر چند 
سر زا  سهراب گفت  ست و بغل گوش خودمه،  ستم ماهرخ زنده  من نمی دون

 رفته و بیست و هشت سال سیاهشو پوشیدم.
شاید یه روز بفهمی یه عمر بی خبری چه به روز آدم میاره وقتی  زن داری االن، 

 باید مردونگی خرج کنه و از دلش بگذره...
 

چی گذشته به ما، هر وقت حالت خوب بود؛ هر جا که فقط نازنین نباید بدونه 
 خواستی بگو میام و مرد و مردونه حرف می زنیم.

بذار منم با خودم کنار بیام، باید با مادرت حرف زد؛ از این پنهان کردنت چی 
 دست ماهرخ رو گرفته نمی دونم.
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 و انگار با خودش زمزمه می کرد:

 
 ، ولی بچه مو پنهون کرد..._هر چند رها رو نمی خواست از اولشم

 
 بغض کرد حاج رها:

 
 _قد یه بابا گفتنت که حق داشتم، نداشتم؟

 ماهرخ چه کرد با من...
 

 داوود سکوت کرد و سرمای روزهای عمرش، مغز سرش را سوزاند.
 فقط یک سؤال مانده بود:

 
 _نازی دختر کیه؟

 
ست لب باز ست، خوا ستن این را حق داوود می دان ها دان کند که در  حاج ر

 اتاق باز شد و حرف در دهانش ماند.
 سبحان با لبخند و نازنین با چهره ای بینابین غم و شادی، وارد شدند.

 
_خوش اومدین حاجی، االن وسررایل پذیرایی جور می کنم که نگین صرراب 

 خونه بدی بود.



 _نمی خواد پسرم، دارم رفع زحمت می کنم. مهم دیدار بود که حاصل شد.
 

 هنوز پشت سر سبحان مانده بود و نمی توانست قدمی بردارد.نازنین 
سبحان چرخید و با چشم هایی از شوخی گشاد شده، برای نازنین خط و نشان 

 کشید:
 

 _پشت من چرا قایم شدی؟
 از سنت گذشته این بازیا زن داداش!

 تو مسیر که داشتی منو جا می ذاشتی، االن خدالتت عود کرد؟
 

 حاج رها چشم دوخته بود به داوود و عکس العملش.نازنین ساکت بود و 
داوود نگاهی به او انداخت که چشررم روی هم فشرررد، نفسررش راسررت شررد و 
قلبش عاشررقانه زد برای همسرررش؛ باید گاهی پا روی غرورش می گذاشرت و 

 نیاز می شد برای ناز نازنینش:
 

 _نازی خانم من این ورم، اگه عیادت من اومدی.
 

سبحان را  لبخند خدولی روی شیطان  ست و جواب نگاه  ش لب های نازنین ن
 نداد و به حاج رها نگاه انداخت.
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شت و روبروی داوود  شد، دو قدم بردا صورتش و او دلگرم تر  لبخند بود روی 
 ایستاد.

 
 رندشش را ریخت در چشمانش، اما زبانش جز به سالم باز نشد.

حاج رهای پدرش  داوود هم جلوی چشم های خیره ی سبحان و نگاه سنگین
 شده، نمی توانست عکس العملی نشان دهد که از دل نازنین در آورد.

 
_می گم حاجی، تا این دو تا یخ شون باز شه و عین مدسمه ابوالهول به هم زل 
شما بریم بیرون دو کلمه مردونه حرف بزنیم، از آب و هوا گرفته تا  نزنن؛ من و 

 سیاست!
 

اخت و لب هایش را به معنای افسرروس روی نیم نگاهی به آن دو مدسررمه اند
 هم فشرد و سری تکان داد:

 
 _البته اگه به اقتصاد و ارز و فرش نرسونن بح  مونو!

 
سمت  سرش به  سر لبخندی واقعی زد و  شیرین زبانی این پ ها هم از  حاج ر

 داوود چرخید:
 

ست که پامون لب گوره و  ست، جای امثال ما شما جوونا نی ستان جای  _بیمار
 ریم نفسای آخرمونو می کشیم.دا



ان شرراپالله لباس عافیت تن کنی و بیای بیرون، از این به بعد بیشررتر همدیگرو 
 می بینیم.

 
 داوود نگاهی سخت به حاج رها کرد و ممنونی پراند.

 
 _دخترم من می رم مغازه، یه سر به محمد بزنم.

 اهام میاد.تورم که دیگه خودت می دونی و شوهرت، آقا سبحانم تا دم در ب
 

 سبحان باشه ای گفت و همراه شد اما سرش را چرخاند:
 

 _فقط تا دم در، به این نکته توجه داشته باشین!
 مختصر و مفید باشه که من نیام سیخ پشت در وایستم!

 
 _سبحان!

 
 سبحان دندون قروچه ای کرد:

 
و د _شروع شد پند اخالقی، بریم حاجی جان تا منو به صالبه نکشیده این دیو

 سر!
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ست داوود را پدرانه لمس کرد،  سید و د شانی دخترش را ب*و* ها پی حاج ر
 حس خوبی زیر پوستش دوید.

 به خودش قول شرف داد پدری کند تا هر کدا که نفس یاری اش دهد.
 

 نازنین همچنان سر تخت ایستاده بود و نگاهش می کرد.
صبح  شم های تا  شید، چ شد و داوود نفس راحتی ک سته   بیدار مانده اشدر ب

 خستگی را فریاد می زد.
 عذاب وجدان خفه اش کرده بود.

 
می ترسید از مواجه با حقیقت تلخ زبان مادرش، اما با نگاه پر از اطمینان حاج 

 رها؛ دلش آرام گرفت.
 

 _نمی خوای بیای جلوتر؟
 

نازنین سرش را با بغض باال انداخت و داوود لبخندی زد، دل نازکش را رندانده 
 ود.ب

 
 _اصاًل راه نداره؟ هیچ رقمه؟

 
نازنین به دلش رجوع کرد، دلش کمی زنانگی خرج کردن می خواسرررت برای 

 این مرد سخت و کم حرف.



 مریض است که باشد، اما آ*غ*و*ش*ش را می خواست.
 

 یکی باید باشد
 بی قراری هایت

 بهانه هایت
 سردی های گاهی گذرت

 ترس و دلواپسی هایت
 بغ تو خنده های پر 

 را تاب ک نه!
 آغوش بیاورد...

 
 داوود رد نگاه نازنین را که روی باال و پایین رفتن سینه اش بود، گرفت. 

یک دسررتش را مقابلش گرفت و منتظر ماند. نازنین نگاه از سررینه اش گرفت و 
 دستش را برانداز کرد.

 
شدن به داوود  سمت چپ تخت را برای نزدیک  ست گرفت و  چادرش را در د

 خاب کرد.انت
کنارش رسید و هوای تنش را بلعید، همه ی خاطرات انسان ها به همین عطرها 

 بود و رایحه های نشسته بر جان شان...
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 داوود تکانی به خود داد و جایی کنار خودش برای نازنین باز کرد.
 دستش را گرفت، با سرانگشت نوازش شد و نازنین قطره قطره چکید...

 
ه این سرررم کوفتیه. بشررین بتونم دو دقیقه فیض ببرم از _خانم طال، دسررتم بند
 دیدن خانم دلخورمون.

 _اگه دوست داشتی باشم، دیشب بهونه ردیف نمی کردی واسه نیومدنم.
 _شمشیر از رو بستی، حق داری ولی منم حق داشتم.

 _چه حقی؟
 

 داوودبا دست راست هربه ای روی تشک تخت زد:
 

 _بشین تا بگم.
 

 مالیمت نصفه و نیمه روی تخت نشست.نازنین با 
 دل داوود گرم شد و لبخندش هم...

دسررت دور شررانه اش انداخت و ب*و*س*ه ای پر از اشررتیاق و دلتنگی روی 
 شقیقه اش زد.

 
 _اگه شب این جا میومدی، نمی شد روی تخت نخوابی.

صحنه ای مواجه  صبح با چه  همانتی پشتش نبود پرستارا  اگرم می خوابیدی، 
 شن!



 
 نازنین سرش را باال آورد، فاصله ی چشم هایشان کم بود.

 
 _االن قانعم کردی؟

 
 داوود آرام و با طمأنینه خندید، نوچی کرد و گفت:

 
 _فقط سعی کردم.

 _کافی نبود.
 

 این بار هدفش پیشانی همسرش بود:
 

_می دونم، دیشررب حالم خیلی خوش نبود. تو فکر مامان و حرفش بودم، اگه 
شد انقد که بهش میومدی دلخ صبح دق مرگ  سبحان تا  شدی چون  ور تر می 

 پریدم و پیله شدم.
 _مگه ماهرخ خانم چی گفت که اون جوری شدی؟

 
ست بکند به  سباند، حتی فکر هم نمی خوا سینه اش چ سرش را روی  داوود 

 عذابی که کشید.
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 _چیزی نبود، چون اشتباه بود از پایه.
 

اوود پیچاند، ب*و*س*ه ی ریزی روی سررینه نازنین آرام دسررتانش را دور تن د
 اش زد.

 
 ب*و*سه های یواشکی ات،

 شبیه تکه خواب های دم صبح می ماند.
 کوتاه است؛

 ولی عدیب می چسبد...
 

 _دیگه این جوری نشو.
 _ترسیدی؟

 
 صدای هق هق نازنین بلند شد و داوود حیرت کرد از این غم پنهان نازنین.

 
 _نازی خانم؟
 نشده که.هیس، چیزی 

 من خوبم، صداتو می شنوه االن میاد اون روانی!
 

 باید خالی می شد، دست نوازش می کشید روی سرش و هیچ نمی گفت.
 دلخوشی اش همین عالقه ی نازنین بود، دیگر از زندگی چیزی نمی خواست.



 
 دوست داشتنت بوی باران می دهد 

 همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه؛
 باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی...فقط یادت 

 
 _آروم شدی؟

 
 نازنین بینی اش را باال کشید و با آه، آره ای گفت.

 
 _دیگه از چیزی نترس، تا باشم حواسم بهت هست.

 _نمی ترسم.
 

 نه از طوفان می ترسم
 

 نه از جزر و مد
 

 من؛
 

 ...در بازوان تو لنگر انداخته ام
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 گفت؟_بابا چی می 
 

 داوود کلمه ی بابا را هدی کرد و نازنین را بیشتر چسباند به سینه اش:
 

_داشرررت می گفت اگه خط و خش بیفته رو دل دخترش، باید فکر لونه موش 
 باشم واسه خودم.

 _االن که خط خطی شدم، تکلیفت چی می شه؟
 _کدوم نامردی خط انداخته رو دلت؟

 _اسمشو که بگم، باهاش چی کار می کنی؟
 _همه دنیاشو خط خطی می کنم.

 
شه که نباید زبانت زبان  شی، همی سه و بغل با شه که نباید به دنبال ب*و* همی
بدن باشد برای راه گشایی مشکلت؛ گاهی فقط حرفی را تکرار کن که راه عمل 

 کردنش را بلدی...
 

نازنین نفسرری گرفت و هوا را عطر تن داوود پر کرده بود. جدی اما زمزمه وار 
 زد: لب

 
 _به دلش خط بندازی، همه دنیا رو روی سرت خراب می کنم...

 
 هرب گرفته بود قلبش، نب ش گرم می زد میان مویرگ های تنش.



 زنی که مرد را به آسمان ببرد، جایی میان ابرها برای خود مهیا کرده است.
 

صعودت  ست  ست و اگر راه فتحش را پیدا کردی، کافی  دل مرد بند غرورش ا
 زیر پا گذاشتن اوی همیشه پر رنگ در زندگی ات؛ نباشد. به شرط

 
 _حیف شب موندگار نیستم وگرنه جبران می کردم نبود دیشب خانم رو.

 _خونه رو ازت نگرفتن.
 

به بهبود  تاده بود پس حالش رو  به کار اف نازنین  بان  داوود تک خنده ای زد، ز
 بود.

 
 هربه ای به در خورد و صدای سبحان آمد:

 
 تو یا باید چنار شم بمونم پشت در؟ _بیام

 
سفت پهلویش را گرفت و اجازه ی  ست داوود  شود که د ست بلند  نازنین خوا

 ایستادن و دور شدن نداد.
 

 _بیا تا خودتو همون پشت در، از تو نخوردی!
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سبحان با شوق وارد شد و در را بست. اول به دست داوود نگاه کرد و بعد چهره 
 ی سرحال نازنین:

 
 یگه کم مونده بود با بابات برم مغازه ش، سه ساعت مخ حاج باباتو خوردم._د
 

 وقت کردی، زنگ بزنی حالشو بپرسی.
 

 با چشم های باریک شده حرفش را تکرار کرد:
 

 _اگه وقت کردی!
 

نازنین هنوز میان ابرها سرریر می کرد و داوود اولین بار سررکوت پیشرره کرد و به 
 سبحان جوابی نداد.

 
زنا دیگه چه موجوداتی هسررتین! چی کارش کردی زبون تو دهنش نمی _شررما 
 چرخه؟

 
 داوود گفت:

 
 _زن بگیر که بدونی چی کار می کنن.

 _خیلی کارا بلدن، منم خیلی بلدم؛ دو حرکت یادتون بدم؟



 _زحمت نکش، خودمون بلدیم.
 _آره خب راست می گی، حاال کی عمو می شم؟

 الزم نداشته باشه._به وقتش، برو ببین مامان چیزی 
 

 سبحان دست به کمر و با چشم های لوچ شده داوود را مخاطب قرار داد:
 

 _هنوز کار دارین مگه؟!
 چه روده درازین شما دو تا!

 نصفشو سانسور کنین و بذارین واسه خونه.
 شایدم هنوز از رسمیت در نیومدین.

 
ب هایش را جمع کرد داوود با حرکت ابرو به او مسیر در را نشان داد و سبحان ل

 و رفت.
 

 _نازی؟
 _بله؟

 _یه کم خسته م، اشکال نداره بخوابم؟
 تا االن نخوابیدم.

 
 نازنین از او فاصله گرفت و با جدیت پرسید:
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 _چرا نخوابیدی؟

 
داوود با دسررت اخم میان ابروانش را از بین برد، یک بار به جایی بر نمی خورد 

 ان بیاوری:اگر آن چه در دلت می گذرد را به زب
 

 _به سرکار خانم فکر می کردم.
 _واقعًا؟

 
زن شررک نمی برد به ابراز عالقه ی مردانه ات، ولی تکرار را دوسررت دارد برای 

 بیشتر زن بودن...
 

 _واقعًا...
 

شان را پر کرد و نرم ب*و*س*ی*د لب های در  صله ی میان  نازنین این بار فا
 عطش و تمنا مانده ی داوود را.

 
 بخواب._حاال 

 _پرید خانم خانما!
 



این بار نازنین خندید و داوود به تماشررا نشررسررت مروارید های کنار هم ردیف 
 شده ی او را که پنهان بود در صدف دهانش.

 
داوود پتو را کنار زد، بین پاهایش فاصله انداخت و با چشم به نازنین اشاره کرد 

 روی تخت بیاید.
 ه به آن ف ای خالی نگاه کرد:نازنین با چشم های از حدقه در آمد

 
 _زشته االن یکی میاد، بخواب؛ من کنارت می شینم.

 _زشته و نمی شه و راه نداره، نداریم.
 خوابه رو که پروندی، حداقل حسه رو نپرون. بدو بیا.

 _آخه...
 _بهونه قبول نیست، زود.

 _کفش پامه.
کواریوم چسبیدن به پاهات؟  _در نمیان؟ با چسب آ

 _چادرم؟
 ش داره الحمدالله در میاد._ک
 

 نازنین اوهاع را بررسی کرد و نگاه مصمم داوود را دید.
ناچار چادرش را روی لبه ی صررندلی گذاشررت و کفش هایش را نزدیک تخت 

 در آورد.
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با کمک داوود، خود را باال کشید و از روی پای راستش رد شد و جای خالی را 
 پر کرد.

 
 روی پاهات._حاال اون پتو رو بکش باال و 

 _چقد دستور می دی!
 _کیف و حالش به دستور دادنه وگرنه چشم سفیدی زنمو چطور کنترل کنم؟!

 _من چشم سفیدم؟
 _ای بگی نگی، چپت همچینم خالی نیست.

 _حاال چه جوری می خوای بخوابی؟
 _من کی حرف از خوابیدن زدم؟

 
 نازنین سرش را به زحمت چرخاند و با داوود چشم در چشم شد:

 
 _نگفتی؟!

 _گفتنشو که گفتم ولی اون مال قبل شیطونی خانم بود.
 چشمام االن شدن پروژکتور، دیگه خواب جوابگو نیست.

 _پس چی جواب می ده؟
 

 داوود سرش را به او چسباند و زمزمه کرد:
 

 _تو...



 
 تو کنار من و من 

 ترم !از همه آرام
 تو به یاد من و من فکر رها ساختنم !

 تو بسازیم یک پلی با 
 به اندازه ی عشق !

 و از آن جا به تماشای جهان گذران
 دست در دست هم و مست نگاه و نگران !

 من و تو می گذریم
 تا بدانند همه

 از همه فاصله ها
 از تمام غم و از تلخی ها

 میشود
 ساده گذشت !

 
 _االن می دونی چی می چسبه؟

 _بستنی؟
 

 او:داوود چپ چپی از پشت سر نگاه کرد به 
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 _نازی االن بستنی از کدا به ذهنت خطور کرد؟!
 _خب نوعش رو مشخص نکردی.

 پوشیدنیه؟ خوردنیه؟
 _لمس کردنیه...

 _چی رو لمس کنیم؟
 _کنیم نه و لمس کنم.

 _چی رو؟
 

داوود دست روی شکم تخت نازنین قرار داد و نوازش گونه سر تا سرش  دست 
 کشید:

 
 .._لوبیام این تو باشه و لمسش کنم.

 
شتش  شکر کرد که پ شید و گونه هایش گل انداخت، خدا را  نازنین خدالت ک

 به داوود است و او تغییرات محسوسش را نمی بیند.
 

 _مادر شدن خدالت نداره که لبو شدی نازی خانم.
 

 صدایش در حد وحشتناکی آرام بود:
 

 _ولی حرفای تو داره.



 
سرم راحت کرد و آنییوکت  شر  ستش را از  ستش خودنمایی می داوود د روی د

 کرد.
 عقب تر رفت و به بالش تکیه داد، نازنین را هم عقب تر کشید.

 سرش را روی شانه ی چپ نازنین خواباند:
 

 _می خوام نازی...
 

 از هرم نفس هایش موهای تن نازنین راست شدند، فقط گفت:
 

 _چی؟
 

 داوود لب هایش را روی گونه اش چسباند:
 

 از خون ت و شبیه خودت. _بچه می خوام، از تو؛
 

 نازنین سرش را به راست چرخاند و وحشت زده به داوود زل زد:
 

 _این جا؟ االن؟
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ما قبل از تغییر وهررعیت؛ لب های  نگاه داوود خندید، لب هایش خندید ا
 نازنین را شکار کرد و حرفش را به مهر نشانش داد.

 از هم جدا شدند و داوود گفت:
 

 کدا؛ مهم نیت و نفس عمله. _جاش مشکلی نداره، هر
 

 نازنین با شانه هایش هربه ای به سمت چپ سینه ی داوود وارد کرد.
 چشم هایش از درد روی هم نشست.

سررکوتش، باع  شررد نازنین از کمر بچرخد. با کاری که کرده بود، با دسررتش 
 هربه ای به صورتش زد و لبش را به زیر دندان کشاند.

 
 ببخشید._به خدا حواسم نبود، 

 خیلی دردت اومد؟
 _چیزی نشد، حاال جواب ما چی شد؟

 
 نازنین غم زده نگاهش کرد:

 
 _چرا همیشه می گی چیزی نیست و چیزی نشد؟

 مدبوری از خودت بگذری؟
 

 بینی نازنین را کشید:



 
 _چون اینا واسه مرد درد نیست.

 _پس چی واست درده؟
 

 داوود او را چرخاند و در آ*غ*و*ش گرفت:
 

 به ابروی تو اومدن درده واسه داوود... _خم
 غم به دل سبحان نشستن درده،

 ماتم به زندگی مادرم نشستن درده،
 شرمنده شدنم واسم درد داره دختر خوب.

 _داوود؟
 _جان؟

 _بخواب.
 _می خوابم.

 
 میان بازوانش او را چالند و رهایش کرد.

 نازنین به آرامی جایش را عوض کرد که داوود نگهش داشت:
 

 _تو خوابیدی؟
 _صبح محمد بهم مسکن داد، دو ساعتی خوابم برد.
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 _من می رم کنار، تورم بخواب.
 _نه من روی صندلی میشینم، خسته شدم سرمو می ذارم رو تخت.

 _می ترسی صحنه ی ناجور ببینن ملت؟
 

نازنین نگاهش کرد و لبخند زد. از گوشرره ی تخت پایین آمد و کفش هایش را 
 پوشید.

 را به لبه ی تخت چسباند و نشست.صندلی 
چادرش را روی پاهایش گذاشررت و داوود دسررتش را گرفت و با خود زیر پتو 

 برد.
 

 _در نمی رم.
 

 داوود چشم باز کرد و ابرویی باال پراند:
 

 _اطمینانی به دنیا نیست، مال مو سفت می چسبم که از دستم لیز نخوره.
 

 برد و شروع به نوازش کرد. نازنین دست چپ اش را میان موهای داوود
 باال رفتن گوشه ی لب داوود به او فهماند که حس خوبی گرفته است.

 
 چهره اش خسته بود، دستش روی گونه ی زبر داوود نشست.



شم نمی  دلخوری هایش را با یک جمله برطرف می کرد، محبتش چندان به چ
 آمد اما تأثیرش به قدر هزاران قرص آرام بخش بود.

 
 به خواب عمیقی فرو رفت و نازنین به بدنش کش و قوسی داد.داوود 

دستش هنوز گیر پنده ی دست داوود بود، سرش را روی تخت قرار داد و پلک 
 هایش روی هم افتاد.

 
شد، به آن دو نگاهی  سبحان پیدایش  شته بود که  شتر نگذ سه دقیقه ای بی دو 

 کرد و لب هایش به لبخندی مزین شد.
شان خوش تر، ماهرخ هم خوب  دعا کرد که زندگی شود و دل  شان روبراه تر 

 بود و او باز هر دوی شان را داشت.
 

**** 
 

 _زن داداش؟
 دختر مگه خواب اصحاب کهف رفتین؟

 برم سیصد و نه سال بعد بیام؟
 

 پوفی کشید و سراغ داوود رفت، مرخص شده بود اما جا خوش کرده بودند.
 تکانی به شانه ی داوود داد:
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 ی، برادر؛ شاه دوماد!_اخو

 _سبحان فکت درد نگرفت؟
 _بیداری و منو اسکول کردی؟

 پاشو بابا مرخصی، این جا خوش گذشته بهتون.
من می رم کارای ترخیص تو اندام بدم، بی زحمت اگه کمرت رگ به رگ نمی 

 شه؛ زن خوش خوابتم بیدار کن.
 _به تو چه بخیل.

 
 سبحان دستش را تا آرنج باال آورد:

 
 ا این جا تو عسل کنم، باز....._ت

 هی سبحان بدبخت!
 

 داوود دست نازنین را آرام رها کرد و نیم خیز شد:
 

 _بیا این جا.
 

 سبحان کنار یخچال کوچک اتاق دست به کمر نگاهش کرد:
 

 _چیه؟ می خوای کمربند بکشی روم؟



 محض اطالع شلوار بیمارستان جا واسه کمربند نداره، االن بی سالحی!
 

 شانه های داوود بی صدا تکان می خوردند:
 

 _حرف بزرگ تر واسه گوش دادنه، بیا بچه.
 _بچه تو گچه!

االن باید بچه هامو بزرگ می کردم ولی صدقه سری تو، هنوز تو انتخاب مامان 
 شون موندم! دست بدنبون واسم.

 _یک بار دیگه فقط تکرار می کنم.
 

، در یخچال را بسررت و به مشررکوک نگاهش کرد اما چیزی دسررتگیرش نشررد
 سمت تخت رفت.

 
 _چی می خوای؟

 
 داوود دستش را فشرد و او را به آغوش گرمش دعوت کرد.

 
 _ان شاپالله جبران می کنم تموم این دو سه روز زحمتت رو.

 _زن بگیری برام، هیچی دیگه نمی خوام ازت.
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ساحل رو تموم کنم بعدش تو می مونی و صه ی   من که _اونم می گیرم، بذار ق
 واست آستین باال بزنم.

 _دمت گرم، یه کورسوی امیدی تو دلم روشن کردی.
 

 از خودش جدا کرد و برادرانه دستی میان موهایش کشید:
 

 _برین خونه، من این جا می مونم.
 _خودتو با خاک انداز می خوان بفرستن بری، باز فاز موندنت چیه؟!

افتاده، یه امروز واسررره اون باش جای این زن بدبختت گ*ن*ا*ه نکرده با تو 
 دوری و به جیب حال غریبه نمی ره.

 
اصاًل دوست نداشت بره خونه باباش، معلوم نیست چی کار کردی باهاش که 

 همون دو تا پستو رو به خونه درندشت باباش ترجیح می ده.
 _اون دیگه از دل پاک و ساده ی خودشه وگرنه من زوری نزدم.

 باید روی زورم کار کنم. _ولی من احتماالً 
 

 به یک باره سبحان به پیشانی اش کوبید:
 

 _وای داوود یادم رفت بگم.
 _چی رو؟

 _آقا منوچهر پنج باری زنگ زد، هر دفعه م من پیشت نبودم گوشی بدم دستت.



بنده خدا دیروز می خواسررت بیاد که انگار داداش خانمش کاشررمر تصررادف 
 کرده، زن و بچه شو برده دو روز.

با اون پسرررش که مدرسررره می ره. احتمااًل  گفت امروز خودش بر می گرده 
 دیدنت بیاد.

_دستش درد نکنه، باید برم تعمیرگاه رو بچرخونم. زیادی راحت کردم خودمو، 
 بنده خدا دست تنهاست.

 _جان داوود دخترش اگه خوبه همینو بگیرم، شناسه طرف.
 

 اد:داوود نگاهش کرد، باید صادقانه جواب می د
 

 _دختری که خاطر برادرتو بخواد، زن زندگیت نمی شه پسر.
 سر فرصت یه خوبشو ان شاپالله واست پیدا می کنیم.

 _یعنی اونم می خواست تو رو؟ بترکی خر شانس!
شون کنم این  ستم که عوض  سون د سامو بر _برو دیگه به کارت برس، فقط لبا

 لباسو.
ت، ذاشرتم. فقط لباسرت به فنا رف_کنار دسرتته برادر من،تو کمد بغل تختت گ

 چون جر دادن به تنت.
 باید برم از خونه واست لباس بیارم.

 
 نازنین چشم باز کرد و سرش را از روی تخت بلند کرد.
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 _ساعت خواب زن داداش، دیگه تو فکر فرغون بودم بارت بزنم ببرمت خونه!

 
 داوود به او توپید:

 
 _تو غلط می کردی.

 ازمون._باز طلبکار شد 
 

 نازنین پلک هایش را با پشت دست مالشی داد:
 

 _نمی دونم چرا انقده خوابیدم ولی سرحالم کرد.
 _همیشه به خواب ان شاپالله!

 _برو تا لباس بیاری دیر می شه سبحان.
 

 نازنین که متوجه مکالمه ی دو برادر شده بود، رو به داوود گفت:
 

 _لباس واسه چی؟
 پاره کردن، مرخصم ولی لباس ندارم. _دیروز اونی که تنم بود

 
 نازنین بلند شد و به دنبال کیفش به دور و بر سرک کشید:

 



 _من دارم.
 

 سبحان هاج و واج نگاهش کرد:
 

 _چی داری؟
 _لباس دیگه، فقط کیفم کو؟

 _می خوای با تاپ و لباس تو که اندازه یه بازوشه، مرخصش کنیم زن داداش؟!
 

 نازنین خندید:
 

 این بود یکی از پیراهنای داوود تو کیفمه._منظورم 
 _پیراهنشو با خودت همه جا می بری؟

 زیاد نشستی فیلم بوی پیراهن یوسف دیدی!
 

داوود هم خنده اش گرفت به تیکه های ناب سرربحان، نگاهی به نازنین خندان 
 انداخت و با زیرکی یک تای ابرویش را باال برد.

ه خاطر دلتنگی همراه اوست اما جلوی می خواست بگوید می داند پیراهنش ب
 سبحان سکوت اختیار کرد.

 
 _کیفت این جاست نازی.

http://www.roman4u.ir/


 
 نازنین دسته ی کیف را دید که از کنار تخت آویزان است.

 زیپش را کشید و باز کرد، پیراهن سبز داوود این بار همراهش بود.
 کمی چروک شده بود اما قابل پوشیدن بود.

 
 کم شد، من برم تسویه حساب._خوبه الحمدالله یه زحمت 

 
مانی  باس آبی آسرر های ل مه  باز کردن دک به  حان رفت و داوود شررروع  سررب

 بیمارستان کرد.
 

 _اینم رفتی حموم و وقت نشده لباس از خودت برداری؟
 _وقتی می دونی واسه چیه، نپرس.

 
ستش را جلوی نازنین دراز کرد برای گرفتن پیراهن  داوود لباس را از تن کند و د

 که او جلو آمد و پشت سر داوود ایستاد.
 لباس را باال گرفت تا راحت تر بپوشد.

 
 _بدعادت می شیم.

 _اشکال نداره اگه بدعادت شدنت فقط واسه من باشه.
 



دسررت های نازنین روی یقه ی لباس بود که اسرریر دسررت داوود شررد، روی هر 
 کدام ب*و*س*ه ای زد.

 
 خانم خونه مونه._همه عادتای خوب و بدمون فقط واسه 

 
شیرینی دعوت کرد، این نگاه و زبان آن هم از داوود؛ بیش از  صرف  دلش را به 

 اندازه دلچسب و دلنشین بود.
 احساسات ابراز نشده اش، شکوفا شده بود و نازنین حظ وافر می برد.

 
**** 

 
 سبحان به سرعت وسایل را به خانه برد، داوود هم همراه نازنین پیاده شدند.

 
 رم ببینم مامان چیزی الزم داره یا نه._ب

 _می خواین شب من برم باالسری؟
 شما رو که راه نمی دن اون جا.

ستارش می  شب برگردم خونه. پر شاید خودمم  شه،  صی با _فکر نکنم کار خا
 گفت قلبش دیگه تپش غیرعادی نداشته.

 _خدا رو شکر، ان شاپالله زود برگردن خونه.
 _ان شاپالله.
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 حیاط را بست و رفت.سبحان در 

داوود به طرف اتاق شرران رفت و چقدر همین یک روز دلتنگ شررده بود برای 
 خانه ی محقر اما پر مهرشان.

 
 _آخیش هیچ جا خونه خود آدم نمی شه.

 
 نازنین این را گفت و با شوق وارد خانه شد. داوود هم پشت سرش رفت:

 
 _به این آلونک می گی خونه؟

 ک، دلخوشی این روزامه._همین به قول تو آلون
 _خستگیت رفت؟

 _آره خواب حسابی چسبید، عمیق بود.
 

 داوود هم سرحال شده بود، گوشه ای نشست و پاهایش را دراز کرد.
 

 _داوود می خوای یه چیزی درست کنم بخوری؟
 _نه سیرم. نازی لباستو عوض کردی بیا کارت دارم.

 _باشه االن میام.
 

 نازنین در ف ای میان دو اتاق ظاهر شود: پنج دقیقه ای زمان برد تا



 
 _چیزی الزم داری؟

 _آره.
 _خب بگو واست برم بگیرم.

 _گرفتنی نیست، بیا بشین بهت بگم.
 

شم دوخت به دهانش، داوود هم بی تعارف زل زد  ست و چ ش نازنین کنارش ن
 به چشمان نازنین:

 
 _اونی که بیمارستان سرش به توافق رسیدیم و االن می خوام.

 
خواستن نازنین را پشت بهانه ی فرزند پنهان کرد، تاب دور بودن بیش از این را 

 نداشت.
 

 _واقعًا می خوای؟
 

 داوود لب زد:
 

 _مردونه می خوام.
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 نازنین دست رو سینه ی داوود قرار داد:
 

شی؟ تازه حالت  شو نمی دونم ولی اذیت نمی  _فرق بین مردونه و غیر مردونه 
 خوب شده.

 
صتش را دایره وار روی صدای  ش شت  شان پیچید، انگ خنده ی داوود در اتاق 

 گونه ی نازنین کشید:
 

 _تو ممکنه اذیت شی ولی من نمی شم.
 

 نازنین نگاهش را به چشمان داوود داد:
 

 _می تونیم از پسش بربیایم؟
 

 داوود با نگاهش نوازش می کرد دل همراه و همسفر روزهای تلخش را:
 

 ولی تو رو شک ندارم. _خودمو نمی دونم
 

 نازنین حرفی نزد و شاید گاهی سکوت همان اجابت خواسته ی دلت باشد.
گاهی و هوایی، از سرررت در  به ن مای آ*غ*و*ش همسرررت را نمی توانی  گر

 کنی...



که اگر بخواهی هم؛ نمی توانی از آن  لت،  ته د به  بد  جور عدیبی می چسرر
 بگذری.

 
 یک نفر هست 

 ،میاِن شِب تاریِک دلم
 که به من نزدیک است

 و نفس می گیرد
 از جانم...

 پاِی عشقش هستم.
 و به قدِر عطِش موج 

 که از دامِن دریا به ساحل ریزد،
 من کنارش هستم.

 موج بر موج 
 به او می رسد 

 این خسته ِی جان،
 او 

 بهاِی دِل درگیِر مرا می داند؟
 من

 به رویاِی شِب تاریکش  
 دل بستم!
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صه داوود لحظاتی  ساخت برای نازنینی که نازنینش بود و غ گرم و پر از امنیت 

 ی خواهر بودنش را دیگر به دوش نمی کشید...
 

**** 
 

سپرد و پل زد میان دل  ستگی اش را به فراموشی  شده بود و داوود تمام خ شب 
 خود و عشق نازنین.

 فکرش گیر قصه های وارونه ی سهراب بود که او را به نازنین رساند.
 
ید به افکارش سر و سامانی می بخشید، اگر محمد دخالتی نداشت پس چه با

 کسی جررت نزدیک شدن به ساحل را پیدا کرده بود؟
 هیچ گزینه ای برای مانور دادن روی آن نداشت، ذهنش خالی بود.
 باید به همراه سبحان و محمد می نشستند و راهی پیدا می کردند.

 
مشکلی بزرگ می شود و یک نفر از پس گاهی چندین فکر روی هم جوابگوی 

 آن بر نمی آید.
سبحان پیامکی داد که از حال مادرش خبر  شت روی بالش و به  سرش را گذا

 بگیرد.
 



بعد از سرراحل، باید به حاج رهررا و ماهرخ می رسررید که چطور بدون هیچ 
 ازدواجی، او در بطن مادرش شکل گرفته؟!

جه او را به خود جلب کرده بود و و تنها چیزی که کنج ذهنش، چشمک زنان تو
 به قلبش نیشتر می زد؛ حالل بودنش بود...

 
آن قدر سرریاهی پیش چشررمش قد علم کرده بود که دیگر جز سرررازیر شرردن 

 اتفاقات شوم به سمت خودش، پهنه ای جز سراب نمی دید.
 

 _داوود ساعت چنده؟
 

 صدای خواب آلود نازنین، او را به سمت خود کشید.
خاموش بود و بالطبع هیچ نور خاصی هم نمی تابید که ف ا روشن  چراغ اتاق

 شود.
 

 دستش را روی فرش کشید تا بتواند گوشی اش را پیدا کند.
 با لمس گوشه ی آن، انگشت اشاره اش صفحه را روشن کرد.

 ساعت ده شب بود و قرار بود هر دو خفاش شب شوند.
 

 _ساعت حول و حوش ده شده، خوبی؟
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کمی تأخیر جوابش را با اهوم گفتن آرامی داد و سرررش را بیشررتر در نازنین با 
 سینه ی داوود پنهان کرد.

 
 _کوچولو خوابت میاد هنوز؟

 _گرمی، آدم دلش نمیاد از جاش تکون بخوره.
 

داوود سرررش را به او نزدیک کرد و با خنده ای عمق گرفته کنار گوشررش حرف 
 زد:

 
 رو اغفال می کنه!_من همیشه گرمم بخصوص وقتی خانم ما 

 
 نازنین از کناره ی دست داوود گاز خفیفی گرفت:

 
 _خیلی رو داری!

 _ناراحتی نداره، آسترشو می دم به تو.
 _پررو.

 _شام چی می خوری؟
 

 نازنین دستش را باال آورد و پنج انگشتش را به او نشان داد:
 

 _بذار پنج دقیقه دیگه بمونم بعدش یه چیزی درست می کنم.



 خوای یه شب شام داوود پز بخوری؟_نمی 
 _بلدی؟

 _در حد شما نه ولی در حد خودم آره.
 _نیمرو؟

 _با مخلفات!
 _خوبه.

 _بیدار نشی تا صبح می شینی دندونای منو ردیف می شمری جای گوسفند!
 

نازنین دست از تالش بیهوده اش برای ادامه ی خواب برداشت، چشم چرخاند 
 ق عادت کند.تا مردمک هایش به تاریکی اتا

 
 _پس بریم با هم همون نیمرو رو درست کنیم.

 
 داوود پتو را کنار زد، لبخندش را با تمام توان خورد اما زبانش تیز شد و شیطان:

 
_قبلش خانم خانما لباس تنش کنه، بعدش تشریف ببره دوش بگیره؛ اون وقت 

 می شه رو شام فکر کرد.
 

ید و فقط موهای رهایش، دیده می نازنین با وحشررت خودش را به زیر پتو کشرر
 شد:
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_داوود خیلی بدی به خدا، صد رحمت به آقا سبحان. تو که زبونت نیش زنبور 

 می مونه یهو آدم یه جاش آتیش می گیره انگار!
 

 داوود آمرانه و بی تکلف خندید:
 

 _کداش مثاًل؟!
 _داوود برو به کارت برس، من یه چیزی بپوشم میام.

 _نمونم واسه کمک؟
 

نازنین دندان هایش را روی هم سایید و داوود اصطکاک حاصل از صدای شان 
 را احساس کرد.

 
 _قباًل دیده شدی و پسندیده، اون زیر هوا نیست نفس کم میاری نازی خانم.

 بعد خودم باید دوباره بیام نفس بدم و ماجرا از سر نو شروع می شه!
 از داوود گفتن و از تو گوش نسپردن.

 
کان ند  پتو ت نازنین، لبخ های ریز  نده  های خفیفی می خورد و داوود از خ

 عمیقی روی لبش نشاند و یا علی گویان بلند شد.
 

 _رفتم دیگه دختر، پاشو تا همون جا اکسیین الزم نشدی.



 _تو برو، من میام بیرون.
 

 داوود که رفت، نازنین یک چشمش را بیرون آورد و موقعیت سندی کرد.
 س هایش را برداشت و بی صدا ولی با سرعت پوشیدشان.پتو پیچ شد و لبا

 نفسی گرفت و موهایش را با کلیپسی روی سرش جمع کرد.
 

**** 
 

حاج رهررا چشررم به صررفحه ی تلویزیون دوخته بود اما حواس و دلش او را به 
 سمت ماهرخ و داوود می کشاند.

می  ماهرخ و شرریطنت های دخترانه اش به همراه نرگس، همیشرره به چشررم او
 آمد.

 
هیچ گاه پا از گلیمش درازتر نمی کرد اما به تنهایی آتش می سرروزاند و نرگس 

 هم که آرام تر بود، همراهی اش می کرد.
می دانسررت دل مصررطفی گیر نرگس و آرامش اوسررت اما این که چرا قصرره 
چرخید و او ناچار شررد سررر راه نرگس قرار بگیرد، وقتی که ماهرخ را برای همه 

 ست داده بود؛ درک نمی کرد.ی عمر از د
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شت، آن چنان محکم و با  صطفی دا شباهت عدیبی به م اخالق و منش داوود 
 اراده پیش می رفت که رها از او عقب می ماند.

دلش می لرزید برای پسرررش که حاصررل عمر او و شرربی را با ماهرخ گذراندن 
 است.

 
داوود را از او دور دلگیر و غمگین بود از تصررمیم خودخواهانه ی ماهرخ، که 

کرده بود و امروز باید چندین برابر تالش به خرج می داد که دل پسرررش را به 
 خود و حس پدرانه اش معطوف سازد.

 
به جایی پرت می کرد که اولین نگاه، میخکوبش کرد و  تپش های قلبش او را 

 به پایش زندیر اسارت بست.
با خانواده های موسوی پدرشان بسیار سخت گیر بود، مراودات شخصی اش 

 و شیخی با ریزبینی های خاصی همراه بود.
 مصطفی به عشق زندگی اش رسید و او جا ماند، مثل همیشه.

 
زمانی که خبر مرگ ماهرخ آن هم سررر تولد فرزند سررهراب را شررنید، دنیایش 

 رنگ مرگ به خود گرفت.
دار به انتخاب تمام این سال ها حسرتی به دلش مانده بود، که کاش ماهرخ را وا

می کرد اما ته دلش می لرزید اگر او نگاهش به مصررطفی باشررد و دل رهررا با 
 او...

 



اکنون که به ماهرخ رسیده بود، زیادی دیر شده بود برای شعله ور ساختن آتش 
 وجودش؛ وقتی که نرگس مونس تمام زندگی اش بود و او هم راهی...

 م می شکست.شاید با شنیدن راز میان سینه ی او، نرگس ه
 

 تو عشق بودي
 این را      
 از بوي تنت فهمیدم      
 شاید هم خیلي دیر      
 به تو رسیدم      
 خیلي دیر...      

 
 اما مگر قانون این نبود      
 که هر آنچه دیر می آید      
 عاقبت روزي به خانه ي ما      
 خواهد رسید؟      
       

 عادت کرده ایم      
 به نداشتن ها       

 و شاید به اندوه...      
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 _بابا؟
 

 حاج رها نگاهش را از برنامه ی در حال پخش گرفت و به او داد:
 

 _بله؟
سه روز قبل بهتون  هوعی که دو  شورت کنم در مورد مو _می خوام باهاتون م

 گفتم.
 

حاج رهررا فکری کرد و از جایش بلند شررد، با چشررم دنبال نرگس گشررت که 
 خیالش را راحت کرد:محمد 

 
 _سرش درد می کرد، رفت یه ساعت بخوابه.

 _چرا درد می کرد؟
 

محمد فقط نگاه کرد پدری را که این روزها هوش و حواسررش پرت چیزی بود 
 که برای خانواده اش سؤال شده بود.

 
 _نمی دونم، یکی دو روزه این جوریه.

 
 نی اکتفا کرد.حاج رها شیطان را در دل لعنت کرد و به سر تکان داد



هیچ چیز نباید توجهش را به خود جلب می کرد، حتی ماهرخی که می دانست 
 امروز زنده است و هنوز هم همسر سهراب...

