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 .آفريد حوا و آدم همراه را عشق که او نام به

 .است تصادفی اسمی تشابه هرگونه و است نويسنده نا منه تخيالت از گرفته بر کامال رمان اين

 .....کبوتر

  

 .کرد تکرار باز پيش دقايقی مانند خشن و سرد

 ؟...سن... خانوادگی نام نام »

 نام و نام که بود باري چندمين اين...است گذشته چقدر که دانست نمی و افتاد دوران به سرش

 پر ابروهاي آن زير که شد، خيره بازپرس مانند دکمه ريزو چشمان به. ميگفت را اش خانوادگی

 ...بود کرده ترش ترسناک آن زير سياه ي هاله و ميشد، ديده تر ريز مردانه و پشت

 آب ازليوان را نگاهش. بود تشنه و خشک کويري مانند گلويش.داد فرو را دهانش آب سختی به

 .گرفت

 »...هسالم بيست...  فتحی قلی شيدا »

 .نميکرد اذيتش»  قلی» پيشوند حتی ديگر

 .کرد رو و زير را رويش پيش هاي ورق ديگر بار ايی دکمه چشم مرد

 »؟...بوده چی احمدي ساناز قتل از انگيزت »

 .تنيد هم در را اش کرده عرق دستهاي

 »...رونکشتم اون من »

 .خشن و سرد. شد بلند بار اين بازپرس صداي

 نشسته مقتول سر يباال قتل آلت با و...داشتی حضور قتل ي صحنه ؟توي...ميکنی انکار چرا »

 مقتول با که ديدند همه گذشته اون از...مونه نمی انکار براي جايی..داري شاهد هم دوتا...! بودي

 »...!رديک قتل به تهديد رو اون و داشتی لفظی دعواي
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 .برود فاتحانه و کند پيدا قاتلی اش پرونده براي بود، آمده که او. گرفت او از چشم اميد نا

 ...هايش باور و داشته ي همه آخر بود خط آخر برايش جا اين

 ايی دگمه چشم يخی مرد اين از توقعی چه نداشتند، باورش اطرافيانش و خانواده حتی وقتی

 .باشد داشته ميتوانست

 .ميزند کتفش به ايی ضربه بادست بود ايستاده سرش يباال که زنی رمامو

 »جلو بکش تو روسري » 

 درست را جمالت کرد سعی و.فرستاد شال داخل را تابدارش موهاي اش کرده عرق دستهاي با

 .بچيند هم کنار

 فرداش وقت اون کنيد کشتن به روتهديد کسی ممکنه... شويد می عصبانی وقتی شما خود »

 »...!همين زدم حرفی عصبانيت از فقط ؟من... ميکشيد رو اون و رويدمي

 »نيستم قاتل من »بود شنيده او از جمله يک مدام هفته سه که دختري بازجويی از خسته پرس باز

 .کشيد ريشش ته به دستی و رابست رنگ آبی ي پوشه

 که مطمئنی خودتت به راينقد اگه.  ميکنم جويی باز ازت دارم است هفته سه جون دختر ببين »

 دال محکمی مدرک بتونه که يکی...باشی حسابی و درست وکيل يه فکر به بهتر...نيستی قاتل

 ...» کنه پيدا گناهيت بی بر

 خير بود رساند داخل به سختی به را خود اتاق ضخيم پرده و ازپنجره که باريکی نور به نگاهش

 .شد

 .نداشت اميد هم باريک نور اين ي اندازه به حتی

 .دوخت چشم ايی دگمه مرد هاي چشم به و شد بلند صندلی روي از

 ».نيست من منتظر کسی بيرون اون...  ندارم ام گناهی بی اثبات يراي اصراري»

*** 
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 "اول فصل"

 .ميشد عاشق بايد....  نداشت ايی چاره

 .بود نيدهش را اش آوازه تنها که شوري پر هاي عشق آن از.... باد و برق سرعت به هم آن

 از جمعی گرد که.کرد نگاه کتايون به برد،و چانه زير دستی و.نشست کالس نيمکت آخرين روي

 »فرند بوي »خودش ي گفته به يا پسرش دوست از تاب و آب بودبا نشسته مشتاق هميشه دختران

 .ميشمرد بر را اش نداشته و داشته محاسن ميکردم تعريف جديدش

 .بود کالس هاي بچه ي توجه مرکز هميشه عسلی هاي چشم و روشن موهاي آن با کتايون 

 او مثل داشت دوست چقدر.داشت کردن تعريف براي انگيز هيجان ماجرايی هميشه آنکه بخصوص

 .بودند دنبالش نفري چند هميشه که باشد

 صد نه دل يک هم بعد.... شده آشنا اينترنت طريق از هايش فرند بوي از بعضی با:ميگفت کتايون

 ...!شدند عاشقش دل

 ميشود مگر است، عاشقی و عشق نوع ترين مسخره اينترنتی عشق..نچ... انداخت باال ايی چانه

 ...!دل صد دل يک نه هم آن!شد عاشق نشناخته و نديده

 بعد کردندو عروسی ماه سه بعد شدو شان همسايه پسر عاشق پارسال عطيه عمه دختر فرشته

 .نرسيد هم سال به نعشقشا عمر. گرفتند طالق ماه شش

 ...!نداري ايمان جنسيتشه ب حتی که کسی به کرد اطمينان مجازي دنياي به ميشود چطورحاال 

 داشت رنگ پر حضوري جا همه اسمش همانند او.  بود مشترک شاهين با کامپيوترش گذشته آن از

 ...!کامپيوتر هيستوري در حتی

 را ليالو مريم و پرستو ميتوانست وقت ،آن ميگشت تر حسابی و درست عشق يک دنبال بايد نه

 .کند سرايی داستان پسرش دوست ي نداشته و داشته اوصاف از کندو جمع خود دور

 روي نگاهش...برهم و هم در فکر هزاران و ماند او با و.رفتند بيرون هوراکشان مريدانش و کتايون



 

 5 

 .ميکرد ستادگیاي نشده حل همچنان که فيزيکی ي مسئله و.شد ثابت سياه ي تخته

 که.ميشد مزين بيست با فقط اش کارنامه که بود، کالس اول شاگرد نرگس شيبه حداقل کاش

 ..گفتند می را مجيزش هايش نوشته دست و جزوه گرفتن براي ايی عده هميشه

 به دستی يا ميکرد گشاد يا تنگ را مانتويش روزي اگر حتی بودکه حاشيه بی و ساده اوآنقدر

 که مخصوصا..!آمد نمی حساب به که هم او... پرستو مگر ، نميشد متوجه کسی ميکشيد صورتش

 مثبت حرفهاي هم گاهی. ميکرد سير ابرها در بودو شده عمويش پسر نامزده که بود وقتی چند حاال

 ...!ميزد هيجده

 سمت به هم نوجوانی التهاب پر دوران حتی اما گشته سر و عاشق معناي به بود شيدا اسمش

 ...بود نکرده پيدا شکش کسی

 درست باشد، داشته جديد هاي تجربه اش سالگی هيجده ي آستانه در داشت دوست...  حاال اما

 هفته تا ميشد تمام رمانی که بار وهر ميخواند خواندن درس هواي به شب آخر که رمانهايی مثل

 .ميکرد زندگی آن با و ميگذاشت داستان قهرمان جاي رابه هاخودش

 ...باشد»  خودش»  زندگی داستان قهرمان ميخواست دلش ربا اين اما

 پشتی کوله از هميشه بودو جانش عزيز مشهد سوغات که اش مخملی سفيد ايی پارچه هاي کبوتر

 را اين کجا؟ اما ميکرد شروع جايی از بايد فشرد؛ دست در ميخورد، تاب رنگش قرمز

 ....!نميدانست

 »شود عاشق»  گرفت تصميم که روزي... شد آغاز زرو همان از.... هايش گرفتاري تمام و

*** 

 به ديگر بعضی و جمعی دسته بعضی. شدند خارج مدرسه از جوش و جنب پر و صدا باسرو ها بچه

 .ميکردند گز خانه راه تنهايی

 .رساند شيدا به را خود زنان نفس نفس بلند قدمهايی با خوشحال و خوش سر پرستو
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 »...خونه بري تنها بايد امروز...  شيدا...  شيدا »

 »؟...افتاده اتفاقی چرا» ...پرسيد متعجب

 را خيابان سوي آن ابرو و چشم با کردو آويزان شيدا بازوي از را خود اش هميشگی عادت به پرستو

 .داد نشان

 ...!آقاست چقدر ببين خدا ترو.... ايی نقره پژوه همون.... دنبالم اومده محمود کن نگاه »

 راست سمت به ساده را موهايش که ديد، را اندامی الغر و قامت بلند مرد کرد بلند را سرش شيدا

 .بود زده شانه

 .بود تر سر خيلی عمويش پسر ازاين پرستو ميداد خرج به انصاف اگر

 »...ببينت ميخواد دلش خيلی گفتم براش تو از بار چند...  کنم تون معرفی هم به بريم بيا »

 .برد خيابان سوي آن به خود با و کشيد را او دست اندبم منتظر آنکه بی سپس

 نامزدش به رو کردو سالم باوقار و سنگين ندهد، بروز را اش خوشحالی ميکرد سعی که پرستو

 :گفت

 هم با حاال تا دبستان از کردم تعريف برات که همون شيداست دوستم اين محمود »

 »؟...نه جالبه...دوستيم

 که بود چيزي آن از تر ساده انداخت، بود ايستاده تر طرف آن کمی که شيدا به نگاهی محمود

 .ميکرد تعريف پرستو

 .داشت دلنشينی و معصوم ايی چهره سادگی عين در اما

 »..خوشبختم آشناييتون از خانوم شيدا سالم »

 و کرد لعنت را شيطون افتاد، پرستو هيجده مثبت حرفهاي ياد به آگاهودخ نا محمود ديدن با شيدا

 :گفت آهستگی به و.زيرانداخت به را سرش

 »بشيد خوشبخت ان شااهلل ميگم تبريک... همچنين به... سالم»
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 :گفت ميرفت ماشين سمت به حالی در پرستو

 »...برسونيمت جايی يه تا شو سوار »

 .کرد تاييد گشاده رويی با بود، شده راحت پرستو فابريک ورفيق دوست بابت از خيالش که محمود

 »ميکنيد زندگی محل يه توي که گفته پرستو خانوم شيدا ماييدبفر»

 کبوتر تا دو اين مزاحم خواست نمی هم دلش اما نداشت دوست را خانه به رفتن تنها هرچند

 :گفت مصصم خاطر همين به. بشود بودند گرفته ياد را کردن بغو بغ تازه که عاشق

 »ميرم اتوبوس با نميشم مزاحم دعوتتون از ممنون »

 .داد ادامه و کرد پرستو به رو سپس

 »..خداحافظ فعال بينمت می فردا جون پرستو »

 صندلی بودروي که زوري و ضرب هر با و رساند اتوبوس به را خود خسته هاي نفس با وقتی

 و ميري خونه تا راحت که اينه بودن معشوق و شدن عاشق محاسن از يکی»:گفت خود با و نشست

 »يخرندم نازتو هم کلی تازه

  

 .شد تر مصصم فرند بوي همان يا پسر دوست کردن پيدا در که بود اينگونه و

*** 

 زمستانی ترشی کردن درست حال در جانش عزيز همراه به سروي مامان گشت بر خانه به وقتی

 .بودند

 حال در سروي مامان ميکردو خرد هارا کلم گل حوصله و صبر با جان عزيز»بادمجان ترشی و ليته »

 .بود ها هويج کردن يزر

 »؟...بازه حياط در چرا خونه اهل به سالم» .کرد سالم بلند

 .انداخت سبد داخل را بود دستش در که هويجی و کرد بلند تعجب با را سرش خانوم سروناز
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 »...کمک بيا بدو رسوند غيب از تورو خدا ؟...نشديم متوجه ما که اومدي کی تو...  سالممادر... اوا »

 .کشيد اش مخملی هاي کبوتر روي گونه نوازش دستی و گذاشت پله اولين روي را شا کوله

 »...گرسنه و کوفته و خسته اونم رسونده مدرسه از منو خدا خانوم مامان نه »

 .کشيد عينکش به دستی جان عزيز

 ودز کمک بياي بايد بعدش... گازه روي ناهار بشور رو دستهات برو بدو...  ماهت روي به سالم »

 ديگه فرداي دو.ميکرد حض آدم که دزديدند می کاررو همچون قديم، هاي دختر هم دختر... باش

 »باشه دنبالمون خدابيامرزي يه بگذار کردي شوهر که

 و کنم پيدا ميخوام که رو اونی اول بگذار جون عزيز» :گفت خود با و رابرداشت اش کوله شيدا

 .موندم اول خم در هنوز که من.  کنم می فکر هم ليته ترشی به بعدش بشم عاشق

*** 

 .ميشد بلند خواب ديراز که بود هفته باردر دومين اين بود مانده خواب هم باز

 ...!دهد نجات راازگيجی او نتوانست هم مهران عصبی صداي حتی که بود خواب مست آنقدر

  

 ربع هايه خدا هبند ا؟اين...هستی گوري کدوم هست معلوم اصال...کنه ات خداخفه داريوش »

 ».هستند منتظرت ساعت

 راتصويب مرغداري گسترش و توسعه طرح اگر. افتاد شهرداري بانمايندگان اش جلسه ياد به

 بودنداو داده جلسه اين به رضايت که مدتها بعداز حاال.. نبود بند جايی به دستش عمال... نميکردند

 .بود هفتم پادشاه خواب ديدن حال در

 به توجه بدون پيراهنی شلوارو. شود آزاد دستش تا گذاشت گوشش و کتف انمي جايی را گوشی

 :گفت آن پوشيدن درحال و برداشت آن بودن ست

 اين ميدونی...برسونم رو خودم من تا کن گرم رو سرشون جوري يه تجد سر... موندم خواب »
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 »...!هواست رو اونها تاييد بدون پروژه

 بيست ترافيک اين توي ميخواي چطور نميرسی هم ديگه ساعت نيم بال چرخ با مردحسابی آخه »

 »؟...برسی ايی دقيقه

 طبقه در خوشبختانه که آسانسور سمت به کردو قفل را درآپارتمان و برداشت را اش دستی کيف

 .رفت بود

 »خداحافظ فعال.. شرکتم ديگه ربع يه من باش نداشته کار اونش به تو »

 مامان قدر حاال ، بست مچ به را ساعتش کشيدو اش ژوليده ايموه به کردودستی قطع را تلفن

 .ميدانست را خيزش سحر پري

*** 

 گسترش و طرح پروژه. رسيد ميخواست که ايی نتيجه به گير نفس ي جلسه دوساعت از بعد

 گام اولين اين شدنش بازنشسته آن طبعه به و پدرش قلبی بيماري از بعد.شد تاييد مرغداري

 . برميداشت که بود بلندي

 که پدرش تجربيات از ميتوانست اما....! مرغداري با مربوط بی کامال و بود عمران اش رشته هرچند

 .کند استفاده بود کرده خورد استخوان راه دراين ها قديمی قول وبه بود دامپزشک

  

 ارآمدناک و لياقت ،بی واگذارکرده او رابه مرغداري و شرکت مسئوليت پدرش که حاال خواست نمی

 . کند جلوه

 .ميکرد جبران بايد حاالو.  بود شده او شدن نشين خانه و سکته اوباعث اشتباه انتخاب اصال

 .شد کشيده پنجره کنار به برق و رعد صداي با

 را گرفته دود شهر اهالی ميباريدو وقفه بی ريز و تند بارانی ميکرد خودنمايی پرتوان پاييز دوم ماه

 .بود کرده گير غافل
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 .بردند پناه اتوبوس ايستگاه به ايی سرمه ي مقنعه و مانتو با دبيرستانی خترهايد

 .ميخورد چرخ باران زير فلک و چرخ مانند سرخوش آنها از يکی وتنها

 .کرد نثارش اي دلخجسته لب زير

 اجازه به نياز که بود او فقط چون. است مهران ميدانست نديده شد باز ايی تقه صداي با در

 .بود قانون يک اين.شدند نمی داخل نميداد اجازه تا پرسنل ساير اما. نداشت

 بيرون لونه از هم مارو زبونت توبااين پسر.. بود عالی کارت هميشه مثل نباشی خسته »

 ،خودمون بفروشيم خوردپا هاي ومشتري کشتارگاه به هارو مرغ اينکه جاي به بتونيم اگه...ميکشی

 ميتونيم سال سر. کنيم بندي بسته کارگاه توي هارو مرغ و يمباش داشته کوچيک کشتارگاه يه

 »...بخريم کارخونه

 وفن فوت ميشدوتمام محسوب او راست دست ،که پدرش قديمی کارمند اين بود مهران با حق

 ....دادبود يادش کاراو اين هاي

 شاقه عمالا ته مرغداري ميگذشت ساختمانی مصالح و سيمان و آجر با وقتش تمام که مردي براي

 .ميامد حساب به

 ».کنيم خريداري رو الزم دستگاهاي بتونيم و بره پيش خوب چيز همه کنه خدا توئه با حق »

 .برگشت ميزش سمت به و گرفت پاييزي باران از چشم

 چندان دو کامش شيرينی تا شيرين ، شيرين هم آن کرد قهوه هوس... سخت کاري روز يک بعد

 .شود

  

 .بگيرد تماس اش منشی با ات برداشت را گوشی

 » بيارن قهوه دوتا بگيد لطفا محسنی آقاي »

 .کرد قطع بماند منتظر آنکه بی هميشه مانند عادت طبق و
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 .کرد رها مديريت ميز روبروي رنگ ايی قهوه چرمی مبل روي را خودش مهران

 يه و ميکنه ول ور برگل و ترگل و خوشگل دخترهاي ميره کی آخه نوبري ديگه تو خدا به داريوش »

 بايد که چيه من گناه داري مشکل ظريف جنس با تو بابا ؟...ميکنه استخدام کلفت سيبل مرد منشی

 ».بسوزم تو پاي به

 رسيدن رياست به بعد اقدامش اولين بست، را هايش چشم دادو تکه صندلی به را سرش خسته

 استخدام و خانومها اخراج و بود مرد منشی با اش افاده و فيس پر و عملی دماغ منشی تعويض

 ...آنها جاي به آقا تعدادي

 اين توي هم محسنی خدا شکر که بشه انجام کارم ميخوام ندارم رو زنونه واطوار قر حوصله »

 »ميخوام رو همين منم اومده بر کارها پس از خوب اومدم من که مدتی

 از شرايطی هيچ تحت که بود تهدرياف خوبی به ميکرد کار داريوش با که واندي سال يک در مهران

 .داشت بيشتري انعطاف بزرگ فروغی آقاي نميشود، عوض تصميمش آيدو نمی کوتاه خود موضع

 .کرد راعوض بحث آمدو کوتاه ناچارا

 »آوردم می در شاخ تعجب از داشتم کن باور باشی شرکت ربعه به تونستی طوري چه»

 .کرد اضافه پوستی زير و پنهان شيطنتی با وبعد

 »موندي؟ خواب که ميکردي چيکار و بودي کجا ديشب بگو اصال»

 .نشود مهران منظور ي متوجه که بود ازآن تيزتر

 .بوديم دعوت شام ديبا ي خونه ديشب... عليزاده مهران آقاي داند خود کيش به را همه کافر »

 برگشتم وقت دير من اما ، شدند موندگار شب ديبا وروجک هاي اصرار خاطر به بابام و پري مامان

 با هم صبح توناطالع محض.  موندم خواب که شد اين.  کنم کوک رو ساعتم رفت يادم و خونه

 »...اومدم موتور
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 ها ماشين موتورازبين وراننده نشسته موتور ترک که کرد تصور پز و دک اون رابا ،داريوش مهران

 .ميکشد اليی

 »...بود اين خاطر سهوا سيخت سيخ موهاي اون پس» :گفت و زد لبخندي

 :گفت آمرانه داريوش درپی پی و کوتاه ي ضربه سه صداي با

 »...داخل بيا لطفی خانوم »

 .شد وارد مضحکی لبخند با که ديد، دست به سينی را مظاهري مهسا تعجب درکمال اما

 همراه به شرکت توي که ميشد ماهی پنج او خواهش به بودکه مهران آشناهاي از مظاهري مهسا

 .بود کار به مشغول فروش قسمت در آقايون از يکی

 .داد نمی رضايت کار اين به هرگز نبود، او با رودربايستی و مهران هاي اصرار اگر واقع در

 ،در داشت را شرکت مستخدم و آبدارچی سمت که لطفی خانوم و فروش مسئول مظاهري مهسا

 .شدند می محسوب شرکت موئث جنس تنها واقع

 گذاشت ميز روي بودرا رنگ و آب خوش قهوه فنجان دو حاوي که را سينی آهسته هايقدم با مهسا

 »جان نوش» :گفت باشد نرم داشت سعی که صدايی با و

 :گفت خشک و سرد همين براي.بگذارد پاسخ بی را او لطف اين نميتوانست داريوش

 »...ميدهيد انجام شما رو وظايفشون که اومده پيش مشکلی لطفی خانوم براي مظاهري خانوم»

 آميزي توهين واکنشی همچين توقع. باخت رنگ اش چهره مهسا و انداخت زير رابه سرش مهران

 .نداشت را

 :گفت بريده بريده ميان در يک زبان لکنت با

 لطفی خانوم ديدم و...خريد شرايط و چکشون...  شفق مارکت همون براي... ببينمتون ميخواستم»

 »..دارم کار هم مهندس آقاي با برم می من فتمگ ميکنه درست قهوه داره

 ....بود ديده چيزها خيلی لطيف جنس اين از ميشناخت خوب را جماعت زن جنس
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 .داد بود شده سرخ گوشش بنا تا که مهران وبه گرفت راازاو اش خالی سردو نگاه

  

 رو سينی نيدک لطف همحاال...  شرکت کارمندهاي نه...لطفيه خانوم ي وظيفه اين هرحال به »

 »ببريد

 بود ترازآن سخت باالو قد خوش مهندس اين.بود شده سرخ خشم فرط از صورتش تمام مهسا

 .کرد نفوذ او در بتوان راحتی به که

 .شد خارج در از آهسته کوتاه ببخشيد يه وبا برداشت ميز روي از را سينی

 .داد رديگ ايی قهوه سفارش محسنی به و رابرداشت گوشی ديگر بار داريوش

**** 

 .گذشت کذايی قرار ازآن هفته يک

 .نبود هم ها سادگی اين به شدن عاشق اماانگار

 نمی ميآوردند، دنيا به دختر قول و متحد زنان ي همه و داشت کيميا حکم پسر که فاميلی در

 .کند پيدا را عشق توانست

 بودندو فاميل سبد سر گل سارا خاله ي ساله سه پسر رضا علی و شاهين که بود همين براي شايد

 ....رقصيدند می آنها عربی و کُردي ساز به همه

 سرو دماغ گنده شاهين براي »مهناز »هوشنگ دايی دختر و» فرناز و فرزانه »عطيه عمه دخترهاي و

 ...!شکستند می دست

 رفته بخت ي خانه به که ميشد سالی چند همگی بود، معلوم تکليفشان که هم همسايه هاي پسر

 .دبودن

 ....!نداشت هايشان خانواده و دوستان با آمد و رفت به اعتقادي که هم پدرش

 .داشت خواهر سه و بود پسر تک هم پرستو نامزد »محمود آقا» حتی
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 ...!نميشدند کتايون که همه... بود چنين اين که او براي حداقل... آمده پسر قحطی انگار... اوف

 متن وارد حاشيه جاي به کتايون همانند ميخواست دلش...هحاشي بدون و ساده دختري. بود شيدا او

 ؟...رانميدانست اش چگونگی اما...شود

  

 ميخورد،و ليز که صابونی مثل درست شد، جدا برهمش و درهم افکار از کتفش به دستی ضربه با

 ..ميرود امروزي بهداشتی سرويس همان يا موال چاه داخل

 .بود سرش يباال هشتی ابروهاي با کريمی خانوم

 ي ؟نمره...!ها نيستی کالس تو اصال ميکنم نگاهت دارم ربعه ؟يه...کجاست حواست فتحی قلی »

 »....!ها نمونده چيزي کنکور تا... شده کم که هم فيزيکت و رياضی

 .داشت فاصله ماهی چند فقط آينده سال کنکور تا.بود فيزيک و رياضی دبير کريمی خانوم با حق

 روي بر بلکه قلبش، روي بر نه هم آن بود، گذاشته را تاثيرش اولين شدن عاشق براي تصميم

 ...!مرده مادر وفيزيک رياضی

**** 

 :گفت و بوسيد را اش گونه خوشحالی با پرستو

 بريم دنبالم اومده محمود امروز...خونه بري تنهايی بايد همش روزها اين برم قربونت ببخش»

 تعريف برات رو هيجده مثبت وقايع تمام مدرسه اومدم هک فردا ميدم قول عوضش ولی...خونشون

 »...کنم

 » بکش خجالت.....پرستو »شد معترض شيدا

 .بود داه قورت حيا همراه را خجالت پرستو اما

 وگوشت چشم ميخوام...بَده گذشته اون از...رسمی و عقدي...  زنشم.... برم قربونت چی واسه »

 واسه ميچرخه، محور اين حول کائنات تمام بابا..بگيري ياد رهميخو دردت به که چيزي يه و بشه باز
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 توي تا دنبالم، بياد و بگيره مرخصی هرروز بيکاره.... ساده دار حساب يه آخه...!بکشم خجالت چی

 ديگه....و خونشون ببره رو من.. دنبالشون ميره مادرش و هستند مدرسه خواهرهاش که زمانی

 »...ديگه

 بود، کرده فرق آسمان تا زمين پيش ماه چند پرستوي با رويش پيش رستوپ بود واقعيت يک اين

 ....!است کرده متحول چنين اين اورا که داده نشان اون به چيزي محمودچه آقا دانست نمی فقط

 خالی ي خانه دنبال به که رابشکندوکبوترنري عاشق ي ماده کبوتر اين دل نميخواست دلش

 :گفت رويی خوش با همين براي ..نرسد دلش مراد به... ميگردد

  

 »بينمت می مدرسه تو فردا بگذره خوش بهت برو »

 .رساند حرکت حال در اتوبوس به دوان دوان خودرا و بوسيد را اش گونه سپس

*** 

 عوض شهر يباال لوکس هاي آپارتمان آن از يکی با را شان خانه که بود اين آرزوهايش از يکی

 ميگفتند برج بهش که ها ساختمان اين توي...!داشت البی اسم به ويیراهر که هايی همان از ، کند

 ...بشود هايش حسابی و درست آن از يکی عاشق حداقل که ميکردند زندگی آدم آنقدر البد

 کوتاه پدرش بودند، کوچه اين در باستانيشان هاي خانه و عتيقه همسايه سه دو که زمانی تا اما

 ...آمد نمی

 وصل خانه اين خشت خشت به ،جانش جان عزيز بودو پدريش يادگار خانه اين اينکه خصوص به

 .بود

 .نميخورد هم آب او رضايت بدون عزيزجان محبت ي بنده که هم سروي مامان

 ...داشتند دوست را يکديگر چنين اين که مادرشوهر و عروس اين از ميخورد بهم حالش...  اه

 صفا و صلح پی فکرش افتادو نمی عاشقی فکر به دميگرفتن تيشه و ميدادند اره کمی اگر شايد
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 ....!چرخيد می دو آن مابين دادن

 هميشه و ميکرد کار بود ايی اجاره که محل اتوکشی در آقاجان با. بود معلوم تکليفش هم شاهين

 .دارد دوست را رنگش ايی فيروزه کاري کاشی حوض با قديمی ي خانه اين ميگفت

 ....!بياورد موزه اين به و بگيرد را زنش ستد ازدواج از بعد ميخواست و

 ...!بپرسد را نظرش تا نميکرد حساب آدم کسی که هم را شيدا

 به مجبور جان آقا افتادندو چوبی هاي پنجره و در جان به پيش سال هاراکه، موريانه دهد خير خدا

 هانسل»  هايش کودکی مانندداستان کرد می احساس وگرنه شد، آهنی ي پنچره بادر آنها تعويض

 ....!کند فرار چوبی ي کلبه آن از بايد »وگرتل

 شد خارج اتاق از کندو دل خوشش روياهاي از جان عزيز صداي با

 »؟...داشتيد کاري جون عزيز بله »

  

 را اش روسري زير ايی نقره گيره که حالی در و کرد پهن سرش روي را گلدارش چادر جان عزيز

 :گفت ميکرد سفت

 خاله ي خونه رفته سر يه هم مامانت....شاکري خانوم ي خونه روضه ميرم من ننه...  جان شيدا»

 اگه.هستند مغازه ونه هشت تا که هم شاهين و بابات...احواله خوش نا سرش به کاکل گويا سارات

 ...دارم کارش.... جا اين بياد پا توک يه داره کارت عزيز بگو زد زنگ عطيه

 دل... ها قابلمه ته به چسبيده آبش قبل ي دفعه مثل ببينم نيام شهبا هم شب ي قيمه به حواست

 اون بدي و کنی درست باشی بلد چيزي يه شوهر ي خونه رفتی که ديگه دوفردا بگذار... ننه بده

 »...بخوره مردم ي مرده مادر پسر

 :گفت خود با او و بست را در و رفت جان عزيز

 من...حله چيزها بقيه...  بکنه شيدا و عاشق منو و بياد دممر ي مرده مادر پسر کن دعا جان عزيز »
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 »نکردم پيداش و اولم خان هنوز

*** 

 را اعصابش توانست می ترافيک و ازدحام پر صبح يه تنها ، داشت مادرش با که بحثی و جر از بعد

 ...!کند تر خاکشير و خورد

 .کرد سالم و برخاست جاي از او احترام به محسنی

 :گفت وقفه بی و کرد اکتفا سري نتکا به تنها

 »....دفترم داخل بيا هم خودتت و بياره غليظ ي قهوه يه بگو لطفی خانوم به»

 . ميکرد »دنگ دنگ»  کليسا ناقوس مانند سرش. کرد پرت کاناپه روي را اش دستی کيف

 ...ميرفت رژه سرش در بازرگانی آگهی مثل مادرش وحرفهاي

 بی زنيکه اون مثل نه...  تاصال با دار، خانواده نجيب آفتاب ي پنجه کردم نشون برات دختر »

 ....!بتّه

 روضه براي ديبا شوهر مادر ي خونه بار يه ماهی که ايی جلسه خانوم همون... شاکري خانم

 ....!شونه قديمی ي همسايه واز آشناست بزرگش مادر با گويا کرده، معرفی...مياد

  

 اين هم اون.. بدم پسرم نشون تا داري ازش عکسی يه گفتم و شدم مشتاق کرد،که اونقدرتعريف

 »...برداشته مادربزرگش آلبوم از گفت می داد نشونم آوردو برام دختر از عکس يه بار

 که نميکرد باور بود آورده جوش رابه خونش آتش ي شعله مثل...مادرش هاي بازي باجی خان خاله

 ...!باشد شده قرآن ي جلسه نهايپيرز دامن به دست او دادن سامان سرو براي

 ....آورد تر پايين را صدايش هم باز بودن مادر حرمت به اما شد تلخ

 مردم دختر عکس که نداره، خوبيت اصال....کارها اين بعيده شما از خانوم پري... من مادر آخه »

 از...يستن درست هم اخالقی نظر از.... نباشند راضی اصال اش خانواده شايد باشه غريبه دست
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 هم که اونی. دادم طالق و زنم و کردم ازدواج بار يه که، نيستم مجرد پسر يه من گذشته اون

 اصال که دختري با بيام حاال...!زد سرم به گلی چه آخر دست ديدي بودم عاشقش بودو دانشگاهيم

 »....کنم ازدواج نميشناسمش

 را داريوش کت ي لبه... شنيد یم داشت دوست که آنچه و خواست می وقت ،هر که خانوم پري

 ...گذاشت جيبش داخل را عکس و کرد بلند

 واست من بگذار شد جوري اون کردي انتخاب بارخودت اون... مادر نميشه گردو که گردي هر »

 »...بده بهم رو خبرش شب و بنداز بهش خريدار نگاه يه فرصت سر...نميکنی ضرر بگيرم تيکه

 ديبا مطمئنا باشد مادرش کار تنهايی به نميتوانست توطئه اين.... داشت پا يک گويا مادرش مرغ

 ورود ي اجازه محسنی که بگيرد تماس تا برداشت را موبايلش داشت دستی کودتا اين در هم

 ...خواست

 .کرد موکل تري مناسب فرصت به را آن اجالتا پس

 .داد گزارش را اش روزانه کاري هاي برنامه وار طوطی دارش زنگ ريزو صداي با محسنی

 با هم پنج ساعت.... بياد جديد دامپزشک قراره امروز.... مرغداري بردند تشريف عليزاده آقاي »

 معامله کنندو نمی قبول چک کردن تاکيد و زدند زنگ. داريد جلسه مرغداري کنار زمين فروشنده

 »...داشتند شما با واجبی کار هم توسلی آقاي.بشه انجام کَش بايد

 .بود شرکت ي فرانسه آچار حکم الحق مهران شد راحت جديد دامپزشک بابت زا خيالش

 . ميدانست خوب هم را آن کردن رام راههاي البته و گرد دندان ي فروشنده اين زبان

  

 ؟....!داشت او با واجبی کار چه ميکرد کار مظاهري مهسا همراه به که فروش مسئول توسلی اما

 :گفت محکم و جدي

 صبح براي رو قهوه بگو هم لطفی خانوم به... من دفتر بيارند تشريف بگيد توسلی آقاي به لطفا »
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 ...!ظهر از بعد نه خواستم

 و گرفتند تماس صبح هم لطفی خانوم... بيارند تشريف ميگم توسلی آقاي به مهندس آقاي چشم »

 »...بيان شرکت توند نمی امروز گفتند

 نازل برگشته بخت محسنی سر بر صاعقه مانند همش رد هاي سگرمه با..شد معترض وعصبی تند

 .شد

 مرخصی اگه پرسنل بگم بار چند است، خاله ي خونه اينجا ؟مگه.... بيان توند نمی چی يعنی »

 و غريب اتفاق دچار که است باري سومين ماه اين خانوم اين... کنه هماهنگ قبل از بايد ميخواد

 پشت هم را در لطفا...بشه کم حقوقشون از تا کنيد داشت ياد رو روز سه اين لطفا.... ميشه الوقوع

 »ببند سرت

 مانند ميشود عصبی وقتی دانست می شناخت، می را جوان رييس اين وعصبی تند خوي و خلق

 .شد خارج و گفت ايی اجازه با و کرد سکوت. برد می باخود باشد راهش سر هرچه سيالبی

**** 

 نيمه دل در انگار که باشد تاريک هوا آنقدر ظهر از بعد ونيم جپن ساعت که بود پاييز خاصيت اين

 ..ميزنی قدم شب

 وقفه بی ديروز از که تندي و ريز ،باران کند رو باره يک دارد چنته در هرچه ميخواست گويی پاييز

 ...ميباريد

 مثل و بازکند هم رااز هايش دست داشت دوست... داشت دوست سرهايش درد تمام با را باران

 ..بخورد چرخ فلک و چرخ

 سنگين نمد مثل کتانيهايش و رفت فرو اليی و گل پر گودال در پايش اما کرد هم را کار همين

 رفتن راه وموقع...شدند

 .ميکردند صدا شلپ شلپ و
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 بايد دوازده زير هاي نمره يمن رابه رياضی و فيزيک جبرانی هايکالس که نفري پنج چهار

 آمده سراغشون ماشين با هايشان خانواده هم نفر دو يکی شدند بغي سرعت به ، ميگذراندند

 ميشدند پرتاب هوا رو که هايی بوسه و ريز هاي چشمک اما هستند برادرهايشان ميگفتند.... بودند

 ...!ميگفتند ديگر چيزي

 ....رفت می کنان شلوپ و شلپ بايد نداشت ايی چاره... انداخت باال ايی شانه

 »...فتحی قلی... فتحی قلی »

 ...!آن اول ضايع قلی آن با... شنيد می آمد می هم نوح طوفان اگر هم را دوسيالبی فاميلی اين

 طاقی زير که....اش هميشگی مريدان بدون و تنها ديد را ،کتايون چرخيد صدا صاحب سمت به

 قدي هاي پنجره آن با مدرن و شيک ي طبقه سه ساختمان اين. بود ايستاده شيک ساختمانی

 انتظار به ايستگاه در هرگاه...ميشناخت خوبی به را بود اتوبوس ايستگاه روبروي درست زيبا،که

 .ميکند نگاه خيابان به قدي هاي پنجره آن از که ميکرد تصور را خود نشست می اتوبوس

 محموله آن خرهباال ميکردو رو زير چيزي دنبال به کيفش که کرد نگاه او به منتظر و ايستاد کنارش

 .... سرخابی رژلب يک کرد پيدا را سري ي

 را مانتويش هاي آستين دادو حالت آن به کمی کشيدو بورش و صاف هاي چتري به دستی کتايون

 ..... تر تمام هرچه استادي و مهارت با.... کشيد لبهايش بارروي چند را ورژلب زد باال آرنج تا

 .بود آورده ودبوج زيبايی هارمونی اش عسلی چشمان با سرخابی رژلب

 ؟...پرسيد و گرفت او لونديهاي از چشم

 ....!برم بايد و مياد اتوبوس ؟آالن.... بگو داري کاري »

 :گفت نرم دادو گردنش به تابی

 »؟....ميدي انجام بخوام ازت کاري يه فتحی قلی »
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 وجه چه... !ميماند باز تانيمه ،دهانش ميشد متعجب که وقتی هر مانند که آنقدر شد متعجب

 دخترهاي جمله از همه و بود داده ملکه لقب خود به که مدرسه زيباي دختر اين با اشتراکی

 که اين ،جز داشت....شکستند می دست سرو برايش دبيرستان از خارج هاي پسر و دبيرستان

  

 خانوم جبرانی هاي کالس در ميبايست ناچار به و بود دوازده زير هردو فيزيک و رياضی نمره

 ...!ميکردند شرکت کريمی

 رويش پيش ساختمان آسانسور سمت به را دستش و کرد استفاده او وگنگی گيج از کتايون

 .شدند آسانسور داخل نشنيدو را شيدا اعتراض صداي که آنقدر...کشيد

 » ها بچه با دوبار يکی....گرفته رو چشمم بدجور وقتيه چند که هست يکی ساختمان اين توي »

 »بود انشمريد همان منظورش

 خيال بی نزنم را مخش تا خونده کور اما...  خورد سنگ به تيرم دفعه هر اما سراغش اومديم

 »!بياي همراهم تا خواستم همين براي.... برم جايی تنهايی ندارم عادت که ميدونی....نميشم

 یم کارها اين از هم ها دختر جديدا يا و هاست پسر متختص زدن مخ که کرد خودفکر با شيدا

 ....کتايون باديگارد بود شده حاشيه، وبی ساده دختر يه نقش از بود گرفته هم مقام ارتقا تازه...!کند

 ...!ميکرد صدايش فرزاد تاب و آب با که همان ميشد چه »اش شيش و دويست»  پسر دوست پس

 و کرد انگاهر خود آينه در ديگر بار کتايون... شد باز دنگی صداي با ايستادو سوم ي طبقه آسانسور

 جوجه مثل کنان شلوب شلب بايد خيسش هاي کتانی با که شيدا به توجه خود،بدون از راضی

 آن در روي در زيبايی تابلوي که.... رفت رنگی هايی قهوه چوبی در سمت به ميرفت دنبالش اردکی

 ....»گستر بال طيور و دام شرکت» ...بود نصب

 دماغ ها منشی به شباهتی اصال ، دارش زنگ و ريز صداي پروفسوري ريش آن با رويش پيش مرد

 مرد منشی که بود باري اولين اين...! نداشت ميگفتند »بَنه»  رجوع ارباب به بله جاي به که عملی
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 شرکت اين رييس که فهميد ميشد راحتی به انگشتی سر حساب يه با پس... !ميديد

 زنانه ادعاهاي قرو جايگزين را مرد يک وگرنه....ندارد مونث جنس به ايی عالقه چندان...مرغی

 .نميکرد

 .بود کالم يک او حرف اما کرد پروفسوري ريش منشی خرج بود بلد که ونازي عشوه تمام کتايون

 »...بپذيرند را کسی قبلی وقت بدون نميتوند و گرفتارند مهندس آقاي »

 آقاي دستور به اينکه يا بود ظريف و حساس خيلی مرغداري شغل يا نداشت بيشتر دومعنا واين

 ؟...!کند کم را مزاحم اين شر ميخواست رييس

  

 اطرافش به نگاهی.شود تمام کتايون سماجت داد،تا تکه و شوفاژايستاد کنار ايی گوشه شيدا

 ساعت نيم بايد نميرسيد اتوبوس به ديگر ربع يک تا اگر... نبود قدي هاي پنجره از خبري انداخت

 ....ميماند منتظر بعدي اتوبوس براي

 »...ايی ديگه وقت نه...  حاال همين ببينم رو فروغی آقاي بايد من بابا ؟...!ميکنی سختش چرا آقا »

 برايش غرور اسم به چيزي و داشت زيبايی فقط کتايون.... ريخت فرو باورهايش تمام يکباره به

 ...دببين را شرکت رييس دهد اجازه تا ميکرد التماس منشی به.... نداشت معنا

 رييس يه که او حاال.... کرد نمی التماس بود در اين پشت هم مملکت فالن جمهور رييس اگر

 ...بيشتر نه و... بود مرغی شرکت

 اتاق در...پروفسوري ريش منشی به توجه بی شود ميدان اين فاتح که بود آمده کتايون اما

 ...بود پروايی بی آخر اين ديگر. شد داخل کردو باز را مديريت

 »؟..بشيد وارد اجازه بدون نداريد حق ؟....کجا خانوم»

 ...ايستاد جا همان و...رفت در ي آستانه تا خيس هاي کتانی همان با کنجکاو شيدا

 به...ميکرد صدا فروغی آقاي را او منشی که بود مرغی رييس کرد جلب را نظرش که چيزي اولين
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 ....!»فروغی»  و»  مرغی »نداشتند هم فرقی چندان حرف چند جز

 ميخواست ايستاد،گويی کنارش و دورزد را آن شد بلند ميزش پشت از درهم هاي اخم با فروغی

 .کند ثابت را ميز آن مالکيت

 »؟...!نياد داخل کسی نگفتم مگه خبره چه اينجا محسنی آقاي »

 :گفت ها واژه دنبال به زبان لکنت با بينوا محسنی

 »...ميکنند اصرار اينقدر چرا نميدونم اما....گفتم بهشون باورکنيد...  رييس آقاي »

 هم را گوشش روي تا که موهايی و.. بلند قامتی با داشت ايی مردانه و پر هيکل مرغی رييس آقاي

 » او به که همان فارسی ها فيلم معروف ي هنرپيشه همان شبيه عجيب اش چهره... بود پوشانده

 ....اش مردانه هيبت و سيبل و ريش همان با بود ميگفتند»  قادري ايرج

  

 متفاوت شمايل و شکل با را آدم ميليارد چند نيست بيکار که خدا ديگر ميشود هم جوري اين خب

 اين مانند ، ميافريند هم شبيه هم نفري چند حوصگلی بی يا تفريح سر از هم اوقات گاهی بيافريند

 ...!اشتد فقيد ي هنرپيشه آن به زيادي شباهت که مرغی رييس آقاي

 »...ميداد خرج ابتکاربه و سليقه کمی هم او سر خداوند کاش اي»  گفت خود با بعد و

 بود نشسته مبل روي که طبی گوش چهار عينکی و استخوانی ايی چهره با بلند قد اندام الغر مردي

 از را را او زيباي صورت خريداري چشمان با و آمد کتايون کنار به و شد وبلند کرد ريزي ي خنده

 :گفت فروغی آقاي به رو و کرد نازک چشمی پشت پيروزي ازاين خوشحال کتايون... گذراند نظر

 »...!بزنم حرف خصوصی ايشون با بايد من»

 عميق هم دستش کنار جذاب پوش شيک خانوم هاي اخم و شد تر رنگ پر اندام الغر مرد ي خنده

 اوهم اگر ميکرد اعتراف بايد. بود کرده لوندش زيادي باربی هيکل آن با اش شرابی موهاي...تر

 دوست همان سراغ به و ميکرد جمع را اش بنه بارو بايد کتايون داشت مرغی رييس اين به نظري
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 ....!ميرفت اش شيشی و دويست پسر

 که بود قوي آنقدر آن به شدن نزديک وسوسه شد خيره اش رويايی قدي ي پنجره روي نگاهش

 .فشرد دست در را ايش پارچه هاي کبوتر

 قدم يک بود گذاشته ديگر پاي روي را پايش يک مبل روي که کتايون به توجه بدون فروغی آقاي

 به بود گرفته خود به متعجب حالتی شدن گره جاي به ابروهايش که حالی در و شد نزديک او به

 :پرسيد و شد خيره شيدا

 »؟...!هستند شما با هم خانوم اين »

 .شد داخل کوتاه گام دو با مردد

 ...نافذ وچشمانی کوتاه پرو ابروهاي آن با ميکرد را فکرش که بود آن از تر مقتدر مرغی رييس اين

 مرغيش چيز اخالق اين با مرغی رييس همان اما کند صدايش قادري ايرج ميخواست دلش

 ....بود تر برازنده

 آميز تحقير و کننده مئزمش گونه اين او که است بد آنقدر کتايون مثل دختري همراهی نميدانست

 پرسيد؟

  

 »؟...!هستند شما با هم خانوم اين »

 :گفت کردو کتايون به رو تحقير از پر لحنی با موشرابی دختر

 ؟....!نشن نگرانت وقت يه اينجا اومدي و دادي خبر وبابات مامان به شما کوچولو خانم »

 . انداخت اش مچی ساعت به نگاهی نيم و داد تکه ميزش ي لبه به فروغی آقاي

 ....» منزل ببريد تشريف ميتونيد شما شده تموم شرکت اداري وقت... مظاهري خانوم »

 هم ناموسی فحش تا صد از که گفت چشمی... شدن گرفته ناديده اين از دلخور موشرابی دختر

 ...شد خارج و گفت کوتاه ايی اجازه با سپس و...بود بدتر
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 لحنی با....مضاعف نفسی به اعتماد با زدو فاتحی لبخند ديد خالی را تاز و تاخت ميدان که کتايون

 :گفت باشد نازک و کشدار داشت سعی که

 وقت کسی به هاتون برنامه از خارج و هستيد گير سخت اينقدر هميشه شما مهندس آقاي »

 »؟...نميديد مالقات

 مماس هم با هايشان نهشا که آنچنان کرد تر نزديک او به را خود کمی عينکی اندام الغر مرد

 :گفت اغواگرانه لحن همان با شدند،و

 »...!گذاشتند وقتايی همچين يه براي شرکت قانون توي هم تبصره و ماده مهندس آقاي »

 .شد معترض هم در هاي اخم با مرغی ريسس

 نسبتا هاي خانوم اين با رو تکليفم خودم من تا بيرون بفرماييد شما ميکنم خواهش مهران »

 »...!کنم روشن رممحت

 جا کمی اش ببنی استخوانی ي تيغه روي را عينکش و زد تلخی لبخند داشت نام مهران که مردي

 .برخاست جاي از کردو جا به

 »...بفرماييد دستور شما هرچی فروغی جناب چشم »

 .شد خارج اتاق از واضحی دلخوري با سپس

 را او و گرفت اش مدرسه مانتوي ي گوشه از و رساند کتايون به را خود بلند گام دو با فروغی آقاي

 :آشکارگفت خشمی با...کرد شدن بلند به وادار

  

 ميدونم زدم کله سر تو امثال و تو مثل نفمهی زبون هاي مرغ جوجه با عمري يه من...  جوجه ببين»

 يجادا برام بخواي و ببينمت طرفها اين ديگه بار يه... تري پايين قدم چند ي مدرسه همين مال

 باش مطمئن...! هستی اشغالی چه ميگم.  تون مدرسه مدير وقت سر ميرم راست يه کنی مزاحمت

 و بگير رو دوستت دست پاشو هم حاال... بغلت زير ميدم رو ات پرونده ساعت چهار بيست ظرف
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 »...بيرون گمشيد

 به کجا از بود نزده حرف هم کالم يک حتی که او... نميداد را توهين اين جواب اگر نبود شيدا

 کتانی همان با...بيشتر چيزي نه بود کتايون همراهی گناهش تنها...  بود برده پی او بودن آشغال

 اما ميکند توهين او به حقی چه به بگويد آمدکه. شد نزديک او به قدم چند نمدي و خيس هاي

 قوزک و يچيدپ دستهايش در بدي درد... افتاد زمين روي و خورد ليز هاي سراميک روي پايش

 کرد بلند و گرفت را او بغل زير رساندو کنارش به را خود سرعت با کتايون... طور همين هم پايش

 :گفت کردو فروغی آقاي به رو بود لبش ي گوشه پوزخندي که درحالی و

 موقرمزه ي اعجوزه همون تو اليق...!  بچرخی سال و سن کم و خوشگل دختر با که نداري لياقت »

 »...بده قورتت درسته چشماش با ستميخوا که

 :گفت شيدا به رو آهسته سپس

 »...نکرده بارمون اين از بيشتر تا بريم پاشو جون شيدا »

 را بود شده زمين پخش که را اش کوله... هنگامش به نا خوردن زمين از زده خجالت شيدا

 شرکت از....نميآيد راغشس به ديگر بيفتد اينجا کالهش اگه که فکر اين ،با لنگان لنگ و برداشت

 ....شد خارج

 سوار و زد را هفته آن توجيبی پول قيد ناچار... نميآمد گيرش اتوبوس ديگر بود ربع و شش ساعت

 ....ورفت گرفت بست در تاکسی بگويد چيزي آنکه بی آويزان لبهايی با هم کتايون و....شد آژانس

 ...! نداشت را شور پر استقبال همه اين انتظار رسيد خانه به وقتی خب

 توي هفت صفر دو مامور مانند و بودند ايستاده کوچه سر دست به چتر جان عزيز و سروي مامان

 ...!کردند می نگاه گذشتند می آنجا از که هايی ماشين تمام

  

 از که فهميد هنگامی را اين ، نيست خنثی ميکرد فکر که که هم آنقدرها وجودش فهميد حداقل خب
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 سمت بازوي از را دارش آب و ريز هاي نيشگون آن از يکی جان عزيز و... شد پياده ماشين

 ...!چپ سمت بازوي از را نيشگون همان دوقلوي سروي مامان و گرفت راستش

 مديون را اين شک بی و.... بودند نيامده هنوز جان آقا و شاهين که بود باقی شکرش جاي البته

 ....!آمد می گيرش نيشگون دوتا از بيشتر چيزي هوگرن.... بود محل اهالی کثيف لباسهاي

 آقاجانش و شاهين.... داشت دستش در موم مثل را همه هميشه ،که جان عزيز سياست لطف به

 ...موقتا اما...  شد تمام خوشی و خير به چيز همه و...آمده خانه به دير که نفهميدند

*** 

 "دوم فصل "

 را مهسا منظور بی و منظور با هاي خنده و اطوار و ناز و عشوه همه اين تا...  نبود که گوش دراز

 ...!نفهمد

 گذاشته نمايش به سخاوتمندانه را بدنش هاي برجستگی تمام که چسب و کوتاه ماتنوي آن با

 ...بود

 ا..بگيرد مقابل طرف از چشم مو تار تا چهار با که.... نبود مذهبی مرد خب

 ... بود غيرت و ناموس آن و... بود پايبند اصول سري يک به اما

 دوسال که مردي براي... ميکرد دلبري و بود نشسته روبرويش و قرمز مانتوي آن با مهساحاال و

 ....بود زياد ها دلبري اين.... بود نداده راه خود خلوت به را زنی هيچ

 لیقب شرکت توي کارش کنيد باور.... ميکنم تضمين جوره همه را خانوم اين من مهندس آقاي »

 رو توسلی آقاي وظايف تمام ميتوند ايشون.... بره نميتونه ديگه راه دوري خاطر به اما بوده يک

 »...بِدن انجام بهتر هم شايد

 ...!بياورد هم را دوستش توسلی جاي به ميخواست حاال بود اضافه شرکت اين در هم خودش

 !....است کشور از خارج به مهاجرت وقت چه اين مومن مرد بگو آخر
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 ..بودند فرياد حال در اش مردانه حسهاي تمام چون رساند غيب از را مهران خدا

  

 :گفت و نشست مهسا کنار مبل روي مهران

 فروش بخش توي فعال... کارآمديه نيروي ميگه مهسا که طور اين... چيه نظرت خرهباال داريوش»

 »....کنه همکاري مهسا با تا داريم نياز مطمئن آدم يه به

 ...ميآمد بيرون از داشت زنانه صداي که فردي با محسنی بحث و جر صداي

 :گفت و برداشت را گوشی

 » ؟... خبره چه بيرون اون محسنی »

 جلسه گفتيد شما...  بودند اومده هم ديروز که هستند خانومی دختر همون..  مهندس آقاي »

 »...داريد

 که بگو ميگفت ببيند را کسی نميخواست هروقت.... ومحسنی او ميان بود رمز يک» داريد جلسه»

 ...!دارم جلسه

 »...بره کن ردش سريع خوب خيلی »

 ...خورد تاب بار چند که آنچنان شد باز شدتت به دراتاق بعد ي دقيقه چند

 چشم بورو دختر اين... بود ايستاده کارش دفتر وسط ايی سورمه ايی مقنعه و مانتوي با دختري