 
شان داوود بود که او هم  صل  شت در برابر ماهرخ، تنها نقطه ی و او حقی ندا

 خبری برای حرف زدن و حرف شنیدن نداده بود.
 

 ش برم سراغ خانم؛ ببینم چش شده._بریم حرفت رو بزن محمد، بعد
 

 محمد لبخند کمرنگی زد و همراه او، به اتاقش رفت.
صررندلی پشررت میز کامپیوترش را جلو کشررید و حاج رهررا روی آن نشررسررت. 

 خودش هم میهمان تختش شد.
 

 _خب جریان چیه؟
 _راستش نازی که این جا بود، چند تا عکس نشونم داد.

 
 ف محمد گوش می داد.حاج رها دقیق شده بود و به حر

 
_توی اون عکسا من و ساحل بودیم، وقتی که باهاش قرار گذاشته بودم نزدیک 

 آموزشگاهی که کالس کنکور می رفت.
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 _چرا می خواستی باهاش حرف بزنی؟
 

محمد که چند روز قبل، توهیح کاملی به پدرش داده بود؛ سرش را باال گرفت 
 و محکم گفت:

 
 کنم خواستگاری مو قبول کنه._چون می خواستم راهیش 

 شبی که اومدم مغازه و باهاتون حرف بزنم، رفیقاتون اومدن و حرفم موند.
 می خواستم واسم برین خواستگاری.

 پدر درست درمونی رو سرش نبود ولی خودش هیچی کم نداشت.
 

 از داداشش زیاد می گفت، این که عمری واسش پدری کرده.
 و ندیده بودم، فقط کوچیکه رو دیدم.اون موقع من هنوز این داداشش

نمی دونسررتم قصرره مون به هم می پیچه و همون داداشررش، می شرره داماد 
 خودمون!

 
 و چیزی در سر حاج رها زنگ می زد: برادرت...

 
 _وقتی اون عکسا رو دیدم، حس کردم یکی عمدًا اون صحنه ها رو پیش آورده.

 
 بود: حاج رها با گره ابروهایش، به محمد خیره شده

 



 _کدوم صحنه ها؟
 

 محمد کالفه  چنگی به موهایش زد و پوف بلندی کشید:
 

ساحل و اون  ساب کنم، یه مرد تنه زد به  _وقتی رفتم پول میزمون تو کافه رو ح
 دم در افتاد.

منم رفتم کمکش کردم بلند شرره، دقیقًا از همون لحظه ها عکس گرفته بودن و 
بشه یه بی شرف حروم لقمه که چشم دست داوود رسوندن که تصورش از من 
 به خواهرش داشتم و دنبال استفاده بودم.

 
 

 پوزخندی روی لبش جا خوش کرد:
 

 _که اونم اومد به تالفی ولی مثل من نباخت همه چی رو...
ستمو نگرفت جز یه  سط هیچی د سش داره، فقط من اون و شه و دو زنش کنار

 قبر که گاهی می شه کنارش نشست و حرف زد.
 

 حاج رها دستی روی ریش مرتبش کشید:
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_این طور که تو می گی، کسرری بوده که شررما رو تعقیب کرده احتمااًل؛ ولی 
 چراشو باید پیدا کرد.

 اون دختر حرفی از کسی نمی زد؟
 از چیزی نمی ترسید؟

 _از تنها چیزی که تنش می لرزید ازش، این بود که داوود ما رو با هم ببینه.
 کرد، ولی از چیز دیگه ای حرف نزد. خیلی روش حساب می

 _خب حاال می خوای چه کنی پسر؟
 آشفته بودنت مال چیه؟

_راسررتش هنوز رو دلم سررنگینی می کنه اون مدلی رفتنش، وقتی حاهرررم به 
 شرفم قسم بخورم که اون دختر اصاًل تو وادی خودکشی و رگ زدن نبود.

زی که دسررتمه؛ اون دختری همه دار و ندارمو وسررط می ذارم، از آبرو تا هر چی
 که من شناختم حتی نمی دونست خودکشی یعنی چی!

 
 حاج رها به نقطه ای روی فرش زل زده بود.

بافت نخ های رنگی ریسندگی نقشی جان دار روی فرش زده بود و او باید میان 
 پسرانش را می گرفت که پشت به پشت هم پیش روند، نه روبروی هم.

 
 نه بابا جان؟_اثباتش کمکی بهت می ک

 
 محمد خیره در چشم هایش گفت:

 



 _آبروی اون دختر حتی تو قبر، آبروی منی هست که یه روز می خواستمش.
می خوام آبروشررو برگردونم بابا، به هر شرریوه ای؛ به هر راهی، ولی با مشررورت 

 دادنت.
داوود مردده ولی هنوزم قانع نشررده که من کاری نکردم، واسرره آبروی خودمم 

 هست.
 

 حاج رها چشم از نقش و نگار فرش گرفت و به محمدش نگاه کرد:
 

 _خودت هنوز با داوود کنار نیومدی، شاید اونم با تو...
 

ولی این تو اصل ق یه که بی گ*ن*ا*ه بودن اون دختر معصوم هست، توفیری 
 نداره.

سی که  شین پلیس و کار اونا رو دوش تون بمونه، که اولین ک شما ب ست  قرار نی
 ون وایسته خود منم.جلوت

 
شون در میون بذار؛  شنیدی باها ولی فکراتونو بذارین رو هم، هر چی دیدی و 

 شاید گره این ماجرا به یه حرف که توجهی بهش نشده، باز شه.
پاتونو از گلیم تون دراز تر نمی کنید، به نتیده اگر رسرریدین منو در جریان بذار 

 یرم.که با سرهنگ صولتی حرف بزنم و مشورت بگ
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شماها کاری کنید و  شم ولی نمی خوام  شه خودم پیگیر پرونده ش می  الزم با
 من نتونم پس فردا پشت تون در بیام و شرمنده ی روی رفیقم شم.

 گوش دادی محمد؟
 

شت به همراهی پدرش، که او از هر چه بگذرد؛ پای آبرو که به  محمد ایمان دا
 میان باشد، اول صف می ایستد:

 
سم  شدم و نمی دونم چه کاری _بله حوا ست ولی من با اون دو تا دم خور ن ه

می کنن، اون اندازه ای که من وسررط ماجرا باشررم؛ چیزی رو پنهون نمی کنم 
 ازتون.

 
 ولی رفتار اونا رو همانت نمی کنم، چون نمی شناسم شون.

 کله خراب باشن، از دست من کاری برنمیاد.
 

مصررطفی داشررته باشررد و خون  حاج رهررا می دانسررت داوود اگر یک رگ از
 عمویش به تنش باشد، سر نترسش کار دستش می دهد.

 
 _اونا با خودم، طرف شون منم.

 تو فقط محتاط پیش برو و از هیچی نگذر.
خوب فکر کن بابا جان، شرراید کم اهمیت ترین موهرروع؛ بشرره کلید حل این 

 جریان.



 _چشم.
شد؛ من سر، اگه حرفات تموم  شمات پ شه چ ا برم ببینم خانم ما چر _بی بال با

 دو روزه ازمون پنهون می کنه بی حالی و سردردشو.
_شرراید واسرره این که اونم فهمیده تو خونه هسررتین ولی حواس تون این جا 

 نیست.
 

حاج رهرررا نگاه عمیقی به محمد کرد و حق را به او داد، شررراید کسرری نمی 
ست روزهایی را که او با مردن گذرانده؛ درک کند و  کمی حتی در خفا به او توان

 حق دهد.
 

 _حق داره.
 

و فقط او بود که به دلیلی نامعلوم، حقی نداشررت و فرصررت هایش دانه به دانه 
 می سوخت و او سرد می شد.

 همه ی حرف ها برای گفتن نیست و شاید این ها هم...
دل کنده بود از ماهرخی که او را نخواسررت و چشررم روی او بسررت، اما ته دل 

 ود و حالش؛ حال او را هم خراب می کرد.نگرانش ب
سی بود  شکوفه ی گیال سر خورد و همان  ها برای او  اولینی بود که دل حاج ر
شد و  شه به دلش تیح  سرتش برای همی سید اما ح ستش به او نر که هیچ گاه د

 نبودش او را به زخم رساند.
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**** 

 
ر منوچهر، برای داوود دو روزی بود که سرررش به کار گرم بود و با وجود اصرررا

بیشتر مواظب خودش بودن؛ خم به ابرو نمی آورد و از صبح تا لحظه ی رفتن، 
 به همه ی کارهایش حتی با شدت بیشتری می پرداخت.

 
 باید نبودنش را جبران می کرد و داوود مرد پشت گوش انداختن کار نبود.

که ماهرخ روز قبل مرخص شررده بود و حواس نازنین چهارچشررمی به او بود 
 داوود و سبحان نگران مادرشان نباشند و به کارشان با خیالی راحت برسند.

 
شکار او را به  شک های پنهانی و آ سید و ا ست مثل نرگس، به ماهرخ می ر در

 محبت؛ از چشمش می گرفت.
نمی دانست ماهرخ شباهت نازنین به مصطفی را می دید و دلش پر می گرفت 

 او دزدکی مصطفی را می پایید.به آن روزها؛ که سهرابی نبود و 
 

 روزهایی که نگاه رها روی او بود و نگاه او روی مصطفی...
 و این بین تنها نرگس بود که چشم مصطفی را گرفته بود.

 ماهرخ اگر رد شد از مرز آبرویش، برای دل نرگسش بود و نگاه مصطفی.
 



شد اما لب هایش را به هم می دوخت که صدایش به گله بلند  کار کرده،  بارها 
 جای گله و شکوه نداشت.

 خودش خواست و پشیمان شدنش، دردی از تن دردمندش دوا نمی کرد.
 

کاش سهراب به او دل نمی بست و زندگی اش را سیاه نمی کرد، اما داوودش را 
 از همان جبر سهراب داشت.

 خوب و بد زندگی اش به هم پیچیده بود، گله اش می شد ناشکری.
 که خود کرده را تدبیر نیست. خوب فهمیده بود

 
 نازنین حاصل عشق مصطفی به نرگس بود و داوود حاصل عشق رها به او.

امروز رها همسر نرگس بود و حاصل عشق هر دو برادر، امروز در کنار هم؛ و 
 فرزند عشق جوانی اش، عروسش شده بود...

 
 فقط ماهرخ مانده بود یار تنهایی خودش و سوختن تا پای جان.

ها را از یاد ببرد، اما او هم نمی  نمی ست نگاه زخم خورده و پر گالیه ی ر توان
 دانست ماهرخ چه کشیده است و تا کداها پیش رفته است.

 
هیچ کس جز خدا حدم بدبختی هایش را ندید و ندانسررت او برای داشررتن و 

 پروراندن داوود، چه ها دیده و کشیده است.
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صاند و در نهایت به هم می رساندشان، دنیا همه را روی سر انگشت می ر*ق*
شترک و  شود برای دردهای م سیدن قرار نبود درمانی  اما زمانی که این به هم ر

 غیر مشترک شان...
 

 هم سن و سال ساحل بود که درد به جانش نشست و از زندگی افتاد...
 

ست کردم، االن می خورین یا مثل دیروز؛ اول نماز  سوپ در ستون  _مامان وا
 نین؟می خو

 
 ماهرخ مهربانانه به نازنین نگاه کرد:

 
 _واجب خدا از شکم واجب تره، نماز بخونم بعد می رسیم به صدای شکم.

 
 نازنین لبخند شیرینی زد:

 
_پس من می رم جانماز واسه شما و خودم بیارم که با هم بخونیم و بعد ترتیب 

 شکم مونو بدیم.
 ت شدم مادر._زنده باشی مادر، شرمنده م که اسباب زحمت

 مگه اون پسر می ذاره یکی راحت به زندگیش برسه، تو رو با من گرفتار کرده.
 

 نازنین دست به کمر شد:



 
 _یعنی من نمی تونم مواظب تون باشم؟

 _نه مادر، ولی اذیتی با من.
_من اذیت نیسررتم، مادر خودمم االن تو این حال بود؛ همین اندازه بهش می 

 بیشتر.رسیدم نه کمتر و نه 
به خدا داوود بهم حرفی نزده، ازم نخواسررته کاری رو زوری اندام بدم که االن 

 بخوام گله هم داشته باشم و پشت سر غر بزنم.
 از دستم وقتی کاری برمیاد، چرا دریغش کنم؟

 
طالهام نمی ریزه اگه غذایی که برای خودم و شوهرم درست می کنم، یه پیمونه 

 رادرش.بیشتر بشه واسه مادرش و ب
 اول زندگی مون مگه ما همیشه این جا نبودیم؟

 کار امروزم، جبران محبت تونم نمی شه.
 

 _خیر ببینی مادر، ان شاپالله واسه اون سبحانم عروسی مثل تو گیرم بیاد.
 

 نازنین جلو رفت و ب*و*سه ی آبداری روی گونه ی ماهرخ زد:
 

 یفته!یس اون تو دست من ن_ولی شما بازم منو بیشتر دوست داشته باشینا که گ
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ماهرخ دسررتی روی موهای نازنین کشررید و پیشررانی اش را آغشررته کرد به تمام 
 عشقی که به پدرش داشت...

 مصطفی اگر سهم او نبود اما دخترش سهم دل پسرش شده بود.
 

 _خدا نگهت داره واسه داوودم که داره زندگی رو با تو می فهمه مادر.
 بار ما رو دوشش بوده، به خوشی خودش نرسیده.این بچه انقد که تنهایی 

همین که تو رو واسرره خودش خواسررته، ان شرراپالله به پای هم و برای هم پیر 
 شین مادر.

 
 نازنین بلند شد:

 
 _دعای بزرگترا که پشت سرمون باشه؛ خدام باهامون همیشه راه میاد.

 من برم جانماز بیارم که با هم بخونیم.
 

چشم بست، سرسختی مصطفی در سرش چرخ می زد و نازنین رفت و ماهرخ 
 مهربانی رها.

شده،  سران محل جوالن دهند اما عالقه ی ایداد  شم پ مد نبود دخترها پیش چ
 کار دل بود و دست شان کوتاه.

 یک اشتباه سهراب، او را از خانواده اش و عشقش دور ساخت.
 



بود و دم می داد ثمره ی تمام لحظه هایش، داوودی بود که حالش هنوز خراب 
آتشری را که از رفتن سراحل؛ به جانش نشرسرته بود و مردانگی اش زیر سرؤال 

 رفته.
 

شاید امروز داوود  صطفی می گرفت،  ها می ماند و دل از م شق ر کاش به ع
 مرد زخم خورده و حسرت به دلی نبود که او به چشم می دید.

 
شدن آن هم به  شد که روزی با زن  ساحلی زاده نمی  اجبار، از این دنیا شاید 

 رخت بر بندد...
 سهم اشتباهات شان هر چقدر که بود، گریبان فرزندان شان را گرفته بود.

 
از سررر نترس داوود می ترسررید، از زمانی که جریان نزدیکی داوود به نازنین را 

 جسته و گریخته فهمیده بود؛ هراسش بیشتر شده بود برای جان پسرش.
 خطر در گوشش شد و ناقوس مرگ. در افتادن با سهراب، زنگ

 
او از هیچ کاری ابا نداشررت، جان می گرفت و شررب خود را به نوشرریدن پیک 

 پشت پیک دعوت می کرد.
شاید از سبحان می گذشت اما می دانست بی خیال داوود نمی شود و نیشتری 

 می زند به دلش.
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ی ظب پسرررش مباید سررر پا می ماند، اگر راه را به خطا رفته بود؛ پس باید موا
 بود که سهراب دست روی نفسش نگذارد.

 
سبحان هم برسد، با این که نازنین  نماز را در کنار هم خواندند و منتظر ماندند 
 بی داوود؛ لب به غذا نمی زد و فقط سفره ای دو نفره برای مادر و پسر می چید.

شده بود، بی او نفس هایش را هم ن می دلش جور ناجوری به مهر داوود اخت 
 خواست.

 
اگر روزی به درگاه خدا ناله می زد از گ*ن*ا*ه نکرده و تقاص داده شده، امروز 
جان و  با  که  کار خوب نکرده و جوابش؛ همراهی داوودی  شررکر می کرد از 

 دست و دل، به او گیر بود و پرواز را بی او؛ نمی خواست.
 

ورین. چی _زن داداش تو چه دلت گنده سررت، خب یه وعده غذا رو با هم نخ
 می شه مگه؟

 زمین می ره آسمون؟ یا اون خراب می شه رو زمین؟
 

 نازنین لبخند مشتاقی زد:
 

سفره رو برای هر دوتا بندازی؛ اونم تو  شوهرت غذا بخوری،  شینی با  _وقتی ب
 ذهنش می مونه وقتی من منتظرش می مونم یه جا اونم منتظرم بمونه.

 



 کرد و با ابروهای باال رفته گفت:سبحان قاشق آخر غذایش را هم تمام 
 

 _تو به کدا نگاه می کنی دختر، شاید اون اصاًل حال نکنه.
 _اگه االن ما این جا نبودیم، شما بازم با همین اشتها ناهارتونو می خوردین؟

 
 سبحان توجهش را به ح ور ماهرخ و نازنین داد، کمی فکر کرد:

 
 _چرا دروغ! نه بهم نمی چسبید.

 
 تالفی گوشه ی ابرویش را باال گرفت و رو تاباند. نازنین به

 ماهرخ با لبخند و سبحان با خنده، به حرکتش چشم دوختند.
 

ستت خوب جواب داده که از اون  سیا سه خودت زن داداش،  شیرزنی وا _یه پا 
 موقع ست آقا داوود دو بار پیام داده!

 اول حال مادرشو پرسیده و بعد احوال خانمش؛ سبحانم کشک!
 

 گونه اش رنگ گرفت از این توجه پنهان داوود که سبحان علنی اش کرد.
 

 _اگه به شما پیام دادن واسه اینه که وقتی نیست، شما مرد خونه اید.
 اگه جواب بدین، یعنی حال شما خوبه و اون خیالش راحت میشه.
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 از این دید نگاه کنین، متوجه عالقه ش به خودتون می شین.
 

 ه بلند شد و قد راست کرد اما با شیطنت چشم باریک کرد.سبحان از کنار سفر
 مخاطبش ماهرخ بود اما نگاه و حرفش متوجه نازنین:

 
 _ماشاپالله به این همه کیاست!

شه  شاپالله دومی مظلوم نبا سه عروس بزرگت، ان  سپند بذار وا شو یه ا مامان پا
 که این یکی با دو جمله شوتش می کنه ته حوض تو حیاط!

 
و ماهرخ هماهنگ با هم خندیدند و سرربحان الله اکبری گفت و رفت به  نازنین

 اتاقش.
 

 _مادر ازش به دل نگیری یه وقت.
سرش می  سر به  شه و محبت ببینه، همین جوری  سته با ش سی که به دلش ن ک

 ذاره ولی بیرون پاچه تو پای ملت نمی مونه بس که شبیه اون داداشش می شه.
 

 فره، سری به باال تکان داد:نازنین در حال پاک کردن س
 

 _نه اصاًل، خیلی هم خوبن.
 منو یاد داداشام می ندازن. محمد و حسینم همین جوری هستن.

 محمد جدی تره ولی حسین شوخ تر، همیشه هم با هم کل کل می کنن.



 
مان،  ما یه تشررر  با  به جون هم میفتن ولی  ندازن وقتی  تا می  یاد اون دو  منو 

 می زنن و می ندازن تقصیر اون یکی.خودشونو به اون راه 
 

 دل ماهرخ می زد برای نرگس، رقیب عشقش بود اما از جان و دل عزیزتر.
 همان قدر که دلش مهشید را می خواست، دیدن نرگس هم آرزویش بود.

 
 _مادرت خوبه مادر؟ نشد که ببینمش.

 _خوبه خدا رو شکر، فقط دل نگران زندگی من بود که اونم االن نیست.
 ستش روی سفره پاکن ثابت شد:د
 

_هر وقت دلتنگش می شررم، شررما رو که می بینم آروم می گیرم. خیلی شرربیه 
 مامان منید، ان شاپالله یه روز بیان همو ببینید.

 همین اندازه که از مامان می گم، از شمام اون ور واسه مامان گفتم.
 

 ه داشتن.ادن و دوستی کاتفاقًا وقتی اسمتونو البالی حرفام شنیدن، یاد قدیم افت
 مثل این که هم اسم شما بودن اون بنده ی خدا، خیلی ازش تعریف می کرد.

 
 ماهرخ با صدای نیمه گرفته آرام پرسید:
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 _دوستش خوب بوده؟
 _اون جور که مامان می گفت خیلی با هم دوست بودن و خوش.

نمی  ولی انگار دوسررتش یهویی غیبش می زنه و پرس و جوی مامان به جایی
 رسه.

 فقط از داداشش شنیده که اونو زوری دادن به یه...
 

 نازنین کمی فکرش را جمع کرد اما کلمه ی به کار برده ی مادرش یادش نیامد.
 

 _یادم نیست چی گفت ولی انگار مرد خوبی نبوده.
 

قطره اشررکی راه گرفت به طرف گوشرره ی روسررری ماهرخ، نرگسررش فراموش 
 ی شان را.نکرده بود رفاقت و خواهر

سر بر  شد، همان اندازه محرم که بتواند  سی از جنس خودش پیدا می  کاش ک
 شانه اش بگذارد و تمام دردهایش را باران شود و ببارد...

 
هوای مدید به سرررش نشررسررت و حمایت همیشررگی اش، مهشررید مظلوم که 
چوب شیطنت او را می خورد و باز هم به خاطر بزرگ تر بودنش؛ هوای ماهرخ 

 داشت.را 
 

شد،  ست و خیالش که از ماهرخ و خوابیدنش راحت  ش نازنین ظرف ها را فرز 
 بی صدا در را بست و رفت خانه ی خودشان.



 تا رسیدن داوود هنوز یک ساعتی وقت بود، باید به چشم داوود بیشتر می آمد.
 

لباس های پوشریده ی همیشرگی را یک امروز تن نمی زد، اتفاق خاصری نمی 
 افتاد.
شم مردت بیایی، زنانگ شی به چ ست وقتی می کو ی ورای تمام حس های دنیا

شده ی  شفاف و پولک دوزی  شتاب می زند برای یک نگاه  قلبت بی وقفه و پر 
 همسرت...

 
تاپ قرمز رنگی از میان لباس هایش بیرون کشید و با وسواس به آن خیره شد. 

شم هایت  سی، چ یت با انتخاب هادقیقًا وقتی که می خواهی بهترین به نظر بر
 سر جنگ پیدا می کنند و تهش کوهی از لباس پیش رویت می بینی.

 
پلک روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشید، بدون از نظر گذراندن دیگر لباس 

 هایش؛ دامنی مشکی هم پیدا کرد که تا روی زانوهایش می آمد.
شمانش میخ حرکت ک شاند، چ شانه هایش را پو شانه زد و روی  ند موهایش را 

 عقربه های ساعت بود که بین اعداد می ماند و به زور پیش می رفت.
 

 غذا را گرم کرد و نگاهی به تمیزی اتاق شان کرد و نشست.
صدای در که آمد و خاموش شدن ماشین، تازه متوجه شد نمی تواند با آن لباس 

 و پوشش بیرون برود.
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 شاید کمی بدجنسی باید می کرد و داوود را متعدب!
 

داوود از سکون خانه و ندیدن چهره ی نازنین پشت در، لب هایش را سؤالی به 
 پایین کشید و خودش در را با کلید باز کرد.

شب به قراری که با محمد دارد،  شت که بتواند  شت در گذا شین را همان پ ما
 برسد. سبحان هم که کاری نداشت و می توانست همراهش شود.

 
ستگی تابی داد سی  به گردنش از خ ستی به روی اطل ست. د ش و کنار حوض ن

شد؛  ستانش که فارغ  ستن د ش شان، از  شید روی گلبرگ های شید و آب پا ها ک
 سر پا ایستاد.

 
هنوز هم از نازنین خبری نبود، به خانه ی مادرش نگاهی انداخت. احتمال داد 

 که ماهرخ خوابیده باشد پس پرسیدن حالش را به بعد موکول کرد.
 بق عادت جفت کرد و کنار هم قرار داد.کفش هایش را ط

 
در را باز کرد و بوی غذا به مشررامش رسررید، زندگی جریان داشررت و نازنین 

 پیدایش نبود.
 ترجیح داد سکوت کند و خودش پیدا شود.

 
شده  سط اتاق پتویی بود و زیر آن؛ نازنین در خود جمع  به اتاق کناری رفت، و

 بود.



امش عوض کرد اما قبل از خارج شرردن از اتاق حرفی نزد و لباس هایش را با آر
 تلنگری به نازنین زد:

 
 _غذات سوخت نازی خانم!

 
نازنین که به خودش فشار می آورد حرکت بی جا و تابلویی نداشته باشد، با بو 
کشرریدن و ترسرریدن هینی کشررید و بدون توجه به چشررم های خندان داوود؛ به 

 طرف آشپزخانه دوید.
 

رسید و شعله ی خاموش گاز را دید، فکرش به وقتی رفت که  پایش که به آن جا
تا دیگر او را  حالش را گرفت  خاموش کرده بود و داوود طبق معمول  خودش 

 سر کار نگذارد!
 

با خودش غری از بدشانسی اش زد و برگشت که سینه به سینه ی داوود کنار در 
 آشپزخانه، در آمد.

 
 م._می دونستی خیلی نامردی؟ زهر ترک شد

 
 داوود اما نگاهش به پوشش جدید نازنین بود:
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 _این تغییر، محض لباس دیگه ای نداشتنه یا جریانش چیز دیگه ست؟!
 

 نازنین که لبخند گوشه ی لب داوود را دید، به او تنه ای زد و رد شد.
 

 _کدا؟ جواب نگرفتم خانم خانما!
 البته سالمم نشنیدم، خوش اومد که پیشکش.

 
 را به دندان گرفت و با شرمندگی برگشت: نازنین زبانش

 
 _ببخشید سالم، ولی تقصیر خودت شد.

 
به سررر تا پای نازنین با چشررم اشرراره ای زد و آخرش چشررمکی مردانه و پر از 

 حرف:
 

 _چه خبره؟
 _خبری باید باشه؟

 _می دونستم که از خودت نمی پرسیدم.
 _خبری نیست، بشین برم ناهار رو بکشم.

 
ه نشررسررت اما نگاهش میخ در آشررپزخانه بود، نازنین این مدلی داوود مطیعان

برایش تازه بود و زن ها انگار برای همیشرره و تا ابد؛ سرررزمین های بی شررمار 



شان دارند و از دید پنهان می ماند تا زمانی که حس  شده ای در وجود شف ن ک
 کنند باید جنبه ی دیگرشان را به رخ مردشان بکشند.

 د و مرد می خواهند برای توجه به این تغییرات...زن ها عدیب زن هستن
 

نازنین سررفره ی کوچکی انداخت و غذا را هم کشررید، همه چیز کامل شررد و 
 جایی نزدیک به داوود نشست.

 همین نشستن و دستش به دامن بودن، کالفه اش کرد.
 

شیده بود، زیاد با دامن رابطه برقرار نمی کرد اما شلوار نپو ین ا اولین بار بود که 
 بار که با دلش کنار آمده بود؛ باید مواظب حرکات دست و پایش می بود.

 
شم هایش به  ست، چ ش ست داوود روی پایش ن در گیر و دار افکارش بود که د

 موازات دست داوود باال آمد و در نگاهش مهربانی دید.
 

شه بپوش که باهاش راحتی، اگرم که واقعًا راحتی با این لباس؛ سی رو همی  _لبا
پس خیالت راحت چون هر جور که بپوشرری نسرربتامون عوض نمی شرره که 

 معذب شدی.
لباسررت قشررنگه، بهتم میاد. منتها وقتی من از دیدنش تو تنت لذت می برم که 

 خودت ببری.
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به خودش نگاهی  مده  هایی جلو آ لب  ته و  با چهره ای در خود فرو رف نازنین 
 کرد:

 
 _یعنی عوهش کنم؟

 
ستش را از ر شروع به خوردن کرد اما داوود د سم الله  شت و با ب وی پایش بردا

 سؤال او را بی جواب نگذاشت:
 

شوهرت ببینه؛ راه دوری نمی  شتر از تنت رو  _می گم راحت باش، یه وجب بی
 ره.

فقط اگه قراره، حواسررت بیشررتر از من و غذات؛ به باال و پایین رفتن لباسررت 
 باشه، بهتره عوهش کنی.

 
به  به خاطر خودش هم که نازنین نگاهی  چهره ی خونسرررد داوود انداخت، 

 شده باید این مدل لباس پوشیدن را هم امتحان می کرد پس محکم گفت:
 

 _دیگه حواسم بهش نیست.
 _خوبه.

 



ناهارشان که تمام شد، نازنین به عادت جدید این چند روز؛ کنار داوود نشست 
شنود اما برخالف او، داوو شرایط کارش ب سرش را روی زمین قرار تا کمی از  د 

 داد و چشم بست.
 

 _داوود خوابت میاد چرا اون مدلی خوابیدی؟
 _خوابم نمیاد.

 _پس چرا دراز شدی رو زمین؟
 

داوود که کامل چشم هایش بسته نشده بود، متوجه سایه ی نازنین شد که به او 
 نزدیک تر می شد.

ند هایش باز شد وقتی کنار دستش، گرمای نفس نازنین را احساس کرد؛ چشم
 و دست او را گرفت.

 
یک پهلو  ند و خودش روی  با که داوود او را خوا گاهش کرد  نازنین فقط ن

 کنارش، روی آرنج خم شد:
 

 _بد موقعی تغییر محسوس اومده تو برنامه ی کاریت!
 _چرا؟

 _یه ساعت دیگه باید برم بیرون.
 _کاری داری؟
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 در زندگی اش نبود... ته دل داوود سوخت به لحن مظلوم او، اصالً 

شید و  شد، خود را پایین تر ک سنگین تر می  روز به روز حق نازنین بر گردنش 
 لب هایش نشست روی پیشانی همسرش.

 
صل حرف بزنیم، دو  ساحل مف سر جریان  شینیم  سبحان باید ب _با محمد و 
جمله بیشتر بدونم؛ بهتر می تونم فکر کنم و پیدا کنم اون بی شرفی رو که عمر 

 خواهرمو کم کرد به نامردی.
 

 نازنین سرش را کج کرد:
 

 _اگه بفهمی، خودت که تنهایی نمی ری سراغش. نه؟
 

 تردید را در نگاه داوود دید و ترسید، خودش را باال کشید و نشست.
 

_داوود اگه دنبال حق دل خواهرت نباشرری، خودمم ازت گله می کنم ولی اگه 
ره بلرزه از یکه و تنها تو خطر رفتنت؛ حق چشررم ببندی رو من و باز تن من قرا

 خودمو حاللت نمی کنم...
 

 پاهایش را در سینه جمع کرد و اشک هایش را پنهان...



داوود باال تنه اش را جلو کشید و به پای او چسباند، سرش را باال آورد. دلش به 
 درد می آمد از غمی که به این دختر می داد:

 
واسرره مدرک جمع کردن باید برم؛ ولی واسرره  _واسرره پیدا کردنش باید برم،

 تحویل دادنش تنهایی کاری نمی کنم.
 

 نازنین با همان چشمان بارانی به او زل زد.
 

 _قول مردونه بدم راهی می شی؟
 _قول داوودی بده، زیر اون نمی زنی.

 
نازنین  داوود موهایش را کنار زد، لب هایش روی لب های خیس از اشرررک 

 نشست.
 گرفت هوای تن محرم ترینش را و لب هایش را رها کرد:عمیق دم 

 
 _قول داوودی.

 
 نازنین نفس راحتی کشید...

 
 بع ی وقت ها
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 انگار
 خود خدا

 شخصا
 پا به پایت

 شانه به شانه
 با تو قدم میزند

 انگار
 دستت را گرفته،تا تمام گذشته را یکدا فراموشش کنی...

 انگار
 آسمان را آبی کرده

 کوه ها را سپید
 جاده را هموار

 انگار یک ترانه ی استاد شدریان را
 برایت میخواند

 انگار تمام فرشته هایش زیر لب با تو
 زمزمه میکنند...

 گاهی اوقات
 گاهی اوقات،انگار

 خدا نزدیک تر از همیشه اش
 مهربان تر از همیشه اش

 کنارمان هست...



 انگار
 دارد کنارمان

 شدریان میخواند
 تشویشتا بعد از آن همه 

 خوابمان ببرد...
 انگار

 قرارست در این بی کسی
 پتو را

 او روی تنمان بکشد
 تا پهلویمان سرما نخورد...

 
**** 

 
ساعت  سان منتظر بودند، محمد خود را نیم  شت در باغ لوا سبحان پ داوود و 
زودتر رسررانده بود که بتواند ف ررای داخلش را با روشررن کردن شررومینه گرم تر 

 کند.
 

 ن پسره آدم حسابی ام هست؟_داوود ای
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داوود سری که باال گرفته بود و چشمک تک و توک ستارگان آسمان را رصد می 
 کرد، کج کرد و به نیمرخ سبحان زل زد:

 
 _از چه لحاظ؟

 
 سبحان قیافه اش را کج و کوله کرد:

 
 _چه می دونم، اهل قیافه اومدن باشه من یکی کشش ندارم و صافش می کنم.

 
 نیشخند تمسخر آمیزی به قیافه ی او زد:داوود 

 
 _نیست ولی مثل تو توهم خود بزرگ بینی داره یکم!

 
 سبحان شکار شد و اخم به ابرو نشاند:

 
 _جلو اون پسره ما رو سنگ رو یخ نکنی یه وقت!

 یه کم حواست به غرور اخویت باشه.
 

اسررت  فکر داوود روی آن بود که هر دو برادرش هسررتند، اویی که هم خونش
 غریبه و اویی که غیر هم خون؛ آشناترین...

 



 _در باز شد، بیاین تو.
 

 سبحان که صدای محمد را شنید، با حرص به سمت داوود چرخید:
 

 _به حرفامون سه ساعت گوش داد، حاال در رو زد؟!
ناب، از االن دارم گوش می دم و قبلش نمی دونم چی نطق می  _نخیر ج

 فرمودین.
 بیاین تو دیگه.

 
و صدای تق گذاشتن گوشی آیفون آمد، سبحان با در آوردن ادای محمد؛ پشت 

 سر داوود وارد شد.
 تاریک بودن حیاط، به دل خوف می انداخت.

 جلوتر که رفتند، چراغ بهار خواب روشن شد و هیکل محمد نمایان.
 

داوود از بعد دانسررته هایش، به رفتار محمد دقیق تر شررده بود. انگار دلش می 
ت او را که برادر خونی اش است، با سبحان که دست پرورده ی خودش خواس

 به حساب می آمد؛ مقایسه کند.
تقابل میان پدر و پسر، که کدام یک در تربیتش کوشاتر بوده و فعاًل با حاج رها 

 برابری می کرد به پدر بودن...
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 _سالم.
 

همچنان موهررع  داوود اولین امتیاز ادب را به محمد داد و دسررت دراز کرد اما
 سرسختانه ی خود را حفظ کرده بود.

 
 _سالم.

 
سالم  ستش را دراز کرد و احوالپرسی اش را به  سبحان هم که چاره ای ندید، د

 کوتاهی ختم.
 

 _بیاین تو، امشب هوا سوز داره.
 

سش را به ف ای داخل خانه  شوند، داوود حوا ستاد که میهمانانش وارد  کنار ای
خالی از هر زر که  قدیمی و دسرررت دوز داد  های  پا گلیم  ق و برقی بود. زیر 

سیاه و سفیدی که احیانًا با  خودنمایی می کرد و روی دیوارها، فقط عکس هایا 
 او هم نسبتی داشتند.

 
_شومینه تو اون سالن روشنه، برین اون جا تا من ترتیب سه لیوان چایی رو بدم 

 و بیام.
 

 سبحان پیش دستی کرد:



 
 فقط واسه دونستن اون چیزی اومدیم که دیدی. _مهمونی نیومدیم،

 
سمت داوود چرخید، بین دو برادرش  شم هایش به  سط ماند و چ محمد آن و

 باید میانه را می گرفت:
 

صه، چایی  شنیدن یه ق سه  ست می گه که مهمونی نیومدیم ولی وا سبحان را _
 خوردن به جایی بر نمی خوره.

 
قانع کرد و هم او را از  به گوش هم او را  نده بود اگر روزی  ما ناراحتی دور. 

 سبحان این نسبت بخورد، چه واکنشی نشان خواهد داد.
 سبحان روی اولین مبل گوشه ی سالن که به شومینه نزدیک بود، نشست.

 
 داوود اما جایی دورتر که به همه جای اتاق احاطه داشته باشد.

سلوق آمد. به هر د سینی چای و ظرفی حاوی با ست محمد با  و تعارفی زد و د
 آخر روبروی داوود نشست.

 
 _خب از کدا باید شروع کنم؟

 
 انگشتان دست داوود دور لیوان پیچید:
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 _از اول خط.

 
محمد نیم نگاهی طرف سرربحان که با چهره ای سررؤالی براندازش می کرد، 

 انداخت و دستانش را به زانوهایش تکیه داد و خم شد:
 

 رفتم، چشمم بهش خورد._یه روز که حدره ی بابا می 
برام خیلی مهم نبود کیه و چیه، چون ظاهرش به بچه دبیرستانیا می خورد و من 
کمه کم چند سالی بزرگ تر بودم ولی یه سادگی داشت که باع  شد یه نگاهم 

 بشه دو نگاه.
 

سرررش از اول مسرریر تا اون جایی که راهش ازم جدا می شررد، یه لحظه باال 
 نیومد.

ساعت  بار اول همین شم همون  دیدن بود و تموم، تا این که اتفاقی هفته ی بعد
 پیاده رفتم و بازم دیدمش.

این بارو دیگه پای اتفاق سرراده نذاشررتم و طوری که نفهمه، افتادم دنبالش که 
 ببینم کدا می ره.

 
سر می  شت  شده بود و پایش را تکان می داد، تحملش هم دا صبی  سبحان ع

ود و پر حرفی محمد در مورد نزدیک شررردن به رسررید از این خونسررردی داو
 خواهرش.



 اما محمد غرق آن روزها بود و مرورشان:
 

_حدود یه هفته کارم شد تعقیب کردنش، به آبروی ح رت زهرا؛ نه مزاحمش 
 شدم و نه اون فهمید کسی دنبالشه.

سفره پدر و مادر  سر  شم و بدونم آدم درستیه و  ستم ازش مطمئن  فقط می خوا
 ه یا نه.بزرگ شد

 
محدوب بود، از سرراده بودنش خوشررم اومد. یه روز تا خونه تعقیبش کردم و 

 آدرسو یاد گرفتم.
 تا این که باألخره رفتم جلوش، از ترس زبونش بند اومده بود.
 ده دقیقه حرف زدم تا یه کم آروم شد ولی محلم نداد و رفت.

 
شده و ساس کردم نرم تر  شت تا این که اح صه یه ماه گذ حداقل با دیدنم  خال

 نمی ترسه.
یه بار بهش نامه دادم و پایینش آدرس ایمیلم رو نوشررتم که اگه کامپیوتر داره، 

 بتونیم راحت تر با هم حرف بزنیم.
 

داوود که نگران همان چت کردن ها بود اما به خاطر نگاه غم زده ی خواهرش 
ساحل چیزی ورای صرار  ست ا ستم هم رفت، می دان سی حرف  زیر بار خرید 

 زدن با دوستان و تحقیق مدرسه اش بود.
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ست که این خطایش  شق نی شتن و ع ست دا ساحلش اهل دو به خود قبوالند 
 بود!

 
سرربحان خون خونش را می خورد و آتش دلش شررعله می کشررید از زیر حدم 

 تلی از خاکستر.
 

شدم ولی رابطه مون در حد چند تا چت کوتاه و  _وقتی جوابمو داد، خوشحال 
 بیشتر شعر بود.اونم 

تا این که یه شررب گفتم بیرون می خوام ببینمش و اون با اصرررار قبول کرد چون 
قباًل بهم گفته بود اون روزش کالس نداره ولی من نمی خواستم رابطه م باهاش 

 اون مدلی بمونه.
 

دنبال رسمی شدنش بودم و آمارتونو از در و همسایه به بهونه امر خیر در آورده 
 بودم.
روز بردمش کافه ی نزدیک آموزشررگاه، روش نمی شررد از باباتون بگه ولی اون 

 خودم تهش رو در آورده بودم.
 

خودش واسم مهم بود، همینم بهش گفتم. آخر سر وقت حساب کردن، ساحل 
دم در وایسررتاد و من رفتم پول میزمونو بدم که یکی بهش تنه زد و بی توجه به 

 ت.افتادنش، در کافه رو باز کرد و رف
 



هرب دید و من به  ستاش  سمتش. کف د منم که دیدم رو زمین افتاده، دوییدم 
 اجبار کمکش کردم.

 
 محمد دستانش را گیر موهایش داد و پاهایش را بر زمین می کوبید:

 
سر من  ستت که همه چی رو  صحنه ها عکس گرفتن و دادن د _دقیقًا از همون 

دف نبود، نمی تونست بلند خراب کنن. ولی خدا شاهده کمکم از رو قصد و ه
 شه که زیر بازوشو گرفتم.

 
 سبحان با چهره ای گرفته و سرخ به داوود زل زد:

 
 _کدوم عکسا؟

 
محمد که نمی دانست او در جریان ریز مسائل نیست، سرش را به سمت داوود 

 چرخاند.
 داوود دست در جیبش کرد و چند عکس را بیرون کشید و روی میز گذاشت.

 
شد از روی مبل و به طرف میز پا تند کرد. با دیدن هر عکس بیشتر  سبحان بلند

 گر می گرفت و خشمش شدت پیدا می کرد.
 پرت شان کرد و به سمت محمد یورش برد و یقه اش را به دست گرفت.
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 او را چندین بار تکان داد و سرش داد کشید:

 
 _توی نامرد چرا سر راهش سبز شدی؟

 خواهرم نفس می کشید.اگه تو نبودی شاید االن 
 

هر لحظه صرردایش اوج می گرفت و محمد پلک هایش را روی هم می فشرررد 
حرفی نزند که داغ این برادر بیشتر شود که می فهمید سخت است غم از دست 

 دادن آن جواهر از کف رفته اش...
 

 _سبحان بگیر بشین.
 

 با شتاب سرش را چرخاند سمت داوود:
 

با خواهرمو می شررنوم، _چی چیو بشررین؟ دارم  ناموس  تان این بی  داسرر
 عکساشونو می بینم. بشینم؟

سرنخ؛ به همه  سه حل ماجرا و پیدا کردن  سبحان، اگه اومدی وا شین  _گفتم ب
 حرفاش دقت کن.

سکول خودش کرده و االن  سه چال کردن اونی که همه رو ا غیرتتو جمع کن وا
 یه گوشه نشسته و منو و تو رو ریشخند می کنه.

 



 دستانش روی یقه ی محمد ثابت ماند:
 

 _از کدا معلوم راست بگه؟
 

 داوود نگاهش را از لیوان به محمد داد اما مخاطبش سبحان بود:
 

_اگه هنوزم مثل اون اوایل مطمئن بودم کار اینه، زنده ش نمی ذاشرتم حتی اگه 
 حکم به قصاصم می دادن.

غل گوشم و منم بل گرفتم. اون موقع داغ بودم و داغدیده، یکی مزخرف خوند ب
 ولی االن هر چی جلوتر می رم، فکرم می ره سمت یکی دیگه.

 
 مردمک سیاه رنگ چشمانش روی دست سبحان چرخید:

 
 _دستتو بکش و بیا بشین فکرامونو رو هم بذاریم.

 
 سبحان با اکراه دست هایش را پایین انداخت و به جای قبلی اش بازگشت.

 
 _خب بقیه شو بگو.

 
 یقه ی پیراهنش را صاف کرد و گرفته تر از قبل نشست. محمد
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_اتفاق خاص دیگه ای نیفتاد، با ماشررین رسرروندمش یه جاهایی نزدیک خونه 

 تون و منتظر موندم بره.
بعد از اونم دو روز مهلت گرفتم با بابا حرف بزنم که جور نشرررد ولی طاقت 

 نیاوردم نبینمش.
 

 اه ولی پیداش نشد.شب که جواب نداد، رفتم کنار آموزشگ
 اومدم نزدیک خونه تون، یکی در اومد و بعدش مادرتون رفت تو خونه و...

 
 رگ گردنش سفت شده بود و دهانش به ادامه ی حرف باز نمی شد.

آن روز نحس زنده شررد برای داوودی که خسررته از معطلی در پاسررگاه و رفتار 
 را که نباید می دید. سبحان، دوان دوان خود را به خانه رساند و دید آن چه

 
شم هایش بغض  شرم زده و غمگین روی مبل، در خود فرو رفت و چ سبحان 

 کردند...
اگر او به غرورش بر نمی خورد و کوتاه می آمد، شرراید زود رسرریدن شرران جان 

 ساحل را ندات می داد.
 

سی مایل به  سه مرد زخم خورده به وجود آمد و انگار ک سنگینی میان  سکوت 
 ود.شکستنش نب



پلک داوود پرید، وقتی پایش به در خانه رسید؛ فقط وسیله ای می خواست که 
شان  شت و ن شیون ماهرخ با همیشه فرق دا صدای  سر کار برگردد اما  بردارد و 

 ح ور سهراب نبود.
 

 سبحان هم نبود که تصور خروج او از خانه در ذهنش جرقه بزند.
 

 د بیرون؛ چهره ش یادت مونده؟_اونی که قبل رسیدن مامان، گفتی از در اوم
 

شت و بلند بود اما  محمد عمیق فکرش را جمع کرد، مردی با هیکلی تقریبًا در
 چهره اش زیاد پشت پلک هایش ثبت نشده بود.

 
_همه حواسم به اومدن ساحل بود، قد بلند بود و هیکلی؛ من فکر کردم همون 

 برادر بزرگشه واسه همین خیلی روش دقت نکردم.
 

 حرف زدن هم جوابی نداد و سرنخی دست شان را نگرفت.این 
داوود لیوان چای سرررد شرررده را روی میز کوچک کنار خود قرار داد و همین 

 حرکت، اعالم پایان ح ورشان بود.
 

_فقط یه بار یکی سر راه مون سبز شد که نفهمیدم کیه اما ساحل اون قدر ازش 
 ویید.ترسید، که حتی پشت سرش و منو نگاه نکرد و د
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 بعدشم یادم رفت بپرسم کی بود.
 

سرربحان دسررتانش را قفل دسررته های دو طرف مبل کرد و با ناامیدی جوابش را 
 داد:

 
ساب  شکی ح ساحل غیر این دو تا از هی _وقتی داوود نبوده، حتمًا بابام بوده. 

 نمی برد.
 _باباتون نبود.

 
 ه در حرفش شدند.سر هردو برادر باال آمد و میخ نگاه راسخ و اطمینان نشست

 
 _از کدا می دونی؟

شما خیلی الغره، هم این که اون مرد بهش  _هم این که نازنین بهم گفت بابای 
 تیکه انداخت که بابا و داداشاش با خبر از رفاقت و دوستی ساحل با منن یا نه!

 ساحل واقعًا ازش ترسید، با این که جوابشو دادم ولی ساحل بازم رفت.
 هست؟ _قیافه شو خاطرت

 
 سبحان پوزخندی به لب نشاند و با غیض نگاهش کرد:

 
 _ایشون حواسش پی عشق و عاشقی بوده، اونم ندیده حتمًا!

 



 محمد که به غرورش بر خورده بود، چهره در هم کشید:
 

یه زخم رو  باشررره،  پدرتون  _معلوم بود معتاده و من فکر کردم یکی از رفقای 
 صورتش بود که تازه نبود.

 ناشم بگم؟!رنگ دندو
 

داوود به حرص و غ ب این دو برادر کوچک تر که برای هم گارد گرفته بودند، 
شد  شان از به یاد آوردن چندین رفیقی می  شان نداد و گره ابروانش ن توجهی ن

 که گرد سهراب جمع می شدند و او دیده بود.
 

زخمی به این واهررحی که در ذهن محمد هم مانده بود، صررورت کدام یک را 
 مزین کرده بود؟

 همچنان در فکر بود که سرش با شدت باال آمد:
 

 _زخم روی صورتش به باالی چشمش رسیده بود؟
 

 هر دو هیدان زده به داوود چشم دوختند و محمد با قاطعیت سر تکان داد:
 

 _آره، رد چاقو تابلو بود.
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شته که بخوا شاهرخ بی همه چیز چه نسبتی با آن ها دا ه هد بداوود نمی فهمید 
 ساحل گیر دهد؟!

 یادش افتاد که در حیاط هم ساحل را ترسانده بود.
 

 _باید برم مالقات سهراب، بعید می دونم ازش بی خبر باشه.
اینا دم شون به هم وصله، قطعش نمی کنن مگر این که پشت پا بخورن از رفیق 

 شون.
 _داوود فکر می کنی سهراب اونو می فروشه به ما؟

 ناست و حتمًا دست هم سوتی دارن که تنگ هم موندن!خودش لنگه ی همو
 

داوود نفس های عمیقی می کشررید، وقت به حرف آوردن ماهرخ بود. این همه 
 سال زندگی کردن کنار سهراب، نمی توانست دست او را خالی گذاشته باشد:

 
_قبلش یه جلسرره ی خانوادگی دو سرره نفره باید ترتیب بدم، داوود پیداش می 

 گه رفته باشه زیر زمین.کنه حتی ا
 _می خوای چی کار کنی داوود؟

 
 داوود به محمد زل زد:

 
 _اگه ببینیش، می شناسی؟

 _می شناسم.



 _خوبه، فعاًل واسه قدم اول دستم پر شد. بقیه شم توکل به خدا.
 پاشو سبحان، بریم مامان و نازی تنها موندن.

 
 نگاهش را بار دیگر به محمد دوخت:

 
 ندیدمش._ماشین داری؟ 

 _نه با تاکسی اومدم.
 _بپر اون شومینه رو خاموش کن، با هم می ریم.

 _ممنون، خودم می رم.
 

 سبحان کمی از موهع اش پایین آمد:
 

 _االن اگه من بودم داوود می گفت رو حرف بزرگترت حرف نزن!
 گفتم شاید باهات رودروایسی داره، من به جاش گفتم.

 
شم چرخاند، داوود لبخند بی رنگی زد و مح شک داوود چ مد روی چهره ی خ

 نازنین چگونه با این قیافه ی همیشه جدی کنار می آمد؟
 

 _پسندیدی داداشمو؟
 شرمنده تم، زن داره. بی کس و کار نیست!
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محمد لبخندی به شرروخ طبعی کنایه آمیز سرربحان زد اما داوود خنده اش را 

 پشت تشر مالیم برادرانه ای پنهان کرد:
 

کت داره گرم می شرره، بهتره تورم در این جا رو تخته کنی و زودتر _سرربحان ف
 بریم.

 
ندانسرررت. لیوان های چای را جمع کرد،  محمد تعارف بیش از این را جایز 

 کارش تمام شد و چراغ آشپزخانه را خاموش کرد.
 شومینه هم زحمتی نداشت و هر سه با هم به راه افتادند.

 داوود زیرچشمی محمد را پایید:
 

 _خونه واسه شام منتظرتن؟
 

 محمد دستانش را در جیب هایش فرو برد:
 

 _نه نمی دونستم حرفا چقدر طول می کشه، گفتم دیر می رسم.
 _یه شام نمک گیر بشی، اتفاقی نمیفته.

 _ممنون، مامان حتی اگه بیرون چیزی بخورم بازم شام نگه می داره واسم.
 

 داوود در را باز کرد و پیش افتاد:



 
 شبم دل خواهرتو شاد کن با خوردن دستپختش تو خونه ی خودش... _یه

 
توجه داوود به نازنین، توجهش را جلب کرد. بی دلیل نبود دلش را برده بود این 

 مرد کم حرف و جدی.
 

 _بدم نمیاد.
 

 سبحان چپ چپ نگاهش کرد و پررویی حواله اش!
بیندازد، یادش انگار حسررودی اش می شررد کسرری غیر خودش به نازنین تیکه 

 رفته بود محمد عمری کنار خواهرش بوده و حق بیشتری دارد.
 

 _بخوای به زن داداش حرفی بزنی یا بری تو کار هایع کردنش، با من طرفی.
 

 ابروهای محمد باال رفت و همان جا ماند:
 

 _اون وقت دلیلش؟
 _چون من می گم.

ش شمنش _خوش به حال نازی با این همه طرفدار، ولی منم دادا شم؛ به خدا د
 نیستم.
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 _سوار شین مردای گنده!

 
داوود همیشرره پایان می داد به بحثی که نتیده ای نداشررت و بی حاصررل بود، 
محوریت حواسش پی شاهرخ و حرف کشیدن از سهراب و نگفته های ماهرخ 

 بود.
 

 و میهمان جمع مادر و پسر، پدرش بود...
حاج رهررا رسرریده بود و او  وقت حل کردن علت بغض ماهرخ و نگاه سررنگین

 این بار دیگر کوتاه نمی آمد.
 

شرراید بهانه ای شررود برای خالی شرردن دل پر هر دو نفر، که نگاه پر از کنکاش 
 حاج رها؛ خبر از دلش می داد که دیدن ماهرخ بی سبب نبود.

 
محل این جلسرره ی خانوادگی هم جایی نبود مگر کنار قبر سرررد سرراحل، که 

 رازهایی که پای او را هم به این دنیا باز کرده بود.شاهدی باشد برای 
 

 باید قسم یاد می کرد که دل خواهرکش گرم شود به بودنش!
 

**** 
 



دست های سرد ماهرخ روی سنگ نشست و زمزمه هایش کنار گوش ساحل، 
 دل سنگ را هم آب می کرد.

د و راگر همیشه جلوی سهراب کوتاه نمی آمد، شاید تن دخترش را میان گور س
 تاریک نمی گذاشت و سیاه به تن نمی کرد...

 
روز به روز بار گ*ن*ا*هانش را سنگین تر می دید و به روی داوود، شرمنده تر 

 می شد.
 نمی دانست چه چیزی منتظرش است در این قبرستان خالی و بی هیاهو...

 
 _سالم.

 
حدسش صدای حاج رها، میخکوبش کرد. از برنامه ی داوود بی خبر بود اما 

 هم سمت ح ور او نمی رفت.
نگاه گریانش روی چهره ی بی حرف و صررامت داوود مانده بود که حاج رهررا 
سنگ زد و فاتحه ای خواند  هربه ی آرام روی  شتش چند  سر انگ شد و با  خم 

 برای روح دخترکی که نطفه اش از سهراب بود اما عشق پسرش.
 

 داوود از جا بلند شد و جواب حاج رها را داد.
انگار تمام دنیا در انتظار این رویارویی بودند که هیچ کس حرفی نمی زد مگر 

 به نسیم و زمزمه ای در دل، که با خود خلوت می کردند.
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به هم می  یا رو  _واسررره پیدا کردن اونی که رخت عزای خواهرمو تنم کرد، دن

 ریزم ولی قبلش شما دو نفر یه چیزایی رو به داوود بدهکارین.
 

 و قاطعانه ی داوود روی ماهرخ و حاج رها چرخید. نگاه تیز
به گوش  باد  که اگر  ید،  مال به تن می  یه عواقب حرف هایش را  ید پ با ماهرخ 

 سهراب می رساند؛ همین زندگی نیم بند را هم بر او و پسرانش حرام می کرد.
 

داوود روی زمین خاکی نشررسررت و دسررتانش را روی زانوهای جمع شررده اش 
شاند و در هم سته نزدیک ترین جا به  ن ها هم با همان لباس آرا گره زد، حاج ر

 سنگ را انتخاب کرد و نشست.
 

تا بیرون بریزد هر آن چه  با کمی مک  همراه با غم، ماهرخ لب از هم وا کرد 
 در سراچه ی دلش تا به امروز رنگ پوسیدگی به خود گرفته بود:

 
شون  شت، از میون  شنا دا ست و آ صمیمی تر بود و _بابام چند تا دو با دو تا 

 باهامون مراوده داشتن.
شون نرگس رفیق همه  سه خانم، که تک دختر شون که حاج باقر بود و نفی یکی 

 ساالی زندگیم بود.
 کم که نه، بیشتر از خواهرم مهشید می خواستمش و اونم همین جور بود.

 



خودش  دوست دیگه ش حاج آقا محمدی بود که دو تا پسر از دار دنیا داشت و
 عمری اذان دم گوش بچه های تازه به دنیا اومده ی محل می گفت.

 
پسررراش به ندابت شررون ورد زبون محل بودن، ولی حاجی چهارچشررمی 
مواظب شون بود که پسراش خام حرف و تعریف کسی نشن و چوب حراج به 

 آبروی خودشون و اون بنده خدا نزنن.
 

 را به هم پیچاند...نگاهش باال آمد و چشم های زالل رها، دلش 
 

 _من همیشه از سر و کول همه باال می رفتم، ته تغاری بودم و بابام پشتم بود.
کسرری کاری به کارم نداشررت، می دونسررتن ماهرخ شرریطنت داره ولی کنارش 

 کاراشو سبک سنگین می کنه.
 نمی دونم چرا بین اون همه آدم، چشمم به روی مصطفی وا شد.

 
هررا، لبخند دردآلودی زد از حس گم نشررده ی قطره اشررکی چکید و حاج ر

 ماهرخ به برادرش...
 که هیچ کس نمی توانست دل از مصطفی بگیرد، که او هم دلتنگ برادر بود.

 
_همون سررنگین بودن زیادیش، توجه منو جلب کرد. مگه من چند سررالم بود، 

 هم سن و سال ساحلم بودم.
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بافتم ولی ازش حرف نمی زدم یا می  با خودم رؤ با نرگس که از اون  هی  حتی 
 نزدیک تر کسی به دل و حال من نبود.

 
یه روز پی خرید چند تا کاموا رفتیم و همین که خواسررتم پامو تو خونه بذارم، 

 مصطفی صدام زد.
شتیم و رفت و اومد؛ ولی هیچ وقت  سالم علیک دا قلبم اومد تو حلقم، با هم 

صاًل تو بند زن  صدام نزده بود. یعنی ا سم  ستم به ا جماعت نبود، فقط می دون
 کارایی می کنه که بع یا خوش ندارن.

 
 ماهرخ نفسی گرفت و چشمش روی خطوط سفید اسم ساحل ماند:

 
_وقتی حرف زد، از ذوق می خواستم برم در خونه حاج باقر و به نرگس بگم که 

 دلم گیره اونه.
د و رفته بوولی وقتی اسررم دختره رو زبونش اومد، ماتم برد. دلش واسرره نرگس 

ستین  سم و بهش پیغوم بدم که آ سش نظر اونو بپر ست من خواهرانه وا می خوا
 باال بزنه.

 
حاج رها مروارید چشم های سرخ ماهرخ را می دید و قلبش در سینه بی جان 

 تر می زد.
 



_شبش تا صبح نشستم گوشه اتاق و لب به هیچی نزدم. هی یادم میومد خیلی 
یلی آروم بود، باید می فهمیدم اون یکی لنگه ی وقته می خوامش ولی نرگس خ

 خودش می خواد نه منه سر به هوا رو.
 

ساعت همدیگرو نمی  شد، چند  سراغ نرگس ولی اینا چاره نمی  یه روز نرفتم 
 دیدیم مرغ سر کنده بودیم.

رفتم و بهش گفتم مصررطفی می خوادت، نرگس که حرف نزد و سرررش افتاد 
سوخت ولی و شو به پایین؛ دل ماهرخ  هی بودن شادی کردم و گفتم را سش  ا

 گوش مصطفی می رسونم.
 

سهراب عین جن بو داده جلوم در  شتم بیرون،  شون گذا همین که پامو از خونه 
 اومد.

وقتی چهارده پونزده سالم بود یه بار پیغوم داده بود واسه خواستگاری، ولی بابام 
 گفت کفن ماهرخم رو دوشت نمی ذارم.

 ل خالفه، مزدور شده بود.همه می دونستن اه
 

قبل انقالب که سرراواکی بود و خون همه رو تو شرریشرره کرده بود، بعدشررم که 
دسررتش تو پوسررت گردو موند و همه رده باالییا رفتن اون ور؛ موند و شررد نوکر 

 این گروهکا.

http://www.roman4u.ir/


سش خراب کرد همه زندگی  سیاه ماهرخ، منو یه بار دیده بود و دل ند از بخت 
 مو.

 
صدا، زهر بودند و صدای ناله و نوای دلش؛ اخم پیشانی داوود و گریه های بی 

 کینه ی دلش را عمیق تر می کرد.
 حاج رها غیض کرد...

 
 سهراب با همه شان بد بازی کرده بود.

 
 _تهدید کرد که قرار مدار بین من و مصطفی را به گوش بابام می رسونه.

دونستن ماهرخ پستو نداره آدم حسابش نکردم و پشت گوش انداختم، همه می 
 و حرفی بزنه روبروی همه زبون تو دهنش می چرخه.

 
همون کینه ش شرررد بالی جونم، بعد اونم چند باری اومد سررروقتم ولی منه 
سرم  شرش از  شتم بلکه بهش بتوپه و  خدازده یک بار اینو با مدید در میون نذا

 کنده شه.
 

بود قرار جور کردم و به گوش غصه م شده بود غم عشق جوونیم، با هر بدبختی 
 مصطفی رسوندم نرگس جوابی نداده و اون لبخند زد.

 گفت جبران می کنه خواهری مو...
 گفت می ره پی رسمی کردنش و من باید قند بسابم رو سرشون...



 
ست، او دلش زودتر برای ماهرخ رفته بود اما  ش شک ن ها هم به ا نگاه حاج ر

 د.روی حرف زدن نداشت و از دستش دا
 

ماهرخ چادرش را روی صررورتش کشررید و زار زد برای دم نزدنش، عمری روی 
 دلش مانده بود و االن نفس کم می آورد برای مرور تلخ خاطراتش...

شرراید نوبت حاج رهررا بود که کمی او را همراهی کند تا دلش قرار بگیرد و او 
 بی قرار شود.

 
س سالی از مادرت بزرگ تر بودم، حوا م هر جا بود؛ ولی گوشه _من چهار پنج 

شد، انرژیش ته نمی  سته می  سر اون که دنیا اگه خ شد دنبال  شمم تیز می  چ
 کشید.

 تا رو لب بقیه خنده نمیاورد، خودش نمی خندید.
 جوون بودم و نگام به نامحرم میخ نشده بود، ولی ماهرخ به دلم نشسته بود.

 شد. هر چقدر بیشتر می دیدمش، شرمم از روی پدرش بیشتر می
 

مصررطفی بزرگه بود و حامی من، نمی تونسررتم برم سررینه سررپر کنم واسرره زن 
 گرفتن.

شید و بی حرف زد بیرون، منم که می  صطفی لباس پو تا این که یه روز دیدم م
 خواستم ببینم چی کار می کنه دنبالش راه افتادم.
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همین که به اسررم صررداش زد، جون از تنم رفت که نکنه اونم چشررمش دنبال 

 تر خونه کربالییه.دخ
حیرون وسط کوچه موندم، رنگ و روی سرخ ماهرخ شد زرد و مصطفی با لب 

 خندون برگشت.
 

چند روزی حالم خراب بود که باألخره مصررطفی با شرریرینی اومد و گفت می 
 خواد دوماد شه.

ست و من ذوق  ش سرش و بابام باهاش مردونه به حرف ن شید رو  مادرم نقل پا
 نرگس می خوان برن.زده بودم که واسه 

 
سو به  سه این که خدا مهر نرگ شن کردم وا شمع رو یادمه رفتم زیارت و چند تا 

 دل مصطفی انداخته.
تو گیر و ویر خواسررتگاری بودیم که یهو ماهرخ غیبش زد، یه چند سرراعتی گم 

 بود و کربالیی سراغشو فقط از خونه ی ما گرفت و خونه حاج باقر.
 

 سر زبون همه محل بیفته و دخترش بی آبرو شه.حرف کمی نبود که بخواد 
بسیج شدیم واسه پیدا کردنش، که تو تاریکی یه کوچه؛ خفتم کردن و با دست 

 و پای بسته پشت یه بنز انداختن.
 

 خودم به درک، نگران ماهرخ بودم که بالیی سرش نیومده باشه.



 یه جا پیاده م کردن و تو انبار یه کارخونه بردن.
 

 رجسته شد، دهانش مثل چوب خشک بود و نفس هایش بلند...رگ گردنش ب
 چه می گفت از آن چه دید و شنید!

 داوود تاب می آورد درد مادرش و غیرت سر آمده اش را؟
 

صدای ماهرخ بلند تر شد و داوود بی تاب تر، نمی خواست گزندی به مادرش 
او  ونه بابرسررد اما دانسررتن علت پشررت رفتار سررهراب؛ الزم بود که بداند چگ

 روبرو شود.
 

ست می  ست به د سر و پا د سری میون چند تا الت بی  _ماهرخ بی چادر و رو
 شد و گریه می کرد.

 صدام نعره شد و سهراب خندید، ماهرخ منو دید و التماس افتاد یه کاری کنم.
 رفتم ولی یکی با زندیر روی صورتم زد و چشمم نفله شد.

 
بی حد چشررمانش به چشررم چپ حاج داوود سرررش را باال گرفت و سرررخی 

 رهایی افتاد که سخت می شد فهمید مصنوعی ست...!
 سهراب تاوان دل شان را از آن ها گرفته بود یا عقده های تمام نشدنی اش را؟
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حاج رها بغض نشسته در حندره اش را فرو برد و سیبک گلویش مردانه لرزید 
 از بی کسی ماهرخش...

 
 ون زد بیرون و ماهرخ ترسید._چشمم از درد بسته شد و خ

 شروع کرد به جیح کشیدن، درد امون نذاشته بود برام.
 سهراب چند باری تو گوشش زد ولی آروم نشد.

 
 اون بی وجودم همه رو فرستاد بیرون و ما سه نفر موندیم.

شمم  شم تو چ سهراب بازومو گرفت و چ سط راه  سراغش، و با بدبختی رفتم 
 باهام راه نمیاد.گفت من اونو می خوام ولی 

یا راهیش کن یا داغشو جوری به دل برادرت می ذارم که تا زنده ست ه*و*س 
 عشق و عاشقی به سرش نزنه.

 
سم دختر مردمو بیارم جلوی این  ستم ا شده بود و نمی تون ق یه ی نرگس رو ن

 بی ناموس، می دونستم داره راهو غلط می ره.
 ون شیطون لعین.همینم بهش گفتم ولی افاقه نکرد به گوش ا

 
 همین که حرف و پچ پچ ازشون دیده، گذاشته بود پای خاطرخواهی شون.

نه دلم راهی بود به اون وهع ماهرخ، نه دست تنها جلوی اونا کاری پیش می 
 بردم.

 



حاج رها سرش را به زیر افکند. سرش با یاد آن زخم، هنوز هم تیر می کشید 
 و نیمه بود. و دیدش با خون ریخته روی صورتش، نصفه

 
 ماهرخ به این مرد مدیون بود و سر همان دین، از او کناره گرفت...

همه چیز در هم شده بود و این وسط، سر یک دیر گفتن و یک از خود گذشتن؛ 
 راه شان از هم سوا شد و سهراب جایش را پر کرد.

 اشررتباهی خواسررتن در کار نبود، دیر به زبان آمدن دل حاج رهررا را تا به ابد
 سوزاند...

 
 _من حرومم؟

 
شد و  شتر جاری  شم ماهرخ بی شک چ شه محکم داوود لرزید و ا صدای همی

 نگاهش قفل چشمان حاج رها...
 

صرردای ماهرخ خش دار شررده بود و سررینه اش خس خس می کرد، داوود می 
 خواست نبش قبر را تمامش کند اما دلش گیر همان جواب بود.

آره راه گلویش را می بسررت و یک نه،  نفسررش در سررینه حبس مانده بود و یک
 غریق نداتش می شد.
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_رهررا به پاش افتاد که کاریم نداشررته باشرره و اونو به نون و نمک رفاقت شرون 
 قسم داد.

 یه روزی هر چهار تاشون با هم حشر و نشر داشتن.
 

مدید زن گرفت و پاش از محفل رفقاش کنده شررد ولی سررهراب مار بود، دور 
 خید و چرخید.این دو برادر چر

هر روز یکی از دوستای صمیمی مصطفی گم و گور می شدن و آخرش جنازه 
 ی سوخته ش می رسید دست خونواده ش و هیشکی نمی فهمید چی به چیه.

 
تا این که یه بار مصررطفی دنبال ماجرای رفیقشررو می گیره و از طریق یکی به 

 سهراب می رسه.
شو از زندگی  شت رو کنه ولی پا ها قطع کرد، تو محلم مدرک ندا شو و ر خود

فهموند که سر سهراب از بقیه سواست و در و همسایه م طبل رسواییشو بیشتر 
 زدن.

 
 سهراب خبرچین شده بود و اون زمانم همه درگیر جنگ بودن.

هربه ای  صطفی بد  هیش نمی کرد، از م ها و بی حالی من را سم و آیه ی ر ق
 خورده بود.

 آخرشم گفت...
 



ده بود، دیگر نمی کشررید برای بازگو کردن دردهای آن شررب که ماهرخ درمان
 مصیبت شده بود بیخ دلش.

چهره ی جمع شده ی حاج رها نشان از انزجارش می داد و داوود فقط منتظر 
شررنیدن همان دو حرفی یا سرره حرفی معناداری بود که قلبش را به بازی گرفته 

 بود.
 

 ه ماهرخ نرسه!_گفت شما با هم می خوابین که دست مصطفی ب
 

 داوود دندان به هم سایید و نفس های عصبی اش منقطع می رفت و می آمد.
صرردای حاج رهررا باز هم پیچید در سرررش و او به دنبال حالل و حرام بودنش 

 بود...
 

_خشررکم زد، خاطر یکی رو بخوای راهرری به مرگت خودت می شرری که اون 
 خوش باشه.

 خفت و شکستن غرورش نبود. ولی اون جور به دست آوردن ماهرخ، جز
 اون جا بود که فهمیدم ماهرخ دلش پیش مصطفی ست.

 
نگاهش روی سنگ بی حرکت ماند، یادآوری کردنش هم زجرآور بود و او همه 

 ی بغض هایش را در دل مدفون کرده بود.
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 _ماهرخ خودشو به در و دیوار زد ولی اون بی صفت کوتاه نیومد.
شقش بخ شش با ع صد بار می میره و گفت اگه دادا وابه، اون تا عمر داره روزی 

 زنده می شه.
 

 نمی دونست دل همین داداش واسه ماهرخ در می رفت.
 از ترس جون ماهرخ زبون وا نکردم و الل شدم.

 
یه سررر رفت بیرون و ماهرخ اومد سررراغم، انقد خون رفته بود و درد تو مغز 

 استخونم نشسته بود که تار می دیدمش.
 پیش مصطفی ست، ولی می دونه که اون نرگسو می خواد.گفت دلش 

 
شه ی لبش  سید و گو صورت تکیده ی ماهرخ ر سرد و تاریکش به  شم های  چ
باال رفت، اگر ماهرخ باورش می کرد شاید امروز پسرشان این گونه عاجزانه در 

 انتظار حالل و حرامی بودنش نبود...
 

 ون آدم باشه!_گفت اگه قراره بی سیرت شه، بذارم سهراب ا
 نمی شه فهمید حال اون لحظه ی منه از همه جا مونده رو.

 
 به سهراب راهی بود و هنوز منو نمی خواست.

 تلخ بود پسر، هالهل بود به دهنم...



سهراب که پیداش شد، دستش یه شیشه م*ش*ر*و*ب بود و ماهرخ پشت من 
 قایم شد.

 گفت نتیده ی مذاکرات تون چی شد؟
 

 یرم واسه عروس شدن عشق مصطفی!می خوام بزم بگ
 نه از قسم بود، نه از خدا ترسی به دلش.

شو  ستش؛ حرف شتم با درد د شو گرفتم و نذا ست همین که ماهرخ دهن وا کرد، د
 پیش ببره.

 
می تونسررتم بعد هر جور شررده ماهرخو بگیرمش، ولی اگه رهررایت کربالیی 

 نبود؛ نمی شد.
  به حروم خدا.به هر کاری تن می دادم برای ماهرخ، إال

 
 واسش شرط کردم اگه اینو می خواد پس رهایت باباشو بگیره.

 چند دقیقه فقط خندید و زهرماری خورد.
 

 از سکوت اون جا می شد فهمید اون الشخورا نیستن و گورشونو گم کردن.
سه ناکار  شد و من دنبال راه بودم وا شتر می خورد، م*س*ت تر می  هر چی بی

 ز دستش در بردن.کردنش و جون مونو ا
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ولی لحظه آخر راهرری شررد به رهررایت گرفتن از بابای ماهرخ و من حیرون 
 موندم وسط بدم*س*ت*ی حواسش هنوز جمع بود!

 
اونایی که این کاره باشررن، بدن شررون عادت می کنه به الکل و انگار فقط تو 

شون می داد وگرنه با اون چند پیکی ک شو زاهد و عابد ن  هجمع ما که بود؛ خود
 زد، باید کله پا می شد.

 
 ماهرخ ادامه را از سر گفت:

 
_کشررون کشررون منو برد تو خود کارخونه، رهررا جون تو تنش نبود ولی پشررت 

 سرمون میومد.
شوند که  سهراب منو ک شمش ناقص، چند باری افتاد و  تاریک بود و اونم یه چ

 نتونم کمکش کنم.
 

شده؛  یه در وا کرد، کارخونه از اونا بود که انگاری شدن و تعطیل  ست  شک ور
 پرنده پر نمی زد.

 یه میز وسط اتاق بود و یه پریز تلفن، گرد رو وسایل نبود زیاد.
 

 یه کشو رو وا کرد و تلفن سیاهی در آورد، وصلش کرد و گذاشت بیخ گوشش.
 بوق آزاد که خورد، نیشش باز شد و گوشی رو پرت کرد رو میز که ورش دارم.

 



سط از عاقبت کارمون تر ها و سته بود، هی می گفتم کاش پای ر ش س به دلم ن
 نبود.

سر زا رفته بود و  شون نبود.  سر سر بود، مادر که رو  جون حاج آقا همین دو تا پ
 حاجی بی سر و همسر موند.

 
دلش نرفت رو زن دیگه ای، منم می سوختم از حال رها که یتیمی کشیده بود 

 و االنم گرفتار من و سهراب شده بود.
شماره خونه تونو بگیر، پام پیش نمی رفت. عصبانی شد و اومد سمتم که گفت 

 رها جلوش در اومد.
 نذاشت دستش بهم بخوره، سهرابم رفت نشست.

 
هنوز رگه هایی از نور طالیی خورشررید مانده بود و داوود از این مصرریبت های 

 ماهرخ، دلش خون شد.
 

 فتم._ماهرخ که تکون نخورد، خودم شماره خونه شونو گر
سیم  سه ما  صطفی وقتی وا شد ولی م سی تلفن پیدا نمی  اون روزا خونه هر ک

 تلفن کشید، خونه حاج باقر و کربالیی رو هم سامون داد.
 

 می گفت واسه روز سختی همینا به درد می خورن.
 صدای مدید میومد که هی الو الو می گفت و ماهرخ صداش در نمیومد.
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پرت کرد طرف دیوار و داد کشید حرف  سهراب وحشی شد و شیشه ی دستشو

 بزن.
ماهرخ زبونش بند اومده بود، ناچار شرردم دسررت روش بلند کنم که حواسررش 

 سر جاش بیاد.
 

 دست راستش را باز کرد و رد عمیق سیگار روی آن خودنمایی می کرد.
شتر و کمتر که نه، اما عمیق تر از او درد  ست که بی سی ه ست ک داوود نمی دان

 کشیده بود.
 

سش می  ست رو اونی بلند کردم که جونم وا سوزوندم که یادم نره د سیگار  _با 
 رفت...

 
ماهرخ چشم از کف دست حاج رها بر نمی داشت و به گلیم بخت سیاهش 
نفرین می کرد که کاش باور می کرد پشررت خواسررته ی رهررا عشررق اسررت نه 

 ترحم...!
 

 اومد رو زبونش._ماهرخ با هر بدبختی بود گوشی رو گرفت و اسم مدید 
اون طرف همه دل نگران صداش می زدن و این طرف سهراب نقشه ی حرکت 

 بعدی شو می کشید.
 فقط یک کلمه گفت بابا راهی باش به زنیت دخترت!



شنوه، گفت کدایی و ماهرخ  سهرابم ب صدای کربالیی اونقد بلند بود که حتی 
 حرفشو تکرار کرد.

 
 حرفشو تکرار کرد.گفت پیدات می کنم و بازم ماهرخ 

اشکش بند اومده بود و سکسکه امانشو بریده بود، به حرفش رهایتی حاصل 
 نشد.

 
بده  مه، رهرررایتو  گه جون دخترت واسرررت مه گوشرریو ازش گرفتم و گفتم ا

 کربالیی.
صدای منو شنید و ساکت شد، مطمئن بودم به پسر حاجی شک نمی بره که پا 

 تو راه خالف گذاشته باشه.
 

شررون قد کشرریده بودیم، گفت پای کسرری وسررطه که شررما به اجبار کنار گوش 
 افتادین؟

 گفتم آره کربالیی.
 دیگه حرفی نزد، فقط صداش با یه جمله رسید:

 
 _دخترمو دستم برسون.
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شده بود برای پدر با آبرویش،  سرش می زد و دلش کباب  ماهرخ مویه کنان بر 
 .که کمر صاف نکرد بعد از بالی آمده بر سر ماهرخش

 داوود بی حس نشسته بود و نمی توانست عمق رذالت سهراب را درک کند.
 

شیده بود و دیگ  شت، عمری عذاب ک شنیدن ندا شاید مغزش دیگر گندایش 
حسرررت بار کرده بود در دلش؛ چشررم هایش را می بسررت و باز می کرد تا از 

 سوزش شان کم شود.
 حاج رها خمیده شده بود و دستش روی قلبش بود.

 
بود واسررش، مرگ بود واسررم؛ تو بودی راهرری می شرردی به بی سرریرتی  _ننگ

 دخترت؟
حاللش کرد و رهررایت داد که دخترش تو گ*ن*ا*ه نمونه، خودم صرریغه ی 

 محرمیت خوندم بین مون.
 

سرای جوون  شنیده بودم از زبون بابام، وقتی دختر پ اون دو خط عربی رو زیاد 
 گ*ن*ا*ه نیفتن.رو قبل ازدواج به هم محرم می کرد که به 

 
 حاج رها دستش را روی قبر گذاشت و با فشار آوردن روی آن، سر پا شد.

 



شم؛ جفت  شاهرخ یه چ سهراب با  سر، وقتی روز بعد  _بقیه ش گفتن نداره پ
ماهرخ تو روی همه در اومد و جای  مونو در خونه حاجی پرت کرد و رفت، 

 این که بگه صیغه ی من شده؛ گفت سهراب!
 

و دستی روی لباسش کشید که آثار خاک نشسته روی آن، کم رنگ  تلخندی زد
 شود.

 
 _اون مرد بعد اتفاق، دیگه همون کربالیی سابق نشد.

 یه سال بعدشم، یه شب خوابید و دیگه چشم رو دنیا وا نکرد.
 

شیطون پایین  سراغ ماهرخ که از خر  شدم، دو بار رفتم  منم مدنون بیابون گرد 
شه ولی بیاد و بله رو بده؛ خ شام نگهش می دارم و زن خونه م  ودم رو جفت چ

 گفت نه...!
 

ست گرفتم  شو بکنی رفتم و یه کاری د شهری که فکر از تهرون زدم بیرون، هر 
 که به چیزی فکر نکنم.

 رفتم و بعد دو سال گفتن مصطفی و نرگس دارن بچه دار می شن.
 

 سهراب فهمیده بود کل کاراش آب تو هاون کوبوندن بود!
 قتی عروس مصطفی نرگس شد، اونم جری تر شد.و

http://www.roman4u.ir/


 
می شررنیدم واسرره مصررطفی چند باری دردسررر درسررت کرده، ولی بازم دور از 

 تهرون موندم.
تا این که خبر آوردن که چه نشستی، تیکه های داداشتو جمع کردن از گوشه ی 

 یه بیابون...
 

صاًل تو این سوندم تهرون، بابام که ا  دنیا نبود بس نفهمیدم خودمو چه جوری ر
 که خون دل خورد واسه مصطفی.

 منم که منگ بودم و زنشم سه چهار ماه تا زایمانش داشت.
 

 حاج رها نیم نگاهی به ماهرخ کرد و سرش را چرخاند:
 

_بعد اون اتفاق، دلم سمت زن جماعت نمی رفت. نمی خواستم کسی بیاد تو 
 ش.زندگیم ولی حاجی قسمم داد بشم سایه سر عروس و نوه 

 
 موندم و نه نیاوردم، مونس همه ی زندگیم شد نرگس.

 همیشه آروم بود و خانم، دو تا پسرم قسمت زندگی ما شد که نازنین تنها نمونه.
 

 به حرف دو ساعت بود، واقعیش سی سال...
به محمد گفتم، به تورم می گم. بخوای پدر حسابم کنی یا نه، می گن هم خون 

 منی.



 تهش ناکدا آباد باشه و بیغوله ها. پا تو راهی نذارین که
 

سئولیتت از اون دو  ستت داری؛ م سرمی، هم چون دخترمو امانت د هم چون پ
 تا جوون بیشتره.

چشررم و گوش تو خوب باز کن، سررهراب هر گوشرره و جهنم دره ای باشرره؛ 
 خبرچین زیاد داره.

 
سرت در ب شو  سه این که تالفی گند خود هربه نزده، وا اره؛ یاگه تا حاال بهت 

 حاال همه کار می کنه که داغ تو به دل رها بذاره...
یه داغ که مصطفی بود، یه داغ بابام بود؛ یکیش بی مادری بود، آخریشم ماهرخ 

 بود!
 

 تو نشو پندمی...
 

 اشک جوشید در چشم حاج رها، طاقت غم جدید به دلش نمانده بود.
 ادرش؛ می خواست.اگر ماهرخ را نداشت، اما داوود را به بهای نداشتن م

 
با هیچ کس قسررمت نمی کرد حتی  سررهم دلش بود این مرد پر غرور و او را 

 مادرش...
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 دستی روی شانه ی داوود گذاشت:
 

نه  مت؛ م نت داره، اگه زنت حقی داره و خواهر مرحو مادرت حقی گرد _اگه 
 رها قد همه سنت ازت حق دارم...

اگه دنبال ماجرا رو با دست حواست به حقم باشه که پشتش حاللت نمی کنم 
 خالی و بی حمایت پلیس بگیری داوود!

 
 نفسی گرفت و قدم برداشت، نباید دیگر ماهرخ را می دید.

 از او به یادگار زخمی به دل داشت که با هیچ مرهمی رد آن نمی رفت...
 

 هایم رامرد بودم که بغض
 تا ته ِ حلق ِ خود فرو کردم

 
 تا بداند که "دوستش دارم"

 هر چه او زخم زد رفو کردم...
 

گاه دردی از  یایش بس بود حتی وقتی نتوانسرررت هیچ  مه ی دن نرگس برای ه
 دلش را کم کند و او را شریک غمش کند...

همین که معدزه ی بودن شررران داوود شرررده بود، دلش پدرانه می زد و برایش 
 کفایت می کرد.

 



طرفه؛ دور از  عشررقش، شررریک زندگی اش نشررد اما ثمره ی همان عشررق یک
 چشمش قد کشیده و بلند باالتر از خودش شده بود...

 
شمانش مهیای  سیالب چ شت  ماهرخ حرف نمی زد با این که دنیایی حرف پ
ند و  که ببی ند  ما ید، ن ندامتش را می د ید  با که  ما اویی  ند ا مدن بود بیرون آ

 بشنود...
 

لدادگی را به مگر از یک دخترک هدده سرراله چه انتظاری می رفت که او حق د
 او نمی داد؟

سید برادر همان مرد،  شش دیر ر سختی مردی رفته بود اما به گو سر دلش برای 
 آسیمه سر شده و می خواهدش.

 
کاش کسرری او را می فهمید که از زندگی اش گذشررت که آزاری نباشررد برای 

 دیگری، اما تمامیتش نوشته شد پای خودخواهی اش...
 

سر پا  شت برای  شده بود که اگر به داوود دل ندا شفته  شدن، آن قدر ذهنش آ
 خاطر همراهی با ماهرخ نبود؛ شاید قید به خانه رفتن را هم می زد.

صحرا قرار به دلش باز  شاید بیابان و  ست،  شدن می خوا صاًل دلش مدنون  ا
 می گرداندند.
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مأمن و مأوایش نازنین بود، خنده دار تر از این هم می شررد مگر؟ که دختری را 
جبر عروس خانه ات کنی و تو شوی پسر پدرش و او، دختر شیرمردی باشد به 

 که عموی این روزهایت شده؟!
نسرربت هایشرران در سرررش نمی گندید، این بین فقط ماهرخ راسررت بود و 

 همیشگی...
 

چشم گرفت از خاک و یادش ماند که باید دستش به سهراب و شاهرخ برسد، 
ها گم بود میان بغض و درد و زخم که بعد از گذشررت دو سررال حرف های آن 

 ماهرخ و حاج رها.
 

 خودش که انگار داخل آدم حساب نمی شد که هیچ کدا اثری از آثارش نبود!
شد، از فکر همخوابگی با دختری  شده با سرش نازل ن بالیی نمانده بود که بر 

 غریبه تا حرامی بودن خودش...
 

 باید خود را به اوی این لحظه هایش می رساند.
 ی او به جهنم خدا هم راهی بود، گرمای بهشت بود به تنش...ب

 
دسررت های ظریف نازنین را همین حاال کم داشررت و چشررم نمی گرفت از 

 ماهرخی که انگار همین دو ساعت، دو سال پیرترش کرده بود.
اگر تشررنه به آب نمی رسررید، جان از تنش می رفت و داوود حکم آن تشررنه را 

 داشت و نازنین؛ آب...!