 ...ميشد سبز جلويش قارچ مثل بهانه بی و بهانه با که بود يدد زباد هفته اين را عسلی

 ...!دهند نخ او به ايی مدرسه هاي دختر که داشت کم را همين فقط

 ...شد اتاق وارد عسلی چشم دختر دنبال به و...ميپريد پايين باال اسپند مانند محسنی

 ؟...!بشيد وارد اجازه بدون نداريد حق ؟... کجا خانوم »

 ها مقوله اين از و وطناب نخ فکر به ديگر تا چيد می را دبيرستانی ي بچه دختر اين دُم ايدب امروز

 ...نيافتد
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 ... داد تکه آن به و زد دور را ميز و شد بلند جايش از

 لبخند و ميکرد نگاه عسلی چشم دخترک به لذت با باشد يافته بکر ايی سوژه گويا که مهران

 ميان اين هم مهسا و...بود درونش افکار گوياي چشمانش وبرق...بود لبش ي گوشه مضحکی

 ...ميکرد اندام عرض مالکانه

  

 ...کرد نگاه بود در ي آستانه در که فردي به و گرفت دخترک از چشم

 کوچک مخملی کبوتر دوتا و رنگ قرمز پشتی کوله همان با عکس درون دختر همان بود خودش

 ...اش کوله از آويزان

 ...داشت تن به رنگ همين به ايی مقنعه و ايی سورمه شلوار و مانتو نهمي هم عکس توي

 ...بود گلی و خيس کشيده آب موش مثل پايش تا سر که حالی در.... بود ايستاده در ي آستانه در

 ...اش پري مامان ي نديده مهتاب آفتاب دختر بود اين پس

 ... ميماند آفتاب ي پنجه مثل تگف می که دختري... پيداکردنش عروس اين با نکند درد دستش

 ....!نبود هم آفتابه

 فقط... نداشته نقشی مادرش ي توطئه در که ميخورد قسم دخترش جان به ديبا که دختري همان

 ...!ميرود مدرسه به ترش پايين قدم چند... دارد قرار شرکت که خيابانی همان در که ميداند

 .ميشد مزاحمش وقت بی و وقت که است الشی دختر همين دوست هم او که شد می مطمئن بايد

 » ؟...هستند شما با هم خانوم اين »

 داد، ريزي سالم و شد داخل گام دو با و کشيد درهم را پرش ابروهاي جمله اين شنيدن با دخترک

 .ماند پاسخ بی که

 هم مهران و کند تحقير را دخترک حرفهايش با ميخواست و ميکرد برخورد خودمانی زيادي مهسا

 ...بگيرد ماهی آلود گل آب از تا بود فرصتی پی
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 ...!نکند جور و جمع را آمده پيش اوضاع نتواند که بود آن از تر زرنگ

 روي قيد بی که رفت عسلی چشم دخترک سمت به خواست را مهسا و مهران عذر محترمانه وقتی

 .... ميکرد نگاه او به تفريح با بودو نشسته مبل

 ...!گمشيد گفت آخر ودست....کرد بارش بود لياقتش که هرچه و گرفت مانتويش ي گوشه از

 خورد سر پايش ميز، به مانده قدم چند اما آمد سمتش به پر توپی بودبا در ي آستانه در که دختري

 ...شد واژگون و

 ..ميماليد را پايش قوزک دستی با و بود دل ته از آخش صداي

  

 را رنگش قرمز ي کوله دخترک کردو بلندش و...گرفت را بغلش زير و شتافت کمکش به دوستش

 ...شدند خارج شرکت از لنگان لنگ و برداشت را بود افتاده ايی گوشه که

 خيره بود مانده باقی سفيد هاي سراميک روي ردش که... او وِگلی خيس پاهاي جا به داريوش

 ...شد

 ...!نميکرد هم چکه خونش ميزدي کاردش

 قدري به نياز ، که بود عصبانی آنقدر... رفت ها پله سمت به و گذاشت پارکينگ داخل را ماشين

 .شود مسلط داغونش اعصاب بر تا داشت درنگ

 ...!شود دير آنکه از پيش تا ميکرد مشخص را کبوتري دختر اين تکليف امشب همين بايد

 يادش را بود ردهک قطار که حرفهايی تمام ديد در کنار آماده و حاضر را پدرش و مادر که وقتی اما

 ...رفت

 »؟...کرديد کاله و شال ، شب موقع اين افتاده ؟اتفاقی...تیسالم کجابه...  باشه خير سالم »

 ي بنده ديبا شوهر پدر...! بيمارستان ميريم داريم... ميدونه خدا که رو شرش خيرو.... مادر سالم »

 به کم خانوم عفت....  اومد بر ستمد از کاري شايد برم.داد خبر ديبا آالن همين کرده سکته خدا
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 »نداره حق ما گردن

 ...!داشت حق ما گردن به خيلی ديبا شوهر مادر خانوم عفت بود پري مامان با حق

 بزرگی لطف بود کرده خواستگاري دندانپزشکش زير به سر و محجوب پسر براي را ديبا که همين

 ...ميکردند جبران هاحاال حاال بايد که بود

 :گفت و کرد پدرش به رو افکارش به يلبخند با

 »...ميبرم رو مامان من کنيد استراحت بمونيد ايد خسته شما اگه »

 :گفت گوشش زير و کرد نزديکتر کمی را سرش پدرش

 »...بده رو دامادش دکتر و شوهر پز کی به خانوم پري نرم من اگه »

 :گفت آسانسور شدن بسته از قبل خانوم پري

  

 داره کاري ببين بزن سامان به هم زنگ يه...  بيمارستان برو سر يه توهم رداف جان داريوش »

 »..کنی کمکش

 ...!نداشت تمومی پري مامان سفارشات مطمئنا نميشد بسته آسانسور در اگر

 پري مامان که شد باعث بديش تمام با موضوع اين اما شد ناراحت سامان پدر ي سکته از هرچند

 تا بود مطمئن... ميشناخت خوب را مادرش...! کند پيدا او براي کردن شونن دختر از غير مشغوليتی

 ...ميکند فراموش را چيز همه ديبا شوهر پدر بهبودي

 ...نبود گرفتن تيشه و دادن و اره به نيازي پس

 فرنگی گوجه يک و مرغ تخم دوتا با ميتوانست....کرد پرت تخت سمت به را کتش لبخندي با

 ....آرام ذهنی وبا دغدغه بدون... دهد ترتيب یاي نفره تک مهمانی

 ....همينطور را هايش وسايل کمد... گشت بارها را اش کوله کرد زيرو را جا همه.... نبود

 ...!بود کشيده پر و آورده در بال واقعا انگار... نبود اما
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 .... بودند هم جفت هميشه که هايی همان ، رنگش سفيد مخملی ازکبوترهاي يکی

 داشتندو جان گويی که بود آنها ي دلبسته آنقدر.... ها کبوتر اين بود جانش...نبود آنها از يکی حاال

 ...ميکردند بغو بغ راستی به

 :گفت رويی ترش با و کرد جمع را صبحانه ي سفره کنان غر غر سروي مامان

 نيست معلوم قتهو چند يه اصال...ها نميدن راهت دفعه اون مثل شد دير ات مدرسه برو بيا شيدا »

 »؟...شدي عاشق نکنه... اومده سرت اليیب چه

 وقت هيچ شود پيدا کبوترش اگر که داد، قول خدا به نذرکردو اصال... چند کيلويی عاشقی و عشق

 ...نيفتد عاشقی و عشق فکر به

 .کشيد بيرون کمد داخل از را سرش کالفه و گم در سر

 »...آورد سوغاتی برام مشهد از جون عزيز که یهمون نيست ايم پارچه کبوتر سروي مامان »

 :گفت و زد نمکی لبخند جان عزيز

 »...ميخرم برات ديگه يکی مشهد رفتم که تابستون امسال نخور غصه...  ننه نداره عيب »

  

 ...کوبيد زمين روي پا دبستانی هاي دختر مانند

 »...!رهنميخو من درد به ديگه يکی ميخوام خودمو کبوتر من جون عزيز »

 ي گوشه همچنان قند که حالی در کشيدو هورتی را چايی و انداخت هم راروي دردناکش پاهاي

 :گفت بود لبش

 »...خوشه که جايی بره بگذار اين، غير برميگرده باشه بومت جلد کبوترت اگه »

 :گفت مادرش روبه ميخنديد که حالی در و کرد محکم را ش کمربند آقاجان

 سنش از ميگی هی نيست شوهرش وقت و است بچه اين ميگم بگير تحويل خانوم عزيز بيا »

 ...بازيه عروسک فکر به تازه خانوم... ميگذره
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 :گفت آقاجان به رو و کرد حافظی خدا سريع و تند داشت عجله دليل بی که شاهين

 يادتون... يمبخر هم بر لکه ي شوينده مواد بريم بايد امروز.  داريم کار کلی....شد دير ديگه بريم »

 »...!نرفته که

 هميشه که بود شبيه گولی و گيج »کريم يا» به بيشتر... نبود روزه هر مهاجم ي پرنده امروز شاهين

 .مينشست حوض لب

 .... !بازه حياطتون در که بازم کجاييد؟.... سالم صابخونه »

 ... نقد به دست اي لطيفه هميشه و...خنده هزار و داشت لب يه هميشه بودمانند عطيه عمه صداي

 ي گوشه اشک خنده از دو هر و.ميگفت گوشی در سروي مامان براي هم را هايش هيجده مثبت

 ...!بودند نوبري خودشان براي شوهر خواهر و شوهر مادر و عروس اين. ميشد جمع چشمشان

 :گفت دادو گردنش به تابی سرمست ش دختر صداي شنيدن با جان عزيز

 معلمت تا برو تر زود ننه هم تو شيدا...  است زنونه جمع...  برو و گيرب و پسرت پرويزدست »

 »...نکرده دعوات

 ...کرد کيش کيش خودش روش رابه همه جان عزيز

 خبرهايی امروز خانه اين در که نشود متوجه که آنقدر نه اما بود اش گمشده کبوتر درگير ذهنش

 ...!هست

  

 .ميکرد صبر ميگشت بر مدرسه از که ظهر از بعد تا بايد فقط...! زود خيلی.... فهميد می

*** 

 به نا سرماي اين توي شلوغ کاري روزه يک بعد.  بود پنج ساعت برگشت بيمارستان از وقتی

 . کند دور تنش از را کاري روز يک خستگی ميتوانست گرم ي قهوه يک فقط پاييزي هنگام

 دفترش سمت به ميخواست شد بلند حترامشا به محسنی و زد ايی دلبرانه لبخند مهسا ورودش با
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 ترين محکم با درهم هاي اخم با ، بود نشسته انتظار صندلی روي که ديد را کبوتري دختر که برود

 :گفت توانست می که لحنی

 »...!نده راهشون ديگه نگفتم مگه دارند چيکار جا اين خانوم اين محسنی آقاي »

 از که تمسخري کشيدبا دستی ناز با بود زده بيرون شال زير از که را اش شرابی موهاي به مهسا

 .بودگفت پيدا لحنش

 »...عروسکش دنبال اومده مهندس آقاي »

 تکان شده چه معناي به را سرش کرده گره ابروهاي با و چرخيد محسنی سمت به گيج داريوش

 .داد

 :گفت آمدو بيرون آبدارخانه از سراسيمه لطفی خانوم کند باز لب محسنی که اين از قبل اما

 جان به کردم جارو را جا همه من نيست شرکت توي عروسکش گفتم بهش خدا به مهندس آقا »

 »....  باشه رييستون اتاق توي شايد ميگه...نديدم عروسکی ام بچه

 مال... پايش زير ي زباله سطل کنار درست بود افتاده ميزش پاي زير که ايی پارچه کبوتر اون پس

 .بود دختر اين

 ...!شد می ادب بايد دختر اين...  نکرد را کار اين اما گرداند بر او به را آن توانست می

 :گفت تفاوتی بی با و دوخت به را سردش نگاه

 »تسالم به....  گفت چی لطفی خانوم که ديدي »

 .داد ادامه محکم لحنی با رفت می دفترش سمت به که حالی در سپس

  

 بياريد تشريف هم شما مظاهري خانوم....  اتاقم بيار شکر با يظغل ي قهوه يه لطفی خانوم »

 »دارم کارتون

 داخل به شود شيدا بغض ي متوجه آنکه بی و نشست لبش ي گوشه رضايت ازسر لبخندي مهسا
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 .رفت داريوش اتاق

 :گفت دلسوزي سر از ديد او وروي رنگ بی و سفيد لبهاي روي را شيدا بغض که لطفی خانوم

 خوبيت بخره برات خيابون کنار بساطی از مياد که شاعبدالعظيم از ميگم پسرم به مادر نخور غصه»

 »...کنی بغض غروبی دم نداره

 . باشد شده رامتوجه او حرفهاي از کدام هيچ آنکه بی شد خارج ساختمان از شيدا

 .بود کرده پرواز او بوم از ش کبوتر راستی به

 .نشست عطيه عمه دختر فرناز هاي شانه بر اقبال و بخت شاهين بار اين

 شاهين وقت چند اين شدن»  ياکريم»  پس... کرد خواستگاري شاهين براي را فرناز سروي مامان

 ... !بود گيرکرده عطيه عمه ميزه ريزه دختر پيش بالهايش. نبود علت بی هم چندان

 ميگويندو عطيه مهع به را خواستگاري جريان صبح ، نداشت سراغ جايی فاميل ازاين تر خوش سر

 ....!ميگويد... نجاتی آقاي همسرش به او روز همان ظهر

 يک با همراه اش دردانه ي نوه و گلش دسته عروس و پسر همراه به جان عزيز... روز همان شب و

 . رفتند خواستگاري به سفيد رز گل دسته

 بی و ساده طور همان.. ختمياندا اش کودکی دوران هاي بازي خاله ياد به را او فاميل اين هاي کار

 ....پيله و شيله

 مسخره چنان سفيد گل دسته اون و ميزد برق بود خورده اتو بس از که مشکی کت اون با شاهين

 ختم مراسم به اينکه تصور به ها همسايه شک بی نبود لبهايش روي خنده اگر که ميرسيد نظر به

 ...ميگفتند تسليت او به ميرود

 . کرد کار عقلش از تر جلو زبانش سر آخر

 »...!ميخريدي قرمز رز... خواستگاري ميري داري تیسالم نا ؟... سفيد چرا خريدي گل که تو خب »

  



 

 36 

 »...!عشقه ي نشانه سفيد ؟رز... ميدونی چه تو...! نکن فضولی تو »

 یگاگول هر ديگر اما بود نشده عاشق که درسته.  ماند باز نيمه دهانش تعجب از هم باز بار اين

 گوج و گيج »ياکريم» يک او نبود گاگول که شاهين هرچند.... عشقه نشان رزقرمز که ميدانست

 ...!همين فقط بود عاشق

 چرا باشد خواستگاري ي جلسه توي نداره خوبيت دختر که خانوم عزيز ي توصيه به و رفتند همه

 .دنبردن باخود را او ، بيافتند کور گره بختش ناکرده خدايی است ممکن که

 ...! ميرسيدند هم به عاشق کبوتر دو اين عوض در اما.  شد گم کبوترش

 و بود برده ارث به مادرش از که ي وخنده...  ومعوجش کج دندانهاي آن با افتاد فرناز ياد به

 .بود زده ليسش مار انگار که صورتی

 .... !بود سليقه ته هم شاهين

 لطيف را غبار و دود پر شهر پی در پی باران آن بعد پاييزي هواي. کرد پارک خيابان کنار را ماشين

 . بود کرده تر

 .رفت شرکت سمت به و برداشت را کيفش

 ي زباله سطل جان به ايی گربه مثل که ، بود کبوتري دختر همان نداشت باور ميديد که آنچه

 .بود افتاده شهرداري

 ...ايستاد اش قدمی چند شدودر نزديک او به کمی

 »؟....ميکنی چيکار داري »

 رييس همان بود خودش. برگشت صدا صاحب سمت به و کند زباله سطل از دل هراس با شيدا

 ...! افاده و فيس پر مرغی

 .شد متعفن هاي زباله کردن رو زير مشغول دوباره و برگرداند را سرش تفاوتی بی با

 »باشم شما رياست مزاحم ديگه جا اين نميکنم فکر...  ميگردم کبوترم دنبال »
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 :گفت بود کرد پيدا ايمان دختر اين عقلی بی به که داريوش

  

 شب هر شهرداري.... ميگردي دنبالش ها زباله توي حاال شده گم کبوترت پيش روز دو دختر آخه »

 »...ميکنه تخليه رو ها زباله

 .ميزد قدم اعصابش روي زيادي مرغی رييس اين برداشت ها زباله از دست شيدا

 دو هر ها زباله گفت شرکتتون مستخدم لطفی خانوم...  مرغی رييس آقاي توناطالع محض »

 »...ميکنه خالی بار روزيک

 را آن سرعت به اما نشست لبهايش پشت تا ايی خنده مرغی رييس ميگفت او به کبوتري دخترک

 :گفت کشيدو درهم را هايش اخم کند گيري جلو پيشامده جو از اينکه براي و کرد جمع

 »؟...ميکنه بارخالی يک روز دو هر هارو زباله که گفت بهتون خودش لطفی مخانو »

 گوشه و شد پاچه دست ميکرد بازگو را قلب خوش لطفی خانوم راز اين نبايد شد متوجه که شيدا

 ...گرفت بود رفتن حال در که را داريوش کت ي

 کنم فکر نگذاريد... تگف رو اين من براي سوزي دل سر از باشيد نداشته بهش کاري تروخدا »

 ».شدم کسی کارشدن بی باعث

 .ايستاد روبرويش و برگشت کامال سمتش به داريوش

 »؟...ها زباله جون به افتادي خاطرش به که چيه عروسک اين آخه »

 در را بود آويزان رنگش قرمز ي کوله از که کبوتري و آورد در را مصرفش بار يک دستکش شيدا

 .گرفت دست

 »...  هام بچگی از قشنگ خاطر يه... شانسه ي سکه جور يه من واسه بوترک جفت اين »

 .بگذارد خرافاتی دختر اين سر به سر کمی نميآمد بدش بود، خرافات ته ديگر دختر اين

 »؟...مياره شانس باشه داشته رو ها کبوتر اين هرکی ميگی بعنی »
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 . داد تکان را سرش شيدا

 :پرسيد و گرفت ايی رچهپا عروسک از را نگاهش داريوش و

  

 »؟...باهاته شانس هنوز پس داري ديگه يکی که تو »

 کسی براي و مياره شانسی بد من براي هم ها اون از يکی کردن گم اما دارم ديگه يکی درسته »

 »...!شانسی خوش ميکنه پيدا که

 :پرسيد شيطنت پراز داريوش

 »؟...اش ماده يا شده گم نرش حاال »

 : گفت صادقانه اما کرد حس را او تمسخر پر لحن شيدا

 »شده گم نرش جفت »

 مهسا رسيدن با اما اوست پيش کبوترش بگويد که ميخواست نداشت اعتقادي خرافات اين به

 .شد ساختمان راهی و گرفت کبوتري دختر از چشم

 .ميداد پس را کبوترش فرصت دراولين

 ....!بستند خيابان سر ي محضرخانه در فقط کهبل....آسمانها در نه را دايی پسر و عمه دختر عقد

 که داشت عجيبی اعتقاد آمدو چادرگلدارش همان با جان عزيز که بود نزديک آنقدر خانه محضر

 ...!است يوم خوش چادر اين

 ماليم صورتی رژلب يه آرايشش وتنها.... سفيد شالی با پوشيد رنگ شيري مانتوي يه هم فرناز

 ...بود افتاده راه اش نيمه و نصفه عروس همين براي شاهين دهان آب و... بود

 دو و....شد معصوم چهارده نيت به سکه چهارده فاميل پسران و دختران تمام رسم به هم مهريه

 ....دوماد و عروس دست زينت نگين بدون ساده ي حلقه

 کباب جوجه و چلوکباب نه البته... بودند داماددعوت پدر منزل شام صرف به فاميل ي همه هم شب



 

 39 

 ....!شيرازي ساالد با و سبزي قرمه فقط بلکه.... 

 ...رفت هوا به که بود..  ها چه چه و...ها به به هم بعد

 يه براي تا نداري موبايل چرا که زد غر کلی هم بعد و. گفت ايی جانانه تبريک و زد زنگ هم پرستو

 ....شود رد خانه فليترينگ سد از نباشد مجبور ساده تماس

 ..بود موبايل شی ترين اهميت بی يشان خانه در

  

 موبايل به نيازي پس سواد نه و داشت حسابی و درست چار چشم نه خودش قول به جان عزيز

 !نداشت

 ي دلبسته عجيب و داشت سالن ي گوشه قري قر تلفن اون به وافري ي عالقه هم سروي مامان

 .بود آن

 مغازه غروب تا صبح از من» که بود اين استدالش ،و نداشت تکنولوژي اين به اعتقادي هم آقاجان

 پس... دارد موبايل که هم او ميروم بيرون شاهين با هم هميشه و... دستم کنار هم تلفن و هستم

 »بدهيم هدر پول ندارد لزومی

 غير دست به تا ميکرد مواظبت آن از سري ي محموله مثل هم او که داشت موبايل فقط شاهين

 ...!نيفتد

 ...نميکرد حساب آدم کسی هميشه مثل که هم را بينوا ايشيد

 و آمد کش کرج اتوبان ي اندازه به زبانش که کرد اصرار آنقدر مويابل گوشی خريدن براي بار يک

 :گفت عينک پشت از شده نازک چشمانی با جان عزيز آخر دست

 ؟...!شده بلند سرش زير دختر اين هست حواست سروناز »

 »...ميکنم کوتاهش خودم جون عزيز شيدنبا نگران شما »

 ...آمد گيرش دمپايی لنگه يک موبايل گوشی جاي به روز آن و
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 دوران بازي خاله همان به شباهت بی که اش سادگی تمام با خوشبخت زوج دو اين پيوند

 .افتاد عيد براي عروسی قرار رسيدو پايان به...! نبود کودکيش

 نکرده حل هاي تمرين و فيزيک و رياضی جبرانی کالس و اش گمشده کبوتر ياد به وقتی شب آخر

 .رفت هوا به دود مثل خوشيش تمام.... فرداافتاد ي

 بايد امروز بود،و نکرده حل را فيزيک تکاليف نداشت، دم و شاخ ديگر که بودند کالس تنبل شاگرد

 ...ميکرد حل تخته پاي را آن

 جايی بودو گذشته شب باران غرق فلزي نيمکت. ايستاد ايستگاه داخل شد پياده که اتوبوس از

 ....نبود تکاليف حل و نشستن براي

  

 پله راه توي ميتوانست بود باز ساختمان ورودي در افتاد، مرغی رييس همان ساختمان به نگاهش

 مدرسه زنگ تا دقيقه هنوزبيست... کند حل مدرسه هاي بچه چشم از دور به را تکاليفش آن هاي

 .رساند ساختمان به سرعت به را خودش و پوشاند عمل جامع را فکرش هب داشت فاصله

**** 

 ...بود عمرش روزهاي بهترين از يکی شک بی گذشته روز ده

 ...داشت معجزه بوي و رنگ بيشتر که اتفاقاتی

 زير به هم آن بود شده مرغداري کنار زمين فروش به حاضر...  طماع و گرد دندان ي فروشنده

 ...شرايطی هم آن بازارو قيمت

 براي وامشان بادرخواست تر مهم ازآن و بود شده موافقت مرغداري ي توسعه توجيحی طرح با

 ....بودند کرده موافقت کارخانه احداث

 .بود رفته در دستش از شمارش که بود داده رخ برايش روز ده اين در خوب اتفاقات آنقدر

 ...شد نساختما وارد و کرد پارک خيابان کنار را ماشين
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 به کتابش و دفتر بود نشسته پله روي که حالی در کبوتري دختر...! نداشت باور ميديد که آنچه

 .بود غريب و عجيب چيزش همه دختر اين...بود نوشتن حال در تند تند بود پهن ايی شلخته شکل

 .ايستاد سرش يباال

 »تره؟ پايين متر چند مدرسه...گرفتی اشتباه مدرسه با رو اينجا نميکنی فکر »

 ...افتادند تق تق به گردنش مهرهاي که بلند را سرش چنان صدا شنيدن با شيدا

 انگار که ميکرد نگاهش وجوري بود ايستاده سرش يباال ومرتب شيک که بود مرغی رييس آقاي

 ...!است گرفته مجرم

 :گفت نوشتن حين در شدو نوشتن مشغول و کرد خم دفتر روي را سرش دوباره و کرد یسالم

 مسئله اين اگه ميخوره زنگ ديگه ي دقيقه ده نگذاريد سرم به سر امروز مرغی آقاي خدا ترو »

 »...ميره آبروم نکنم حل هارو

 :گفت و کرد جمع را اش خنده باز داريوش

  

 »؟....!تکاليفه نوشتن وقته االن....  دوما مرغی نه...  فروغی که اوال »

 :گفت وار ناله انداخت شا مچی ساعت به نگاهی کالفه شيدا

 زنگ االن رفت و شدم بدبخت... واي...  بنويسم نشد فرصت بود برادرم کنون عقد ديشب »

 »کنم حل هارا مسئله اين نميتونم هنوز ومن ميخوره

 »...بگذره خير به کن دعا» اوگفت به رو و کشيد اش کوله از آويزان کبوتر تک به دستی سپس

 ....بود او گروگان بود مدتی که افتاد مخملی کبوتري ياد به او ي ختهآوي کبوتر ديدن با داريوش

 ...آورد می شانسی خوش اش يابنده براي کبوتر ميگفت که بود دختر اين با حق شايد

 نگاهی و کشيد او دست زير از را دفتر و شد خم بود ميزش کشوي گروگان که عروسکی حرمت به

 ...انداخت آن به
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 :گفت او تعجب با داريوش که کند ضاعترا ميخواست شيدا

 »؟...آسونه خيلی که ها مسئله اين...  ضعيفه فيزيکت ببينم »

 حل به شروع سريع و آورد در کتش جيب رااز خودکارش باشد او جواب منتظر آنکه بی سپس

 ....رياضی دوتا و فيزيک مسئله سه... کرد کردن

 را هايش وسايل بالفاصله مدرسه زنگ صداي شنيدن با ميزد برق چشمانش خوشی از که شيدا

 :گفت...ميکرد نگاهش لبخند با که داريوش رو و ريخت اش کوله داخل و کرد جمع

 » بگذاري پولتون روي پول امروز شااهلل ان نکنه درد دستتون »

 همراه به که ديد را اش کوله از آويخته کبوتر داريوش.  شد خارج ساختمان در از باد مثل سپس و

 .بود آمده در پرواز به او

 بسته دوساله قرارداد تهران هاي مارکت بزرگترين از دوتا با. شد مستجاب کبوتري دختر دعاهاي

 . بگيرند آنها از را هايشان مرغ تمام تا بود

 ...ميرفت مانور شرکت در پيروزي اين از فاتحانه مهسا و شناخت نمی پا از سر خوشی از مهران

 رقيب تمام ميتونيم قراردادها اين و وام اون با شد زنده شرکت روز ده ينا توي کن باور داريوش »

 »...بازار تازه يکه بشيم و بزينم کنار رو ديگه هاي

  

 داشت برنمی داريوش از چشم که حالی در ناز رابا آن سپس و نوشيد را اش قهوه از مهساکمی

 .گذاشت ميز روي

 دور يه... مهمونی کنم دعوتتون امشب بديد اجازه شده تکميل تون خوشی که حاال مهندس آقاي »

 »..مياد هم مهران است دوستانه همی

 در را افسارش دختر اين که مياد اجازه نبايد ميشد شروع دوستانه هاي همی دور اين از چيز همه

 . بگيرد دست
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 »دارم کار جايی امشب...  کنم قبول رو دعوتتون نميتونم ولی مظاهري خانوم ممنون »

 .گرفت را ميانه مهران اما....شد پنچر واقعی معناي به سامه

 »...اوکی باش ساتش سورو و شام و دورهمی فکر به تو من با داريوش مهسا نباش نگران »

 رفتن براي ميل بی چندان هم خودش که هرچند آمد نمی بر قطعا مهران نرم و چرب زبون پس از

 . نبود

 »ميکنم رو خودم سعی ولی نميدم قول »

 اندي و سال يک اين در مهران» ...ميايم حتما »يعنی داشت معنا يک فقط ميکنم را خودم سعی

 .بود شناخته خوب را فکر خوش و جوان رييس اين

*** 

 کرده حل تبحر با مرغی رييس آقاي که هايی مسئله تمام بود عمرش هاي بهترين از يکی روز آن

 نگاه بود مانده باز نيمه دهانش تعجب از که نرگس به فاتحانه کرد حل تخته پاي اشتباه بدون بود

 ...کرد

 خاک به را راضی خود از زرنگ شاگرد اين پوز تا شده پيدا يکی خرهباال که اين از خوشحال کتايون

 :گفت کالس ته از....  بمالد

 ...!» دانشمندي خودت براي... فتحی قلی...  ايول»

 ...بود نشده معجزه که حاال تا صبح از وگرنه...  مرغی رييس آقاي لطف به فقط اما بود دانشمند

  

 پرستو.نشست جايش ميباريد،سر هايش چشم از رضايت که کريمی خانوم سر تاييد با وقتی

 ...کرد تر نزديک او به کمی را سرش

 »؟... نيستی بلد هارو تمرين ميگفتی ديشب که تو »

 »...ميگم برات طوالنيه ماجراش »
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 که آنجايی تا بود رفته شرکت به کتايون با که جايی همان از ، اولش ، اول از را راماج تمام وقتی و

 ي گوشه اشک خنده از پرستو... کرد تعريف را بود فيزيک مسئله کردن حل حال در پله روي

 .شد جمع چشمش

 ...ميشناخت خود اطراف در که بود دختري ترين داشتنی دوست شک بی شيدا

*** 

 .دانست رانمی اش جوري چه اما... ميکرد جبران بايد را یمرغ رييس لطف اين

 جيبی تو پول چقدر مگر گذشته آن از...نداشت معنايی غريبه مرد يک براي هديه و کادو خريد

 ...بخرد هديه بتواند که ميگرفت

 چندان نبايد سن، سال سی حداقل با مردي براي هم عروسک خريد... نداشت مناسبت که هم گل

 ..باشد جذاب

 ...شيرين البته و ناب و بکر هاي فکر آن از يکی...  رسيد ذهنش به فکري ناگهان

 .شکستند می دست و سر برايش جانش آقا و شاهين که همانهايی از....!  ميپزد شيرينی برايش

 .ميکرد پنهان پشتی پشت را خودش سهم هميشه وعزيزجانش

 ...داشت بسيار حرتب آن پختن در بوداما بلد را شيرينی نوع يک همين

 دست کار که ي جعبه درون سليقه با و ريخت پسته را رويش شد دفعه هر از بهتر شيرينی و

 ...گذاشت بود پوشانده را آن براق و قرمز کادويی کاغذ با بود خودش

 از دور به تا بودند کمين در مدام دو هر و بود شده اضافه او به هم فرناز حاال بود کم خودش شاهين

 ....بگذارند دهانشان درون را ميزه ريزه هاي خوشمزه اون از يکی پنهانی شيدا چشم

  

 شکمو شوهر و زن اين تا گذاشته کنار پرستو براي را ها اين بگويد دروغ به شد مجبور هم آخر

 ....بردارند سرش از دست
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 به رو ميکرد پنهان پشتی پشت را خودش سهم هميشه مثل که حالی در جان عريز شب آن

 :گفت پسرش

 »...!ام بچه ميپزه هايی شيرينی چه ببين کنی عروس رو شيدا وقتشه ديگه پرويز »

 .ميکرد نگاه شيدايش به حض با جان عزيز تعريف اين از خوش سر سروي مامان

*** 

 ...نداشت خوشی ي خاطره بود آمده اينجا به که باري آخرين از.  شد شرکت داخل مردد

 . بود برده فرو کامپيوترش در گردن تا را سرش ميزش پشت پروفسوري ريش منشی

 و ميکرد تشکر ميدادو را شيرينی تر زود هرچه بايد ، نداشت فاصله بيشتر ربع يک مدرسه زنگ تا

 ...ميرفت

 را او... ايستاده روبرويش کادويی ي جعبه يک با که ديد را شيدا و گرفت مانيتور از چشم محسنی

 دنبال به فرداش و بود آمده اش آکله دوست همان با شب آن که بود، دختري همان شناخت

 .کرد زيرورو را شرکت...اش گمشده عروسک

 »...!نيفتاده اينجا عروسک گفت که لطفی خانوم... ميخواي چی ديگه »

 ..کرد جا به جا دست در را شيرينی ي جعبه پاچه دست و هول شيدا

 »...ببينم رو سريي آقاي اومدم نيومدم عروسکم براي...نه نه »

 ..نشود شاکی اين از بيش منشی تا گرفت فاکتور را اش مرغی

 ...نداشت را فروغی آقاي وتخم اخم حوصله کند باز سرش از را او شده هرطور ميخواست محسنی

 »؟...داشتی قبلی وقت »

 ده...راميکرد ش تصور که بود آن از تر مهم انگار مرغی رييس اين... برآمد نهادش از اه شيدا

 .ميخورد مدرسه زنگ ديگر دقيقه
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 دختر همون بگيد بهشون فقط...نميشم مزاحم زياد ندارم باهاشو کوچولو کار يه کنيد باور... ندارم »

 »...ميفهمند خودشون اومده کبوتريه

 برداشت را گوشی حرف بی کبوتري دختر لفظ از متعجب محسنی

 ..» ببيند رو اشم ميخوان که هستند اينجا خانومی رييس آقاي »

 " پرسيد جدي و محکم داريوش

 »؟...نکردند معرفی رو خودشون چيه اسمشون »

 :گفت و انداخت دخترک به نگاهی چشمی زير محسنی

 »...!کبوتري دختر ميگن.. چرا »

 . نشست هايش لب روي لبخند کبوتري دختر اسم شنيدن با داريوش

 از ميشد پر روزش ميديد را او هروقت که را،چ بود اقبال و شانس ي سرچشمه شک بی دختر اين

 ...خوب اتفاقات

 »...بياره بگو لطفی خانوم به هم قهوه تا دو...داخل بيارن تشريف کن شون راهنمايی »

 :گفت دخترک به رو بود شده گرد که چشمانی با متعجب داشت تندي برخورد انتظار که محسنی

 .داد نشان را دري دست با سپس» ..داخل ببريد تشريف ميتونيد »

 .شد داخل کشيدو اش مقنعه به دستی شيدا

*** 

 را شسالم جواب رويی خوش با بود گرفته نيک فال به صبح رااول کبوتر اين ديدن که داريوش

 .داد

 .گذاشت ميز روي را جعبه و شد نزديک ميز به آهسته قدمهاي با شيدا

 ...:پرسيد و انداخت زيبا فانتزي ي جعبه به نگاهی متعجب داريوش

 »؟...منه مال اين »
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 ...مطلب اصل سر رفت سريع همين براي بکشد خجالت و کند و ناز که نداشت وقت انقدر

  

 ...» رياضی و فيزيک هاي مسئله حل بابت تشکر براي...  پختم خودم رو ها شيرينی اين »

 وانيل خوش بوي هجعب در کردن باباز... کرد باز را آن دور رنگ قرمز ربان و رابرداشت جعبه

 ...کرد معطر را نفسش

 »...خوبه خيلی که بوش... هوم »

 ...ميشد آب دهان در و...بود خوشمزه و ترد... گذاشت دهانش درون هارا شيرينی از يکی سپس

 ...!است شده يونيک اينقدر اش مزه که کرده آن خرج چيزي چه نميدانست

 »...است خوشمزه خيلی که هات یشيرين...!  ضعيفه فيزيکت و رياضی فقط انگار »

 »جان نوش» :گفت نرم و درخشيد چشمانش خوشی از شيدا

 هاست رييس مخصوص که ژستی همان با داريوش و... آمد صدا به ايی تقه با در هنگام همين در

 :گفت

 »داخل بفرمايی »

 بويش هک قهوه دوتا و شد وارد دست به سينی قلب خوش و سيما خوش زن پير همان لطفی خانوم

 ...شد خارج و گفت ايی اجازه با و...گذاشت ميز روي بود کرده پر را اتاق تمام

 »...بخور بشين.... بچسبه بيشتر ها شيرينی اين قهوه اين با کنم فکر»

 :گفت و کرد جا به جا کتفش روي را اش کوله بود لبش روي لبخند همچنان که درحالی شيدا

 برم ولی با بايد برسم دير اگه خورد پيش ي دقيقه پنج مدرسه زنگ برم بايد من جان نوش »

 »...خداحافظ.. کمکتون بابت ممنون بازم.. مدرسه

 .شد خارج شرکت از بسرعت شود منتظرجوابی آنکه بی بعد و

 جعبه در ، بخورد را همش نيامد دلش کرد نگاه خوشمزه ي وميزه ه ريز هاي کوچولو آن به داريوش
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 ...شده گرفته گروگان کبوتر همان کنار گذاشت، ميزش شويک داخل را آن و بست را

 ....!ميشد زياد داشت کبوتري دختر اين از هايش يادگار

 ...آورد می شانس برايش قطعا پا گريز کبوتر اين

  

 ...شد برگزار نحوه بهترين يه کاريش هاي قرار تمام که شد مطمئن وقتی را اين

 که هم مادرش نميکرد، شکايت سينه ي قفسه درد از و ودب بهتر هم پدرش عمومی حال روزها اين

 اين از و بازي خاله حال در مدام شوهرش بيماري ي بهانه به بود گرم ديبا شوهر مادر با سرش

 ...ميکردند برگزار روضه ي جلسه و ميکردند پهن ابوالفضل سفره... بود خانه آن به خانه

 ...شدن انجام حال در هم اش کارخانه احداث اوليه کارهاي

 کمتر مرغداري کارگران و شرکت کارمندان به که آنقدر... داشت بهتري حال هم خودش روزها اين

 .بود شده تر ماليم قدري ميدادو گير

 :گفت معترض و نوشيد را اش قهوه از ايی جرعه مهران

 بهتري نوشيدنی بابا... دادي خوردمون به قهوه پيشت اومدم وقت هر بس از شديم خفه بابا »

 ...!نده خوردمون به قهوه قدر اين االقل نداري

 ...نياورد خودش روي به اما.. ميکرد درک خوب بهتر نوشيدنی از را منظورش

 »...!بياره ميوه آب برات ميگم لطفی خانوم به اومدي که دفعه اين »

 »...فروشم زغال عمريه يه خودم که ميکنی سيا رو من داداش خودتی »

 : گفت ميرفت که حالی در و شد بلند جايش از سپس

 کارگرهارو زبون تو باشه هرچی ، نيست بد بياي تونستی هم تو....  مرغداري ميرم سر يه دارم »

 ...امشب انداخت داري کار گفتی که تو خاطر به رو ديشب قرار مهسا ضمن در...! بلدي بهتر رو

 »..بگذرم »داف درو» از پر و توپ مهمونی هي از نميتونم توکه، خاطر به.. ميکنم نابودت خودم نياي
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 »...گرفته رو جلوت کی برو تو خب »

 »...ميکنه کنسل باز نياي هم امشب گرفته تو خاطر به رو مهمونی اين که جاست همين بدبختی »

 ....ميکرد جمع را حواسش بايد ميشد خطرناک کم کم مظاهري مهسا

 ...ميزد نبض پر هايش شقيقه و.کرد می درد پيش شب مزخرف مهمونی بابت سرش هنوز

 ...است مهسا دايی به متعلق ميگفتند که ، شد برگزار مدرن و شيک يیالوي در درلواسون مهمانی

  

 و بهانه وبا ميکشيد سر نوشيدنی پيک ، پيک و داشت تن به خواب لباس لُختی به لباسی ومهسا

 .ميچسباند او به را خودش بهانه بی

 و ميشناسد قديمی دوست و آشنا يه از بيشتر چيزي مهسارا...  مهران فهميد که بود آنجا تازه و

 ...!فهميد داشتند هم با که مشترکی خاطرات از را اين

 ...بگذارد فراتر پا مرزش از نميگذاشت که داشت هايی باور هنوز ولی... نبود خشکی و متعصب مرد

 اين در مهسا قطعا و... بود»  دختر یوپاک نجابت» داشت اهميت هرچيز از بيش برايش که چيزي

 ...نداشت جايی دايره

 .بفرماييد گفت و گرفت خيابان از چشم در ي تقه صداي با

 "گفت دست به کاپشن محسنی

 »؟...نداريد من با کاري ميرم دارم منم اجازتون با رفتند همه... مهندس نباشيد خسته »

 ...کشيد اش خسته چشمهاي به دستی

 »..ميکنم قفل رو شرکت در خودم من ببريد شريفت شما ممنون »

 .شد خارج شرکت از و برداشت را کتش...  محسنی رفتن از بعد

 گاه خدا نا و... گرفت را وجودش تمام سرما که آنقدر ، داشت اي گزنده سوز پاييز سوم ماه هواي

 ...شد کشيده خيابان سوي آن اتوبوس ايستگاه سمت به چشمش
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 نيمکت روي... ميکرد عمل خطر چراغ مثل دور از قرمزرنگش ي کوله»...  کبوتر» بود خودش هم باز

 . بود نشسته ايستگاه

 رساند او به را خودش بلند قدمهايی با

 ...کرد سالم تند و شد بلند جايش از سرعت به شد پاچه دست کمی ديدنش با شيدا

 : گفت و آورد باال را مچش نمادين و گذاشت پاسخ بی را جوابش داريوش

 ....» ونيمه پنج هم حاال و ميشه تعطيل دونيم ساعت مدرسه ميکنم فکر »

 .کرد نگاهش سوالی وسپس

  

 :گفت وپرشتاب تند بکند او درباره ناجور هاي فکر شودو تفاهم سوء دچار مبادا که ترسيد شيدا

 »شدم تعطيل تازه و داشتم فيزيک جبرانی کالس خدا به »

 يا بود او غير دختر هر اگر ، بود ساده زيادي دختر اين بگذارد، شسر به سر کمی نميآمد بدش

 :گفت لبش ي گوشه ي لبخند با...ميافتاد زنی مخ فکر به يا ميدادو جواب آميز توهين

 »؟...داري مشکل فيزيک با هم هنوز مگه »

 :گفت سپس... نه يا ميببيند اتوبوسی ببيند تا کرد نگاه خيابان انتهاي به شيدا

 »...سابقه افتضاحيه همون به ام رياضی و فيزيکم هنوزم...! نشده که زهمعج »

 با و گرفت را مانتويش آستين ي گوشه داريوش بود شده قرمز لبو مثل سرما از کبوتر دماغ نوک

 :گفت و کشيد خود

 »ميزنی يخ سرما از داري ميرسونمت جايی يه تا من بريم بيا »

 .ايستاد جايش سر همين براي... شود راههم مرغی رييس اين با نميخواست دلش

 »ترم راحت اتوبوس با نميشم مزاحم »

 . ميکرد شک بودنش کبوتر به ميگفت اين غير چيزي اگر
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 ...کشيد و گرفت تر محکم ديگر بار را آستينش ي گوشه

 ثانی در... هوم...ميکنه اعتماد پزه می خوشمزه شيرينی براش که دوستی به آدم...  بريم بيا »

 »...تره راحت اتوبوس از من ماشين باش مطمئن

*** 

 واحد شرکت اتوبوس از نميدانست هم را اسمش حتی که بلندش شاسی ماشين:  ميگفت راست

 کرده آگين عطر را فضا تمام که ايی مردانه عطر خوش بوي آن با. بود تر گرم و راحت مراتب به

 ...بود

 ...!است شد نورد فضا سوار ميکرد حس و شدمي ماشينی چنين سوار که بود بار اولين اين

 :گفت بود دوخته چشم خيابان به حرف بی و ساکت که او به نگاهی نيم داريوش

  

 »...کنم دور دور جوري همين من ميخواي يا ميدي رو خونتون آدرس »

 را او بلند شاسی ماشين جو اينقدر اما... ميگفت را آدرس پيش ريع يک بايد شده شيداشرمنده

 بود کرده فراموش که بود رفتهگ

 »...داريد نگه تر جلو کمی لطفا... نبود حواسم...  ببخشيد »

 :گفت فورا نميخواست را کبوتر شرمندگی که داريوش

 »...!بشن نگران ات خانواده و خونه ديربرسی نميخوام... بشی پياده زود که نگفتم رو اين »

 ...خودش ريايی بی و ،سادگی همانند لبخندي زد محجوبی لبخند شيدا

 مامانم مطمئنم و ماست ي کوچه خيابون انتهاي کنيد باور ولی هستيد فکرمن به که ممنون »

 »...بکنند ناجور فکر موردم در نميخوام هستند من منتظر کوچه سر آالن ومادربزرگم

 .بود دلنشين هايش سادگی تمام با کبوتري دختر اين

 »..کنی معرفی رو خودتت نميخواي رونميدونم شما اسم هنوز من خب »
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 ...!اولش ضايع قلی با دوسيالبی فاميلی همان به رسيد بازهم...  آخ

 ...ميکند نجوا گويی آهسته و نرم آنقدر گفت آهسته

 »...هستم فتحی قلی »

 :پرسيد شدو وسيع ش لبخند داريوش

 »..پرسيدم رو کوچيکتون اسم فتحی خانوم »

 :گفت ادب رسم به ناچار به. ميداد نشان که بود آن از تر بال مرغی رييس آقاي اين

 ... سادگی همين به... فتحی قلی شيدا شيداس کوچيکم اسم »

 .... نبود نازهم و عشوه صدايش در حتی.... بود ساده»  سادگی همين به» ميگفت راست

 ...!ساده ي ساده...  بود خودش

 .» هستم فروغی داريوش هم من قعوا در ولی...  مرغی آقاي ميکنی صدام که ميدونم »

  

 از بيشتر بود مردد بزند ميخواست که حرفی براي....داشت نگه خيابان کنار و زد راهنما داريوش

 بود،يکباره کرده پيدا لحظه آن تا دختر اين به که هاي باور تمام ترسيد می. داشت واهمه واکنشش

 :گفت و زد دريا به دل...شود خراب

 ساعت از بدم درس رياضی و فيزيک بهت ساعت نيم روز هر حاضرم من...  یفتح خانوم ببين »

 ...بمونی بيرون غروب وقت اين تا نميخواد هم ديگه سه ساعت تا ميشه تعطيل مدرسه که دونيم

 »..هوم...موافقی..  چطوره

 :پرسيد و شد متعجب شيدا

 »؟...کنيد می من به لطفی همچين چی واسه »

 .بود کبوتر پاکی به قطعااو....داد چرخی او دلنشين و ساده ي چهره در را نگاهش

 »...!نکنی قبول تونی می است دوستانه پيشنهاد يه اين »
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 بگيرد ياد چيزي کريمی خانوم هاي کالس از بود قرار اگر که چرا بود انگيزي بر وسوسه پيشنهاد

 بی بارو کسالت چنانهم هم ظهرش از بعد هاي کالس...ميشد متوجه هفته در ساعت چهار همان

 .بود نتيجه

 اونقدر يعنی...بدم پولی ميگذاريد برام که وقتهايی بابت نميتونم من ولی پشنهادتون از ممنون »

 ازظهرخانوم بعد هاي کالس که کردم قبول اگه... بکنم کارو اين بخوام که نميگيرم جيبی تو پول

 بازي خنگ بابت بيارم فشار جونم آقا به خوام نمی.. بود بودنش مجانی بخاطر فقط بيام رو کريمی

 »...خودم

 .باشد شنيده ناموسی فحش گويی کشيد هم در را هايش اخم

 »؟..نگفتم... دوستانه گفتم... خواست پول تو از کی »

 :گفت خوردبود جا تندش لحن از که شيدا

 »...ميشم معذب من جوري اين ولی...  نداشتم توهين قصد »

 :گرفت تر نرم صدايی با رويش پيش رافيکت حجم از چشم داريوش

  

 هم حاال ؟...قبوله.... است منصفانه... کن درست شيرينی برام دوبار ماهی هم تو عوض در باشه »

 »شده ديرت حسابی که برو تر زود

 :گفت ميشد پياده ماشين از که حالی در شيدا

 »...ميکنيد حقم در بزرگی لطف... فروغی آقاي ممنون »

 .شد عميق بخندشل داريوش

 »...نره يادتت فرداست جلسه اولين »

 »..ميشم مزاحم حتما راحت خيالتون»

 ...رابداند اش خانه دقيق آدرس آنکه بی شد گم پاييزي شبهاي تاريکی در کبوتر
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*** 

 سر دوصفرهفت ماموران رساند شان کوچه سر به را خود دوان دوان وقتی.. بود درست حدسش

 دوقلو نيشگون دوجفت براي را خودش... ميکردند رصد هارا ماشين توي بودندو ايستاده کوچه

 .شد نصيبش که جوابی و....داد سالم و رفت پيش و کرد آماده

 ...سادگی همين به »بود مار زهر »

 .بود ها ترين سخت برايش ها اولين هميشه

 .خورد مفصل کتک يک و رفت مدرسه به که روزي اولين

 و آقاجان روي پيش مدتها تا که داشت ياد به خوب ، بپوشد سوتين دش مجبور که روزي اولين

 .نميشد آفتابی شاهين

 .نبود کم اش زندگی ي کارنامه در تلخ هاي اولين اين از و

 مسئله بايد و بود نشسته مرغی رييس آقاي روي پيش شاگرد عنوان به که روزي اولين حاال و

 .بود وردهخ گوشش به تازه گويی که ميکرد حل را هايی

 اما ، ميداد توصيح روان و سليس و و ميکرد حل را مسائل مسلط و مقتدارانه همچنان وداريوش

 ي کتابخانه روي زيبايی به نور که جايی همان از اتاق قدي هاي پنجره ميان جايی ذهنش شيدا

 .بود گير در.بود شده پهن اتاق ي گوشه

  

 .کوبيد او دست روي محکم خودکار وبا شد متوجه داريوش که آنقدر

 به اما ،معترض ميماليد دست با را گی ديده ضرب جاي که حالی در و کشيد پس را دستش شيدا

 :گفت آرامی

 »؟....ميزنيد چرا »

 خوب بخونی درس خواي نمی اگه...  است پنجره به حواست ميبينم است دقيقه ده اينکه براي »
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 »؟؟...ميکنی تلف منو وقت ديگه چرا بگو

 ...!شود آميز سحر ي پنجره آن جذب که اين نه بخواند درس تا بود آمده بود مرغی رييس با حق

 قدي هاي پنجره همين براي...  داره کوچيک هاي پنجره که قديميه هاي خونه اون از ما ي خونه »

 اتوبوس که زمانی تا ميشدم تعطيل مدرسه از وقت هر...  نوازه چشم خيلی بنظرم ساختمان اين

 »؟...!باشه تر ديدنی بايد جا اين از شهر نظرم به.... داشتم نمی بر ها پنجره اين از چشم بياد

 قانع را مخاطب که ميگفت را افکارش ريا بی آنقدر... داشت روان آب زاللی به روحی دختر اين

 .ميکرد

 :گفت و نشست لبش روي رنگ کم و محو لبخندي

 پنجره کنار نميدم اجازه نکنی حل مسئله برام وردنخ آب مثل که زمانی تا حساب اين با پس خب »

 »...بري

 ...!بگيرد تازه ترو ماهی آلود گل آب از بود بلد خوب هم مرغی رييس اين

 : گفت و گذاشت رويش پيش ديگر ايی مسئله داريوش

 »...دادم توضيح برات آالن راهمين مسئله اين مشابه کن حل تو حاال خب»

 ...بود تر راحت مراتب به بياور يخ آب قطب از برو ميگفت اگر...کشيد تر جلو کمی را دفتر شيدا

 ...شد عصبانی واقعا بار اين داريوش که نوشت پرت و چرت آنقدر اما...  کرد حل

 » ؟..نه يا داشتی تحصيل سال سه توي رو فيزيک اسم به درسی اصال تو... فتحی خانوم ببينم »

 آمده دفترش به کتايون همراه به که شبی همان.... بود ديده خوب را مرغی آقاي روي اين

 ...گزنده و تلخ بود طور همين...بودند

  

 قوانين ترين ساده حتی تو....کنی پاس رو فيزيک سال سه اين تونستی چطوري موندم من »

 » ايی ريشه....  بشه کار باهات پايه از بايد... نميدونی هم رو فيزيک
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 اش کرده عرق دستهاي...ميکرد حس هايش گوش رادر صدايش که آنقدر ميکوبيد طبل مثل قلبش

 :پرسيد زدو گره هم رادر

 » ؟... داغونم اينقدر »

 :گفت او حرف به توجه بی و... داد تکه مبل به و بست را دفتر داريوش

 ميبينی وقت اون...  کن هوايی به سر کمتر کم يه هم تو... ميکنم عوض رو تدريس روش فردا از»

 »...!خوردن آب راحتی به ميشه هاش مسئله و يکفيز که

 کوله داخل را کتابش و دفتر سريع و تند کرده پيدا نجات فرسا طاقت ايی شکنجه از گويی که شيدا

 .شد بلند جايش از و ريخت اش

 »...ميکنيد خرج وقت برام داشت چشم بی داريد که بده عزت با عمر رو مادرتون و پدر الهی خدا »

 ....!مينشست دل به عجيب اما... بود پيرزنها مانند هم هايش عاد دختر اين

 :پرسيد و برخاست از گرفت کوله ي گوشه ي آويخته کبوتر تک از چشم داريوش

 »؟..گفتی چی هستی اينجا که ساعتی نيم اين براي ات خانواده به »

 ...داد جواب ساده در سمت به رفتن حال در شيدا

 و بزرگم مادر... سه تا دونيم شده... ظهر از بعد پنج تا سه جاي به فيزيک جبرانی کالس گفتم »