 
 به گریه ُمبتالترم

 به بغض های پشِت هم
 به خنده های زورکی که َتن نمیدهد به غم !

 
 مرا به سمِت خانه ات

 به راِه امِن خلوتت
 مرا به بودنرت ببر...

 
 _مامان پاشو بریم خونه، هوا داره سرد می شه.

 _مادر کاش همین کنار آروم می گرفتم بغل ساحل، داوود خسته م.
 

خ بود به رنگ شررفق، خسررته تر از ماهرخ او بود که باید نگاهش هنوز سررر
 دردهایش را یکه و تنها می کشید به دوش؛ درد دیگران را هم.

 
 _پاشو، داره غروب می شه.

 
دسررت دراز کرد و دسررت یخ زده ی ماهرخ را کشررید و یا علی گویان از روی 

 زمین سرد، بلندش کرد.
 خمیده تر بود و آن یکی دلمرده تر...شانه به شانه هم راه افتادند، فقط یکی 
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شدن نداد و در  ساند، به ماهرخ اجازه ی پیاده  سرعت خود را به خانه ر با تمام 

 حیاط را چهار طاق باز کرد.
 پشت فرمان نشست و ماشین را به داخل راند.

 
_اذیت شرردی می دونم ولی یه چیزایی رو باید می دونسررتم که بتونم کاری از 

 پیش ببرم.
 

 رخ نگاه سراسر رنج خود را با نگرانی به سمت او چرخاند:ماه
 

 _داوود تو رو به جان نازنینت، به خاک ساحل؛ دل منو نلرزون.
 شاهد یه عمر صبوری کردنم، حرف شنیدن و خون تو شیشه کردنم؛ تویی.

 
 نذار سهراب تو رو ازم بگیره که نفس ماهرخ می ره مادر.

ست، وقتی تو رو ب سم خورد یه اون زخم خورده  شتم؛ ق ا چنگ و دندون نگه دا
 روز تالفی می کنه که بچه ی رها رو بزرگ می کنم.

 
 از خیرش بگذر مادر، ساحلم راهی نیست تو بیفتی تو هچل.

 
 _نمی شه.

 _چرا نمی شه؟ بگذر و بسپر به خدا.



 _همون جوری که تو گذشتی؟!
 

د بر روی داشرربورماهرخ نگاه پریشرران و پشرریمانش را به روی پولیش نشررسررته 
 دوخت:

 
با سررر می ره تو جهل خودش، بی اون که دسرررت اونایی رو که  _گاهی آدم 
سررمتش دراز شررده؛ به نگاه خوب ببینه و ترس به دلش راه نده از این که نگاه 

 دیگرون جور دیگه ای تعبیر نشه جز به نیت خوب.
 نه.حکایت من و رها، یه دیر به حرف اومدن و یه زود میدون خالی کرد

زندگی تو فرق داره، یکی رو داری که به دلت عزیزه؛ بچسررب به داشررتنش که 
 خدا معلوم نمی کنه کی جدایی می ندازه میون بنده هاش.

 
 سبحان آمد:

 
_ماشاپالله چهار ساعته بیرون رفتین، هنوزم حرفاتون تموم نشده که واسه بقیه 

 ش نشستین تو ماشین؟
 خونه رو ازتون گرفتن؟

 
 دستش را بند مچ دست داوودش کرد:ماهرخ 
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 _یه عمر امید دل منه بی کس و کار بودی، تو دیگه ناامیدم نکن داوود...
 

 دست مادرش را محکم فشرد و حرفی نزد.
سرروییچ را در آورد و نگاهش به در نیم باز اتاق شرران افتاد و برق چشررم های 

 دختری که زن بودنش، موجی از آرامش بر دل او می نشاند.
 

قفل مرکزی را با ریموت فعال کرد و منتظر ماند ماهرخ به کمک سرربحان به 
 داخل برود.

سبحان نگاهی به او انداخت و با چشم و ابرو پرسید چه خبر است؟ که داوود 
 سری باال انداخت و چشم روی هم فشرد.

 
 به طرف خانه اش رفت، در قبل از حرکتی از جانب او؛ باز شد.

 نی بود و نگاهی آرام.روبرویش دو چشم بارا
 

 _الستیک کشتی ت ترکیده؟
 _کشتی الستیک نداره.

 _پس لنگر قایقت تو گل گیر کرده!
 

شد؟  شادی نبا شد و  شد داوود با شد، مگر می  لبخندی زینت بخش لبانش 
 امنیت نباشد؟

 



 نازنین خود را کنار کشید که داوود وارد شود.
 

 _دلم تنگ شده بود.
 

 نازنین زل زد. داوود به حریر مهربانی
 

 و هر اندازه تو از مهر ، بری باشی و دور...
 به همان قدر ، دلم سرشار است...

 از مهر به تو ؛
 از ذائقه ی ِنیل به تو ؛

 و دو صد بیت ؛
 که وصفی ست ز تو...

 
_دلتنگی رو قاب نمی گیرن بکوبن سررر در چشررما، برطرفش می کنن نازی 

 خانم!
 _برطرفش کن...

 
ش شش برای رفع دلتنگی زنانه ای که قدم پیش گذا ت و دعوتش کرد به آ*غ*و*

 دل او را مردانه می برد...
 به زمزمه نشست:
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 _داره رفع می شه؟

ید  به همین گرمیش دلگرم بمونم شرررا بذار  _هولم نکن واسررره جواب دادن، 
 دلتنگی از سرم پرید.

 _بمون خانم، هر چقد که دلت می خواد بمون.
 چشمات چرا قرمز شدن؟ _صدات و نگات خسته ست،

 _خاک نشسته بهشون.
 _سخته باورش ولی می دونم نباید زیاد بپرسم که سر بری.

 _مگه شیر تو قابله مم که سر برم؟!
 

 نازنین بی صدا خندید، در همه حال؛ حال او را خوب می کرد.
 

 _داوود می خوای حالتو خوب کنم؟
 _نیکی و پرسش؟

 اگه اهل فنی، بسم الله.
 

ست و نازنین  ش شید. به اتاق کناری رفتند، نازنین ن ستش را ک شد و د از او جدا 
 به پشتی تکیه کرد.

 داوود را هم دعوت به نشستن داد، از او خواست سرش را روی پای او بگذارد.
 



سر داوود که روی ران پایش نشست، خم شد و ب*و*س*ه ای روی شانه اش 
 زد.

 
 

رفتی یا مدالس غیبت زنانه ی _ماشرراپالله واردی ها، از سرروربن تخصررص گ
 ایران خودمون؟!

 _مهم اینه که جواب بده، حاال هر کدا که یاد گرفتم؛ تو به بقیه ش فکر کن.
 _یا جده ی سادات!

 از این پریشون ترمون نکنی دختر!
 

نازنین با سرانگشتانش شروع به مالش شقیقه های داوود کرد، روی هر حرکت 
 رد.مکثی داشت و مددد تکرارش می ک

صرار مریم می رفت،  شنی که به ا این روش را از تمام کالس های یوگا و مدیتی
 در ذهنش ذخیره کرده بود.

 
 بدن داوود آرام گرفت و شل شد.

نازنین با جدیت و بدون لحظه ای توقف، به کارش ادامه داد و صررردای نفس 
 های عمیق و کشدار داوود نشان می داد به خواب رفته است.

 
 ان موهای مشکی داوود برد و تار به تار لمس شان کرد.دستش را می
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شده بود،  شان  شبی که محمد برای اولین بار میهمان خانه  شت  از ذهنش گذ
 در کنار دفاعیات سبحان از او؛ مدال نفس کشیدن را از محمد گرفته بود.

 
برخورد سبحان به دلش نشسته بود و می دانست حساسیتش نسبت به او و در 

 ران، جزیی از ذات اوست.برابر دیگ
 چقدر ذوق داشت که در خانه ی خودشان پذیرای برادرش باشد.

 
حس زنی را داشررت که تازه یاد زنانگی هایش افتاده بود و باید سررنگ تمام می 

 گذاشت.
نازنین  مذاق  به  یب  ده اش عد قدم و حرکت داوود، چیز نویی بود و نتی هر 

 خوش می آمد.
 

کنار دلواپسی هایش، جایی برای سیاهی نشسته در روزهایش پر از رنگ بود و 
 پس ذهنش نبود.

انگار گاهی خدا برایت می شررود شررانه، که به وقتش سررر بر آن بگذاری و یک 
 الهی شکر ورد زبانت شود و خواب تو را در آغوش بگیرد.

 
 پای نازنین بی حس شده بود اما چشم های خودش هم آلبالو گیالس می چید.

 د که داوود تکانی خورد و سرش را جابدا کرد.کمی گیج شده بو
با انگشت شصت، به آرامی روی ابرویش کشید. یک چشم داوود باز شد و به 

 چهره ی نازنین زل زد.



 
 _اگه تو فکری بیدار شم و پات جون سالم در ببره، از اساس غلطه فکرت.

 _نه راحتم، اونم همون زیر سرت خوابش برده!
 

شررید، موهایش روی پیشررانی اش خانه کردند و او لب به داوود به پهلو دراز ک
 پای نازنین چسباند.

 
 _مزدشم دادیم که دین رو گردن مون نمونه خانم خانما!

 
 نازنین لب هایش را روی طره ی پریشان جلوی موهای داوود نشاند:

 
 _اینم جواب تشکر صمیمانه ی من.

 
 کشید:داوود چشم هایش را به باال و کمی متمایل به عقب 

 
 _بی منظور بود دیگه؟

 _مگه ب*و*س منظور دارم، داریم؟
 

شانه ی  سرش روی  شید،  شانه های داوود تکانی خوردند و خودش را باالتر ک
 نازنین نشست:

http://www.roman4u.ir/


 
_شما زنا وقتی پای سیاست تون به میون بیاد، هوش انیشتین مال اون کوچیک 

 کوچیک تونه!
 جا انداختن دنده ی حواس تون.ولی غیر اون، نیاز به هندل زدن دارین و 

 
 بیشتر از نود و نه درصد ب*و*س*یدنای ما مردا، منظور داره.

 ما اصاًل کاری رو بی منظور اندام نمی دیم دختر جان!
 

نازنین مشررتش را پیش برد و با تمام قوا روی شررکم داوود فرود آورد که صرردای 
 داوود بلند تر شد:

 
 بندازی!_ناقص نکنی ما رو، از نون خوردن 

 _حقت بود، مشت کم زور و جون من؛ تو رو ناقص می کنه؟!
 

داوود دست مشت شده ی نازنین را میان پنده های قوی و کشیده ی خود اسیر 
 کرد:

 
شتت بود که یه وقت یه وجب باال و پایینش ممکنه  صد م _منظورم هدف و مق

 شاهرگ زندگی رو قطع کنه!
 _شاهرگ چیو؟

 



 شد:داوود خیره ی چهره اش 
 

 _از مردونگی می ندازی مون بچه جان!
 

شت! باز داوود به  شید و روی دهانش گذا ستش را عقب ک شد، د سرخ  نازنین 
 جاده خاکی زده بود!

 
 داوود لبخندی زد:

 
 _خلع سالح شدی؟

 یا زبونت غالف شد؟
_داوود تو چرا زبونت طوری می چرخه تو دهنت که نمی شرره بعدش اصرراًل 

 حرف زد؟
 

کاماًل نشست و خود را عقب کشید تا به نازنین تکیه دهد. دستش را دور داوود 
 شانه های او حلقه کرد:

 
 _تا اون جا که دلت می خواد، حرف بزن.

 ولی خب، یه فرق باید بین داوود و نازی خانم باشه.
 _فرق که زیاد داریم.
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 _مثاًل؟
 

 کشاند. نازنین لب هایش را جمع کرد و خود را میان حصار دست داوود،
 

 _تو خیلی صبوری ولی من یه جاهایی این جوری ام.
 خیلی غم داری ولی من کل غمم به قهر کردنامون و لج در آوردنامون گذشته.

 
داوود دلش نمی خواست پدر نازنین را برای دلش غصب کند، باقی عمر را هم 

 د.رمی توانست بدون محبتش سر کند و نداشتنش را با داشته هایش، نادیده بگی
 

 غم نازنین را نمی خواست، حتی به قیمت بی کس و کار جلوه دادن خودش.
 

_خشکی، روز اول همچین با قیافه اومدی و گفتی حرف بزنیم؛ گفتم االن منو 
 درسته قورت می ده با اخالقش!

 ولی جنست از اوناست که باید باهات بشینن و پاشن، که بفهمن...
 _چیو بفهمن؟

 
به چشم های داوود رساند و نگاهش روی مردمک های  نازنین چشم هایش را

 سیاه و عمیقش ثابت ماند:
 

 _که نمی شه ازت گذشت...



 
 داوود دستش را میان موهای نازنین برد و به هم ریخت شان:

 
 _دختر خوبی باش، وگرنه اتفاقی میفته که نباید بیفته.

 
 ...داشت نفس کشید نفس های آرامش بخش دختری را که با او نسبت خونی

نده در رگ  که خون دوا ید  به هیچ عنوان تصررورش هم در ذهنش نمی گند
 هایشان، حاصل عقبه و سالله ای پاک باشد.

 
عمری سهراب پتک شده بود به سرش و او مدام با خود تکرار می کرد که بداند 

 و حک شود، باید قید پدر و پشت داشتن را برای تمام عمر بزند.
 

گوشه ی لبش باال رفت اما نگاهش روی ساعت دیواری از حس عشق نازنین، 
 میخ شد، مالقات با سهراب مانده بود.

 باید معماهای مانده در سرش را حل می کرد.
 به هر قیمتی...

 
**** 
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داوود خیره مانده بود به شرریشرره ی روبرویش و سررهرابی که با نفرت و بیزاری 
ست هیچ کدام  شکار کرده بود و د شکاری نگاهش را  شی آ شتن گو برای بردا

آویخته کنار پندره ی شیشه ای که مرز میان شان بود تا دست شان روی یقه ی 
 هم نچسبد، باال نمی رفت...!

 
سیده  شیدند، اما فقط با تیح نگاه و هنوز به زبان نر شان می ک برای هم خط و ن
سهراب  سنگین تر و به جا تر بود اما زبان  شک داوود حرف هایش  بود که بی 

 و سخنانش بی جا تر! تلخ
 

دسررت داوود روی گوشرری نشررسررت اما نگاهش با همان ثبات، روی مرکز دید 
 سهراب چرخ می زد.

شی و  سمت گو ست برد  ستن علت ح ور داوود، د او هم باإلجبار برای دان
 منتظر ماند.

 
 _سالم.

 
سل تربیتی  ست اما تمام ن شک شک بود و بلورهای یخ در آن می  سالمش خ

 همین بودند.رها و مصطفی، 
 



شباهت پیدا  شیده بود، ذره ای به او  شده و قد ک سری که در خانه ی او بزرگ  پ
تازه سررر از تخم در  نکرده بود و همان منش را ذاتی از بر بود چون جوجه ای 

 آورده که حتی بی مادرش هم می تواند راهش را پیدا کند...
 

 _این جا پیدات شده، خبریه؟ نذری پخش می کنن؟!
 

سخ ست کلفت تم سخت جانی و تن پو ر کالمش حتی قد کک هم نبود برای 
 شده ی داوود که عمری بهتر از این به گوشش نخورده بود.

 
 _اومدم آمار بگیرم و دست یکی رو بذاری تو دستم.

 
پوزخند سررهراب و نیشررخند پشررت بندش، عمیق تر بود در حد کیف کردن از 

 جان می بخشد به تو و اشتیاق برایطعم توت نوبرانه ی بهاری که شیرینی اش 
 رفتن روی درخت و چشیدن طعمش را بیشتر به جانت می اندازد...

 
_به سالمتی عروس قبلی رو دک کردی که سروقت دومی اومدی که من واست 

 آستین باال بزنم؟
فهمیدی که تورم به کاهدون زدی و طرفت یه نسرربت شرریک و پیک تر باهات 

 داره؟!
 و فرستادیش خونه باباش و بابات؟! حاال گ*ن*ا*ه شده
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داوود لبخند گرمی زد و سررهراب لب هایش را به داخل جمع کرد از این تغییر 

 موهع داوود.
 

_زنم هنوز و همیشرره زنمه، نسرربتی غیر اینم با هم داریم که اونم گره نمی ندازه 
 تو رابطه مون.

به  مذاقت اون مدلی _ببینم نکنه آخر الزمون شرررده که رابطه خواهر برادری 
 خوش اومده پسر؟

 اگه آره، واسه مام ردیف کن مزه ش بره زیر زبون مون!
 

 داوود سرش را جلو تر برد و آرام لب زد:
 

سه خاطر اون دروغ و دغالی  _تو فکر کن به دو علت اومدم این جا، اولیش وا
حاج رهرررا و  به جون  نداختی  مدام وز وز کردی و منو ا که دم گوشررم  توئه 

 ش!زندگی
 

دستت درست سهراب خان، زنم جاش رو سرمه و روزی صد بار حلوا حلواش 
 کنم بازم کمشه.

تا در خونه ش و بگم  باید پای پیاده برم  جواهرشررو خدا انداخت تو دامنم و 
 شکر.

 



وقتی باباش یه مرد باشرره و عموش اونو یه دختر کامل بار بیاره، انتظار دیگه ای 
 و خونه...! نمی شه رفت از تربیت اون نسل

 دخترعموم شده زنم و عقدمونم که مال تو آسموناست!
 

ست روی هم بگذارد، باورش  شده اش را نمی توان شک  سهراب لب های خ
 ممکن نبود. مگر مصطفی فرزندی داشت؟

 نمی توانست باشد، به زور لب باز کرد و باز هم کوتاه نیامد از موهع خود:
 

 که مال بچه های هم سن و سال خودته!_شر و ور نگو بچه، جمع کن بازی تو 
 سهراب خام حرفای صد من یه غاز توی الف بچه نمی شه!

 
داوود عقب رفت و با تکیه به پشتی صندلی، لبخندی دیگر زد و خار شد به دل 

 سهراب:
 

_گفتم که، این خبر خوبه بود که دلت شرراد شرره از رسرروندن من و دختر عمو 
 مصطفی به هم.

 
از دور به آتیش رسوندی، هر چند که شعله نگرفت و من بی تو کار خیر دستی 

 دردسر تر از اونی که فکرشو می کردم؛ زن و زندگی به هم زدم.
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سهراب با چهره ای به هم ریخته و وامانده، به حرکت لب های داوود خیره شده 
 بود.

صطفی در یک گور  ست تا او را هم با م ست نرگس باردار ا چرا هیچ کس ندان
 و خیالش از منقطع شدن نسلش راحت شود؟! بگذارد

 
می دانست مصطفی زیرک تر از این هاست که همچین چیزی را در بوق و کرنا 

 کند!
سیده اش هم به او  ستخوان های پو سی که ا ست بدی خورده بود از ک اما رو د

 دهن کدی می کردند!
 

و این همان نباید قافیه را می باخت، هنوز نمی دانسررت داوود چه در چنته دارد 
شید و رحم نمی کرد حتی  ست بیرون می ک صطفی بود که مو را از ما عادت م

 به رفاقت شان.
 

حرکات شرران ناگهانی اما با هررربت بود، او را به اندازه ای سرروزانده بود که با 
 نبودنش هم، سهراب نفس راحتی نمی توانست بکشد.
ادامه داد و این بار نوبت داوود را برانداز کرد و با نقاب خونسررردی به بازی او 

 وزیر داوود بود که حرکتش دهد.
 

 _دیگه چه کار خیری کردم که واسه خاطرش قدم رنده کردی اومدی زیارتم؟!
 



داوود می دانست خونسردی ظاهری نقاب شده به روی چهره ی سهراب کمی 
دیگر از هم می پاشد درست مثل لیوانی که بکوبی اش به دیوار و هزار تکه اش 

هر سویی پرتاب شود و این پاشیدن، ممکن است حتی به او هم هربه بزند  به
ساحلش عزیز تر از  صورتش به یادگار بماند اما خاطر  ست و  و زخمی روی د

 این ها بود.
 

 _شاهرخ رو می خوام!
 

شریک تمام  شته بود که  سی گذا ست روی  ک سهراب ناباورانه خندید، داوود د
 راه و بیراهه رفتن هایش بود.

 
 _اون وقت واسه چی باید دنبال رفیق من باشی؟

اونم کسی که نه تو بند و زندونه که شب تو یه سلول سر رو بالش بزاریم! نه من 
 ازش خبری دارم.

 _یه مثل داریم.
 می گن عیسی به دین خود، موسی به دین خود.

 
یات؛ کاراینو واسه اونایی می گن که راه شون سوا باشه از هم، مثل تو و کثافت 

 با مصطفی و درست کاریاش!
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شم و  ست ولی اون بیرون؛ چ صلین، اون تو بند نی شاهرخ دم به دم و ولی تو و 
 گوش توئه.

 
می خوامش و می دونم پیداش می کنم که کار نشررد و نمی تونم نداره واسرره 

 داوود، ولی اومدم اول سراغ خودت که آمارشو بدی.
خیلی چیزا رو ازت می گیره ولی می گن مواد که بشرره مونس شررب و روزت، 

 امید دارم که یه جو غیرت و همت تو تنت گذاشته باشه واسه روز مبادا!
 

 سهراب ابرو در هم کشاند و کالفه توپید:
 

 _حرفتو سر راست بزن، گیرش نده و نچسبون به غیرت داشته و نداشته ی من.
که ز نه ای  بدتر از خودتو توی خو یار اون   نتو دخترت_وقتی گفتم نکن، ن

 هستن؛ گوشت بدهکار حرفام نبود.
هایی که  سر حاج ر سراغ پ ستادی  شایی خودت فر سه عقده گ منو بی خود وا

 دلش واسه دخترت رفته بود و برادر خودم بود!
 

زهر چشرم می خواسرتی بگیری از حاج رهرا و بعد بگی پسررشرو انداختم به 
 جونش؟!

 نداشتن. شرمنده نگرفت، ولی اونا دخلی تو ق یه ی ساحل
 

 خشم فواره می زد از چشمان رگ دار داوود:



 
سا کار خود بی  سته و اون عک سم در شم حد شاهرخم و اگه مطمئن  _دنبال 

 شرفشه، تو و اونو با هم آتیش میزنم سهراب بختیاری...!
 کی رفته سر وقت دخترت و ازش عکس گرفته؟

 
 غیر اونی که همون جا بوده و کاری که نباید، کرده!

تو بگو، چقد غیرت داری که خرج کنی واسرره جنازه دخترت که گوشرره حاال 
 حموم فکستنی خونه ت افتاده بود؟!

 
شکی حتی خدا ندیده رو به  شه وگرنه اون روی داوود که هی دعا کن کار اون نبا

 تو و اون یالقوز بی وجود نشون می دم.
 _اون چه ربطی به ساحل داره؟

 ی!_یه ذره فکر کنی ربطشو پیدا می کن
اونی که از تن دخترت عکس گرفته و دستت رسونده، چطور وقت کرده وایسته 
ساحلو  شیدن  سته نفس ک سه تو بگیره اما نتون با دقت یه عکس توپ و تمیز وا

 ببینه و واسش کاری کنه؟
 یه بار نفهمیدی اصاًل اون چی کار می کرده تو اون خونه؟!

سش که  شه وا سی بوده بازم علت نمی  سر از خونه و زندگی مردم اگه دنبال ک
 در بیاره مگر این که...
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چیزی ورای خشم، غیرت و درد روی دل داوود سنگین نشسته بود و راه نفسش 
 را هم بند آورده بود...

 
_کارو خودش کرده و عکسررارو بهونه کرده واسرره زندگی یکی دیگه رو سرریاه 

 کردن!
 

ست چه واکنشی نشان دهد که داوود جری ست او و  سهراب نمی دان شود، د ن
شرراهرخ برای هم رو بود اما اگر فقط و فقط یک درصررد حدس و حس داوود 
درسررت از آب در می آمد؛ یعنی شرراهرخ هم او را پیچانده اسررت و به دختر 

 شریکش هم رحم نکرده است!
 

شان به چوبه ی دار  شد، ده ها بار پای شتند که هر کدام رو می  از هم مدارکی دا
 می رسید.
لم را جدی نگرفته بود و فکرش درگیر انتقام گرفتن از حاج رهررا بود این یک ق

 که زندگی اش روی غلتک افتاده و از سیر و حرکت نمی ایستاد.
 

 _اون همچین غلطی نمی کنه.
 

 داوود گوشی را در دستش جابدا کرد و کنار گوش راستش گرفت:
 

 _چرا؟ از فرشته هاست؟



ما با هم گذروندیم و گیرمون به زن و _چون من می گم. بیشررتر از عمر تو رو 
 بچه هامون نبوده.

 
 داوود چشم ریز کرد:

 
شو  شم شه دیگه نگاه نمی کنه اونی که چ شده با _اگه هورموناش باال و پایین 

 گرفته، زن رفیق هالو و احمقشه یا دختر و خواهرش!
 _تاس ریختی و جفت شیش آوردی پسر؟ که این قد به خودت مطمئنی؟!

صت درجه با اونی که تو مغز من بوده، _فعاًل تم ش صد و  سی ساب کتابام  وم ح
گه ورق  که دی به نفعم بوده؛ خیلی بیشررتر از تویی  ته ولی همینش  فرق داشرر

 دستت نمونده سهراب خان!
 _سهراب هیچ وقت دستش خالی نمی مونه، اینو تو مغزت فرو کن.

 _آدرس؟
 

شررناخت که اگر سررهراب بی شررک چنین ریسررکی نمی کرد، شرراهرخ را می 
 مکانش لو برود؛ به تن صغیر و کبیر خط می اندازد!

اما اگر کار او می بود، سررهراب می توانسرررت جانش را به تهدیدی از مهلکه 
 ندات دهد و مدارک مانده دست او را طلب کند.
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شاید ساحل می توانست دست پدرش را بگیرد برای راحت شدن از شر تهدید 
 مه ی همکاری اش با گروهک های زمان جنگ!رو شدن مدارک کاری و رزو

 
 _من آدرسی ندارم ازش.

_اگه خودم پیداش کنم واست گرون تموم می شه، چون اون موقع با جفت تون 
 برنامه ردیف می کنم!

 _منو از چی می ترسونی؟
 طال که پاکه، چه منتش به خاکه؟

 
می آمد، نه داوود لبخند عمیقی زد از این تشررابهی که هیچ مدله به سررهراب ن

 طال بودن و عیار داشتنش؛ نه قیاسش با خاک!
 

 _طال چند نوع داریم، یکیش شاید مناسب تو باشه؛ طالی سیاه...
 منتظر داوود بمون، تا پای چوبه دار نکشونمش ول کن ماجرا نیستم!

 هم اونا، هم کسی رو که پشتش بوده.
 

داز ه، سهراب را برانگفت و گوشی را سر جایش برگرداند و با نگاهی موشکافان
 کرد.

 همین که او را به فکر فرو برد، در حال حاهر کفایت می کرد.
 



می دانسررت که سررهراب از این یک برنامه ی شرراهرخ بی خبر بوده، اما نمی 
ست که بخواهد به  سهراب نان به نرخ روز می خورد و دیگر دختری نی ست  دان

 خاطرش به شاهرخ بپرد...
 ول و آخرش بود.حفظ جان خودش اولویت ا

 
داوود مسرریر را در سررکوت طی کرد و از این مالقات حرفی به میان نیاورد تا 

 کسی دل آشوبه نگیرد از تصمیماتش، وقت دست روی دست گذاشتن نبود.
 

**** 
 

صی داد اندازه  ست مرخ شه، هر وقت درخوا ست بهش با _محراب جان حوا
 ای که من خودمو برسونم معطلش کن.

ستی  _داوود جان می سم، کم از داداش نبودی و نی دونی که خاطرت عزیزه وا
برام ولی خودتو اگه می خوای تو دردسررر بندازی؛ بگو که کمکت نکنم تا پس 

 فردا شرمنده ی روی ماهرخ خانم نشم.
 _پای حفظ آبروم وسطه، اگه خودت اذیت می شی اون بحثش فرق داره.

 _چه اذیتی مرد مؤمن؟
ست  شی د شی زحمتش فقط یه گو گرفتنه، ولی دلم نمی خواد هلت بدم تو آتی

 که نمی دونم قراره بسوزونتت یا واست گلستون شه و ازش رد شی.
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شید و یک پایش روی  سبابه روی میز خطوطی موازی می ک شت  داوود با انگ
 زمین هرب گرفته بود.

 
 _ان شاپالله سوختنش به گلستون ختم بشه.

 
 کمی سکوت و باز آمدن صدای محراب:

 
_باشرره داداش، گوش به زنگ باش. هر وقت دیدم می خواد بیاد بیرون، باهات 

 تماس می گیرم.
 _بتونم جبران کنم.

_همون دوره سربازی ما رو نمک گیر مرامت کردی داداش، ما باید ادای وظیفه 
 کنیم.

 _زنده باشی، به اشرف خانوم سالم منو برسون.
ت داره. تورم به خاله ماهرخ یه _حتمًا، بیشررتر از منی که پسرررشررم تو رو دوسرر

 سالم پر و پیمون محرابی بفرست.
 _باشه زبون ریز، فعاًل که من پشت خطم. خودشو که دیدی در و گوهر بریز.

شم و بهش  صفت می ذاره من از دو کیلومتری خاله رد  سبحان بی  _مگه اون 
 ابراز احساسات کنم؟

 بدبخت با حسادتش هم خودشو کشت هم ما رو.
 ه نرفته آخرین بار چه بالیی سرم آورد اون نامرد؟یادت ک

 



داوود با به یادآوری چای پر از فلفل قرمزی که سرربحان بعد از شرریرین زبانی 
به خورد محراب داده بود؛  ماهرخ از او،  جه  های مکرر محراب و گرفتن تو

 لبخندی نقش زد روی لبش:
 

اماد شررده که عروس _اون مال دوران جاهلیتش بود، االن واسرره خودش یه پا د
 نداره و در به در دنبالشه.

 _شوخی نکن، سبحان و زن گرفتن؟
 پس بزرگ شده و ما دور موندیم. الزم شد دیدن تشریف بیارم.

 _قدمت رو چشم.
_سالمت باشی، پس من این جا به همکارا می سپرم اگه احیانًا خودم نبودم باز 

 منو بی خبر نذارن که به تو برسونم.
أکید و تکرار نکنم، مواظب خودت باش داوود جان که بال نیاری یر فقط دیگه ت

 خودت.
 

 داوود از روی صندلی بلند شد و با خیال راحت تری شروع به حرف زدن کرد:
 

 _حواسم هست، آقایی محراب جان.
 

تماس که قطع شررد، با کناره ی گوشرری روی میز هررربه ی آرامی زد و موقعیت 
 سهراب را با حاج رها و ماهرخ روبرو کند.سندی کرد که چطور می تواند 
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شق نافرجام آن ها نیز جایی در کنارش  ستان ع ست و دا صه ای را پایانی  هر ق
نقطه ی تمام، باید بنشرریند اما او در فکر جلوی اتفاق را گرفتن بود که سرراحل 
ست می گیرد و  سفت در د ست مان را  شد؛ اما گاهی خود اتفاق د آخرینش با

 می افتد. به بدترین شکل
 

 _تو فکری داوود.
 

داوود هرج و مرج افتاده میان سلول های مغزش را به حال خود رها کرد و رو به 
 منوچهر به زبان آمد:

 
 _چیزی نیست اوستا، فکرم رو سهرابه و کارایی که تا حاال اندام داده.

 
 منوچهر از سماور همیشه به راه، چای برای خودش و داوود ریخت.

 
اش که خربزه آبه پسررر جان، اون که تو زندون داره روز می شررمره؛ _فکر نون ب

 وقتی ام که نیست تو درگیرشی.
ستش بیرونه اون چهار  شم و گوش و د شه، چ شم چون وقتی ام که نبا _درگیر

 دیواریه.
 

 لیوان چای را از منوچهر گرفت و تشکر کرد.



 اند.منوچهر دستانش را حایل چانه اش کرد و داوود را از نظر گذر
 به یاد نداشت روزی تمام شود و او خیالی آسوده داشته باشد.

 قندان را از گوشه ی میز پیش کشید و به سمت داوود دراز کرد.
 

 _االن از چی نگرانی؟
 

 داوود قندی از قندان برداشت و در دست چرخاندش:
 

شنوم یا رو زبون بیارم،  ستم که ب صه نی صه ش طوالنیه و من یکی دیگه پی ق _ق
 فقط همین بس که من چند روزه بابامو پیدا کردم!

 اونم به لطف همین سهراب خان که فکر کرد منو با حرفاش زمین زده!
 

گل از گلش شررکفت اما تردید داشررت از حال داوود که با این دانسررتن، خوش 
 است یا ناخوش!

 
 _خب الحمدالله، حاال این واست بده یا خوب؟

 
 دیوار روبرویش گرفت و به منوچهر داد: داوود نگاهش را از درز و ترک
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_خوبیش مال یه دقیقه سررت که به خودت می گی بی بته نیسررتم، ولی تبعات 
بعدش بیشررتر دود داره می ده تو چشررمم؛ تا این که نون قندی شرره و بره زیر 

 دندونم.
 _بابات آدم ناجوریه؟

 _زیادی جوره اوستا، که نمی شه راحت بهش بگی بابا!
 باهات؟ _مشکلی داره

 _من مشکل دارم باهاش!
 _چرا؟

 
 نگاهش را به نی نی چشمان منوچهر دوخت:

 
 _چون بابام، بابای زنم از آب در اومده!

 
 دست منوچهر روی قندان ماند و نگاهش هم به داوود!

 نیاز به حالجی نداشت آن چه به گوش شنید:
 

 _یعنی نسبت تو و زنت...
 بابام بزرگش کرده._اون سر جاشه، زنم دخترعمومه و 

فقط درد این جاست که زنم اینو نمی دونه و یعنی بابا پیدا شدنم درمون و چاره 
 ی زندگی من نیست.

 



 منوچهر نفس راحتی کشید و لیوان چای اش را به دست گرفت:
 

 _مهم اینه که سایه ش رو سر جفت تون باشه، با زنتم که فامیل شدی.
 شاپالله زنتم بفهمه؛ به دل نمی گیره.مته به خشخاش نذار پسر، ان 

 
 بی منت قد کشیده تو خونه ی عموش، به اون دختر نمک نشناسی نمیاد.

 غیر اینه؟
 

 داوود لب به لیوان چسباند و نه آرامی گفت...
 

 _پس قصه ی غصه ت چیه پسر جان؟
شه و هوا رو حروم می کنه، در  سهراب نفس می ک شون تا وقتی  _اینه که جون 

 یست.امان ن
 _چه ربطی به اون داره؟

 
 داوود چای نصفه اش را روی میز گذاشت:

 
 _ربطش به اینه که من پسر حاج رها محمدی ام اوستا!
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منوچهر این بار شرروکه شررد، از رفقای دور و قدیم هم بودند که هنوز هم اگر 
شده بود و فقط  شان کم رنگ ن شمش به او می افتاد؛ ذره ای از احترام میان  چ

 کمی جا افتاده تر و سنگین تر شده بود.مدلش 
 

به داوود به چشم دیگری غیر از پسر ناتنی سهراب نگاه کرد، به او می آمد پسر 
 همچون مردی بودن.

کالف زندگی اشرران انگار آن قدر در هم تنیده بود که جز خودشرران، هیچ کس 
 قادر به درک این مشکالت فی ما بین نبود.

 
یم، اسررم پدرش کافی بود که کسرری نه رو حرفش _رفیق دوران شررباب هم بود

 نیاره.
سه تو،  شتن اون وا شه و دا ها افتخار با سه حاج ر شتن باید وا سری مثل تو دا پ

 مردونگی کم نداره؛ تورم لنگه ی خودش.
سم روی  ست تنها باید حوا ست و د شنه  سهراب به خون جفت مون ت _ولی 

 همه باشه.
 

 منوچهر دستی روی صورتش کشید:
 

که داری، اون شرریر پاک خورده از اولم سررر جنگ داشررت با رهررا و _حق 
 بخصوص برادرش.



شون  سر شت  شید ولی پ سداده آب ک شون و  به بهونه ی رفیق بودن زد تو کار
 همه جوره می زد واسشون.

 
هیچ کس نفهمید کی اون بال رو سررر مصررطفی آورد، ظن که بی مدرک باشرره؛ 

 سودی نداره.
ها به دوش گرفت و مردونگیش پیچید میون مردم. بار زندگی زن مصطفی رو ر

پسررر جوون و خوش بر و رویی بود، کم نبودن دختر که بخوان عروس حاجی 
 شن و زن پسرش.

 
شون با دختر حاج باقر بود انگار، که اونم از خانومی چیزی کم  سمت هر دو ق

 نداشت.
شه؛ خ سی کرده با صطفی با مادرت عرو شی، باید قبل م سر طرم اولی اگه تو پ

 هست که اون موقع ها با هم رفت و اومد داشتن.
 

ولی چرا هیچ وقت رو زبون کسی نیومد و به چشم نیومد عروسی گرفتن حاج 
 رها؟

 
داوود که با شررنیدن آن همه بال و ذکر مصرریبت، تکرارش را در توان خود نمی 

 دید؛ فقط توانست بگوید:
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س سر  شون به هم زیر  سیدن  صه ی ر سی نکردن، ق هراب و فتنه ی اون _عرو
 بوده که نگرفته و آتیشش بیشتر شده که االن زهرشو بریزه.

 مامانم که منو بزرگ کرده، دردسر واسه خودش و بقیه خریده.
 نبودنم شاید باع  می شد هیچ کدوم این تلخیا رو نشه.

 
 منوچهر صندلی را به عقب هل داد و روی پا ایستاد:

 
 که زبون به ناشکری وا کنی. _این چه حرفیه پسر، از تو بعیده

 اونی که خواسته باشی، بهتر از من و تو از حکمت کارش باخبره.
 

اگه اونه که بی اذنش برگ درخت نمیفته، حواسررتو به سررهراب بده ولی زندگیتو 
 که دیگه وقف دل نگرونیات بابت اون نکن.

دسررت زنتو بگیر و دو روز ببرش سررفر، هم خودت هوایی عوض می کنی هم 
 ن.او
 

 داوود هم دست به جیب ایستاد و حرفش را زد:
 

_نمی شرره مامانو به حال خودش بذارم، سرربحانم که نمی تونه مدام از کارش 
 بزنه.

زنم حق داره ولی االن بیشررتر به مدارا کردنش نیاز دارم تا به وقتش جبران کنم 
 کمبود همه اون چیزایی که داره رو.



 و صداش در نمیاد.عمرشو داره تو خونه من می گذرونه 
سنگ رو آب می کنه  صبور  سر، زن  _خدا به همون اندازه م بهش خیر می ده پ

 چه برسه به دل یه مرد.
زنت زنیت بلده، قدرشررو بدون تو این وانفسررا که هر کی دنبال بهونه گرفتن و 

 زندگی رو به آدم تلخ کردنه.
 

فقط یک بار حالش را نگاهش مهربان شد با یادآوری یاد و نام نازنین، از صبح 
 پرسیده بود.

 
 _من برم سر وقت بچه ها، واسه اونم یه فکرایی کردم تا ببینم چی می شه.

 _نگران نباش، توکلت به خودش باشه.
 

 از دفتر خارج شد و فکرهایش را همان جا باقی گذاشت.
 

**** 
 

دو سرره روزی که آرام بود و هیچ اتفاق شررگرفی نیفتاد، حواس داوود جمع تر 
 شد.

می دانست این بی سر و صدا بودن، بی دلیل نیست و نگرانی اش به حدی بود 
 که هر یک ساعت سراغ نازنین و ماهرخ را می گرفت.
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تا این که باألخره محراب سر ظهر تماس گرفت و خبر مرخصی گرفتن سهراب 

 را به او داد.
 خبر مرخصی او را به سبحان داد و به کارش رسید.

 
خود را به سرعت به زندان رساند، محراب تمام سعی خود را مرخصی گرفت و 

 کرده بود که سهراب معطل شود.
 باید به شاهرخ می رسید و سهراب سراغ شریکش خواهد رفت.

 
یا خیر، تصررمیم گرفت او را وارد  دو دل بود که محمد را هم وارد ماجرا کند 

 بازی ناپدری خود نکند.
 اوود خود را برساند.سبحان هم قرار شد با آدرس دادن د

 
ماشررین داوود که دسررت احمد بود و مدبور شررد برای تعقیب کردن سررهراب، 

 ماشینی را دربست بگیرد.
 سهراب چشم چرخاند و نگاه داوود منتظر بود.

هنوز پنج دقیقه از انتظارشررران نگذشررته بود، که پیویی جلوی پای سررهراب 
 متوقف شد.

 
 دنبالش._آقا اون پیو هر جا رفت می ری 

 _واسه حساب و کتاب به مشکل برنخوریم تا ته دنیام بره می رم دنبالش.



 _با هم کنار میایم، فقط تو ترافیک گمش نکنی.
 _حواسم هست داداش، یه عمره تو این تهرون دنده عوض کردیم.

 
 داوود سرش را عقب کشید و لحظه ای چشم بست.

ش شوره دا سال کرد، دل سته پیامک دیگری به نازنین ار ت و از این همه تلقین خ
 بود.

 
خوبیم گفتن نازنین هم حالش را عوض نکرد، تأکید کرد کنار مادرش بماند و 

 با هم سرگرم شوند تا یکی از آن دو برسد.
 راننده راه افتاد.

 
شت آن به حرکت و  سوس پ شد و راننده نامح شتر می  سرعت پیو رفته رفته بی

 دنبال کردنش ادامه می داد.
ز ف ای شهری خارج شدند و تعقیب کردن خطرناک بود و احتمال لو کم کم ا

 رفتن زحماتش بود، تماسی با سبحان گرفت و آدرس مسیر را داد.
 

 _داداش تا همین جا کافیه، ممکنه لو بری.
 بذار یکم جلو بره، بعد اون گوشه ای که خاکیه نگه دار.

 _باشه داداش مشکلی نیست.
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شد و داوود د شین متوقف  شید و خیال راننده را از ما و تراول از جیبش بیرون ک
 مردانگی اش راحت کرد که حق خور نیست.

 با دست هربه ای روی کاپوت ماشین زد:
 

 _برو داداش به سالمت، دستت درست.
 _خوش باشی داداش.

 
ساند که خاکی بود، آن طرف ها نیامده بود  سرعت خود را به راه میان بری ر با 

یکی دو محوطه ی سوله مانند چیز دیگری انتظارش را نمی اما می دانست جز 
 کشد.

 
ست و در بزرگ آهنی یک کارخانه ی  سمت را شمش به  ده دقیقه ای دوید تا چ

 قدیمی غیر فعال افتاد.
شاره  شان به آن ا ها در خاطرات  ست که ماهرخ و حاج ر شاید همان جایی 

 کرده بودند.
 

شید و کمی به نفس  ست روی زانوهایش ک هایش ریتم داد، به اطراف نگاهی د
 انداخت و به گوشه ای ترین بخش دیوار رسید.

شان در  سر از کار ساند و  سخت بود اما باید خود را به محوطه می ر باال رفتن 
 می آورد.

 



شاید دستش به مدارکی می رسید که سهراب و شاهرخ با هم کله پا می شدند 
 و می شد نفس راحتی کشید.