 »...!بکشن منو کشيک کوچه سر شبها نيستند مجبور که....کردند استقبال کلی هم مامانم

 یسالم ادب رسم به مهسا و مهران ديدن با و کرد تشکر باز شيدا رسيدند، در ي آستانه به وقتی

 .شد خارج شرکت از سرعت به دشو جواب منتظر آنکه بی و گفت

 ..پرسيد سوالی داريوش به رو مهران

 »؟...بود اومده زاغه دختر اون همراه که نيست شبی اون دختره همون اين »

 .شد دفترش داخل دادو تکان تاييد عالمت به را سرش داريوش
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 »؟...داشت چيکار اينجا وقت اون خب »

 حق و بود کارمند فقط شرکت در رفاقتش تمام با نمهرا...  کشيد درهم را هايش اخم داريوش

 ...کند بازخواست او از کارهايش براي نداشت

 :گفت بردارد آن از چشم آنکه بی زدن ورق حال در و برداشت ميز روي از را ايی پوشه

 قرار که بگم بايد پرسيدي رفاقت عالم در اگر اما. بدم توضيح شما براي باشه نياز نکنم فکر »

 بهتر ميکنی بازخواستم داري کارمند يه عنوان به اگه اما بدم درس فيزيک بهش ساعت يمن روزي

 »...ميگيرم تصميم براش من و منه به متعلق دستگاه دم و شرکت اين که بدونی

 :گفت دلخور شد سرخ خشم از صورتش هميشه مثل مهران

 »...کارمندم هي فقط جا اين ميره يادم وقتها بعضی ميکردم دخالت نبايد ببخشيد»

 .شد خارج دفتر از بگويد را کارش آنکه بی سپس و

 از هرچيزي براي و چيست شرکت در جايگاهش بداند مهران اينکه ، خواست می را همين داريوش

 .نکند جواب و سوال او

 :گفت الکن زبانی با سپس و کرد نگاه او رفتن به مقتدرانه برخورد اين از متحير و مات مهسا

 »؟..کنم صحبت باهاتون يشهم مهندس »

 ؟...چی راجبه پرسيد اش گزنده لحن همان با و نشست ميزش پشت

 »...!افتاد که اتفاقاتی و شب اون راجبه »

 .... نبود اضافه توضيح به نيازي

 چران چشم مردان اش سرانه سبک و جلف حرکات که دختري داشت خاطر به خوب را شب آن

 .بود آورده وجد رابه

 .داد ادامه و گرفت جان داريوش سکوت از.  شد تر ديکنز قدم يک

 فکر شما که نيستم جوري اون من قسم مادرم جان به... ميکنيد فکر چی من راجبه نميدونم »
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 »...نبايد...  ميخوردم دار الکل نوشيدنی نبايد شب او ميکنيد

  

 ...ميکرد را کار اين دمش با بايد هم روز يک کرد قيچی را حرفش داريوش

 »...نميکنم فکر شما راجب اصال من نکنيد خسته رو خودتون مظاهري خانوم »

 .آمد می کوتاه مرد اين مقابل در نبايد...کرد زخمی را اش دلبستگی حس تمام چاقويی مثل حرفش

 »...ميکنيد فکر شما که نيست جوري اون اصال کنيد باور... بدم توضيح بايد من ولی »

 ...رفت پنجره پشت به و شد بلند جايش از او ته سرو بی اه وراجی از کالفه داريوش

 . بود اتوبوس منتظر همچنان دقيقه بيست بعد که ديد را کبوتر تعجب درکمال و

 .ميکرد آمدش و رفت حال به فکري فردا از بايد

 .بود رفته مهسا کرد نگاه سرش پشت به وقتی

 .شود مستجاب دعايش و کند دعا حقش در که بود فرستاده اسمان از را کبوتر خداوند انگار

 شدن ثابت از دکتر صبح وقتی رفت پيش نيستی مرز وتا کرد سکته ديگر بار پدرش شب آن

 .کرد شکر را خدا و...کشيد آسودگی سر از نفسی و گفت وضعيتش

 ....مادرش و پدر براي عمر طول آرزوي افتادو کبوتر آخر دعاي ياد به

 .ميشد نزديک اجابت به دعايی هر که ميدرخشيد چنان پاکش حرو بود، معجزه قطعا دختر اين

 . بود مانده بيدار را ديشب تمام تاب بی که رفت پريش مامان سمت به

 و است ويژه هاي مراقبت بخش توي که هم فعال شده خوب که بابا حال بريم پاشو...  مامان »

 »...نيومدي در پا از تا خونه بريم پاشو پيشش بريم نميتونيم

 ...کشيد اش خسته چشمهاي به دستی م خانو پري

 »؟...!ميريختم بايد سرم به خاکی چه ميشد طوريش اردالن اگه شد خوب حالش که شکر خدا

 .کرد بلند بيمارستان فلزي نيمکت روي از و گرفت را مادرش بغل زير داريوش
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 ».کن استراحت هم شما خونه بريم خوبه حالش که شکر رو خدا »

 »..باشه پيشش يکی بايد ؟... گذاشت تنها رو بابات ميشه مگه آخه »

  

 سالن انتهاي سر با و زد جونی کم لبخند نبود بند پايش روي خستگی فرط از که حالی در داريوش

 .داد نشان را

 »...اومدن دکتر آقاي با ديبا کن نگاه رسيد کمکی نيروي نباش نگران »

 .خوابيد ظهر از بعد با کله کردويک خاموش را موبايلش و آورد در را کتش تنها رفت خانه به وقتی

 .بيدارشد خواب از شتاب و هراس با

 .داد قرار صورتش موازي و اورد باال را چپش دست

 ...بودند رفته نشان را چهار به ربع يک ساعت هاي عقربه

 ...شنيد را گردنش هاي مهره تق نق صداي که شد بلند رختخواب از سريع آنقدر

 .شد روانه سمتش به که بود ها پيامک و پاسخ بی هاي تماس سيل و کرد روشن را لشموباي

 .کرد ترش گيج موبايل زنگ صداي که بود خواب گيج هنوز

 ...هميشه از تر پر توپی با بود مهران

 »...!رييس آقاي...  نميخوره بر بهتون اگه ؟البته...هستی گوري کدوم هست معلوم اصال »

 .نياورد خودش روي به اما فهميد را اين بود دلخور ديروز بابت هنوز

 بعدم... بودم بيمارستان صبح تا ديشب و کرد سکته دوباره بابام ديشب ميدادم خبر بايد شرمنده »

 ؟...راهه روبه چيز همه... خبر چه مرغداري و شرکت... خوابيدم آالن تا کوفته و خسته

 :گفت و شد خجل کمی تنديش اين از مهران

 ؟...چطوره دکتر آقاي حال حاال متاسفم اقعاو »

 »؟..کجايی تو نيست نگرانی جاي شده رفع خطر خدا شکر »
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 چی همه نباش کارها نگران تو... بزنه رو ها مرغ واکسن اومده دامپزشک هستم مرغداري »

 »...خداحافظ فعال کن پيامک برام را بيمارستان آدرس... روبراهه

 .بود هم منضبطی و شناس وظيفه کارمند بود خوبی دوست تنها نه مهران

 .اورد می در دلش از بايد فرصت اولين در

  

 حمام سمت به و شد خارج اتاق از و برداشت را اش حوله افتاد چروکش شلوار و پيراهن به نگاهی

 ...افتاد کبوتر ياد به گهان نا که رفت

 .ربودت شاکی هم مهران از محسنی...گرفت تماس محسنی با بالفاصله

 »؟...خوبه حالتون... بودند دلواپستون خيلی عليزاده آقاي...  نگرانی از مُرديم مهندس آقاي »

 .کرد قطع را حرفش و شد کالفه هايش وراجی از

 »؟....نيومد کسی خبر چه شرکت بگو کردن کبري و صغري جاي به محسنی »

 شيدا اسم به خانومی يه فقط کردن يفرد رو کارها عليزداه آقاي و... نداشتيد که مهم کاري قرار »

 منتظر دقيقه وپانزده سه ساعت تا بودند دفترتون توي ديروز که خانومی همون اومدن فتحی قلی

 »..رفتند حرفی بدون هم بعد و شدند

 .ميکرد داغونش و درب فيزيک براي اساسی فکري يه بايد... پريد بامش از کبوتر امروز

 .آمد درد به قلبش ميان جايی

 .داد را پيشنهاد اين خودش اول...  اول از اصال...!  نبود کار در که اجباري

 »...ظهر از بعد سه تا نيم دو ساعت از تدريس ساعت نيم روزي...» گفت را اين خودش

 . بود خودش پخت دست هاي شيرينی دستمزدش ، نبود که هم مجانی و مفت گذشته آن از

 ...!شيرينی به برسد چه است زياد برايش هم وفتک که ميديد ميکرد فکر خوب که حاال

 ميداد تکان مدام را پايش و نشسته روبرويش که شيدا به نگاهی نيم مانيتور يباال از محسنی
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 :گفت و انداخت

 »...آورديد تشريف شما که ميگم حتما مهندس آقاي به من قلی خانوم »

 ريقوي اين به رسيد نمی مرغی رييس به زورش. بود خواسته را عذرش محترمانه ريقو مردک

 .ميرسيد که پروفسوري ريش

 ...خالی قلی نه... هستم فتحی قلی من بگيد کامل رو ام فاميلی لطفا محترم آقاي

 »...انداختی سرت روي را صدايت که مدرسه حياط نه شرکته جا اين...  خالی قلی خانوم »

  

 لباسی جا مثل که بود موشرابی دختر همان ميآمد، سرش پشت از که برگشت صدا سمت به

 .بود ايستاده روبرويش

 .داشت کم را او آميز تحقير و کنجکاو نگاههاي فقط طوالنی انتظار اين از بعد خب

 از را صدايش که ميرفت در سمت به کردو جا به جا اش شانه روي را اش کوله او به توجه بی

 .شنيد سر پشت

 که نداشتی اهميتی چندان حتما... نميکنند فراموش رو شون مهم هاي قرار معموال مهندس آقاي »

 ....رفته يادشون

 .بود سرخ موهايش مانند هم زبانش شرابی مو دختر اين

 ...ميداد او به را حق هرچند

 .شوند نمی فراموش هرگز مهم آدمهاي

 .بود موضوع ترين اهميت کم او مرغی رييس آقاي کاري هاي مشغله در

 :گفت خود با شد سرازير ها پله آسانسوراز جاي به وقتی

 »آمد نخواهد اش مرغی رييس آن با گستر بال وطيور دام شرکت به هرگز ديگر»

 . شد کريمی خانوم پاي هم مدرسه کريدور در
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 کريمی خانوم ميکردتا صبر و ايستاد می هم وقتها بعضی و آهسته گاهی و شتاب با تندو گاهی

 .بدهد را ها بچه جواب

 ...» بيام رو رياضی و فيزيک جبرانی کالس دوباره بديد اجازه داخ ترو خانوم »

 .کرد جا به جا بينی ي تيغه روي را عينکش کريمی خانوم

 »؟....هست يادت هان... گفتم بهت چی دادي انصراف و اومدي که پيش روز دو فتحی قلی »

 ..گرفت را مانتويش ي گوشه شيدا

 اين سر بيان تو جاي به که هستند نوبت تو ها خيلی و مجانيه ها کالس گفتيداين يادمه بله »

 »...شدم پشيمون خانوم خدا به ولی....!  ها کالس

  

 .کرد تر کمی را اش خورده وترک خشک لبهاي زبان با کريمی خانوم

 خب گرفتی، خصوصی معلم گفتی يادمه..! ميکنم جايگزين رو ديگه يکی بدي انصراف اگه نگفتم »

 »...بده هادام همون با برو

 .بيايد کوتاه نميخواست و بود شده دلخور رياضی و فيزيک کار کهنه دبير اين خير نه

 .فهميد اش سادگی تمام با شيدا را اين

 .کرد نگاه او رفتن به و برداشت سماجت از دست و نشست نگاهش توي غم که آنقدر

 شاگرد به متعلق يگفتندم ميآمد يادش وقتی از که جايی نشست کالس نيمکت آخرين روي هم باز

 ...!هکالس تنبله ها

 .بود تنبل هم او نداشت دم و شاخ که تنبلی خب

 ...کند خطی خط آن هاي صفحه روي را دليهايش و دق تمام ميخواست دلش بازکرد را دفترش

 .کرد خطی خص محکم را آن روي کشيدو دست به کتاب را کريمی خانوم

 قدر آن را خودکارش نوک و کرد رسم را بود جوجه شبيه بيشتر که مرغ يک مرغی رييس ياد به
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 ...شد دونيم به وسط از کاغذ که داد فشار کاغذ ي صفحه روي محکم

 .کند نيم دو به وسط از هم را مرغی رييس آقاي خود ميتوانست کاش

 خودش گور به نميکرد، اميدوارش آنقدر اگر...  بود مرغی آقاي همين هايش گرفتاري مقصرتمام

 گل در گوشی دراز مثل حاال دهدو انصراف کريمی خانوم مجانی و مفت هاي کالس از که نديدميخ

 .بماند

 .ديد افکارش در غرق بود زده چانه زير دستی که حالی در را او و آمد کالس به پرستو

 :پرسيد و نشست کنارش آهسته

 »؟...کنی راضی رو کريمی خانوم تونستی شد چی »

 .بود درگير مرغی آقاي هاي قولی بد ميان جايی هنوز ذهنش

 :گفت و گرفت کالس کثيف و چرک رنگ کرم ي پرده از را نگاهش

  

 »؟...!نميدونم کرده لج شايدم شده دلخور..  ميدادي انصراف نبايد ميگه نميکنه قبول... نچ »

 :گفت ميکرد استفاده کار اين براي فرصتی هر از بودو کردن نصيحت عاشق که پرستو

 محض گربه که ديدي دنيا کجاي ؟...کردي اعتماد آقا اين حرف به حسابی چه روي دونم مین من »

 »؟...!باشی دومی تو که بگيره موش خدا رضاي

 . بود کرده اعتماد نشناخته نديدو و داده خرج به سادگی هم باز بود پرستو با حق

 :گفت درماندگی با و کشيد اش مقنعه ي لبه به دستی

 فقط دارم مشکل هم رو ديگه درسهاي که اينجاست بدبختی ؟...کنم چيکار يگیم حاال پرستو »

 تا بگذرم امسال کنکور خير از بايد....نميشه زيست شامل اين که بلدم خوب رو حفظی درسهاي

 ».ميريزم سرم به خاکی يه هم آينده سال

 و خالی ي خونه و»  ظهرش از بعد سه تا نيم دو»  ي ايده اين با...محمود تقصير همش اصال »
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 »...!ميرفتی من جاي به تو حاال و ميکردم نام ثبت رو جبرانی کالس من وگرنه....ديگه ديگه

 باشد انگيز هيجان هم شايد و مفيد هم او براي ميتوانست هم ظهر از بعد سه تا نيم دو ساعت اين

 .نميکرد قولی بد مرغی آقاي اگر

 .کشيد پر اش پرکشيده جفت براي گرفت،دلش دست در، را اش کوله از آويخته کبوتر تک

 .نيست يوم خوش کبوتر اين جفت شدن گم ميدانست

 .بود شده شديد دچارافت هم فيزيک و رياضی خصوص به درسهايش تمام نشد، عاشق تنها نه

 .بود داده دست از هم را مجانی و مفت جبرانی هاي کالس حاال و

 تفريح زنگ تمام اردکی جوجه مانند دست به تردف نرگس مريدان مثل ميشد مجبور هم شايد و

 ...راميگفت او مجيز ميرفت او دنبال مسئله حل براي

 .ميکرد ات بيچاره و ميآمد ات خانه در به صدا بی نداشت دم و شاخ تنبلی مانند هم شاسی بد

 » اش شناسی زيست و بود شده» هفت»  فيزيکش امتحان ي نمره که شد مطمئن وقتی را اين

 ....»ده

 . ميگذاشت سر راپشت ايی مشغله پر روزهاي

  

 .بود شده منتقل بخش به و بود بهتر پدرش عمومی حال خدا شکر به

 سرجايش چيز همه. ميکرد طی را معمولش روال هم مرغداري توسعه و کارخانه احداث کارهاي

 ...!کبوتر از غير به بود

 .نيامد شرکت به ديگر کبوتري دختر ظارشانت خالف بر و ميگذشت اش قولی بد تاريخ از هفته يک

 .ميکرد را تصورش بودکه ترازآن مغرور دختر اين

 که موضوعی سر بر که ميخورد، چرخ افکارش زير مدام بازرگانی آگهی مثل مهران و مهسا صداي

 .ميکردند بحث چيست دانست نمی
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 .کرد ترک را اتاق از کوتاهی خواهی عذر با مهران و شد اش ناجی موبايل زنگ عاقبت

 به کندو رويش پيش کاغذ کردن خطی خط از دل و دورشد برهمش هم افکاردر از مهسا صداي با

 .کرد نگاه او

 باور ؟..کنيم صحبت بودم کرده عرض خدمتون قبال که خانومی همون راجبه ميشه مهندس آقاي »

 استفاده بيشتر فروش براي ايشون دانش از ميتونيم خيلی ما.... هاست بهترين از يکی کنيد

 »...کنيم

 کشدار و نازک اينقدر را صدايش او با زدن حرف موقع که دارد اصراري چه دختر اين نميدانست

 ...!کند

 .گذاشت ميز امضاءروي براي را هاي پرونده و شد خم آمدو ميز سمت به مهسا

 . ماند خيره مانتواش يباال ي شده باز ي دگمه دو روي داريوش چشم

 ...ميکرد خرجش اينگونه که بود ارزش با برايش خيلی وستشد پس... اوف

 :گفت و گرفت مهسا سخاوت از چشم داريوش

 قولی هيچ ميگم االن از اما بياد مصاحبه براي فردا بگيد خانوم اين به مظاهري خانوم »

 »...ببنديد سرتون پشت راهم در لطفا...نميدم

 .بود آمده دستش اخالق بد مهندس اين هاي خم و پيچ تازه زد نمايی دندان لبخند مهسا

 »...شيد نمی پشيمون باشيد مطمئن مهندس آقاي »

  

 ....اش کبوتري افکار و ماند داريوش و رفت مهسا

*** 

 . کرد پاک را اشکهايش شد تمام که فينش فين

 برايش دستی و کردو رها را شيدا بازوي بود منتظرش خيابان سوي آن که محمود ديدن با پرستو
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 .داد کانت

 ...گفتتند سالم ارامی به شيدا و سرخوش و شاد پرستو رسيدند او به دو هر وقتی

 کشيد هم در را ابروهايش شيدا ي نشسته خون به چشمان و کرده پف ي چهره ديدن با محمود

 : وپرسيد

 »؟... افتاده اتفاقی خانوم شيدا»

 ...چرخيد محمود به رو و فتگر شيدا سمت به آوردو بيرون کيفش از ديگر دستمالی پرستو

 »...ميريزه اشک جوري اين فيزيکش ي نمره خاطر به خانوم...  جونم نه »

 »؟..ميکنه گريه طور اين که ناجوره قدر اين يعنی» :پرسيد متعجب محمود

 ....شود کامل اش غصه کلکسيون تا داشت کم را غريبه مرد اين هاي دلسوزي

 می را زحمتش.... او گفتن از پيش پرستو که چرا نبود، کشآنتي و شيک ي نمره گفتن به نيازي

 .کشيد

 »؟...!داره گريه هم»  هفت »ي نمره دخترخوب بگو آخه شده»هفت» ....! نيست بد هم خيلی »

 : گفت غرور با شيدا دلداري براي محمود

 »گيريدمي بيشتري ي نمره بعد ي دفعه حتما...ميکنه کمکتون پرستو خانوم نباشيدشيدا نگران »

 ميسوخت بود بهداشتی سرويس مخصوص که پرستو هاي کاغذي دستمال زبري از اش بينی نوک

 .بود شده قرمز قطعا و

 ...ميخواست معجزه دلش نداشت هم دلداري و نصيحت ي حوصله

 »....!نداره تعريفی چندان و »يازده» شده هم پرستو...! ها خوشه دلتون هم شما محمود آقا »

  

 ميکرد بازي کيفش بند با مدام و دزديد می ازاو را نگاهش پرستوکه به رو توبيخی نیلح با محمود

 :پرسيد کرد
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 »؟...شدي» يازده» ميگه راست »

 :گفت زده وشتاب وتند رابوسيد شيدا ي گونه و شد خم و رفت طفره جواب از

 »...ميبينمت مدرسه تو فردا ميريم ديگه ما جون شيدا »

 .بودند بحث جرو حال در که ديد را دو آن ، ميرفت توبوسا ايستگاه سمت به وقتی

 .ميشود تمام هايشان بحث جرو ، خالی ي خانه سمت به رفتن با ميدانست نشدچون نگرانشان

*** 

 .بود دل دو ماندن و رفتن ميان

 .رسيد خيابان به و کرد طی دوتا يکی هارا پله دقيقه نه و سی دو ساعت راس نياوردو تاب ديگر

 ليال ته سرو بی حرفهاي به و بود منتظر اتوبوس ايستگاه در هايش یکالسهم از جمعی با شيدا

 ...ميداد گوش

 از عجله با مرغی رييس آقاي...! نداشت باور ميديد که را آنچه... شد گرد تعجب از چشمانش

 ...آمد می او سمت به شدو خارج شرکت

 .ميزند هايش کفش ميان جايی قلبش ميکرد احساس

 ...دوخت چشم ميشد بسته بازو مدام که ليال دهان به و گرفت او از نگاه ختیس به

 :گفت ناپذيري وصف شوق با. کوبيد او پهلوي به آرنج با ليال

 »...!خيابون سمت اين مياد داره قادري ايرج ميشه باورت کن نگاه... شيدا واي »

 خارج هايش کفش درون از را قلبش کرد سعی همين براي ميگويد را مرغی رييس آقاي ميدانست

 :گفت بود آن نلرزيدن بر اش سعی تمام که باصدايی.. شود مسلط خود به کمی و کند

 »...رفته خدا رحمت به که بيچاره اون جون ليال »

  

 همچنان که او به محوي لبخند وبا.... ايستاد شيدا سر يباال رسيد اتوبوس ايستگاه به وقتی
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 نگاه بود گرفته اشتباه فارسی هاي فيلم ي ستاره با را او که دختري و نميشد جدا اززمين چشمانش

 .ميکرد

 . بود دلخور هنوز کبوتر

 .فهميد ميدوخت زمين به و ميدزديد او از که نگاههايی از را اين

 ...!بود شده متورم و سرخ اش بينی نوک و قاچ وقاچ سفيد لبهايش و پريده رنگ صورتش

 پچ پچ ميکردندو نگاه آنها به کنجکاوي با بودو کرده گل شان یفضول هم ها دختر بقيه حاال

 .ميرسيد گوش به هايشان

 ...کرد شدن بلند به وادار را او و گرفت را شيدا دست و شد خم ناگهان داريوش

 »...بزنيم حرف باهم بايد بريم بيا ؟...قهري آالن مثال ؟...جوجه کنی سالم بزرگترت به نگرفتی ياد »

 ساختمان سمت به خود با و کشيد را او دست دخترها بقيه و ليال متعجب چشمان بلمقا در سپس

 .برد شرکت

 بيرون داريوش ي مردانه و بزرگ دستان حصار از را دستش ،شيدا شدند که آسانسور داخل

 :گفت آوردوآهسته

 »....ميام خودم بگيريد رو دستم نيست نيازي »

 سر و بگيرد او کوچک ي چانه زير دست ميخواست دلش داشدي اما بگيرد را دستش نبود نيازي بله

 .بياورد باال را اش يقه به چسبيده

 متعجب چشمهاي مقابل در ميزد حرف مهسا وبا بود ايستاده سالن وسط که لطفی خانوم ديدن با

 :گفت بلند صدايی با شدو کارش وارددفتر شيدا همراه آنها

 ...:» اتاقم بياريد ويتبيسک با قهوه لطفادوتا....  لطفی خانوم»

 .شد او ي متوجه صدايش با بودکه مرغی رييس ي تازه هاي رفتار اين گيج هنوز شيدا

 »...  هست دليل يه هميشه اتفاقی هر براي ميکنم فکر بزينم حرف باهم تا بشين »
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 ...گذاشت پايش پايين را اش کوله و نشست ميز مقابل چرمی مبل روي ترشد گيج شيدا

  

 »...روزم اون قولی بد بابت بدهکارم بهت خواهی عذر هي اول »

 :گفت زده شتاب و تند و آورد باال را راستش شيدادست

 لطفی يه بود قرار نداريد من به نسبت تعهدي که شما کنيد خواهی عذر نيست نيازي نه... نه »

 »...ندارم ايی گله.... نشد که بشه حالم شامل

 او از که ناپذيري وصف وآرامش..بود ها آينه صافی به روحش دختر اين...  داشت برنمی او از چشم

 .ميشد ساطع

 .کرد اشاره اش قهوه به سر با و.نشست کنارش مبل روي و شد بلند ميزش پشت از

 .داد ادامه سپس و» ...نشده سرد تا بخور »

 محسنی از.... موندم خواب ازظهرم بعد بودم بيمارستان صبح تا من و کرد سکته پدرم شب اون »

 »...ميکردم اشتباه ولی ميدم توضيح برات و مياي کردم فکر...بودي اومده که شنيدم

 :گفت صادقانه و شد شرمنده شيدا

 »؟...شد بهتر حالشون.....پدرتون براي متاسفم »

 : گفت لبش ي گوشه لبخندي با داريوش

 هفته يه اين بگو تو خب....ميشه مرخص بيمارستان از ديگه روز دو يکی...  بهتره شکر خدارو »

 »؟...حاليه چه در فيزيکت کردي چيکار

 داشت فوري مداواي به نياز بودو رسيده اورژانس به کارش و بود خراب خيلی که فيزيکش حال

 :گفت افتادو اش گنده کله»  هفت»  ياد دوباره

 »...رفتمگ رو پيش هفته امتحان ي نمره امروز...! افتضاحه که نپرسيد رو فيزيکم حال »

 : دادوگفت تکان را سرش مينوشيد قهوه ايی جرعه که درحالی داريوش
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 »...بندازم بهش نگاهی من بده رو امتحانت ي ورقه بخورو را ات قهوه »

 قرار او روبروي به و بازکرد را آن آوردو بيرون را شده مچاله ي ورقه مانتواش جيب از مردد شيدا

 .داد

  

 » ي نمره ديدن با و کرد نگاه ورقه به جدي ايی چهره با و گذاشت ميز روي را فنجان داريوش

 :ميگفت ميخنديد که حالی در و.رفت هوا به اش خنده شليک »هفت

 »...باحالی خيلی خدا به....دختر »

 ...! داشت خنديدن هم »هفت»  نمره آخر. ميکرد گيجش فقط مرغی رييس آقاي امروز

 ...ميداد سر يهگر آسمان هفت بايد افتضاح اين براي

 شدم می سه يا دو اگر البد... ميخنديد طور اين که داره خنده هفت اين کجاي» :پرسيد دلخوري با

 »؟...!ميشديد هوش بی خنده از

 :گفت کردو اشاره ورقه کندبه جمع ميکرد سعی که هايی خنده ميان

 » نمميک حاصال رو تو ي ها غلط و ميکنيم شروع امتحانی برگه اين از امروز »

 :گفت مودبانه و انداخت ساعتش به نگاهی شيدا

 »...شده ديرم من آخه فردا براي بگذاريد ميشه »

 :گفت شدو مسائل کردن حل مشغول و برداشت پيراهنش جيب از خودکاري داريوش

 برات تا کن جمع رو حواست هم حاال... خونه برسونتت ميگم شرکت راننده به نباش نگران »

 »...بدم توضيح

 ...ميشد خواستنی کلی بود اخالق خوش وقتی هم مرغی رييس قايآ

 خدا از که ايی معجزه... رنگی دنيايش و بود خوب حالش زمستان رنگ بی سردو روزهاي در

 .افتاد اتفاق ميخواست
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 »پانزده»  فقط بلکه بيست ي نمره با نه هم آن ، بود گرفته را پيش ي هفته فيزيک امتحان اي ورقه

...! 

 يا ميکرد حل غلط را ايی مسئله که هربار داريوش. بود شده تنبيه بارها نتيجه اين به رسيدن براي

 گويی ميشد متورم و سرخ جايش که ميکوبيد دستش بر چنان خودکار با ميکرد فراموش را فرمولی

 ...!ميکند مقابله دشمنش با

  

 را وقتش شب نيمه تا که يکردم تايين برايش سنگين ايی جريمه نميکردو اکتفا هم همين به تازه

 ...ميگرفت

 تشويقش ومدام....بودند اميدوار شدنش دکتر خانوم به تغيير همه اين از زده شگفت هم خانه اهل

 ...ميکردند

 چندان دو نفسی به اعتماد و غرور احساس با و.بود خوب فيزيکش مانند هم خودش حال روزها اين

 .ميداشت بر قدم

 حتی اينکه عجيب و.نبود مهم برايش هم اش شيشی و دويست پسر ستدو اون با کتايون ديگر

 ..!نشست نمی دل به ديگر هم حرفهايش

 خانوم و نرگس متعجب چشمان مقابل در... ميزد صدايش مسئله حل براي کريمی خانوم وقتی

 آب راحتی به درست....ميکرد حل سياه تخته پاي کامل تسلط با و راحتی به را مسئله کريمی

 ....!دنخور

 . بود مهندس آقاي رامديون ها اين ي همه و

 .بود داده مرغی رييس لقب او به پيش دوماه تا که مهندسی آقاي همان

 ...!پرستو غير به بود خوب چيز همه

 ...!نبود هميشگی پرستوي ديگرهمان پرستويش
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 ...!نميکرد هم نصيحت ديگر و ميکرد فکر بيشتر ميخنديدو کمتر

 :گفت و زد رنگی کم لبخند فقط هم او پانزده هنمر ديدن با حتی

 »...کنه کمکت تونست مرغی مهندس اين خرهباال... ميگم تبريک »

 با و نرفت شان خانه به محمود همراه روز آن که شد مطمئن وقتی را اين ميلنگيد کار جاي يه...نچ

 ...!برگشت خانه به اتوبوس

 .آورد می در را ماجرا ويت و ته قطعا نداشت قرار مهندسش آقاي با اگر

 »خداست روز هم فردا...! نميشه دير شدن هفت دوصفر مامور براي»  گفت خودش با

 .رفت شرکت سمت به و

  

 »کنم ازدواج نميخواهم» گفت مادرش به که بس آورد،از در مو سرش مثل هم زبانش

 يک هفته هر تقريبا او رنگ پر هاي اعتراض به توجه بی و.... ميکرد را خودش کار خانوم پري اما

 ....!ميکرد معرفی... تمام چی همه بودندو آفتاب ي پنجه استثنا بدون آنها ي همه که جديد کيس

 ...بود شده نورچشمی دامادشان عموي دختر هم ها تازگی

 .ميشد ظاهر جلويش مدام جادو چراغ غول مثل عملی دماغ دختريه

 سادگی تمام با.باشد کبوترش فرد آن کند فکر کنارش در شخصی به است قرار ميداد،اگر ترجيح

 ....هايش

 موبايل گوشی که دختري.بود نزديک استجابت به بازدم و دم مثل دعاهايش که قلبی خوش کبوتر

 ...!نبود ناراحت چندان هم آن نداشتن از و نداشت

 يشاکر خانوم از مادرش که عکسی همان...  برداشت را او عکس و کرد باز را ميزش کشوي

 ...بود گذاشته کتش جيب درون زور به و...حاهلل نظر يه داشت اعتقاد بودو گرفته

 او سمت به عکسی مغاز صاحب رفتن موقع و بود برده کشی اتو به را کتش که کرد پيدا وقتی را آن
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 :گفت و گرفت

 »...!مونده جا کتتون جيب توي عکس اين آقا»

 دو با همراه رنگش قرمز ي کوله و داد تکه ديواري به مدرسه فرم لباس همان با کبوترش

 .بود ميزش کشوي گروگان آنها از يکی هنوز که کبوتري همان....کبوتر

 »نگيريد عکس من از ميشم زشت ناراحتم وقتی»  بود نوشته خوانا خطی با عکس پشت

 .بود تر زيبا و تر دلنشين گرد صورت و معصوم ي چهره آن با خودش ميگفت راست

 :گفت زده شتاب تندو زدو به ايی تقه محسنی

 ، هستند شما منتظر عليزاده آقاي و مظاهري خانوم... است آماده جلسه اتاق مهندس آقاي »

 »آوردند تشريف هم ها مهمون

 :گفت و داد تکان تاييد عالمت به را سرش

  

 تموم سهجل تا بمونند منتظر بگيد آوردند تشريف فتحی خانوم...ميام آالن منم برو شما باشه »

 »بشه

 .ميکرد تمام را جلسه دقيقه سی دو ساعت از قبل بايد

**** 

 کادويی کاغذ با قلب شکل به ايی جعبه در هم آن آوردبود مدرسه به الحفظ و تحت را ها شيرينی

 .کند راخرج اش توجيبی پول از بيشتر نيمی شد مجبور آن ساخت براي که ، رنگ قرمز

 بماند حاال...  بود داستانی خودش ها شيرينی از فرناز و شاهين ماس به خانگی گربه دو کردن دور

 .ميگذاشت کنار هم را جون عزيز سهم بايد که

 .بود اش دفعه هر بساط اين و

 شيرينی جاي به آمد می خوشش هم آن از شايد ميديد هم را هايش نقاشی مرغی مهندس کاش
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 ...!ميکشيد نقاشی برايش روز هر دردسر پر هاي

 . بگذارد مدرسه سرايدار شريفی خانوم نزد امانت به را ها شيرينی شد مجبور هم امروز

 بخت بد من مثل نکنيد شوهر ها دختر»  ميگفت آمد می هاکالس کردن تميز براي بار هر که زنی

 »ميشيد

 ما به که حاال کردي شوهر خودت شريفی خانوم»  ميگفتند خنده و شيطنت با جوابش در ها بچه

 »...!بده.. شوهر ميگی رسيد

 خانوم به رو و.  آمد می بيرون آبدارخانه از که حالی در ،....ديد را محسنی رسيد، شرکت به وقتی

 : ميگفت زده شتاب حرکاتی با بود دستش در قهوه از بزرگی سينی که لطفی

 »نيامده در مهندس آقاي صداي تا ببر رو اين سريع »

 :تگف کردو سالم مودبانه شيدا به رو سپس

 »بشه تموم جلسه تا باشيد داشته تشريف گفتند مهندس آقاي فتحی قلی خانوم »

  

 را تعدادمرغهايشان تا بودند داده تشکيل البدجلسه.  ميکرد صبر کمی بايد نبود ايی چاره خب

 .. هستند ميگذاره تخم تا چند روزي دارم مرغ يه بازي حال در آالن که اين تصور از و...بشمرند

 .نشست لبش روي مکین ي خنده

 .نيافت دوامی چندان داده قورت عصا موشرابی دختر ديدن با خنده اين اما

 . کشيد درهم را هايش اخم او ديدن با مهسا

 .نداشت دوست الاص را اين و بود شده رنگ پر خيلی روزها اين دبيرستانی دختر اين

 ...!بود خاص اي توجه او به داريوش ي توجه اينکه خصوص به

 گويی... رنگ همان به شالی و سبز شلوار مانتو آن با بود مرتب و شيک زيادي امروز سامه

 ....!داشت استتار به نياز و برود جنگل به شکار براي ميخواست
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 .ماند جواب بی که گفت سالم آرامی به و شد بلند او احترام به و گرفت سبزش الک از را نگاهش

 ي واسه نکنه يا... ميشی پالس اينجا راه بی و راه که اريند مدرسه تو...  قلی خانوم ببينم »

 »؟... گرفتی لقمه داريوش

 ....!خودمانی و صميمی چه ميکرد صدايش داريوش

 ... باشد صميمی خيلی او با بايد ميبرد را کسی کوچک اسم کسی وقتی که ميدانست خوب را اين

 ...ميزد صدا داريوش را مرغی مهندس آقاي که عليزاده مهندس مثل

 ...!قلی پيشوند بودبدون فتحی خانوم همان داريوش براي اندي و ماه دو بعد همچنان او و

 ...شد پاره دلش بند که ميکرد نگاهش خصمانه چنان سبزش سايه و سياه چشمان با مهسا

 ...مجرده هم حاال و داشته موفق نا ازدواج يه مهندس که بود شنيده بيش و کم لطفی خانوم از

 ...ديگر بود تر برازنده قطعا مهسا مثل دختر.... تيپ خوش مجرد مرد يه ايبر خب

 دلربا خانوم اين براي خطري چه بود برنداشته را ابروهايش حتی که او سادگی به دختري اما

 ....!ميشد محسوب

 .داد فرو سختی به را دهانش آب

  

 »؟...بپرسيد محسنی آقاي از ميتونيد کردم هماهنگ مهندس آقاي با »

 »... نيستم باتوهماهنگ من... غربتی ببين »

 و داريوش همراه به وشلواري کت مرد جمعی و شد باز جلسه اتاق در که بود همراهش شانس

 را او جا همين جنگل به رفتن جاي به مهسا گرنه و شدند خارج آن از عليزاده آقاي شرکت معاون

 ...!ميکرد شکار

 به کوله رفته فرو اش يقه تا که سري و پريده رنگ صورتی با را شيدا چرخاندو چشم داريوش

 .ديد سالن ي گوشه دست
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 هايش کفش تق تق صداي حالی در نفس به اعتماد با ميشدند خارج که مهمانان ديدن با مهسا

 .رفت آنها سمت به بدرقه بودبراي برداشته را سالن

 : گفت بردو گوشش کنار را سرش شدو نزديک او به کمی

 »...بيام تا من اتاق ويت برو »

 ....!دهد نشان ودندان چنگ برايش داشت حق مهسا... ميکرد کوالک عطرش بوي

 ...بود بردن کرمان به زيره حکايت درست ها شيرينی اين بردن

 ها قهوه کنار ميز روي شدو وارد لعابی و رنگ خوش تر شيرينی بزرگ ديس با لطفی خانوم

 ...آمدند نمی حساب بهاصال آنها ابلمق در او کوچک هاي شيرينی.گذاشت

 کاريشان ي جلسه از مدام شدندو اتاق وارد ، شناخت نمی که ديگر خانومی و مهسا همراه مهران

 .نبود جالب برايش چندان که ميکردند صحبت

 . نشستند مبل بود،روي ايستاده صدا بی ايی گوشه لباسی جا مثل درست که او به توجه بی و

 :پرسيد او به رو کردو جا به جا کمی را عينکش داشي ديدن با مهران

 »؟...! نشده روبراه فيزيکت هنوز فتحی قلی خانوم »

 »..شد بهتره مهندس آقاي لطف به »

 :گفت و داد قرار ميزداريوش روي و گذاشت بشقاب داخل شيرينی ايی تکه و شد خم مهسا

  

 ميل نشد که جلسه توي دادم فارشس امروز براي... نظيره بی ها شيرينی اين مهندس آقاي »

 »... بخوريد قهوه اين با کنيدآالن

 داشت چنته در که لوندي تمام با بود شيدا هيکل هم تقريبا و مهسا تراز درشت کمی که دختري

 .کرد تاييد را حرفش

 »...بکنيد امتحان بايد حتما... نظيره بی ها شيرينی اين مهندس آقاي ميگه درست »
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 هايی شيرينی...  آن داخل کوچک ريزو ها شيرينی افتادو شکلش قلبی ي عبهج به چشمش شيدا

 .بود درگيرش را بعدازظهر تمام که

 شدن امتحان براي شانسی برق و زرق پر هاي شيرينی اين مقابل در ميزه ريزه هاي کوچولو آن

 ...!نداشتن

 دو آن به رو دادو ديگر ي قهوه دو سفارش محسنی به و برداشت را گوشی مصم و جدي داريوش

 :گفت

 ببريد شيرينی همراه رو قهوه سينی لطفا...! گرفتيد اشتباه شاپ کافی با رو جا اين شما خانومها »

 »... بيرون

 :گفت کردو مهران رو سپس

 باقی حرف حد در و...  هواست رو عمال چی همه نکند موافقت مون پيشنهادي هاي قيمت با تا »

 »...ميمونه

 رادر آنها از کردويکی باز را شکل قلبی ي جعبه داريوش و گذاشت ميز روي ها وهقه لطفی خانوم

 :گفت و گذاشت دهانش

 شروع تا بخور رو ات قهوه بيا... بياستی جا همون شب تا ميخواي گذشت وقتت از ربع يه شيدا»

 »..کنيم

 ...!کردند ترک را اتاق ....!تعجب با وارد تازه خانوم همان و... خشم با مهسا و... دلخوري با مهران

 ...!شدند بال و پر بی کبوتر اين با جنگ مغلوب سادگی همين به و

 .نبود هميشه مرغی مهندس امروز

  

 ...! بود کرده گير پيش ساعتی مرغی ي جلسه ميان جايی ذهنش شايد

 يکار! نکرد نگاه هم را پيش روز ي شده حل هاي تمرين و کرد حل را ايی مسئله حوصله بی چون



 

 78 

 .داد انجام کاري هر از اول هميشه که

 بی و وقت روزها اين که کبوتري. بود گير در او پيش جايی ذهنش داريوش تصورش خالف بر اما

 ...نشست می افکارش روي وقت

 ...ميگفت شيدا به ابتدا از را چيز همه و ميرفت پيش شفاف بايد

 ...سابقش همسر خيانت تا اوگرفته با سالش دوازده سنی اختالف از

 ...ميشناخت راهم دختر اين ي خانواده ميبايست

 :پرسيد و انداخت داريوش به تعجب پر نگاهی شيدا

 »...ميشم مزاحم فردا ايد خسته اگر مهندس آقاي شده چيزي »

 :گفت مقدمه کشيدوبی چشمانش به دستی و بست را دفتر

 هيچی ات وخانواده تو از هنوز ولی شدم معلمت ومن شديم آشنا هم با که ميشه اندي و ماه دو ما »

 »...!نميدونم

 ؟...!داشت خانوادگی ي نامه شجره به ربطی چه فيزيک آخر بود کرده گيجش هم باز

 :پرسيد صادقانه

 »؟..!بکنه فيزيکم شدن بهتر به کمکی تونه می من بيوگرافی يعنی »

 ...ردهک برداشت اشتباه که فهميد رفت هوا به که مرغی مهندس ي خنده شليک

 ...!» بشيم آشنا باهم بيشتر که اينه منظورم... باحالی خيلی خدا به... نديدم تو سادگی به دختر»

 ...بود زده حرف فکر بدون بازهم

 ...!» کرده درگير رو ذهنم تمام که ميکنم حل فيزيک اينقدر ها روز اين ببخشيد »

 .داد تکيه مبل به داريوش مانند سپس

  

 و من. هستيم نفري پنچ ي خانواده يه ما... باشم داشته ايی پيچيده زندگی که نيستم مهمی آدم »
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 توي عزيزجان ميکنيم صداش ما که مادرش همراه به... جانم آقا و سروي مامان و شاهين برادرم

 ي پنجره درو با ها موريانه لطف به و بود چوبی هاش پنجره پيش سال تا که قديمی ي خونه يه

 .....ميکنيم یزندگ شد عوض آهنی

 عطيه عمه ي دخترکوچيکه ،با شاهين برادرم و شده اضافه خانواده به جديد عضو يه هم تازگيها

 وسعت به دل يه عوض در ولی »نازيه »نداره که چيزي تنها اصال ولی فرناز اسمش... کرده ازدواج

 ...داره دريا

 که دارند همديگرو وايه چنان دوتا اين و نداريم ومادرشوهر عروس بحث هم خونمون توي

 ...بمونه امان در هاشون ترکش دست از تا باشه همراهش سپرش بايد مدام بيچارم آقاجان

 اش دغدغه ي همه که حاشيه بی و ساده دختر يه... ندارم آنچنانی تعريف به نياز که هم من خود

 »...شده بهتر شما لطف به هم اون که بود افتضاحش رياضی و فيزيک

 .داد ادامه و کرد نگاه بود شده خيره او به لذت با که يوشدار به سپس

 »؟...بگم بازم يا کافيه »

 ...نميشد خسته نميزد حرف هم صبح تا اگر دختر اين

 پرسيد و شد جا به جا مبل روي کمی

 »؟...باشه...نده جواب نداشتی دوست اگه ميپرسم خصوصی سوال يه »

 :داد تکان را سرش صادقانه شيدا

 »..بپرسيد موافقم باشه »

 ...پرسيد تامل با داريوش

 دوست پسري با بگم تر ساده يا...  بشی دلبستش که کسی يه بوده زندگيت توي کسی حاال تا »

 »؟...بودي

 .نداشت هم را خصوصی همين حتی او اما. بود خصوصی خيلی سوال اين خب
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 :گفت و زد جانی کم لبخند

  

 هميشه... نشدم عاشق هم بار يه حتی...  نبودم دوست کسی با حال به تا من...  مهندس آقاي نه »

 .» خوندم کتابا توي رو آدمها عشق قصه

 و گذاشت دهانش را خوشمزه و کوچک هاي شيرينی آن از يکی و گرفت تازه جانی جوابش اين با

 :گفت ميشد بلند جايش از که درحالی

 امروز بريم پاشو... خوشمزه و ترد... ميکنی درست ايی العاده فوق هاي شيرينی عوضش در »

 »...ميرسونمت خودم

 .شد معترض شيدا

 »..ميرم اتوبوس با نيست راننده اگه مهندس آقاي نکنيد شرمنده »

 : گفت و برداشت ميز روي از را ماشينش سوييچ داريوش

 ..» ماشين تو باشه حرفهامون باقی...ميشه ديرت داره شيدا باش زود»

 ليست به هم او ظاهرا خب... ميکرد صدايش شيدا که بود باري دومين ينا برداشت را اش کوله

 .بود شده اضافه مرغی مهندس صميمی دوستان

 »؟...!نباشم مزاحم آخه »

 :گفت محکم و کشيد را اش کوله بند داريوش

 »...!شد ديرت نزن حرف بزرگترت حرف روي بيفت راه جوجه »

 ...!ميديد جوجه را همه کارداشت سرو وجهج و مرغ با بس از هم مرغی مهندس اين خب

 کوتاه فرصت اين در و ميکرد طی بايد را زيادي راه.... کند خودش جَلد را کبوترش اينکه براي

 .نداشت امکان خانه تا شرکت بين ي فاصله

 :گفت شمرده شمرده و. ايستاد شان کوچه نزديک جايی و زد راهنما
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 زندگی و من با هم تو گفتی رو چيز همه صادقانه قدر اين تو که حاال ميخواد دلم...  شيدا ببين »

 »؟...چيه نظرت...  هوم... دوست تا دو مثل...بشی آشنا ام گذشته

 را» چيز چه »آن اما ميشد اش چيزي يه امروز مرغی مهندس اين نميکرد اشتباه پس خب

 ...!نميدانست

  

 ...داد وادامه دوخت چشم رويش روبه به و اي گرفت او از نگاه داريوش

 هم رو فيزيکت هاي تمرين... ميکنيم صحبت باهم فردا نيست امکانش کم زمان اين توي ولی »

 داره که خونه برو بدو همحاال...بود تماس در باهات ميشد و داشتی موبايل يه کاش اي...ميبينم فردا

 »...!ميشه ديرت

 جوجه و مرغ که هنگامی....  ميداد را جا، جا.... ،کيش کيش آواي معناي همان »بروخونه بدو »اين و

 .ميکردند استفاده...ميکند النه داخل هارا

 ... ديگر بود مرغی مهندس خب

 :گفت و نشست لبهايش روي دلنشينی لبخند

 دلتون که بشه اونجوري ميکنم دعا ولی بود چی تون امروز مرغی ي جلسه نميدونم مهندس آقاي »

 و ممنون بازم... کرديد کمک من به خيلی مدت اين... ريدبگذا پولتون روي پول... ميخواد

 »..خداحافظ

 شدکشيده گم ايی کوچه پيچ در و ميکرد پرواز بال سبک که کبوترش دنبال به چشمش داريوش

 .شد

 .نشنيد را او خداحافظ جواب و رفت

 "سوم فصل "

 ...ميباريد بهار ابر مانند و نداشت تمامی هايش گريه
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 ...ميشد جاري ديگري از پس يکی که بودند دوخته هم به سوزن و نخ با را اشکهايش گويی

 ...نشست رويش روبه و شد کالفه

 ؟من...ميکنی هالک خودتو داري چی ي واسه ببينم بگير دهن به زبون دقيقه يه جان پرستو آخه »

 »...!نفهميدم هيچی تو فين فين همه اين بين که

 ..ريخت اشک باز کنان فين وفين برداشت ديگر دستمالی پرستو

 ي جوشانده يه با است اش ماهيانه درد خاطر به فقط دختري هر ي گريه اينکه تصور به جان عزيز

 :گفت شدو وارد خانگی

  

 آب مثل اين... کردي گريه بس از نموند برات چار و چشم.... ميشه خوب دردت دل بخور ننه بيا »

 »...!ميکنم رستد ماه هر هم شيدا ي واسه مونه می آتيش روي

 آن خوردن با ميدانست چون... گذاشت کناري به را جوشانده شد خارج اتاق از جان عزيز وقتی

 ...!ميشود بيشتر اشکهايش

 »؟....جوشوندبياره برات عزيز و کنی گريه ميخواي بازم يا شده چی ميگی حاال »

 »...شده بيکار محمود...  شدم بدبخت شيدا »

 ...!ميکرد خرج اشک گونه اين شوهرش بيکاري براي که بود یاي نمونه زن هم پرستو

 »...!ميکنه پيدا ديگه کار يه گرده می...  نيست فاجعه که اين خب»

 »... ام حامله من آخه »

 ...!بود فاجعه يکی اين ديگر خب

 »؟....جوري چه آخه ؟...ميگی راست»

 :گفت گريه با کردو دستمالش در محکمی فين پرستو

 »؟...کنم تعريف برات رو مراحلش تمام ميخواي »
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 . نيست ميان در ها لک لک پاي قطعا ميدانست.... نداشت تعريف به نيازي

 .زد او پاي روي دست با

 زنشی ميخوري رو چی ي غصه هم حاال... رسيده ما به زياد شما از کنی تعريف نيست الزم »

 »... قانونی و شرعی

 .داد سر گريه هم زبا بودند کرده داغش انگار که پرستو

 خونمون اومد که ديشب... رسيده بابام گوش به و شده بيکار محمود خودتت ي واسه ميگی چی »

 ...نيست خبري عروسی از نشه مشخص خونه کارو تکليف تا گفت بابام بندازه جلو رو عروسی تا

 اون از... بپوشم عروس لباس جوري چه... ميره خودم از جلوتر دومتر شکمم ديگه ماه هشت من

 »....بشه عروس شوهر خونه بره که اين از قبل دختر نداريم رسم ما گذشته

  

 راهی تو ي جوجه يه حاال و بود داده دستشان کار هم کبوتر دو اين هاي شيطونی خرهباال خب

 ...داشتند

 کنه اپيد کار تر زود کن دعا....ميشه مستجاب زود دعات و صافه دلت کن دعا برام خدا ترو شيدا »

 »...!نميمونه برام آبرو وگرنه

 : گفت و کشيد کيفش از آويخته کبوتر تک به دستی شيدا

 »...!کن دعا براش شنيدي »

 .بود حق دختر اين نفس

 قيمت با رسيدو نتيجه به اش مرغی ي جلسه کبوتر قول به شدو مستجاب را دعايش هم باز

 .کردند موافقت پيشنهادي

 را اين ي همه غرور با مهسا و....ميداد جديد هاي ايده مدام نبودو بند پا روي خوشحالی از مهران

 ...ميدانست يشباال عمومی روابط مديون
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 ...ميکرد باز کارش گره از گره که است کبوترش حق نفس ميدانست داريوش اما

 ...نبود شيدا از خبري هنوز و بود گذشته ربع يک انداخت اش مچی ساعت به نگاهی نيم

 کبوترش که ،جايی رفت اتاقش قدي ي پنجره پشت به مهسا و مهران هاي حرفی پر به توجه بی

 .بود نداده اجازه رحمانه بی او ميکردو دل دل زاويه اين شهراز ديدن بار يک براي

 ... شدند اتوبوس سوار هم دبيرستانی دختران گروه آخرين

 ...نبود خبري کبوتر از اما

 .پرسيد محسنی از و برداشت را گوشی فاصلهباال... !نيايد که نداشت سابقه...  شد دلواپس

 »؟...!نيامدن فتحی خانوم محسنی »

 ...!» بيان نميتوند اومده پيش براشون کاري گفتند و زدن زنگ پيش دقيقه ده رييس آقاي »

 ..باشه خوب حالش کنه خدا گفت وار زمزمه و... کشيد پر ديدنش براي شوقش تمام

 :گفت آهسته او گوش کنار...گذاشت دهانش در رو بيسکويتی مهران

  

 اگه... بشه تازه روحت که جايی ببرمت امشب بيا رو امل ي مدرسه دختر اين کن ولش داريوش »

 »...!بياد هم مهسا ميگم بخواي

 :گفت و زد فريبی دل لبخند ميان اين در نامش شنيدن با مهسا

 هم هاش کار تمام...نياريد نه... ميکنم واهشخ... ميطلبه جشن قطعا موفقيت اين مهندس آقاي »

 »... من با

 .بود پريده بامش از که بود کبوتري پيش دلش و ميخورد بهم حالش مهسا خودمانی حس اين از

 »...ببنيد هم رو در رفتن موقع لطفا برم بايد دارم کار جايی مظاهري خانوم ممنون »

 .تميخواس را مخاطبش عذر محترمانه بود عادتش اين

 .شد خارج و گفت چشمی دلخور هم مهسا
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 :گفت شدآهسته نزديک او به کمی مهسا رفتن با مهران

 کرده گير پيشت گلوش بابا... ها ميذاره مايه برات داره خيلی دختره اين هست حواست داريوش »

 »؟...!نفهميدي حاال تا يعنی

 ...!نفهمد که نبود گوش دراز

 ...!بزنی نفهميدن به را خود خيالت راحتی براي الزمه گاهی اما

 .... بياره غليظ ي قهوه يه بگو لطفی خانوم به راهت سر ميري مهران»

 هم کارخونه کار پيمان با بايد... خبره چه ببينم مرغداري ميرم سري يه خودم فردا من ضمن در

 »...کن یرسيدگ ها کار به و باش شرکت تو... ميرسونم رو خودم دو ساعت تا البته...  کنم صحبت

 »...!برگشتم و کرج رفتم بس ار مردم... دارم افتاده عقب کار يکم تهران منم باشه »

 .بود کبوتر نيامدن درگير ذهنش همچنان داريوش اما و رفت مهران

 ....!جوش ي نقطه نزديک جايی رسيد صد به صفر از صبرش شدو تمام طاقتش ديگر

 :گفت محسنی به رو شد شرکت وارد که وقت اول

 »...کن وصل اتاقم به زد زنگ فتحی خانوم ساعتی هر امروز محسنی»

  

 :گفت خودش با و.کوبيد بهم محکم را آن کردو خالی بينوا در روي را حرصش تمام و رفت سپس

 »....!داره حسابی و درست تنبيه يه به نياز هوا به سر دختر اين »

 .کرد راهم کار همين دقيقا و

*** 

 .شود وارد در پشت شخص تا ميداد اجازه بايد اختميشن خوب را اخالقش

 : گفت گونه نجوا و آهسته و گرفت دست در را کبوترش

 »...بگذره خير به کن دعا برام ولی... کردم گم رو جفتت و کردم دقتی بی ميدونم »
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 ...نواخت در به آهسته تقه چند سپس

 کفش درون قلبش وبارهد کرد حس کردو پاره جا يک را دلش بند اش رسمی و خشک صداي

 ...شده ولو هايش

 »...داخل بفرماييد »

 ...ماند جواب بی که گفت سالم آرامی به شدو وارد کوتاه گامهاي با مردد

 مرغی چيز هم اخالقش...ميطلبيد حريف بودو روبسته از را شمشير امروز مرغی مهندس اين خب

 .بود

 ..داد می توضيح قضاوتی هر از قبل بايد اما فهميد ميشد راحتی به همش در هاي سگرمه از را اين

 .نکرد بلند حتی را سرش و بود برگه امضاءچند حال در ميزش پشت داريوش

 حس ميگيريد من از رو نگاهتون که جوري اين...  کنيد نگاه من به ميکنم خواهش مهندس آقاي »

 »....!ميکنم پيدا بدي

 پيش هاي برگه از چشم همچنان سماجت با اما ، ببيند را کبوترش روز سه بعد تا کشيد پر دلش

 ...نداشت بر رويش

 ميکنم خواهش.. داره وجود توضيح يه اتفاقی هر براي هميشه گفتيد خودتون يادمه مهندس آقاي »

 »...بدم توضيح بديد اجازه

  

 ...نبيند را معصومش صورت و بشنود را صدايش نياورد تاب ديگر

 :گفت هايش اخم حفظ با

 شاگردم بدونم نداشتم حق معلم يه عنوان به روز سه ؟بعد...توضيحی چه هان ؟...ضيحیتو چه »

 »؟...نمياد چرا و کجاست

 .بود کرده» سادگی»  خامی بازهم جانش عزيز قول به...بود او با حق خب
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 ولقب بگيد که رو ي تنبيه هر هم بعد و.... بدم توضيح بديد اجازه اول...  کردم اشتباه...  ببخشيد »

 »؟...نه است عادالنه ميکنم

 :گفت سرد و خشک لحن همان با اما شد خواستن از پر دلش

 »..!نشدم قانع اگه حالت به واي ولی...  بگو ميکنم گوش»

 .بود کرده تجربه بارها که بود مرغی رييس ديگر روي همان اين

 : گفت و داد فرو را دهانش آب

 »...!گشتم می کار دنبال »

 :پرسيد محکم.... درهم هاي اخم با شنيده تباهاش که کرد فکر

 »؟...ميگشتی چی دنبال »

 معصوم چهارده نذر صلوات چهارده ميرفت بيرون شرکت اين از زنده اگر بود پس حسابی هوا

 .ميفرستاد

 :گفت قبل از تر آهسته صدايی با شمرده ، بارشمرده اين

 »...!گشتم می کار دنبال »

 .آمد او سمت به زد رادور ميز و کرد پرت زمي روي را خودکارش داريوش

 .کرد جمع را خودش کمی ترس از شيدا

 »؟...!گردي می کار دنبال که داري احتياج کار به تو مگه »

 ... آورد باال را راستش دست زده شتاب و تند

  

 »...!گشتيم می کار دنبال دوستم براي.... نه خودم براي »

 رسمی و برداشت را گوشی... خورد زنگ ميزش روي تلفنبود شده کالفه رسما ديگر داريوش

 :گفـت
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 »...نياد داخل هم کسی نکن وصل رو تماسی هيچ ديگه ي دقيقه بيست تا محسنی »

 .باشد مسلط اعصابش بر کرد سعی و کشيد صورتش به دستی

 راه ظهر سر دوستت با مدرسه بعد ميگی ؟يعنی...چيه موضوع ببينم بزن حرف آدم مثل شيدا »

 »؟...!گشتيد می کار دنبال جورواجور هاي شرکت توي افتادي

 ....!نداشت تعجبی ميبريد را سرش اگر امروز مرغی مهندس اين

 خشم چراکه... نميکرد رو کار اين کاش اي که..  داد تکان بار چند تاييد عالمت به را سرش

 روي محکم شد خم و برداشت ميز روي از را خودکارش و شد لبريز آتشفشان کوه مثل داريوش

 ... زد شيدا دست

 ...رفت هوا به» آخش »صداي و کشيد پس را دستش که آنچنان

 ...بود شده قرمز جايش ميسوخت حسابی دستش

 »؟....!نيست شب اون»  الشی» دختر همون دوستت اين ببينم »

 ...بود آمده بند زبانش رسما ديگر شيدا

 ...!نه که... کرد اشاره سر با فقط

 »؟...کنی پايين و باال رو سرت همش ميخواي يا ميزنی احرفشيد »

 :گفت...ميشد شنيده زحمت به که آرامی که صدايی با

 »؟...بزنم حرف گذاريد نمی چرا... اومده بند زبونم ترس از آخه »

 ...شود باز زبانش تاراه....کشيد عميق نفس چندتا سپس

  

 نا و کرد ازدواج عموش پسر با پيش ماه ندچ...  حقانی پرستو اسم به دارم دوست يه من »

 توي هم شوهرش بدش شانس از...!نرفته شوهرش ي خونه هنوز که حالی در ، شد باردار خواسته

 .شد بيکار مدت همين
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 ...!خونه نه داره کار نه شوهرش حاال و

 ...نميشه اونها ازدواج به راضی باشه نداشته تا دو اين که زمانی تا... هم پرستو پدر

 ودور نشستيم می فروشی روزنامه ي دکه کنار فقط...  رفتيم نمی شرکتی هيچ توي هم روز سه اين

 خوب هاي مورد پرستو هم بعد...گرفيم می تماس تلفنی و کشيديم می خط رو استخدام هاي آگهی

 »..همين خدا به... بگه شوهرش به تا کرد می ياداشت رو

 چقدر شد خيره بود افتاده زير به که چشمهايی و پريده رنگ صورت توي و نشست روبرويش

 ..بود دلنشين ي چهره اين دلتنگ

 :گفت بود توبيخی همچنان نبوداما درش خشمی ديگر که لحنی با

 ؟...گفتی می رو جريان و...ميدادي خبر من به نبايد »

 ؟...داشتی می نگه رو معلمت حرمت نبايد

 »؟...بشم عصبانی ندارم حق

 ...توبيخی لحن اين بود چشيده را بيگاهش و گاه درشت ريزو هاي حمايت و توجه که او براي

 . بود زياد خيلی

 .بود ببخشش منتظر حاال و بود کرده اشتباه...  نداشت را سرزنش همه اين تحمل

 حالش اون با رو پرستو اومد نمی دلم بود خير نيتم خدا به...کردم سادگی بازم...  ديگه ببخشيد »

 ...بگذارم تنها

 »..همين فقط...  بکنم بهش کوچيک هرچند کمک يه ميخواستم

 نگاهی نيم دادو بيسکويت و چاي يک دستور لطفی خانوم به بود ه شد آرام کمی حاال که داريوش

 : گفت و کرد ساعتش به

  

 چيکار و بودي کجا مدت اين که ندارند خبر ات خانواده... ست دقيقه ده و سه ساعت »
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 »؟...ميکردي

 »...!نگفتم هم دروغ خدا به هستم پرستو با گفتم بهشون »

 شوهرش به ميخواد دوستت که خوبه اين...نگفتی هم رو واقعيت ولی نگفتی دروغ خانوم بله »

 .......داره راهی يه هرکاري ولی کنه کمک

 هميگرد اون کاربراي دنبال دوستش با خيابون کنار که نگفته هم شوهرش به مطمئنم تقريبا من و

...! 

 ..نميداد بهش کارو اين ي اجازه وقت هيچ فهميد می خانوم اين شوهر اگه

 اون براي و بنشينه خيابون کنار مدرسه ساعت بعد باردارش زن نميده اجازه غريتش قطعا چون

 ...!کنه پيدا کار

 ....کنه پيدا کار خودش واسه ميتونه جوجه دوتا شما از بهتر مطمئنم مرده يه اون

 »...خونه برسونمت تا بريم شو بلند بخور رو بيسکويتت و چاي هم حاال

 .ميکرد مرور و عبور تر راحت نفسش بود شده آرام مرغيش مهندس کهحاال

 :گفت و شد بلند جايش از سرعت به

 »بريم باهم تا منتظرمه سالن توي هم پرستو دوستم... نميشم مزاحم »

 :گفت و گذاشت شيدا تويمان جيب داخل بيسکويت تا چند و شد خم داريوش

 رنگ بخور هم رو ها بيسکويت اين! ؟...کردي کشی لشکر که...  جوجه بخورمت ترسيدي.... چيه»

 ...نمونده روت به

 »؟...ميمونی گرسنه ساعت تااين که نداره بوفه مدرسه مگه نميدونم من

 از بلند قدمهاي با که افتاد راه دنبالش جوجه مثل درست چون راداشت جوجه حس واقعا شيدا و

 .رفت سالن سمت به و شد خارج اتاق

 .کرد سالم شدو بلند پايش جلوي مدرسه فرم مانتوي با تپل کمی و ساده دختري
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 ...بود آاليش بی و ساده خودش مانند هم کبوتر دوست

 :گفت محترمانه ايستادو روبرويش

 »...خير به عصرتون..  حقانی خانوم سالم »

 ...!بود واقعی جلتنمن يک او

 ...برداري سر از کاله و بياستی احترامش به بايد که هايی همان از

 ....ميکنيم صحبت هم راه توي...  ميرسونمتون جايی يه تا من بياريد تشريف

 . بود مانده باز همدان صدر علی غار ي قاعده به پرستو دهان

 ...!نداشت چنينی اين تصوري بود شده شيدا زبان ورد روزها اين که مرغی مهندس از هيچگاه

 ....ميباريد رويش سرو از آقايی زيادي رويش پيش مرد

 :گفت وآهسته گرفت را او بازوي زير شد تعجبش ي متوجه که شيدا

 ...!» ببند رو دهنت بردي رو آبروم »

 :گفت بود آنها پی حواسش تمام ولی ميزد حرف محسنی با ظاهرا که مهسا ديدن با داريوش

 برمی ديگه ي دقيقه چهل تا کنيد آماده گذشته ي هفته فروش ي پرونده لطفا...  مظاهري خانوم »

 ...» گردم

 .رفت اتاقش سمت به گفت چشمی مهسا

 ..!کرد نگاه برگشت اتاق به و کرد رها نيمه را حرفش که مهسا به متعجب محسنی

*** 

 . انداخت مرغی مهندس بلند شاسی ماشين به نگاهی پرستو

 نمی هم را ماشين اسم حتی ا...! بود محمود پژوي بود شده سوار که يیباال لمد ماشين آخرين

 ..دانست
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 :گفت رساندو برميداشت بلند قدمهايی که داريوش به را خود شيدا

  

 »...نشيم شما مزاحم و... بريم اتوبوس با خودمون بديد اجازه...  مهندس آقاي »

 ..داد هل جلو یصندل روي را او تقريبا و گرفت را آستينش گوشه

 »برسم کارهام به برگردم بايد شو سوار...  نزن حرف بزرگترت حرف روي جوجه بگم بار چند »

 :گفت ومودبانه نرم لحنی با و کرد پرستو به رو سپس

 »...بزنم حرف باهاتون ميخوام شيد سوار حقانی خانوم ميکنم خواهش »

 او مرغی مهندس براي چرا پس... بودند صرمق اندازه يک به هم هردو و بود سن هم پرستو با خب

 ....جوجه فقط بينوا شيداي و بود حقانی خانوم

 :گفت و کرد نگاه پرستو به جلو ي آينه از داريوش

 براي که گفت شيدا..بدونيد برادرتون مثل هم رو من و ببخشيد منو جسارت...حقانی خانوم »

 مرد يه....  ميشناسم خوب رو خودم هاي نسج هم و مَردم يه منم...ميگرديد کار دنبال همسرتون

 ....ميکنه رضايت احساس بودن گاه تکه اين از و باشه زنش گاه تکه داره دوست

 .... ميکنيد دار جريحه رو غرورش....برسه همسرتون گوش به اگه.... کارتون اين با شما اما

 کنار خيابون ي گوشه ماسر اين توي روز سه اونوقت چون... نداره خبر همسرتون که مطمئنم من

 براش...بنشينيد گذاشت نمی ميشه رد جا اون از ناجور جورو هزارآدم که فروشی روزنامه ي دکه

 ....!بگرديد کار دنبال

 :گفت ميکرد بازي کيفش ي دسته با و بود پايين سرش که حالی در پرستو

 هم اونهايی و نکرديم پيدا بخوري بدرد کار هيچ روزهم سه اين کرديم اشتباه...  شماست با حق »

 »...بودند کرده استخدام رو ديگه کسی بودند خوب که

 آينه به که حالی ودر داشت نگه شيدا ي کوچه ترباال کمی... هميشگی جايی و زد راهنما داريوش
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 :گفت ميکرد نگاه

 ايیج بتونم شايد...  مصاحبه براي شرکت بياد ده ساعت بگيد همسرتون به فردا حقانی خانوم »

 »...کنم پيدا براش

 :گفت زده وشتاب تند بزند بال بال ميخواست دلش خوشحالی از که پرستو

  

 »...!کرديد حقم در بزرگی لطف چه نميدونيد... مرغی مهندس آقاي...  ممنونم دنيا يه واي »

 دست اين از او از هم قبال که چرا گيرد می سرچشمه کبوترش ناب ادبيات از اين بود مطمئن

 .بود يدهشن

 :گفت کند جمع را اش خنده داشت سعی که حالی در

 !»... فروغی داريوش... حقانی م خانو... هستم فروغی »

 »؟...چيه همسرتون اسم »

 : گفت آهسته شدو شرمنده پرستو

 فردا ميگم... حقانی محمود... عمومه پسر شوهرم...فروغی مهندس آقاي ميخوام معذرت »

 »...گزارمسپاس بازم بشه مزاحمتون

 :گفت داريوش که شود پياده ميخواست هم شيدا

 يکيش اگه حالت به واي... مياري وفردا ميکنی حل تماما رو کتاب چهار فصل هاي مسئله امشب »

 »...باشه غلط هم

 ...داشت هم شيمی امتحان فردا... زيادي اين به نه اما شود تنبيه بود قرار

 :گفت و برگشت سمتش به داريوش که کند اعتراض تا کرد باز لب

 توي حالش اين با دوستت... خونه برو هم حاال... ميکنم دوبرابرش بزنی حرف کلمه يک اگه »

 »....مونده تو منتظر سرما
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 .نبود بينوا شيداي فکر به اما بود پرستو ماهه يک ي جوجه فکر به

 .بود خانوم پري مادرش ي توطئه وقت وبی وقت هاي مهمانی اين

 و لوس دختر آن با بود »نوري سامان دکتر» دامادشان عموي ي خانواده وبتن هم حاال

 ....!نچسبشان

 :گفت و برد تر نزديک را سرش کمی و نشست ديبا کنار

  

 روي خستگی از کن باور... خونشون برن ها اين و....  بده شام و بچين و ميز... صدف جون... ديبا »

 »...نيستم بند پا

 :گفت گوشش کنار آهسته و گرفت دهانش جلوي را دستش ديبا

 خوبه هم اش قيافه ، دندانپزشکيه چهارم سال خوبيه دختر بنفشه...  کن نگاهش خريدار نظر يه »

 ديگه... مياد خوشش تو از که اين مهمتر اون از... دادي طالق رو زنت و کردي ازدواج قبال ميدونه و

 »؟...ميخواي چی

 گيج داده نشونم دختر وقت چند اين بس از بياد کوتاه کن راضی رو مامان صدفت جون... ديبا »

 »...!کدومه به کدوم که شدم

 .شد معترض ديبا

 دست کم يه... وسط بکش کفش لنگه مثل منو ي بچه جون همش که توهم.... بابا اي »

 »...بزنه باال آستين واست پري مامان کن صبر يا کن معرفی رو يکی...بجونبون

 تصميم تر راحت نبود اش آينده سال کنکور و درس اگر... ميکرد فکر تر جدي شکبوتر به بايد

 .ميگرفت

 . شد جا به جا کمی سامان عموي صداي با

 اين... ميزنی مرغ بندي بسته کارخونه داري...  دادي گسترش کارو شنيدم مهندس آقاي خب »
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 »...  کباب جوجه و شنيسل مثل است آماده نيمه غذاهاي دست بازار روزها

 »....بخواد چی خدا تا... هستم هم محصوالت اين فکر تو...  درستهکامال شما فرمايش »

 او و...ميداد وارنگ و رنگ هاي پيشنهاد مدام و....  نداشت تمامی هم سامان عموي هاي وراجی

 ».ميفرماييد صحيح شما» ميگفت محترمانه فقط

 :پرسيد شگوش کنار شد بلند شام ميز چيدن قصد به که ديبا

 »؟...فرستاده رو وراجش عموي و نيومده چرا سامان ديبا »

 :گفت کند جور و جمع را لبخندش داشت سعی که حالی در ديبا

 ».داشت جراحی امشب... مطبه سامان »

  

 پروازکبوترش براي را ذهنش آسمان و....بگذارد آن روي را سرش که خواست می بالش يک دلش

 .... باز

 کرد دراز صبحانه ي سفره کنار را شپاهاي جان عزيز

 خانوم ي خونه امروز بشم پا سر يکم...ننه بده هامو قرص سروناز...ميکشه منو آخر درد پا اين »

 »...کمک برم بايد... پزونه نذري شاکري

 با عزيزجان...داد دستش آب ليوان يک با را جان عزيز هاي دارو ي کيسه فرفره مثل خانوم سروناز

 :گفت و کرد نگاه او به لذت

 »...منه چشم نور نيست عروسم سروناز... آفتاب ي پنجه مثل آوردم عروس برات پرويز کن حض »

 :گفت ميکرد صفت شکمش زير را بندش کمر که حالی در آقاجون

 »...بديد نشون رو پاتون دکتر بريم ميام تر زود عصر باشيد آماده عزيزجون »

 .اژدادماس را پايش کمی دست با جان عزيز

 »...اون پيش ميرم ميشه دکتر شيدا بچم ديگه سال.... ننه خواد نمی »
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 ...بکر و ناب...داشت عالمی خودش براي هم جانش عزيز

 »...شاکري خانوم کمک برم بايد عصر »

 .... رفت کردوبيرون خداحافظی ميخنديد که حالی در شاهين

 ان پر دهانی با و گذاشت دهانش در را ومخان سروناز اهدايی پنير و نان ايی لقمه هم آقاجانش

 .شد خارج در از گويان ءشاهلل

 :پرسيد و انداخت دخترش فروغ بی چشمان پريده رنگ ي چهره به نگاهی خانوم سروناز

 روشن اتاقت چراغ صبح خود تا ديشب نمونده روت به رنگ نيست خوش حالت...  مادر شيدا »

 »...بود

 ميکرد حل را تنبيهی هاي تمرين صبح اذان خود تا ديشب...  بود سروي مامان با حق کامال بله

 .خواندبود شيمی هم وکمی

  

 ...نبود بند هم پايش روي خستگی از حاالو

 ...آورد تر پايين کمی را صدايش جان عزيز

 هاي جوشونده اون از اومد که عصري...ميشه اينجوري اش ماهانه عادت وقت ننه نباش نگران »

 »...ميشه خوب ، خوب ميکنم ستدر براش خودم

 ...ميپريد خود به خود رويش رنگ امد می که جوشانده اسم

 . کرد نميشد هم کاريش... نظيريش بی هاي جوشانده و بود جانش عزيز خب

 .رفت اتوبوس ايستگاه سمت به سالنه سالنه و برداشت را اش کوله

 ... شبانگاهی اخبار هواشناسی بينی پيش مثل...  وقتها بعضی...  عزيزجانش هاي ببينی پيش خب

 .آمد می در درست گاهی

 .کند غيبت هم را امروز که نکرد جرات اما.  بود بريده را امانش کمرش و دل درد
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 .شود تمام اش مرغی هاي جلسه آن از ديگر يکی تا ميماند منتظر بايد حاال و

 مهسا و عليزده آقاي همراه ريوشدا...  شد باز رويش به بهشت هاي در گويی اتاق در شدن باز با

 ...شدند خارج اتاق از ديگر شلواري و کت مرد دو و

 .داشت لباسش کردن ست به ي عالقه چه دختر اين...  ماند خيره مهسا روي نگاهش

 و سپر بدون البته بود شده شمر شبيه بيشتر...  رنگ همان به شالی با قرمز شلواري مانتوو

 ...!شمشير

 .بود خصمانه انگونههم که هم نگاهش

 بدرقه براي کشيد پر اش خستگی تمام... ايستاده ايی گوشه دست به کوله اوکه ديدن با داريوش

 :گفت ميرفت اتاقش سمت به که همانطور سپس و.رفت شرکت خروجی در سمت به مهمانش ي

 » ؟...کردي چيکار امروز ببينم بيا زود شيدا »

 »...اتاقم بيار مه بيسکويت با چايی يه لطفی خانوم »

*** 

  

 : گفت کردو باز را دفترش و نشست رويش پيش

 به واي...  کنم می بهش نگاهی يه خونه برم می کنم چک رو تمرين همه اين نميشه فرصت آالن »

 »...!باشه غلط اگه حالت

 ...بپيچد دلش توي تر کم درد تا بنشيند جوري کرد سعی و زد جونی کم لبخند

 ..ميکرد عمل هم را پرستو سفارش بايد

 »؟...بپرسم ازتون سوال يه ميشه مهندس آقاي »

 :گفت کند بلند کتاب روي از را سرش اينکه بدون داريوش

 »...بپرس داشتی اشکال که هرجا ميدم درس دارم وقتی »
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 يا است مردانه کارهاي در دخالت هم باز بپرسد پرستو شوهر محمود کار درمورد اگر نميدانست

 :گفت و زد دريا به دل خرهباال... نه

 مورد در...  بپرسم که داشت اصرار خيلی پرستو راستش يعنی... نيست درس راجبه... نه...  نه »

 »...شوهرش کار

 تمرين همه آن...ميکرد اش تنبيه سخت اينقدر نبايد... بود حال بی و پريده رنگ عجيب امروز

 . بود زياد خيلی برايش فيزيک

 »؟...نخوردي ناهار ساعت اين تا بازم البد ؟... نيست خوب حالت »

 ...نداشت هم اش معده به ربطی اما نبود خوب که حالش

 »...باشه خستگی از کنم فکر... خوابيدم دير يکم ديشب... نيستم گرسنه نه »

 زنانه هاي هورمون قطعا...نداشت خستگی به ربطی روز و حال اين... بود ديده را هايش خستگی

 .بود شده پايين و باال اش

 ...گذاشت دستش کنار آب ليوان يک همراه آوردو بيرون ميزش کشوي از مسکنی

 »...  خونه ميرسونمت هم بعد...  بخور رو مسکن اين »

 »..!ميشم معذب من اينجوري... ميرم خودم مهندس آقاي »

  

 :گفت حرفش به توجه بی ميپوشيد را کتش که حالی در داريوش

 موبايل هم ها دبستانی بچه زمونه دوره اين توي...  نداري موبايل يه تو ورچط نميدونم من »

 »؟...داري کامپيوتر ببينم... دارند

 ...!نبود داغون هم اينقدر ديگر خب

 »ميکنم استفاده داداشم با مشترکی.. دونه يه...دارم بله»

 »؟... چطور ايميل »
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 ...!بود کرده گيجش مرغی مهندس هم باز

 »؟...مگه چطور.... دارم آره »

 : گذاشت رويش پيش کاغذي و ورق

 » کن چک رو ايميلت هم هرشب لطفا...بشم دار خبر حالت از بتونم حداقل بنوس برام رو ايميلت »

 »...بشه مشغول حسابداري قسمت بياد شنبه از گفتم شوهرش به نباش هم دوستت نگران »

 ... !تکو ناب بود نظير بی خودش نوع در مرغی مهندس اين

 .بود شير دهان از طعمه درآوردن مثل درست شاهين از کامپيوتر گرفتن

 .بود شده رنگ کم فرناز مداوم حضور لطف به روزها اين که

 ...بود آن جغرافی موقعيت.... مشترک کامپيوتر اين بدي تنها

 امانم نظر به و.داشت قرار نشيمن سالن ي گوشه جان عزيز نفتی سماور بساط کنار جايی که

 يک اتاق به شاهين شيداو نبود الزم ديگر که چرا بود آن گذاشتن براي جا بهترين اين سروي

 .بود کنارش هم اينترنت مودم. بکشند سرک ديگر

 .بخورند لول هم توي هی برادر و خواهر حتی پسر و دختر که دارد معنی چه اصال جان عزيز قول به

 .انداخت خانه اهل به نگاهی و. کرد روشن را وآن نشست کامپيوتر پشت

 ...رسيدند هم به تازه گويی که... بودند گفتگو و گپ درحال آنچنان نمونه شوهر مادر و عروس

 .برگرداند را رويش و گفت کشيده... ايشی

  

 بود شنيده را آن خش خش صداي سالها اين در فقط شيدا که را اش ترانزيستوري راديو آقاجان

 ....ميچرخاند را بينوا پيچ مدام و گذاشته گوشش کنار...

 ...بودند کردند بغو بغ مشغول اتاق توي رسيده هم به تازه هاي کبوتر واما

 . شود شطرنجی و مات و برهم هم در اتاق در پشت ي هيجده مثبت تصاوير تا داد تکان را سرش
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 ....ميداد حشر برايش را چيز همه فوتبال گزارش مثل لحظه به لحظه که بود پرستو تقصير اصال

 . کرد راباز ايميلش آمد باال که اش هندلی کاميپوتر

 شروع پايش کف ميان جايی دوباره قلبش ، بفرستد ايميلی برايش مرغی مهندس که اين تصور از

 .کرد زدن به

 می سگ مثل بالنسبت او از کارمندانش تمام که رق و شق کشيده اتو مرد اين از ايميلی داشتن

 ....!بود تصوراتش يفرا چيزي ترسيدند

 ...فروغی داريوش...!خودش نام هم...  بود رسمی و شيک خودش مثل هم ايميلش

 ...غريب و عجيب هاي ايميل وآدرس جديد هاي بازي قرتی اين از بدور

 ...!نميزد هم پايش کف قلبش ديگر کرد راباز آن وقتی

 استراحت کنی حل رو مونده باقی هاي تمرين خواد نمی امشب چطوره حالت خير به شب سالم »

 » نره يادتت جواب ضمن ،در کن

 . بود پيش ربع يک براي ايميل

 ...کرد تصور را اش چهره و بست را چشمانش

 .بود قادري ايرج که الحق

 ...!نداشت ايی غصه ديگر بود فروزان هم او اگر

 ...خودش مرغی مهندس از... داشت ديگر ايميلی کرد باز که را چشمانش

 ...کرد راباز آن تسرع به

 »...بزنيم حرف مسنجر ياهو تو بيا ميتونی اگر »

  

 لپش ي گوشه و...برداشت قندي بود سماور کنار هميشه که جان عزيز قديمی قندان از و شد خم

 .گذاشت
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 ...بود کرده مهاجرت دهانش داخل به پايش کف از قلبش بار اين

 :گفت آيد می خوابش که اين خيال به سروي مامان که کشيد عميق نفس چند

 »...مادر نخون درس قدر اين بخواب برو مياد خوابت جون شيدا »

 ... !داشت خوشی دلی هم سروي مامان

 : گفت مادرش جواب در

 »...مونده کارهام از يکم... سروي مامان نه »

 ،حالل حالل خونش خب....  است مرغی مهندس همان »هام ازکار يکم»  اين فهميد می اگر و

 ...ميبرد گور به را شدن فروزان آرزوي ودوبايدب

 .کرد دريافت را پيغام اولين کرد باز که را منسجر ياهو

 »؟..شد بهتر حالت خير به شب »

 .بود کرده فراموش را کمرش و دل در بودکه زده هيجان آنقدر

 »؟...!بهترم ممنون...  خير به هم شما شب سالم »

 .رسيد بعدي پيغام تاخير با کمی

 ولی... داشتی کوچيک غلط تا چند کردم تصحيح برات رو ديشب هاي تمرين....  شکر رو خدا »

 »....پوشيه چشم قابل خب

 »...ميگذاريد وقت برام گرفتاري همه اين وجود با که...  ممنونم »

 »...!کردي کاملش تو خدا شکر به که نداشتم تعارفی ي جوجه فقط هام جوجه توي من »

 . بود متفاوت مرغی مهندس اين مرغی دنياي ديگر خب....تعارفی ي جوجه گفت می او به

 واقعا.... کنم تشکر کرديد شوهرش و پرستو دوستم به که کمکی بابت نشد فرصت ظهر از بعد »

 »...کرديد عاشق هاي کبوتر اين به بزرگی لطف
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 و کشيد يقیعم نفس... خودش کبوتر براي پرکشيد دلش آخرش ي جمله خواندن با داريوش

 .داد جواب

 »...!ميکنم خواهش »

 تعطيل دوازده ساعت فردا من آخه...  بيام دوازده ساعت فردا کنم خواهش ميشه مهندس آقاي »

 »...ميشم

 خوابت وقت از جوجه بخواب برو هم حاال...  بينمت می دوازده ساعت...  موافقم...  باشه »

 »خير به شب... گذشته

 .نوشت وکرد نمکی ي خنده شيدا

 که ببيند خوشبختی کبوتر خواب صبح تا اميدوارم خير به... هم شما شب...مهندس آقاي چشم »

 »..مياره هديه براتون وقبال بخت و نشسته بامتون روي

 ...ديد کبوتر خواب صبح تا داريوش و شد مستجاب دعايش هم باز و

 .کرد خوشحال زمستان ماه خرينآ آغاز در را شهر ي زده دود اهالی سبکی و نرم برف با آسمان

 .کرد جاري تنش در خوب حسی شرکت مطبوع و گرم هواي

 ...بود بسته هم ها اتاق تمام در نبودو ميزش پشت محسنی.... چرخاند چشم

 و شود پيدا پروفسوري ريش منشی ي کله و سر تا بست را چشمانش و نشست صندلی روي

 ...بگيرد را اتاق به شدن داخل ي اجازه

 »...!نيست خواب جاي جا اين پاشو جون دختر یه »

 ...بشناسد را صدا صاحب تا بياورد فشار مغزش به زياد نبود نيازي

 ...! داشت لباسش رنگ کردن ست به عجيبی ي عالقه که بود موشرابی دختر همان

 ...!اخالقش رنگ به درست...  بود پوشيده ايی قهوه پا سرتا وامروز

 .ماند جواب بی هميشه مثل که کرد سالم و شد ندبل جايش از احترامش به
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 :وگفت کرد تر نزديک او به را سرش کمی مهسا

  

 گلوت...  بهانست مشق و درس کنی سياه منو نميخواد فروشم زغال عمره يه من جون دختر »

 ...کرده گير فروغی مهندس پيش

 »....زياده يلیخ سرت از مهندس...  بردار لقمه دهنت ي اندازه هميشه نصيحت امايه

 .کرد بيشتر را اش فاصله کمی... داريوش اتاق در شدن باز وبا گفت را اين

 فرو را دهانش آب و گرفت بود نشسته او چشمان پشت که رنگ پر ايی قهوه سايه از چشم شيدا

 ...داد

 چسب مثل که لطيفی حس...نبود شکی داشت دلش در مخصوص جايی مرغی مهندس که اين در

 بود چسبيده احساسش به

 ....بود شده سنجاق ذهنش به گرد ته سوزن مثل فکرش و

 .شد خارج اتاق از محسنی و پرستو شوهر محمود همراه دست به کيف داريوش

 توضيح رو چيزي زده وشتاب تند ميرفت راه او با همگام که حالی در دست در ايی پرونده با محمود

 .ميداد

 او سالم جواب سر با و...کشيد پر اش خستگی بازهم دوز محوي لبخند کبوترش ديدن با داريوش

 .داد را

 سالن ي گوشه که بود دستش به کوله کبوتر پی حواسش تمام اما بود محمود با گوشش ظاهرا

 ...بود ايستاده منتظر

 :گفت و رساند او به را خود بلند قدمهايی با مهسا

 ميارم ناهار وقت...  کردم درست بودم ادد را قولش که هاي پاستا اون از امروز من مهندس آقاي »

 »...خدمتون
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 ....نرسيد ايی نتيجه به اما.....بود پاستا اسم به غذايی دنبال به ذهنش در شيدا

 ...بود خواسته را سمج دختر اين عذر پيش وقت خيلی نبود مهران خاطر به اگر

 برگرداند او به کردو امضاء و گذاشت محسنی ميز روي و گرفت محمود از را پرونده

  

 باشه هم مالی گردش به حواستون کنيدو گزارش بود موردي بازم اگه لطفا حقانی آقاي ممنونم »

 »...کنه کمکتون ميتونه و حسابداريه قديمی ها ازکارمند ميزايی آقاي

 :گفت خودش خاص ي عشوه با بود کرد برداشت رضايتش عالمت را داريوش سکوت که مهسا

 »..بياوريد تشريف تا ميمونم نتظرم پس مهندس آقاي »

 :گفت ميرفت در سمت به که حالی در داريوش

 »... نيستم شرکت ناهار و شلوغه سرم خيلی امروز من مظاهري خانوم ممنونم »

 .داد ادامه و شد رد تفاوت بی شيدا کنار از سپس

 »...برسونمت جايی يه تا بيا بدو...  باشيم داشته کالس نميتونيم دارم کار خيلی امروز شيدا »

 .شدند خارج در از مهسا خشمگين نگاه و محمود متعجب چشمان مقابل در و

 :گفت و ايستاد اش مرغی مهندس ماشين کنار

 »...!ميرم خودم نميشم مزاحم من داريد کار که امروز مهندس آقاي خب »

 ...کرد پرتاب جلو صندلی راروي او تقريبا و گرفت را دستش داريوش

 فکر و نشه بد برات دوستت شوهر پيش که گفتم جوري اين... ! جوجه نميشی مزاحم و چی چی »

 »...!نکنه ناجور

 »...!که گفتيد خودتون...  آخه »

 ...بريد را حرفش ميزد راهنما که حالی در و نشست رل پشت داريوش

 »...گفتم چی ميدونم خودم...! نکن رديف....! آخه من واسه »
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 ...ميروند کجا به که بپرسد نکرد جرات حتی شيدا گردي که بود اينگونه و

*** 

 . بود تميزي ترو و شيک رستوران

 همان به ايی جليقه با گارسونهايی و...  قرمز و بلند هايی پرده... ميديد ها فيلم توي که همانهايی از

 ... اليت موسيقی.  رنگ

  

 ...اش مدرسه فرم لباس آن با او غير...  داشت خاصی هارمونی هم با چيز همه

 ... بودن هماهنگ محيط با هام مشتري حتی

 سروي مامان و جان عزيز همراه به که...  بود عيد شب پارسال بود رفته رستوران که باري آخرين

 مامان و جان عزيز تعجب کمال در.... رفتند چلوکبابی به بودندو رفته بازار به عيد خريد براي

 ...!دادند سفارش »ديزي »سروي

 راهم ها اينجا فکر حتما ميکرد شکراب.... ازل از را مادرشوهر و عروس ميان خداوند وقتی آخر

 . بود کرده

 ...!بودند زده برهم را کائنات نظم عزيزجان و سروي مامان حاال و

 :گفت و کرد باز رويش پيش را غذا منوي داريوش

 ...!» کن انتخاب »

 کرد نگاه بود شده او به خيره که اش مرغی مهندس هب گذاشت کناري به را عيد شب پارسال فکر

 ...ميداد آزارش که بود چيزي دليل بی لطف همه اين

 کباب نه بسوزد سيخ نه که جوري... مردد همين براي است سيار آتشفشان مرد اين ميدانست

 :گفت

 شما مديون کلی هم جوري همين من ؟...چيه ناهار اين مناسبت بگيد ميشه مهندس آقاي »
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 »...هستم

 دستش کنار ميز روي را آن آوردو بيرون را موبايلش و سوييچ جيبش از و شد خم داريوش

 ..!گذاشت

 ...داشت فرق آسمان تا زمين بود ديد حال به تا که هايی دختر تمام با کبوترش

 ...ميکرد خاطرش آزرده نبايد و... بود ستودنی نفسش عزت و غرور

 خرهباال..... برانگيزه تحسين واقعا مدت اين پيشرفت... فيزيکته پانزده ي نمره ي جايزه اين »

 »ميکنند تشويق هم گاهی نميکنند تنبيه هميشه که ها معلم

 :گفت و زد نمکی لبخند

  

 ...» باشم سپاسگزار بايد من»

 .آمد حرف ميان به داريوش

 »...!تعارقی جوجه بدم سفارش تا کن انتخاب زود »

 .شد شيرينش لبخند محو داريوش و شد عميق بار اين لبخندش

 ميان هم پاستا البته و کوبيده کباب و کباب جوجه... شناخت می که غذايی تنها کرد باز که را منو

 .بود ليست

 ....اش عالقه مورد غذاي....داد بانوشابه کوبيده چلوکباب سفارش

 ....کباب جوجه سفارش جوجه و مرغ به وافرش ي عالقه خاطر به مرغی مهندس و

 .بود گرفته قلم شيدا که ديگر مخلفات کلی با البته

 ...ميکرد شروع جايی از بايد

 آن به بخواهد کبوتر با قرارش اولين در که نبود چسبی دل چيز... گذشته تلخ خاطرات کردن دوره

 .کند فکر
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 .نميکرد پيدا چنينی اين فرصتی ديگر شايد نداشت اي چاره اما

 ...،شفاف شفاف کبوترش روح مثل درست... برود جلو شفاف دادبود قول خودش به

 را اش ازنوشابه ايی جرعه و...گذاشت شيدا بشقاب در کردو جدا را کبابش جوجه از ايی تکه

 :گفت خوردو

 »...!بخور يکم نداره حرف جا اين هاي کباب جوجه »

 ...نداشتند حرف بودندو نقص بی دنيا ي ها وجوجه مرغ تمام مرغی مهندس نظر از

 »...!نشده تموم خودم غذاي هنوز... ممنون »

 غذايش چنگالش با مدام و افتاد اشتها از که آنچنان... تلخش ي گذشته از شد پر ذهنش داريوش

 ...ميکرد زيررو را

 ...ميکرد بازي غذايش با فقط ميدادکه آزار چيزي راقطعا اش مرغی مهندس

  

 ...پرسيد رسيد ذهنش به که سوالی اولين کند عوض را جو اينکه براي

 »؟...چيه شما تحصيلی ي رشته نميدونم هنوز من »

 .داد تکيه صندلی به کردو رها بشقاب دورن را چنگالش

 »...!سوادترم با تو از نباش نگران »

 وسفيد منظم دندانهاي تمام که آنچنان رفت هوا به اش خنده شليک جمله اين شنيدن با شيدا

 .شد نمايان ورديفش

 ...بود روحيش هاي درد تمام مسکن دختر اين.  شد او دلنشين ي هخند محو

 ...ميديد را پروايش بی ي خنده که بود بار واولين

 :گفت کند جور م جمع را هايش خنده داشت سعی که حالی در شيدا

 ».پرسيدم کنجکاوي محض فقط... مطمئنم که رو اون »
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 »...تپايتخ دانشگاهی بهترين از يکی توي خوندم عمران »

 دلت تا هم هواخواه البته...  داشتم وشوري شر پر سر و بودم دانشگاه ي دانشجو بهترين »

 »...!بخواد

 تر خوشگل همه از که يکی...شدم يکشون جذب فقط وارنگ و رنگ هاي دختر اون بين من اما »

 »...!ميکرد جذبش بيشتر رو منو همين... نميداد هم پسري هيچ محل و بود

 »...کرد قبول...  تصورم خالف بر و دادم دوستی پيشنهاد بهش زدم دريا به دل روز يه اينکه تا »

 بودم ازدواج فکر تو که من براي خب... هستيم هم با ما که ميدونستند همه دانشگاه توي ديگه »

 »..نبود بد هم خيلی... 

 »...!کردم تجربه سهيال روبا عشق بار اولين براي»

 ...!بود کرده تجربه را عشق و بود شده عاشق قبال هم اش مرغی مهندس پس خب

 نوشيد را بود گرفته خود به شربت طمع و نداشت گازي ديگر که اش نوشابه از ايی جرعه داريوش

 ...داد ادامه و

  

 انگار که افتاد اتفاق سريع چيز همه اونقدر...کرد قبول فورا هم اون و دادم ازدواج پيشنهاد بهش »

 »...!ميکنی تماشا تند دور روي رو فيلمی

 هول قدر اين ازدواجش براي عروسی ميشه مگه آخه... مشکوکه سهيال...  ديباميگفت خواهرم »

 »...!باشه

 وشوهر زن مارو همه که حاال.  بودم عاشقش طرفی از و...  انداخت دلم توي شک ديبا حرف »

 »....مبکش پس پا ترديد و شک خاطر به که بود مردي نا... ميدونستند

 »...بود دختر تصورم برخالف سهيال شدو طرف بر عروسی شب شکهام تمام »

 زير به را سرش و گرفت او از نگاه...اش مرغی مهندس هيجده مثبت حرفهاي خجالت از شيدا
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 ...انداخت

 :گفت... ديد اش يقه به را او ي چسبيده سر که داريوش

 »...شفاف و صاف... بدونی رو چيز همه ادميخو دلم اما ميزنم حرف پرده بی خيلی ميدونم »

 با شود شروع ازرختخوابش مرغی مهندس بعدي ي جمله اينکه تصور از...!» شفاف و صاف »گفت

 ...آمد بند نفسش جزييات ذکر

 ...!ميخورد او درد چه به همسرش او هيجده مثبت حرفهاي آخر

 خونه مهمونی...  رفتيم عسل ماه ها دوماد عروس ي همه مثل... بود خوب چی همه اول ماههاي »

 ...!دوستان و اقوام ي

 البته... شدم مشغول هم معتبر ساختمانی مهندسی شرکت توي و شدم قبول ارشد من تااينکه

 و بود نکرده سکته هنوز روزها اون... ميکردم کمک مرغداري و شرکتش کار توي پدرم به هم گاهی

 ...بود سرحال

 و شانس نميدونم يا بدم بخت از شب اون اما برم اصفهان به شدم مجبور کاري براي روز يه

 ...!خونه برگشتم... شد کنسل جوي شرايط خاطر به پرواز اقبالم

 ....گشتم برنمی کاش اي که

 ... شدم داخل و بازکردم خودم کليد با رو در آهسته خوابه سيهال اينکه هواي به

  

 ...دمياوم خوابمون اتاق از آهسته يی نجوا صداهاي

 »...ديدم تخت روي عور و لخت اش خاله پسر همراه رو سهيال کردم باز در وقتی

 ...کشيد خجالت عالم زنانهاي تمام جاي به شيدا

 .بود گذشته غرق بود دوخته چشم مجهولی ي نقطه به داريوش

 ...بود آمد درد به غيرتش
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 : پرسيد نزند هم بر را اش ذهنی خلوت که آنچنان نرم بالحنی شيدا

 !؟...بود چی دليلش آخه »

 به گذشته اون از...  نبود موافق پدرش اما... بود اش پسرخاله پيش دلش هم اول از سهيال »

 من از ميشه خبر با حسم از و ميبينه منو وقتی سهيال... نميداد رضايت هم هرکسی با ازدواجش

 پسر با راحت که کرد دواجاز من با اون... نميگه نه من به پدرش ميدونست چون ميکنه استفاده

 »...کرد گم رو گورش ايران از کردو عروسی باهاش هم طالق از بعد... باشه اش خاله

 خالق ذهن از ميخواندو يواشکی شب آخر که رمانهايست توي فقط اتفاقات اين ميکرد فکر

 ...گرفت می سرچشمه نويسنده

 هم در اش چهره غيرت درد شدت از و بود نشسته برويش رو داستان قهرمانان همان از يکی حاال

 ...!بود شد

 ؟...دارد او به ربطی چه خصوصی خيلی حرفهاي اين نميدانست فقط

 ... زده زل او به باز نيمه دهانی با گيج که کرد نگاه کبوترش به و شد جدا گذشته از

 : گفت و کرد اشاره غذايش به...ميکرد خوب را حالش...  حالتی هر در گولش و گيج کبوتر اين

 »؟...نکردي تموم تو غذا چرا »

 . زد محوي لبخند بود شده شرايط شدن عادي متوجه تازه که او و

 »...شدم سير ممنون »

 :گفت داشت برمی را موبايلش و سوييچ که حالی در داريوش

  

 ».!ميدونستی بايد تو ولی...  نگفتم کس هيچ با حال تا رو خصوصی خيلی حرفهاي اين شيدا »

 را بود انداخته تالطم به را ذهنش که سوالی و...رابرداشت اش کوله... شد بلند جايش ازشيدا

 :پرسيد
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 »..باشم داشته خبر شما مسائل ترين خصوصی از بايد چرا مهندس آقاي »

 »...!کنی فکر بهم تر جدي يکم و گرفتم طالق چرا بدونی اينکه براي »

 ...بود کرده کوفتش را کوبيده کباب لقمه يه امروز

 دوست... بشود چه که کند فکر او به...عجيب پيشنهاد اين هم حاال و انگيز غم رمان آن اول

 ...!شوهرش هم شايد يا...  پسرش

 ....کشيد بود ايستاده سالن وسط و ميزد گيج همچنان که را او بازوي داريوش

 »....خونه برسونمت نشده ديرت تا بريم بدو رستوران وسط جا اين نه...  ولی کن فکر گفتم »

 ....پرسيد بدجنسی با کند خارج هوا و حال اين از را او اينکه براي سپس و

 »؟...پيداشد کبوترت راستی »

 :گفت آمدو بيرون نهادش از آه....  کبوترش ي شده گم جفت آوردن ياد به با شيدا

 »؟...نشسته کی بام روي نميدونم... نه»

 :گفت لب زير آهسته داشت بل بر لبخندي که حالی در داريوش و

 »...جوجه... نشسته من دل بام روي کبوترت نباش نگران »

 ...نميدانست را بود انداخته پرستو سر در را مهندس از قدرانی و تشکر فکر...  کسی چه ديگر

 ...!بست می را پرستو دهان و ميرسيد معروفش هاي جوشانده آن از يکی با جان عزيز کاش اي

 »؟...بهتره کنيم چيکار نظرت به» ...بود شنيده بس از بود کرده اش لفهکا رسما ديگر

 ... بود کار بهترين ميگرفت خفقان پرستو اگه او نظر به

 ...ميزد حرف ريز يک»  جادو ي وروره» مثل و آمده پرستو غروبی دم

  

 ...کند فکر اش مرغی مهندس ظهر پيشنهاد به و کند پيدا خلوت ي گوشه يک ميخواست دلش

 ...!ميگذاشت پرستو هاي وراجی اگر
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 تشکر و اتاقش بريد محمود با بگير خوشگل گل دسته يه ؟...ميکنی اش پيچيده چرا جان پرستو »

 »..!سادگی همين به... کنيد

 .نشست تخت لبه روي کنارش داد گردنش به تابی پرستو

 خوب براش ميادو حساب به خواري پاچه جور يه محمود هاي همکار جلوي جوري اين...نچ »

 »...نيست

 شيرينی بار دو ماهی براش مزد دست جاي که... من مثل...  کن درست شيرينی براش خب »

 »...ميبرم

 :گفت و کشيد عميقی نفس پرستو

 »...داره مناسبت نظرت به...  ميشه خوب هام حلوا فقط من آخه »

 ...نداشت مناسبت چندان قدرانی و تشکر براي حلوا...  ديگر نه

 ...!» بچه کلی و خوشگل زن يه و کش دود با خونه يه... بکش نقاشی کاغذ يک توي براش خب »

 ...نيامده خوشش چندان شوخی اين از پرستو فهميد کرد اصابت سرش به که مويش بُرس

 :گفت ميخنديد که حالی در

 من... گیمي پشتش چيزي يه ميگم هرچی ساعته ؟يه... کنم کار چی بگو تو برم قربونت خب »

 »...نميده قد جايی به عقلم ديگه

 »...ميشه جبران خود به خود بخوره که رو عروسی شام... کن دعوتش عروسی اصال »

 .نداشت کشش مغزش ديگر... شد بلند جايش از پرستو

 ي واسه...بکنم کاري يه آالن ميخوام... ميکنه دعوتش محمود حتما و عروسيه ديگه ي هفته دو »

 »...اشهب خوب محمود

 ...ميگرفت طال را فداکار و دلسوز زن اين پاي تا سر بايد محمود خب
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 فردا و بگذارم خوشگلم هاي جعبه اون از يکی توي و کنم درست شامی براش من ميخواي »

 »؟...کنی تشکر و ببري براش

 .کرد مالی تف بوسی همراه را اش گونه زدو جستی پرستو

 »...اي فرشته که برم قربونت الهی »

 .شد نوشته پايش به هم »شامی» يک که بود اينگونه و

 . ميکرد دعا نعمتش پر وحضور فرناز جان به بايد

 در دنگ کامپيوترشش حاال و.... بود رفته عطيه عمه ي خانه به فرناز ديدن براي شاهين هم امشب

 .بود اختيارش

 .ميکرد تشکر ناهار بابت هم اش مرغی مهندس از بايد

 .کرد چک را ايميلش...  آمد باال که اش ندلیه کامپيوتر

 نشان »مسنجر هو يا»  سبز چراغ را اين و بود »الين آن» اش مرغی مهندس اما...! نداشت ايميلی

 .ميداد

 ...!شناخت نمی را جديد مرغی مهندس اين

 »...!کند فکر اش درباره تر جدي کمی »بود گفته او به

 ؟...بگويد هچ...!  ميخواست جواب امشب اگه حاال

 ...!ميجوشيد...  ميکرد درست پاييز هر جان عزيز که ايی سرکه و سير مثل دلش

 .کرد تايپ و گفت اهلل بسم

 »...ممنونم ظهر ناهار بابت... خير به شب مهندس آقاي سالم »

 شد خنده پر لبش کبوتر پيغام ديدن با...  بود کاريش هاي ايميل کردن چک مشغول که داريوش

... 