صررله گرفت و با سرررعت به سررمتش حرکت کرد، با یک پرش؛ کمی از دیوار فا
 یک دستش بند لبه ی دیوار شد و یک دستش آویزان ماند.

 
ست دیگرش به  ساندن د ست تعادلی برقرار کند برای ر چند تاب خورد تا توان

 دیوار.
 با کمی تقال موفق شد و خود را به سختی باالتر کشید.

 
 این طور به نظر می رسید.سرکی کشید اما محوطه خالی بود یا 

 کمی بدنش را باالتر برد تا بتواند روی دیوار رفته و آن طرف برسد.
 

سقوط  صدا، روی تل خاکی  شد و به آرامی و با کمترین  روی دیوار دراز کش 
 کرد.

نفسررش را بیرون داد و چشررمش به بشررکه های بزرگی افتاد که روی هم چیده 
 شده بودند.

 
، موقعیت را ارزیابی کرد و چشمش روی در انباری به آن طرف دوید و نشست
 ثابت ماند که نیمه باز بود.
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خود را به آن سررمت کشررید و نزدیک به در، صرردای گفت و گویی به گوشررش 
 رسید که یکی از آن ها قطعًا سهراب بود.

 
 _باید بریم من اونا رو بردارم شون، تو یه جعبه ی قدیمی نگه شون داشتم.

 یا نه؟_الزمه منم باشم 
 _بیای بهتره.
 _باشه بریم.

**** 
 

شدن توجه نگهبان آن  شلوارش لرزید و داوود برای جلب ن گوشی داخل جیب 
سم  شیدش و ا سریع بیرون ک ست،  شام می مان شتر به ویرانه ی  خرابه که بی

 نازنین را دید.
ست و با  ش شکه های بزرگ ن شت همان ب شد و پ کمی از در ورودی انبار دور 

 صدا جواب داد:پایین ترین 
 

 _الو نازی؟
 

 صدای نازنین همراه با ترس و گریه بود:
 

_داوود، آقا سررهراب و یه مرد غریبه اومدن خونه، مامان نذاشررت ولی به زور 
 اومدن تو.



 دنبال یه چیزی می گردن، تو رو خدا بیا من می ترسم.
 

ن آداوود چشم هایش را بست و به خود لعنت فرستاد که احتمال مقصد بعدی 
شده مانده  شده بود و به دنبال مدرک؛ در همان خراب  سته، بی خیال  دو را ندان

 بود!
 

شه، زود زنگ بزن  سم ممکنه طول بک شهرم و تا بر _نازی جان من االن بیرون 
 به محمد یا بابات.

بگو خودشررونو برسررونن تا من هر جور شررده راه بیفتم. منتظر سرربحانم، برسرره 
 باهاش برمی گردم.

 _باشه.
 نازی؟_
 

 صدای گریه آلودش روی تمام مغز داوود راه می رفت و آزارش می داد:
 

 _بله؟
 _چیزی نیست دختر خوب، زود میام قول می دم فقط مواظب خودتون باشین.

 بازم چیزی شد باهام تماس بگیر.
 _باشه.

 _بابات اینا رسیدن بهم خبرشو بدی.
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 _باشه.
 داوود از هیچ کس نمی ترسه. _داوود پیش مرگ تون، نترس خانم خانما. زن

 
 بغ ش را پس فرستاد:

 
 _سعی می کنم.

 _سعی کردنتم خوبه، من باید قطع کنم تا پیدام نکنن.
 _داوود تو رو خدا کار خطرناکی نکنی، طوریت بشه نازی می میره.

 
کنارش می بود، میان آغوشررش او را می چالند برای ابراز احسرراسررات جریحه 

 دار شده اش...
 

 نکنه دختر، مواظبم. تورم باش؛ فعاًل._خدا 
 

شررماره ی سرربحان را گرفت و منتظر ماند برای برقراری ارتباط، زمان سرررعت 
 گرفته بود و اختیار ثانیه ها از دستش در رفته بود.

 
_جانم داوود؟ دارم میام فکر می کنم نزدیک باشم بهت، فقط واسه اومدن توی 

 ری بیام که منو نبینن؟اون کارخونه بی در و پیکر؛ باید چطو
 _سبحان نمی خواد بیای تو، سهراب و شاهرخ رفتن خونه.

 نزدیک اون دو راهی که رسیدی، رو گوشیم تک بنداز که خودمو برسونم بیرون.



 فعاًل این یکی تو چرته، باید زود برگردیم.
 

 آدرس این جا رو بده به همون سرهنگی که شماره شو بابای نازی داد.
 اسه پیدا کردن هست و دست خالی بر نمی گردن.یه چیزایی و

 _باشه االن زنگ می زنم، پس منتظر خبرم باش؛ سرعتمو بیشتر کردم.
 _با تاکسی اومدی؟

 _نه بابا، ماشین یکی از بچه ها رو گرفتم.
 _باشه منتظرم، زود بیا پسر.

 
 گوشی را به پیشانی اش چسباند، تمام برنامه هایش به هم ریخته بود.

جان ماهرخ و نازنین را داشررت و بی قراری اش بیشررتر می شررد که این بار بیم 
اتفاق تکان هنده ی دو سررال قبل رخ ندهد و داوود برای دیر رسرریدنش، عذاب 

 الیم دیگری را به دوش نکشد...
 

 همچنان منتظر سبحان و چشمش به گوشی بود.
 بودند. دلش در حال ترکیدن بود و دندان هایش از حرص روی هم قفل شده

 
تقصیر خودش بود که تمام ذهنش روی جمع آوری مدارک رفت و به تنهایی دو 

 زن فکر نکرد.
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مدام ثانیه شمار ساعتش را چک می کرد و از دست دادن زمان، یک بار دارایی 
 اش را از او گرفته بود.

 
 گوشی لرزید و با دیدن اسم سبحان، نفسش را بیرون فرستاد.

 خبری از نگهبان این خرابه نبود.سر و گوشی آب داد، 
 

شد، اما  شت به این فکر می کرد که باز هم باید خود را از روی دیوار باال بک دا
 به خود نهیبی زد و حواس پرتش را متوجه در ورودی کارخانه کرد.

 
 می توانست از آن طرف برود، با شمردن تا سه؛ شروع به دویدن کرد.

ر نگهبان متوجهش می شد، دردسر برای صدای پاهایش انعکاسی داشت که اگ
 خودش می ساخت.

نفس هایش در گوشش اکو شده بود و راه رسیدن به در، برایش از گذشتن از پل 
 صراط هم طوالنی تر و عذاب آور تر بود.

 
 _وایستا ببینم تو دیگه کی هستی؟

 
صدای دویدن  شتری داد اما  سرعت بی داوود لعنتی زیر لب گفت و به حرکتش 

 رد، اعصابش را به هم ریخت.آن م
 



فقط چیزی حدود سرری متر تا در اصررلی مانده بود که با صرردای آخ گفتنش، 
شد  سوخت. قدم هایش کند و کند تر  ست و پهلویش  شک سکوت محوطه را 

 اما همچنان از دویدن دست نکشید.
 

ناچار دست به گوشی برد و شماره ی سبحان را از لیست تماس های دریافتی 
 از آن که دیر شود. گرفت، قبل

همچنان می دوید اما نفسش بریده بود، تنش می سوخت و فقط پنج متر مانده 
 بود تا رهایی.

 دست دیگرش را بند پهلویش کرد و روی گرمی خون، گذاشت.
 

 _داوود کدا موندی پس؟
 _سبحان خودتو برسون نزدیک در کارخونه.

 
 صدای پر دردش، دست و پای سبحان را لرزاند:

 
 _داوود چته؟ دیدنت؟ زدنت؟

 
 ایستاد، نایی برای دویدن نمانده بود و دیگر هر چه باداباد.

 
 _بیا سبحان، بدو پسر.
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 _میام فقط صبر کن، جان مامان ماهرخ صبر کن.
 پلیس تو راهه، پلک رو هم بذاری اومدم.

 
 صدای بوق آزاد گوشی در گوشش پیچید و قدم های نزدیک نگهبان هم...

 در نشست و اما نتوانست بازش کند، نگهبان به او رسید:دستش روی 
 

 _تو دیگه از کدوم گوری پیدات شد؟
 

نفسررش را در سررینه حبس کرد، چاقوی پرتاب شررده از کنارش عبور کرده اما 
 پهلویش خراش برداشت.

اهل ناله زدن برای همچین زخمی نبود، رو گرداند و چشم دوخت به نگاه خیره 
 و تیز آن مرد.

 
 از کدا اومدی؟ _تو

 
 باید تا رسیدن سبحان، زمان می خرید:

 
 _تو فکر کن همین جا از زیر زمین پیدام شد!

 
 مرد خشمگین شد از این تمسخر داوود و به او حمله کرد.



با هم گالویز شدند و دستش روی پهلوی داوود فشاری آورد که نفسش را برید 
 اما کوتاه نیامد.

 
ی زمین می غلتیدند و هررربه ای نثار دیگری می میان این درگیری، هر دو رو

 کردند.
 باید در را برای ورود سبحان باز می کرد و گیر این مرد بود.

 
با تمام هیکلش روی داوود افتاده بود، جای هل دادن نبود و فقط توانسررت زانو 

 باال بیندازد.
اله حو مرد ناله ای زد و سست ماند، داوود از فرصت استفاده کرد و لگد دیگری

 ی شکم او کرد.
 

شد و او را به عقب  شت، از جا بلند  سراغ دا سرعتی که از خود  با تمام توان و 
 هل داد.

سش میان چنگ مرد گیر  شت یقه ی لبا سید و باز کرد اما از پ ستش به در ر د
 افتاد.

 
 _کدا؟

 تا ندونم کی فرستادتت، نمی تونی در بری؟
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بدون برگشررت به عقب؛ آرندش را به داوود که خیالش از در راحت شررده بود، 
 عقب پرت کرد و لباسش آزاد شد:

 
 _نترس تا شما رو جمیعًا نکنم تو حلفدونی، هیچ قبرستونی نمی رم.

 
 باز هم به هم پریدند و باألخره سبحان از راه رسید.

ید، دعا می کرد اتفاقی برای داوود نیفتاده  ترمزی کشررید و به طرف در باز دو
 باشد.

 باال برد و همزمان با هل دادن در، او را به اسم خواند: صدایش را
 

 _داوود؟
 

سرش برگشت و ناغافل مشتی روی گیدگاهش نشست، تعادلش به هم خورد 
 و چشم هایش سیاهی رفت.

 
 _عوهی بی همه چیز داری چه غلطی می کنی؟

 
 اسبحان هوار کشید و به جان مرد افتاد، تازه نفس بود و داوود فرصت تددید قو

 پیدا کرد.
شد و  سته کرد؛ بلند  شید، پلک هایش را باز و ب ستی روی لباس خونی اش ک د

 به طرف شان رفت.



 
سیدن نیروی  ست می داد، نازنین و ماهرخ واجب تر از انتظار ر نباید زمان از د

 انتظامی بودند.
به کمک سرربحان شررتافت و دو برادر تا جان داشررت او را زدند، بی حال شررد و 

 افتاد.
 

شید و آب دهانش را کنار  شه ی لبش ک ست روی زخم گو شت د سبحان با پ
 پای او انداخت:

 
 _تف بهت بیاد کثافت بی شرف.

 
 داوود دنبال وسیله ای بود که او را با آن ببندد.

 
 _سبحان باید ببندیمش تا پلیس برسه، هیچی تو ماشین دوستت پیدا نمی شه؟

 هی بندازم._نمی دونم، بذار برم صندوق عقبش یه نگا
 حواست باشه تکون خورد، بگو بیام.

 _برو بچه، به من درس نده!
 

 سبحان نیشخندی زد از این حس بزرگانه ای که به خودش دست داده بود.
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هامن دار را دید و قبل از تکان خوردنش؛ با  داوود جایی نزدیک به او، چاقوی 
 پا سمت در فرستاد و امید مرد ناامید شد.

 
 وره؟_داوود این چط

 
 داوود به عقب برگشت و کمربندی میان دستان سبحان دید:

 
 _تو ماشینش لباس عوض می کنه رفیقت؟ 

 _حتمًا دیگه!
 _بیارش، باید ببریمش تو انبار.

 حتمًا جایی داره واسه بستن این.
 

 سبحان پیش رفت و دست انداخت زیر بازوی مرد:
 

 _جون بکن دیگه، باید کول کنم تو رو!
 

 خمیده اش را باال کشید:مرد سر 
 

 _حساب تونو شاهرخ خان می رسه.
 _بگو برسه، منتظر نشستیم واسه این که در رکابش باشیم! مرتیکه ی جعلق!

 



 داوود سمت چپ مرد رسید و همراهی شان کرد.
سبحان برگشت تا حرفی زند اما با دیدن دست آغشته به خون داوود، پا سست 

 کرد:
 

 ؟_داوود خون چیه رو دستت
 _چیزی نیست، بدنب سبحان.

 
 بازوی مرد را محکم چسبید اما قدم از قدم برنداشت:

 
 _گفتم خون چیه داوود؟

 
 _من زدمش!

 
 سبحان نگاه تندش را از داوود گرفت و به نیش باز شده ی مرد داد.

 بازویش را رها کرد و گامی عقب نهاد.
 با تمام قدرت پایش را باال آورد و ناکارش کرد!

 
ر درد به خود می پیچید و داوود از این عصرربانیت سرربحان، حرصررش در از زو
 آمد:
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_سرربحان دارم می گم اونا تنهان، تو بازیت گرفته؟ به نظرت رینگ کشررتی 
 کچه؟!

 
 مرد را به زور و با خشم سر پا نگه داشت:

 
_االن وقت تنگه ولی یادت بمونه خال به تن داداشررم بیفته، سرربحان تیکه تیکه 

 فرسته واسه زن و بچه ت!هاتو می 
 حاال گمشو برو.

 
 هلش داد و کمربند را از دست داوود کشید:

 
 _تو راه نرو، همین جا بمون. اینو خودم می برم.

 
 به قدم هایش سرعت داد و مرد را پشت سرش کشید.

 داوود چند نفس پیاپی کشید و دستش را روی پهلویش قرار داد.
 

حین دعوا صدمه ای ندیده باشد؛ باید  دنبال گوشی در جیب هاش گشت، اگر
 با نازنین تماس بگیرد.

جیب شررلوار جینش تنگ بود و گوشرری دکمه ای قدیمی همان جا، جا خوش 
 کرده بود.

 



 نگاهی به آن کرد، کار می کرد. شماره ی نازنین را گرفت و منتظر ماند.
سب شد، نگاهی به در انبار انداخت و  صل نمی  حان مدام زنگ می خورد اما و

 را صدا زد:
 

 _سبحان بیا داره دیر می شه، نازی جواب نمی ده.
 

 صدای داد سبحان هم آمد:
 

 _االن میام وایستا.
 

 دوباره و دوباره شماره را گرفت اما جوابی نگرفت.
 سبحان با سرعت بیرون آمد و در انبار را بست، قفلی رویش انداخت.

 
 ستین لباسش گرفت.هوفی کرد و عرق نشسته بر پیشانی اش را با آ

 راه رفته را دوید، داوود هم برگشت و مسیر مانده تا در کارخانه را طی کرد.
 

 سبحان دست داوود را در دست گرفت:
 

 _داوود اول می برمت درمونگاه.
 _خوبم یه خراشه.
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 _با یه خراش این همه خون میاد از جونت؟!
 _گفتم خوبم، زودتر برو ماشینو روشن کن تا برسم.

 عمرت همین بودی، لدباز! _همه
 

 از داوود جلو افتاد.
 سوار شدند و با بیشترین سرعت، به سمت خانه رفتند.

 
**** 

 
 _بپر پایین.

 
 سبحان و داوود همزمان پایین رفتند و در خانه را سبحان با کلیدش باز کرد.

 صداهای نامفهوم، حاال رسا شدند و تصویرشان هم پدیدار...
 

 ه ی من، چه غلطی می کنی حاج رهای محمدی؟_تو این جا وسط خون
 ه*و*س یه بچه دیگه تو دلت تازه شده؟

 
 میان بح  و دعوایشان، چشم شاهرخ به در افتاد و قامت دو برادر.

 سقلمه ای به پهلوی سهراب زد و به سمت شان اشاره کرد.
سهراب با دیدن دو پسر، کمی نگران رفتنش از آن خانه شد اما شاهرخ پشتش 

 .بود



 
 _به به ببین کیا اومدن!

 گل بود و به سبزه آراسته شد!
 خونه سهراب شده پاتوق هر ننه قمری!

 
_حرف دهنتو بفهم مرتیکه، تا اون جا که مغز منه سرربحان قد می ده سررند این 

 جهنم به نام یکی دیگه است نه توی گشنه گدا!
 

ت بود که سف سهراب به سمت سبحان پیش آمد اما دست باال رفته اش را داوود
 در هوا چسبید و غرید:

 
 _یک بار دیگه دستت بی خود و بی جهت رو سبحان بلند شه، قلمش می کنم!

 
زور داوود زخمی به سررهراب عملی می چربید، صررورتش از درد سرررخ شررد و 
ما نیش کالمش را متوجه  با هزار زحمت از چنگ داوود در آورد ا دسررتش را 

 ر گرفته بود:نازنینی کرد که پشت حاج رها سنگ
 

شو نگفته؛ چی  ست شوهرش بهش را سبیده، اگه بفهمه  _زنت به بابا جونش چ
 کار می کنه؟

 می ذاره می ره؟ اون وقت خونه ی کی؟
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 داوود دندان هایش را چفت کرد روی هم:

 
 _خفه شو بی وجود.

 
 ماهرخ گوشه ای روی زمین نشسته بود و به چهره ی پسرانش زل زده بود.

 سکوت کردن، میان روابط شان دخالتی نشان نمی داد.حاج رها با 
 

 نازنین دلش پر می زد به هوای آغوش داوود، اما سهراب او را کندکاو کرد.
شاهرخ با نفرت به حاج رها چشم دوخته بود، تقاص چشم از دست رفته اش 

 را همان سال ها؛ به جای مصطفی، از او گرفت اما کینه اش شتری بود.
 

 دونی که..... _دختر جون می
 _سهراب خفه شو.

 
 نیشخندی زد و به داوود و خشمش بهایی نداد.

سبحان هم مستأصل مانده بود ق یه ی سهراب و داوود چیست و به نازنین چه 
 دخلی دارد!

 
 _روزی که داوود اومد سراغت، فکرشم نمی کردم بیارتت تو خونه ش.



 جایی بخوابه که زیرشیعنی عرهه شو که دیدم، گفتم پسر حاج رها؛ محاله 
 آب بره!

 
نازنین جا خورد از اصطالح پسر حاج رها و دستش روی بازوی پدرش سفت 

 تر شد.
سبحان با چشمانی گشاده از حیرت، به چهره ی پر اخم و ابروهای در هم رفته 

 اش؛ زل زد.
 

سهراب لذت می برد از چهره ی سرخ حاج رهایی که با برمال شدن رازشان، 
 رش؛ پدری اش را زیر سؤال برد!پیش چشم دخت

 نازنین با صدای آرامی رو به داوود پرسید:
 

 _داوود منظورشون چیه؟
 

 نیمرخ داوود را می دید و هنوز چشمش به زخم و دست خونی اش نیفتاده بود.
 

 _هیچی!
 

 سهراب به طرف ماهرخ رفت و حرف آخر را زد:
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ده و االنم شوهرت بچه _دختر جان یه عمره سرت کاله رفته، عموت بزرگت کر
 بابات از آب در اومده!

 _سهراب با بچه ها در نیفت، حرفی داری من روبروتم.
 

 سهراب برگشت و تهدید کنان دستش را در هوا تکان داد:
 

 _رها اونی که بین من و توئه، فقط با زیر خاک رفتنت حل می شه.
به درد تو نمی اگه این جا اومدی واسرره دیدن جمال ماهرخ، دیگه پیر شررده و 

 خوره!
 

 حاج رها خیز برداشت و دست نازنین از بازو و لباسش، جدا شد.
 

_نون حروم نخوردم که چشررمم دنبال ناموس یکی دیگه باشرره، هر چقدرم که 
شیدمش به توی بی  ها نبود و بخ سمت دل ر ستم ولی ق روزگاری اونو می خوا

 لیاقت.
 _ماهرخ می شنوی، بخشیدت به من.

 منو سوزوند، فکر کردی آب خوش از گلوم رفته پایین؟ عمری با پسرت
 

 فکر کردی واسم زن بوده؟
 چطوره تو امتحان کنی، از ما فقط با زور جواب داد!

 



دست حاج رها بی مک ، روی صورت تکیده ی سهراب نشست و صدایش 
 پیچید:

 
_مردی که غیرت سررر زن و محرمش نداره، مرد نیسررت و زنیت زن به کارش 

 نمیاد!
ونی که خدا واسرره یه شررب حاللش کرد و بهم داد، عمری خاطرشررو تو مغزم ا

 خشکوندم که دیگه ناموس رها نبود.
 

 فکر نکن از خون مصطفی گذشتم و راست راست راه میرم.
جواب یتیمی دخترشررو وقتی تو شرریکم مادرش بود، اونی که تیکه پاره های تن 

 !باباشو رو دست مون گذاشت و رفت؛ هنوز نداده...
اگه روزی ماهرخ خواستنی بود واسه دلم، وقتی پسم زد از دلمم رفت؛ باید می 

 رفت.
 

 نازنین روی دو زانو افتاد و داوود به سمتش دوید.
سبت می  شده را به پدر او ن سیم  شمش بود، پس کدام تن تق پدرش جلوی چ

 دادند؟
 

 دست داوود دور شانه اش پیچید و او را سر پا کرد.
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نازنینش غم  مت شررراد بودن دل  به قی پدر نمی خواسرررت  دار می شرررد و او 
 همسرش...

 
 نازنین با بغض و حیرت، چهره ی داوود و حاج رها را به قیاس نشست.

 داوود دستش را فشرد:
 

_نازی با هم حرف می زنیم، حاج رهررا باباته و هیچ کس نمی تونه رابطه تونو 
 زیر سؤال ببره.

 
 و راهی برای شکستن می خواست:لب هایش لرزید، بغض بیداد می کرد 

 
 _بابای من، باباته؟

 
حالش به هم می خورد از این نسبت هایی که با رو شدن شان، لحظه هایشان 

 را به زهر می کشاند.
 

 _نازی حرف می زنیم دختر خوب.
 

قاطعیت در چشمان داوود رنگ نباخته بود، نگاهش را به سختی از او گرفت و 
 سرش پایین آمد.

 نکرد به حاج رهایی که عمری پدر بود و امروز نیست شد.نگاه 



 
 او را می خواست ولی فقط پدرش باشد، نه عمو!

شان را  سبت  ست ن ها پدرش، مگر می توان صطفی عمویش بود و ر عمری م
 عوض کند و اویی که به او زندگی بخشیده؛ نادیده بگیرد؟

 
 _بابا جان؟

 
 رکش:صدای حاج رها هم گرفته بود اما برای دخت

 
 _این میون حرفا گم شدن ولی نسبتا گم نمی شن.

دختر رهایی، دخترشم می مونی حتی اگه صد تا مرد رشیدتر از شوهرت بشن 
 پسرای من.

 
بغض راه باز کرد در گلو و شرریار کشررید روی صررورتش. بی فاصررله و مثل دانه 

 های تسبیح؛ قطره ها صف بسته بودند روی گونه اش...
 به خود فشرد و بی حرف پناهش ماند. داوود او را بیشتر

چشمش رد خون خشک شده را روی دست داوود گرفت و ناباور به چشم های 
 سیاه و غمگینش زل زد:

 
 _داوود؟
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 نگاه به خون نشسته ی داوود روی صورتش نشست:

 
 _جان داوود؟

 
سؤالش، جوابی  شید که عالمت  ست داوود را باال ک بی حرف پلکش پرید و د

 بگیرد.
 

 انگشت های مردانه اش نوازش شد روی انگشتان ظریف همنفسش:
 

 _چیزی نیست، یه خراش کوچیکه.
 _کوچیک؟

 
لبخند روی لبش جاگیر نمی شررد، چیزی نداشررت که وسررعت ببخشررد به لب 

 های خشک شده اش؛ اما گوشه ی لبش کمی باال رفت:
 

 _تو پرستارم باش، فقط یه روز زمان می خواد واسه خوب شدنش.
 

تش پیچید دور تن داوود و ماهرخ هم دید زخم پهلوی زندیر وصررلش به دسرر
 دنیا:

 



 _داوود گفتم با اینا در نیفت مادر، تو و سبحان برام موندین از همه دار دنیا.
 سیاه ساحل تنم نشست، مکافات دو دنیام بود، تو و سبحان فقط برام موندین.

 
شد و درد ماهرخ  شکن تر بود که نگاهش از چهره ی نازنین گرفته  برایش کمر 

 هیچ پشت و پناهی نداشت.
 

سنگینی که  ست برای فرو بردن واژه های  ست نازنین هم زمان می خوا می دان
 روزی به گوش داوود سیلی شده بود.

 
 شاهرخ کنار گوش سهراب حرفی زد و او سر تکان داد.

 
 سبحان به در بسته تکیه داده و غرق محاسبات این اتفاقات بود.

 درش پسر حاج رهاست و همسرش دخترعموی او!برا
 حاج رها خواستار ماهرخ بوده و با هم شبی را شریک شده اند...

 
شتن ماهرخ، وقتی  شدت درد عمری ندا شده بود و نیش می زد از  سهراب مار 

 همیشه او را داشت...
 ساحل که رفت و فقط او این وسط، پسر سهراب بود؟
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تلخی گوشه ی لبش نشست؛ در دل آرزو کرد دلش گرفت و پکر شد، لبخندی 
شهر  شه ی  هایی از گو کاش او هم بی پدری اش با داوود بود و اکنون حاج ر

 می شد سایه روی سرش...
 

 ماهرخ شکست از مردنش حتی در دل حاج رها، او را کسی نمی خواست؟
 از تمام دنیا رانده شده بود و هنوز نفس هایش در رفت و آمد.

 
و توجه حاج رهررا به نازنین، پدرش را به یادش آورد که از همه  سررر باال گرفت

 عمر؛ حتی نیمی را هم با او سپری نکرده بود.
دست پر محبت حاج رها به سر نازنین، بی کسی اش را بیشتر پیش چشمش 

 آورد.
 

بغض بود، حرف تلنبار شده بود؛ یا حسرت مانده گوشه ی دل پر زخمش، هر 
 :چه که بود به حرف آوردش

 
 _گفتم سهراب باهام بوده که تو پات گیر منه سیاه بخت نمونه...

 
به او جلب شرررد که نگاه از موزاییک کف حیاط بر نمی  حواس و توجه همه 

 داشت:
 



_مصطفی به دل همه دخترا بود و منم لنگه شون، نه فاصله سنی مون به چشمم 
 اومد نه حتی فکر و اصول مون.
 ثل نرگس که آروم بود به دردش می خورد.آسه می رفت و میومد، یه زن م

 گلیم بخت منو از وقتی جونم گره خورد به دنیا، سیاه بافتن.
 

اشررک های بی صرردای ماهرخ، تیر بود که در روشررنایی و تاریکی؛ نشررانه می 
 گرفت قلب حاج رها را که هنوز هم دلش نبض می گرفت از دیدنش...

 
 پسرت دیده._رها اگه درد منه مادر مرده رو ندیدی، 

 وقتی بابام منو عقد سهراب در آورد، نذاشتم بهم نزدیک شه.
 

با دلش جور نبود و پیش  ماهرخ  تاد و م*ش*ر*و*ب خور بود ولی دل  مع
 نیومد.

یک ماه اسیر کنج این خونه نشستم و دم نزدم، چیزی بود خوردم و نبود؛ حرف 
 نزدم.

 
شده بود، سه ماهم  شه دارم که  شی ستم بچه از جون  وقتی فهمیدم بار  می دون

 توئه و نگهش داشتم.
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شید و  شاهرخ عقب ک شد،  صله گرفت و به مادرش نزدیک  سبحان از در فا
خود را به حاج رها و داوود نزدیک کرد و سهراب تلخی روزهایی که گذشت؛ 

 در سرش خیمه زده بود.
 

 _وقتی فهمید افتاد به جونم که بندازمش، بچه ی رهررا رو نمی خواسررت وقتی
 من از اون بچه نمی خواستم.

 مهر مصطفی موند به دلم ولی مثل فرش پا خورده، برام کم رنگ شد.
 

پای مروت و  گذاشررتم  پام موندی، از عالقه نگفتی و منم  مردونگی کردی و 
 غیرتت که می خوای اسیر ماهرخ شی.

شتی  ست می ذا سوختم، رو هر دختر ترگل ورگل د گفتم باهام نبودی و عمری 
 شنیدی. نه نمی

 
ماهرخ بی رنگ و رو به گفته هایش ادامه داد و دل حاج رهررا در سررینه چنگ 

 خورد و درد نشست به جانش.
 

 _گفتم طالقم بده بیفتم دنبال باباش، که کنیزی شو کنم ولی بی پدر نمونه.
ست و پای این مرد، ولی داوودم  سته زیر د شک ست  شد یه پا و یه د جوابش 

 م که رفتنی نشد.ریشه داشت به دنیا و دل
 



نه مادر رو سرم بود و نه من بچه بزرگ کرده بودم. سهراب پی خوش گذرونیش 
 بود و من به لطف دل زن همسایه زنده موندم و بچه تو زنده نگه داشتم.

 می خواستم بمونه، به مردی باباش بار بیارمش.
 

 عیب بود اگر مردان هم بغض شان به نم اشک می رسید؟
س شانه ی  سباند که برادرش غریبی نکند میان داوود  شانه ی خود چ بحان را به 

 این همه نسبت که همه به خودش ختم می شد.
 

حاج رهرررا قدمی پیش رفت، دل ماهرخ برای او رفته بود که داوودش به ثمر 
 نشسته بود.

سهراب او را رها می  شان راه به جایی نمی برد. نه  ستن  سوزنده، خوا دیر بود و 
 ، زن بی مباالتی بود که حاج رها او را رها کند.کرد و نه نرگس

 
ست روی زخم پس زده  ش شه ی قلبش، مرهم ن شد از گو سیم خنکی رد  ولی ن

 شدنش.
 روی دو پا روبروی ماهرخ نشست:

 
 _گفتم بیا تاج سرم شو، نیومدی ماهرخ خانم.

 اگه دله گیرت نبود، اصرارم نباید می بود.
 تخت سینه م.پی دلت اومدم و نه گفتی و زدی 
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 لبخندی زد:

 
عذاب  به  باشررره، عمری  که دلم گیر برادرت  ید  لت می لرز مدم د گه میو _ا

 نشستنت دردمو بیشتر می کرد.
 

 _حاج رها دل زنم گیرته، بیا جاها عوض.
 عمری نبودی و پسرت جاتو پر کرد.

 حاال که هستی، دست زن و بچه منم بگیر و ببر زیر سایه ت.
 ی، سایه سر زن این و اون می شی.این کارو که خوب بلد

 _سهراب من دیگه می رم، بحثاتون زیادی مال خونواده ست و من بی ربطم.
 

 خون داوود به جوش آمد:
 

 _کدا؟ تو  خودت سر وصل تموم ماجراهای این خونه ای!
 

 شاهرخ نگاهش را چرخاند و داوود را برانداز کرد:
 

 اب دارم و خالص!_منو سننه پسر جان، یه رفاقت کهنه با سهر
_خالص شرردنت مال وقتیه که منو قانع کنی که چه جور پات وا شررد به این 

 خونه و عکس فرستادی واسه بابای بی غیرتش؟!



 
 سهراب در آمد:

 
 _اون ربطی نداره به جریان ساحل.

 
 نگاه تیز داوود نشست در نگاه سرخ از خماری سهراب:

 
 

آبرو که دم به دقیقه مهمون پالون خرت _اگه بدونم یکی از اون بی شرررفای بی 
 بودن، کار دست ساحل داده باشن؛ سهراب به سر ماهرخ قسم آتیشت میزنم!

 
 رو به رها کرد:

 
_تو می فهمی بچه آدمو ازش بگیرن و بهت انگ بی عرهررگی بزنن چه حالی 

 داره؟ 
 نمی فهمی من دو سال چی کشیدم!

 ولی من ساحلو بزرگ کردم. تو چند روزه فهمیدی یه غول تشن شده بچه ت
 

 سهراب شد مخاطب صدای رگ گرفته و صورت گر گرفته اش:
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 _یه عمر دلم بابا خواست و سایه شو
 تو مگه دادی بهم؟

 سایه اونی ام که بود، با بی خبریم از رو سرم گرفتی بی همه چیز.
 

 دستش را روی سینه اش کوبید:
 

 _من بد، اون که دخترت بود.
 دخترت بود.خدانشناس، 

 بی غیرت، دخترت بود.
 

منه بی رگ و خون، شدم سایه سرش، شدم منت کش دلبریاش، شدم باباش که 
 بغض نکنه دست بقیه رو تو دست باباشون ببینه.

 همه هستی مو میدم اونو بهم برگردون، اگه مردی برش گردون.
 

 هر چی که داری، بخوای بهم بدی یه نفس اون بچه نمی شه واسم.
 و زورت فقط سر اون زن بدبخت چرخیده و چربیده؟ زبون

 
اگه مرد می بودی، می تونسررتی جلوی عوض شرردن حال اون پایین تنه شررو 

 بگیری که عمر دخترتو نگیره.
 نیستی که االن قد علم کردی و می گی کاره ای نیست!

 



تو ناموس حالیته که واسرره اون پیرمرد عربده می کشرری و از شرررف حرف می 
 زنی؟

 ماهرخ دیگه چه به درد اون می خوره که زر مفت می زنی؟
 

 اگه به حاله که من نتیده شم و همین یکی بسم واسه جفت شون!
 اگه به همدم دم پیریه که زن دسته گلش تو خونه چشم به راهشه.

 
 صدایش به اوج رسیده بود:

 
 _ریشه ی عشق و عاشقی تون بسوزه که اون وسط ساحلو سوزوندین.

 تونو لعنت کنه، خدا لعنت تون کنه...! خدا همه
 

در همان حال، شرراهرخ که از جو موجود بوی خوبی به مشررامش نمی رسررید؛ 
شید و پی  شده درون جورابش بیرون ک سازی  شد و چاقویی را از محل جا خم 
شم  شم در چ ها یورش برد که با ماهرخ چ سمت حاج ر سی همه به  بی حوا

 شد.
 

ها  صدای ر ستش که باال رفت،  گفتن ماهرخ و پیش آمدنش؛ در گوش همه د
 طنین انداخت.

 چاقو نشست به سینه ی ماهرخ و زمین و زمان در سکوتی پر از مرگ فرو رفت.
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شت بازوهای ماهرخ، روی زمین افتاده بود؛  شدنش پ شیده  ها که با ک حاج ر

 ناباورانه باران شد به زخم نشسته بر تن ماهرخش...
 

 و حیرت زده خشک شده بودند.بدن هایشان تکان نمی خورد 
شاهرخ که باز هم عقده اش به تحقق ننشست، به سمت در دوید که سبحان با 

 صدای پایش چرخید و برای گرفتنش رفت.
 

 ماهرخ دستش را روی سینه گذاشت و روی زمین افتاد.
 داوود زنده بود هنوز؟

 نفسش سر جایش بود؟
 

 رفتن را انتخاب کرد؛ با دیدن سرربحانی که پی رفتن و ماندن به دنبال شرراهرخ،
 تن غرق به خون مادرش به مردن نرسیده بود؟

 دنیا از حرکت ایستاده بود انگار...
 

 ماهرخ لبخند تلخی زد و اشکش قطره ای شد که راه به سوی دریا گرفت:
 

 _رها واسه داوودم پدری کن.
 



و لب های بی رنگش با هررعف و پلک روی هم فشررردن از درد، تکان میخورد 
 حاج رها فقط به چشم های پر آب و التماس ماهرخش خیره بود.

 
اگر مرگ خود را از خدا می طلبید، بعد از عمری عبادت و ثنا؛ کفر بود دیگر، 

 نبود؟!
ست ولی رفتنش دیگر خارج از ف ای تحمل او  شتنش را هم دیگر نمی خوا دا

 بود.
 

 خدا چشم بپوشد بهدست زیر بازویش انداخت و او را کمی باال کشید، شاید 
 روی نامحرم بودنی که به دل؛ هنوز هم محرمش بود...

 
 _ماهرخ چرا عذابمو بیشتر می کنی؟

 عمری درد کشیدم واسه زود ول کردنت و کوتاه اومدم واسه منو نخواستنت.
 

 بی انصاف با من چه کردی؟
سرت  سه پ ها چه کنم وا صبوری کردن کار توئه؛ منه ر مادری کردن کار توئه، 

 که تو نکردی؟
 

شم  شت پلک هایش، کوچکش نمی کرد به چ شک پ محرمش بود و دیدن نم ا
 ماهرخی که دیر فهمید و دیرتر از آن؛ دل داد.
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قدرت  ید و  نه، رنگ چهره اش سررف یک نفس می گرفت و دو نفس  ماهرخ 

 تکلمش سخت...
 

 _رها سبحانمم هست، اونم پدر می خواد.
 لی جونم که بره، نمی تونم ادا کنم.گردنم حق داری که بچه تو ندیدی و

 تو رو به نازنینت، هوای بچه هامو داشته باش.
 

 صدای حاج رها در میان راه، شکست:
 

 _ماهرخ نکن خانم، با دل رها بازی نکن.
 سوخت به یادت، با نبودنت چه کنه؟

 عادتم بود به این که نبودی، االن که هستی؛ با نبودنت چه کنم؟
 

به بوی تو نفس هوایی کردی و  هات  چه  که ب ما نشررردی، بمون  لد  کبوتر ج
 بکشن.

 نلرزون جون اون دو تا پسرتو.
 

داوود دو چشررم داشررت که پلک نمی زد، قلبی در سررینه داشررت که هررربان 
شانه  شت که از حرکت افتاده بودند و نازنین پناه خمیدگی  ستانی دا شت؛ د ندا

 اش بود.



 
 ری اش نمی دادند.خواست قدمی بردارد اما پاهایش هم یا

 باز هم عزیزش، باز هم رفتنش؛ باز هم قلب او!
 

سهراب که توقع حرکت سریع ماهرخ و خیز برداشتنش در دفاع از حاج رها را 
 نداشت، گوشه ای مات ایستاده بود.

 
 صدای ماهرخ دیگر به زور می رسید به حاج رها:

 
ب دست بهم نزنه؛ _رها حاللم کن، همون روز که مردونه پام موندی که سهرا

 به دلم نشست غیرتت.
سته رو دلت، ولی جونمو پای بچه ت  ش شم زن خونه و مرهم زخم ن شد که ب ن

 گذاشتم.
 

اشررک های مردانه و تلخ حاج رهررا از بی کسرری نبود، از رفتن نیمه ی جانش 
 بود.

 
حاال هی خودت را بکش تا از یاد ببری آن که را برای اولین بار، به دلت تاخته 

 دش مونس شب های بی قراری ات بوده!و یا
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جان بگیرم و بی  به بویش،  تا  بار دیگر نیسرررت  که این  به خودت بگو  حاال 
 ح ورش باید هم پدری کند و هم جای او را پر...

 یک ماهرخ بود که همیشه تنها بود و عزیز دل شان...
 

شت  شت و قدرتی ندا ها گذا ست حاج ر ست بی جانش را روی د ماهرخ د
 دنش:برای فشر

 
 _حالل کن...

 
 نفس او دیگر باال نیامد یا ماهرخ؟

 جان او را گرفتند یا ماهرخ نیمه ی راه رهایش کرد؟
 دست ماهرخ بی حرکت ماند یا دست او کرخت و بی حس شد؟

 
 چشمانش که باز بودند، نگاهش بارانی بود و تر؛ پس چرا پلک نمی زد؟!

 که چه؟اصاًل خدا او را بعد از سال ها نشانش داد 
 

 که دوباره سرگردان عالم شود؟
 که دوباره با سیگار، یادش را از سرش و مهرش را از دلش؛ دود کند و دور؟!

 
 آنقدر ها هم دلگیرر نیست...

 رفتنت را میگویم!



 
 آدمی یرک بار که بمیرد،

 یکبرار که به چشم خود ببیند
 جانش وصِل قدم هاِی یک نفر

 از آغوشش پر میکشد؛
 ُبغض تلمبرار میکند...ُبغض روِی 

 راِه نفس هایش بسته میشود.
 

 دلش نمیگیرد!
 دلگیری برراِی دلتنگی هایی است

 که میدانی دیداری هست، 
 آغوشی؛ 

 و دوست داشتنی که در جریران است...
 

 نبودنت
 نفس گیر است...!

 
**** 

 
 ماهرخش پرپر شد و روی دستانش جان داد...
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شرق طلوع و شده، باور پذیرتر  اگر می گفتند غرب و  شید عوض  غروب خور
 بود تا رفتن جان از تن غریب همیشه ماندگار دلش؛ روی دستان او.

 
نازنین به پهنای صورت اشک می ریخت و با هر دو دست صورتش را پوشانده 
سوخت و غم خواهر به جانش آتش انداخت  بود، داوودش عمری به بی پدری 

 اش نشست...و امروز داغ بی مادری روی پیشانی 
 

زنی که پدرش را دوست داشت ولی از عمویش فرزندی نصیب دل دردمندش 
 شده بود.

سررهراب خماری اش او را بی حال تر از آن کرده بود که بداند ماهرخ جان در 
 بدن ندارد.

 
شک گوشه  ستش جلو نمی رفت و قطره ا ست، د ش داوود پیش رفت و دو زانو ن

 ا هموار...ی چشمش؛ خانه ویران کرد و راهش ر
 ماهرخ نبود و او غرورش را می خواست چه کند؟

 
 مادر فرشته خصالش نبود و او زندگی و نفس به چه کارش می آمد؟

شش بود و قاب بی مادری اش را به کدای  شبانه ی ماهرخ در گو الالیی های 
 دل پر دردش می زد؟

 



؛ بی _ماهرخ روی منو سرریاه کرد پیشررت پسررر، بی پدر موندی از کوتاهی من
 مادرم شدی از غفلت من.

 
 شانه های حاج رها زیر بار سنگین این مصیبت، مردانه می لرزید.

 کسی برایش هوا نمی شد، ماهرخ هوایش بود به سینه.
 

 کاش این بار نرگس همدمش می شد و مونس این درد جانکاه.
صدای در آمد و نفس زدن های پی در پی سبحان، که با دیدن چشمان بسته ی 

 رش؛ گلوگیر شدند.ماد
 

 با قدم هایی تند خود را به ماهرخ مانده روی دست حاج رها رساند.
 دست مادرش را گرفت و تکانی داد:

 
 _مامان پاشو، ماهرخ خانم پاشو ملت عالف نیستن نشستن به تماشات.

 
 واکنشی ندید، مصمم تر صدایش کرد:

 
 _مامان پاشو دیگه، سبحانت جز تو کسی رو نداره.