 ...بود نظير بی دختر اين
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 :کرد تايپ فورا

  

 »...نداشت قابلی...  تعارفی جوجه ميکنم خواهش...  سالم »

 مناسبی ي جمله تا ميکرد پايين و باال را جمالت ذهنش در و نشست لبش روي لبخندي شيدا

 .رسيد راه از بعدي پيام که... بنويسد

 »ميبينم رو هات تمرين فردا کردي استراحت که رو امروز و ديشب »

 ...! نداشت آمدن کوتاه خيال مرغی مهندس اين.... خير نه

 »...!ميکرد رديف براش فيزيک تکليف...!بزند حرف پيشنهادش از که اين جاي به

 ...ميشد آماده بايد هم فردا فارسی ادبيات امتحان براي

 ...بود کرده پرستو ي ها شامی کردن درست صرف را وقتش تمام حالی در

 ...!فيزيک تکليف هم حاال

 ..!بود شاسی بد ته ديگر اين...اوف

 ...ميخريدند را نازش ميکردندو خرجش عاشقانه حرفهاي مدام کتايون هاي پسر دوست

 ضعف برايش قابلمه داخل پخته مرغ دل که ميرفت او ي صدقه قربان چنان پرستو شوهر محمود

 ...ميرفت

 ...بينوا شيداي به برسد چه

 تکليف...! باشد جواب دنبال و بخرد را نازش اينکه جاي به... تيپ خوش مرغی مهندس اين حاال

 .!ميکرد تعيين فيزيک

 ...!دادند او به جا يک را همه چرا نميدانست فقط...! نداشت ودم شاخ که شاسی بد خب

 .کرد تايپ برايش

 »....خدمتتون ميارم و مينويسم فردا تا...  چشم »
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 ...ببيند را خوريشدل ميتوانست نديده داريوش

 .کرد تصور را آويزانش ي لوچه و لب و بست را هايش چشم

 ...!ميکرد اش هوايی زيادي کبوترش ها روز اين

  

 ، ندهد دست از کار ضمن را تمرکزش اينکه براي

 .کرد راتايپ جمله آخرين برايش

 »..خير به شب...ميبينمت فردا...  جوجه درست سر برو »

 ...!بود نيامده شدن عاشق و داشتن پسر دوست او به انگار نه

 .کرد تايپ جوابش در

 »...مرغی مهندس آقاي...  خوش هم شما شب »

 ...شد جمع چشمانش ي گوشه اشک خنده از آخر جمله خواندن با داريوش

 ...رفت هوا به شدو دود روزش خستگی تمام

 .بود نظير بی دختر اين

*** 

 .کرد نگاه بود پوشانده قرمز ادويیک کاغذ با که شکل مستطيلی ي جعبه به

 ...!قرمز رنگ به عجيبش ي عالقه و ميدانست را اش سليقه...  بود کبوترش کار قطعا جعبه اين

 ...ميکرد بازي را انگشتهايش با مدام بودو ايستاد روبرويش معذب پرستو

 ...کرديد بهمون که کمکی بابت کنم تشکر ازتون ميخواستم...  مهندس آقاي »

 درست شامی براتون خواستم شيدا از همين براي...نداره تعريفی زياد من پخت دست قتشحقي

 ... کنه

 »...بکنم هم تشکر ازتون بهانه اين به و بيارم من شد قرار...  بود خودش پيشنهاد يعنی
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 ...!ريا بی و خالص بود شنيده حال به تا که بود قدرانی و تشکر ترين صادقانه و ترين دلپذير اين

 ...دهد انجام کاري دختر اين شوهر براي توانسته که بود خوشحال

 »...هستند اليقی و توانمند مرد همسرتون... نکردم خاصی کار من... حقانی خانوم ميکنم خواهش»

 .بود آورده کم رسما تواضع همه اين برابر در ديگر پرستو

  

 ...کرد واهدخ غش جا همان... بياستد آنجا ديگر دقيقه پنج اگر ميکرد حس

 ...رسيد دادش به در صداي که

 »...داخل بفرماييد »

 را ايی پرونده و رفت او به ايی غره چشم و شد داخل پوش خوش و شيک بسيار و شرابی مو زنی

 :گفت و گذاشت ميز روي

 »...کنيد امضاء رو اين لطفا مهندس آقاي »

 ....شد خم ايستادو او کنار سپس

 بود ايستاد مستاصل که پرستو به رو ميکرد امضاء را آن که حالی در و دکر باز را پرونده داريوش

 :گفت

 »..شدم خوشحال ديدارتون از...  ممنوم لطفتون از حقانی خانوم »

 .رفت اتاق در سمت به و کرد خداحافظی زده شتاب...  برود ميتواند که اين از خوشحال پرستو

 :گفت شيدا رو و داد بيرون بود شده حبس اش سينه در که نفسی رسيد سالن به وقتی

 نفسم بودم اتاق تو دقيقه ده... خوندي درس باهاش رو ماه چند اين چطوري برسه دادت به خدا »

 »...!اومد بند

 : گفت شيدا به رو و گذاشت رو گوشی محسنی

 »...ببريدداخل تشريف گفتند مهندس آقاي فتحی قلی خانوم »
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 جدا تنش از رو پروفسوري ريش منشی اين سر باشد مانده باقی عمرش روزاز يک فقط اگر حتی

 ....گفتنش »فتحی قلی» اين با ميکرد

 آقاي اتاق سمت به ميکرد نگاهش متاسف که پرستو چشمان مقابل در دادو قول خود به را اين

 .رفت اش مرغی مهندس

 .بود وشداري ميز روي که.  انداخت کادويی رنگ قرمز ي جعبه به نگاهی چشمی زير مهسا

 :گفت و گرفت سمش به هارا پرونده

  

 »...ببريد تشريف ميتونيد مظاهري خانوم »

 :گفت نرمی با همين براي ميشناخت را تندش اخالق مهسا

 من و... داريد دوست خيلی الزانيا که شنيدم مهران از... ميکنم عرض جسارتا مهندس آقاي »

 »...خدمتون بياره لطفی خانوم ميدم...! نخورديد رناها هنوز که ميدونم...  آوردم الزانيا امروز

 ....داشتند نقد به دست مردان دل به نفوذ براي راه هزار... ميشناخت خوب را مهسا مثل زنهايی

 .شود او مثل دختري گير نمک که بود مانده همين

 »...نکشيد زحمت لطفا هستم مهمان ناهار امروز من ولی مظاهري خانوم... ميکنيد لطف »

 ...!بود متفاوت هم کبوترش زدن در نوع حتی آمد در صدا به کوتاه ضربه چند با در

 »...تو بيا شيدا»

 ...خواست را عذرش محترمانه و کرد مهسا به رو سپس

 ».ببنديد سرتون پشت هم رو در لطفا مظاهري خانوم »

 ...ديد را شرابی مو دختر و شد اتاق وارد آهسته و نرم

 تصور کشيده بلندو قد آن با را مهسا... صورتی پلنگ مثل درست بود صورتی شلباس رنگ امروز که

 ...است آويزان او از صورتی پلنگ مثل دُمی که کرد
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 ...شد خارج و کرد مهمانش ايی غره چشم شد می رد کنارش از که حالی مهسادر

 .ودب خالی و کوچک ايی دايره وسطش که ديد گرد شامی تا چهار کرد باز را جعبه در

 فريزر ي کيسه درون که....سنگک نان تکه چند و چه پياز و نقلی ي ،تربچه تازه سبزي کمی با

 .داشت قرار

 .بود سليقه ته دختر اين

 .گذاشت دهانش در و برداشت سبزي همراه و شامی اي لقمه و برداشت نان ايی تکه

 ...بود العاده فوق اش مزه

 .گذاشت مبل کنار را شا کوله کردو سالم گامهايش نرمی به شيدا

  

 :گفت و داد تکان را ميدادسرش فرو را اش لقمه که حالی در داريوش

 »...هستی خوبی کدبانوي عوض در...  نيست خوب فيزيکت اگه »

 ...!لذيذ و دلچسب طور همان بود عطيه عمه هاي باقلوا شيرينی به درست برايش تعريف اين

 ...شد او محو داريوش نشست لبش روي که لبخند

 »...بود دانی قدر براي واقع در... اومد خوشتون که خوشحالم... جان نوش »

 :گرفت او سمت به و برداشت ديگر ايی لقمه

 »؟...نميخوري چيزي مدرسه توي که عادتيه چه اين...  موندي گشنه حاال تا ميدونم بخور بيا »

 : گفت و نشست ميز روبروي مبل روي داريوش

 »دارم مهم ي جلسه يه سه ساعت نداريم وقت زياد امروز ؟...کردي چيکار ينمبب بيا بخور زود »

 . ميکرد حل را ها مسئله و..ميداد توضيح سريع و تند داريوش

 ..اش مرغی مهندس غير بود جا همه حواسش شيدا اما

 ...!نميزند حرفی پيشنهادش از چرا ميکردواينکه فکر ديروز حرفهاي به گاهی
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 مهندس بار يک حتی مدت اين توي که ميماند خيره اتاق قدي ي پنجره هب چشمش هم گاهی و

 .کند تماشا را بيرون آنجا از بود نداده اجازه مرغی

 .زد دستش روي محکم خودکار با شد او پرت حواس ي متوجه که داريوش

 کمی ديگرش دست با. بود کرده عادت او هاي تنبيه اين به ديگر...  کشيد پس را دستش شيدا

 :گفت و کرد کتاب مسئله جمع را حواسش فورا و ماليد را ميسوخت که را خودکار ي ضربه ايج

 »...ميکنم جمع رو حواسم ديگه... ببخشيد »

 بوسه را اش مهربانی سبک و نرم بالهاي و...بگيرد آغوش در محکم را کبوترش ميخواست دلش

 .کند باران

 »...ميشی اون ميخ اتاقم مياي بار هر که داره چی پنجره اون نميفهم من آخه »

 :گفت بود نکرد بلند کتاب روي از حتی را سرش که حالی در شيدا

  

 »؟...باشه ديدنی خيلی جا اون از بايد شهر نظرم به »

 .کند غلبه کشيدنش آغوش در ي بروسوسه تا شد بلند جايش از

 »...دارم عجله من زود فقط کن تماشا برو خوب خيلی »

 ...زدند نامش به متعلقاتش تمام با را دنيا گويی زد برقی خوشی از چشمانش

 .بود هايش کفش درون بازقلبش هيجان از

 .کرد نگاه بيرون به ناپذيري وصف شوق با و رفت که پنجره کنار به

 ....ميشد ديده ديگر جوري خيابان و داشت ديگر هوايی و حال اينجا از اتوبوس ايستگاه

 چيز ترين ساده براي که ميکرد نگاه را او لذت با شدو سينه به ستد دادو تکه ميزش به داريوش

 ...!بود آمده وجد به اينگونه

 اتاقتون پنجره از داديد اجازه که ممنون...! تره قشنگ خيلی جا اين از دنيا...  مهندس آقاي واي »
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 ».کنم تماشا رو دنيا

 :گفت خود با داريوش و

 »....!قشنگتريه ايدني مطمئنا باشی توش تو که دنيايی »

 .آمد نمی باال ديگر که کردند پرتابش اقيانوس به و کردند ايی شيشه درون را نفسش ميکرد حس

 پروفسوري ريش منشی ميرفت شرکت به که بار هر و بود خبر بی اش مرغی مهندس از چهارروز

 :ميگفت جمله يک فقط

 »...رفتند مسافرت... مهندس آقاي »

 :ميگفت که شنيد مهسا با را شرکت معاون عليزاده مهران هاي گوشی در حتی

 »...بره کن ردش رو دختره اين »

 ....نداشت دوست راهم مهسا فاتح نگاههاي

 ...بپرسد محمود از تا شد پرستو دامن به دست

 »!همين... رفتند سفر به کاري براي مهندس دانست می قدر همين هم او »

  

 اش مرغی مهندس از ايميلی شايد اينکه اميد به.... گرفت نشاهي از را کامپيوتر زور به اول شب

 ...باشد داشته

 ....آمد فرود سرش بر چماق مثل اش خالی باکس اما

 ...!بود کشيده پس چرا...  بود شده فکرش تمام که حاال... کند فکر جدي او به نگفت خودش مگر

 چشم از دور به که ميکرد دم رايشب جوشانده بيراه راه جان عزيز و نداشت غذا به اشتهايی ديگر

 .ميشد اتاقش ي گوشه شمعدونی گلدان سهم جان عزيز

 ...کند فکر او به و بگذارد را مهسا مثل دختري که باشد ديوانه بايد مرغی مهندس خب

 ...بود فروزان شبيه او از بيشتر خيلی خيلی نبود قرمز موهايش اگر..... خدايش
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 ...کند پوست برايش سيبی نشست کنارش فرناز

 بده حالش شيدا گفته و پرويز دايی به زده زنگ زندايی... نخوردي که شامم بخور سيب شيدا »

 »...!دکتر ببرتت مياد داره

 ....!شود اضافه دردهايش باقی به هم آمپول درد که داشت کم را همين

 :گفت و شد خم فرناز سمت به کمی

 روزه سه... کنم چک رو ايميلم من تا اتاق تو کشیب رو شاهين ميتونی برم قربونت الهی فرناز »

 »نميشه؟ من سهم هم دقيقه ده که ميکنه چيکار کامپيوتر پاي داره نميدونم

 :پرسيد آهسته و شد کنجکاو فرناز

 »؟...خبريه بال ببينم »

 »...!کنی کمکم اگه ميگم فرناز جون »

 :گفت شدو بلند کنارش از فرناز

 »...!ميکنم چيکار ببين و بشين... من به بسپرش »

 ميان دستی دادو ماساژ را آن کمی و گذاشت هايش شانه روي دست و رفت شاهين کنار سپس

 .کشيد موهايش

  

 ...بست را ودر رفت اتاق به و گرفت را فرناز دست و شد بلند جايش از شاهين نکشيد دقيقه به

 ...گذردمي هيجده مثبت حرفهاي اين حول کائنات تمام بود پرستو با حق

 ...!ميزد پاهايش درون قلبش نشست کامپيوتر پشت وقتی

 ...کرد باز که را ايميلش

 ...زد نمی هم پايش کف قلبش ديگر

 ...نبود وفا بی ميکرد فکر که هم ها آنقدر اش مرغی مهندس
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 ...خودم نخون درس ي جوجه به...  سالم »

 به و... ميرفتم بايد که اومد پيش ريضرو خيلی کاري مسافرت...  رفتم خبر بی که ميخوام معذرت

 ...بدم خبر بهت تا که نداشتم رسی دست هم اينترنت

 ...کن حل هم رو ها تمرين و نکن تنبلی...  هستم منتظرت شرکت.... شنبه

 »...تعارفی جوجه باش خودتت مواظب

 دوي از يکردم حس و بود شده سبک... کشيد آسودگی سر از آخرنفسی در و...  خواند بارها و بارها

 ...آمده بيرون بلند سر و پيروز»  ماراتون»

 ...بود پيدا سوتينش و بود مانده باز بلوزش جلوي ي دگمه آمد بيرون اتاق از شاهين همراه که فرناز

 ...!ميگفت آفرين درايتش به و... ميکرد جبران هم را فرناز فداکاري اين بايد روز يک خب

 .ميکرد صبر ديگر وزر يک بايد فقط و بود جمعه فردا

 ...آورد در عزا از دلی و..رفت مانده شب از پلوي لوبيا ي قابلمه سر اشتها با

 قصه داد آن مزاياي از و...ميداد نسبت هايش جوشانده به را ناگهانی تغيير اين افتخار با جان عزيز

 ...ميکرد دادوتاييد می گوش عالقه با را همه سروي مامان که ميگفت ها

 رويتان به گالب صبح خود تا و...  شد نظير بی هاي جوشانده اين يکی هم بيچاره قاجانآ سهم و

 .رفت شويی دست

 ...!شد خشک بعد روز دو چون... نماند نصيب بی هم اتاق ي گوشه شعمدونی البته

  

 ... دويد شرکت تا مدرسه از راه تمام

 .خورد زمين هم بار يک و رفت باال ها پله از و نشد اسانسور منتظر حتی

 ...ميکرد خوشی غرق را وجودش تمام اوست منتظر اش مرغی مهندس که اين فکر

 :گفت او ديدن با محسنی.... ميزد نفس رسيدنفس وقتی
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 »...ببرند تشريف مهمانشون تا بنشينيد لطفا....دارند مهمان مهندس...  فتحی قلی خانوم »

 ....ديدنش لحظه يه تاب بی قلبش و بود در آن پشت وجودش تمام...  بنشيند نميتوانست

 :گفت آهسته و کشيد کبوترش تک به دستی

 »...کردي دعا تيشسالم براي که ممنونم »

 حافظی خدا ميهمانش از مودبانه که.... صدا صاحب سمت به کشيد پر روحش تمام شد باز که در

 ...ميکرد

 .بود گشدلتن چقدر...! کبوترش براي کشيد پر دلش و چرخاند چشم داريوش

 !؟...کردي چيکار نبودم من روزه چند اين ببينم بيا بدو...! اومدي...  شيدا »

 ...گذاشت مبل کنار را اش کوله هميشگی عادت طبق کردو سالم نرم شد اتاق وارد وقتی

 ...داشت نمی بر دلنشينش صورت زواياي از چشم و ميکرد نگاهش لذت با داريوش

 :گفت لبش ي گوشه لبخندي با

 »؟...!خورده رو زبونت موش نبودم من که روز چند اين....  جوجه سالم »

 ...! نشود بغضش ي متوجه اش مرغی مهندس تا انداخت پايين را سرش

 ...گرفت باال را سرش و...برد اش چانه زير دست ايستادو او قدمی يک در داريوش

 ....بود آب غرق حالتش خوش چشمان

 ....باشد او براي اشکها اين که بود خوشبخت قدر اين يعنی افتاد تالطم به قلبش

 ...بگويد که توانست فقط

  

 »؟....!ميکنی گريه داري.... شيدا »

 ...کند رسوايش بغضش تا بود کافی جمله يک همين

 .فشرد خود به اورا کردو حلقه اش شانه دور دست نياوردو تاب ديگر
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 ...فشرد خود به تر محکم را او.... شد حلقه کمرش دور شيدا دست وقتی

 »...!زدم برات ايميل که من... جوجه ميکنی گريه چرا... هيش »

 :گفت نمالد داريوش پيراهن به رو اش بينی از افتاده راه آب ميکرد سعی که حالی در شيدا

 »...بودم شده نگران »

 : گفت بدجنسی شدوبا خيره چشمانش کردودر جدا خود از اورا کمی داريوش

 »؟...بود نشده تنگ دلت يعنی...! شدي نگران فقط »

 »....دوتاش هر....»  داد جواب صادقانه

 ...ها کبوتر بال نرمی همان به درست... نبود واقعی هاي کبوتر از کمتر لطافت و نرمی در کبوترش

 جلوي و برداشت کادويی ي بسته يه... ميزش کمد داخل از نشاندو مبل روي... کرد جدا خود رااز او

 ...ذاشتگ شيدا

 ....!ميهمانی دلش در...بود چراغانی چشمانش

 »؟....منه مال »

 »؟....!مياد خوشت ببين کن باز...  هوم »

 کبوتر دوتا عکس با زيبا بسيار ايی پارچه دستی کيف يک شد تا چهار چشمانش کرد باز که را کادو

 ...!بودند پرواز درحال که

 »....ديدکر لطف خيلی ممنونم.... قشنگه خيلی اين »

 .بود دنيا کار ترين ساده او کردن شاد... کرد نگاهش لذت با

 ...کند پاره و تيکه تعارف ميخواست شب تا نميکرد قطع را حرفش اگر

  

 به واي... کردي چيکار مدت اين توي ببينم کن باز رو کتابت زود... تعارفی جوجه نداره قابلی »

 »...!باشی کرده کاري کم حالت
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 ...!کرد می شک بايد گفت می اين غير اگر.... ديگر بود مرغی دسمهن ديگر خب

*** 

 ...گذاشت فرنگی توت مرباي آن روي و برداشت را تست ازنان ايی تکه

 از....  شناسه که اش خانواده.... خوشگله...  دکتره خوبی اين به دختر...  ميکنی لج چرا جون مادر »

 »....ميخواي چی ديگه....! باشی دامادشون تو که خداشونه

 »...سادگی همين به»  کبوترش قول به...بردارد سرش از دست پري مامان ميخواست دلش فقط

 ...بود کرده يپله سامان عموي دختر به جوري بد و نبود ماجرا کن ول ولی

 . رسيد داداش به پدرش

 »...!کنه انتخاب باز چشم با بار اين بگذار...باشه راحت بگذار... نده گير اينقدر خانوم پري »

 :گفت و گذاشت دهانش در ديگر ايی لقمه

 ي مشغله اين با حاال اما کردم انتخاب هم رو يکی.... فکرم به خودم خدا به...  دکتر آقاي قربون »

 »...بگذارم پاپيش نميتونم ،کارخونه کار و کاري

 :گفت خودش با ميداد فرو را اش قلمه که حالی در و

 »....خواستگاريش ميرفتم فردا همين نبود کبوتر نکورک و درس اگه هرچند »

 :گفت و بوسيد را پسرش صورت و شد خم خوشحالی از خانوم پري

 »...باش نداشته کار کارها باقی به بده تلفن شماره و آدرس شکر خدا »

 :گفت معترض و برداشت صندلی کنار از را کيفش داريوش

 من امشب ضمن در... ميکنم خبرت خودم...  رمندا رو شرايطش حاال که گفتم خانوم پري »

 »...خداحافظ فعال... يام نمی ديبا ي خونه دعوتم کارمندام از يکی عروسی

 »....خودتت عروسی شااهلل ان.... مادر همراهت به خدا »
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*** 

 . بود داده نمونه شوهر ومادر عروس اين به پيش وقت خيلی از را عبدالعظيم شا قول آقاجان

 ...کند عوض عروسی با را آن نبود حاضر ميکردي هم شان تکه تکه گرا حاال

 ...ميزدند لَه لَه خالی ي خانه دنبال به که هم فرناز و شاهين

 ....!آيند نمی عروسی گفتند....!کردند بهانه را کرج اتوبان وترافيک راه دوري

 می او شوهر ماشين با و دميش پرستو بزرگتر خواهر پوران آويزان بايد که بينوا شيداي ماند می

 ...رفت

 ...! بود ماجرا راحت قسمت تازه اين

 ...داشت مفصل داستانی خودش مناسب لباسی کردن پيدا که چرا

 رنگ... کهنگی شدت از که... کشيد بيرون را سروي مامان نامزدي لباس صندوقش از جان عزيز

 ...!آيد می او به و اوست تن بقال لباس اين که...داشت عجيبی اصرار و بود شده زرد سفيدش

 ...!آمده هخامنشی دوران از که کرد احساس پوشيد را آن وقتی

 ...نبود سايز هم که..... هم ريقو فرناز با

 ...بود تر گشاد سايز چهار سه، که هم سروي مامان هاي لباس

 . شد کالفه رسما ديگر

 ....پوشيد بود گرفته عطيه عمه دختر فرشته عروسی براي که شلواري و کت آخر در و

 ....سادگی همين به... زيرش سفيد تاپ يه با ساده مشکی وشلوار کت يک

 موهايش به هم دار نگين تل ويک کرد رها ساده رسيد می کمرش به که هم را دارش تاب موهاي

 . زد

 ...گرفت قرض هم را فرناز رنگ شيري حرير شال آخر در و

 هايش مژه به ريمل کمی سروي ومامان جان عزيز چشم از دور به فرناز درايت و لطف به هم باز و



 

 127 

 ....!هايش لب روي صورتی رژلب هم زدوکمی

  

 .شد محمود و پرستو عروسی راهی صلوات و سالم با سفارش و دعا کلی با و

 ...بود کرج اطراف هاي باغ از يکی توي عروسی

 ...کرد رها راه ميان را او بود شده گير جو حسابی که پوران رسيدن وقتی

 ...ميشد شنيده آن از موزيک و همهمه صداي که بود سالنی باغ انتهاي

 . بودند چيده صندلی و ميز چند مهمانها راحتی براي هم باغ کنار گوشه و

 و شيرينی جان به ها تر شيطون ميچرخيدندو آن دور به شان عروسی لباس با ها بچه دختر که

 ...بودند افتاده ميز روي ي ميوه

 .....کرد خوشبختی آرزوي برايش دلش ته ته واز... بود خوشحال پرستويش رايب

 . گرفت دستش آوردو در سالن در جلوي را مانتويش

 :گفت تبريک او به و گذاشت پيش پا پرستو مادر ديدن با

 گرفت من از تورو سراغ که اينقدر...  اومده وقتی از پرستو...  اومدي خوش مادر...جان شيدا »

 »؟...داره چيکارت ببين برو... نگرفت رو بيچاره محمود اون سراغ

 ... بود اش برازنده بودن عروس الحق که رفت پرستو سمت به

 گذاشته اش معده نفاخی پاي به فضولش شوهرهاي خواهر که بود برآمده شکمش کمی فقط

 .بودند

 ...کرد پرواز سويش به ديدنش با پرستو

 يه دونی نمی...ميکنم سکته دارم... بريزم سرم به بايد خاکی چه وبگ... شيدا اومدي روشکر خدا »

 ...!» راهه تو فاجعه

 :پرسيد و...شد متعجب



 

 128 

 »...کجاست اش فاجعه...کرديد رو تون سري بر خاک کارهاي قبال که محمود و تو....  چرا »

 :گفت اطرافش فضول نگاههاي به توجه بی و گرفت را دستش پرستو

  

 منو دخترانگی سند خودش قول به تا اتاق در مياد امشب...  محمود بزرگ خواهر.. . خواهرشوهرم »

 ...! بگيره

 »؟...بريزم سرم به بايد خاکی چه حاال

 ....بود فاجعه قطعا يکی اين ديگر نه..... خب

 : گفت و نشاند صندلی روي و گرفت را دستش شيدا

 ...شوهريد و زن... نکرديد که شرع خالف ارک گذشته اون از...  نيست که»  وزوزک پادشاه» عهد »

 »...قانونی و رسمی

 .پريد می پايين و باال آتش روي اسپند مثل پرستو

 :گفت کنايه و گوشه تا هزار با نياوردو تاب زهره شوهرش خواهر که آنقدر

 »...!سبک اينقدر و عروس بردي رو مون آبرو جون پرستو »

 حدقه در که چشمانی آن با....بترسد ازاو که ميداد حق ستوپر به... ميکرد فکر کمی که حاال خب

 .ميچرخاند

 :گفت گوشش زير آهسته

 »..سادگی همين به... ميشه حل چی همه ببر رو دستت کم يه شب آخر »

 :گفت بود نشسته عرق هايش پودر کرم روي استرس شدت از که پرستو

 نداشته بريدگی تا ميکرد چک مو جا همه پوشيدن لباس موقع آرايشگاه توي زهره...  نميشه »

 »...باشه

 »...!بشه کثيف لباسم نميخواد کردم فکر ؟...ميکنه رو کار اين چرا نفهميدم موقع اون خر منه»
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 .بود کرده گيجش پرستو بلکه مرغی مهندس نه بار اين و بود شده گيج هم باز

 ...» تيدهس شوهر و زن شما بابا ؟...چيه براي ها کار اين فهمم نمی من »

 .بست را در و.برد مجاور اتاق به آرايشش تجديد ي بهانه به و کشيد را دستش

  

 و... بود شده »عروس» عروسيش از قبل هم خودش دختر... شخصيه حسابه تصويه يه اين ببين »

 هم بيچاره اون... داد لو رو موضوع عروسی شب زهره با بازي لج و لج روي و فهميد رو اين پوران

 .» شد متوجه پوران که.... بود بريده رو دستش... شوهرش و خودش آبروي حفظ براي

 ....ندارد هفت صفر دو از کمی دست هم پوران که ميکرد فکر اين به شيدا و

 .کرد جدا پوران فکر رااز او پرستو صداي

 ...بخوره بهم عروسی بود نزديک... نگو که شد پا به قشقرقی»

 ...شنيد حرف تا رهزا شب اون »زيبا»  بيچاره

 ...ديگه مزخرفات تا هزار و داره نگه عروسی شب تا خودشو ونتونسته شُله دختر اينکه

 ...کنه تالفی تا بود فرصت پی مدام و گرفت دل به کينه پوران از زهره که شد اين

 »...!رسيده دستش به فرصت اين کنم فکر همحاال

 :گفت زدو پرستو پاي روي

 »...!بکنه رو کار اين محمود دادي اجازه و ستیميدون رو ها اين تو »

 »...!نيست سرزنش وقت آالن بکن فکري يه خدا ترو شيدا واي »

 ...!کند پيدا حلی راه بلکه بخورد مخش به بادي تا کرد بسته و باز را شالش

 يه موقع اون تا شده شروع عروسی تازه مونده ديگه ساعت چند شب تا نخور غصه خوب خيلی »

 »...ميکنم فکري

 ...ميکند پيدا راهی حتما شيدا ميدانست چون.  شد راحت خيالش واقعا و
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 ...شد داخل ميپيچيد پايش زير مدام که رنگش سبز بلند ماکسی آن با پوران و شد باز در

 »...!نياورده در منو چشم زهره اين تا پاشو... ميگرده دنبالت داره... اومد محمود... پرستو کجايی »

 ...برگشت سالن به وقتی

 ...ديد را اش مرغی مهندس

  

 مهران کنار گردي ميز دور سالن ي گوشه قرمز کرواتی سفيدو پيراهنی و مشکی شلوار و کت با که

 .ميکرد صحبت و بود نشسته مهسا و

 .برداشت قدم سمتشان به بلند گامهايی با و کشيد عميقی نفس

 ... گفت سالم رسا بلندو رسيد ميز کنار به وقتی

 .شد جلب سويش به نفر سه هر ي توجه که آنچنان

 ..شد مات ديدنش با داريوش

 ...!حيرت و تعجب مرز مابين چيزي

 کهکشان تا زمين ميديد مدرسه فرم لباس در روز هر که کبوتري با بود رويش پيش که کبوتري

 .داشت فرق

 .ميکرد جلب راحتی به را کسی هر ي توجه که بود برازنده چنان...  مشکی وشلواري کت با دختري

 خيره راحتی به را ايی ببنده هر چشم که هايی رفتگی فرو و هاي برجستگی با داشت پري هيکل

 .ميکرد

 .بود نقص بی که فرمی خوش و متناسب و کشيد پاهاي

 دل اش پيله از وار پروانه که ابريشم کرم مثل.... بود شده دگرديسی دچار ش کبوتر اين قطعا

 ...ميکند

 شيري حرير شال زير از ميزد برق..... نورسالن زير تميزي شدت از که مواجش و بلند ايموه
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 اي فرشته مثل را او دارش نگين تل و.بود شده رها تاب پيچ پر کمرش روي وتا زده بيرون رنگش

 .....بودند بسته را بالهايش که بود کرده

 شيطنت با و شد نزديکتر او به کمی و فشرد را دستهايش برد پيش دست شد بلند احترامش به

 :گفت

 »؟....چطوره حالت...  رنگی جوجه سالم »

 ....نشست لبش بر عميق لبخندي

 ...!ميزد صدايش رنگی جوجه که بود شده خوشگل اش مرغی مهندس نظر به پس

  

 .ميکرد نگاهش خريدار ديد با و بود شده متعجب هم مهران

 .نداشت حرف ايی مدرسه دختر اين هيکل

 .داشت گيرايی و دلنشين ايی چهره اما...  نبود صورتش در چشمگيري بايیزي

 شد کبوترش اندام برروي مهران ي خيره نگاههاي متوجه که داريوش

 :گفت او به رو کشيدو پيش را دستش کنار صندلی درهم هاي اخم با

 »...ايستادي راه سر بشين شيدا»

 . گذاشت رويش پيش را شيرينی ظرف مهران

 .کنيد حساب هم من روي ميتونيد خواستيد کمکی اگه چطوريد درسها با...  خانوم اشيد »

 .آمد نمی خوشش هيچگاه عليزاده مهندس اين از

 ميان و گرفت دست در را موهايش از ايی تکه با و انداخت زير به را وسرش کند سکوت داد ترجيح

 .داد تاب انگشتانش

 ... دآور باال را سرش شرابی مو دختر باصداي

 ....ميزد باد را خودش مدام و بود و گرفت دست به امروزي و شيک...  بزنی باد
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 هم جايش چند و... بود عطيه عمه شمال سوغات که اش حصيري بزن باد افتادو جان عزيز ياد به

 ...بود شده سوراخ

 ...!بزند بادش تا ميکرد مجبورش ميدادو دستش به عزيزجان تابستانها که

 :گفت خودش خاص هاي هعشو همان با

 »؟...نداره مطبوع تهويه يه... گرمه جا اين چقدر »

 بلندي بيشتر زانو روي تا که انداخت رنگش قرمز بند بی ي دکلته لباس به نگاهی

 ....تزيينی و برش هيچ بدون بود پيچيده بدنش دور دوتا آقاجان لنگ مثل ودرست....نداشت

 ....کرد پرواز آن با ميشد که وعیمصن مژه با بود قرمز هم صورتش آرايش

 .برگرداند را رويش نازکردو چشمی پشت ديد را او ي خيره نگاه که مهسا

  

 :گفت بردو کبوترش نزديک کمی را سرش داريوش که بود زياد آنقدر موزيک صداي

 »...!بخور چيزي يه جوجه»

 »...ندارم ميل ممنونم» :گفت نرم و آهسته

 موهايش انتهاي مدام.... معذب مهران ي خيره نگاههاي زير که دبو کبوترش پيش حواسش تمام

 .ميداد تاب دست در را

 .ميگرفت دندانهايش ميان گاهی را رنگش خوش صورتی ولبهاي

 ...!نميگذشت مونثی موجود هيچ از... ميشناخت خوب هم را طلبش تنوع قديمی رفيق اين

 برهنه نگاههاي دست از ايی بهانه به را کبوترش و کند پيدا راهی تا ميکرد، پايين و باال را ذهنش

 .دهد نجات صياد ي

 :گفت مودبانه شدو بلند جايش از شيدا که

 »...بگذره خوش بهتون شااهلل ان... پرستو پيش ميرم من... اجازتون با »
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 .کرد تحسين را متانتش و وقار همه اين دل در وداريوش

 ...شد تر دور که قدم چند

 .بود شده پوشانده کامال شال با که....انداخت تاپش ي يقه به نگاهی و کشيد عميقی نفس

 چرانی چشم پروا بی گونه اين عليزاده مهندس که... نبود زدن ديد براي چيزي شکر رو خدا خب

 .ميکرد

 ... ! بودند گوشی در هاي نجوا مشغول داماد و عروس جايگاه در که عاشق کبوتر دو ديدن با

 ديوار به ايستادو سالن ي گوشه... ها کار و کس بی اين مثل و شد منصرف پرستو پيش رفتن از

 ...داد تکيه

 مجبور و... بود نشسته ميز يک دور آنها کنار آدم مثل ،آالن بودند همراهش اش خانواده اگر خب

 »ها قوري يتيم» اين مثل نبود

 ...!بياستد سالن ي گوشه يک

  

 آن با...  داشت شباهت تيغی جوجه به عجيب که... ديد بلندرا قد پسري برگرداند، که را سرش

 ....اش وسيخی سيخ موهاي

 . کشيد تر عقب را خود کمی

 ...چسباند او به خودرا نرمک نرم تيغی جوجه دوباره و

 مارو ميگيره برق رو همه» :ميگفت هميشه که ميفهميد را جانش عزيز المثل ضرب مصداق جا اين

 »...نفتی چراغ

 فلک صاحب گوش به مبادا تا نکرد هم بدش بخت از ايی گله... ندارد شانس بود مطمئن چون و

 ...!برسد

 ...رفت فرو محض تاريکی در سالن تمام و شد قطع برق ناگهان که
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 می مادرانشان دنبال به و ميکشيدند جيغ ها بچه و انداخت طنين فضا در جمعی واي اي صداي

 ...!گانگستري هاي فيلم مثل درست... نخوره تکون جاش از کسی گفت می ديگر يکی و گذشتند

 »...!شده قطع برق چرا رفت آبرومون واي اي»  ميگفت که شنيد هم را زهره صداي

 ...بودند کرده روشن را آن ي قوه چراغ بود همراهشان موبايل که هم آنهايی

 .!...برگردون عکس مثل درست... شد چسبيد ديوار به و شد کشيده دستش ناگهان که

 ببرد فيضی تاريکی در و بکشد گوشش سرو به دستی بخواهد تيغی جوجه پسر که اين تصور از

 ....آمد بند نفسش

 کنار را داريوش صداي ، که کند رها قدرتش پر هاي پنجه ميان از زور به را دستش ميخواست

 .شنيد گوشش

 »...بياد برق تا بمون جا همين...... نترس منم شيدا »

 او با نفس يک اندازه به حاال و رسيده راه گرد از» من سوپر» مانند که بود شا مرغی مهندس

 ....بود کرده محصور بازوهايش و ديوار ميان جايی اورا و...!داشت فاصله

 اش بينی هاي پرز عطرش خوش بوي شنيدو می هم را قلبش هاي طپش صداي که نزديک آنقدر

 ...بود نشسته اش گونه روي که کردمي حس را کرواتش نرمی و...!ميداد قلقلک را

  

 دور را دستهايش ميخورد گاه بی و گاه که هاي تنه و بود پا به که ي همهمه به توجه بی داريوش

 .کرد حلقه کبوترش کمر

 ....ميزدند فرياد سرکش اش مردانه هاي حس تمام و بود کرده تابش بی کبوترش هاي نفس

 را خود کمی است اتمام حال در شده واژگون آب يبطر يک مثل هايش نفس ميکرد حس که شيدا

 ...کرد جا به جا

 ...گذاشت گوشش کنار جايی او نرم شال روي را سرش
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 »....امنه جات تاريکی اين توي جوجه نخور تکون »

 ....بود امن ،جايش بود خودش فکر به هرکس که کربال صحراي آن توي ميگفت راست

 ميدانست اگر و....بود پرواز حال در اش مرغی مهندس ويس به که نبود امن دلش مرغ جاي اما

 ...!نميزد را حرف اين هرگز کرده پا به جوجه اين در آتشی چه

 ....شنيدند نمی چيزي ديگر يک هاي نفس صداي جز هياهو آن ميان دو آن.... و

 کبوترش از بالفاصله داريوش....  جمعی دست صلوات صداي و سالن چراغهاي شدن روشن با

 ....شد جدا

 ....ماند ثابت بودند شده سرخ تکه يک هايش گونه که کبوترش روي نگاهش

 .ميگذشت...  شود سرخ اش گونه شرم از دختري....بود ديده که باري آخرين از سالها

 ميخ معنی با بالبخندي که انداخت اش مرغی مهندس به نگاهی نيم و کشيد شالش به دستی

 ...بود صورتش

 ...ميکرد نگاهش همچنان و...!کنَد نمی دل هنوز که گذشته خوش بهش خيلی حتما خب

 ...! بود ماجرا ي بقيه دنبال شايدهم و

 :گفت فاصلهباال و... شد سيخ موهايش فکر اين ازتصور

 »....پرستو پيش برم سر يه من بديد اجازه اگه مهندس »

 ....ميگردد زبا که ميدانست بودو خودش بام جلد اما.... پريد هم باز کبوترش

  

*** 

 ...آن اجراي براي فرصت بهترين شام وقت و... بود دقيق و شده حساب اش نقشه

 ...!سادگی همين به....ميداد خرج به زرنگی کمی بايد فقط

 لبخندي خاطرش اطمينان براي واو... ميشد کباب دلش... ديد می که را پرستو التماس پراز نگاهاي
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 .ميداد تحويلش حال بی

 شام و بودند نشسته ميز دور وفادارش منشی محسنی، و مهسا و مهران همراه به مرغی مهندس

 ...ميخوردند

 مشکل چشمانشان با عمدتا که مهران هاي چرانی چشم و مهسا هاي غره چشم ي حوصله

 ....! نداشت داشتندرا

 ي خانواده و پوران همراه به کوتاهی خواهی معذرت با کنَدو اش مرغی مهندس از دل همين براي

 ...نشست شام ميز سر نفريشان پنج

 .بود هايش کفش در قلبش بازهم... رسيد بهداشتی سرويس به وقتی

 ...ميداد خرج به جرات کمی بايد فقط بود آماده اش نقشه اجراي براي چيز همه

 را بماند تميز تا ميگذاشت آن در هميشه که هايی کاغذي دستمال لطف به که فريزري ي کيسه

 ...گذاشت شويی دست سينک روي را بود دستش آب نوشيدن هواي به که آبی ليوان آوردو ونبير

 ...ميکرد تموم رو کار اين بيايد شويی دست به کسی که اين از قبل بايد

 ...!نشکست ناباوري کمال در اما انداخت زمين روي را ليوان

 ...!شکست می احتیر به تلنگري با بود سروي مامان ليوانهاي سرويس از اگر حاال

 تکه هزار بينوا ليوان بار اين و.....کوبيد زمين تربه محکم ديگر بار و برداشت را ليوان و شد خم

 .شد

 . شد رو زير دلش بکند ميخواست که کاري تصور از برداشت را تکه ترين تيز

 شتانگ روي را ليوان ي شده شکسته ي تکه و بست را چشمانش..... بيشتر شجاعت براي اما

 .کشيد چپش دست ي اشاره

  

 ...رفت ضعف درد از دلش
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 برگشته بخت ي شده بريده انگشت جلوي و برداشت را فريزر ي کيسه نداشت اوخ و آخ وقت اما

 . گرفت اش

 حس که آنقدر پرشد فريزر کيسه که نکشيد ثانيه به بودکه وسيع و عميق آنقدر بريدگی جاي

 . شده سنگين ميکرد

 در سختی به و گذاشت ميزد بيرون آن از خون همچنان که بريدگی روي ذيکاغ دستمال چندتا

 ....گذاشت کيفش داخل زدو گره را کيسه

 ريزي خون متوجه کسی تا کرد مشت را دستهايش آمد بيرون بهداشتی سرويس از هنگامی

 ....نشود دستش

 .بود رسيده هم بازويش تا حاال انگشتش درد بود شده جمع صورتش درد شدت از

 ...ميکرد بدرقه را بودميهمانان ايستاده محمود کنار پرستو

 ....آمد بر نهادش از آه...  وفادارش کارمندان و مرغی مهندس خالی ميز ديدن با

 ...!کند خداحافظی تا نشد منتظر حتی معرفت بی

 به تا داشتند عجله و....بود کرده را خودش کار خرکی هاي عشوه آن با مهسا حتما ديگر خب

 ...بود نشده او منتظر حافظی خدا براي حتی که...برسند کارشان

 خانوم همراه به پيش ي دقيقه بيست» گفت او و گرفت را سراغش پرستو از که شد مطمئن وقتی

 »...رفتند کردندو حافظی خدا مظاهري

 ..!بودند فرستاده سياه نخود پی را او ميکردند تقسيم را شانس وقتی انگاري

 .... !برنميداشت او از چشم بود ايستاده پرستو کنار گپلن مثل زهره

 :گفت شدو نزديک پرستو به کمی

 »....!بده رو کيفت »

 نظر زير را آنها حرکات تمام ايستادو پرستو ي شانه با مماس و آمد تر جلو قدمی کنجکاو زهره
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 ...داشت

  

 دست يک با... بود کرده انپنه آن زير شالش گرفتن هواي به را اش بريده دست که حالی در شيدا

 بيرون بود خريده اش جيبی تو پول و ها عيدي با گذشته سال که ايی سکه ربع کردو باز را کيف در

 :گفت و گرفت او سمت به زهره ي زده حيرت چشمان درمقابل و.آورد

 »...بشی خوشبخت شااهلل ان نداره رو تو قابل ميگم تبريک جون پرستو »

 :گفت بوسيدو را اش گونه نداشت را ايی هديه همچين توقع که پرستو

 »...کردي لطف خيلی نبود الزم ها کار اين ممنوم شيدا واي »

 ...ميکرد نگاهش قدردان محمود و

 سکه و اهدايی خون ي کيسه بود گرم زهره سر وقتی...  باندي جيمز کامال عمليات يک طی....او و

 ... گذاشت کيفش داخل رو

 :گفت گوشش زير بوسيدنش موقع و

 »...نشه پاره کيسه که باش مواظب فقط کيفت تو گذاشتم هم رو مشکلت حل راه »

 .جداشد او از پوران صداي با

 بچه خواد می و ست خسته رسول آقا اما....  کنم راهی رو دوماد و عروس تا مونم می من شيدا »

 »...نشده دير تا برو بيا خونه ببر هارو

 ...بود شده تر براق خوشی از وپرست چشمان خداحافظی وقت

 ....بنشيند بامشان لب بر خوشبختی کبوتر کرد آرزو.... دلش ته ته واز

**** 

 :گفت زنان نفس نفس رساندو او به دوان دوان را خود رسول آقا

 بايکی داره امکان اگه...برنميگردم تهران که اومده پيش کاري من براي...  خانوم شيدا ببيخشيد»
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 »...بريدخونه.... ميگردند بر تهران که اه همسايه از

 ...گرفت جان دلش در»  قوري يتيم»  ديگرحس بار

  

 خانه که دوماد و عروس اتاق در پشت را شب زهره همراه... است مجبور سر آخر.... کرد وفکر

 ...!بخوابد بود کرج هم شان

 ...داد را جوابش مودبانه

 »....ميرم شاکري مخانو با... نميشم مزاحم رسول آقا باشه »

 ...رفت خروجی در سمت به دوان دوان بود، جواب همين منتظر گويی که رسول آقا

 خانوم هاي واندرز پند و ها نصيحت به گوش راه طول تمام بايد نداشت ايی چاره انگار خب

 ...سپرد می شاکري

 ...ميکرد زوق زوق حاال و بود کرده اش کالفه دستش درد که حالی در

 هاي دکمه بستن خير از و آورد بيرون آن از زحمت به موهايش و پوشيد را مانتويش ستد يک با

 ...گذشت آن

 »...کردي معطل منو ساعت يک کجايی »

 اش قدمی چند در که حاال.... ميداد تشخيص هم دورتر فرسنگها از را اش مرغی مهندس صداي

 ...بود ايستاده

 ....!هم در هاي اخم با بلکه...! خندان نه هم آن

 »...!کردي گير شويی دست توي ساعت يک نميخوري چيزي ؟خوبه.... کجايی هست معلوم اصال »

 ....!بود او به حواسش پس

 :گفت آرام و کرد پنهان شالش زير را بود خون غرق ديگر حاال که را دستش

 »...برديد تشريف مظاهري خانوم با کردم فکر ببخشيد »
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 : شيدک و گرفت را چپش دست داريوش

 »...وقته دير بيافت راه جوجه خوب خيلی »

 :گفت کردو رها را دستش آمد در که شيدا آخ صداي

 »....!نگرفتم محکم که من شد چی »

  

 را ريزي خون جلوي تا دهد فشار انگشتش روي را خون غرق دستمال ميکرد سعی که حالی در

 :گفت بگيرد

 »...!ميکنه درد يکم بريده چاقو با دستم نه »

 .پرسيد متعجب و کرد بلند را چپش دست داريوش

 »؟....!ميبريد زور به هم رو پرتقال سر که جا اين هاي چاقو...! چی يعنی »

 :گفت بدهد دست از هم رو شاکري خانوم ماشين بود نگران که شيدا

 »...ميمونم من و ميره مون همسايه آالن برم بايد من...  ميشه خوب.... نيست چيزي »

 : گفت ميرفت که حالی در و افتاد پيش بلند قدمهاي با هميشه مانند داريوش

 کنی گز تون همسايه با حاال که نموندم منتظر اينجا ساعت يه.... ميرم مون همسايه با چيو چی »

 »...شد دير جوجه باش زود

 ....!بود اش جوجه پی حواسش جا همه که بود »منی سوپر» اين هالک او و

 و انداخت کبوترش رهاشده موهاي به نگاهی داريوش رسيد که مرغی ندسمه ماشين کنار به

 :گفت

 »....!بدن گير بهمون ممکنه وقته دير کن جمع موهاتو شيدا »

 با و انداخت اش شانه روي را شالش و.... نداشت ديد که خلوتی جاي رفت رو پياده کنار به شيدا

 .کند نهانپ مانتو داخل را موهايش انبوه تا کرد سعی دست يک
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 :گفت گوشش زير ايستادونرم سرش پشت جايی قدمی يک در داريوش

 ايی گيره...  کنم کمکت بگذار کنی جمع رو مو همه اين دست يه با نميتونی و بريده دستت »

 ؟...هست همراهت چيزي... سنجاقی...