 دستتو تکون بده تو رو خدا، مرگ سبحان؛ یه کم... مامان
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 داوود قامت راست کرد، باز هم باید دست می گرفت بساط را.
 حسی نمانده بود دیگر، همه رفتند که او بماند؟

 
سهراب برای ابد قطع می  ست و پای  شه اش به زیر د شد و ری کاش زاده نمی 

 شد.
شت، دل لرزیدن حاج سبحان را ندا شت و خودش  دل بغض های  ها را ندا ر

 باز هم آدم نبود برای عزاداری کردن...
 

 جای زخمش تیر می کشید و خون دلمه شده بود اما ماهرخش نبود دیگر.
 

حاج رها نگاه از جانش گرفت و او را به دست سبحان سپرد، ف ایی برای قدم 
زدن می خواسررت که راه برود و به هیچ کدا نرسررد؛ که کسرری دسررت روی 

 فشارد.گلویش ن
 

 دست روی شانه ی داوود قرار داد و کمی لمسش با روزهای دیگر، فرق داشت.
شان  سرش ن سش را به پ سوزانه ترین ح شاید دل شاید پدرانه تر بود و عمیق تر، 
ست؛ غمش را قورت می دهد و  ست اگر رگی از او به تنش ا می داد که می دان

 نم پس نمی دهد.
 

 دمو می رسونم هر جا باشین._زنگ بزن اورژانس داوود جان، خو
 نمی ذارم دست تنها بمونی، فقط باید االن برم.



 
گفت و رفت، داوود ماند و حوض کوچک وسررط حیاط شرران که حتی گلبرگ 

 های اطلسی های گلدان های گوشه و کنارش نیز سرحال نبودند.
 سبحان صدایش را در پستوی دلش پنهان کرد و فقط مادرش را به سینه فشرد.

 
شش پچ پچ کنان، یتیمی اش را جز  شت و انگار همه در گو او هیچ کس را ندا

 به او مبارک باد می گفتند.
بال می کرد، زخم پهلویش هم  گاهش داوود و بی قراری اش را دن با ن نازنین 

 بود.
 

 باز هم باید زنانگی خرج می کرد برای همسر همیشه غم دارش.
خانه اشان رفت اما به سختی؛ در دست روی زمین گرفت و بلند شد، به طرف 

 همین چند ساعت دنیایش کون فیکون شده بود.
 

 نسبتش با پدر و عمویش، نسبتش با همسرش؛ نسبت ماهرخ و مرگش...
شد برای  شان  باید خودش کاری می کرد، تماس گرفت و اورژانس راهی خانه 

 ه بود.دبردن ماهرخی که غریبانه ترین غریب میان نسبت های پیدا شده و گمش
 

سلیت بگوید اما مگر رفتن ماهرخ را می  سرش ت شاید وقتش رسیده بود به هم
 توانست با واژه ها تعبیر و تفسیر کند؟
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 دلداری دادن هم باید بلد می بود که نبود...
 

سرش مانده  ست روی  سر به دیوار زده بود و د سمت داوودی که  شت  قدم بردا
 بود.

برج و باروی قلب نازنین را به لرزه می سرریبک گلویش با هر تکان، اسررتحکام 
 انداخت.

 
نفسررش در سررینه بند می آمد با هر ناله ی سرربحانی که برایش عزیز چون برادر 

 بود.
 لب هایش را خیس کرد و داوود را خطاب قرار داد:

 
 _داوود؟

 
 صدایش پایین بود اما داوود شنید.

باز کرد، یک گوی سرررد و سرررخ؛ یک حفره ی تو خالی و  بی حال چشررم 
 برهوت... چه بر سرش آمده بود این مرد همیشه هایش؟

 فقط توانست دست دراز کند برای به آ*غ*و*ش کشیدن سر داوودش.
 

 زمان کش آمد و داوود با کرختی از دیوار فاصله گرفت و خود شد مأمن و پناه.
 

 _نمی دونم چی بگم که یه کم آروم بگیری، سخته خیلی.



 نداشته باشی یتیمی ولی بی مادریه که یتیمی داره.آخه همه می گن بابا 
 نمی گم قد تو، ولی اندازه بودنم مدیون مهربونی شونم.

 واسم مادری کردن، ببخش که مادرت واسه خاطر من تو رو بی بابا بزرگ کرد.
 

نازنین از رویش شرررمنده بود و دلش چندین دریا را در خود جای داده بود و 
 می پروراند.آرزوی ابر شدن در سر 

 
داوود نه تکان می خورد و نه حرفی بر زبان می آورد، چشمش به سبحانش بود 

 و مادری که به سادگی رفت و باز هم از خود گذشت.
زن همین است، ایثارش آن قدر پنهان و همیشگی ست که تا نباشد؛ درک نمی 

 شود.
 

سر شت  س صدای آژیر آمبوالنس و نیروی انتظامی با وقفه بود اما پ ر هم روی 
 داوود پتک می شدند.

شتند، به خانه آمدند و دل  شیده و آن هایی که مراوده ای دا سری ک سایه ها  هم
 شان سنگ نبود که حال آن ها را ببینند و هم نوایشان اشک نریزند.

 
**** 

 
 حاج رها به خانه رفت و وسط حیاط رمق از پاهایش رفت.
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 خون روی دستش نمی شد تا ابد بماند؟
 

 ماهرخش بود، نمی شد پاک نشود حتی به آب کوثر و زمزم؟ خون
پاکی خون، تا مرگ از ذهنش بیرون نمی کرد نگاه مردمک های ثابت ماهرخ و 

 التماس چشمانش را...
 

نرگس که صررردای در را شررنیده بود، به حیاط آمد و با دیدن حال و روز حاج 
خود را به رهررا  رهررا؛ محمد را صرردا زد و خود بی این که چیزی پایش کند،

 رساند.
 

چشررم هایش میخ خون سرررخی بود که روی لباس و دسررت های حاج رهررا، 
 خشک شده بود اما با او حرف می زد.

 
 _رها چی شده؟ تصادف کردی؟
 کی بود حیرونت کرد سر ظهری؟

 
چشم بر نمی داشت از خون سرخ پر از حرفی که عذابش می داد و این عذاب 

 را دوست داشت...!
 

 ه چیزی بگو، سالمی؟_رها ی
 دلم ترکید مرد، حرف بزن.



 _خون ماهرخمه...
 

شم خاموش و بی نور  شمانش را پیوند داد با دو چ شده نگرانی چ شوکه  نرگس 
 حاج رها.

 ماهرخ؟
 ماهرخ رها بود؟

ها تکرار  شنید آن چه میان لب های حاج ر هح  شان باال رفته بود اما وا سن 
 شد:

 
 _ماهرخم رفت نرگس...

 
صورتش بود که محمد  ست و  ستن د ش شته بود، در حال  که تازه از مغازه برگ

 صدای م طرب نرگس او را هم نگران کرد.
تماس نازنین را متوجه نشررده بود و بعد هر چه تماس گرفته بود، جوابی نداده 

 بود اما حاج رها گفته بود او کنار نازنین است و خیالش راحت شده بود.
 

 شده؟_بابا چرا این وهعی؟ چی 
 

 نفسش باال نمی آمد، نرگس به صورتش چنگی زد و ائمه را به فریاد خواند.
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محمد برای آوردن قرص زیر زبانی حاج رهرررا، با سرررعت رفت به اتاق کار 
 پدرش.

 
 _رها خدا مرگم بده چت شده؟

 ماهرخ رو دیدی؟
 این خون چیه رو دستات؟

 
 محمد دوید و مادرش را کنار زد.

 و به خود تکیه داد. شانه ی پدرش را گرفت
 قرص را زیر زبان چفت شده اش جای داد و سعی کرد آرامش کند:

 
 _االن خوب می شی بابا، آروم نفس بکش.

 
 پدر را به آغوش گرفت و پشتش را به آرامی ماساژ می داد.

 قلب حاج رها نوازش می خواست نه تنش...
 کاش بین راه می ماند و پایش به آن جا نمی رسید.

 
تانش را چگونه می مردن  ما مرگش روی دسرر باور کرده بود ا صرروری اش را 

توانست ه م کند و به دلش بگوید با خاکستر سیگار می سوزانمت که برایش 
 باقی عمر را نسوزی؟

 



 _بهتری بابا؟
 _خوبم.

 
 محمد نفسش را بیرون فرستاد، حاج رهای همیشه محکمش؛ محکم نبود.

 همراهی اش کرد.دستش را زیر کتفش قرار داد و 
 نرگس پریشان هم پشت سرشان رفت و نمی دانست چه ها باید بشنود.

 
**** 

 
محمد از وقتی فهمیده بود برادری دارد که دشررمن جانش او را می شررمرد، از 

 اتاقش در نمی آمد.
نرگس شرروکه از شررنیدن سرررنوشررت ماهرخ عزیزتر از خواهرش که فرزندی از 

فته قبل از این که او پایش را در زندگی رهررا رهررا در بطن او رشررد و تکامل یا
 بگذارد، لب به سخن باز نمی کرد.

 
چقدر از رهررا دور بود که غده ی چرکی دل او را ندیده و فقط حواسررش به قد 

 کشیدن فرزندانش بود.
چقدر برای رهررا زن نبود که دردی با این ریشرره و پهنا از چشررمش دور مانده 

 بود.
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دو جمله بیشررتر حرف بزند، حال خراب دخترش برای  با نازنین نتوانسررته بود
سش به نفس های او گره خورده و بی  ماهرخ؛ دلش را به روزهایی می برد که نف

 او، زندگی به کامش نبود.
 

خواهری کرد و چشررم از مصررطفی گرفت تا او بچشررد طعم ش*ر*ا*ب ناب 
 عشق او را.

 د.روی عشق رها دست نگذاشته بود که او هم سهم نرگس شو
 

 ماهرخ در تمام سال های دور از او، چه کرده بود برایش جز خواهری؟
 نبودنش هم برای او زندگی بود، مثل بودنش...

 
به روی حاج رها شرمنده بود، عمری به دل کشیده بود غم ماهرخ را و یک بار 
به او نگفته بود بعد از هر بار با هم بودن شررران، چرا او پریشررران و بی قرار به 

 تنهایی پناه می برد...
 

حسین هم به وسیله ی محمد در جریان ماوقع قرار گرفت و درس و دانشگاه را 
 ول کرد و برگشت.

 او هم نمی توانست ه م کند برادر دیگری هم دارد آن هم بزرگتر و رشیدتر!
 

و این که نازنین خواهر تنی اش نباشرررد، جزو باورهایی بود که باورش را نمی 
 خواست.



 
رخ که توانسته بود فرار کند، تحت تعقیب بود و سهراب از النه موش خود شاه

 بیرون نمی آمد.
 

 اجازه ی پزشکی قانونی صادر شده بود و باید او را هم سهم خاک می کردند.
 

داوود نه حرف می زد و نه چیزی می خورد، به اجبار و اصرررار نازنین درمانگاه 
 داد به زخمش.رفت و سرپایی چند بخیه خورد و محل ن

جایی برای  ند و  باشرر که نفس گیر  ند  کاری بود قدر  های روحش آن  زخم 
 احساس سوزش زخم کوچک تنش نماند.

 
شید عطر مادرش که  ساحل پناه می برد و بو می ک شب ها را به تخت  سبحان 
شت و بی او، یتیمی اش پر رنگ ترین تیتر حک  شه دا مادری کردن در دلش ری

 د...شده روی سر در دلش بو
 

 همه خراب و م*س*ت نبودن اویی که هوا را هم با خود از خانه برده بود.
 گاهی می خواهی خدا دستت را بگیرد و رد شوی از قالب تن...

گاهی فقط با مرگ می شررود آرام بود و بی آن، پایت به اجبار در زندیر زمین 
 است...
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**** 
 

ش شنیده می  صدایی بود که  شخراش ترین  شد شیون نرگس گو د، مگر می 
 خواهرش را به آغوش بگیرد و زار نزند از رفتنش؟

 بعد از سی سال، ماهرخش را این گونه دید و نباید جگرش می سوخت؟
 بوده و نبوده، خواهری را برایش تمام کرده بود.

 
شان روی  شم  ستاده بودند و مدام چ شه ای ترین محل ای سین گو محمد و ح

مت و بی که صرررا ده می  داوود در گردش بود  خاک روی قبر را در پن حرف، 
 فشرد...

 
صدایش به فغان بلند بود از تنهایی اش بی  شته و  ست روی زانو گذا سبحان د

 او که مادر بود و پدر...
 

شررش دانگ حواس حاج رهررا به رفتن ماهرخ و گم شرردنش میان حدم خاک 
 بود.

 او هم حرفی نمی زد و فقط نگاه بود...
 

 اش کشیده بود، نه همسرش را داشت و نه پدرش. نازنین اما دست از زندگی
شتر او را فرو می  ست و پا زدن هایش بی سیاهچاله ای بزرگ افتاده بود و د میان 

 برد.



نهال زندگی شرران شررباهتی به روزهای سررابقش نداشررت و کسرری این میان، 
 تقصیری نداشت.

 
 صدای پایی آمد و حاج رها به عقب برگشت.

اهرخش قسررم خورده بود که مدید و مهشررید را به پس آمده بودند، به خاک م
 دیدارش بیاورد.

مدید با موهایی ریخته و جوگندمی به همراه مهشرریدی که پاهایش به اجبار 
 پیش می آمد.

 
شت که قرار  سنگی در میان می گذا سال دلتنگی خواهرانه اش را باید با  سی 

 بود روی خاک به اسم ماهرخش سند بخورد؟
سفید  شمش به در  سته چ ش شیطنت ن شد و ماهرخ نیامد به دیدنش و با همان 

 در چشم هایش، خرابکاری اش را به دوش او بگذارد...
 

مدید وقتی شررنید حال ماهرخ چه بوده و چه کشرریده، خودش را به در و دیوار 
 اتاق کوبیده بود و مه لقا نتوانسته بود قدری آرامش کند.

 
به دسررت سررهراب سررپرد؛ نصررف جانش ماهرخ بود، دسررتش را که به اجبار 

 خوشی هایش هم در دلش قبر دار شدند.
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 می توانی دل از دلبری های ته تغاری خانه ات برداری؟!
شقت به او را نبینی و بین روزمرگی هایت، آرزوی یک بار  شیرینی ع شود  می 

 دیگر به آغوش کشیدنش را نداشته باشی؟
 

 د گذاشت:حاج رها ف ایی باز کرد و دست روی شانه ی داوو
 

 _داوود جان دایی و خاله ت اومدن.
 

شاده رویی را از مادر به ارث  ست اما مهمان نوازی و گ ش اخمی به چهره اش ن
 برده بود.

 گله داشت اما نه از آن ها، بی حرف مشتش را خالی از خاک کرد و ایستاد.
 

 سبحان اما از جایش تکان نخورد، عمری نبودند؛ امروز هم نباشند.
هیچ کدام شررران نبود، دل دل می کرد برای یک بار دیگر سررر به سررر دلتنگ 

 گذاشتن ماهرخ و صدایش را در آوردن.
 

 داوود به رسم ادب به همراه حاج رها قدم اول را برداشت.
 دست دراز کرد و بلند و رسا سالمی داد.

 
 _مدید جان، پسرم داوود.

 



بود که غرورش مدید همه تن چشررم شررد برای دیدن دلبند ماهرخش، مردی 
 همان غرور نشسته در چشمان سرکش ماهرخ بود.

 دستش را به گرمی فشرد:
 

 _سالم دایی جان، روم سیاه ست و شرمنده م.
 نیومدم ماهرخم رو تو قبر ببینم بعد سی سال، ولی نتونستم طاقت بیارم.

 _لطف کردین.
 

 مهشید گریه اش را با چادر از چشم گرفت:
 

 به جونم که چشمم به پسر عزیزکرده م افتاد._سالم خاله جان، دردت 
 

هربان قلبش را باال و پایین نمی  سبتی  سر به زیر انداخت، دیگر هیچ ن داوود 
 کرد.

 
 _سالم، ممنون.

 
 با دست تعارف شان زد به سمت قبر و خود زودتر رفت کنار آرام جانش.
نانه ای حاج رها همگام با مدید برگشت و دل ناکارش را وعده ی عزاداری جا

 داد که این لحظه، جایش نبود و فرصتش.

http://www.roman4u.ir/


 
 _سبحان؟

 
 سرش باال آمد و سرخی چشم هایش، تلخی زهر بود به جان داوود.

 
 _نمی خوای بری احوالپرسی؟

 
 سرش را باال انداخت و رویش را برگرداند.

 
 _مامان اینو یادت داده؟

 که به مهمون خونه ش این جوری احترام بذاری؟
 

 دوباره و دوباره، لبانش لرزید و کمی آغوش داوود را کم داشت.بغض کرد 
 

 _جاش بده اذیت می شه، مگه خونه ش این جاست؟
 _خونه ش تو دل مونه بچه، ولی احترام به بزرگ ترت یادت نره هیچ وقت.

 
 هق هقش دل همه را به درد آورد:

 
 می کردم._داوود دلم می ترکه تو اون خونه بی مامان، به بوی تنش زندگی 

 



 داوود مرد تمام روزهای خوب و بدش بود.
 برادرانه میان بازوانش گرفت او را و پدرانه ب*و*سید سرش را...

 
کسی حواسش به چشم های تر محبوبه نبود که با دیدن حال بد داوود، حالش 

 بد شده بود و خود را پشت چادرش پنهان کرده بود.
ا نمی شررد همه ی یادش را یک باره دل بریده بود به حرمت ح ررور نازنین، ام

 پشت نگاه خاموشش از ریشه بسوزاند.
 
 

سر  سش پی داوود، چه ها که این پ ستاده بود و حوا ها ای منوچهر کنار حاج ر
 کشید و به چشم دید.

زیاد بود از سرش اما خدا می دانست که طاقت داوود چه اندازه است که هنوز 
 امتحان پس می داد.

 
شد، همسایه ها پراکنده شدند و هر کدام با وسیله ای عزم رفتن مراسم که تمام 

گذارند؛ عمرش را در  ها ب ماهرخ را تن مد  گار دل شررران نمی آ یه ان ما بق کرد ا
تنهایی اش سپری کرده بود و شاید دم رفتن، این همه بودن حالش را خوب می 

 کرد هر چند دیر بود...
 

 اش را گرم ب*و*سید. منوچهر پدرانه سبحان را بغل کرد و پیشانی
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ست که این بار کاری از  ست، می دان قرار بی قراری هایش را بی تابانه می خوا
 داوود هم بر نمی آید؛ حتی از خود خدا...

 
 محبوبه با زمزمه تسلیتی گفت و داوود از او و مادرش به احترام تشکری کرد.

 
خاکی که به  مدید و مهشررید به خاک چسرربیده بودند و دم می گرفتند از هوای

 باران خدا، بوی رطوبت گرفت.
 شب اول قبر بود و داوود همان جا می ماند و سبحان هم.

 
نازنین به اصرررار داوود به همراه برادران و مادرش به خانه شرران رفت اما حاج 

 رها ماند.
شان باید کاری  سیده بود، حداقل برای آرام کردن  شاید وقت پدری کردنش ر

 می کرد.
 

جان تو ماشررین قرآن هسررت، بی زحمت با محمد برو و ازش بگیر _سرربحان 
 بیار.

 
 سبحان با سری افتاده پشت سرشان حرکت کرد.

داوود روی خاک نشست و گل شدن شلوارش هم موهوع خاصی نبود که دمی 
 حواسش را پرت کند.

 



 _داوود، سبحان خیلی بی تابی می کنه.
رو ازم گرفت ولی کاری کن  واسررتون شرراید نتونم اونی بشررم که ماهرخ قولش

 بهش نزدیک شم.
 

غریبی می کنه تو این جمع پر از غریبه، حق داره ولی تا اون جا که دسررت من 
 برسه کوتاهی نمی کنم.

_یه کم بدقلقی می کنه ولی واسرره حفظ ظاهر و غرورشرره، دل پاک تر از اون 
 دور و ورم نیست.

 بهونه گیر. _ماهرخ کفه سنگین ترازوش بوده، االن بی وزنه و
 تو مغزش تو رو می چسبونه به من و خودش رو به سهراب.

ها  سه ر شه عزیزای ماهرخ وا سم عزیزه؛ مگه می  شما چهار تا، اونم وا مثل 
 عزیز نباشن؟

 _خودش بود؟
 

 حاج رها لبخند تلخی گوشه ی لبش کاشت:
 

 _خیلی بود، بیشتر از یه شب بودن و یه عمر حسرت نداشتنش...
شتش _من ازت  شه خودم پ سبحانم تا همین نفس با سه  پدری نمی خوام، وا

 هستم.
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شون افتاده رو رقیب پیدا  شم  شته باش که چ سراتو دا ولی هوای دل نازنین و پ
 شده واسه کم شدن محبت باباشون.

 اونا سایه رو سرشون باشه، خیالم راحت تره.
 قرار نیست هر جا هستم، دل یکی ناراهی بمونه.

 
 نباید سر در سازمان ملل می گذاشتند؟این پسر را 

 الیقش نبود؟
 حرف به حرف منشور اخالقی را معنا نمی کرد؟

 
 حاج رها خم شد و سرشانه ی پسر زیادی مردش را ب*و*سید:

 
 _ازم حاللیت خواست واسه این که عمری نداشتمت.

؛ همین که مرد بار اومدی و بیشررتر از منه مرد، راه و رسررم زندگی رو یادت داده
 همه اون بی خبریا حاللش...

 
 دلش بیشتر در سینه کوبید، او هم تنها بود مثل مادر و خواهرکش.

به ی دار در حال تاب خوردن می دید، باید سررهراب  باید شرراهرخ را پای چو
 جواب تک تک زخم های دل ماهرخ را می داد.

 
شبانه هم نتو ساندند، بی خوابی  صبح ر سه تایی کنار ماهرخ به  سته اشب را  ن

 بود صدای قرآن خواندن شان را قطع کند.



شت هم برای زیر پای مادرشان  ستند به شان ذکر نام مادر بود و می دان سبیح  ت
 کم است.

 
شان،  شتن از دل  سازد برای مادرانی که مادری کردن را با گذ باید خدا جایی ب

 پل می کنند برای فردای فرزندان شان.
کند برای مادرهای از ازل تا به ابد بهشررت کم شرران اسررت، کاش خدا کاری 

 مادر.
 

سمتش  شی را به  سبحان گو شت؛  هو گرفتن رفته بود، وقتی برگ داوود برای و
 گرفت:

 
_داوود گوشرریت زنگ خورد، احمد بود. گفت تازه فهمیده و ماشررینو گفت 

 عصری میاره در خونه که به کارا برسیم.
 قطع کنه واسه چی؟_بهش یه پیام بده بگو نمی خواد، روزی خونه شو 

 بگو نیازی نیست، بمونه دستش.
 

 سبحان باشه ای گفت و مشغول شد.
 

**** 
 

http://www.roman4u.ir/


 نازنین تا صبح بیدار بود اما بر دلش پا گذاشت و سراغی از داوود نگرفت.
 می دانست وقت محبت طلبیدنش نیست، باید مهر بورزد.

 
 به زندگی اش فکر کرد و پای درددل های پر غصه ی مادرش نشست.

ماهرخ قدیسرره بود در نظرش، که حتی اشررتباهاتش هم از زاللی روحش کم 
 نمی کرد.

 
 با اصرار صبح لباس پوشید و به خانه ی خودشان رفت.

 به هر دو خانه رسید و جارو کشید.
 

 به امید برگشت دو برادر، برنج پیمانه کرد و کتلت هم کنارش درست کرد.
که این چند روزه چیزی از گلوی  سبحان کتلت هایش را دوست داشت، با این

 هیچ کدام شان پایین نرفته بود.
 

سررهراب در این روزها آفتابی نمی شررد و کسرری نمی دانسررت کدام منزل اتراق 
 کرده است برای دم و دودش.

 
حاج رهررا را به خانه اش رسرراندند و تاکسرری به سررمت خانه ی سرروت و کور 

 خودشان حرکت کرد.
 ده بود اما به زور باز نگه شان می داشت.پلک های سبحان روی هم افتا

 داوود اما فقط به خیابان ها و رفت و آمد مردم خیره بود.



 برای مراسم به مسدد محله شان سپرده بود، نباید کوتاهی می کرد.
 

 _همین جاست؟
 

چشررم گرفت از پندره ی ماشررین و هیاهوی بیرون از آن، دلش به این خانه و 
 محله نمی رفت.

 سبحان داد و چرت نیم بندش را پاره کرد.تکانی به 
 

 _آره همین جاست، دستت درد نکنه.
 

 هزینه اش را حساب کرد و به سالمتی گفت.
 

 _بریم یه چیزی بخور و دو ساعتی بخواب واسه مراسم دم غروب.
 _خوبم، گشنه م نیست ولی یه ساعت چشم رو هم بذارم درست می شم.

 
 کلید انداخت و در را باز کرد.

 
 _بیا اون ور پیش من.

 _نه اتاق مامان می رم.
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 داوود اصرار نکرد و سراغ خانه ی کوچک شان رفت.
 خانه بی نازنین هم صفایی نداشت، در را باز کرد و بوی غذا به مشامش رسید.

 کسی خانه نبود، توهمش زیادی خوب بود. 
 _سالم.

 
 دید.سرش چرخید و نازنین را تکیه زده به قاب در بین دو اتاق 

 
 _سالم، مگه خونه بابات نبودی؟

 _بودم ولی صبح برگشتم.
 _اون وقت به منم خبر دادی و اجازه گرفتی؟

 
 نازنین از لحن جدی و خشک داوود انگشت به دهان ماند.

 به اجازه نیاز داشت برای آمدن به خانه ی شان؟!
 

 _اجازه؟!
و  اون شاهرخ بی پدر_نازی عاقلی و بالح، ولی عقلت این بار نرسید به این که 

 مادر وله واسه خودش؟
 عقلت قد نداد به این که وقتی بیای، سهراب این جاها پرسه بزنه؟

 اگه قرار بود این جا تشریف بیاری که دیشب نمی فرستادمت خونه بابات.
 



اولین برخورد تند و پر خشم داوود بود از زمانی که رابطه شان شیرین شده بود 
 و پایه هایش مستحکم.

 نمی دانست باید چه رفتاری نشان دهد!
 

 خستگی تمام وقتی که صرف آشپزی و گردگیری کرد، به تنش ماند.
 سرش را پایین انداخت و فقط یک کلمه گفت:

 
 _ببخشید.

 
 راه آمده را برگشت و بی حرف لباس تنش کرد و چادر و کیفش را برداشت.

 
 _کدا؟

 
 اهش می کرد.داوود به در تکیه زده بود و بی انعطاف نگ

 
جازه گرفتن، سررنگین ترم برم  به ا ندارم مگر  کان  جا و م _وقتی خونه خودم 

 همون خونه بابام.
 _االن دیگه تنها نیستی که بخوای کوچ کنی.

 

http://www.roman4u.ir/


چادر و کیفش روی دستش مانده بود، باز هم سکوت کرد و مانتو را از تنش در 
 آورد.

 می کرد روی فرش.گوشه ی اتاق نشست و خط های افقی و عمودی رسم 
 

ست  شتین بخورین اگه اونم مدوز نمی خوا ست دا ست، دو _ناهارتون آماده 
 درست کردنش.

 
داوود سررر به سررقف اتاق باال گرفت و پلک های خسررته اش را روی هم فشررار 

 داد.
 

ست، بح نکن جاش به معنی  هوع االن تو تنم نی _نازی واقعًا توان باز کردن مو
 حرفم گوش بده.

 مادرم بس نیستن واسم؟ کمن هنوز؟ساحل و 
 باید سه تا جور شه حتمًا؟

 
 یکی منو بفهمه، یکی جای من بشینه فقط دو دقیقه.

 زبونم تنده ولی نگرانیه واسه خاطر خودته.
 

زنمی، نه خواهرم موند و نه مادرم. تو رو باید تو کدوم پسررتو خونه قایم کنم که 
 دست احدی بهت نرسه؟

 ه کم.یه کم درک کن فقط، ی



 
بغض موریانه ای شررده بود که گلویش را می خورد و راه می شررکافت اما لب 
هایش را سفت روی هم چسباند که حرفی نگوید به همسر داغدارش که نگران 

 اوست.
 

مردند دیگر، باید بدانی نگرانی اش را برای از دسررت دادنت؛ همیشرره همان 
 د.گوشه ای از دلش پنهان می کند که چشمت به آن نیفت

ترس از دسرررت دادنت خوره می شررود به جانش و زبانش تیز می چرخد در 
 دهان.

 مردند دیگر!
 

 _حاال ناهار چی درست کرده کدبانوی ما؟
 _کتلت با پلو، گفتم شاید آقا سبحان دو لقمه بخورن.

 
 بغض کردنش روی دل داوود سنگینی می کرد.

 
 _شوهرت چی؟

 _وسایل قیمه نداشتیم.
بخوابه، تا من می رم یه دوش بگیرم بی زحمت غذا رو بکش _سرربحان رفت 

 واسش ببرم شاید یکی دو قاشق بخوره.
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 _باشه.
 

 حرف هایش به وقت ناراحتی و ترس مختصر و مفید می شد.
 لباسی برداشت و حوله اش را نازنین به طرفش دراز کرد.

 
دور  همراه با حوله، دسررتش را هم گرفت و کشررید. یک بازویش را حلقه کرد

 شانه هایش:
 

 _نازی خانم بغض نکن، همه بدیامو بذار پای شرایطی که دارم.
 هم تر و تمیز بودن خونه رو دیدم، هم بوی غذات اشتهامو باز کرد.

 
 باید حواسم به زمین و زمان باشه که تو و سبحان طوری تون نشه.

 .هنگرانی مو بفهم، دستم نرسه و بالیی سرتون بیاد؛ کمر داوود می شکن
 

 _معذرت می خوام.
 _معذرت نخواه، حواستو بیشتر جمع کن تا اون بی شرف گیر بیفته.

_باشرره. تا صرربح خوابم نبرد اون جا، اومدم به خونه برسررم که خسررته میاین یه 
 چیزی باشه واسه خوردن تون.

 
 ب*و*س*ه*ای روی پیشانی اش زد:

 



 _تو خانمیت شکی نیست، این روزا مراعات کن.
 

 اد و دستش روی پهلوی داوود ماند:سر تکان د
 

 _درد نداری؟
 _یه جوری می گی درد که انگار زخم شمشیره.

 _زخم شمشیرم که نباشه ولی حواست باید به نگرانی من باشه!
 یه کم منو درک کن.

 _نذاشتی دو دقیقه رد شه و حرفمو به خودم برگردوندی.
 _حرفو باید داغ چسبوند به دل طرف.

 داغ هست، هر چی بیاد بهش می چسبه._دل داوود خودش 
 

به چهره ی داوود نگاه کرد، غم خانه کرده در چشررمان خودش را هم فراموش 
 می کرد وقتی به حدم خونابه های دل او فکر می کرد.

 
سرربحان به خاطر دل خوشرری نازنین، دو قاشررقی خورد ولی دلش دسررتپخت 

 ماهرخ را می خواست.
 شیدند و رفتند.حرفی نزد و برای مراسم لباس پو

 

http://www.roman4u.ir/


هیچ کدام زندگی نداشررتند و اقوام تازه پیدا شررده هم به هر طریقی برای گرفتن 
ست رد می زدند  سبحان و داوود د شدند اما  سم، پیش قدم می  گوشه ی از مرا

 محترمانه، به سینه ی شان.
 

مراسررم آبرومندانه برگزار شررد. هیچ کدام حرف نمی زدند و این سررکوت برای 
ه خود را مسرربب مرگ ماهرخ می دانسررت، تلخ تر از جام زهر حاج رهررایی ک

 بود.
 

نازنین گوشررره ای ترین محل را برای درد دل کردن با ماهرخ انتخاب می کرد. 
 برایش از همان روزها که با دنیایی نفرت پا به خانه شان گذاشت، مادری کرد.

 
ها و داوود چهارچشررمی هوای سرربحان را داشررت، محال بود بگذارد نداشررتن 

 کمبودها؛ آزارش دهد.
 محمد و حسین هم یک لحظه تنهایشان نگذاشتند.

 
نرگس سررردرد شررده بود اما به حرف فرزندانش نکرد و همان خانه ی ماهرخ 

 ماند.
 نازنین او را به اتاق خواب سابق ساحل و ماهرخ برد تا کمی استراحت کند.

 به قاب عکس خانواده ی کوچک ماهرخ چشم دوخته بود.
 



اگر رها او را نمی پذیرفت و به دنبال عشقش می رفت، امروز محمد و حسین 
 و دنیایی آرامش را نداشت.

 نازنینش بی سایه ی مهر پدر بزرگ می شد.
 ماهرخ و رها نمی دانستند چه را در حقش تمام کرده اند.

 
 میهمان ها رفته و همه خسته در خانه نشسته بودند.

گاه  سه مرد دیگر هم برخاستند. داوود که ایستاد، ناخودآ
 

 _می رم بیرون، نازنین هوای مهمونا رو داشته باش تا برگردم.
 

ست تا کنار در بدرقه اش کند که  شید و خوا ستی روی بازوی داوود ک نازنین د
 صدای محمد بلند شد:

 
_اگه به چشم برادرت نیستیم، پس بهتره اندازه همون مهمون خونه تم مزاحمت 

 باشیم.
 شو زحمت رو کم کنیم.حسین پا

 
محمد شررباهت چشررمگیری به خودش داشررت. دسررت نازنین از بازوی داوود 

 جدا شد.
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نمی دانست هوای برادر پسرعمو شده اش را داشته باشد یا شوهر پسرعمو شده 
 را؟!

 
 داوود قدمی پیش نهاد، سه برادر داشت. باید برای هر سه بزرگی می کرد.

 خواند.سبحان را با اشاره ی دست فرا 
 

 _هر سه تون بیاین این جا.
 

 محمد سنگین قدم بر می داشت، سبحان غمگین و حسین کندکاو.
 الغرشان حسین بود اما هر سه به نوعی در آغوش نگه داشت.

 صدایش خسته بود:
 

 _هر سه تا بشین پشتم، هر سه تا بشین امیدم...
 

و غم  نازنین اشررک شرروق می ریخت، داوودش غم عالم را به دوش داشررت
 دیگران را تاب نمی آورد.

 داوود هر سه را رها کرد، رو به نازنین چرخاند:
 

 _ما می ریم بیرون، بابا تو حیاط داشت وهو می گرفت.
 شب چیزی درست نکن، وقتی برگشتیم؛ شام می گیرم.

 



 نازنین باشه ای گفت و قامت برادرانش را از نظر گذراند.
برگشت و بی حرف جانمازی پیدا کرد و گوشه آنها که رفتند، حاج رها به خانه 

 ای مشغول شد.
 نازنین خود را با شستن ظرف های کرثیف سرگرم کرد.

 
حاج رها بعد از نماز، به آشپزخانه رفت و ب*و*سه ای روی موهای دخترش 

 کاشت.
 

 _مامانت کداست بابا جان؟
م ه_سردرد داشت، فرستادمش بره اتاق خواب؛ شاید نیم ساعت چشماش رو 

 بیاد.
 

 حاج رها به طرف اتاق خواب رفت، در اتاق را باز کرد و داخل رفت.
نرگس چشررم از عکس نگرفت اما مگر می شررد نداند این گام های خسررته از 

 همسری ست که داغ کسی را عمری تحمل کرده و به روی او نیاورده است؟
 

 _نرگس خانم بهتری؟
 _رها چرا رو حرف حاج بابات حرف نیاوردی؟
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ستاد، ماهرخش که بی گ*ن*ا*ه رفت اما نرگس هنوز ح سط اتاق ای ها و اج ر
 بود و باید برایش زندگی می کرد.

 
 _چند بار دیدی رو حرفش حرف بیارم که اینو می پرسی؟

 
 نرگس روی تخت نیم خیز شد، هنوز سردردش به قوت خود باقی بود.

 
 _چرا از ماهرخ گذشتی؟

 م می دونم هواشو همیشه داشتی.تو اگه عموی دخترمم می بودی، باز
 

 حاج رها جلوتر رفت و روی تخت، کنار همسرش نشست.
 

_اگه ما قسمت هم می بودیم، شک نکن خودش قبل تموم اون مصیبتا درست 
 می شد.

سر، به  شیدی اون پ شد یه معدزه به ر شب زنم بود و نتیده ش  همین که یک 
 بوده.درگاهش راهی ام که لطفش به منه روسیاه خیلی 

_عمری به دلش عقده ی بی پدری مونده، من اگه اسم سهراب نامی رو شنیدم؛ 
 از زبون مصطفی بود که گاهی ازش می گفت.

 االن که می دونی خدا بهت یه نعمت دیگه داده، بمون و واسش پدری کن.
 

 هفته ای یه روزم به من و بچه هات سر بزنی، به خدا ازت راهی ام.



نمیاد این بچه ها رو پریشون بذاری و شب سر کنار سر من ولی خدا رو خوش 
 بذاری.

 
 حاج رها لبخند تلخی زد، دست نرگس را در دست گرفت:

 
سرام برسم و دل  شم، گفت به پ _روز اول باهام طی کرد که زیاد دور و برش نبا

 نازنین که فکر نکنه پدرش دیگه قرار نیست واسش پدری کنه.
 

سرش رو طوری بار ست خودش  ماهرخ پ ست همه رو می گیره و د آورده که د
 به کمرش مونده که آوار نشه.

اون زمان که باید دنبال راسرررت و دروغ سررهراب رو می گرفتم، غفلت کردم. 
 حاال چطوری ادعای پدر بودن کنم؟

 
شد که  شرد، باید از امروز مرهم دل این مرد می  شمش را ف شه ی چ نرگس گو

 عمری را درد کشیده بود.
 

شد. باور این دوری و نبودن برایش از  ها دردمند تر  ماهرخ گفت و دل حاج ر
 تلخ تر بود تا این که عمری در خیالش ماهرخی زنده نبود که نفس بکشد...
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نازنین که کارش تمام شده بود، دو چای  لیوانی ریخت تا به بهانه ی آن؛ به پدر 
سر بزند اما صدای حاج رها که از شرط داوود  گفت، قدم هایش را و مادرش 

 سست کرد.
 

 باز هم او مسبب دور ماندن این پدر حسرت زده و آن پسر ماتم زده بود...
ظلمش به قدر یک عمر بود، سررینی چای را به آشررپزخانه برگرداند و همان جا 

 نشست.
 باید کاری می کرد که داوود هم طعم پدر شدن را بچشد.

 
 باید قدمی بر می داشت.

 نشست و به دنبال راه حل دست و پا زد.یک ساعت همان جا 
 با شنیدن صدای در، اشک هایش را پاک کرد و به استقبال شان رفت.

 
**** 

 
دست داوود از روی دکمه ی آیفون پایین نیامد و بی وقفه سه بار فشرد تا صدای 

 حاج رها به گوشش خورد:
 

 _بله؟
 _سالم، داوودم. می شه بیاین دم در، کار واجب دارم.

 _سالم بابا جان، بیا تو.



 _نه بیرون راحت ترم، عدله دارم.
 _باشه االن میام، خیره ان شاپالله.

 
 داوود مشوش بود و طاقت یک ثانیه بیشتر ماندن پشت در را نداشت.

 پا به پا می شد و روی پاهایش بند نبود.
 صدای باز شدن قفل در، راه نفسش را باز کرد.

 
 د و دست داوود را گرفت:حاج رها در را کامل باز کر

 
 _سالم پسرم، چی شده؟

 _سالم، نازی این جاست؟
 

 ابروهای حاج رها به نشانه ی تعدب باال رفت.
 

 _نه این جا نیومده بابا، چرا نگرانی تو؟
 

 تیرش به خطا رفت و موهایش را از ریشه کشید:
 

 _نیست، خونه نیست.
 _شاید رفته بیرون واسه خرید.
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 نمی ره خرید._نازی بی من جایی 
 اگه بره بی گوشی نمی ره.

 اگه بی گوشی بره، با چمدون نمی ره!
 

 نگرانی اش به حاج رها هم منتقل شد، نازپروده اش کدا بود؟!
 

 _بذار برم لباس بپوشم بیام.
 

 یک لحظه هم برایش حکم نفس داشت:
 

 _خودم می گردم.
 

انش نشررسررته حاج رهررا کمی دلخور نگاهش کرد با همان اهررطرابی که در ج
 بود:

 
 _اونی که زنته قبلش دختر منه.

 زود میام.
 _باشه فقط به مادرش نگین.

 
می دانست هیچ مادری طاقت دوری دلبندش را ندارد، چه رسد به گم شدن و 

 اصاًل نبودنش!



 
 _حواسم هست بابا جان.

 
 جان به لبش رسید تا صدای قدم های سنگین حاج رها به گوشش رسید.

 با هم راه افتادند.در را بست و 
 

یاد نداشرررت خطری بیخ  به  در این ده روز که از مرگ مادرش می گذشرررت، 
 گوشش آمده و او احساسش نکرده باشد.

شاهرخ هنوز آزاد می چرخید و داوود می ترسید از بازی سه تای معروفی که با 
 اتفاق سوم به پایان خط می رسید.

 
های سرررش بس بودند و نازنین فکر مرگ سرراحل و ماهرخ برای تمام مویرگ 

 کاش نقش خون نزند به زندگی اش...
شان از  ساحل را تازه از تن در آورده بود که دوباره ماهرخ رفت و زندگی  سیاه 

 رنگ افتاد.
 

 _کدا می ری پسرم؟
 

 دست مشت شده جلوی دهانش را به لبه ی پندره ی ماشین چسباند:
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 ا کرد ازش._بیمارستان، کالنتری؛ هر جا بشه ردی پید
 _اول برو سراغ سرهنگ، برو باالتر از سید خندان.

خودش دایره ی جنایی هسررت ولی حتمًا دوسررت و آشررنا داره واسرره سررپردن 
 کارمون بهش.

 
 داوود ان شاپالله گفت و مسیرش را در اولین دور برگردان، عوض کرد.

را  مسرریرهای شررلوغ و ترافیک خانه خراب کن و عمر بر باد ده تهران، حالش
 خراب تر کرده بود.

 
دسررتش پشررت هر چراغ قرمز، روی پایش مشررت می شررد و لب به دندان می 

 گرفت که حوصله ی مردانه اش پیش چشم حاج رها از هم نپاشد.
 

حاج رها نگران نازنین امانتش بود، کاش پای شاهرخی وسط نباشد که تلخی 
 عمری کینه را به جای پدر؛ پای دختر بنویسد.

 حق می رفت و شاهرخ ثواب را ناثواب می کرد و حق را ناحق!مصطفی راه 
 

شروعش با قدم  سهراب بود که  شاهرخ و  شان  سر لو دادن هم کی شان  کینه ی 
به حال خود وا  های محکم مصررطفی بود که در بحبوحه ی جنگ، آن ها را 
شکنده ی روحی و  شته بود تا جان جوانان بی گ*ن*ا*ه را با انواع آزار و  نگذا

 ی نگیرند.جسم
 



سرش حتمی بود،  شد که مرگ او و پ شده با شاهرخ به نازنینش نزدیک ن کاش 
 اگر از نرگس چشم پوشی می کرد.