 همه اين از عاقط....! مُرد نمی امروز دستش درد از اگر کرد فراموش را دستش درد هيجان شدت از

 در اضطرابش ميکرد سعی که حالی در داريوش آهستگی همان به... نميبرد در به جان استرس

 :گفت نباشد آشکار صدايش

 »....کيفمه توي دارم بله »

  

 .داد او و آورد بيرون گل شکل به وکيليپسی کرد راباز آن در دستی يک سپس

 يباال دادو آن به تابی و کرد جمع دست در بود وتاب پيچ از پر که را حالتش خوش و نرم موهاي

 :گفت گوشش زير نرم بردو سرش

 »...!ميده خوبی بوي چه موهات »

 هزار که داشت عجيبی اعتقاد سروي مامان که... افتاد مرغی تخم داروگر شامپو ياد به شيدا و

 آقا چرا نميدانست و....کنند استفاده آن از بايد مو پُرپشتی براي خانه اهل داردوهمه پنهان ي فايده

 ....بود کچل همچنان سرش بودو مانده نصيب بی پنهان فايده هزار اين از جانش

*** 

 او هايش فکري بی با که آورد در پرستو سر روز يک را بريده دست اين تالفی داد قول خودش به

 .بود انداخته دردسر به را

 به نگاهی چشمی زير... بود خون قغر دستمالش و نداشت آمدن بند خيال بريده انگشت خون

 ...ميکرد سير خودش عوالم در رانندگی غرق که کرد مهندس

 ....کند پيدا کاغذي دستمال تا چرخاند را سرش کمی
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 »؟...ميگردي چی دنبال... جوجه ميخواي چی »

 »؟....نداريد کاغذي دستمال ماشين توي مهندس آقاي »

 غرق دست به چشمش که....کند باز را داشبرد در تا شد خم کردو روشن را سرش يباال چراغ

 .افتاد کبوترش خون

 .نبود سفيد ديگر دستش روي کاغذي دستمال

 به نياز ميآمد دستش از که خونی.... نبود خوري ميوه چاقوي با ساده بريدگی يه اين.....شد نگران

 ...!داشت شمشير تيزي

 ....!کوبيد هم به را داشبرد رد... بدهد او به کاغذي دستمال اينکه بدون حرص با

 ....کرد روشن را ماشين فالشر ايستادو اتوبان کنار و زد راهنما

  

 درد که حالی در کاغذيست دستمال کردن پيدا براي اش مرغی مهندس توقف اينکه تصور به شيدا

 :گفت بود بريده را امانش دستش

 »....برميدارم خودم بود داشبرد توي دستمال مهندس »

 ...شد پشيمان افتاد که اش خصمانه نگاه و اش پيشانی ي شده گره هاي اخم به شنگاه

 شل را شيدا دل بند که هايی اخم همون حفظ با بردو باال را کبوترش چپ دست داريوش

 :ميکردپرسيد

 پوست پرتقال امشب من که چاقويی بااون ؟...بريدي رو دستت چی با بگو آدم ي بچه مثل شيدا »

 خوري ميوه چاقوي مال ريزي خون و عميق بريدگی اين.... ميبريد زور به هم رو ستما ،سر کندم

 »...نيست

 ايجاد عميقی اين به زخمی بتواند که بود آن از تر خاصيت بی عروسی چاقوهاي ميگفت راست

 ....!کند
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 وير ميوه پوست همه آن نميدانست فقط اما.... بود کرده چاقوامتحان با هرچيز از قبل هم خودش

 ...!بود آمده بوجود چطوري ها ميز

 جانش عزيز و سروي مامان از کمی دست شدن هفت دوصفر در هم اش مرغی مهندس اين

 ....!نداشت

 :گفت و گرفت....بود دوخته چشم به منتظر و خيره که چشمانی از نگاه

 »....آد می بند خونش بزنم زخم چسب يه خونه ميرم... مهندس آقاي نيست چيزي »

 کارمندان که وقتهايی همان مثل محکم صدايی با بود دستش در کبوترش دست حالی در يوشدار

 :گفت ميکرد توبيخ را شرکت

 »؟...شده چی دستت بگو نيومده باال من سگ روي اون تا شيدا »

 :گفت آهسته صدايی با... نداشت آمدن کوتاه خيال مرغی مهندس اين انگار نه

 »..!..ميکنی دعوام بگم اگه آخه »

 »....بگو باش زود پس...! ميکنم کارو اين صورت هر در »

  

 خيال...ميگفت را حقيقت پس... شود تنبيه صورت هر در بود قرار که حاال... نداشت ايی چاره ديگر

 ...!ميکرد راحت هم را خودش

 ...ميشناخت خوب را سيار آتشفشان کوه اين

 . کرد هاتعريف حريم حفظ با اولش...  اول از را يزچ همه و زد دريا به ودل انداخت زير به را سرش

 ...بود شده زياد مرغی مهندس با اش هيجده مثبت حرفهاي روزها اين

 در بخواهد اينکه به برسد چه نداشت هم را سرش کردن بلند جرات شد تمام که حرفهايش

 ...!کند نگاه مرغيش مهندس چشمان

 ... ديد که را سکوتش
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 ....آورد باال نرمک نرم را نگاهش بود زير به انهمچن سرش که حالی در

 سيارش آتشفشان آخر در شدو هم در بعد و رفت باال ابروهايش تعجب از اول.... مرغی مهندس

 ....مرحله به مرحله... کرد فوران

 ...بست را چشمهايش ترس از شيدا که کشيد سرش فريادي چنان

 حل خودشون بايد رو مشکل اين ؟...داشت ربطی چه تو به اصال ؟....کردي غلطی چه تو شيدا »

 »...تو نه...ميکردند

 ...!آمد نمی بند چرا دستش خون نميدانست اما بود آمده بند زبانش ترس از

 »؟.... بردارم دستمال ميشه مهندس آقاي »

 ...ببند را آن در اينکه بدون کشيدو بيرون را کاغذي دستمال داشتبرد از شدو خم داريوش

 ... برداشت رويش از را خونی دستمال و گرفت دست در را او ي دهبري دست

 . داشت بخيه به ونياز بود عميق خيلی بريدگی

 هوا به شيدا آخ صداي که داد فشار زخم روي کشيدو بيرون کاغذي دستمال برگ چند حرص با

 ...رفت

 »!...کشمت می خودم...! بميري که اين از قبل بگيري گزاز اگه خدا به شيدا »

  

 ...!جديد خيلی خيلی و يونيک...  بود خودش خاص هايش مهربونی هم مرغی مهندس خب

 :گفت باشد لرزش بدون داشت سعی که صدايی با

 »...بود تميز بودم شسته رو ليوان »

 او به هايش گدازه کردو فوران...  مرغی مهندس آتشفشان کوه چون...!  گفت نمی کاش اي که

 ....!کرد اصابت

 از پر که عمومی بهداشتی سرويس توي رو ليوان... دختر داري هم عقل اسم به چيزي تو آخه »
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 »....!بودي شسته رو ليوان ميگی وقت اون.... بريدي باهاش رو دستت و شکستی...  آلودگيه

 ....بود نکرده فکر قسمت اين به که بود هُل قدر اون خب

 اين به ميکند تجربه مرغی مهندس کنار در را بودن عاشق خوب حس که حاال نداشت دوست اصال

 ....بميرد ها زودي

 ....بوده خبر با روسوماتشون و رسم از و داد آب به رو گل دست اين که الدنگش شوهر اون اصال »

 »....ميکرد کارو اين بايد

 ..نداشت ديگر را اش مرغی مهندس هاي توبيخ تحمل حاال و بود بريده را امانش دستش درد

 :گفت صادقانه بود صدايش در که الیح بی با

 نميخواستم گذشته اون از...  داره نظر زير هم رو اون »زهره خواهرش» شايد کردم فکر آخه »

 »...!بياد پيش بينشون دلخوري نکرده خدايی شون عروسی اول شب

 ...نداشت همتا مهربانی و سادگی در کبوترش

 حتما وبايد آمد نمی در خونش ميزدي کارد راگ که... انداخت اش مرغی مهندس به نگاهی نيم

 ...ميزدي شمشير

 :گفت متعجب رفت راهشان سر شهرهاي از يکی وبه....پيچيد برگردان دور اولين وقتی

 »...سمته اون تهران تابلوي... رفتيد اشتباه کنم فکر مهندس آقاي »

 »...باش ساکت و نزن حرف پس نداره حد که شاکيم دستت از اينقدر جوجه »

  

 ...!نزد حرفی مقصد تا شدو اش مرغی مهندسی جبروت و جالل تسليم هم باز که بود اينگونه و

 ...کرد نگاه روزي شبانه درمانگاه در سر به

 تکميل مرغی مهندس لطف به که داشت کم را درمانگاه انگيز خاطر شب اين کلکسيون فقط خب

 .شد
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 »...ميشن راننگ ام خانواده آالن شده ديرم من مهندس آقاي »

 پرت عقب صندلی روي را آن کردو باز را کرواتش ميشد،گره پياده ماشين از که حالی در داريوش

 :گفت کند نگاه او به اينکه بدون کردو

 »...شد پياده زود و نزن حرف پس....  ميشن نگران بيشتر بميري اگه کنم فکر »

 ....ايستاد ماشين کنار شدو پياده ناچار به

 :گفت ميرفت درمانگاه اورژانس سمت به که حالی در داريوش

 »...!جاته بی دلسوزي تنبيه اولين اين... بيفت راه شيدا »

 فرو باستنش در را کزازي آمپول تمام هرچه قصاوت با پرستار که فهميد وقتی را تنبيه اولين معناي

 ...رفت بيرون.... لنگان لنگ و...شد حس بی پاهايش که آنچنان. کرد

 بيرون درمانگاه از خوشی و خير به ساده پانسمانی با و نشد دستش بخيه به راضی نهايت در و

 ...آمدند

 و ميوه آب يه کند نگاهش اينکه بدون هم باز مرغی مهندس نشست ماشين صندلی روي وقتی

 :گفت سرد بالحنی و گذاشت پايش روي کيک

 »....نمونده روت به رنگ بخور »

 آمپول درد و دستش درد از نه اما ميکند تقديم آفرين جان به جان ددار ميکرد حس ميگفت راست

 ....کزاز

 .بود شده تاب بی اش مرغی مهندس هاي محلی بی از بلکه

 »...کردم خراب رو امشبتون مهندس آقاي ببخشيد »

  

 کرده خود درگير را احساسش که بود وقت خيلی...! امشب نه اما بود کرده خراب را حالش کبوترش

 .دبو
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 .... کرد سکوت ناچار به ديد را او سکوت که شيدا

 : گفت و نياورد دوام ربع يک از بيشتر اما

 »ميکنم پيدا بدي حس جوري اين بگيد چيزي يه مهندس آقاي »

 ...داد تکه ماشين به و... شد پياده و کرد پارک اتوبان کنار و زد راهنما بازهم داريوش

 گرفته گُر حال و وزيدحس می که ماليمی باد بودو دلچسب و مطبوع سال پايانی روزهاي هواي

 ....ميکرد بهتر را اش

 را ايی خورده شکست زندگی ي تجربه که او براي هايش مهربونی و ها سادگی تمام با کبوتر

 ...بود زياد خيلی خيلی...  داشته

 ...نداشت هم را دادنش دست از توان و

 اتوبان چراغهاي نور زير که آبش پر چشمان به ردوک بلند سر....کرد حس کنارش راکه حضورش

 ....شد خيره ميزد برق

 بود برگشته هايش نفس که شيدا و کشيد درآغوشش پروا بی گذاشت هايش شانه دور دست

 ...گذاشت اش سينه روي را سرش کردو حلقه کمرش دور دست

 »...کنم چيکار سادگيت همه واين.... تو با من رنگی جوجه آخه »

 :گفت بدجنسی با... ديد که را آبش غرق چشمان به کرد جدا خود از کمی را او سپس

 دماغت آب کردي گريه بغلم تو که سري اون... ميفته راه دماغت آب ميکنی گريه وقتی ميدونستی »

 »بود مونده جا پيراهنم روي

 :گفت کشيدو اش ببينی به دستی مانتويش آستين گوشه با شرمنده شيدا

 »...!نشه ماليده پيراهنتون به کردم سعی که من... خشيدبب واي اي »

 :گفت صادقانه ديد را اش مرغی مهندس ي خنده شليک وقتی و
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 »؟...ميخنديد چرا ميگم راست خدا به »

 »....  باحالی خيلی خدا به رنگی جوجه »

 . شد ماشين سوار و کرد جدا خود از را او سپس

 »...ميشن نگران ات ادهخانو وقته دير بريم شو سوار زود »

 ...آمد در ازآب درست مرغی مهندس حدس

 ....اسلحه بدون هم آن...ميکشيد کشيک و بود ايستاده کوچه سر ناپلئون جان دايی مانند آقاجانش

 :گفت و گذاشت اش مرغی مهندس کت روي را دستش آگاه ناخود ديدنش با

 »...اريدد نگه جا همين ست کوچه سر آقاجونم مهندس آقاي واي »

 :پرسيد کردو پارک خيابان کنار را ماشين داريوش

 »؟...بگی ميخواي چی...!  اومدي چطوري بپرسند اگه حاال خب »

 .بيابد برايش کننده قانع جوابی تا...بود او با راه ي نيمه از که بود سوالی اين

 »... اومدم بود دعوت عروسی که هام معلم از يکی ماشين با ميگم »

 .داد ادامه و کرد تامل کمی سپس

 »...نميگم که دروغ.....  ديگه هستيد معلمم هم شما خب »

 ميري ساعتی چه فردا باش خودت مواظب نشدند نگران اين از بيشتر تا برو خوب خيلی »

 »...مدرسه

 :گفت حواس بی بود اسلحه بی ناپلئون جان دايی پی حواسش تمام که حالی در شيدا

 »..ام مدرسه ربع و هفت تا معموال منم ميخوره زنگ هشت به ربع يک ساعت »

 هنوز.... بشه راحت خيالم تا.... ببينمت بيا مدرسه به رفتن از قبل شرکتم هفت ساعت من باشه »

 »...!نداره موبايل تو سن به دختري چطور نميفهمم هم

 :گفت سوالش به توجه بی ميشد پياده ماشين از که حالی در شيدا
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 ...بشه شما قسمت روز يه هم خوشبختی کبوتر شاهلل ان....  ممنوم چيز همه براي مهندس آقاي »

 »...خير به شب ميبينمتون فردا

 .ميشود مستجاب اش زخمی کبوتر دعاي بود مطمئن داريوش و

 رنگی جوجه براي پرکشيد دلش ميدويد آقاجانش سوي به بلند پاشنه هاي کفش آن با ووقتی

 ....!دماغويش

 .... شد بيدار خواب از که صبح

 اش نفتی سماور بساط پاي جانش عزيز فقط... ميبردند سر به شيرين خواب در خانه اهل ي همه

 .بود نشسته صيحانه رنگ سفيد چهارگوش ي سفره کنار

 ».... قبول زيارت خير به صبح جون عزيز سالم »

 :گفت کردو او به نگاهی اش بينی ذره عينک يباال از جان عزيز

 بگيري جون تا بخور دم تازه شيرين چايی يه بدوبيا... ات شسته رو و دست ماه روي به مسال »

..... 

 »خودت قسمت شاهلل ان ؟... ننه گذشت خوش عروسی

 »ميگرفت رو سراغتون هم شاکري خانوم بود خالی شما جاي جون عزيز بله »

 خوشی سر با گرفته را سراغش مملکت فالن جمهور رييس گويی شنيد که را شاکري خانوم اسم

 :گفت

 »...بزنم بهش هم سري يه و بدم هاشو سوغاتی.... پيشش ميرم سر يه امروز »

 زده بيرون آن از خون که انگشتش دور زخم چسب به چشمش جان عزيز نشست که سفره کنار

 ..افتاد بود

 »؟....مياد خون داره شده چی دستت...  ننه اوا »
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 رويش زخم چسب آن وجاي کرده باز دستش دور از را ديشب يمانوپ پُر پانسمان آن... شد خوب

 ...!ميداد پس جواب هم محله هاي جوجه مرغ به بايد وگرنه بود گذاشته

 »....بريده خوري ميوه ي چاقو با ديشب جون عزيز...  نيست چيزي »

  

 :پرسيد متعجب ميگذاشت رويش پيش را چاي استکان حاليکه در عزيزجان

 اون نميبره هم رو»  دهن آب» سر عروسی چاقوي.... مياد يادم من و بوده تا ميشه مگه. .. ننه اوا »

 »؟....بريدي رو دستت باهاش تو وقت

 ...نميکرد اش احاطه هفت صفر دو توان پر مامور همه اين وگرنه که نداشت شانس

 »...برام آوردي چی سوغاتی بگو حاال....  مياد پيش ديگه اتفاق »

 :گفت وافر حضی با کردو ريزي ي دهخن عزيزجان

 شاهين عروسی واسه گذاشتم...  ميکنی حض ؟.... حنايی چه نميدونی.... آوردم حنا خودم واسه»

 ....باشه داشته شگون که

 و آدم داره بويی چه نميدونی.... خريدم شاعبدالعظيم عطر دارو هل قيچی نبات آب توهم ي واسه

 »....رضا امام حرم وسط درست ميبره

 گالب بوي استثناء بدون دَم از همه داشت را عزيزجانش شاعبدالعظيمی هاي عطر هاي تجربه

 ....!ميدادند

 . برداشت را اش کوله دادو فرو شيرين چاي با را اش پنيره نون ي قلمه

 »....اتاقم توي بگذار رولطفا ها سوغاتی شد ديرم ميرم من عزيزجون »

 :گفت و ريخت کاغذي دستمال داخل قيچی نبات آب مشتی کرد دست جان عزيز

 »....ميشه آب خودش لپت گوشه بگذار رفت ضعف دلت جيبت تو بگذار رو ها نبات آب اين بيا ننه »

 ....کرد خداحافظی سريع و گذاشت جيبش داخل و گرفت را ها نبات آب شدو خم
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 ....گرسنگی از نه اما ميرفت ضعف دلش

 ....جديدش و يونيک هاي تمحب و مرغی مهندس ديدن براي بلکه

**** 

 يک داشت فرصت ، مدرسه زنگ خوردن وتا بود دقيقه ده و هفت ساعت شد پياده اتوبوس از وقتی

 ببند را اش مرغی مهندس سير دل

  

 ...!رفت شرکت سمت به دوان دوان فکر اين وبا

 ....شد بلند جايش از ديدنش با لطفی خانوم

 »؟...اومدن مهندس آقاي....  خير به صبحتون لطفی خانوم سالم »

 سابقه حاال تا... رسيديم هم با تقريبا اينجاست نيم و شش از...  اومده آره.... مادر اومدي سالم »

 »... اومده زود اينقدر چرا امروز نميدونم...  شرکت بياد »ده و نُه»  از تر زود نداشت

 .نداشت تمامی قلب خوش زن اين هاي پرحرفی

 »؟...يششپ برم ميتونم »

 ...» اتاقش توي بفرستمت اومدي گفت بهم....  منتظرته برو مادر آره »

 ...شنيد در پشت رااز بلندش صداي و زد در به کوتاه ي ضربه چند

 »....تو بيا شيدا »

 ...ميکرد وتلوپ تالپ هايش کفش در قلبش هميشه مثل بازهم

 بساط و نشسته ميزش روبروي يیا قهوه چرمی مبل روي ديد را اش مرغی مهندس شد که وارد

 عسل و خامه و پنير همراه تازه»  سنگک نان».... داشت قرار رويش پيش مفصلی ي صبحانه

 ....چاي وقوري

 ...! مرغی شرکت يه رييس هم آن داشت عالمی خودش هم بودن رييس
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 ...» خير به صبحتون مهندس آقاي سالم»

 :فتايستادگ بالتکليف که کبوترش ديدن با داريوش

 »؟..!نکرد اذيتت ديشب چطوره دستت... بخور صبحانه بنشين بيا خير به صبحت.... جوجه سالم »

 : گذاشت مبل کنار را اش کوله

 ....» کردم اذيتتون خيلی ديشب.... بهتره نه »

 :گفت دستش کردن بلند ضمن داريوش

 »؟....کردي عوض رو پانسمانش ببينم رو دستت....تعارفی جوجه »

  

 .شد هم در هايش اخم هم باز خون غرق زخم چسب ديدن با اما

 رو پانسمانش تو ،اونوقت داشت بخيه به نياز عميق زخم اين... آوردي در رو دستت پانسمان چرا »

 »؟...برداشتی هم

 ..کشيد بيرون او گرم و بزرگ دستان بين از را دستش

 توي ما بود ميون در پرستو آبروي....  دمميدا توضيح همه به خونه تو بايد اونوقت....  نميشد آخه »

 »....ميکنيم زندگی محل يه

 .رفت کارش ميز سمت به و شد بلند جايش از داريوش

 ...نشست مبل روي کنارش و برگشت زخم چسب يک با

 »...!بيام در خجالتش از جوري چه دونستم می وگرنه گرفته مرخصی روز سه آورد شانس حقانی »

 ....شد معترض

 پرستو... وشما من حاال و ميدوند خودشون فقط که رازه يه اين.... ميکنم خواهش مهندس يآقا »

 »...حرفهاست ازاين تر ارزش با خيلی برام

 .نداشت پايانی کبوتر اين هاي مهربانی
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 :گفت کشيدو را دستش عصبی

 ي جعبه خونه آبدار توي خوردي رو ات صبحانه... کنم عوض رو چسبت حداقل من بده رو دستت »

 »...ميکنم پانسمانش برات داريم اوليه هاي کمک

 »...خوردم صبحانه من ندارم ميل ممنونم »

 :گفت کردو محکم بريدگی روي را زخم چسب داريوش

 . گرفته»  پِرت و خِرت» و سنگک نون فرستادم رو لطفی خانوم....  خوردي صبحونه چيو چی »

 حسابی و درست شام که بود نابت ي نقشه پی فکرت اينقدر ديشب مطمئنم کن شروع باش زود

 »....نخوردي هم

 »بريزم برات هم چايی تا بخور »

  

 ....بود سرويش مامان و جان عزيز دعاهاي لطافت به که هاي محبت براي ميرفت ضعف دلش

 خورد به زور به را ديگري و ميخورد خودش را يکی و گرفت می ومردانه بزرگ هاي لقمه مهندس

 ...يدادم کبوترش

 و شد بلند جايش از سرعت به ميداد نشان را هشت به ربع يک که ساعت هاي عقربه ديدن با

 :گفت

 رو مدرسه در آالن برم بايد ديگه من... چسبيد خيلی نظيرتون بی ي صبحونه از ممنون مهندس »

 »... نميدند راه ديگه رو کسی و بندند می

 هم را دستش و بود داده دست از را زمان ود،کهب کبوترش بخش آرام حضور غرق آنقدر داريوش

 .بود نکرده پانسمان

 »...نکردم پانسمان هنوز رو دستت آخه »

 »...کافيه زخم چسب همين ميشه خوب نيست چيري»
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 :گفت کشيدو موهايش توي دستی و شد بلند داريوش

 »...ديگه مياي.... هستم منتظرت مدرسه از بعد جوجه »

 .پرکشيد کبوترش براي دلش....شد عميق که لبخندش

 »....بپرسم بايد دارم اشکال تا چند ميام مرغی مهندس آقاي بله »

 »هستم منتظرت نيم دو ساعت شد ديرت....نريز زبون جوجه برو خوب خيلی »

 بيرون را شده گرفته گروگان ايی پارچه کبوتر و رفت ميزش کشوي سراغ به رفت کبوترش وقتی

 ...آورد

 :گفت آن به رو

 »....ميکنی معجزه تو داشت حق صاحبت.... آوردي هديه رو عشق برام تو ميدونستی »

 .بوسيد را اش گونه ليال شد خارج که مدرسه از

  

 تبريک بهش من قول از ديدي هم رو معرفت بی خانوم عروس اون.... خانوم شيدا مبارک عيدت »

 .... بگو

 »...!!نکردي دعوتمون که بشه شکستور جونت ،شوهر بخوريم رو عروسيت شام بگوترسيدي

 کرده گير اش مرغی مهندس هاي گفتن جوجه ميان جايی ذهنش و شنيد نمی را ليال هاي وراجی

 .بود

 جديد سال و عيد تبريک به را وقتش از ربع اويک و... بود خورده مدسه زنگ نيم دو ساعت

 :گفت انداخت می اش شانه روي را اش کوله که حالی در زده شتاب.بود گذرانده

 ... شده ديرم برم بايد من جونليال ميگم بهش حتما ديدمش اگه باشه... مبارک هم تو عيد »

 »خداحافظ بينمت می عيد تعطيالت از بعد شااهلل ان

 .دويد شرکت سمت به و شد جدا بود چسبيده او به چسب مانند که او از سرعت وبه
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 . کرد طی دوتا يکی هارو پله شود آسانسور منتظر آنکه بدون و

 :گفت زنان نفس نفس ايستادو محسنی ميز روبروي و شد داخل خسته هاي نفس با

 »...داخل برم ميتونم محسنی آقاي سالم»

 .انداخت ميز روي را آن و برداشت موبايلش ي صفحه از چشم

 »....نشه مزاحمشون کسی گفتند... دارند ميهمان مهندس آقاي...فتحی قلی خانوم سالم »

 رامی زن و مرد چند برهم و درهم بش و خوش و خنده صداي اش مرغی مهندس اتاق در پشت از

 ...!نبود هم واضح چندان که شنيد

 ....فضا در بودن معلق مثل حسی گرفت را وجودش تمام گنگ حسی

 »....!منتظرمه مدرسه از بعد بود نگفته خودش مگه »گذشت ذهنش از

 .شنيد سرش پشت از را مهسا صداي که » نميشود مزاحم »که بگويد ميخواست

 داشت دست در روشن شمع چندين با قلب شکل به تولدي کيک که حالی در اورا برگشت وقتی

 ...!ديد رويش پيش

  

 :گفت کردو باريک کمی بود شده خمار آرايش شدت از که را چشمانش موشرابی دختر

 کردند سفارش و...گرفتيم تولد راشونب...فروغيه مهندس تولد امروز.... تعطيله کالس جون بچه »

 »...!نشه مزاحم کسی

 مدرسه جوجه يه به تا نميکنه ول رو شيرينی و وکيک... کادو و تولد جشن که.... عاقل آدم يه خب

 ...!بدهد درس فيزيک ايی

 از تر دلفريب که ماند، ثابت ميکرد نگاهش فاتحانه بدجور امروز که موشرابی دختر روي نگاهش

 .بود شده ديگر وقتی هر

 به قدر آن قرمز شال اون با...  باستنش زير تا سفيد مانتوي و بلند پاشنه کفش و مشکی ساپورت
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 .بود رنگ کم ، رنگ کم مدرسه گشاد شلوار مانتوو باآن شيدا که آمد می چشم

 ...! بود اش مرغی مهندس تولد امروز

 ؟....ميشد سالش چند

 ...!وستا تولد امروز که دانست نمی حتی او

 کوچولو ي اشاره يه و زد نمی صدايش »جوجه» مدام و ميکرد حساب آدم داخل هم را او اگر خب

 پول ي اندازه...! گران خيلی نه خب... ميخريد هم کادو برايش است تولدش امروز که ميکرد

 ...!هايش توجيبی

 :گفت ديد بالتکليف را شيدا که محسنی

 کار جايی هم نيم و چهار ساعت باشند داشته وقت امروز مهندس نکنم فکر فتحی قلی خانوم »

 »...بمونيد منتظر ميتونيد بخواهيد اگه هرحال به...ببرند تشريف بايد دارندو

 ... کرد جا به جا اش شانه روي را اش کوله شنيد که را او بلند هاي خنده صداي

 تا من و تعطيله ها مدرسه رداف از... اومدم من بگيد بهشون لطفا... شم نمی مزاحمشون ديگه نه »

 هم شما عيد....بگيد تبريک رو عيد بهشون من قول از...  بيام نميتونم ديگه عيد تعطيالت آخر

 »...محسنی آقاي مبارک پيشاپيش

  

 مهندس اتاق داخل مبارک تولدت آهنگ با دست به کيک که ديد را مهسا شدن خارج هنگام و

 .... شد مرغی

 .بود ممتد هاي زدن کف صداي شنيد که صدايی تنها آخر ودر

*** 

 ...انداخت ساعتش به نگاهی و اورد باال را چپش دست

 ...داشت تاخير امروز کبوترش
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 :گفت زدو پشتش به دستی سامان

 شرکت بريم گفت ديبا...!ببينيمت خونه تو که نميدي افتخار...  عزيز زن برادر کجايی »

 »...کنيم سورپرايزش

 هاي مريض دهن از تو سر که شد چی شما...  دکتر آقاي شما ي سايه زير...  مبرا و دور همين »

 »؟...!دادي افتخار و بيرون کشيدي بدبخت

 :گفت نوشيدو را اش قهوه از کمی سامان

 »...!نميري پزشکی دندان سال به سال که....  مهندس آقاي نيستند شما مثل همه»

 حرف دندان از بودند شده آوار سرش ها مزاحم اين حاال ببيند را کبوترش تا ميزد پر پر دلش

 »...ميزدند

 ..انداخت ديگرش پاي روي را پايش يک

 »...رسم می خدمت ساگلی پنجاه بعد من شااهلل ان جون دکتر »

 :گفت و شد معترض مهران

 بچه ازاون تا چند زدم زنگ...بگذرونيم خوش کم يه شديم جمع هم دور ديگه بسته....  کل کَل»

 »...ميشه پيدا شان کله سرو ديگه هستندو راه تو... کردم دعوت هم و حال اهل و ورگل ترگل هاي

 ...فهميد می خوب را »حال اهل و ورگل ترگل هاي بچه» اون از را منظورش

 ....!شناختند رانمی بوتيک و آرايشگاه مسير جز جايی که... آنچنانی دخترهايی

  

 :پرسيد مهران به رو و کشيد رنگش بیآ ساتن روسري ي گوشه به دستی ديبا

 »؟...شدند بهتر.... چطورند مادرتون مهندس آقاي »

 :گفت و گذاشت ميز راروي اش خورده نيمه فنجان

 »....بهترند کمی خدا شکر... شما لطف به »
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 داخل شيرينی و گل با حال با و گل هاي بچه همان ماندو تمام نيمه حرفش در ناگهانی شدن باز با

 ....!شدند

 :گفت بردو داريوش گوش کنار را سرش... احوالپرسی و سالم از قبل آنها ديدن با ديبا

 و ورگل ترگل» هاي بچه اين با رو چشمت تا خالی پري مامان جاي...!نيستند ام بچه همچون »

 »...دربياره» حال اهل

 »...ميکنه کچلم و... برنميداره سرم از دست ديگه بگی بهش چيزي اگه صدف جون ديبا »

 ...کشيد را ديبا بازوي سامان

 »...!باشی زده رو من آب زير حالت به واي داريوش... ممنوع گوشی در حرفهاي »

 .کرد پر را اتاقش فضاي تمام بش و خوش و خنده صداي

 پر را جايش مهران هاي گل ور گل تر آن از يکی حاال که انداخت کبوترش خالی جاي به نگاهی

 ...بود کرده

 »...نيومد چرا هستم منتظرت گفتم بهش که من» :گفت خودش با

 صداي و تولد کيک با همراه احمدي خانوم جديدش همکار و دوست و مهسا آمدن با.... بعد دقايقی

 .جداشد کبوترش فکر از هورا و کف

 ايی مدرسه دختر از خالی اتوبوس ايستگاه به نگاهی.... رفت کبوترش دلخواه ي پنجره پشت به

 .انداخت ها

 به»  خودش قول به... نداشت سابقه حال به تا که اتفاقی... نيامد کبوترش امروز و بود چهار ساعت

 !»سادگی همين

  

 خانه ي شماره حتی نبود بند هم جايی به دستش...!  باشد افتاده اتفاقی براش نکند شد نگران

 .نداشت هم را شان
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 رفتن خيال بودندو چسبيده مبل به همچنان سبچ مانند ومهسا مهران...  ها مهمان رفتن بعد

 ...نداشتند

 ....ميکرد اش کالفه بيشتر اين و

 ...ميکرد خرجش عشوه زيادي وترش تنگ مشکی ساپورت و سفيد مانتوي آن با امروز مهسا

 ...بود خريده قيمت گران دار مارک مچی ساعت يک هم کادو

 :گفت شدو بلند يشجا از و گذاشت دهانش را کيکش از ايی تکه مهران

 برم ديگه منم...  بپوش حتما امشب...  کنه عوضش شد قرار نبود اندازه اگه پيراهنت داريوش»

 ...» داره وقت »شيش »ساعت دکتر ببرم رو فخري مامام قرار

 .شد بلند احترامش به داريوش

 کارها اين يبرا سالم و سن از ديگه که هرچند گرفتی برام تولد و بودي فکرم به که ممنونم »

 »...!گذشته

 .کرد اشاره ميکرد نگاه افتخار با لبش ي گوشه لبخندي که مهسا به ابرو و چشم با مهران

 خانوم ديبا با حتی.... کرد رديف کارهارو ي همه هم خودش.  بود مهسا پيشنهاد نبود من کار »

 »...کرد هماهنگ و گرفت تماس خودش

 .داد ادامه ميشد خارج در از که حالی ودر

 قرار ايی زنجيره هاي فروشگاه عامل مدير با بري مهسا با بايد ديگه ساعت نيم باشه حواست »

 »خداحافظ فعال شرکت برگردم نميکنم فرصت ديگه فخري مامان دکتر بعد منم...  کنی تنظيم داد

 ردهک پيدا رو ديبا ي شماره چطوري مظاهري مهسا که بود اين گير در ذهنش همه اما رفت مهران

 ؟...!گرفته تماس او با و

 »؟...کرديد پيدا کجا از منو خواهر موبايل شماره بگيد ميشه مظاهري خانوم »

 ...ريخت بيرون طرف دو از را موهايش و کرد تر شل قدري را شالش مهسا
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 تلفن ي شماره نشد حاضر مهران...! نداره »نشد» کاري هيچ من ي واسه مهندس آقاي »

 گفتم و گذاشتم درميون محسنی آقاي با وقتی اما... نمياد خوشتون شما ميگفت بده رو خواهرتون

 »کرد همکاري بامن....! کنم سورپرايزتون ميخوام

 .ميکرد جمع بايد ميزد هم هشت و شيش تازگيها که را محسنی اين پاي و دست

 ...نداشت تمامی دختر اين هاي عشوه

 شخصه يه که من هستند خونگرمی و نازنين خترد خيلی خانوم ديبا خواهرتون مهندس آقاي »

 »...بشم آشنا باايشون بيشتر دارم دوست...شدم شون شيفته

 زبان آن با و آورد در شان زندگی و ازخانه سر شده دوزک بزک دخترک اين که بود مانده همين

 قرار بخت دم هاي دختر ليست در و...ببرد را اش ساده و صاف پري مامان دل ونرمش چرم

 ..!بگيرد

 »...برسيد هاتون کار به بريد تونيد می مظاهري خانوم داريد لطف »

 حداقل بود گرفته عنق مهندس اين تولد براي که زحمت همه آن بعد شد دمق آشکارا مهسا

 ...!نبود زحمتش مزد اين و....بود که خالی و خشک تشکر يه ي شايسته

 :گفت و.بلندشد جايش از مصنوعی ايی خنده با و نياورد خودش روي به اما

 »؟...درسته ديگه شديد ساله يک و سی مهندس آقاي »

 بماند غنچه داشت سعی همچنان که لبهايی و آرايشش عرق و شده خمار چشمان به داريوش

 ... شد خيره

 .بود اغواکننده زيادي دختر اين

 ...يدبفرماي گفت و گذاشت جواب بی را وسوالش گرفت او از چشم در ي تقه صداي با

 ...گذاشت ميزش روي نامه چند و شد داخل محسنی
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 مرخصی کردند خواهش و گرفتند تماس هم حقانی آقاي... امروزه مال نامه اين مهندس آقاي »

 »...ميکنم خبرشون بودند موافق مهندس آقاي اگه گفتم کنيد تمديد ديگه روز سه رو شون

 ...نزد حرفی محسنی که بود نيامده کبوترش پس خب

  

 »...!نيامده امروز چرا بگه نگرفت تماس ؟...چی شيدا »

 :گفت ميکرد جا به جا را دستش هاي پوشه که حالی در محسنی

 فردا از »گفتند... نشه مزاحم کسی گفتيد و شلوغه سرتون شما که گفتم بهشون اما... اومدن چرا »

 تبريک هم را عيد ضمن در ...آيند نمی شرکت ديگه عيد تعطيالت پايان تا و تعطيله شون مدرسه

 »...گفتند

 .آمد جوش به خونش خواسته را عذرش مردک اين و آمده در پشت تا کبوترش که اين تصور از

 .نگذاشت نصيب بی راهم مهسا هايش گدازه کردو فوران سيارش آتشفشان

 مداو شيدا اگه اما نشه مزاحم کسی نگفتم مگه ؟... هان... گفتم بهت چی دقيقا من محسنی »

 »...داخل بفرستش

 ...بود کرد تجربه بار چندين را مهندس روي اين

 :گفت بريده بريده کلماتی با و کرد راگم پايش و دست

 »نميکردم کاررو اين وگرنه... نشدم متوجه رو جملتون آخر ي تکه من ببخشيد »

 ...رفت پس قدم چند ارادي غير مهسا که بود بلند چنان داريوش صداي

 رو وارنگت و رنگ هاي پيام داري و موبايلت اون توي سرت همش وقتی... ! شوين هم بايد »

 ...!ميخونی

 به رو خواهرم ي شماره و بگيريد تولد برام کنی دخالت من خصوصی مسائل توي اينکه جايی به

 »...ميگم چی ببين... کن جمع رو حواست بدي ديگران
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 ... شده شرمنده محسنی

 خيلی مظاهري خانوم هم رو تون خواهر شماره.... شه نمی تکرار ديگه مهندس آقاي ببخشيد »

 »...نميکردم جسارت من وگرنه باشند داشته کردندتا اصرار

 :گفت تري آهسته صداي بودبا خيابان مرور عبورو به چشمش که حالی در و رفت پنجره پشت به

 !»... بيرون بفرماييد لطفا »

  

 :گفت محتاط کمی و ترديد با محسنی

 ...» جلسه بريد مظاهري خانوم با وقراره نيمه چهارو ساعت مهندس آقاي »

 برام بگو لطفی خانوم به لطفا... ميرم احمدي خانوم با بياد نيست نيازي مظاهري خانوم...  ميدونم»

 ».ببند سرت پشت هم رو در و بياره غليظ قهوه يه

 کبوتري ماندو داريوش رفتندو بيرون اقات از....! شرمنده محسنی و....! هميشه از تر دلخور مهسا

 .بود پريده بامش از که

**** 

 ...روبروشد نظيري بی استقبال با رسيد خانه به وقتی

 با و بودند کرده پهن حياط وسط را متري چهار و متري دو هاي قاليچه جان عزيز و سروي مامان

 ..بودند شستن حال در آب و پارو

 :گفت و گذاشت کناري به رو پارو کمر به ودست شکفت گلش از گل ديدنش با سروي مامان

 »...شدم هالک خستگی از که بيا بدو رسوند غيب از خداتورو...  آمدي مادر سالم »

 مرغی مهندس براي خوردن غصه وقت حتی که کرد می غيب زمين روي از را او خداوند کاش اي و

 ...!نداشت را هايش معرفتی بی و

 :گفت گرفت می ها قاليچه روي را آب يلنگش که حالی در جان عزيز
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 ناهارت براي.... کمک بيا بجنبون دست... افتاده عقب عيدمون امسال تکونی خونه بدو ننه شيدا »

 »...بيا زود بخورو سماور رو گذاشتم زمينی سيب کو کو دوتا هم

 داشته دنکر کار جان تا خورد مقوي »زمينی کوکوسيب» بايد عيد تکانی خانه براي ديگر خب

 ...!دوتا...يکی نه هم آن... باشی

 گفت ميرفت ايوان سمت به که حالی در

 »...کمک ميام آالن...  جون عزيز چشم »

 ...بود او سهم ها پرده آقاجان کشی اتو لطف به که بود باقی شکرش جاي هم باز حاال

  

 اش مرغی مهندس ايه معرفتی بی از پر ذهنش که حالی در رفت رختخواب به وقتی...  آخرشب و

 ...رفت عميقی خواب به خستگی از بود

 ... بود دلخور کبوترش

 ...!فهميد پاسخش بی هاي ايميل از را اين

 و لطافت به که موهايی....بپيچد مشامش در موهايش خوش بوي ديگر بار يک تا ميکشيد پر دلش

 ...بود کبوترها بال نرمی

 هيچگاه ميکرد تجربه کبوترش با که حسی بود الفهک هروقت از بيش را سال پايانی ساعات اين

 ...نداشت سهيال کنار

 ...برگرداند را سرش و گرفت مواج ي دريا از دل پدرش صداي با

 »؟...داريد کاري بابا بله »

 دقيقه پنج... سين هفت سفره کنار بشين ؟بيا....ايی حوصله ؟چرابی... بابا چيه جان داريوش »

 » ميشه تحويل سال ديگه

 سوره و کرد باز را قرآن کشيدو پري مامان ي تازه ترو هاي سبزه روي دستی و نشست سفره کنار
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 ...کرد تالوت را ايی

 ...کرد آرام را دلش کلماتش اعجاز و

*** 

 ....نداشت دوست را عيد هميشه از بيشتر امسال و آمد نمی خوشش عيد از هيچگاه

 ميشد پر راهی سر ي خانه مسافر مثل خانه ودنشب بزرگتر حرمت و عزيزجان وجود برکت لطف به

 ...ميشد خالی و

 ...داشت خود جاي ديگر که عيد بازديد ديدو و....ها بازي خاله

 وناهار شام تعارف بی هم ها بعضی و...!ميکردند بسنده عيد ميوه شيرينی همان به ها بعضی

 ....!ميماند

  

 امن در چيز همه او درايت لطف به که گفت بسته سر زدو زنگ مشهد از عيد شب هم پرستو

 ....وامانه

 ...نبود امان در جانش و روح....  بود اش مرغی مهندس ديدن تاب بی که...  او براي اما

 ...کند چک هم را ايميلش نميتوانست حتی شاهين البته و.... مداوم مهمانان حضور لطف به و

 اش مرغی مهندس از وبيش کم حاال ،که ميشد فرناز دامن به دست دوباره بايد هم شايد

 بلند کامپيوتر پشت از را وشاهين کند استفاده اش زنانه هاي تاکتيک آن از هم باز تا... ميدانست

 ...!کند

 ...بود عيدي گرفتن...  عيد انگيز هيجان بخش تنها

 .ندهد دست از را آن ميکرد سعی که

*** 

 ...برد بيرون پارک هواي به را شاهين و رسيد دادش بازهم فرناز
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 ...آمد باال هم او جان سيستم امدن باال تا کرد روشن را اش هندلی کامپيوتر وقتی

 ....دوتا يکی نه هم آن داشت ايميل اش مرغی مهندس از کرد باز که را ايميلش

 .شد حبس سينه در نفسش کرد باز که ايميلی اولين

 ...خودم ي جوجه به سالم »

 محسنی اين سر زير همش نبودم مقصر من کن باور ولی...  دلخوري ازم ميدونم...  مبارک عيدت

 برات موبايلم ي شماره... ميکنم تعربف رو چيز همه مفصل برات ببينمت وقتی... بود گول و گيج

 » جوجه باش خودت مواظب... بگير تماس تونستی ميگذارم

 ...نيامد هم باال نفسش رسما ديگر کرد باز که ايميلی دومين

 طرف از راهنمايی و دبستان دوران که همانهايی از بود» شادي پيک» بلکه....نبودکه عاشقانه ايميل

 ...ميگرفتند عيد ايام براي مدرسه

 که بود کرده رديف برايش فيزيک تمرين و تکليف صفحه سه بيکاري سر از اش مرغی مهندس

 .بود نقص بی و کامل يشاد پيک يک ميگذاشت هم کنيد پر را خالی جاهاي و جدول و معما اگر

  

 ...نظيرش بی و ناب هاي محبت اين با بود اش مرغی مهندس اين هالک او و

 ...نبود راضی خالی و خشک ايميل يک به دلش

 ...هايش گفتن جوجه جوجه و اش مرغی مهندس صداي... ميخواست بيشتر چيزي

 سر تا کرد سيو هم را اش شادي پيک تکاليف کردو يادداشت دفترش ي گوشه را موبايلش شماره

 ...آيد در خجالتش از حوصله و فرصت

 ....ميدانست... لَه لَه آن براي فرناز و ميزد دم آن از پرستو که خالی ي خانه قدر حاال

 ؟... فداکاري چه هم آن.... ميکرد فداکاري بايد اش مرغی مهندس براي

 ...زد حالی بی را خود.... ديد آماده حاضرو در روبروي که آقاجان و سروي مامان و جان عزيز
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 :گفت ميکرد جا به جا سرش روي را چادرش که حالی در سروي مامان

 »...بياد شام براي هم شيدا کرد تاکيد سارا خاله... نيستی حاضر چرا مادر....  شيدا اوا »

 ...کرد زمزمه چيزي گوشش زير و رساند جانش عزيز به را خود

 .:گفت آقاجان به رو کردو آويزان در دم لباسی جا راروي آن و دکر جدا سرش از چادر جان عزيز

 درست شيدا براي رو خودم هاي جوشانده اون از يکی من سرکوچه برويد سروناز تو تا پرويز »

 »کنم

 : پرسيد نگران آقاجان

 »؟...خوبه حالت شيدا شده چی »

 :گفت و کشيد را همسرش بازوي بود خوانده را ماجرا ته تا که سروي مامان

 »....مياد هم جون عزيز بريم بيا ميشه خوب نيست چيزي »

 :داد وادامه کرد شيدا به رو سپس

 خبرمون شد بد حالت اگه دار نگه گرم رو خودت...بپوشون خودتم... نميري حمام جون شيدا »

 »...کن

 »...خوب نريم بده اينقدر حالش اگه» :گفت نگرانی با آقاجان

  

 : گفت و کرد محکم را اش روسري گره عزيزجان

 شما تا... بيار نه هی خواهرش خونه بره شام يه ميخواد» بوقی نودو »بعداز دختر اين بابا اي »

 »اومدم منم کنيد خبر آجانس

 .... بود عزيزجان عبيد و عبد سروي مامان که نبود خود بی

 : گفت خودش با و. کرد ميل را جان عزيز نظير بی ي جوشانده که بود اينگونه و

 »....نکنند ياداشت فداکار عاشقان جزوه را او اسم اگه انصافيه بی »
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*** 

 ...نشست حصيري صندلی روي و رفت حياط به ويال داخل هياهوي از حوصله بی داريوش

 بهشان هم سامان عموي ي خانواده حاال... بودند کم متحرکشون ي زلزله اون و سامان و ديبا

 ...بود شده اضافه

 ... افتادشان فيل دماغ از خترد آن با

 ... بود کرده کبوترش دلتنگ را او جوري بد غروب وقت رنگ نارنجی آسمان

 تصور قرمز ي کوله اون با را کبوترش...  دريا امواج صداي زمينه پس ودر بست را چشمهايش

 ...کرد

 .کرد باز را چشمانش گرفت دلنشينش روياي از چشم بنفشه صداي با

 »؟...!آورديد پناه حياط به گرفتيدو فاصله جمع از که....  شديم مزاحم گويا مهندس آقاي »

 دست با و کشيد پيش را صندلی و شد بلند جايش از بود ايستاده کنارش حاال که بنفشه احترام به

 .کرد تعارف

 براي کرد می اذيتم سيگار دود ميکنه درد سرم يکم... نمونيد پا سر بفرماييد ميکنم خواهش »

 »...بيرون اومدم ينهم

 :گفت کردو گره هم در را دستهايش بنفشه

 »...دارم دوست رو شمال سرماي من ولی....  سرده هنوز هوا »

  

 شلوار و باز خيلی تاپ يه با که..گرفت بود شده خيره صورتش به پروا بی که ازاو را نگاهش

 بود نشسته او روبروي

 :گفت محترمانه و شد بلند جايش از سپس

 »...نخورديد سرما شما تا داخل بريم بهتره سپ »



 

 168 

 ...» هوا مهندس آقاي...  نه »

 ...آمد حياط به سامان که بود نرسيده پايان به اش جمله هنوز

 ....» کُشت خودشو موبايلت داريوش کجايی »

 ...گرفت را موبايلش و رفت سامان سمت به کوتاهی خواهی عذر با داريوش

 »...بفرماييد بله:»  گفت زدو را تماس ي کردودگمه هم در را روهايشاب...  بود ناشناس شماره

 ....شد پاره جا در دلش بند آمد که صدايش

 ....!بپرد بيرون ازآن مبادا تا گذاشت اش سينه روي را دستش که ميکوبيد چنان قلبش

 »...شيدا منم مهندس آقاي سالم »

 ....شد شادي وجدو پراز وجودش تمام هيجان از داريوش

 :وگفت شد دور قدم چند ميکرد نگاهش خيره همچنان که بنفشه از

 »؟...جوجه چطوري.... دختر خودتی....  شيدا »

 ....داد ادامه شنيد راکه او ممتد سکوت

 »؟....دلخوري ازم هنوز »

 ....!صدايش به برسد چه... آمد نمی باال هم نفسش که داشت هيجان آنقدر...  نبود دلخور

 :گفت تر آرام و تر شمرده بار اين داريوش

 »....!خطی پشت هنوز بدونم بگو چيزي يه شيدا »

 ...پيچيد گوشی توي لطيفش و نرم صداي

  

 عيدتون راستی ؟...چطوريد شما... ياد نمی در صدام هيجان از مهندس آقاي نيستم دلخور »

 »....مبارک

 بيرون هايش ريه از را آن نتوا پر کشيدو عميقی نفس ، نداشت کبوترش از کمی دست داريوش
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 ...فرستاد

 »؟...گذشت خوش بهت ؟عيد...شد خوب زخمش چطوره دستت...  جوجه مبارک هم تو عيد »

 رديف برايش را هايش جوجه ، جوجه...  اش مرغی مهندس و بنشيند صبح تا ميخواست دلش

 !ميکرد

 .ميکرد صحبت تر ،راحت بود شده تر منظم قلبش طپش که حاال

 ».شده بهتر هم دستم...هرسال نبود،مثل بد مهندس آقاي مممنون »

 ...بگيرد جان چشمانش پشت کبوترش تصوير تا بست را چشمانش داريوش

 ....دل ته ته از.... جانم:بگويد ميخواست شنيد که را شيدا هاي گفتن مهندس آقاي صداي

 »...نرفته يادت تا بزن رو حرفت ؟...جوجه چيه» :گفت اما

 »؟...کنم ايميل براتون و بنويسم کرديد ايميل برام که تکاليفی ميشه دسمهن آقاي »

 .ميشد تر رنگ پر برايش لحظه هر کبوترش کشيدن آغوش در ميل

 چيزي... نشی غافل هم ات ديگه هاي درس از...  کن ايميل برام و بنويس ، نداره اشکالی باشه »

 »!نمونده کنکور به

 .بود او به شحواس حال همه در اش مرغی مهندس

 »...!درس سر ميشينم بشه تموم... اينا مامانم هاي بازي خاله اين...  مهندس آقاي چشم »

 .شد پرتاب هوا به اش خنده ي قهقهه »بازي خاله»  لفظ شنيدن با داريوش

 »؟...جوجه چيه ديگه بازي خاله »

 ».بود عيد بازديد ديدو منظورم »

 :گفت هايش خنده ميان ، بود نظير یب کبوترش... ميخنديد همچنان داريوش

  

 »باشه هم درسهات به حواست فقط باشه،... لحاظ اون از آهان »
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 ».هست حواسم چشم »

 ...طلبيد می را کبوترش صدا يک هايش سلول تمام

 »..!ببينمت بيا مدرسه بري که اين از قبل صبح چهاردهم.... جوجه »

 .!بود تاب بی او مثل هم اش مرغی مهندس پس.... نشست لبهاش روي شيرينی لبخند

 :پرسيد شنيد که را کبوترش ممتد سکوت »

 »گفتم؟ چی شنيدي جوجه »

 بزنه زنگ مامانم ممکنه ، کنم صحبت نميتونم زياد ديگه.... ميام حتما...  شنيدم مهندس آقاي بله »

 ».مکن خداحافظی نداريد کاري اگه ، شنيدم رو صداتون شدم خوشحال...  بشه نگران و

 ...!نهايت بی تا حاال از داشت که کار

 من صبح ،چهاردهم جوجه باش خودت ،مواظب کردي خوشحالم...زدي زنگ که ممنوم جوجه نه »

 »هستم ،منتظرت شرکتم هفت ساعت

 .کرد قطع را تماس شنيد که را کبوترش حافظی خدا صداي

 ....!کبوتر پرهاي سبکی به بود شده سبک

*** 

 .نکرد پيدا کند اش راضی که چيزي اما و کردند پايين و باال را پاساژ دور هفت

 بگذارد را تاثيرش حرفش تا باشد وحشتناک ميکرد سعی که چشمانی با و...ايستاد معترض فرناز

 :گفت

 ! بود شده تموم بود کعبه طواف اگه خدا به شيدا »

 ...!ديگه بخر چيزي يه کرديم رو زير رو پاساژ اين دور هفت آالن

 رو خودتت و بخر چيزي ، پيراهنی ، عطري يه...ديگه مَرده خرهباال هم، تو مرغی مهندس اين...بابا

 ».کن خالص
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 .بود شده خسته بلند پاشنه مامانی تيش تی هاي کفش آن با داشت حق هم فرناز خب

 ...!بخرد ميتوانست چيزي چه» تومان پانصد و هزار هشت و شصت» با آخر اما

 چند ماشين يه و وحشم خدم و کارمند کلی با بود مرغی بزرگی شرکت يه صاحب که مردي براي

 ...بلند شاسی ميليونی صد

 ...کهنه روزي هم پيراهن و ميشد تمام زود عطر

 ....! ميخواست جديد چيز يه

 ...بيافتد اش جوجه ياد به ديدنش با اش مرغی مهندس تا

 .آورد بيرون کفش از را پاهايش و نشست پاساژ هاي مغازه هاي پله از يکی روي فرناز

 »بياي تو تا ميشينم جا اين منم بگير، چيزي يه برو خودت شيدا »

 مثل ايی جرقه ناگهان و کرد نگاه سرش پشت ويترين به و گرفت فرناز هاي خلقی بد از چشم

 .کرد روشن را فکرش صاعقه

 . داشت موج تا هفت که ترانزيستوري هاي راديو آن از يکی.  ميخريد »راديو»  يک برايش

 .شود خبر با شهر ترافيک و هوا و آب وضع از هم ساعت نيم هر و دهد گوش پيام راديو ميتوانست

 .بود فايده پر و سود پر هم خيلی

 چرخاند می بيشتر را پيچش کمی اگر ببردو لذت پيام راديو ماليم آهنگهاي از ميتوانست هم شبها

 .کند کيف و بشنود هم را آبی ور آن هاي آهنگ ميتوانست،

 آن عيدي تمام از و خريد برايش راديو يه فروشنده با زدن چانه کلی با قاطع تصميم يک طی پس

 ...!سادگی همين به. .... ماند برايش تومان پانصد فقط سال

*** 

 ....! نداشت سراغ جايی تر خوش سر فاميل اين از
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 .انداختند»بدر سيزده» روز به را »شاهين زوفرنا»  عروسی و گذاشتند را تعطيالت و عيد ايام تمام

 ...! ميشد هم تر مسخره اين از آخر

  

 ...!ميکردند هم ثبت تاريخ توي شايد

 براي ، کرج حوالی بود سيبی باغی که...  را دوستانش از يکی باغ ، عطيه عمه شوهر پيشنهاد به

 .کردند انتخاب عروسی

 ...!پذيرايی براي ايیج نه و داشت سالن نه پرستو عروسی مثل باغ

 .چيدند درختان زير باغ وداخل کردند اجاره صندلی و ميز عطيه عمه و سروي مامان پيشنهاد به

 يک ها ميز روي عطيه عمه يونيک پيشنهاد به هم باز گذاشتندو شيرينی و ميوه ها ميز روي و

 ..!دادند قرار »ژاپنی تخمه »کاسه

 ...!بودند دندآم هايشان سبزه با مهمانان عروسی روز

 .!بود تاريخی »بدر سيزده» يک ديگر بود همراهشان هم غذايشان ي قابلمه و سبد يک اگر

 هاي توپ و نشدند غافل بدر سيزده خوب سنت از....! ها تر شيطون خصوص به ها بچه اما

 »وسطی» و فوتبال ، بازي مشغول باغ انتهاي و آوردند راباخودشان تنيس راکت و پالستيکی

 ....!شدند

 چاق قليون هم دور و بودند نشسته....  بود نشسته برگ به تازه که سيب درختان زير هم ها تر پير

 ....!ميکردند گذشته ايام ياد و ميکردند

 ....!کردند عوض دمپايی با را هايشان کفش بيشتر راحتی براي هم هايشان بعضی

 ....!دل و درد ديگر بعضی و...ندميکرد»غيبت» ها بعضی شکستندو می ژاپنی تخمه هم خانومها

 گذاشتن ي وظيفه شوهرش ،که بود سارا خاله صوت ضبط از ميشد شنيده که موزيکی تنهاصداي و

 ....!داشت عالقه سنتی هاي آهنگ به فقط اينکه عجيب و داشت عهده بر را آهنگ



 

 173 

 ظهر از بعد براي را »رشته آش»  ديگ هيزم روي باغ ي گوشه و بود نشسته بيکار هم جان عزيز

 ...!عروسی شب پلوي و مرغ ديگ کنارش بودو گذاشنه بار بدر سيزده

 گره سبزه باغ ته...! زيرکی زير و نمانند غافل هم بخت دم هاي دختر.... فرزانه پيشنهاد به

 !جديد سال در شوهر اميد ميزدند،به

  

 ميخوردندو چرخ ها سطو آن هم دوماد و عروس يه حاال.... که بود دورهمی بدر سيزده يه رسما

 ....!ميشد نواخته مرتبی کف افتخارشون به گاهی

 کثيف و گِلی کامال هايشان کفش که حالی در عروسی مرغ پلو خوردن بعداز مهمانان هم شب آخر

 .بود

 ....بود »گِل »غرق نيمه تا لباسشان دومادکه و عروس به

 ....!ندگشت باز هايشان خانه به همه خّرم و خوش و گفتند تبريک

 ....!شدند بود پدري تاريخی ي موزه همان که بخت ي خانه راهی دوماد و عروس ترتيب اين به و

 ...!شان زندگی اول شب در دو آن بيشتر راحتی براي البته و

 شوت سارا خاله ي خانه به هم بينوا ي شيدا رفتندو عطيه عمه ي خانه به آقاجان و سروي مامان

 ...!شد

 ....!خوابيد اتاق در پشت ها قديمی سنت بقط هم جان عزيز و

 "چهارم فصل "

 ...آمد هم چهاردم روز خرهباال

 گذاشت پذيرايی ي گوشه و کرد جمع را رختخوابهايش و..... شد بيدار دقيقه سی و شش ساعت

.... 

 مدرسه وکتاب کيف و کوله همراه درايت با سرويش مامان که را اش مدرسه شلوار مانتو آهسته و
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 ....پوشيد بودرا کرده منتقل سارا خاله ي خانه به قبل روز.. .اش

 که داشت رفتن قصد پاورچين پاورچين و.کرد پنهان کتابهايش الی را مرغی مهندس کادوي و

 ...آمد بيرون ژوليده موهايی و آلود پف چشمانی با سارا خاله

 »؟...!مدرسه بري خواي می نيست زود خيلی جان شيدا »

 :گفت هايش کفش نپوشيد حال در

 موقع به که برم زودتر.کنم عوض اتوبوس تا دو بايد مدرسه تا شما ي خونه از سارا خاله نه »

 »...برسم

  

 »؟.... که نخوردي صبحانه آخه »

 ....! نداشت صبحانه براي جايی که بود خورده اضطراب و هيجان قدر آن

 »...ميخورم چيزي يه مدرسه ميرم سارا خاله ممنونم »

 :پرسيد و شد تر نزديک قدم ندچ

 »؟....هست همراهت پول »

 : گفت زدو دلواپسی همه اين به شيرينی لبخند

 »....داد جيبی تو پول بهم آقاجان ديشب... دارم سارا خاله بله »

 ...!کرد پرواز اش مرغی مهندس شرکت سوي به کرد که خداحافظی

*** 

 ...!نماند آسانسور منتظر هم بازم که بود تاب بی آنقدر

 ....کرد طی سرعت به هارا پله و

 قوري يک حاوي سينی و ميآمد بيرون آبدارخانه از که حالی در را لطفی رسيد،خانوم که شرکت به

 .کرد سالم انرژي پر و...ديد داشت دست در فنجان دو و قرمز گل
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 » مبارک عيدتون لطفی خانوم سالم »

 و انداخت گردنش در دست و گذاشت ميز روي را سينی... شيدا ديدن با قلب خوش لطفی خانوم

 ...کرد مالی تف حسابی هايش بوسه با را صورتش

 »...!منتظرته نيم و شيش از ؟مهندس...اومدي...  مبارک عيدت مادر سالم »

 ...زد در به ضربه چند ديگرش دست با و برداشت ميز روي از دست يک رابا چاي سينی سپس

 »...خلدا بفرماييد لطفی خانوم »

 ...!کرد وجود اظهار هايش کفش درون هم باز قلبش شنيد که را صدايش

 »...بااجازتون» :گفت شدو وارد دست به سينی لطفی خانوم

  

 ....شد وارد او سر پشت و

 ...بود پوشه چند زدن ورق حال در و بود نشسته ميزش پشت اش مرغی مهندس

 :گفت داشت نمی بر ها پوشه از چشم که حالی ودر

 ....» ميز روي بگذاريد رو لطفاسينی.... لطفی خانوم»

 ...!کند تماشايش همچنان نهايت بی تا جا اين از ميخواست دلش

 »؟...نيامده هنوز شيدا لطفی خانوم »

 ايستاده اتاق وسط که کرد نگاه شيدا به چشمی زير ميزد معناي پر ريزو لبخند حالی در واو

 .گذاشت ميز روي را سينی....بود

 »....خير به صبحتون مهندس آقاي سالم »

 .شنيد را گردنش هاي مهره تق تق صداي که کرد بلند را سرش چنان کبوترش صداي شنيدن با

 .بود پا به غوغايی دلش در و شد چراغانی چشمهايش

 :گفت هميشه مانند محکم و جدي خيلی بدهد صدايش در تغييري اينکه بدون
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 »...ببريد تشريف يدميتون شما لطفی خانوم ممنون »

 که ميکرد تولوپ و تاالپ چنان قلبش نداشت، را اش مرغی مهندس چشمان به کردن نگاه جرات

 ...آورد چشمانش پشت تا را اشک

 با و گذاشت پيش قدم زدوچند دور را آن و شد بلند ميزش پشت از لطفی خانوم رفتن با داريوش

 :فتگ آهسته و نرم شنيدند می خودشان فقط که صدايی

 »؟...نميکنی نگام چرا حاال...  خودم ي جوجه به سالم »

 را حرف اين ميشود روان اشکهايش حرکتی کوچکترين با ميدانست اگر اش مرغی مهندس

 ...!نميزد

 .آورد باال را سرش و و گذاشت اش چانه زير انگشت داريوش

 . بود آب غرق کبوترش چشمان

  

 او بينی روي اش اشاره انگشت شنيد،با می هايش گوش در هيجان از را قلبش صداي که داريوش

 : گفت زدو کوتاهی ي ضربه آهسته

 »....جوجه بود شده تنگ برات دلم »

 ...کند رسوايش اشکهايش تا بود کافی جمله همين

 ...کشيد آغوشش در نرم و انداخت اش شانه دور دست داريوش

 روي را سرش و کرد حلقه او کمر طرف ود به را دستهايش و انداخت زمين روي را اش کوله شيدا

 ... گذاشت اش مرغی مهندس سينه

 ...ميداد آرامش او به صدا اين عجيب و...ميزد پرشتاب و تند که شنيد می را قلبش صداي

 .بود برده نکردنی باور ايی خلسه به را وجودش تمام کبوترش گرماي

 :گفت بردو گوشش نزديک جايی کبوترش ي مقنعه روي را سرش
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 »؟....چيه براي ات گريه من ي جوجه... هيش »

 شد جدا او از کند کثيف را اش مرغی مهندس پيراهن اش بينی آب بازهم مبادا اينکه ترس از شيدا

 :گفت و

 »...ميشه کثيف ام بينی آب با پيراهنتون بازم آالن »

 ....! بود دماغو جوجه اين هالک

 ...!ميکرد اساسی فکر يک تر زود هرچه دباي و.... ميخواست آغوش ازيک بيشتر وچيزي

 خود به را او دوباره زدو عميقی لبخند ، نميداشت بر او دلنشين صورت از چشم که درحالی داريوش

 .فشرد

 »...!نيکوست رسد دوست از هرچه... رنگی جوجه سرت فداي »

 .افتاد اش مرغی مهندس تولد کادوي...ياد به جمله اين با

  

 کادوي و برداشت بود افتاده پايش پايين که را اش کوله و شد خم و ميشد جدا او از که حالی در

 آوردو بيرون را بود کرده بندي بسته سليقه با قرمز کادوي کاغذ يک با که را اش مرغی مهندس

 :گفت

 »...!نداره رو قابلتون شد دير کم يه دونم می هرچند... مبارک تولدتون »

 ...کالمش در خوابيده قتصدا همه اين براي رفت ضعف دلش

 ...!مهربانش قلب رنگی خوش به بود قرمز کادويش بازهم

 خريد می برايش سهيال که هاي هديه...!آن شبيه چيزي يا و چرمی پول کيف يا بود عطر يک شايد

 ...!بود دست اين از هميشه

 ...!شد متعجب و کرد راباز کادويش لذت با

 ...! بخرد»  راديو»  تولدش براي کبوترش کردکه نمی را تصورش حتی
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 ...ميگرفت هديه راديو کسی از عمرش در که بود باري اولين اين

 ...!بود نيافتاده راديو خريد فکر به هرگز سن اين به تا حتی

 .بود گرفته حال به تا که بود ايی هديه ترين انگيز هيجان اين

 ...!بود نظير بی هديه انتخاب در حتی کبوترش

 :گفت دهشمر و نرم شيدا

 وقتی من...  ميگذاره خوبی و ماليم هاي آهنگ پيام راديو بعد به ده ساعت شبها مهندس آقاي »

 »...ميکنم گوش آهنگهاش به نميبره خوابم که هايی

 ...بود اش زندگی ي معجزه قطعا دختر اين نشست لبش روي عيمقی لبخند

 »....بودي فکرم به که ممنونم. ..داشتم احتياج چيزي همچين به ايی سليقه با خيلی جوجه »

 :گفت و کشيدو اش مقنعه ي گوشه به دستی

 ».کنيد استفاده ازش خوشی به شااهلل ان...اومده خوشتون که خوشحالم »

 ....!بود کم ريخت می دختر اين پاي به راهم دنيا اگه

  

 بود شکبوتر هاي يادگاري به متعلق ديگر که کشوي رادرون قرمزش کادوي همراه و راديو

 :گفت کردو اشاره صبحانه ي سفره وبه گذاشت

 اشکال تا چند... بيا مدرسه بعد... برسيم تکاليفت به نميشه وقت آالن...  بخوريم صبحونه بيا »

 »...!داشتی ، کردي ايميل برام که مسائلی توي

 :گفت و گرفت اش عالقه مورد قدي ي پنجره از چشم

 »...خورم نمی صبحانه من ممنونم »

 :گفت و شد هم در هايش اخم اريوشد

 دارم باهات هم ديگه کار يه...بخوريم صبحونه هم با بياي تا شدم منتظر...  تعارفی جوجه بيا بدو »
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« 

 بود چی ديگه کار يک از منظورش بود جمله اين درگير ذهنش ميخورد صبحانه که مدتی تمام او و

 مثبت هاي کار همان از هم شايد و بود يدشع ايام ي ويژه شادي پيک ي ادامه منظورش شايد ؟..

 ...داشته را اش تجربه قبال که هيجده

 ...افتاد سرفه به و پريد گلويش توي قلمه فکر اين با

 :گفت زدو پشتش به بار چند آهسته داريوش

 »...نکن عجله داري وقت هنوز نباش نگران...  جوجه تر يواش »

 »...!نشدي خفه تا بخور:»  گفت و ريخت ليوان داخل شير کمی و شد خم سپس

 ...!اش مرغی مهندس پررنگ هاي محبت همه اين با...! ميشود خفه آخر دانست می

 :گفت آنها ديدن با و شد وارد لبخند با مهران شدو باز ايی تقه با در

 »؟...!شدم مزاحم موقع بد انگار ميخوام معذرت....خير به صبح»

 :گفت نشود حساس موضوع به مهران اينکه براي داريوش

 »...بخور صبحانه بيا اومدي موقع به خير به هم تو صبح سالم »

 ...!بدهد را کبوترش عيدي نشد فرصت ترتيب اين به و

  

 ....نداشت تمامی پرستو هاي ويار

 ....!بلعيد می جا يک هم با را چيز همه

 .بود درشت ي هسته يک طفق که نارس و کال و نوبرانه سبز گوجه و آلوچه تا آلوگرفته لواشک از

 ....ميزد حرف مدام جادو ورور مثل و

 تا گذشته خوش که حاال گفت محمود ولی...بيام شاهين عروسی ميخواست دلم خيلی شيدا واي »

 ».بمونيم تعطيالت آخر
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 ...!خودش دهان در جا يک را دوتا و گذاشت شيدا دهان در ترش ي آلوچه يک

 ...!ميداد خوردش به که ترشی همه اين از رفت ضعف دلش

 ...!درشت و ريز هاي هيجده پرازمثبت....! پرهيجانيه دنياي چه متاهلی دنياي نميدونی شيدا واي »

 ...!اي زمينه هيچ در نداشت تمامی پرستو اشتهاي انگار نه خب

 ... رفته شهربازي به گويی که ميزد حرف حرارت و شور پر متاهلی دنياي از چنان

 ...!داده نشون بهم خوبی هاي چيز چه....! ماهه چه محمود دونیب اگه شيدا واي »

 .آورد می در خوابشان اتاق از سر پرستو بعدي»  شيداي واي»  که بود مطمئن تقريبا و

 ، ناجوانمردانه بس اش مرغی مهندس که ايی مسئله پنج دوتااز هنوز و بود اتمام به رو تفريح زنگ

 هم تارا سه آن که.... داشت اطمينان تقريبا و....نکرد حل را ودب کرده طرح حل قابل غير و پيچيده

 ....!نوشته اشتباه

 .کرد بلند دفتر روي از را سرش شد معترض

 دقيقه پنج و مونده هام مسئله از دوتا هنوز من خدا به...!  محمودت آقا اين با کردي خفم پرستو »

 ».بدم مرغی مهندس تحويل رو اينها بايد مدرسه ساعت از بعد و ميشه تموم تفريح زنگ ديگه

 :گفت زدو رادور چوبی نيمکت هيجان با مرغی مهندس اسم شنيدن با پرستو

 ... ميکنه تعريف ازش چقدر محمود نميدونی شيدا واي »

  

 عصبانی وقتی و ميبرند حساب ازش همه...!  ببين بيا که داره جبروتی و جالل يه شرکت توي ميگه

 ».ياد نمی در سک هيچ از صدايی ميشه

 .نميآمد در هم او»  جيک»  ميشد عصبانی اش مرغی مهندس وقتی ميگفت راست محمود آقا

 .داد محمود به تمام سکه دوتا هم عروسی کادوي براي ميشه باورت

 .چرخيد کار بی و سيلون و ويلون هنوز من محمود نبودي تو اگه بده خيرت خدا
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 .بود کرده گير فيزيک هاي مسئله ميان هنوزجايی ذهنش

 »؟... من چرا:»  پرسيد حواس بی

 ».شد قدم پيش داريد مشکلی چه فهميد وقتی خودش کنه استخدام رو محمود نگفتم که من »

 .کرد پاک دستمال با را اش ايی آلوچه دستهاي پرستو

 »؟...!کرد کارو اين تو خاطر به نفهميدي تو يعنی »

 .ندارد او به ربطی داردو دريا وسعت به یدل اش مرغی مهندس نميدانست که پرستو خب

 .ميکرد رديف رو فرمولها هم پشت همچنان که زد او سر به دست با سپس

 شناسه نمی که غريبه يه به رو هلويی کار همچين يه مياد کی زمونه دوره اين توي خدا خنگ آخه »

 خدا شکر که باشه ابيدهخو پشتش کلفت پارتی يه ، که اين مگه...!مزايا و حقوق کلی با اونم بده

 ».داريم شو يکی محمود و من

 هاي تمرين دادن نشان موقع.... ديگر ساعت يک خودش که دانست نمی دلش ساده پرستوي و

 ...!دارد قَدرنياز ي واسطه يک به فيزيک

 .آمد بر نهادش از »آه »تفريح زنگ اتمام و کالس داخل به ها بچه آمدن با

 خود با و کشيد آن از آويخته کبوتر تک به دستی و گذاشت اش کوله داخل و بست را دفترش

 »...بگذره خير به دعا کن برام» :گفت

 ...نداشت تمامی هم ادبيات دبير آمدن با پرستو هاي وراجی

 .ببينم مدرسه بيار کرد چاپ هارو عکس »فرشته» ات عمه دختر »

  

 هندي تمر برام امروز بود قرار ببينم رو محمود ميخوام شرکت بريم هم با کن صبر هم مدرسه بعد

 »...!بخره

 شکمش داخل ي جوجه ياد به اما» ميخوري همش که...  بخوره شيکمت به کارد» بگويد ميخواست



 

 182 

 .شد پشمان افتادو

 ...!شد ساکت هم پرستو ميکوبيد ميز روي محکم خودکاررو که ادبيات دبير صداي با... خرهباالو

 .نبود يوم خوش برايش فروردين چهاردهم وزر گاه هيچ ديرين سنت يک طبق

 ....ميجوشيد سرکه و سير مثل دلش هم باز حاالو

 بود موباليش داخل همچنان سرش اش مرغی مهندس چشم از دور که محسنی ميز مقابل پرستو با

 .کرد سالم بلند پرستو ايستادو

 ميز روي را ايلشموب دو آن ديدن با و گرفت موبايلش ي صفحه از از چشم سختی به محسنی

 :گفت پرستو به رو و گذاشت

 اون ميخوام معذرت.... رو ازدواجتون ،هم رو عيد ايام هم ميگم تبريک...  حقانی خانوم سالم »

 »...!خدمتون بگم تبريک که نشد فرصت و بود شلوغ سرتون شب

 :گفت قلم لفظ با بود شده دچار بودن خانوم احساس به عجيب که پرستو

 رو حقانی آقاي ميتونم...  آوريد تشريف کردي لطف مبارک، هم شما ،عيد نمميک خواهش »

 »؟...ببينم

 ...گذاشت فکس تلفن داخل کاغذ چند محسنی

 غير کسی با اداري وقت کارمندان که کردند تاکيد شديدأ مهندس آقاي... حقانی خانوم شرمنده »

 بعد داره امکان اگر... نمياد خوششون موضوع اين از و...باشند نداشته ارتباط کاري ي زمينه از

 »...بياوريد تشريف اداري وقت پايان

 :ميکردگفت نگاه دو آن به بود ه ايستاد مستاصل همچنان که کرد شيدا به رو سپس

 » داخل ببريد تشريف هستند منتظرتون مهندس آقاي فتحی قلی خانوم »

 :گفت خباثت با و کرد نزديک کمی را سرش پرستو
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 و عشق اين تق کی ببين و بشين حاال...  خانوم شيدا نميشه شما حال شامل... قانون واين »

 ..مياد در عاشقی

 ...ميکنی تعريف برام اش هيجده مثبت جزييات تمام با فردا

 خونه ميريم رو جمعه و شنبه پنج ولی هستيم عموم ي خونه بشه تموم ها مدرسه تا وقت چند اين

 »...بينمت می مدرسه توي فردا.... ميکنم دعوتت ،ناهاري شامی يبرا روز يه...  کرج خودمون

 :گفت خانومانه همچنان و کرد محسنی به رو سپس

 »...خداحافظ....  نداشتم مهمی کار نداره ايرادي ميکنم خواهش »

*** 

 ...ايستاد اش مرغی مهندس اتاق در روبروي

 چند او حضور به توجه بی آمدو بيرون اتاقی از دردست پرونده چند با مهسا بزند در اينکه از قبل و

 .شد وارد داريوش داخل بفرماييد با و.... ايستاده منتظر و زد در به تقه

 بود باز نيمه که در ي آستانه به شود بسته در اينکه از قبل نشود کارشان مزاحم اينکه براي وشيدا

 .رفت

 ...!آمد می چشم به زيادي آن ونازکی...بود رنگ شيري سرتا لباسش امروز مهسا

 .... شد خم و رفت داريوش ميز کنار به

 .بود مماس او با صورتش که آنچنان

 ...العادش فوق عطر بوي اين با هم آن ميکرد هوايی را اش مرغی مهندس آخر موشرابی دختر اين

 ياد آن رودر مطلبی بود ها پرونده به همچنان چشمش که درحالی و و برداشت را خودکار داريوش

 :گفت محکم و رسا صدايی با.ميکرد امضا سپس و داشت

 »...داخل بيا ايستادي اونجا چرا شيدا »

 ....!ايستاده درمنتظر کنار که بود او به حواسش پس
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 .بست سرش پشت را در و شد داخل آهسته

  

 :گفت خودش خاص هاي دلبري با برداشت او دست زير از را ها پرونده مهسا

 و جون ديبا...  داريم رستوران توي خودمونی دورهمی يه... مهرانه ولدت امشب مهندس آقاي »

 »...بياوريد تشريف هم شما بگم ميخواستم..آوردند می تشريف هم دکتر آقاي

 .شود »بازي »وارد نقطه کدوم از دانست می دقيقا ميکرد را فکرش که بود آن تر زرنگ دختر اين

 :گفت او به ورو داد شدست به و کرد امضاء هم را آخر ي پرونده

 ».....!بگيريد تولد ديگران براي مدام داريد عالقه خيلی انگار شما »

 » تا و تک »از را خودش بازم اما نيامد خوش مزاقش به داريوش شکن دندان جوابی حاضر

 :گفت مصنوعی لبخند وبا...نينداخت

 »...بگذره خوش بهتون ميدم قول بياوريد تشريف شما مهندس آقايحاال »

 ...!نداشت را ميکرد خرجش عشوه ناشيانه که.... دختر اين حوصله

 روبروي مبل سمت به و زد دور را ميز و شد بلند جايش از او اي دلبرانه هاي عشوه به توجه بی و

 ...رفت ميزش

 :گفت بود ايستاده اتاق وسط همچنان که شيدا به رو سپس و

 ».برم بايد دارم کار...  ببينم بيار رو هات تمرين و... شينبن بيا.... نمون پا سر اونجا هم تو شيدا »

 : گفت... تامل با مرددو... برگشت را رفته قدم چند مهسا

 نميگيره هم چندانی دستمزد که ميشناسم خوب فيزيک معلم يه من بخواهيد اگه مهندس آقاي »

 گرفته کمتر هم ماش وقت اينجوري... کنم معرفی بهشون رو جون شيدا...  باشيد موافق اگه

 »...ميشه

 .شود محروم کبوترش ديدن از ظهر بعداز هاي ساعت نيم اين که بود مانده همين
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 :گفت تلخ لحنی با درهم هاي اخم با

 .....! باشم خواسته نظر شما از ياد نمی يادم مظاهري خانوم »

  

 رو در...دفترم بياره گهدي ساعت نيم رو قبل ماه فروش هاي پرونده بگيد هم احمدي خانوم به لطفا

 »...ببنديد سرتون پشت هم

 :گفت شيدا به رو تندي لحن با سپس

 »...برم بايد دارم کار بنشين بيا ميگم برده ماتت چرا »

 ....تگرگ رگبارو از پر و بود و طوفانی هوايش و حال امروز.... اش مرغی مهندس

 .نشست و گذاشت هميشگی جاي مبل کنار را اش کوله

 :گفت و کرد باز رو تمرين دفتر پررنگ هاي اخم همان حفظ با اتاق در شدن بسته با داريوش

 »؟...کنی حل بود قرار که هايی تمرين ببينم »

 اش طوفانی هواي و حال رگبار و تگرگ قطعا... لرزيد می دستهايش و بود آمده بند زبانش ترس از

 .شد می هم او حال شامل

 :گفت پرشتاب و تند کند تر سبک کمی را آمده پيش سنگين جو اينکه براي

 »....کنم سالم رفت يادم ببخشيد»

 ...گولش و گيج کبوتر براي رفت ضعف دلش

 :پرسيد کرد بلند را سرش آنکه ميکردبی نگاه را ها تمرين که حالی در سرد لحن همان با

 »! ...زوده حاال... کردي می سالم ديگه ساعت دو گذاشتی می...!  نيست زود يکم »

 .افتاد ها تمرين جوابهاي جان به دست به خودکار اش مرغی مهندس

 ....گرفت را تمرين اولين غلط داريوش

 ...!کشيد ضربدري خط آن روي... را تمرين دومين
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 اراده بی شيدا که کوبيد نبود زخم که کبوترش سالم دست روي خودکار با چنان تمرين سومين و

 ...ماليد را آن روي ديگر دست با و کشيد پس را دستش

 ؟...گرفتی ياد چی هان ؟... دادم ياد بهت چی من ماه چهار سه ؟...گذاشتی جا کجا رو حواست »

 »...!داري مشکل فيزيک الفباي هنوزبا و داري کنکور ام ديگه دوماه

  

 .... نداشت درمونی و درست هواي و حال امروز مرغی مهندس بود درست حدسش

 ...!بينوا شيداي از تر کوتاه ديواري چه و

 .بود اعصاب بی اينقدر که...داشت مشکل فروردين چهاردهم روز با اوهم پس

 :گفت و شد خم دفترش روي سريع

 » ميکنم حلشون اول از دوباره آالن...بيخشيد... بيخشيد »

 .شد کردن حل مشغول و کشيدو پيش ديگري سفيد ورق سپس و

 بايد و بود فشار تحت طرف همه از روزها اين ستب را هايش چشم دادو تکه مبل به داريوش

 اين به رابطه اين ادامه.. ميکرد روشن هوايش به سر و گيج کبوتر اين با را تکليفش تر زود هرچه

 ....دانند نمی ماجرا اين از چيزي کبوتر ي خانواده که بود مطمئن که حالی در نبود درست شکل

 ايمان تقريبا ميکردو حل را مسائل تند و تند و شده خم دفتر روي که ديد را او کرد باز که چشم

 .آيد نمی در درست هم مسئله يک» بچالنی» را مسائل تمام وته سر اگر که داشت

 ميان جاي را آن و.بود کرده خود درگير را او روح و ذهن تمام اش سيقلی و صاف روح با دختر اين

 ....رها و معلق فضا و زمين

 ...کرد نگاه بود، شده متورم و قرمز سفيدش و تپل دستهاي روي که خودکار رد به

 سکوت ميشد تنبيه وقتی حتی دخترانه هاي بازي لوس و شکايت بی...! که بود عجيب برايش و

 !ميکرد
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 .گرفت اش مردانه و بزرگ دستهاي توي را دستش شد خم

 مقنعه از موهايش از يیا تکه که حالی در ، است راه در ديگر خودکاري ضرب اينکه خيال به شيدا. 

 :گفت برداشت دفترش از بودسر زده بيرون

 »....!ميکنم حل درست ديگه خدا به ميشه تموم آالن خدا به مهندس آقاي »

 ..!ميخواست تصورش تراز فرا را دختر اين

 :پرسيد و کشيدو دست متورم جاي روي اش اشاره انگشت با

  

 »...شده متورم جاش...  زدم محکم خيلی ؟... ميکنه درد »

 ...!داشت دوست بيشتر را مدلی اين مرغی مهندس

 :گفت و زد نرمی لبخند

 خوردم به اينقدر پرستو تفريح زنگ ميکردم جمع رو حواسم بايد بود منم تقصير...  نداره اشکال »

 »کردم حل غلوط و غلط شدو پرت حواسم که داد ترش لواشک و آلوچه

 تفريح زنگ به را ميشد حل خانه بايد که هايی تمرين...!. نداشت دست رو تنبلی در کبوترش

 ...!کشاند می مدرسه

 گلويش مرز نزديک جايی که نفسش و شد تر آرام کمی ديد را داريوش لب کنج لبخند که شيدا

 ...!فرستاد بيرون راحت خيال رابا بود کرده گير

 :تگف بود کبوترش تاب پيچ پر موي تکه به نگاهش که حالی در داريوش

 »؟...بگيري من از رو عيديت نميخواي جوجه ببينم »

 چيزي چه اما....بود کار در هم عيدي و کند جان نوش خودکار ضرب فقط نبود قرار پس خب

 ؟...!بگيرد هديه مرغی مهندس يک از ميتوانست

 ... !نداشت فرقی شادي پيک با نميزدو دل به چنگی که هايش ايميل
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 ...!نخور درد به و غريب و عجيب هاي بازي اسباب آن با بود شانسی تخم يک شايد

 ...!ميشد محسوب هم مدادي جا که اليیط رنگ به گِلی مرغ تخم يه....  تر بينانه وخوش

 ...! فيزيک آموزشی کمک کتاب جلد چند هم شايد و

 ...شد سيخ تنش موي گزينه آخرين تصور از

 ....! کند مديريت خودش را آمده پيش شرايط گرفت تصميم و

 .نگيرد قرار شده انجام عمل مقابل کرده نا خدايی تا

 :گفت زد دريا به دل عاقبت اما...  بود مردد کمی

 »؟...کنم انتخاب رو ام عيدي خودم ميشه»

  

 :پرسيد گرفت نمی حالتش خوش چشمان از چشم که درحالی تامل کمی از بعد داريوش

 »؟...جوجه ميخواي چی ببينم بگو.... باشه »

 :گفت و انداخت سرش پشت قدي پنجره به نگاهی يمن

 »؟...کنم تماشا رو بيرون و برم پنجره کنار دقيقه ده ميشه »

 ....داد ادامه ديد عجيب نگاه آن با را داريوش ممتد سکوت وقتی

 سر بيام زود ميدم قول...  دقيقه پنج فقط زياده» دقيقه ده» ....ميگيد راست... باشه ، باشه »

 »....درسم

 ....ميدادند کبوترش به جا يک هارا وسادگی هاي مهربانی تمام مدال بايد

 !داشت تري برق و زرق پر درخواستهاي.....بود کبوترش جاي به دختري هر شک بی

 . زد ايی آهسته ضرب اش بينی روي اشاره انگشت با

 »؟....شدي اش دلبسته همه اين تو که داره چی پنجره اون آخه »

 پنجره پشت به برگردد اش مرغی چيز اخالق که اين از قبل وتا شد بلند جايش زا سريع و تند
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 . رفت

 .کشيد عميقی نفس و ايستاد پنجره بروي رو

 آن با.... ببنيد را حياط کنار دستشويی انگيز دل ي منظره اتاقش ي پنجره از روز هر که نبود او جاي

 ...!بگيرد قرار» موال»  در کنار ايدب هميشه جان عزيز دستور به که قديمی مسی ي آفتابه

 ...زندگيه حس از پر پنجره اين »

 .... هاشون خوشی نا و ها خوشی تمام با ببينی رو آدمها باال اين از ميتونی

 ...!مياد برف و بارون که وقتايی يا... آفتايبه که وقتی ببنی رو آسمون

 ».کنيد شروع رو نصبحتو..... جا اين از روز هر ميتونيد که حالتون به خوش

 .کند شروع کبوترش با را صبحش روز هر ميشد.... کاش اي که کرد آرزو دلش ته از داريوش و

  

 سمت به و گرفت آن مرور و عبور و خيابان از چشم....  نپرسيدن و پرسيدن ميان مردد شيدا

 :دپرسي و برگشت ، ميکرد نگاه او به لذت و بود داده تکه ميز که ، اش مرغی مهندس

 »؟...بپرسم ازتون سوال يه ميشه »

 ربطی هيچ نخوانش درس ي جوجه سوال که بود مطمئن تقريبا و ، نشست لبهايش روي لبخندي

 ...!ندارد فيزيک به

 »...!نرفته يادتت تا بگو »

 دادبود تکه ميز به مردانه ژست آن با و ميکرد نگاهش خيره اش مرغی مهندس که اينجوري خب

 ....افکارش به برسد چه يشدم پاره دلش ،بند

 :پرسيد آهسته و نرم

 ...! بودم دور خيلی..بوديد نشسته شماکنارش که ميزي از من ؟....يادتونه پرستو عروسی شب »

 »؟...رسونيد من به رو خودتون رفت برق وقتی تاريکی اون توي چطوري
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 .شد مست کبوترش موهاي خوش بوي آوري ياد از داريوش

 و رفت ميزش کنار به کند غلبه بود شده بيدار حاال که اش خفه هاي حس مامت به اينکه وبراي

 :گفت

 اومدم... ايستاده ات شونه به شونه ژيگوله پسر اون ديدم وقتی... جوجه راحته خيلی توضيحش »

 خودتت که هم رو اش بقيه و رفت برق خوشبختانه که بگيرم رو حالش حسابی تا ايستادم کنارت

 »...سادگی همين به خودت قول به! جوجه....ميدونی

 ....!شنل و نقاب بدون بود منی سوپر خودش براي هم اش مرغی مهندس.  بود نکرده اشتباه پس

 .بود شده رنگ پر اش هيجده مثبت دنياي ها روز اين که خطرناک منی سوپر

 .ايستاد نزديکش و برداشت سمتش به قدم چند داريوش

 »؟...بگيري من از رو عيديت خواي نمی تو جوجه »

 ».گرفتم رو ام عيدي که من:»  پرسيد متعجب شيدا

 :گفت و گرفت رويش پيش را بود ايی سرمه رنگ به که مخملی کوچکی جعبه داريوش

  

 »...!بدم بهت خوام می من که عيدي اين ولی.... ! خواستی می تو که بود عيدي اون »

 مرغ تخم از خبري آن کم حجم به توجه با.  انداخت رنگ ايی سرمه مخملی ي جعبه به نگاهی

 .نبود مدادي جا و شانسی

 بند دست»  اين غير داشت را هرچيزي توقع.  شد گرد تعجب از چشمانش....  کرد باز که را جعبه

 ....را»طال ظريف

 بود تر گران خيلی خيلی تومانی هزار هشت و شصت ترانزيستوري راديو با قياس در هديه اين

 ...!ميکرد جمع را پولهايش ديگر سال دو عيد تا بايد آن جبران وبراي

 :گفت و گرفت اش مرغی مهندس سمت به و گذاشت جعبه درون را بند دست
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 من هم خودکار يه کنم قبول رو اين تونم نمی من ولی قشنگتون ي ازهديه مهندس آقاي ممنونم »

 »...ميکنه خوشحال رو

 ....بود ستودنی دختر اين طبع مناعت

 :گفت وار زمزمه و برد گوشش نزديک ،جايی اش مقنعه راروي سرش و شد خم

 ».!ميکنم عوضش ميرم ؟... نيومد ؟خوشت... چرا »

 .... کرد خوش جا هايش کفش درون هم باز قلبش

 مقنعه روي از حتی هايش نفس گرمی و بود کرده مختل را ذهنش تمام مرغی مهندس عطر بوي

 .ميداد قلقلکش

 اش مردانه و بزرگ دستان در را دستش ديد ممتد سکوت با را اش افتاده زير هب سر که داريوش

 :وگفت گرفت

 »...بندازم برات رو دستت من بده »

 نرم و وآهسته برد گوشش نزديک را سرش دوباره نشست سفيدش مچ روي که طال بند دست

 :گفت

 ...» من ي جوجه....  باشه مبارکت »

 ... !کند ذبح ريزي خون بدون ار او بود آمده امروز انگار خب

  

 مامور دو چشم از طال بند دست کردن پنهان هم آن و بود شده اضافه مشکالتش به مشکلی حاال و

 .بود هفت صفر دو توان پر

 کتش که حالی در و گرفت بود شده ،قاچ قاچ خشکی شدت از که او صورتی لبهاي از نگاه داريوش

 :گفت شيدا به رو پوشيد می را

 ...» بياري شيرينی من تدريس دستمزد بابت خواد نمی ديگه جديد سال در »
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 : گفت و برداشت را اش کوله شيدا

 »...ميارم براتون ديگه چيز يه باشه... شديد خسته اش مزه از ميدونم »

 :گفت و انداخت لبهايش به نگاهی داريوش

 ديگه جوره يه خوام می مسالا ولی دارم دوست و است خوشمزه هات شيرينی هم خيلی اتفاقا نه »

 ...کنم حساب باهات بعد تا.... پات به مينويسم همشو فعال و بگيرم دستمزده

 ».ميرسونم رو تو اول ولی...مرغداري برم بايد و دارم کار که جوجه بريم بدو هم حاال

 فقط جمع در و ميزد صدايش جوجه نفرشان دو خلوت در که بود مرغی مهندس اين هالک او و

 ....!داشي

 .... درشت و ريز هاي مشغله از بود پر برايش فروردين روزچهاردهم

 ...جديد سال ي نشده انجام کارهاي و کهنه سال ي افتاده عقب کارهاي

 !داشت کم شام بازار اين ميان را مظاهري مهسا »زن هم به حال» همی دور مهمانی اين حاال و

 ...اش سيقلی روح آن اب بود کبوترش حضور امروز خوب اتفاق تنها و

 نکردنی باور ايی خلسه به را روحش قوي مخدر يک مثل گرفت می دختر اين کنار در که آرامشی

 .برد می

 ...پرکشيد ذهنش از کبوترش ميزش روي تلفن »ديلينگ ديلينگ»  صداي با

 ....اش روميزي تلفن مثل درست....دارش زنگ ريزو صداي آن با بود محسنی

 ...ميشه آماده فردا تون ماشين گفتند و.... گرفتم تماس گاه تعمير اب مهندس آقاي »

  

 خبر تلفنی تاکسی براتون خواهيد می.... نرسيدند تهران به هنوز گرفتم تماس.... هم فرخی آقاي با

 »؟...کنم

 .کند گز آژانس با شرکت خصوصی راننده وجود با که داشت کم را همين
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 .کرد فوران سيارش آتشفشان کوه و

 آقا اين.... باشه داشته غيبت نداره حق هماهنگی بدون کسی بگم بار چند من محسنی آقاي »

 هنوز گذشته ظهر از بعد »شش» از ساعت هم حاالو مسافرت رفته شرکت ماشين با اجازه بدون

 »... باشه دفترم توي فرخی وقت اول فردا....نيومده

 .پرسيد احتياط با و شمرده محسنی

 ...» کنم خبر تلفنی تاکسی ميديد اجازه مهندس آقاي.... رسونم، می شوناطالع با حتما چشم»

 ...رفت می مهران خود بی پارتی تولد به بايد شده که هم تکليف رفع براي نداشت ايی چاره

 »...بياد ديگه ساعت نيم براي بگو لطفا »

 .پرکشيد کبوترش سمت به ذهنش دادو تکه اش صندلی به را سرش و گذاشت را گوشی

*** 

 :گفت زنان نفس نفس و...رساند آسانسور کنار رابه خود ،دوان دوان مهسا

 اگه دارم ماشين من...  رستوران ميبريد تشريف آژانس با شنيدم محسنی از.. مهندس آقاي »

 »...بريم هم با باشيد مايل

 اين.... کرد می توجه جلب زيادي که انداخت وترشش تنگ نفتی آبی مانتوي به نگاهی داريوش

 بی لحنی با....نبود ها کار اين اهل ميشناخت، خوب را مهران چون بود او کار مطمئنا مسخره تولد

 .پرسيد تفاوت

 ».!شد تموم کاري ساعت پيش ساعت نيم....! نبرديد تشريف هنوز شما مظاهري خانوم »

 :گفت و داد گردنش به تابی مهسا

 »...دادم می نجاما بايد داشتم افتاده عقب کارهام يکم »

  

 :گفت و زد را آسانسور ي دگمه و گرفت مهسا از چشم داريوش
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 »...شم نمی شما مزاحم منتظره پايين ماشين...  نيست نيازي »

 .شد او شدن سوار مانع و.ايستاد بود شده باز که آسانسور در روبروي مهسا

 »!جاست يک که هم مسيرمون...بزنم حرف شما با بايد مهندس آقاي ميکنم خواهش »

 ...!نداشت آمدن کوتاه خيال دختر اين... کرد نگاه بود ايستاده در جلوي که او به متعجب

 لقمه خودش قواره قد ي تااندازه...  بنشاند جايش سر را او هميشه براي بار يک نميآمد بدش

 .بردارد

 :گفت دادو تکان تاييد عالمت به را سرش

 ...» کنم کنسل رو ماشين تا پايين ميرم من ....بشيد آماده شما تا... باشه »

 . درخشيد چشمانش خوشحالی از مهسا

 »...خدمتون ميام آالن همين... کرديد لطف مهندس آقاي ممنون خيلی »

 ...!دويد شرکت سمت به باد مانند و

*** 

 .کشيد می خط آن روي مدام و ميکرد رديف ذهنش در هارا جمله مهسا

 ...!داشت می بر گام تر محتاط بايست می خيلی »قلق بد و خلق بد »مهندس اين با

 شروع جايی از بايد...بود نزده حرف کالم يک حتی ورودش بدو از که انداخت او به نگاهی نيم

 .ميکرد

 »؟...داريد مشکلی من با شما مهندس آقاي »

 :پرسيد و برگشت او سمت به مهسا صداي با...  ميداد پرواز ذهنش در را کبوترش که داريوش

 »...!کنيد تکرار ديگه بار يک ميشه نشدم حرفتون متوجه »

 .کرد تکرار بيشتر لوندي رابا سوالش زدو کناري به را اش شرابی موهاي از ايی تکه لوندي با
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 »...داريد مشکلی من با شما پرسيدم»

 :گفت هم در هاي اخم و سرد لحنی با و... اساسی هم آن داشت که مشکل

 »؟...باشه داشته وجود ميتونه شما و من بين مشکلی چه ظاهريم خانوم نه »

 :برگشت او سمت به کامال و کرد پارک رستواران کنار و زد راهنما مهسا

 »...!داريد تدافعی حالت ميزنم حرف شما با وقتی هميشه آخه »

 ....نشست لبش روي آشکار پوزخندي

 خط تا چند من فقط...  ندارم خصومتی هيچ شما با من...  مظاهري خانوم کنيد می اشتباه »

 »...!هاست قرمز خط اون از يکی کارم و....! دارم قرمزپررنگ

 :گفت پروا بی و زد دريا به دل....! نگفتن و گفت ميان ومردد گذاشت پا رنگ پر هاي قرمز خط روي

 اوقات و باشيم کار محيط از خارج هم براي خوبی دوستان ميتونيم ما کنيد باور مهندس آقاي »

 »...!کنيم تجربه هم روکنار خوشی

 .شد گره و رفت هم در وضوح به ديگر هايش اخم

 ...ميداد او به دوستی پيشنهاد وپروا بی چنين دختري که بود باري اولين اين

 از تر» دستی دم» مظاهري مهسا... ميکرد درک خوبی به هم را»  خوشی اوقات»  از را منظورش و

 .ردميک تصور که بود آن

 ....!آخر الی و... دوستی به برسد چه شود گام هم توانست نمی هم خيابان انتهاي تا او با

 . برداشت اتوميبل عقب صندلی از را کيفش و شد خم

 :گفت شمرده و محکم بود شده خيره روبرو به که حالی ودر

 که ممنون. نيمبمو باقی همکار همچنان ميدم ترجيح.... منه »خصوصی روابط »من دوم قرمز خط »

 »...رسونديد رو من

 .رفت رستوران سمت به و شد پياده ماشين از سپس
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 :گفت آهسته و برد داريوش گوش زير را سرش و گرفت هايش لوندي و مهسا از چشم سامان

 شرکت بيام کنم تخته رو مطب در منم فردا از ميگم »هاتِ »  خيلی دختر اين تو جون داريوش »

 »؟...چيه نظرت...بشم مشغول هخون آبدار بخش

 باال هم خيلی شرکت کالس باشد شرکتش آبدارچی پزشک دندان يک آمد نمی بدش خب

 ....!ميرفت

 گوش زير آهسته و برداشت بوته و گل از بود پر که مهسا ي شده فرنچ هاي ناخن از را نگاهش

 :گفت سامان

 ...! کنی چرونی چشم ديگه بار يه اگه صدف جان به »

 »...!بگذاري مطب روتوي »مرگت ي کپه» شبها بشی مجبور که ميزنم ديبا پيش رو آبت زير چنان

 :گفت وار زمزمه جورکند و جمع را اش خنده ميکرد سعی که حالی در سامان

 گلوش جور بد انگاري نميداره بد چشم ازت لحظه يه »کَفشم» توي اومدم وقتی از داريوش جون »

 !» ميده نخ مدام داره...کرده گير پيشت

 ...!ميدهد هم طناب و گذشته نخ از مظاهري مهسا کار نداشت خبر سامان

 خاطر به اگه... نمياد خوشم ازش باشه نداشته تماس باهاش ديبا کن کاري يه صدفت جون »

 ».نميکردم استخدامش نبود مهران

 . گذاشت دهانش در را اش شکالتی کيک از اي تکه سامان

 »؟...! نکنی گزارش رو امشب چرونی چشم که اين اونم... داره خرج ولی چشم به اي »

 :گفت شدو ميکردند پچ پچ مدام که دو آن به معترض مهران

 ببينم کنيد رو کادوهاتون بعد ي واسه باشه گوشی در حرفهاي تولد اومديد تیسالم نا... بابا اي »
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 »..کرديد کار چی

 :گفت و تگذاش ميز روي کادويی کيفش از کنان خنده ديبا

 »...مبارک تولدتون عليزاده آقاي نداره رو قابلتون »

  

 . کرد خم کمی را سرش مودبانه مهران

 »...نبودم زحمت به راضی کرديد لطف »

 ساناز کادوي طور همين و...  بازکرد بود چرم بند کمر دست يک ديبا مانند هم مهسا کادوي سپس

.... 

 : پرسيد آويزان لبهاي و دلخوري با

 »؟...!نديدمش کجاست تو کادوي داريوش ؟ببينم....!نامردا کرديد يکی به دست »

 :گفت لبش ي گوشه لبخندي با خبيثانه و داد تکه صندلی به

 »...بشيد ساله صد اميدوارم... بود مشترک ديبا و من کادوي »

 . بود شده دلخور رسما ديگر مهران

 »...ميکردي کارو همين مه تو...  خريدم پيراهن برات من معرفت بی آخه »

 : پرسيد داريوش به رو..  بود شفيقش رفيق مهسا از تقليدي که ادعاهايی سانازبا

 »؟...بديد نميخواهيد هم رو اون...! چی رو مهسا و عيدي مهندس آقاي »

 :پرسيد ميخوردجدي را اش قهوه از ايی جرعه که حالی در داريوش

 خانوم حال شامل دادم اضافه حقوق برج يک با ندهاروکارم عيدي... سال پايان از قبل که من»

 »؟...!نشد مظاهري

 :گفت و کرد لوسی ي خنده ساناز

 »...!گرفتند همه که رو اون.... باشه جون مهسا مخصوص که عيدي منظورم »
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 :گفت و کرد بسته و باز را رنگش آبی ساتن روسري گره پاچه دست مهسا

 »...گرفتم پاداش ي اضافه به رو عيدي... ممنون بله »

 دروغ و راست چقدر نبود معلوم و بود بازکرده او روي ايی ويژه هاي حساب »مهسامظاهري»گويا

 ....!دوستش راتحويل

 ...!ميامد در دوست دو اين خجالت از »خاص» طور به بايد

  

 :گفت آهسته بردو گوشش کنار را سرش ديبا

 »؟...کنی صبر براش يکم بايد گفتی پري مامان به که دختريه همون اين »

 دم مهساي اين به شباهتی هيچ و... بود آينه و آب جنس از ميکرد صبر برايش بايد او که دختري

 .نداشت دستی

 : وگفت انداخت باال نفی عالمت به سرش

 »...ميزنيم حرف موردش بعدأدر »

 .رسيد پايان به بود دلخور داريوش از همچنان که مهران دلچسب چندان نه مهمانی و شد شب

 :گرفت مهران سمت به و آورد بيرون پاکتی کتش جيب از داريوش خداحافظی وقت

 »...باشی داشته رو پيش رو خوشی سالهاي اميدوارم.... مبارک تولدت »

 ... !درخشيد چشمانش...  يشباال رقم و چک ديدن با مهران

 :پرسيد تعجب با ميکردو زيررو هارو عکس مدام پرستو

 »؟...!نيست پارسالتون بدر سيزده مال اين... آوردي هارو عکس اشتباهی کنم فکر شيدا »

 ....!کند شک داشت حق بيچاره ي پرستو خب

 مهمانان دست در عيد ي سبزه يک ها عکس تمام در عطيه عمه فرد به منحصر پيشنهاد به وقتی

 ...!بود
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 آش ي کاسه با ايی عده و دست به سبزه فاميل افراد از جمعی که کرد نگاه را بعدي عکس پرستو

 ...بودند ايستاده وار قطار دوربين به بودرو» گِلی» نيمه تا لباسهايشان که حالی در

 ...!بود تر مسخره همه از بعدي عکس

 نشسته بودند آورده همراهشان به مهمانان که عيدي هاي سبزه وسط زمين روي شاهين و فرناز

 ....!گذاشتند می ديگر يگ دهان رشته آش قاشق با بودندو

 قرمز پالستيکی توپ با سارا خاله پسر رضا علی... استثنا بدون دونفرشان هاي عکس تمام در و

 ....!داشت حضور رنگش

  

 »...!خاص يکم و...متفاوته کمی البته...  عروسيه هاي عکس...  نياوردم اشتباه...  بابا نه »

 . ميکرد تماشا هارا عکس هيجان با پرستو

 رشته آش! واي... بود هيجان از پر گذشت خوش خيلی حتما....!نبودم که شد حيف يداش واي »

 »...!رفت دستم از جونت عزيز

 .نداشت سرخوش فاميل اين از کمی دست هم پرستو انگار خب

 و بودند گرفته سوخته هيزم دود بوي رفتند می شب مهمونهاآخر وقتی.... بود خالی جات واقعا اره »

 »...بود انگيز هيجان واقعاکه.... بود گِل تو کمرشون تا

 :پرسيد ميکرد تماشا را ها عکس دوم بار براي که حالی در پرستو

 »؟....نکردي دعوت رو مرغيت چرامهندس »

 .... تاريخی روز آن در که بود مانده همينش خب

 تخم تا چند روزي دارم مرغ يه بازي هم بعد و کند باز وسطی اش مرغی مهندس با دست به توپ

 ...!بخورند رشته آش هم آخر...ميگذاره

 :گذاشت صندلی روي را وپاهايش نشست ميز روي
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 »...!بده قورتم درسته شاهين خواي می داره؟ من با نسبتی چه ؟و...  کيه بگم ها خوشه دلت »

 : گفت و کوبيد او پاي روي پرستو

 فيلم عروسی ؟از...ميشه تر کلفت ماهم پارتی و خانوم شيدا ميکنی پيدا هم نسبت شااهلل ان »

 »؟...گرفتيد

 :گفت حواس بودبی اش مرغی مهندس پيش ذهنش که شيدا

 گير پاش شب آخر اما گرفت فيلم کلی و بود آورده برداري فيلم دوربين يه بابام عموي پسر آره »

 »...سادگی همين به...! ميشکنه افته می دستش از دوربين و درخت شاخه به ميکنه

 :گفت و برداشت را بود داده تکه درختی به که را شيدا تکی عکس پرستو

 »...ميرسه که من به عکس اين...  ماجرا پر و انگيز هيجان عروسی اين از »

  

 ميگذاردو کيفش داخل را ها عکس سريع که حالی در...مدرسه ناظم »عظيمی خانوم» آمدن با

 :تگف و گذاشت کتابش الی و گرفت پرستو دست از را عکس

 ».ميدم بهت کردم چاپ که دوباره.... گردونم برش کاست کم بی دادم قول فرشته به من بده »

 : گفت بلند صدايی با دادو تکه دبيران ميز به دست به دفتر عظيمی خانوم

 همراه به بيارن فردا هم رو اش هزينه و کنند بلند رو دستشون...  موزه برند ميخوان که هايی بچه »

 و ديگ قبل سري مثل... کوچيک ساندويج يه ميگم دارم ببينيد... ناهار براي کوچيک ساندويج يه

 »...!ها نياريد همراتون قابلمه

 ...شد شادي از پر لبهايش همراه...! سرخوشش پرستوي چشمان

 ...!نميشد تر انگيز هيجان اين از.... کنکور از قبل »تفريحی گردش» يه داشت کم را همين

 ....بود کامل ي موزه يک خودشان ي خانه.... برود وزهم به نبود نيازي

 .!بود جانش عزيز به متعلق آن از بخشی که... قديمی وسايل و اسباب کلی با
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 :گفت کوبيدو پهلويش به آرنج با پرستو

 »؟...نميکنی نام ثبت تو... شيدا »

 شده جمع میعظي خانوم دور سرخوش که هايی بچه از چشم کردو ستون اش چانه زير را دستش

 : گرفت بودند،

 »...برسم درسهام به کم يه حداقل خونه ميمونم... !  روندارم موزه ي حوصله...  رم نمی نه »

 :وگفت.بودکشيد شده برآمده کمی که شکمش به دستی يواشکی پرستو

 »....خوشگله خيلی ميگن...  ها برند می آباد سعد موزه کاخ ديوونه چرا »

 سرزمين همان تور.....( کور فتحعلی ميري کجا تو »تور»  جنگ به ميروند مهه»  عزيزجانش قول به

 )است افراسياب توران

 و آورد می بيرون مانتويش جيب از يکی يکی آنهارا پرستو که هايی آلوچه از ميخورد بهم حالش

 ...چيد می رديف به نيمکت روي را آن ي هسته

  

 »؟....ميري...  ميکنی چيکار تو »

 :وگفت کرد شکمش به سر اشاره با سپس

 »...!مياد بار فرهنگی آالن از خوبه هم ات جوجه واسه »

 :گفت گوشش کنار و برد تر نزديک را سرش کمی پرستو

 ... کرج خودمون خونه بريم بگيره مرخصی فروغی مهندس از رو فردا بگم محمود به ميخوام »

 ...!تره انگيز هيجان

 »....خوابيديم عموم ي ونهخ پذيرايی وسط بس از...مُرديم

 پر »اشتها خوش» پرستوي براي قطعا نداشت هيچی او براي موزه هنري ، تفريحی ي برنامه اين

 ...انگيز هيجان لحظات از بود
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 می بسته در پشت از حتی را اش مرغی مهندس...! فرياد دادو صداي رسيد شرکت به وقتی

 ...ميکرد بحث کسی با که....شنيد

 :گفت ايستاده سالن وسط مستاصل که شيدا ديدن با کردو رو زير را ها پرونده پاچه تدس محسنی

 تدريس براي ايی حوصله نکنم فکر...هستند عصبانی خيلی امروز مهندس...  فتحی قلی خانوم »

 ».باشند داشته

 نمی مدرسه که هم را فردا.... داشت را هايش نفس حکم از برايش »خلق بد »مهندس اين ديدن

 .!آمد

 .داد ادامه بود ها پرونده داخل که همانطور سرش محسنی

 »...!داخل برويد بعد ببرند تشريف مهمانشون کنيد صبر هستند منتظرتون ولی »

 . گذاشت پايش پايين را اش کوله و نشست محسنی ميز روبروي صندلی ناچارروي به

 و برافروخته ايی ه چهر با اريوشد و شد باز در ناگهان که بود مانده ثابت اتاق در روي نگاهش

 .شد خارج شرکت راننده همراه هم در هايی اخم

  

 .بود برگشته خانه به او همراه بار چند ميشناخت را او

 التماس مدام و داشت می بر قدم اش مرغی مهندس ي شانه به شانه آمد بر شکم آن با فرخی

 .ميکرد

 »....نميشه تکرار ديگه ميکنم خواهش مهندس آقاي »

 :گفت و رفت محسنی ميز کنار به بود ايستاده احترامش به که شيدا به توجه بی داريوش

 ايشون با کنندديگه حساب تصويه تا حسابداري بفرستيد رو فرخی آقاي لطفا محسنی آقاي »

 »...کنيم همکاري نميتونيم
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 : گفت و گرفت را مرغی مهندس بازوي فرخی

 شرکت ماشين تصادف ي هزينه خودم...  دارم خور نون تا پنج کنيد بزرگواري مهندس آقاي »

 »...ميدم

 مانند اما سوخت،...بود شده سفيد موهايش که مرد عاقله اين هاي التماس همه اين براي دلش

 .نداشت هم را پا يک آن امروز ظاهرا و...نداشت بيشتر پا يک اش مرغی مهندس »مرغ »هميشه

 کن دعا براش» :گفت لب زير و گرفت دست در را کبوترش و برداشت زمين روي از را اش کوله

 »داره گناه... باشه

 باهاش و مسافرت بردي رو عيد روز سيزده من ي اجازه بدون رو شرکت ماشين حسابی مرد آخه »

 چی... ببخشم ميگی و... اومدي ميگذره جديد سال شروع از که روز دو بعد تازه و کردي تصادف