 
 پایش که ترمز را لمس کرد، انگار وزنه ی سنگینی از روی دلش برداشته شد.

 
 _بریم ان شاپالله خیر باشه و جواب بگیریم.

 
را هم به جان خرید که از جانانش جایی برای پارک نبود اما داوود جریمه شدن 

 خبری شود.
سرهنگ گرفت و این بار مدار دنیا به دل آن  سراغی از  ها  شدند و حاج ر وارد 

 ها چرخید و بعد از حصول اطمینان از ح ورش، به اتاقش راهنمایی شدند.
 

 حاج رها هربه ای زد و دستگیره را پایین کشید.
 و طوفانی از هم نگسسته بود. دوستی سرسختانه ی میان شان با هیچ باد

رفاقت های قدیمی ریشه داشتند و درخت دوستی شان درختی تناور داشت با 
 بار و میوه ی اعتماد و پناه بودن.

 
 _سالم سرهنگ.
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سرررهنگ صررولتی با دیدن رفیق شررفیقش از پشررت میز به ادای احترام به بزرگ 
 ت داده بود، بلند شد.مردی که هوای عالم و آدم را داشت و جان او را هم ندا

 
 _سالم حاجی جان، مگه کارت به ما بیفته که روی رفیق مونو ببینیم.

سبیدیم به زر و زور دنیا که مدال رفاقت  شرمنده تم انقد چ _خدالتش به من، 
 تازه کردن فقط مونده واسه گره از کار هم باز کردن.

 
رونده که از پ سرهنگ صولتی دست هر دویشان را به گرمی فشرد و با شناختی

 ی ساحل نسبت به داوود داشت، سؤالی مبنی بر علت ح ورش نپرسید.
 

_خوش اومدین، ان شاپالله که همون گره باز کردنم از دست مون بر بیاد واسه 
 رفیق مون.

 به خاطر پرونده ی خواهر یا مادرت اومدی جوون؟
 _نه، واسه گم شدن زنم.

 
 زیادی بی پرده و سر راست حرفش را زد.

 سرهنگ صولتی با تعدبی آمیخته با حیرت از این همه اتفاق، پرسید:
 

 _گم شده؟
 

 و داوود با اعصابی خورد تر جواب داد:



 
 _این که گم شده یا گمش کردن رو نمیدونم، واسه همین ایندام.

 
سکان  شان را فهمید و  ها بی تابی و کالفگی داوود از بح  پر آرامش  حاج ر

 گرفت:مکالمه را به دست 
 

 _صولتی جان، نازنین از خونه رفته بیرون.
ما، ولی منم از دیروز  که زنش اومده دیدن  به گمون این  داوود اومد در خونه 

 ندیدمش.
اومدیم پیشت، اگه کسی رو می شناسی واسه راهنمایی کردن؛ معرفی کنی که 

 بریم سراغش.
کس می خوایم _برای گمشررده معمواًل تو همون روز اقدام نمی شرره، ولی یه ع

 ازش با توصیف چهره برای واحد عکس نگاری.
_یعنی باید منتظر جنازه ش بشررینیم که یکی تو این خراب شررده واسرره مون یه 

 قدم ورداره؟!
 

سر جنگ  ست با قانون  صولتی حال داوود را می فهمید اما نمی توان سرهنگ 
سر اتفاقات تلخ و ن سر؛ با این که این پ یری را فس گبگیرد به خاطر دل یک هم

 پشت سر گذاشته بود.
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_پسرررم قانونه، خیلیا پا شرردن رفتن نصررف روز هواخوری؛ اون وقت خونواده 
 شون نشستن به پیدا کردن شون!

 شاید برگردن، آشنایی ندارین که باهاش رفت و آمد داشته باشه؟
 _یه مادر و برادر داشتم که االن همونم تقسیم بر دو شده!

 زنم با چمدون پا شه بره.ما کسی رو نداریم که 
صمیمی  شت که باهاش این اندازه  ستی ندا شاید قهر رفتن، هیچ دو سرم  _پ

 باشه که بره پیشش بمونه؟
 _جز من و خانواده ش نه!

 
حاج رهررا و داوود یک زمینه ی فکری مشررترک داشررتند و داوود زودتر به زبان 

 آوردش:
 

شت شم چون یه عوهی اون بیرون با یه بار  هونه ر پر کینه، یه گوشه پن_من نگران
 و از پدر زنمم بیزار!

بال زنم تو کوچه خیابون  یام دن حاال حق دارم زودتر از هفتاد و دو سررراعت ب
 بگردم؟!

 
ست به تلفن  شگی اش د سرهنگ با جدیت همی شت و  حرف حق جواب ندا

 روی میزش برد و شماره ای گرفت.
 ش بست.چند جمله و نهایت لبخندی کوچک که روی لب هایش نق

 



 _با سرگرد چاوشی حرف زدم، اون می تونه کمک کنه.
 نگران احتماالت بدبینانه نباشین، ان شاپالله جاشون امنه.

 _ممنون بازم شرمندگی و قول جبران زحماتت موند گردنم.
 

 سرهنگ لبخندی صمیمی زد:
 

 _برین در پناه خدا، پیگیر رد شاهرخ عرب هستیم.
اح ار می شه واسه ثبت حرفاش و زیر زبونشو  تو همین روزا سهراب بختیاری

 کشیدن.
 _ممنون.

 
 سرهنگ تا کنار در بدرقه شان کرد و پشت میزش خودکار به دست نشست.

سه پاتوق تصادفی برای پیدا کردن شاهرخ گیرشان آمده بود اما عین کش شلوار 
 از دست شان در رفته بود.

 رخ نداشته باشد.او هم امیدوار بود گم شدن نازنین ربطی به شاه
 

**** 
 

 _شما رو می رسونم خونه و می رم دنبالش این طرف و اون طرف.
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_خسته نیستم که برم گوشه خونه بشینم، ولی منو برسون با ماشین نصف مسیرا 
 رو می رم که کارت دو برابر نشه.

 
 دیگر مغزش کار نمی کرد:

 
 تا حاال؟ _هیچ فامیلی ندارین که نازی شب اون جا موندنی شده باشه

فامیالی نرگس که شرریرازن. منم این جا فقط همون دو نفر رو  بابا جان،  _نه 
 داشتم که رفتن زیر خاک.

 
داوود نفسی گرفت و دنده را عوض کرد. مشکلی نداشتند که باع  شود نازنین 

 از خانه به قهر برود، آدم بی مباالتی نبود که او را به حال خود بگذارد.
 پس کدا بود؟

 
و روانش به بازی گرفته شررده بود، گیج بازی جدیدی بود که شررده بود یار روح 

 میانی و هیچ سررشته ای از آن نداشت!
حاج رهرا را رسراند و پایش روی پدال گاز نشرسرت و دلش نمی خواسرت به 

 بیمارستان های گوشه و کنار شهر سر بزند...
 

ش در حال دلش هم نمی خواست شاهرخ وسط شان فاصله انداخته باشد، سر
 انفدار بود و آرزویی نداشت جز سالم بودنش.

 



شدن نازنین  شنیدن جریان، به تکاپو افتاده بود و به او در پیدا  سبحان هم که با 
 کمک می رساند.

نه می دید جانش برای داوود  به عی عدیب بود این رفتن، آن هم از دختری که 
 می رود.

پیکره ی شهر، گشتن و رفتن شان شب با تمام خستگی هایشان خیمه زد روی 
 بی حاصل بود و دست از پا درازتر برگشتند.

 
 نه کالمی بر زبانش جاری می شد و نه چیزی از گلویش پایین می رفت.

به تمام گوشه و زوایای خانه ی کوچک شان چشم می دوخت و یادی از نازنین 
 پس تاریکی های ذهنش، سوسو می زد.

 
شمش نمی آمد، تم شاخه به خواب به چ شت و از این  رکزی روی افکارش ندا

 آن شاخه برای رسیدن به سرنخی، می رفت و ناامیدتر بر می گشت.
 

نازنین می شرررد پیش  کاش جواب تمام درگیری هایش، قامت قاب گرفته ی 
 چشمانش...

غریبه ای که با حس بودنش درگیر شد و امروز با نبودنش، تنهایی به غارت رفته 
 گشت و چیره شد بر تن دردمندش...اش؛ بار دیگر بر

 
 _داوود املت درست کردم، نمیای؟
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 _نه.
 

 منتظر شنیدن همین واژه بود اما باز هم اصرار کرد شاید نظرش را برگرداند:
 

_یه روز کامل هیچی نخوردی داوود، تو زخم معده بگیری اونم پیداش شررره 
 نمیاد مریض داری کنه!

 
 کرد.داوود فقط چشم چرخاند و نگاهش 

 شرمنده از حرفی که زد و اگری که روی زبانش آمد، لب زد:
 

 _ببخشید.
 

سهراب  شاهرخ و  سته بود،  ش ستش و روی زانوانش ن چانه ی داوود روی مچ د
صبی اش  سلول ها و یاخته های ع ساس ترین  شتند و روی ح سرش می گ در 

 گام بر می داشتند و او یک جا به تماشا نشسته بود.
 

بلند شررد و با برداشررتن سرروییچ رفت، بی آن که به کدا گفتن  ناگهان از جایش
 های سبحان وقعی بنهد.

 سه بیمارستان بیشتر گشتن، بهتر از خانه نشین شدنش بود.
 



ستان برای  سنل بیمار سم نازنین و انتظارش برای جواب گرفتن از پر هر تکرار ا
روح و روان بودن همچین موردی، مرگ چند باره اش بود و توان می گرفت از 

 به هم ریخته اش.
 

شانه دارد و با مالیمت  شان می داد دردی روی  سش، ن ته ریش تیره و رنگ لبا
 جواب نگرانی و انتظارش را می دادند.

گوشه ای خلوت و دور از هیاهو، ماشین را پارک کرد و چشم به خیابان خلوت 
 دوخت.

 
 دستهایم

 این دو شاخه ی خشکیده و رندور 
 ایتدر فراق دسته

 آن دو رود سرکش و مغرور
 دور آغوش خیالت حلقه می بندد 

 آه ای عشق مداوم دور
 

شاید با دیدنش، می  شتن چیزی که  ست برد برای بردا شبورد را باز کرد و د دا
 توانست درست فکر کند.

عکسی از آلبوم نازنین بود، با مقنعه ی سفیدرنگی که حاشیه ی روبان صورتی 
 اش زیباترش کرده بود.
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نازنین بود و داوود بود و دنیای  به جا مانده روی چهره ی کودکی های  لبخند 

 خالی اش...
بزم شرراعرانه اش با غرور مردانه اش همخوانی نداشررت، چشررم اشررک می 

 خواست و او خسته از بازی زمانه.
 

 جای خالی زن، مرگ غرور مرد است و کسی این راز مگویشان را نمی داند!
اما سیالبی از نگفته ها، هر لحظه با ترس نبودن همنفس  مردها حرف نمی زنند

 شان؛ در انتظار طغیان است!
 ساده از کنارشان عبور نکنید وقتی حرف شان پشت نگاه شان مخفی ست.

 
به  که قرار می گرفت، عکس را پیش چشررمانش  ید می رفت همان جایی  با

 شیشه ی جلوی ماشین تکیه داد.
ن کرد، چشم بسته از هر گوشه ی شهر که راه سوییچ چرخاند و ماشین را روش

 می افتاد؛ انتهای آن ختم می شد به مسیری که بوی عشق بود برایش...
 

 نیمه شب رسیده بود و سکوت مطلق مسیر، آرام ترش می کرد.
به طرف در  با رسرریدنش، نگهبان در حال چرت زدن شرربانه تکانی خورد و 

 اتاقکش رفت.
 



او را به شررک و ترس انداخت اما با رو گرداندن سرریاهی شررب و لباس داوود، 
 داوود؛ خیالش راحت شد اما حرفش را هم زد:

 
_پسررر تو از زنده ها چی دیدی که این وقت شررب اومدی چسرربیدی به مرده 

 هاشون؟
 _همونی رو که بین اونا ندیدم دارم، دنبالش این جا میون قبرا می گردم.

 وم سر شهره که تند تند میای این جا._بیا برو پسر، معلوم نیست خونه تون کد
شرمنده م زابرات کردم ولی نمیومدم راه به جای دیگه م  شتی،  ستت طال م _د

 نمی بردم.
 

 نگهبان سری تکان داد و به اتاقش برگشت و داوود قدم هایش را شمرد.
 پانصد قدم تا ساحلش داشت و هزار و پانصد قدم تا ماهرخش!

 
شان افتاده و ترک مانده روی شمرده بود که فراموش نکند  صله ای را که بین  فا

 قلب او...
 ماندنش چه قیمتی بود و خود نمی دانست!

 
اگر نبود و پایش به این سرریاهی عالم گیر باز نمی شررد، نفرت و کینه ای نمی 

 ماند برای هوار شدن روی سر چند خانواده.
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چهل چراغ نگاه نگرفت از سررنگ کنار پایش، تاریکی بود اما اسررم سرراحل 
 تنهایی و روزهای تارش بود.

 
 _تولدم نزدیکه ساحل خانم، یه کادو بده مرهم شه رو زخمام...

 
 ندوایش دمار از روزگار دل در می آورد اما او هنوز اشکی نداشت برای ریختن.

طاقت و پوسررت کلفتی اش باید رکورد می شررد و ثبت به درگاه خدایی که او را 
 بار گوشه ای از دلش را درگیر سوختن می کرد... سر تا به پا امتحان و هر

 
 اندوه را بگذار بماند،

 برای لحظه های وداع!
 

 آنگاه که
 شراره های خواستن بی فروغ می ماند 

 و سکوت
 النه میکند در چشمهایت،  

 
 آنچنان که نگاه ها

 سرد میشوند. 
 به آن زمان که عشق مردد میشود

 میان ماندن و رفتن...



 
 بگذار بمانداندوه را 

 این، تنها یادگار دیرینه ات را...
 

نازنین و آرام جانش بودن، نقطه ی صررفر مرزی دلش بود و این لحظه؛ او را 
 نداشت برای تسکین یافتن.

 مرد باشی و بترسی از همدنسانت، حرف دارد و درد!
 

صدای گوشی پیچید میان خلوت قبرستان، این که سبحان باشد غیر قابل پیش 
 عدیب نبود. بینی و

 با سستی دست در جیب شلوارش برد و بیرون آورد.
 

حاج رهرررا هم بیدار بود و او فراموش کرده بود حس پدری کردن سررنگین تر 
 است روی شانه ها، و امانت داری کردن از آن سخت تر...

 
 _بله؟

 _سالم پسرم، خوبی؟
 _زنده م اگه اون منظور نظر شماست.
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فهمید، تا همان لحظه ها نفس های خودش هم حاج رهررا تلخی داوود را می 
 عمیق تر شده بود و ریه هایش با دود؛ عدین تر!

 
 _االن سرهنگ صولتی تماس گرفت.

 _خب؟
 _شاهرخ رو گرفتن...!

 
سختانه اش که هر  سر شت مردانه گی های  شده پ داوود تمام ترس های پنهان 

 لحظه با آن ها درگیر تر می شد، را به زبان آورد:
 

 _نازی؟
 _گفته خبر نداره ازش.

 
سکوت فاصله انداخت میان صدای پشت خط های مخابراتی که گاهی شنیدن 
شیرینی لذت خوردن  شتش به  یک خبر برایت طعم گس دارد وقتی نمی دانی پ

 خرمالوی نوبرانه ست یا تلخ تر از جام عسل آغشته به زهر!
 

که دارن ازش بازجویی می _ان شرراپالله خیره بابا جان، گفت فعاًل یه سرراعته 
 کنن بچه های ستاد.

 صبح بیا با هم بریم ببینیم اون بی شرف حرفی رو زبون آورده یا نه.
 _میام.



 _یه ساعت بخواب، می دونم چشم رو هم نذاشتی تا االن.
 نازنین سالمه ان شاپالله، به خدا سپردمش.

 خدا امانت دار تر از ماهاست.
 

زد و هنوز دل حاج رهررا درگیر بود و تا  پشررت حرفش، چهره ی ماهرخ نقش
سرش  شه ی دل نازک هم شی شه می ماند؛ بی آن که بر زبان بیاورد تا روی  همی

 ترک ننشیند.
 

 _خواب بمونه واسه بعد پیدا کردنش.
 _حق داری بابا، حق داری.

 نصفه شبی گفتم خبرشو بدم که بشنوی و امید ریشه بگیره تو دلت.
مار افعی پاش گیر این یکی ماجرای داوود نباشرره؛ _ممنون، ان شرراپالله اون 

 چون حتی نمی ذارم پاش برسه به طناب دار و زندون!
 _قانون باید اجرا شه، ولی امید به خدا.

 _قانون خدا رو خودم اجرا می کنم اگه حتی نزدیکش شده باشه.
 

شم کمانه می  شود آخرین اولویت ذهنت، حرص و خ شی منطق می  داغ که با
 خالص!کنند و 

 
 _سهرابم مثل این که اون جا گیره، سر شب بردنش.
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 دارن به هم پشت پا می زنن رفقای همه شبای پر دود و دم!
 _دوتاشون برن به درک اسفل السافلین.

 
تماس را قطع کرد و چشررم دوخت به سررتاره هایی که پشررت ابر آلودگی های 

 مسموم شهر اثری از برق و درخشش شان نمانده بود.
زمان را زیر چرخ دنده های نگرانی دلش، می کشررت تا سررپیده و فدر؛ به باید 

 صبح و طلوع برسد.
 

**** 
 

 _بشینین این جا، تا بیارنش.
شن ولی تنها چیزی  ستن زیاد حرف ازش بک شت موقت بود، نتون شب بازدا دی

 که گفته؛ ربطی نداشتن به ق یه ی گم شدن خانم توئه پسرم.
 _ممکنه راستشو گفته باشه؟

 
 سرهنگ صولتی لیوان چای را در دست چرخاند:

 
_اینا از ده تا حرف شررون، نه تاش به دروغ ختم می شرره ولی این که تو تموم 

 بازجوییش؛ گفته کار اون نیست خیره.
 



تنها چیزی که با قاطعیت عنوان کرده همینه، در صررورتی که هنوز با اون همه 
 شاهد؛ قتل مادرتو گردن نگرفته!

 داره واسه این که کار اون نباشه.پس جای امید 
 _اما اصلش هنوز پابرجاست، نازی کداست!؟

 
دست حاج رها روی شانه ی داوود نشست. باید صبوری می کردند و امید راه 

 خانه ی دل شان را گم نمی کرد.
 

 _ایشونم پیدا می کنیم.
 

 تقه ای به درد خورد و باز شد.
ستبن ست های به د سرباز و د شم احترام نظامی  شاهرخ، پیش چ سته ی  ش د ن

 داوود جوالن می داد.
 نگاه نفرت بار شاهرخ، حاج رها را نشانه گرفت.

 
 _جناب سرهنگ، متهم باید یک ساعت دیگه واسه بازجویی بره.
 _چند دقیقه بیشتر نمی مونه، بیرون منتظر باش صدات می زنم.

 
 پا به هم چسباند:
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 _چشم.
 

دو قدم خود را به شرراهرخ رسرراند و یقه اش را در که باز و بسررته شررد، داوود با 
 چسبید.

 
 _داوود؟

 _کاری ندارم بهش، فقط جواب یه سؤالمو بده.
 بقیه ش بمونه واسه چوبه دار و دیدن تاب خوردنش!

 
مردمک چشررم هایش را در حدقه چرخاند و خونسررردی شرراهرخ روی مغزش 

 بود.
 

 _زنم کداست؟
 

 شاهرخ پوزخندی زد:
 

 ه یقه منو گرفتی؟_زنت قالت گذاشت
ستخوناتو خورد  _االن احترام دو تا بزرگ تره که نمی ذاره تا جون داری طوری ا

 کنم که عین سگ زوزه بکشی!
شه نه دل به قانون می دم؛ نه  سط این ماجرا با شته، پات و سر داوود گذ آب از 

 ترسی از زندون رفتن دارم!



 
 رو گرفت. یقه اش را به یک باره رها کرد و با انزجار از او

 
سرررهنگ به تقابل میان آن دو نگاهی انداخت و شرراهرخ را به نشررسررتن روی 

 صندلی دعوت کرد.
 داوود و حاج رها هم شانه به شانه ی هم نشستند.

 
 _خب چی داری واسه گفتن؟

 مشکلت با حاج رها چی بوده که دستت رفته به تیزی و چاقو؟
 

با خونسررردی کامل شرراهرخ خیره به چشررمان سرررهنگ، در آرامش محض و 
 حرف زد:

 
_لنگه ی اون داداش بی همه چیزشرره که ما رو به مفت فروخت و چشررممو زد 

 ناقص کرد!
 _شاهرخ حواست به کالمت باشه.

 
 نیشخند زد:

 
 _نباشه چی کار می خوای بکنی حاجی؟!
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حاج رهررا الاله االالله گفت و تسرربیحش را چرخاند. سررر به زیر انداخت تا 

 ربط باز نشود. زبانش به حرف بی
 

_واسه قتل مرحومه پات گیره، ولی هنوز واسه خراب کاراییات که مدرک جمع 
 و جور شه؛ پرونده ت حسابی سنگین میشه.

 _همه رفتنی ان، دو سال این ور و اون ور زیاد فرق نداره.
 ولی شما اول مدرک جفت و جور کن که بتونی پام بنویسیش جناب سرهنگ!

 نه خمار باشه و بهت وفادار بمونه؟!_سهراب دو روز می تو
 

 شاهرخ خیره به سرهنگ نگاه کرد و فکش منقبض شد.
می دانست سهراب جانش به ذره ای و مثقال تریاکی بسته است و نرسیدنش، 

 تمام سلول های مغزش را خشک می کند!
 اگر زبان باز می کرد، دودمان همه را به باد می داد.

 
بازجویی ب تاق  به ا نگ شررراهرخ را  حاج رهرررا و داوود هم از سررره ند،  رد

 خداحافظی کردند.
همین که شرراهرخ گرفتار شررده بود، خیال شرران کمی راحت تر شررده بود اما 

 بیست و چهار ساعت از گم شدن نازنین می گذشت.
 

 یک شبانه روز بود که نفسش نبود و او جایی نمانده بود که نرفته باشد.



آدم های خاکستری که برای سپردن نازنین  خدا به داد دلش برسد میان تمام این
 به هیچ کدام شان، دست و دلش نمی رفت.

 
 گوشی حاج رها زنگ خورد و مکالمه اش زیاد طول نکشید.

فقط نگرانی های نرگس را کم داشررت و دروغی که روی زبانش نمی آمد برای 
 آرام کردنش.

 
سون خونه، مثل این که مادرش زنگ زده  شی نازنین و _داوود جان منو بر به گو

 خاموش بوده، نگران شده.
 باید بهش بگم، پنهون موندنش بعد مصیبت می شه.

ستش می  سالم د صحیح و  شو  صالح می دونین، ولی بگین امانت _هر جور 
 رسونم.

 
حاج رهررا میان این اتفاقات، گوشرره ی لبش باال رفت از حواس جمع داوود و 

 قولی که روزی به همسرش داده بود.
 

 جلوتر رفت و برای سوار شدن در جلو را برای حاج رها باز کرد. داوود
 

**** 
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شبانه راه افتاد، آدرس گرفته بود و باید بکوب ده ساعت تا رسیدن به مقصد می 
 رفت و همراهی سبحان را هم قبول نکرده بود.

 ویرش که می گرفت، محال بود کسی او را از دنده ی لداجتش پایین بکشد.
 

شم خود،  امیدوار بود ش سیده و برای اطمینان از حس  به چیزی که به ذهنش ر
 تا ته دنیا هم می رفت.

 
 میاِن خاطراِت بي شمارمان

 اي آشنا 
 به بودنت ادامه بده

 از اولین آغوش
 هزار شب هم که بگذرد

 باز ستاره بي قرار ُو 
 مهتاب بي قرار ُو 

 این دل بي قرار...
 

از خدا نخواست ولی امروز همه جوره او  نازنین طلبی بود که به تواهع، عمری
 را می خواست.

قد رفتن سررراحلش، قد رفتن مادرش، قد تمام بی پدر ماندنش؛ نازنین را می 
 خواست.

 به همین امید رفت و دل سپرد به ق ا و قدر...



 
**** 

 
 

 _خیابون قصر دشت کدوم طرفی می خوره داداش؟
 

 مرد با لهده ای به نسبت غلیظ سؤالی پرسید:
 

 _از کدا اومدی؟
 _تهرون.

شت؛ عین همون خیابون  صرد سی خیابون ق سه تا چهارراه برو جلوتر، می ر _
 ولیعصر خودتون می مونه.

 از این سر شهر تا اون سر شهر طول و متراژشه!
 

 داوود نگاهی به مسیر انداخت، چراغ هشدار بنزین ماشینش روشن شده بود.
 عد این خیابان طویل و عریض را برای پیدااول باید پمپ بنزین پیدا می کرد و ب

 کردن خانه ای که آدرسش را گرفته بود، طی می کرد.
 

 با دو بار توقف و آدرس پرسی، جایگاه پمپ بنزینی پیدا کرد.
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حواسش پی درستی و نادرستی حدسی بود که او را وادار کرد مسافتی هشتصد 
 کیلومتری را طی کند.

 
 غ نگفته باشد.کاش حس مردانه اش به او درو

 کاش پای شاهرخ و سهرابی وسط نباشد.

 کاش این بار نفس هایش به شماره نیفتد.
 

 _داداش چند تا می زنی تو باک؟
 

داوود نگاهی به چراغ قرمز باک انداخت و برای راحتی خیالش سررقف پرش را 
 گفت:

 
 _سی و پنج تا می زنم.

 _فول؟
 _آره واسه خیال جمعی.

 
نوبت شارژ روحی خودش بود که انگار به چند درصد باقی ماشین تغذیه شد، 

 مانده تا خاموش شدنش رسیده بود.
 

سه چهارراه را رد کرد و  سی که مرد داد،  شت و طبق آدر سیر اول برگ به همان م
 تابلوی شروع خیابان قصردشت پیش چشمش آونگ شد.



 
باید خانه ی قدیمی را  پیدا می کرد که چراغ راهنما را زد و فرمان را پیچاند، 

 تعریفش را شنیده بود.
 تک به تک میالن ها را از نظر گذراند و به میالن بیست و چهار رسید.

 کوچه ای بن بست و آرام، نیمه شب راه افتاده و حوالی ظهر رسیده بود.
 

بین راه جز برای پر کردن باک خالی ماشررین، برای خرید غذا یا تنقالت توقف 
عف می رفت اما رسیدن به آن چیزی که این همه راه نکرده بود و دلش کمی ه

 او را به خود خوانده بود؛ بر هعفش غلبه کرد.
 

 وارد کوچه شد و با نزدیک کردن بدنه ی ماشین به یک خانه، پالکش را خواند.
 تا جایی که آدرس گرفته بود، خانه باید اواسط کوچه باشد.

 
رنگ قدیمی، خودش بود و  پیش رفت و نگاهش ثابت ماند روی درب قهوه ای

 تپش گرفت قلبش.
 باید روبرو می شد با چیزی که حسش می خواست درست باشد و دلش هم...

 
 سوییچ را برداشت و پیاده شد، در را قفل کرد.

 کمی دست به کمر ایستاد و خانه های پایین تر را از نظر گذراند.
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 زنگ کوچک خانه هم عوض نشده و آیفونی در کار نبود.
 ت روی زنگ فشرد و منتظر ایستاد.دس

 
 یک دقیقه گذشت و ثانیه ها کش آمدند و دل او بیزار از انتظار...

 صدای آرام پاهایی روی برگ های خشک سنگفرش حیاط، به گوشش خورد.
 

شمانش بود که روی  صاحب خانه در حال باال گرفتن چ شد،  در با احتیاط باز 
 پاهای او متوقف شد!
 مگر می توانست نشناسد؟مکثش طوالنی شد، 

 
شرررم بود یا خدالت، هر چه که بود؛ هیچ دلیلی پیدا نمی کرد که چشررم در 

 چشم او حتی لب به گفتن سالمی باز کند.
 اما سالم خالی او را شنید و به ناچار، سرش باال آمد.

 
هیچ چیز از نگاهش پیدا نبود. نه خشررم بود و نه غ رررب، ولی چشررم های 

مت  قا با دیدن  بان و زخم دیده ی روزهایش؛ پر بود از خودش  ند مرد مهر بل
 حباب های ریزی که در حال ترکیدن بودند و گونه هایش را تر می کردند...

 
 _سالم.

 
 هیچ کدام نگاه نمی گرفتند، یکی از سر دلتنگی و دیگری از سر دل چرکینی...



گری و دییکی با بغض های النه کرده در بیخ گلو، شیدایی اش را نشان می داد 
 با تیح نشسته بر گلو؛ کدورت های دل را مطهر می کرد...

 
 سالمی که داده بود، پشتش حال و احوالی نبود.

 نازنین باإلجبار کنار رفت تا راه برای داوود و ورودش باز شود.
 

صد عبور کرد، دیگر نه نگاه دوخت و نه بی قراری  داوود از چهارچوب در که ق
 اش را به عرصه رساند.

 
 آرام رد شد و نسیم خنکی صورت رنگ پریده ی نازنین را نوازش کرد.

در را با لرزش دستانش بست و با گام هایی آرام تر از معمول، جا پای قدم های 
 پر طنین داوود گذاشت.

 
داوود پشررت در ورودی خانه توقف کرد و یاالله گفت، طول کشررید اما بفرما 

 کرد.گفتن صمیمانه ای او را مداب به رفتن 
 در را نیمه باز به حال خود رها کرد و منتظر رسیدن نازنین نماند.

 
 نازنین درد و درمانش را دیده بود اما او وقعی به دیدنش نگذاشت.

 می ترسید از این که از چشم داوود افتاده باشد.
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یه ی دید داوود با او زمین تا  برای خاطرخواهی اش دل کنده بود اما انگار زاو
 می کرد. آسمان فرق

 
 صدای خوشامدگویی عمه جهان را می شنید و هنوز کنار در ایستاده بود.

 
 _نازنین مگه بازم مهمون داریم که اون جا یه لنگ پا خشکت زده؟

 
 نگاه مأیوسش سمت عمه ی مهربانش چرخید:

 
 _نه عمه، االن میام.

 
 جهان آرا می دانست دیر یا زود چشمش به دیدار داوود روشن می شود.

 نازنین عکسش را در این دو روز، لحظه ای از خود جدا نمی کرد.
 

پا درد امانش را بریده بود اما با همان صرربوری این سررالیان دراز، کنار سررماور 
 همیشه به راهش نشست و فندانی چای هل دار برای داوود ریخت.

 
 _خدا رحمت کنه مادرتو، مرگ مادر و پدر زندگی آدم رو فلج می کنه.

 
که روی فرش دسررتبافی و با تکیه به پشررتی، گوشرره ای نشررسررته بود؛ به  داوود

 تواهع سرش را پایین تر انداخت:



 
 _ممنونم، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.

 ببخشید من بی خبر و سرزده مزاحم تون شدم.
 

 و دل نازنین در میان سینه لرزید از این فعل مفرد شده ی داوود...!
 

 احب خونه ست، تو که دیگه مهمون نیستی مادر._مهمون قدمش رو چشم ص
 اوالدمی، بیا نازنین این چایی رو ببر واسه شوهرت.

 
نازنین نیم خیز شد اما داوود سریع تر واکنش نشان داد و با دراز کردن دستش، 

 سینی چای را به سمت خود کشید:
 

 _ممنون.
 

شک در سره  ابرهای باران زا کار خود را کرده بودند، دانه های ا سر شمانش  چ
بازی می کردند، تلخی داوود برایش بدتر از زهر بود و دیدن این رویش را تاب 

 نمی آورد.
 

http://www.roman4u.ir/


ست چهره ی آرام این مرد،  سفید نکرده بود. می دان سیاب  جهان آرا، گیس در آ
سته و خطری  ش سالم پیش رویش ن صحیح و  ست که زنش  از خیال راحتش ا

 تهدیدش نمی کند.
 

 ز دارند و داوود زخم هم داشت...اما مردها هم نا
نمی دانست زمان التیام می بخشد یا به شعله می کشد خشم ویرانگرش را که 

 روبروی او به رسم ادب سعی در پنهان کردنش دارد.
 

سفره  ست. چایی تو که خوردی،  _حتمًا هیچی نخوردی، ناهار ما دیگه آماده 
 رو می ندازم.

 _ممنون، بر می گردم.
 

 دلهره چشم به سر و نگاه همچنان پایین داوود انداخت.نازنین با 
 

 _من عادت دارم تا مهمونمو نمک گیر خونه و سفره م نکنم، نذارم جایی بره.
 

 داوود به ناچار سکوت کرد.
مرز نفس کشرریدن و نکشرریدنش، همان صررورت گل انداخته ی نازنین میان 

 چادرش بود.
رها خبر پیدا شدن نازنین را  گوشی اش را به دست گرفت و به سبحان و حاج

 داد.



 
صدا در آمد  شته بود که تلفن خانه به  سانی نگذ هنوز پنج دقیقه از این اطالع ر

 و نازنین برای جواب دادن رفت.
صررردای ریز گریه هایش و مامان گفتن ها، لبخندی گوشررره ی لب جهان آرا 

 نشاند.
 

 صدایش را پایین تر آورد:
 

کرده ی منه، دل سنگم واسه گریه و بغ ش آب می _پسر جون این دختر عزیز 
 شه.

حق داری دلگیر باشی ازش که بی خبر سرشو انداخته پایین و تو این راه یکه و 
 تنها پا شده اومده شیراز.

 ولی دل به حرفش بده، علتشو بدون و بعد قاهی شو، حکم بده.
 ه.دورتر شاونقدی واسش ناز کن که گیج نشه باید خطاشو جبران کنه یا ازت 

 
 داوود بی حرف گوش می داد و چای اش را مزه می کرد.

 دل داوود از دنیا نمی گرفت اما از نازنین عمیقًا گرفته بود.
 حتی اگر می خواست هم، حرفی نداشت برای شریک کردنش با خود.

 
 مردها رفتنت و یک باره تنها شدن شان را تاب نمی آورند.
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شان، زندگی رنگ مر سر شان اما به زبان و نگاه بی ح ور هم گ می گیرد برای
 نمی آید.

 
جهان آرا به بهانه ای خود را در آشررپزخانه سرررگرم کرد و نازنین که به پهنای 
صورت اشک ریخته بود را نزد داوود فرستاد تا شاید قدم اول رفع کدورت میان 

 شان را او بردارد.
 

را بی حرف شنید و از  نازنین حرف های تند و دلسوزانه ی نرگس از سر نگرانی
 این رفتارش شرمنده تر شد.

 به هوای پدر دار شدن داوود، دل کنده بود.
 

 به هوای خوشی دیدن داوود، زندگی اش را ترک کرده بود.
 جایی نزدیک به داوود در خود فرو رفته، نشست.

 صدای شکستن مفصل انگشتانش، روی مغز داوود بود.
 

 _نکن.
 

 نازنین هم جلب شده بود.حرف زد، توجهش به وجود 
 نمی دانست چه بگوید، لبش را با زبان تر کرد:

 



_به خدا، به خاطر خودت اومدم که یه عمر واسرره بی پدر نموندن من؛ حرف 
 شنیدی و دو روز راحت تو زندگیت نداشتی.

 
شد و  ست حتی اگر در لفافه با ست، دلش توجه داوود را می خوا شک بغ ش 

 پنهان.
 

 نرگس نمی دونستم بابام، عمو مصطفی ست._به جون مامان 
 یه بار فرق ندیدم بین خودم و پسرا، بابا بیشتر هوای منو داشت.

 
نمی دونسررتم امانتم و داره امانت داری می کنه وقتی دلش گروی دل یکی غیر 

 مامان من بوده...
وقتی شررنیدم، گیج بودم. سررخته یه عمر به عموت گفته باشرری بابا و بفهمی 

 سر بچه ی خودش نبوده. محبتش رو
 

 هق هق وقفه می انداخت میان جمالتش:
 

_رفیق نیمه راه نشدم، فقط خواستم تو خوشحال باشی و بابا رو به ما پاس ندی 
 وقتی خودت یه عمره دنبال محبت شی.

 آسون نبود، ول نبودم که سر خود بیام ولی یه بار گفتم دل تو؛ خوشی تو.
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واسررت، بغض های پشررت سررر همش را نمی صرردای گریان نازنین را نمی خ
 خواست؛ ولی دلش گرفته بود.

 ترس اتفاق سوم، نا و نفسی برایش نگذاشته بود.
 مرد بود که بود، قرار نبود نترسد!

 
 فقط یک جمله گفت:

 
 _بعد ناهار بر می گردم.

 
 نازنین شوکه نگاهش کرد، حرفش را مزه مزه کرد:

 
 _تنها؟

 
 تندی نکند:لحن مظلومش، وادار می کرد 

 
 _از خودت بپرس.

 
 بلند شد و برای وهو گرفتن به حیاط رفت.

 
_دلش گیرته که کوبیده اومده این همه راه رو، ولی همون اندازه م پره که زنش 

 بی پرس و پاسخ؛ خونه زندگی شو ول کرده رفته.



 
 نازنین نگاه خیسش را به عمه اش داد که کنار در آشپزخانه ایستاده بود:

 
دلخوره عمه، داوود وقتی ایندوری تنبیه می کنه؛ دوسررت داری بمیری  _خیلی

 ولی باهات یه کلمه حرف بزنه.
 _درست می شه ان شاپالله، مرد بنده ی محبته.

 خراب کردی، دوباره بسازش نازی جان.
 

ست  شید، می دان سیر قدم های داوود را نگاه کرد و آهی ک سرت م نازنین با ح
شده برای سخت  جلب اعتماد و محبت داوود؛ اما باید خانه ی  چقدر کارش 

 خرابش را آباد می کرد.
شیمانی  سفر کرد، آمدن و ماندنش جز پ شد و چمدانش را آماده ی  از جا بلند 

 حاصلی نداشت.
 به کمک عمه اش رفت.

 
داوود با جانمازی که از جهان آرا گرفت، گوشرره ای از هال به نماز ایسررتاد و 

 یی سر سری گرفت و پشت سر داوود با چادر ایستاد.نازنین هم با سرعت وهو
 

جهان آرا خنده ی ریزی کرد و با سررر تکان دادن های پشررت سررر هم، ظرف 
 برداشت و مشغول چشیدن غذا شد.
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نماز مسافرتی خواندنش هم پشت سر داوود، کیف داشت و یک راست شیرین 
 شکر شد روی غم دل نازکش.

 
شد، متوجه نازنین شد و خنده ی تا پشت لب  داوود سالم نمازش را داد و بلند

 آمده اش را قورت داد اما نگاهش در چشمان خندان جهان آرا ثابت شد.
 

 نازنین هم بلند شد و عمه با جمله اش او را از خدالت، آب کرد:
 

_عمه جان هول نمازت بودی یا شرروهرت که چادرت رو چپه گذاشررتی رو 
 سرت؟!

 
 ند پیدایش پنهان شد.سر داوود پایین افتاد و لبخ

 
ندان  به د پایینی اش را  لب  خت و  ندا چادرش ا به  گاهی دزدکی  نازنین نیم ن

 گرفت و خاک بر سرمی نثار روح گران سنگ خود کرد!
 

 _حواسم نبود عمه.
ست مون  شوهرت رو د سفره بندازیم تا  _من می دونم کدا بود، بیا کمک بده 

 نیفتاده.
 



شررانه اش پایین انداخت و جانماز کوچک  نازنین چادر را به سرررعت از روی
 بچگی هایش را جمع کرد تا برای سفره انداختن کمک برساند.

 
 وقتی از اتاق بیرون آمد، داوود در حال چیدن ظرف ها روی سفره بود.

 به سرعت جلو رفت و کنارش نشست:
 

 _بده شون به من.
 _اندام می دم.

 
جمله ی دوم داوود او را از جا  نازنین دسررتانش را آرام و غمگین پس کشررید که

 پراند.
 

 _اینارو می ذارم، برو کمک عمه خانم بده.
 

 هر کلمه اش طال بود به دیواره های دلش، رفت و مسئول کشیدن غذا شد.
 هر سه پای سفره نشستند و تعارف به داوود بر عهده ی عمه بود.

 
 _تا حاال از این غذاهای محلی ما خوردی پسرم؟

شیرا شی  ز بودم ولی پادگان غذاهای محلی بهمون نمی دادن، اگرم دادن _آموز
 خاطرم نیست.
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 _این اسمش یخنی نخوده، چیزی که شیراز زیاد داره؛ غذای محلیه.
 هیچ کدومو نخوردی؟

 
 داوود تکه نانی به دست گرفت و جواب داد:

 
 _نه نخوردم.

 
 جهان آرا چشم هایش را درشت کرد:

 
 تا حاال جلو شوهرت؟_نازی پس تو چی می ذاشتی 

 
 دست نازنین که برای برداشتن نان دراز شده بود، میانه ی راه ماند:

 
 _عمه غذا درست کردن رو که بلدم.

یاد دادم واسررش  هت  که ب غذایی  مه  لدی، می گم چرا از این ه _می دونم ب
 درست نکردی؟

 
 رویش را سمت داوود کرد:

 
 تعریفشو بکنم، نه._نه این که چون خودش این جاست و می خوام 



ساس خونه تو جمع می کنی  ولی یه بار کوفته هلوی این دختر رو بخور، همه ا
 میای شیراز.

 از خودمم که بهش یاد دادم، درست کردنش رو بهتر بلده.
 

سنگ رو یخ کردن و نادیده گرفتن میان جمع  شد اما داوود آدم  سکوتی برقرار 
 نبود:

 
 _قیمه هاشو دوست دارم.

 
 خواست چکار؟ حلوا می

دو کله قند سابیدند در دلش، لبخند ظریفی روی لب هایش جان گرفت و نگاه 
پر از حرف جهان آرا روی نازنین و نگاه های زیرچشررمی اش به داوود ثابت 

 ماند.
 

 _خوردیش، نقش غذا رو روی صورت شوهرت زدن؟!
 

 یش چشمانگار عمه جانش امروز عهد بسته بود مدام او را سنگ روی یخ کند پ
 شوهرش.
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رفتار محبت آمیز عمه خانم به دلش نشررسررته بود و به نازنین حق می داد تمام 
 بچگی اش را کنار این زن از مادر مهربان تر بگذراند.

 از روی نسبت فامیلی، این زن عمه ی او هم محسوب می شد.
 نمی دانست نازنین تا چه اندازه از اتفاقات تهران را برایش نقل کرده است.

 
 _دست تون درد نکنه.

 _نوش جونت پسرم.
 

 همان طور که قاشق را دهانش می گذاشت به نازنین گفت:
 

 _زنی که هنرشو واسه شوهرش خرج نکنه بره خونه باباش بشینه سنگین تره!
 

 طاقت نازنین سر آمد و شاکی با ابروهای گره خورده به عمه جهانش زل زد:
 

بدبخت باید هی شررسررته شررم و خشررک _عمه از اون دنده بلند شرردی که منه 
 نشده، دوباره مستفی م کنی؟!

 
 داوود میان بح  شان رفت:

 
شوهر و بچه  سر  شته به  سه منت گذا ست عمه خانم، بر _زن که کنیز خونه نی

 ش؛ نرسه حرفی توش نیست.



دل باید راه بده واسرره اندام هر کاری، اگه با دل و جون رسرریدگی کرد؛ خدام 
 ن مرد جماعت پی تشکر کردن نمی ره.عوهشو بهش می ده چو

 
جهان آرا در حال برداشررتن ظرف ها، نیم نگاهی به نازنین انداخت و غر غر 

 کنان بلند شد:
 

صاًل تو  ست زنونه نداری ا سیا شه، تو  شوهرت می دم که نرم  _دارم دل به دل 
 وجودت دختر؟

 شما جوونا چرا انقد مغزتون خشکه؟!
 

 ی کمک کردن بلند شد.داوود لبخند عری ی زد و برا
 نازنین وهعیتی شبیه ماست در کیسه مانده پیدا کرده بود!

 
شرراید میهمان جدید آمده بود و او رنگ کهنگی گرفته بود که مرتب باید گارد 

 می گرفت تا حمالت عمه جهانش بی اثر بماند!
 حرفش را بلند گفت:

 
 _عمه تو که چشم و دلت سیر بود.

 
 آشپزخانه به گوشش رسید:صدای جهان آرا از 
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 _مگه االن گشنه شونه؟!

 
 لداجتش عود کرده بود و او هم کمی حسادت بلد بود:

 
 _حکایته نو که اومد به بازار و کهنه شده دل آزار، عمه جهان خانم!

_خب عمه جان گ*ن*ا*هش پای خودته که شرردی کنه، چسرربیدی به ظاهر 
 حرف و کلومم.

شت شوهرت، معنی پ حرفم رو می فهمیدی دیگه قیافه نمیومدی  اگه مثل این 
 واسه در و دیوار؛ وقتی من نمی بینمت!

 
 چهره ی نازنین شبیه کوفته، با تمام قوا وا رفته بود!

 
 _عمه ی نامرد!

 _اونه یا تو؟
 

 نازنین با شنیدن صدای داوود از جایش پرید و دست روی قلبش گذاشت.
 از حرف نگفته، تالقی کرد. نگاه ترسیده اش با نگاه داوود دلگیر و پر

 داوود نگاه گرفت:
 

 _موندنی هستی بمون، رفتنی ام هستی ده دقیقه وقت داری لباس بپوشی.



 
نازنین هنوز درگیر حسرری بود که با شررنیدن خطاب داوود و نامرد گفتنش، به 

 دلش چنگ انداخته بود.
 سرش را پایین انداخت و به آرامی بلند شد:

 
 _حاهر می شم.

 نیست! _اجبار
 

 نگاهش ماند به در اتاق، چرخید و با چشم هایی پر از الماس لب زد:
 

 _بی منظور سوزوندم، تو با منظور نسوزون...
 

ستی انتخاب کرد  سی دم د نگاه داوود به قاب در ماند و نازنین با تاری دید، لبا
 تا بیش از این بهانه دست داوود برای متلک انداختن ندهد.

 
اتاق حواسش را پرت کرد، به هوای آمدن عمه اش با همان  صدای باز شدن در

 تاپ صورتی رنگ رویش را چرخاند و داوود کنار چهارچوب در ایستاده بود.
 

 بزاق دهانش را فرو داد و برای برداشتن شالی، سر در چمدانش کرد.
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 _از زن و شوهری ام افتادیم که دنبال حداب گرفتنی جلوی من؟
و خودم ندارم که با دیدن یه تاپ دو بنده تو تنت ، هوا ورم یا به نظرت کنترلی ر

 داره؟!
 

داوود چقدر سخت می گرفت و پیچ رابطه شان شل نشده، دوباره می پیچاند و 
 سفتش می کرد!

 
شررال را برداشررت و روی سرررش انداخت، مانتوی مشررکی رنگی هم پشررت به 

صدای داوو ستن دکمه هایش بود که  شغول ب د جایی نزدیک داوود تن کرد و م
 گوشش پیچید:

 
 _پرم کردی وقتی داشتم رو دنیا باال میاوردم بدبختیامو!

خالی شدن هر ظرفی زمان می خواد، منتها ظرف من زیادی گنده ست و خالی 
 شدنشم بیشتر وقت می بره.

 
 داوود زیادی پر شد با این کارت، ولی حرفام کنایه نیست.

دارم، منتی نیسررت؛ ولی داوود رفیق واسرره موندنت تو لدن زندگیم اصررراری ن
 نیمه راه الزم نداره.

 
از اون جنس تو دسررت و بالم زیاده، اگه زنمم یکی لنگه اونا باشرره؛ نبودنش 

 واسه خودش و من بهتره.



 
 همیشه حرفش را حتی اگر هالهل هم می بود، می گفت و بی صدا می رفت.

 داشت.داوود همه جوره رو بود، تلخ و شیرینش را با هم 
شیبی  سرا شق، به  شان را از نوسان های رو به ع صمیم احمقانه زندگی  با یک ت

 بی اعتمادی سرانده بود.
 

 زیپ چمدان را کشید و چادرش را پوشید.
 عمه اش وارد اتاق شد و به چهره ی گرفته ی نازنین زل زد:

 
 _نازی جان وقتی مردت ازت دلخوره، با حرف نزدنت راه به جایی نمی بری.

به ن باش ولی وقتی آرومه، حرفاتو  ثل رادیو  می گم برو جلو روش بشررین و م
 گوشش برسون.

 
این پسررری که من دیدم، فقط یه بهونه می خواد واسرره این که دوباره همون که 

 بوده؛ بشه.
شروهر خوبی نصریبت شرده عزیزکم، یه وقتایی تصرمیمی رو بگیر که به مزاق 

 اون خوش بیاد.
 ی، ده بار برات هست.یه بار برای مردت باش
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نازنین به آغوش جهان آرا پناه برد و هق هقش را رها کرد و دم گرفت از خوبی 
 های این عمه ی همیشه تنها:

 
 _چشم.

 _بی بال باشه دخترکم.
 زودتر برو تا منم قرآن و آینه بیارم.

 
 نازنین از آغوشش در آمد و دست به چمدان رساند.

 ا از دستش گرفت و برد.داوود کنار در ورودی، چمدان ر
 

سه ی آبی پر از  سینی حاوی قرآن و کا شیده بود و با  جهان آرا چادر گلداری پو
 گلبرگ قرمز بیرون آمد.

 
 _داوود جان بیا از زیر قرآن رد شو.

 _چشم.
 

 داوود برگشت و سرش پایین آمد، ب*و*سه ای روی قرآن زد.
شود اما قدش کمی بلند بود و جهان  شد که رد  آرا با لبخندی رو به نازنین خم 

 گفت:
 

 _ماشاپالله نردبون دزدا رو سوا کردی واسه خودت عمه جان!



 
نازنین ذوق زده نگاهی به عمه اش کرد، باألخره یک کنایه هم باید به داوود می 

 چسباند وگرنه روی دل او می ماند!
 

 داوود فقط لبخندی زد و کمرش را خم تر کرد تا از زیر قرآن رد شود.
 نازنین هم ب*و*سه زد به قرآن و از زیر آن عبور کرد.

 
شان را  ست دور گردن داوود انداخت، حرکتش هر دوی  جهان آرا پیش آمد و د

 غافلگیر کرد.
یده بود، کنار  پایین کشرر که خودش را  ب*و*سررره ای روی گونه ی داوود زد 

 گوشش گفت:
 

می  ه نباید اندام_نبینم دخترمو اذیت کنی، به نیت خوشرری تو؛ کاری کرده ک
 داده.

 خدا پشت و پناه تون.
 _ممنونم، زحمت دادیم. ان شاپالله تشریف بیارین در خدمت باشیم.
 _توی اون دود و ترافیک بیام که زودتر یه قبر اهافه کنم به قبرستون؟!

 شما هوا که خوب شد، بهار بیاین این جا.
 آشنا شم با شما._قصد سفر داشتیم ولی مهیا نشد، قسمت بود این جوری 

 _بهونه جور کنید بیاین، یا خودم دست تون بهونه می دم.
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 داوود با خوشرویی گفت:

 
_اگه یه دختر خوب واسه داداشم پیدا کنین که بعد سال مامان، رخت دومادی 

 تن کنه؛ اون خودش می شه بیل میکانیکی و به زور میارت مون!
 _یه دختر ترگل ورگل واسش پیدا می کنم.

 
 زنین باز هم عمه اش را تنگ در آغوش گرفت، با عشق ب*و*سیدش.نا

 سوار ماشین شدند و آب پشت سرشان ریخته شد.
 

نازنین در حال دق کردن بود و سررکوت زیادی طوالنی و سررهمگین شررده ی 
 داوود، جانش را به لب رسانده بود.

 یاد محمد افتاد وقتی ساحل برایش از سکوت تلخ داوود گفته بود.
 سیلی ها را نثارش می کرد اما یک کالم حرف می زد.کاش 

 
سهم  صدای پر محبت داوود فقط  سادت می ورزید که  به عمه جهانش هم ح

 او بود و نازنین فقط باید لحظه های حسرت بارش را می شمرد...
 

 مسیر کوتاهی نبود و این بی حرفی عذاب آور شده بود.
 ی داوود زنگ خورد.هنوز کامل از شهر خارج نشده بودند که گوش

 



 از جلوی داشبورد گوشی را برداشت و شماره اش را از نظر گذراند.
 سبحان بود، وصل کرد:

 
 _جانم سبحان؟

 
 جان گفتن های یکی در میانش هم دیگر برای این و آن بود.

 
 _سالم داوود، کدایی؟

 _یه کم به سؤالت فکر کن بعد دوباره بپرس!
 اینه که راه افتادین یا نه؟ _بابا می دونم شیرازی، منظورم

 _تازه به خروجی رسیدیم، آمار گرفتنت واسه چیه؟
 _می خوام بدونم تقریبی کی می رسین.

 پس زن داداشم راهی شد باهات؟
 _آره.

 که بدونی چی کار کنی؟
 _که بگم سند به درک رفتن شاهرخ ام اپ شد...!

 
 داوود راهنما زد و به گوشه ی اتوبان فرمان چرخاند.

 
 _چی گفتی؟
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 سبحان با لبخندی عمیق حرفش را تکرار کرد:

 
 _شاهرخ پر!

سوزونه کنج همون  شو ب البته اون بابای بی خیر و الجون ما هم رفت باقی عمر
 زندون.

 دو سالش شد سی سال!
 این یکی اونو فروخت، اونم جبران کرد و تو کاسه ش گذاشت.

بود و ما هیچ کدوم  باورت نمی شررره مدارک سررهراب تو خونه خودمون قایم
 نفهمیده بودیم.

 
 داوود سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و نفس عمیقی کشید.

 اما آرامشش موقت بود.
 

 _فقط یه چیز دیگه م هست که اونو وقتی می گم که رسیدی.
 فعاًل همه حواستو بده به جاده.

 _چی رو نگفتی؟
 _اون بمونه واسه این جا بودنت.

 
 ز آن شادابی در آمده بود.صدای سرحال سبحان ا

 



 _سبحان آدم باش بگو چی شده دیگه؟
 

 سبحان کالفه شد و با حرص گفت:
 

 _راستش سهراب یه سری حرف زده در مورد عکسای ساحل.
 

 گوش هایش تیز شد و حواسش جمع:
 

 _خب؟
 _شاهرخ یکی از نوچه هاشو فرستاده بوده خونه.

 
 مانده ی قرارش هم پر کشید:دست داوود فرمان را سفت تر گرفت، ته 

 
 _کار اون بوده؟

_فعاًل معلوم نیسرررت، فردا احتمااًل گندش در بیاد که کدوم این غلط رو کرده 
 ولی سرهنگ می گفت شاید کار همون شاهرخ حروم زاده باشه.

 _باشه خودمو می رسونم، فردا رو باید خودم باشم.
شتم که بی سرعت الک پ شی بیای، با  سی_تخته گاز پا ن پس  ای به فردا می ر

 آمپر نچسبون.
 _خداحافظ بچه جان، نصیحت نکن.
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 _منو باش که به تو زنگ زدم از اعدام شدن اون کثافت خوشحال شی!
 _شدم.

 _خدا کنه.
 _اون ور سر و صداست، بیرونی؟

 _با دوست دخترم اومدم پارتی!
 _زهرمار، درست جواب بده.

 _خونه بابات پالسم!
 

 هم فاصله گرفتند و باال پریدند:ابروهای داوود از 
 

 _خونه ی کی؟
 _چند تا بابا داری تو مگه؟

 نکنه شیرازم یکی دیگه دنبال سند زدنت به اسم خودشه؟!
 _سبحان!

 _خب حرف می ذاری دهن آدم، بابا رها جونت.
سته م نه  شتیم که منو دعوت کرد، از خدا خوا سرهنگ بر می گ شتیم از دفتر  دا

 نگفتم و اومدم.
 ن جا از فکت خیلی کار نکشی!_او

 
 سبحان صدایش را پایین آورد و دهانش را به گوشی چسباند:

 



 _اتفاقًا مهمون دارن، یه دختر ظریف مریفم باهاشونه.
فکر کنم چشررمش منو گرفته، فقط خواجه حافظ شرریراز نفهمیده که داره دو 

 ساعت منو دزدکی می پاد!
 

 لبخندی روی لب داوود نشست:
 

 آبروداری کنی، من آبرو دارم اون جا._سبحان 
 _واال من کاریش ندارم، خدای رو سرم شاهده.

فقط هر وقت چشررماش این ور می چرخه منم رومو می کنم اون ور که بدونه 
 شرمنده خر نداریم این جا!

 _برو بگیر بشین یه گوشه و انقد حرف نزن.
 کاری نداری قطع کنم دیگه؟

 
 صدای سبحان جدی تر شد:

 
 وود؟_دا

 _بله؟
 _زود بیا دلم از تنهایی پوکید داداش...

 
 فقط همدیگر را از دار دنیا داشتند، سبحانش تنها تر از همه بود:
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 _میام بچه، حواست به چرخوندن چشمات باشه فقط یه بارش حالله!

_من تا االن نگاش نکردم، می خوام نیم ساعت آخر دیگه خودمو یه سره کنم و 
 نم بلکه از رو بره!کل نیم ساعت زل بز

 _پشت سر مردم حرف نزن.
 _گوشی تو رو بلندگو بذار.

 
داوود نیم نگاه نامحسوسی به نازنین انداخت، سرش را به شیشه تکیه داده بود 

 و حرفی نمی زد.
 

 _می خوای چی کار؟
 _ای بابا، یه بار نپرس و بگو باشه.

 _پررو نشو.
 

 دکمه ی فعال کردن بلندگو را زد.
 

 حرفتو بگو._زدم 
 _سالم زن داداش، خوب کاری کردی پیچوندیش!

 فقط زود بیا، دلم کتلت می خواد.
 

 نازنین با مهربانی صورت از شیشه گرفت و رو به گوشی گفت:



 
 _سالم آقا سبحان، اگه زنده رسیدیم چشم واستون درست می کنم.

 _زنده برس چون هنوز امانتی مو به ثمر نرسوندی.
 _کدوم امانتی؟

 سرتو دیگه، ای بابا._پ
 

 داوود با شنیدن حرف سبحان، فحشی به او داد و گوشی را قطع کرد.
 

 نازنین به تنهایی سبحان فکر می کرد که کسی را جز داوود نداشت.
 این دو برادر چه ها دیدند و کشیدند و او با دل داوود چه کرده بود!

 
 و را باور ندارد.اما ته دلش هم کمی غصه داشت از این که داوود دیگر ا

شام و یا این که به چیزی نیاز دارد یا  ست مگر برای خوردن  شک شان ن سکوت 
 نه.
 

**** 
 

 _چمدونو بده ببرم.
 _میارم، برو تو.

 _باشه.
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باز کرد، دلش برای همین دیوارهای  یاط را  ند و در ح خا فل چر ید را در ق کل

 سیمانی حیاط هم تنگ شده بود.
 

به در خانه شان افتاد، همین چهار دیواری نقلی نفس عمیقی کشید و چشمش 
 با کوه محکمی مثل داوود تمام سهم دلش بود.

 کاش خدا برایش کاری کند، قلبش به تالطم افتاده بود.
 

 _چرا این جا وایستادی؟
 _دلم تنگ شده بود...

 
 داوود نیم نگاهی حواله اش کرد:

 
 _ازت به زور گرفته بودنش؟

 
 س و با درد تکان داد:نازنین سرش را نامحسو

 
 _نه خودم با زجر از خودم گرفتمش.

 _بدو برو تو، فلسفه هاتو نگه دار واسه تو خونه ت.
 



داوود با چمدان رد شد که نازنین مچ دستش را اسیر کرد و با کمترین صدا لب 
 زد:

 
 _خونه مونو با تو می خوام...

 
صت داوود روی  ش شت  شت هایش لحظه ای در حد یک ثانیه گرمای انگ انگ

 نشست و دستش را از بند رها کرد:
 

 _بخواه، کسی ازت نمی گیرتش...
 

گوشرره ی لبش باال رفت اما هنوز زمان می خواسررت برای دوباره دلش را گرم 
 کردن و شمع زندگی شان را فروزان تر کردن.

 
نیاز به زنانه های خرج نشررده اش بود و امید داشررت بتواند دل داوود را تمام و 

 از آن خود کند. کمال
 

 خبری از سبحان نبود و چراغ خاموش خانه نشان از خوابیدنش بود.
شت و بدنش  شتند همان چمدان بود، داوود گوشه ای گذا سیله ای که دا تنها و

 را کشید.
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سرره شرربانه روز بی خوابی، سرره روز دربدری و بی خبری؛ کم نبود که سرراده 
 بگذرد و رد شود.

سط اتاق شت و و شت، خودش را با تمام خستگی هایش روی  بالشی بردا گذا
 فرش پرت کرد و دست هایش را دو طرفش باز گذاشت.

 
خستگی در وجودش غوغا می کرد که صدای نازنین چشمان بی خوابش را باز 

 کرد.
 

 _خوابیدی؟
 _نه.

 
 نازنین نگاهی پر بغض به او انداخت:

 
 _می تونم کنارت بخوابم؟

 
 باز کرد:پلک های نیمه بازش را کامل 

 
 _واسه همچین چیزی، اجازه نمی گیرن.

 
نگاه داوود دیگر سررخت و خشررک نبود، لعاب مهربانی و توجه به خود گرفته 

 بود.



 
شه اش، مچاله  شت و خودش را به عادت همی سرش را روی بازوی داوود گذا

 کرد.
سررره شرررب را به خود جهنم کرده بود برای چیزی که داوود چندان به آن توجه 

 می داد.نشان ن
 

حاج رها پدر داوود بود، پدر نازنین بود؛ سایه اش حتی از دور هم کفایت می 
 کرد برای محبت کردن به هر دوی شان...

 
**** 

 
جلسرره ی دادگاه برگزار شررد و هر کدام با حسرری متفوت پا به سررالن محاکمه 

 گذاشتند.
به حال حاج رهررا با ندوا، مدید و مه لقا به همراه مهشررید با بهت و تاسررف 

خود؛ سرربحان با غم غربتش، محمد به یاد سرراحلش؛ نرگس با بی تابی اش، 
 داوود با خشم و نازنین با معدزه اش...

 
 جلسه شروع شد و قاهی متهم را خواست.

شتند و بازویی کلفت برای  شان رگ دا شاهرخ را آورد، همه  سرباز وظیفه ای 
 .!خاک وجود این حیوان بی وجود را به توبره کشیدن..
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داوود پلک هم نمی زد، وکیلی که داشتند؛ از دوستان محمد بود که با دست پر 

 به مقابله با شاهرخ آمده بود.
 

شما بنا به ادله ی کافی؛ به یک  شاهرخ ماهانی  سمیه، جناب آقای  سه ر _جل
 فقره قتل با سالح سرد محکوم شده اید.

بختیاری با  همینطور پرونده ی ت*ج*ا*و*ز به عنف و کشررتن خانم سرراحل
صورت قبول اتهام به آن  شکایت جناب آقای داوود بختیاری نیز باز بوده که در 
سی خواهد  سه ای دیگر رر صورت رد، در جل شود و در  مورد هم پرداخته می 

 شد.
 

مواردی که توسط اعترافات جناب آقای سهراب بختیاری از همکاری با ساواک 
ی افراد بی گ*ن*ا*ه و پرونده سازی و جریانات قبل از انقالب اعم از شکنده 

 علیه شان نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.
 

 وکیل تسخیری ایشون در صورتی که دفاعیه ای دارن، می تونن اعالم کنن.
 

 وکیل بلند شد و با در دست داشتن پرونده ای رو به قاهی گفت:
 

شده رو پذیرفتن و  هی موکل بنده تمامی موارد ذکر  ات پایین اعتراف_جناب قا
 ام اپ زدن.



 
شید تا کنترلش را از  ساند و داوود نفس بلندی ک هی ر وکیل مدارک را به میز قا

 دست ندهد.
 نازنین و سبحان دو طرفش نشسته بودند، نازنین دستش را فشرد.

 نگاه پر دردش روی چهره ی نازنین ثابت ماند، نازنین سراسر نوازش شد.
 

سر کرده بود اما امروز هر چقدر که دلخور بود اما این مدت را با سکوت داوود 
 می دانست نباید مرد دلخورش را تنها رها کند.

 لب زد:
 

 _مدازات می کشه با درد ان شاپالله.
 تاوان همه غمای تو رو پس می ده.

 
داوود سررر چرخاند، تاوان او که سرراحل نمی شررد؛ ماهرخش هم که بر نمی 

 گشت.
 ادی خاموش می شد و نه با آهی شعله می کشید.ذغال مانده سر دلش نه با ب

 خاکسترش می ماند و باید حفظش می کرد...
 

 شاهرخ با دستور قاهی به حرف آمد تا شاید از خود دفاعی داشته باشد.
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نگاه نفرت باری به حاج رهای همیشه آرام انداخت و لب هایش از هم فاصله 
 گرفتند تا جان 

 انها را به لب برساند:
 

ط مزدور حکومت بودیم و هر کاری ازمون می خواستن بی بر و برگشت _ما فق
 اندام می دادیم.

 زندگی مون باید یه جورایی می چرخید.
 برادر این مرد که ایندا نشسته چند باری موی دماغ مون شد.

سهراب واسه رد گم کنی باهاشون رفیق شده بود که اونم بعد چند تا ماموریت 
 نفر؛ لو رفت.و زیر آب کردن سر چند 

 
 نرگس فراموش نکرده بود چگونه مصطفی را به او نشان دادند.

 همان جا باال آورده بود، سر و بدنش هیچکدام روی هم سوار نبودند.
 اگر رها و محبتش نبود، می مرد.

 
_بچه ها تو خونه ی تیمی که داشتیم جلسه گذاشتن، می خواستن مصطفی رو 

 رناک شده بود.از سر راه بردارن چون بودنش خط
 چند باری دنبالش نیرو فرستادیم که آمار رفت و آمدش دست مون بیاد.

 
شم نمی رفت  ستا سراغ دو شه. دیگه  گیرش انداختیم، فهمیده بود تعقیب می 

 که اونا لو نرن.



دسررتش یه چاقوی جیبی بود که باهاش چشررمم ناکار شررد و دیدش از دسررت 
 رفت.

 سر برادرش بیارم. همون جا کینه کردم که همین بال رو
 

نگاه حاج رها تیری به نفرتش بود. سال ها صبر کرد اما باز هم نتوانست به او 
 هربه ای بزند تا دلش راهی شود.

 
مدت گم و گور  یه  کدوم  ما رو زده بودن. هر  یابون ولش کردیم ولی رد  _تو ب

 شدیم تا آبا از آسیاب بیفته.
 تا تونستم اونو پر کردم. خبر برگشتن برادرشو سهراب بهم داد و منم

 
قبل این ماجراها فهمیدم سهراب خاطر دختری رو می خواست که با مصطفی 
سر وقتش  سر هم کردم،  یکی دو باری دیده بودش ولی وقتی دو تا دروغم من 

 رفت و اون بال رو سرشون آورد.
یه  که خودمو خالی کردم و داداش مصررطفی رو مثل خودم از  همون جا بود 

 م کردم.چشم محرو
 

 دست گرم حاج رها هم روی دست مشت شده ی محمد نشسته بود.
 

http://www.roman4u.ir/


شت که آن را هم از همان ابتدا  شم بینا دا سرش را باال گرفت، یک چ شاهرخ 
 روی حاج رها زوم کرده بود.

 
 همه به تالطم افتادند تا زبان بچرخاند:

 
به دروغ گفته بود  اون _سررهراب که مدبور شرررد همون دختره رو بگیره چون 

 سرش بال آورده.
 گروه از هم پاشید و دست ما خالی موند.

شده بود یه دائم الخمر پیزوری که  سهراب ولی  شدم برم تو کار مواد،  مدبور 
 دماغشم بی مواد نمی تونست باال بکشه.

 
چون از هم مدرک داشررتیم، کالمون تو هم نمی رفت تا اینکه من یه بار وقتی 

 و اونم تو آلونکش دو سه روزی نگهم داشت. خونه لو رفت؛ ازش جا خواستم
 دخترشو اوندا بود که دیدم.

 
سراپا کثافت  شدنش با این موجود  ساحل و روبرو  شد، یاد ترس  داوود برزخ 

 افتاد.
بد خم ی کند؛ همان جا جانش را می  به ا تا  که اگر می دانسرررت کمرش را 

 گرفت.
 نفس در سینه ی سبحان محب*و*س مانده بود.

 



داداشررش یه کم حسرراب میشررد برد اما سررهراب آ دمی نبود که بتونه  _فقط از
 جلوت وایسته.

 خرجش دو تا دود بود که مهمونش کنی.
 

چشررمم دخترش رو گرفت، بی سررر و زبون بود. یه روز اتفاقی با این پسررره 
 دیدمش.

بعد که فهمیدم برادرزاده ی اون مصطفی ست، گفتم داغ دختره رو رو دلش می 
 ذارم.

 
 اشاره اش به محمدی بود که حواسش آندا نبود.

شم  سرش می چرخید و چ ساحل مدام در  شید  نگاه آخر و مواظب خودتون با
 هایش سرخ تر می شد.

 
 _ترسوندمش، سپردم مواظبش باشن.

مدرک می خواسررتم که چیزی فرداش گردنم نیفته، با هم قرار گذاشررتن و منم 
 چوب بزنه.یکی رو فرستادم بره زاغ سیاه اونا رو 

 پسره که کمک داد دختره از رو زمین بلند شه، ازش چند تایی عکس گرفتم.
 

بعدشم که یه روز بساط دعوای داداش کوچیکه رو درست کردم که خونه خالی 
 شه.
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مادرشررم که صرربح به صرربح یه سررری به زن همسررایه شررون می زد و می رفت 
 خرید.

 شن و بهش برسن.سهرابم که سپردم به آ دمام که هواشو داشته با
 

رفتم تو خونه، شاه غالمم با خودم بردم که اگه چنگ و دندون نشان داد، دست 
 تنها نباشم.

 کلید که یه بار از کلید دست سهراب زده بودم، دختره داشت درس می خوند.
 تا منو دید، گرخید. در رو بستم و....

 
 صدای فریاد داوود خفه اش کرد...

 را چسبیدند که به سمت شاهرخ حمله نکند.سرباز و سبحان و حسین او
 محمد تکان نخورد، حق می داد برای ساحلش نفس این رذل را ببرد.

 
شته  ست برندا سبتی پیدا نکرده بود، از عزاداری برای دلش د خودش که هنوز ن
ساحل را حتی برای لحظه ای نگرفته بود؛ او که دیگر جای  بود و دختری جای 

 خود داشت.
 

 طار قاهی و دست سه نفری که بازوهای او را گرفته بودند، نشست.داوود با اخ
 دیگر میلی به دل هیچ کدام نمانده بود تا باز هم صدای او را بشنوند.

 
 جلسه که به پایان رسید، داوود به پا خواست و بیرون رفت.



 مگر جانی برایش مانده بود؟
 بشنوی خواهرت فریاد زده و تو به دادش نرسیدی؟

 کمرت راست بماند؟بشنوی 
 مگر از او بر می آمد؟

 
 سوار ماشین شد، پایش روی گاز بود و هیچ کس به گرد پایش نرسید.

 نازنین دوان دوان پله ها را پایین آمد و به دنبال محمد رفت.
 

 _محمد تو رو خدا منو ببر.
 

محمد که خودش هم نمی دانسررت او کدا رفته، با بی طاقتی نازنین دیگر چه 
 کرد/می 

 
 _نازنین جان می رم دنبالش و میارمش خونه.

 _محمد مرگ نازی، منو ببر.
_تو رو کدا بردارم ببرم وقتی خودمم نمیدونم کدا رفت؟نازنین نگاه پر امیدی 

 به او انداخت:
 

 _من می دونم، فقط زود بریم که با این سرعت می ترسم رفت.
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سر تکان دا ها نگاهی انداخت و با  دنش، نازنین را همراهش محمد به حاج ر
 برد.

سین بیرون دادگاه روی پله ها مانده بود، روی پله ی اول  سبحان که با کمک ح
 نشست و سرش روی پاهای ناتوانش نشست.

 
 _پسرم بریم یه ماشین بگیریم، با هم برگردیم.

_اگه من کله خر دعوا راه نمینداختم، اگه جواب اون پست فطرت رو نمی دادم 
 ع می رسیدیم.شاید به موق

 شاید ساحل زنده بود...
 

حاج رها هم دلش برای این صدای به بغض نشسته سوخت، او هم دیر رسیده 
 بود به ماهرخش...

 
 دستی روی شانه اش گذاشت.

 
 محمد امیدوار بود حدس نازنین درست باشد و بتوانند او را سر مزار ببینند.

 ماشین را بی چپ و راست کردن، پارک کرد.
 

 دو پیاده شدند و محمد چشم بسته سنگ قبر ساحل را می یافت.هر 
 نازنین دل بی نوایش را باید با دیدن داوود آرام می کرد.

 



از دور سرریاهی لباسرری را دیدند که کنار قبر چمباتمه زده، محمد از حرکت 
 ایستاد.

ست  ست کافی بود و مابقی، د سالم ا شده بود  همین اندازه که خیالش راحت 
 ود که آرامش کند.همسرش ب

 
شته باش که  شوهرتو دا ستم، الزم بود خبرم کن. برو هوای  ش شین ن _من تو ما

 داغ کم ندیده.
 

 نازنین لبخندی زد و پا تند کرد برای هوای داوود و نفس هایش...
 

سته، از اینکه باورش  سهراب تمام مدت دروغ به نافش ب ست  داوود که می دان
 کرده بود؛ هنوز در حیرت بود.

اینکه حاج رهررا به ماهرخ نظر داشررته و پسرررش هم جا پای پدر نهاده، تنها 
 دروغی بود که از بان آن مرد گرفت و به آن چسبید.

 
خواهرش رابرای انتقام از محمد و ماهرخ را سر عشقش به حاج رها از دست 

 داد...
ست و تنها تر  شک شت هم  شد وقتی پ ها دیده می کاش کمی اندازه ی حاج ر

 شد.
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 اوود؟_د
 

آرام شد، با شنیدن صدای لرزان زنی که غار تنهایی او را می دانست؛ قلبش آرام 
 تر شد.

 کسی نبود که چهره اش را ببیند و دل سیر اشک به باد داده بود.
 

نازنین روبرویش کنار سنگ نشست، چشم بر نمی داشت از قطره اشکی که به 
 آرامی سر خورد و میان  ته ریش پر داوود گم شد.

 
 دستش روی گونه ی داوود نشست، زبر بود و تمام زندگی اش...

 اثر اشک های به جا مانده را به نرمی با کف دست گرفت:
 

 _نازی برات بمیره...
 

 کاسه ی چشمانش دوباره پر آب شد اما سرش را رو به آسمان گرفت.
شک به جوش و خروش آمده  شده، ا شمان باز  ستاد تا چ ابروهایش را باالتر فر

 اش را مردانه همان جا دفن کند تا نریزد...
 

 _داوود به من اگه تا صبح قیامتم نگاه نکنی، ولی من نگامو ازت نمی گیرم.
من میشررم خواهرت، من میشررم مادرت؛ من میشررم همدردت، ولی تو خوب 

 شو...



 تو آروم شو، تو آروم شو.
 _بهش گفته بودم تا زنده م مواظبتم...

 
 مان گریان نازنین، دستش باال آمد:نگاهش سر خورد روی چش

 
_تو دیگه گریه نکن، حداقل دلم خوش باشرره به اینکه دو تا شررونو با دسررتای 

 خودم آوردم تو این قبرستون؛ ولی تو رو نگه داشتم.
 

 سر نازنین کمی کج شد و صورتش روی دست داوود نشست.
 

 _تو خوب باش، من تموم خنده هامو خرج چشمات میکنم...
 

فت داخل ماشررین منتظرش می ماند اما او هم دلش سررراحل را می محمد گ
 خواست.

بعد از سرراعتی، داوود که با کمک نازنین بلند شررد؛ چشررم چرخاند تا از دور 
 شدن شان مطمئن شود.

 صدای گوشی اش در آمد، نازنین بود که گفته بود همراه داوود بر می گردد.
 

 به سنگ سیاه که رسید، بغ ش سر باز کرد:
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 _بی معرفت رفتی و منو واسه یه روز دیر اومدن جا گذاشتی...
 ساحل خانم، نه خنده ت رو لبی بود و نه معصومیتت تو نگاهی که اسیرم کنه.

 
باران از آسررمان می بارید و کاش کسرری دلش برای کسرری نرود، وقتی دنیا به 

 قرارشان هم حسادت می ورزد؛ به لبخندشان هم...
 

 دختر؟_بی تو چیکار کنم 
 فقط دو تا پیام اونم ایمیل ازت نگه داشتم نامرد...

 
 خدا مانده بود و دست هایش که دست او را سخت بفشارد و بگوید هستم...

 
 _اومدی دل بردی که من برادرمو پیدا کنم و بابام پسرشو از عشقش؟

 سهم من چی بود دختر؟
 حسرت؟

 
ستاره های نیامده د شنید و  سی می  سمان برایش پیغامی گالیه هایش را ک ر آ

 داشتند از اویی که رفت اما نگاهش به او همیشگی بود...
 

**** 
 

 بی تو، 



 ایندا همه در حبس ابد 
 تبعیدند!

 
 سال ها، 

 -هدری و شمسی  -
 همه بی خورشیدند!

 
 سیر تقویم جاللی، 

 به جمال تو خوش است
 

 فصل ها را،
 همه با فاصله ات سندیدند...

 
 تو بیایی، 

 ساعت ها،همه 
 ثانیه ها،

 
 از همین روز، 

 همین لحظه، همین دم، عیدند...
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نازنین مدام این متن را زمزمه می کرد و با شرروق به مرتب کردن تمام خانه می 
 پرداخت.

مدام چشمش به ساعت بود که داوود برگردد، لباس مرتبی پوشید و موهایش را 
 باال بست.

 ز دادگاه می گذشت، عادی تر شده بود.رابطه ی شان در این دو هفته ای  که ا
 

روز اعالم حکم شررراهرخ و اتهاماتش از قتل و ت*ج*ا*و*ز به عنف گرفته تا 
شررکنده ی مبارزان انقالبی و قاچاق؛ باز هم داوود با تمام آشررفتگی هایش به 

 نازنین و بودنش پناه برد تا کمی با دلش مدارا شود.
 

شرریرینش که بی گ*ن*ا*ه و پای که دلش بیشررتر از پیش نسرروزد برای نقل 
 ه*و*س شاهرخ سوخت و به پروانه شدن نرسید...

 
نازنین مأمن خسررتگی ها و دل شررکسررتگی هایش بود و فقط بهانه ای می 

 خواست برای دوباره یکی شدن.
 

همه برای اجرای حکم لحظه شررماری می کردند و کاش زودتر می رسررید تنها 
 روز آرامش نسبی داوود...

ا اعترافات تکان دهنده اش از جنایاتی که با شرراهرخ همکاری سررهراب هم ب
 کرده بود، به سی سال حبس محکوم شد.

 



 صدای پای قدم های داوود آمد و نازنین بی اراده لبخند می زد.
 

 باید از بهانه ی تازه اش می گفت؟
 باید کمی تقلب می کرد؟

شته هایش باید نام می برد تا میاندگری کند برای  سمان رابطه یاز دا صل ری  و
 شان؟

 
 پارتی بازی الزم بود؟

 نگاه های داوود را می خواست، به هر قیمتی.
با همه ی اخم های تمام نشردنی اش، با تمام حس های خفته و بیدار دلش، با 

 تمام ناراحتی اش؛ او را می خواست.
 

 داوود با ورودش، چشم چرخاند برای دیدن نازنین.
رگیر کار بود که نبود این چند روز غیبتش را جبران امروز تمام وقت تا شرررب د

 کند.
 

 _سالم، خسته نباشی.
 

 داوود نگاه از در و دیوار گرفت:
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 _سالم، سالمت باشی.
 

شت و دست  شک را جلویش گذا ست، لیوان چای با بیدم ش به آرامی کنارش ن
 هایش را در هم چفت کرد.

 داوود، باال آورد.سرش را فقط کمی و آن هم برای دیدن عکس العمل 
 

 _جریان خونه به کدا رسید؟
 

 داوود همان طور داغ جرعه ای از چای را نوشید:
 

_قرار شرررد بنگاه بیاد ببینه این جارو، اگه فروش رفت بعد بریم دنبال یه خونه 
 بهتر؛ حداقل محله ش باالتر باشه.

 
 نازنین فهمیدمی گفت و مددد ساکت کنارش ماند.

 توجه داوود را در پی داشت.این سکوت غیرطبیعی 
 

 _چیزی می خوای؟
 _نه.

 
داوود چشم به صفحه ی تلویزیون دوخت اما حواسش به نازنین بود که امشب 

 طور دیگری بود.



 
 _داوود؟

 
 دوباره سر چرخاند و با گوشه ی چشم نگاهش کرد.

 
 بغض، غم، گالیه هایش؛ همه را پشت سر هم قطار کرد و گفت:

 
 قسم که نرفتم تا بشکنی، رفتم که تو پدر داشته باشی._به سر بچه مون 

رفتم که خودداریت سر سمت بابا نرفتن رو نبینم وبیشتر شرمنده ی تو و غصه 
 هات نشم.

 دوباره همونی باش که بودی...
 

به لب  با نخی  ماند، مردمک هایش  به همان حالت بی حرکت  گردن داوود 
 های نازنین دوخته شده بودند.

 
 ی؟_به سر ک

 
نازنین از خودش و فرزندشان با هم مایه گذاشت که داوود بگذرد از قدم غلطی 

 که برداشت و دودش به چشم خودش رفته بود.
 با پشت دست اشک های ردیف شده را پاک کرد و به چهره ی داوود زل زد.
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 دست پیش برد و دست داوود را میان دستانش گرفت.

 د و چشم هایش باال آمد:دست داوود را روی شکم تختش قرار دا
 

 _لوبیات این توئه...
 نمی شه واسطه شه واسه مهربونی باباش؟

 نمی شه به خاطرش، مامانشو ببخشی؟
 

 تنه اش را عقب تر کشید، انگشتانش هنوز روی شکم نازنین بودند.
 

 _لوبیای داوود؟
 

 نازنین میان گریه، لبخند پر دردی زد:
 

 _لوبیای داوود.
 

خواسرررت بی مرز و بی نهایت حس بگیرد از موجودیت دلبند لمس کرد، می 
 ندیده اش.

 اما بین راه دستش متوقف شد، سیاهی نگاهش به صورت خیس نازنین افتاد.
دستش باال رفت و روی صورتش نشست، خیسی گونه هایش را با کف دست 

 گرفت.



 
 _مامانش عزیزه به دل باباش، حتی اگه اون نباشه...

 
 داوود را میان دستان سردش گرفت:نازنین دست گرم 

 
 _داوود بزن تو صورتم ولی نگاه نگیر، پشت نکن.

 
لبخند کمرنگی جان گرفت روی لب های داوود که قلبش خون و شررادی را با 

 هم به تمام رگ های خون رسان بدنش پمپاژ می کرد:
 

 _اون دست می ره زیر ساطور که بخواد رو صورتت بشینه.
 

 نازنین لب برچید:
 

 _قهر نکن باهام.
 

 داوود او را جلوتر کشاند، پیشانی اش را به مهر لبریز کرد.
ته رنگ چشررمانش مهربانی بود، همانی که پنهان اسررت و نازنین میان تیرگی 

 های خوابیده در چشمان داوود؛ به عشق تعبیر می کند...
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 _مامان لوبیا نمیاد ب*غ*ل باباش بشینه؟
 

 شکفته ای، سرش را تکان داد.نازنین با چهره ی چون گل 
 

 داوود به پشتی تکیه داد و نازنین را میان آ*غ*و*ش*ش گرفت.
دسررت هایش پیچک شرردند و دور ریشرره ی گل وجود همسررر و فرزند نادیده 

 دوست داشتنی اش، پیچید.
 

 پیچک دلش تناور بود، ریشه اش عمق داشت.
سرخ ترش و شیرینی  نازنین سر چرخاند و طعم لب هایش به مزاق داوود، انار

 بود که نمی شد از آن گذشت.
 

سرش را باال گرفت و فقط خدا نم اشک نشسته در چشمانش را دید و سکوتش 
 شاید برای به آرامش رسیدن دل بنده ی سراسر مهرش بود.

 
به تالفی تمام دردهایش، بغض های مردانه اش؛ شررانه های خمیده اش، کمی 

 .دلش از خدا یک ساحل می خواست..
 

 همین که هستی؛
 

 همین که ال به الی کلماتم نفس می کشی



 راه می روی
 در اغوشم می گیری...

 
 همین که پناه واژه هایم شده ای

 همین که سایه ات هست...
 

 همین که کلماتم از بی "تو"یی یتیم نشده اند؛
 کافی ست برای یک عمر ارامش...

 باش!
 

 باش... 
 واقعی باش و بمان...

 
 1395/10/25پایان تایپ: 

 
این کار رو با تمام کاسررتی ها و نواقصررش، تقدیم می کنم به مادرم که چروک 
ست که من در حقش  سه هایی ه صورتش جای خالی تموم بو سته روی  ش ن

 کوتاهی کردم و از خودم دریح...
از محبت تک تک عزیزانی که به این بنده ی حقیر لطف داشررتن، بی نهایت 

 سپاسگزارم...
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شروعی بود که هیچ گاه با تمام کمبودها، به بخش بازیافت یا  سکوت بی پروا 
صل قدم های من اون  سرف زباله دونی ذهنم نمی ره چون به هر کدا که برسم، 

 کار بود...
برای شروع تقابل، فقط یک خط تو ذهنم داشتم که نتیده ی اون یک خط؛ شد 

 این داستان که خوندین.
ارباب رعیتی در حال پارت گذاری هست و پس از اتمام، کار یغمای بهار با تم 

 کار چهارم روی کانال خواهد اومد.
 ین دوستان عزیز...اگه ایراد تایپی تو کار بود، عذرخواهی منو بپذیر

 

http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/