 ».بود گير من پاي بودي کشته رو کسی اگه نیميدو ؟... ببخشم رو چی

 :گفت پشيمان و نادم لحنی با و انداخت زير به را سرش فرخی

 .. شما کَرم به بسته ديگه حاال...  ميدم آخر ريال تا رو ماشين خسارت... داريد حق شما ميدونم »

 ».ميکنم اطاعت بگيد هرچی

 :گفت ميرفت اتاقش سمت به که حالی در داريوش

 »...شد ديرت داخل بيا هم تو شيدا... اخراجی ديگه ي دفعه...  آخرته ي دفعه اين رخیف »

 »...کردي دعا براش که ممنونم»  فشرد دست در را کبوترش و نشست لبش روي لبخندي

  

 .برگشت او سمت به شيدا نرم صداي با بود ايستاده پنجره به رو داريوش

 »...نباشيد خسته سالم »

 جلوي...  پريده رنگ صورتی با دست به کوله که کبوترش باديدن اما و بود خسته لیخي ها روز اين

 .کرد پرواز هم اش خستگی بود ايستاده در
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 :پرسيد شمرده و محتاط شيدا

 »...!نميشم مزاحم ايد خسته امروز اگه مهندس آقاي »

 .داد هل جلو سمت به کمی رو بيسکويت ظرف و. نشست صندلی روي و رفت ميزش سمت يه

 رنگ طور اين که نکردم دعوا تورو خوبه حاال...! نزن حرف قلم لفظ من ي واسه...  جوجه سالم »

 »؟....نخوردي هم ناهار ميدونم... بخور ها بيسکويت اين از بيا...! نمونده روت به

 »...ميندازم هات تمرين به نگاهی يه منم »

 کوله زيپ و.... گذاشت دهانش در ويتبيسک يک رفت مرغی مهندس ميز کنار به حرف بی شيدا

 :گفت آوردو رابيرون کتابش و دفتر.کرد باز را اش

 ....!» بيام نميتونم فردا من مهندس آقاي »

 او سمت به و برداشت را خودکارش... ! ميکرد هاطی ساعت نيم همين عشق به را روز تمام

 .کرد نگاهش سوالی و برگشت

 »؟.....چيه دليلش ؟و.... چرا وقت اون »

 بند گره هر که کند باز را درهمش هاي اخم و ابرويش دو ميان بگذارد را انگشتش ميخواست دلش

 ....ميکرد پاره را دلش

 :گفت کشاندو قدي پنجره سمت به را نگاهش

 ي حوصله من... ميبرند» آباد سعد ي موزه کاخ»  روزه يک اردوي...  مدرسه طرف از فردا آخه »

 »...برسم درسهام به يکم تا ميمونم خونه ينهم براي ندارم موزه

 :پرسيد و کرد نگاهش متعجب

  

 »...بگذره خوش بهت ميکنم فکر..  رفتم قبال منم قشنگيه ؟جاي....چرا »

 ...!ميگذشت خوش اش مرغی مهندس کنار فقط او با
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 ..!.گفت و بست را دفترش... ديد قدي اي پنجره به همچنان کبوترش ي خيره نگاه که داريوش

 »....!بياد گيرت چيزي يه پنجره کنار برو حداقل نبودي کاسب درس که امروز جوجه »

 به چه موزه.ميکرد پيدا را خوب هاي حس تمام جا اين....  رفت پنجره کنار به »آنی »به لبخند با

 ...!ميخورد دردش

 .افتاد کبوترش عکس به چشمش که کند طرح مسئله چند تا برداشت را فيزيکش کتاب داريوش

 کمرش تا که پريشان و مواج موهاي با داشت تن به سرخابی دامنی و کت که حالی در

 .بود داده تکيه درخت به گل غرق هايی کتانی و دست در ايی سبزه با.... ميرسيدند

 و کت با نپوشيدي تر راحت لباس يه چرا...نيست امسال بدر سيزده مال عکس اين جوجه ببينم »

 »پيکنيک؟ فتر نميشه که دامن

 .آمد بر نهادش از»  آه»  اش تکی عکس ديدن با شيدا

 .رود باد بر اش مرغی مهندس پيش آبرويش که بود مانده همين فقط

 ...شد برگزار ام عمه شوهر دوستاي از يکی باغ توي که بود داداشم عروسی امسال بدر سيزده »

 ام خاله هاي کتونی شدم مجبور کنم ايیپذير تر راحت اينکه براي من و بود »گِل» پر درختها زير

 »...بپوشم ،داشت ماشينش پشت که رو

 :گفت کند جمع را اش خنده ميکرد سعی که حالی در داريوش

 »؟...بمونه من پيش ميشه...  نظيره بی عکس اين... ! باحالی خيلی خدا به دختر »

 بود ايستاده ميز نارک دست به عکس که اش مرغی مهندس به و گرفت دلخواهش پنجره از چشم

 ...کرد نگاه

 و گذاشت داخلش را آن کردو باز را کارش ميز کشوي در بماند او جواب منتظر آنکه بی داريوش و

 .....ايستاد کنارش و رفت پنجره کنار به سپس

 :گفت معترض برداشته را عکسش او اجازه بدون که اين از دلخور شيدا



 

 206 

  

 »..!بمونه شما پيش من کسع نيست درست آخه.... مهندس آقاي »

 :پرسيد نرم و اورد او صورت جلوي را سرش و آمد تر نزديک کمی داريوش

 »؟...داري اعتماد من به رنگی جوجه »

 ...!عمرش هاي لحظه تمام ي اندازه به داشت اعتماد

 .داد تکان چندبار تاييد عالمت به را سرش...بزند حرفی آنکه بی

 :گفت دادو فشار کمی را او بينی سر انگشت دو با داريوش

 !»... نباش نگران پس »

 :گفت بود او لبهاي روي چشمانش که حالی در سپس

 »؟....مياي بگذارم روزه يک اردوي يه برات من اگه »

 ...!شنيد می اش معده حوالی جايی بار اين را قلبش صداي

 قرار»  يک مثل باشد بینا ايی تجربه بايد...!  مرغی مهندس کنار هم آن....!  روزه يک اردوي

 ....!»عاشقانه

 باشد پايش زير شهر تمام تا ميبرد تهران بام به اورا...  عشقی رمانهاي قهرمانهاي اين مثل شايد

 ....! شيک ميلک و قهوه صرف و شاپ کافی يک به شايدهم و

 می در يشمرغدار از سر هم آخر دانست می...  برد نمی آدميزاد به مرغی مهندس اين چيز هيچ اما

 ....!آورد

 به که حالی در لبخند با دادو قرار شعاع تحت را افکارش تمام ناب ي تجربه اين ي وسوسه

 :گفت بود شده خيره او چشمان

 »...!موافقم کنيد حساب »دونگی »يا...  بگيريد رو »اردو» ي هزينه اگه »

 .انديشيد می ساده که کبوتري خواستن حس از شد پر دلش
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 :گفت داد فشار را او بينی نوک انگشت ود با هم باز

  

 ساعت فردا...!بشه جيب به دست اون......و بيرون برم ماشينی جوجه يه با که مونده همينم »

 و مامان کنم فکر و گذشت سه ساعت از هم دقيقه ده که بريم بدو هم حاال هستم منتظرت هشت

 »...!ميکشند کشيک کوچه سر بزرگت مامان

 ...!بود شناخته خوب را» هفت صفر دو» توان پر ماموران اين هم مرغی مهندس خب

*** 

 ...!وجدانش نام به جايی... ميکرد درد

 ...بود شده حلقه گلويش دور به وجدان عذاب طناب و..... کاري پنهان همه اين از

 ....!وعرض طول از کرد طی بار چندين را اتاقش...  فردا ي قرارعاشقانه اضطراب از

 ...نشد عايدش چيزي هم... ها شدن پايين وباال ينا از اما

 همدمی ديوار درو جز اما...  بگويد او با هايش دلواپسی از و بزند حرف کسی با ميخواست دلش

 . نکرد پيدا

 جواب هم را موبايلش حتی که بود محمود با انگيزش هيجان اتفاقات سرگرم آنچنان پرستو

 حال در هم آنها البد و....ميبردند سر به اتاقشان در شاهين ورود بدو از که هم فرناز....!نميداد

 ...!بودند خودشان انگيز هيجان اتفاقات ي تجربه

 مثبت اتفاقات و پرستو فکر از بود، آورده داخل در الی از را سرش که سروي مامان صداي با

 .شد جدا اش هيجده

 »...نريزه سفره توي کن جمع هم رو موهات اون...  بخور شام بيا پهنه سفره...  جان شيدا »

 ...نداشت چيز هيچ به ميلی... بود شده کور وجدانش مثل هم اشتهايش خب

 و کرد جمع کليپسی با سرش يباال هم بر و درهم و شلخته را پريشانش موهاي انبوه ناچار به اما
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 .رفت سالن به

 ...!سيرابی.... شد هم کورتر اشتهايش شب شام ديدن با اما

 ...!نميشد تر انگيز هيجان اين از پرستو قول به

  

 مدام قاشق با و ميريخت سيرابی آب داخل را هاي نان و بود نشسته سفره کنار زانو چهار آقاجان

 .ميکرد رو زير را آن

 . ميخورند باقلوا گويی که ميکردند تعارف پياز هم به اشتها با چنان شاهين و فرناز

 .بود کرده آگين عطر را ضاف که سيرابی بوي از خورد پيچ دلش

 ...ميگذاشت غذايش کنار و ميکند پوست تازه سير جان عزيز براي هم.... سروي مامان

 ....!اش العاده فوق بوي باآن داشت کم را نخود از پر سيرابی...  بازار دلشوره اين ميان فقط

 عاشقانه قرار ولينا فردا بينوا شيداي که ميدونستند چه خدا بندگان خب» ....گذشت ذهنش از و

 »....!ديدند می تدارک بهتري مراتب به غذايی گرنه و.... دارد را اش

 :گفت و آمد بيرون خياليش دنياي از جان عزيز صداي با

 »؟...ميخواهيد چيزي جون عزيز بله »

 ...گذاشت دهانش در را بود شده ريش ريش که را سيرابی از ايی تکه عزيز

 »...خوبه واست...  داره قوت...  بخور سيرابی بيا ميگم منميخوا چيزي.... ننه نه »

 و انداخت باال ايی چانه فقط امشب اما...  ميشد بلند اعتراضش صداي حتما بود ديگر شبی هر اگر

 :گفت

 »...!نخود همه اين با اونم... ندارم دوست سيرابی من ميدونيد جون عزيز»

 نشان را ومعوجش کج دندانهاي ميخنديدو که لیحا در و گذاشت دستش کنار را ترشی سير فرناز

 :گفت ميداد
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 »....!ميکنه حل رو چی همه »نبات و چايی» يه شام بعد..! من به بسپارش »

 براي..! فاکتورميگرفت را ميشود متصل بهت سنجاق مثل که را اش العاده فوق ي مزه و بو اگر حاال

 .داشت اتنب چاي سطل يک به نياز »بود و باد» اين»کردن حل»

 :گفت زدو پيازش به گازي شاهين

 »...!بگيره تورو بخواد که برسه بدبختی اون...داده به خدا.... لوس دختر از ميخوره بهم حالم.... اه »

  

 :گفت ميگذاشت دهانش در ايی لقمه که حالی در فرناز

 »...بودم کرده هوس که بود وقت خيلی شده خوشمزه خيلی... سروي مامان نکنه درد دستتون »

 ...!نداشت دم شاخ ديگر که خواري پاچه

 ....!شود ملحق نمونه مادرشوهر و... عروس خيل به که داشت کم را نمونه عروس همين

 :وگفت کرد باز او براي کنارش جايی آقاجان

 بده رو ترشی سير و پياز اون سروناز....! بخوره شام کاسه يه توي خودم با امشب ميخواد دخترم »

 »....ميشه معجونی چه سيرابی با ببينه

 ....!تک و ناب بويی با ميشد نظيري بی معجونی داشت حق

 .داد خواهد»  گوسفند »بوي فردا که بود مطمئن تقريبا گذاشت دهانش به که را لقمه اولين و

**** 

 :گفت و گذاشت شيدا تخت کنار کوچک ميز روي را نبات و چايی ليوان فرناز

 »؟....نداري قرار و وآروم شدي کنده پر مرغ مثل ؟... امشب تو چته شيدا »

 ....!برود عاشقانه قرار يک به پنهانی فردا بود قرار وقتی ميشد کنده پر مرغ مثل هم بايد

 :گفت و نشست تخت روي فرناز کنار

 »؟...  ميشم خفه دارم »
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 :پرسيد و کرد اشاره آن به سر با و انداخت پنجره به کوتاهی نگاه فرناز

 »؟...خوبه خيلی که هوا نميکنی باز رو اتاقت ي پنجره چرا خب »

 .!نبود خوب خودش هواي و حال اما.... ! بود خوب خيلی هوا

 :گفت ميگرفت را فرناز دستهاي که درحالی و زد دريا به دل عاقبت

 خفه اضطراب و شوره دل از دارم و....بيرون برم ميخوام مرغی مهندس با فردا.... فرناز »

 »....يشمم

  

 ...بود کوچک تاييد اين منتظر فقط گويی.شد آرام کمی فرناز لبهاي روي که را بالبخند

 »...خوبه خيلی که اين....  چی براي دلشوره »

 کرد باز را موهايش هدف ،بی ميرفت پايين و باال را اتاق طول که حالی در شد بلند تخت لبه روي از

 :گفت بست سرش يباال و داد تابی و

 ميکنم خيانت خانوادم اعتماد به ميکنم فکر...! گرفتم وجدان عذاب کاري پنهان همه اين فرنازاز »

« ... 

 از بعد ولی....  شرکت رم نمی امروز ديگه ميدم قول خودم به ميشم بلند خواب از که صبح روز هر»

 ...!ميکنه پرواز سمتش به پام و دست مدرسه ساعت

 عاشق فقط من» .  نکردم هم بدي کار هيچ ماه چند اين توي و يستمن بدي دختر من فرناز خدا به

 »....سادگی همين به »شدم

 :گفت و نوشيد آن از ايی جرعه و برداشت را نبات و چاي ليوان فرناز

 اجتناب امر يه هسنتد سنتی که هايی خانواده توي»دخترونه هاي يواشکی »اين... شيدا ببين »

 ...ناپذيره

 تاب بابام و مامانم عقايد چون...  داشتم خودم ي واسه هايی يواشکی بودم خونه دختر وقتی منم
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 ....ببيند رو دخترشون شدن عاشق که نميداشت بر

 فاميل مون هردو اينکه وجود با... ميگذاشتيم عاشقانه وقرار ميرفتيم بيرون يواشکی شاهين با منم

 ....بوديم

 به گدار بی فرشته مثل تا کنی جمع رو حواست بايد لیو... قشنگ خيلی.... قشنگيه اتفاق »عاشقی»

 ميکانيکی توي که قبا ال يه پسر يه.... شد ديوارمون به ديوار ي همسايه پسر عاشق که... نزنی آب

 . ميپريد ناجور هاي رفيق وبا.... ميکرد شاگردي

 » تا چهار... تا دو ، دو»  و خودت پيش بنشين... باشه دستت دلت افسار بايد هم عاشقی براي حتی

 ...بشه قاضی وسط اين عقل بگذار....کن

 اما و جلو برو و بگذار پيش پا داره رو ارزشش ميکنی تعريف از همش که مرغی مهندس اين اگه

 »...کن کنسل هم رو فردا قرار اينه غير اگه

  

 دلخسته قعاش شاهين که نبود خود بی...! داشت هم روشنی و باز فکر دلش وسعت بر عالوه فرناز

 ...ميشد سبز کنارش صدتا و ميگفت فرناز يه بودو اش

 :گفت فرناز به رو و آورد داخل را سرش و کرد باز را اتاق در زدن در بدون شاهين

 ...» بيا زود توهم بخوام ميرم من فرناز »

 :گفت آهسته بود شده تر آرام کمی حاال که شيدا به رو شد بلند جايش از

 ....» اند پنبه و آتيش پسر و دختر» جون عزيز قول به... نرو خالی خونه فقط بگذره خوش...فردا »

 :گفت فرناز به رو معترض شاهين

 »...بدي ماساژم تمام ساعت يک بايد نياي ديگه ي دقيقه دو تا اگه خدا به فرناز »

 :گفت و شد بلند خنده با فرناز

 »...قيقهد ده فقط زياده ساعت يک جنسی بد خيلی خدا به شاهين »
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 .شنيد را انها گوشی در نجواي ميشدند خارج اتاق از که خالی در سپس

 ».کنارميام باهم جوري يه بريم بيا تو حاال »

 .رفت عميقی خواب به و...  فرناز و شاهين هاي يواشکی از شد پر ذهنش و کشيد دراز تخت روي

*** 

 .... شد بيدار ميزيش روي ساعت زنگ باصداي صبح

 ...ايستاد کمدش به متصل قدي آينه روبروي...پوشيد را رنگش ايی سرمه لوارش مانتو و

 ... برسد خودش به کمی ميتوانست داشت دوست و بود ساده خيلی عاشقانه قرار يک براي خب

 را اش مرغی مهندس دل... اش آنچنانی هاي لباس آن با قطعا...  بود او جاي موشرابی دختر اگر

 ....!ميبرد

 خودش از جلوتر عطرش بوي که لباس خوش و پوش دخترشيک اين مقابل در ميکرد فاعترا بايد

 .بود بازنده قطعا و نداشت»  بُرد »براي شانسی هيچ ميآمد

 ...!بود چسبيده بهش چسب مثل ديشب از »گوسفند» بوي که هم حاال و

  

 .رفت بيرون اتاق از و برداشت تخت روي از اش مقنعه همراه را اش کوله

 ...کرد سالم آهسته و نشست صبحانه بساط کنار...  شان خانه سحرخيز تنها يدند با

 »...خير به صبحت جون عزيز سالم »

 و برداشت... بود »،قل قل»  حال در که نفتی سماور روي از را اش سرخی گل قوري عزيزجون

 :گفت و ريخت رنگی خوش چاي برايش باريک کمر استکان درون

 »...بشی حال سر بخور چاي بيا... ات نشسته روي و دست به سالم »

 ...ميکرد سرحال را او که بود عزيزجانش ناب هاي محبت اين

 :گفت و کرد شده رها اش شانه روي که او پريشون موهاي به نگاهی سپس
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 »...ببافم رو موهات..... بيار روهم شونه اون هستی پا سر که حاال »

 حس از پر دنيا يک نشست موهايش بر جان عزيز چروک و چين از پر و گرم دستهاي وقتی

 :گفت و شد آرامش

 »؟...ام بدي دختر من جون عزيز »

 :گفت ميبافت پشت از را موهايش که حالی در جون عزيز

 مردي هر ي خونه تو پا...! نجيبی...  خوبی اين به دختر... خورده اضافه شکر هرگفته.... ننه نه »

 »...!بهشت شو خونه هم بعد نهميک روگلستون دلش اول بگذاره

 »ها نانجيب» ي دسته در يا و هستند »نجيب» هم ها عاشق که گفت می جانش عزيز کاش اي و

 ؟...!ميگيرند قرار

 :گفت و بست اش شده بافته موهاي پايين و گرفت شيدا از را رنگ قرمز کش عزيزجان

 دعوات معلمت خانوم تا مدرسه برو ، بخور رو»  صبحانه »ناشتايی زود هم حاال..  شد تموم بيا »

 »...!نکنه

 ، نداشت انقضا تاريخ برايش و ميبرد کار به همچنان جان عزيز سالها از بعد هنوز که تعبير اين از

 و ريز هاي لکه از بود پر راکه او چروک دست چرخيدو او سمت وبه نشست لبش روي لبخندي

 .بوسيد و گرفت ايی قهوه درشت

  

 »؟...هستيد خونه اين نعمت شما ونيدميد جون عزيز »

 داشت درشت سوراخ تا چند که را اش پالستيکی رنگ آبی کش پشه دستش کنار از جان عزيز

 :گفت و زد او پشت به يکی و برداشت

 ».......تیسالم پدر بريز زبون کم برو بدو »

 دست به و پيچيد کاغذي دستمال داخل و و گرفت آنچنانی ايی لقمه گردو و پنير و نون از سپس
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 .داد شيدا

 قوتش بگير رو لقمه اين...ميشی دل رو نخور ها هوله و هله اين از... اردو توي.. ننه بيا »

 »...!بيشتره

 جانش عزيز»  احد واهلل و قل»  وبا. پوشيد را اش کهنه صورتی هاي کتانی و کرد سر را اش مقنعه

 .شد راهی

 !سرکه و سير مثل درست.... ميزند شور همچنان دلش چرا نميدانست اما

*** 

 ...!رود نمی آدميزاد به اش مرغی مهندس اين چيز هيچ ميدانست

 ...!شاپ کافی از نه و بود خبري تهران بام از نه شان عاشقانه قرار اولين در

 ...!آوردند در» قبرستان» از سر تعجب کمال ودر

 ميگرفت، ياد هم چيزي ميديدو زنده ي جوجه و مرغ تا چند حداقل...  بود راضی هم مرغداريش به

 ...!صبح سر هم آن... ميگذاشت دلش کجاي ديگر را ها مرده آخر

 که... تهران شمال در تجريش و قاسم زاده امام بين جايی...  بود »الدوله ظهير» گورستان نامش

 .داشت قرار ظهيرالدوله خيابان در

 ظهير ي کوچه»  بود نوشته که انداخت دبو شده نسب کوچه ابتداي که تابلويی به نگاهی شيدا

 ...»الدوله

 :گفت و انداخت دلخورش ي چهره به نگاهی داريوش

  

 »...!مياد خوشت حتما... نکن جوري اون رو ات قيافه جوجه بيا »

 »...!است دلخجسته و سرخوش ميخورد او پُست به هرکه و ندارد شانس که داشت يقين ديگر

 ...ميکرد خرج حرارت و شور برايش چنين اين که داشت انگيزي هيجان چيز چه مرده مگر آخر



 

 215 

 به بودو شده پوشانده کاشی با..... آسفالت هاي کوچه تمام خالف بر که باريک ي کوچه هاي پله

 کرده خطاطی رنگ اليیط آهن و کوفی خطوط با آن روي بر ،که ميشد ختم رنگی سفيد آهنی درب

 سبزي سر کوچک ي باغچه کنارش و...زيبا نقوشی با رنگی يها شيشه از بود پر اطرافش و بودند

 .داشت قرار ديوار به چسيبده

 .پرسيد داريوش به رو و انداخت بسته در به نگاهی شيدا

 »...است بسته که درش... تعطيله ميکنم فکر »

 ميشد، باز گورستان با رو ايی دريچه مثل و بود خالی ميانش که آهنی خطوط الی از داريوش

 :گفت و کشيد کیسر

 دلم.  شد حيف خيلی...بود آزاد عموم براي بازديد اومدم که ايی دفعه آخرين....!  عجيبه »

 ...! شدن دفن جا اين بزرگی زنان و مردان چه ميدونی....  ببنی جارو اين ميخواست

 ... نويسنده و شاعر و اديب... بهار الشعار ملک به ملقب بهار تقی محمد مثل

 ...!دفنش محل برسد چه نميدانست هم را اش اصلی نام ميکرد اعتراف هصادقان اگر

 فروغ ياحقی، پرويز ، لقمان حسين محمد دکتر روان معيري،شاد رهی مثل بزرگی انسانهاي »

 »...ندارم ذهن حضور آالن که...ديگه هاي وخيلی.. رفيعی داريوش فرخزاد،

 .! ميشناخت خوب را زادفرخ فروغ فقط ميکرد قطار که ها اسم اين ميان از

 که ميکرد، توصيف چنان را قبرستان هواي و حال... ماهر توريستی راهنماي يک مانند داريوش

 .دارد حضور آنجا در گويی

 هنرمند اون از ايی نوشته قبر هر روي و... شدند طراحی زيبا بسيار ها قبر سنگ نميشه باورت »

 دارندو جالبی طرحهاي و هستند ايی فيروزه اه قبر سنگ از بعضی کردندو حکاکی روش... رو

  

 مطمئنم....باال قدمت با و سبز سر درختان از پوشيده محوطه...دارند مقبره حالت هم هاشون بعضی
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 »...!شدند دفن بزرگی مشاهيري چه شهر شمال توي که نميدوند ها تهرانی از خيلی

 .برگشت او سمت به ذاشتگ تمام نيمه را حرفش رفتگر جاروي خش خش صداي با داريوش

 »...ميشه باز ها شنبه پنج فقط...  تعطيله آقا »

 :گفت و کرد داريوش به رو و گرفت رفتگر نارنجی لباس از شيداچشم

 »...!بخونيم براشون فاتحه يه اومديم اينجا تا که حاال »

 فوت قبرستان در سمت به ميخواند را »سوره و حمد »تند تند که شد کبوترش محو وداريوش

 .ميکرد

*** 

 قرار کوه دل در از که رسيدند خلوت و دنج رستورانی به کردند، طی که را بند در هاي بلندي سر

 .....ميگذشت آن ميان از خروشان ايی رودخانه ،که داشت

 قرار چوبی هاي تخت درختان ي سايه زير رودخانه وکنار.... داده خرج به سليقه رستوران وصاحب

 ....بود داده

 ...بود شده پهن رنگ ،قرمز فرشی رويشان که

 ...ميداد نوازش را روح که پيچيد می آن برگهاي و شاخه ميان نرم چنان ارديبهشتی باد

 ...بودند داده هديه ها زمينی به و کردند جدا را بهشت از ايی تکه گويی

 :گفت هيجان با بود، ايستاده سرش پشت که داريوش به

 »....!بهشته از تکه يه انگار اينجا مهندس آقاي »

 .کرد نوازش و گرفت دست رادر آمده بيرون مقنعه زير از شيداراکه ي شده بافته موهاي داريوش

 :گفت نرم برد گوشش نزديک را وسرش شد خم کمی وسپس

 »...!باال اين اومدي تا زدي غُر خيلی که هرچند....! رنگی جوجه اومد خوشت که خوشحالم »
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 قلقلک از پر دلش ته تا داشت کم را مرغی مهندس نفس گرماي فقط يکرمانت جاي اين توي

 .شود

 دستش کنار را اش کوله و نشست ها تخت از يکی روي و گرفت فاصله او از بلند گام دو با

 .گذاشت

 کردو سالم محترمانه شدو نزديک آنها به نارنجی بند پيش يک با الغر و اندام باريک گارسونی

 .گذاشت يشانرو پيش را غذا منوي

 : گفت آوردو جلو را سرش کمی و نشست اش شانه به شانه درست کبوترش کنار

 »...کن انتخاب...ميخوري چی جوجه »

 ....کرد باز او روي راروبه منو سپس و

 زينت شکل مربع مشکی چرمی بند ساعت يک تنها که اش مردانه و ازمو پر دستهاي روي نگاهش

 .ماند ثابت بود آن

 تر عقب کمی را خودش که بود قوي چنان دستش در خوابيده مشکی موهاي اون لمس وسوسه

 :گفت و کشيد

 »...بخوريد خودتون هرچه کنه نمی فرقی »

 :گفت بود ايستاده منتظر همچنان که گارسون به رو بست را منو داريوش

 ...» باشه دلستر لطفا هم نوشيدنی....مخلفاتش تمام با کباب جوجه پرس دو لطفا »

 به که غذايی تنها باشد جوجه و مرغ با روز و شب کارت و باشی مرغی مهندس وقتی ديگر خب

 ....ديگر است جوجه ميدهد مزه دهانت

 :پرسيد و زد ضربه او بينی به انگشت نوک با داريوش

 »؟..بدم سفارش ديگه چيز يه نداري دوست اگه فکري تو جوجه چيه »

 :گفت دقانهصا و شد جا به جا جايش سر کمی شيدا
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 به غذايی هيچ ديگه داريد کار رو سر جوجه و مرغ با بس از شما که ميکردم فکر اين به داشتم »

 »...نداريد دوست رو مرغ جز

  

 :گفت کشيدو انبوهش و پر موهاي ميان دستی داريوش

 تبطمر... ايی کارخونه يه هم کنارش خوام می و.... دارم مرغداري يه من که حقيقته يه اين خب »

 »...!نداره شغلم به ربطی کباب جوجه به ام عالقه اما. کنم افتتاح رو بااون

 :گفت ميکرد نگاه آن به که حالی در و گرفت دست در را کبوترش شيدا

 دستم و سرکار برم و بشه تموم درسم ميخواد دلم خيلی منم... داريد شغلی که حالتون به خوش »

 »...برسم هام آرزو به بتونم تا....باشه خودم جيب توي

 .بود مانده مات ودلنشينش گرد صورت روي نگاهش

 ساده و لطيف روحش مثل نيستندو برق زرق پر خيلی کبوترش رنگی آرزوهاي که... بود مطمئن و

 ...اند

 انداخت می او ي شانه روي و آورد درمی را رنگش مشکی ي بهاره کاپشن که حالی در سپس

 :گفت

 »؟...چيه بعديت آرزوي حاال...!ميکنم کار مون دوتا هر جاي نم کنی کار نميخواد تو »

 .شود کاپشنش عطر بوي مست تا نشد فرصتی حتی که شد شوکه حرفش از آنچنان

 ....!بدهد خواستگاري معناي ميتونست حرف اين.... خب

 ... !بود کرده گيجش هم باز

 :گفت بود متعجب همچنان که حالی در

 بهشون بخوام که ندارم پولی چون... نميکنه پيدا معنا بعدي هايآرزو کار سر نرم اگه خب »

 »...برسم



 

 219 

 نشده متوجه را او لفافه در خواستگاري حتی که اش ساده کبوتر اين براي کشيد پر دلش داريوش

 ...بود

 گوشش نزديک جايی مقنعه روي را سرش حالی در و گرفت گرمش دستان در را سردش دست

 :گفت و برد

 »؟...ميخواي چی بگو حاال...  ميکنم آورده بر من رو درشتت ريزو آرزوهاي ،دونه دونه بخواي اگه»

  

 ...نميزند هم پايش کف حتی قلبش که بود مطمئن بار اين

 ....!بود عجيب هم خواستگاريش اش مرغی مهندس

 گونه سرخی بازهم که کرد نگاه کبوترش ي يقه در رفته فرو سر به و گرفت فاصله کمی داريوش

 ...پرسيد گونه نجوا دوباره بودو رسيده هم هايش شقيقه تا هايش

 »؟...بشی شريک من با رو آرزوهات ميخواي جوابم منتظر من ي جوجه »

 :گفت آهسته و نرم کردو تر کمی زبان با را خشکش شيدالبهاي

 »باشه سفيد فقسشون که... ميخوام عشق مرغ جفت يه »

 می هيجان پر که قلبی وبا.شد عميق فرستادولبخندش ونبير را اش سينه درون شده حبس نفس

 :گفت کوبيد

 »....من رنگی جوجه ميريزم پات به دنيامو تمام »

**** 

 ، بود هايش رمان قهرمانان هاي خواستگاري شبيه نه که غريب و عجيب..... خواستگاري بعداون

 روح به توانست می مکان اين نهات... قبور اهل زيارت البته و... هاليودي عشقی هاي فيلم شيبه ونه

 »صالح زاده امام» ...دهد آرامش تالطمش پر

 ...درخشيد می نگين مثل ماه ارديبهشت آسمان نور زير که... ايی فيروزه گنبد آن با
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 بيرون سر به بودند،چادر کرده تعبيه خانومها براي زاده امام حياط ورودي که چادري داخل از وقتی

 ....دخشيد می ماه مانند که شد او سفيد پوست و گرد ورتمحوص داريوش.....آمد

 :گفت آهسته ايستادو کنارش طاقت بی که آنچنان

 »...!رنگی جوجه شدي ماه مثل »

 :گفت و گرفت را شيدا رنگ قرمز ي کوله و شد خم سپس

 ». هستم منتظرت حوض اين کنار ديگه ي دقيقه بيست زيارت برو تو »

  

 بود کم خيلی شود خير به ختم ماجرا اين اينکه براي دعا و خدا با نياز و زرا براي دقيقه بيست خب

 :گفت دادو تکان را سرش ناچار به اما بست می دخيل تمام هفته يک وبايد

 »... خونم می رو نمازم هم جا همين گيرم می وضو من باشه »

 :گفت کشيدو کوله از ويختهآ مخملی کبوتر به دستی و آورد ترباال کمی را کوله...  رفت که کبوترش

 »....!باشه من مال کنند قبول اش خانواده کن دعا.... نظيره بی صاحبت »

 **** 

 فروشی دست بساط يا بوتيک کنار گاهی و...ميخوردند چرخ تجريش پرازدحام و شلوغ بازار در

 .ايستادند می

 :گفت خريدو برايش نوبرانه اخته زغال کمی داريوش

 »...!مياد خوششون خيلی چيزها اين از ها دختر کنم فکر »

 ....شد درهم و جمع آن ترشی از صورتش گذاشت دهانش به که اخته زغال ي دونه اولين شيدا

 »....رفت»  ويلی قيلی» دلم... ترشه چقدر واي »

 ....!فردش به منحصر و ناب هاي تکه اين با کبوترش براي ميرفت ضعف دلش داريوش و

 : تگف و کشيد را بازويش
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 »....!ميافته فشارت...  جوجه بخور ،يواش يواش »

 :گفت و ايستاد بود شال و روسري بورس که بويتکی ويترين کنار در سپس

 »...کن انتخاب رو ؟يکی... مياد خوشت کدوم از ببين »

 ميکرد جمع را هايش جيبی تو پول.... عيد تا اگر خب...  انداخت آن نوجومی هاي قيمت به نگاهی

 ...!بخرد را آنها از يکی نستميتوا

 »... ندارم نياز شال مهندس آقاي ممنون »

 : گفت بردو بوتيک داخل به و کشيد را بازويش او حرف به توجه بی داريوش

 »...ببينمت شال و روسري با شده هم بار يه ميخواد دلم... نداري نياز رو چی چی »

  

 توجه جلب که بود چيزي اولين رنگش ارنجی،ن رژلب که بود »فيتان شيتان »دختري که فروشنده

 :بودگفت داريوش صورت ميخ که حالی در لبخند با ميکرد

 »؟...کنم کمکتون ميتونم... اومديد خوش »

 :گفت و کرد اشاره سرخابی شالی به داريوش

 »...بديد رو سرخابی شال اون لطفا »

 ميز روي را بود چيده مرتب پشتش ي قفسه در که را شالهايش از تا چند... فروشنده دختر

 :گفت و گذاشت

 »...داره هم بندي رنگ...ست گرما فصل مناسب که هستند ابريشمی هاي شال ها اين »

 :گفت شدو دقيق داريوش ي چهره به دوباره سپس

 »...دوقلو برادر مثل... هستيد قادري ايرج شبيه چقدر شما »

 .نشست اش نارنجی لبهاي روي لوس ي خنده و

 او به رو و کرد جدا آن ميان از را سرخابی شال لوسش، ي خنده و سوال به توجه بی داريوش
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 :پرسيد

 »؟...کنند امتحان که هست جايی »

 کردو اشاره لبهايش رنگ به درست نارنجی ي پرده که داد نشان را اتاقکی سر با فروشنده دختر

 :گفت

 ».کنند سرشون رو ها شال اونجا ميتوند خانوم»

 برداشت راازسرش اش مقنعه و ايستاد آينه روبروي و رفت چوبی اتاقک سمت به رفح بی شيدا

 مقنعه بدون ي چهره مات زدو کنار را پرده داريوش بياندازد سرش روي را شال که اين از قبل اما

 . شد اش

 ...بود افتاده قلبش روي درست چپش شانه روي حاال بودو شده بافته پشت از موهايش

 ....!شنيد می سرش درون از را بازيگوشش قلب صداي بار اين....شيدا و

  

 در را بود کبوتر پرهاي نرمی به که کبوترش ي شده بافته موي و کرد دراز را دستش داريوش

 فقط که طوري گونه نجوا و وآهسته.....زد آن روي ايی بوسه بردو لبهايش جلوي و گرفت دست

 :گفت شنيدندو می خودشان

 چطوري سرخابی رنگ با صورتت ماه قرص ببينم کن سر رو شالت....! جوجه ديبر رو ودينم دل »

 »..ميشه

 پشت از هم را »کن کوه فرهاد و مجنون »دست عاشقی و عشق در هم اش مرغی مهندس اين

 ....بود بسته

 :گفت داشت نمی بر او از چشم که حالی در داريوش انداخت سرش روي که را شال

 »...مياد بهت خيلی یرنگ جوجه باشه مبارکت »

*** 
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 .رسيد پايان به اش مرغی مهندس کنار در اش معنوي و تفريحی عملی گردش خرهباال و

 پاک ذهنش از» عاشقانه قرار» اين لذت هرگز عمرش پايان تا بود مطمئن که... نابی ي تجربه

 ...!شد نخواهد

 :گفت اشيد به رو کردو پارک را ماشين شان کوچه از تر باال جايی داريوش

 ام هميشگی همراه تا کردي قبول که ممنونم... بود العاده فوق روز يه من براي امروز... جوجه »

 ...باشی

 ايميل برات تا ندارم درسترسی اينترنت به... مسافرت برم کاري سفر براي بايد روز چند يه من

 ...روشنه موبايلم اما بفرستم

 مادرم و پدر همراه به برگشتم وقتی...!بشنوم رو تصدا تا... بگير تماس باهام تونستی وقت هر

 ...خونتون ميام

 حواست و کن حل هم هارو تمرين مدام...  نشو غافل فيزيک از..  نيستم من که وقت چند اين توي

 رابطه اين ادامه اما ، کنم درگير رو ذهنت ازکنکور قبل نميخواستم...  باشه هم ات ديگه درسهاي به

 .نيست درست ديگه شکل اين با

  

 »..برگردم تا باش هم خودتت مواظب...  نشده ديرت تا برو همحاال

 :بودگفت عاشقی ناب هاي حس از پر که حالی در شيدا

 »..باشيد خودتون مواظب... بود برام قشنگی روز امروز...  مهندس ممنونم »

 .آمد در پرواز هب او همراه هم دلش دويد می شان کوچه سمت به کردو خداحافظی کبوترش وقتی

*** 

 .بود خوب خودش حال مثل هم ماه ارديبهشت هواي

 ...ميداد عشق بوي که ، تازگی حس پراز
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 را اش ثانيه به وثانيه زد، ورق را عاشقانه قرار يک خاطرات تمام درذهنش و کشيد دراز تخت روي

 . کرد مرور

 سه شکل به که نابی هاي حبتم و... غريبش عجيب خواستگاري تا گرفته ظهيرالدوله قبرستان از

 ...شد ظاهر ليمويی سفيدو سرخابی، شال تا

 .شدند پنهان لباسهايش کمد ته جان عزيز و سروي مامان چشم از دور به که شالهايی

 در ولنگه شد باز مهيبی صداي با اتاقش در ناگهان که.... بود آمده در پرواز به روياهايش عالم در

 .آمد در حرکت به آقاجانش و ديوار ينب خوران تلو تلو کهنه چوبی

 .ايستاد تخت کنار شدو بلند جايش از سرعت به گرفت حرکت حال در »در »از نگاه

 صدايی با و...شد آوار سرش بر متورم و سرخ چشمانی با آقاجانش که بود زبانش نوک سالم سين

 :گفت لرزيد می خشم شدت از که

 »؟...بودي کجا امروز بگو کلمه يک شيدافقط »

 ... بود رسيده راه از دعوت بی ميترسيد که ايی فاجعه خب

 .کند بيان بخواهد که نبود دلچسبی چندان اتفاق آقاجانش براي مطمئنا عاشقانه قرار اين و

 و انداخت زير به را سرش. بود گزينه بهترين سکوت ، نداشت ديگرمعنايی کاري پنهان که حاال

 .برد فرو هم در را دستش انگشتان

  

 اتاق به باد مثل را خود سراسيمه آقاجانش پرخشم صداي با هم جان عزيز و سروي مامان

 .ميچرخيد شيدا و آقاجان بين مدام نگاهشان»  گنگ و گيج»  رساندندو

 همراه زدو راکنار در آستانه در ايستاده عزيزجان که داشت راکم شاهين بازارفقط آشفته اين در و

 .شد داخل فرناز

 ...!نبود کار در»بازدمی» اما داشت »دَم»  چون...  بود کرده فرار اش سينه از مطمئنا لبشق بار اين
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 روي ميپردندو بيرون آب از بازيگويشی سر از گاهی که داشت را حياطشان حوض هاي ماهی حس

 ...ميکردند بسته و باز را دهانشان بيهوده اکسيژن ايی جرعه براي ميافتادندو حوض ي لبه

 شدت از و ميزد، موج خشم صورتش زواياي تمام در که مردي به نداشت هم کردن نگاه جرات

 .بودند گرفته راه هايش شقيقه روي به طاسش سر از عرق درشت هاي دانه ، عصبانيت

 : گفت و گرفت را همسرش بازوي آرامی به سروي مامان

 »؟.... شده چی بگو بزن حرف درست... ميکنی سکته آالن حسابی مرد »

 :گفت بلند صدايی با و آورد هجوم شيدا سمت به سرگردان چشمهاي ميان اجانآق

 »؟....بوده کجا امروز... بپرس سفيدت چشم اين از »

 :گفت مينشست شيدا تخت لبه روي که حالی در جان عزيز

 و....اردو بره که نگرفت رو اجازش ديشب مگه ميکنی »قال دادو» همه اين...چی ي واسه...  ننه »

 »...!ست خونه غروب شيش تا گفت

 ... کرد عمل باروت انبار توي کبريتی مثل جان عزيز حرف اين

 .بود مانده باز دهانشان تعجب از همه که شد ور شعله چنان آقاجانش چون

 ....چسبيد اش ديواري کمد به و رفت پس ترس از او و برداشت شيدا سمت به بلند خيزي سپس

 :گفت ميکرد نگاه بود رفته فرو اش يقه تا سرش که شيدا به که درحالی و

 دخترت: گفت و کرد صدا رو من اتوکشی دستی بغل ي همسايه »الکتريکی آقا رحيم»  غروب دم»

 ».رفت و شد بلند شاسی ماشين يه سوار هم بعد که..... ديدم تجريش توي مرد يه با امروز رو

  

 :وگفت کشيد بود آويزان تخت از که پاهايش به دستی جان عزيز

 »....خطا و آدميزاده..... باشه کرده اشتباه شايد...  ننه خب »

 »...!ميکرد تاييد اونم و بوده باهاش هم کوچه ته ي همسايه آقا ؟علی..... جان عزيز ميگی چی »
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 اورست ي قله حوالی در جايی هم اش عاشقانه قرار اگر....  ندارد شانس که کرد پيدا ايمان ديگر

 ....!داشتند حضور جا آن قله فتح براي فضول هاي همسايه از اچندت حتما بود

 فرناز آنی به که...آورد هجوم شيدا سمت به زدو کناري به را آقاجانش جنگی خروس مثل شاهين

 نشسته خون به چشمان در خيره و کرد باز طرف دو به را دستهايش و شد حائل شيدا و او ميان

 :گفت اش

 »....نميارم رو اسمت ديگه کنی بلند روش ستد اگه قسم بابام جان به »

 :گفت شيدا به رو نشسته خون به چشمانی با و کشيد سرکی فرناز ي شانه يباال از شاهين

 سينه روي بگذارم رو سرت حوض همين لب خودم تا... کردي غلطی چه بگو نجيب نا دختريه »

 »...ات

 حاال و بود شنيده ميکرد تماشا فرناز ههمرا به شاهين که فارسی فيلم در ديشب را ديالوگ اين

 .کرد می او خرج سخاوتمندانه

 :پرسيد ناباوري با و نشست جان عزيز کنار لرزان پاهايی با و نداشت رو به رنگ سروي مامان

 »؟...مادر ميگه راست بابات شيدا »

 ....بود کرده خرج آبرويش و خانواده اعتماد قيمت به بهايی عشق اين براي

 خيره او به اش بينی ذره عينک يباالاز ناباوري و بهت با که کرد نگاه عزيزجانش به یوزيرچشم

 .بود شده

 سرش پشت که را اش شده بافته موي و داد هول کناري به را شاهين فرنازو بار اين آقاجانش

 ...شد خم کمی سرش که آنچنان و کشيد و گرفت دستش ميان را بود آويزان

 ...!ميدم شوهرت بزنه رو خونه اين در بيادو که خواستگاري اولين به قسم واحد و احد خداي به »

  

 آسمون الت يه با وبري..... بياري در بازي عاشقی و عشق عطيه آبجی ي فرشته مثل گذارم نمی
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 ...!کنی عروسی بکشه باال رو شلوارش تونست نمی که الدنگ اون مثل جل

 خوبش خواستگار تنها بچه تا چهار با ساله هپنجا مرد يه سن سال شش و بيست با حاال که

 پا از دست حالت به واي... خونه برميگردي شاهين با و مدرسه ميري شاهين با هم فردا از... باشه

 »...ميکشمت خودم که کنی خطا

 فرناز به رو حرص با انداخت بود ديوارشده کچ مانند رنگش که سروي مامان به نگاهی عزيزجان

 :گفت

 »....  بيار غليظ قند آب يه برو بدو... ميافته پس داره بينی نمی مگه »

 دستش از را شيدا ي شده اسير موهاي و گرفت را پسرش بازوي و شد بلند جايش از سپس

 :گفت ميکرد بيرونش اتاق در از اورا که حالی در کشيدو بيرون

 تا بشين برو بيا...  شهشعور و عقل از بيستر شَروشورش و جوونه... حسابی مرد نگرفتی که دزد »

 » ؟...چيه به چی ببينم...تو حلق تو بريزيم هم قند آب ليوان يه

 :گفت تند لحنی با نداشت آمدن کوتاه خيال که شاهين

 پسر دوست من واسه حاال...کنم روشن سر خيره اين با رو تکليفم امشب بايد من جون عزيز »

 »...ميگيره

 کلوم دو تا بيرون برو بيا است زنده هنوز بزرگترش اهلل الحمد ...کنی بزرگتري واسش نميخواد تو »

 »...بزنم حرف باهاش

 ...ميکردند نگاهش خيره که هفت صفر دو توان پر مامور دو ماندو او رفتند همه وقتی

 :گفت کردو عزيزجان به رو لرزيد می وضوح به که صدايی با سروي مامان

 روزش ندونم و بگه دروغ بهم دخترم که ؟...منه زحمت همزد اين.... خدا ترو بينی می عزيزجون »

 »....کرده چيکار و رفته کجا و رسونده غروب به نامروتی کدوم کنار در رو

 دراز را پاهايش و نشست کنارش هم خودش و نشاند زمين روي و گرفت را شيدا دست عزيزجان
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 :گفت شيدا به رو کردو

  

 شازده اين که اين مگه...  نبود بلد گفتن دروغ شد بزرگ سروناز و من دست زير که دختري »

 که....! باشه داشته رو ات خانواده اعتماد سلب و گفتن دروغ ارزش رفتی بيرون باهاش که پسري

 حاال تا چرا و چيکارس و کيه بگو حاال... نميکنه فرقی بوده زشت تو کار که قضيه اصل در بازم

 »؟...خواستگاري نيومده

 درستی فعل هايش جمله اينکه بدون زده شتاب تندو بود شده باز کشيدنش نفس راه تازه که شيدا

 :گفت باشند داشته

 ليوان با فرناز»...مياد خانوادش با برگرده که سفر از... مياد گفت خودش خدا به...  عزيزجون مياد »

 : گفت لبخند شدوبا داخل قند آب

 »...!کنی می» کيش کيش» شاهين پرويزو يیدا مثل هم رو من اينکه يا بيام منم عزيزجون »

 .شد بلند جايش از و گرفت دردناکش زانوي به را دستش عزيزجان

 »...  نيفتاده پس تا بينوات مادرشوهر اين حلق تو بريز چيکه يه ننه نکنه درد دست »

 :گفت و کرد شيدا به رو سپس

 که هم گويی دروغ اين تنبيه براي پس ...!نيومده که هنوز ولی... بياد »شازده»  اين قرار پس خب »

 قرار پنهونی و... نگی دروغ ديگه باشی تو تا... ميديم مثبت جواب خواستگارت اولين به شده

 »... نگذاري

 ...!نميشد دوتا بودحرفش خبر با امور تمام در زيادش نفوذ از و شناخت می خوب را جانش عزيز

**** 

 تکه تخت لبه به و نشست زمين روي شيدا کنار...  اتاق از سروي مامان و جان عزيز رفتن با فرناز

 :گفت دادو
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 ان...بدهند مثبت خواستگارجواب اولين به شد قرار...  ميگم تبريک خانوم عروس تیسالم به »

 ...» بشيد خوشبخت ءشااهلل

 نقد به دست خواستگار از خبري و نميآورد کم زمينه اين در نداشت شانس ايی هرزمينه در خب

 .نبود

  

 »....!باشم نگران که ندارم خواستگاري که شکر رو خدا »

 :گفت کند جور و جمع را لبخندش داشت سعی درحالی فرناز

 سروي مامان از اومدند امروز نقدش به دست يه چون شدم می نگران بودم تو جاي من اگه ولی »

 »...گرفتند خواستگاري ي اجازه عزيزجون و

 ...!نداشت شانسی هم زمينه اين در انگار خب

 »؟...بود کجا خواستگار نکن اذيت شيدا جون» :پرسيد ناباور

 :گفت مضحکش هاي خنده ميان فرناز

 اومده خانومش با امروز داره مارکت سوپر اتوبوس ايستگاه روبروي که همون آقا اکبر امروز »

 »...خواستگاري براي بگيرند اجازه بودند

 هردوتا داره دختر دوتا... نداره پسر اصال اون ميکنی اشتباه» :  گفت و کشيد راحتی نفس شيدا

 »...کردند شوهر هم شون

 »...شده عاشقت دل چندين و روديده تو گويا.... شمشاد شاخ داره برادر يه ولی...  نداره پسر »

 سرو از حاال و کرد نمی پيدا و گشت می حسابی و درست عشق يه دنبال در به در پيش ماه چند تا

 ....!باريد می دلخسته عاشق ولشک

 .نداشت سراغ ديگر او از تر خوش سر که واقعا.... بود شده پهن زمين روي خنده از ديگر فرناز

 از تو بِدن شوهرم زور به قرار و رفته ام خانواده پيش من آبروي ؟....  چيه واسه ات خنده مرض »
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 »؟....کردي غش خنده

 ... کنم ترش سخت بابدخلقی من که هست سخت کافی دازهان به زندگی...  نخندم چی براي »

 تا صبح از همه ميشد اگه که ، نميشه درست چيز هيچ گريه با.. ما رفتار وبازتاب ست آينه مثل دنيا

 »...گرفتند می آبغوره دست به دستمال شب

 .نميکرد دوا را دردي هيچ گريه... بود سرخوش فرناز با حق

 .کنم چيکار حاال پرسيد و داختان فرناز به نگاهی مستاصل

  

 رفت لباس وبا نرسيد عشقش به قصه دختر....  بخونم دادي رمان يه پيش روز چند شيدا ببين »

 پذيرايی ازش اومدو اش دلخسته عاشق شدو مريض صبح و نشست صبح تا و حمام دوش زير

 ....شد خوب حالش تا کرد

 اين حاال...  ميميري يکم فقط نميخوري سرما بکنی کارو اين اگه مطمئنا چون نکن کارو اين تو ولی

 ...ميشی پشيمون خودکشی از که ميکوبه در به اونقدر که حموم بره نخواد شاهين که صورتی در

 مياد اش کيسه و ليف با و ميشه لخت....کردي گرم حسابی رو حموم ميبينه که هم عزيزجون تازه

 بهت لباس تکه تا چند سروي مامان هم بعد...بکشی کيسه حسابی هم رو اون بايد و وقتت سر

 ....!» بشوري تا ميده

 ...نداشت تمامی فرناز هاي بازي لوده

 :گفت شدو بلند کنارش از فرناز کند اعتراض که اين از قبل و

 بريم فردا بزنم رو شاهين مخ تونم می ببينم.. ندارم لباس عروسی ي واسه....برم ديگه من خب »

 ».بخريم لباس

 :پرسيد شود خارج در از اينکه از قبل و. بود خوش سر دختر اين واقعا نه

 چيکار من بيان ها خواستگار اين.... مرغی مهندس از قبل تا اگه شد چی کارت راه پس فرناز »
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 »...کنم

 »....ميشه درست چيز همه بخند فقط:»  گفت دادو تابی هوا در را دستهايش

*** 

 دوا هايش درد چرا دانست نمی اما!خنديد می هم او»....دواست ديهردر براي خنده»  ميگفت فرناز

 ...!خورد می بسته در به مدام و شوند نمی

 ...برگشت همراهش و رفت مدرسه به شاهين همراه الحفظ تحت تمام روز سه

 ...گردد برمی کی اش مرغی مهندس بپرسد محمود از تا شد پرستو دامن به دست

 اش کارخانه آالت ماشين خريد براي فروغی مهندس اينکه جز انستد نمی زيادي چيز هم محمود

 .برگردد تهران به کی نيست معلوم و رفته اصفهان به

  

 در نظر مورد مشترک شماره» . شد عايدش چيز يک فقط گرفت تماس بار دو هم فرناز موبايل با

 طريق از نميخواست...!»شد خواهد ارسال ايشان به پيامک طريق از شما تماس نميباشد دسترس

 ...کند نگرانش هم پيامک

 :گفت سريع و تند لبخند با و شد اتاق داخل سر به چادر فرناز

 »...خانوم عروس.... نشنيدي رو زنگ صداي ها اومدن پاشو »

 روي رنگ قرمز ريز گلهاي از بود پر که را سفيدش چادر ناچار به... جنگيد نميشد تقدير با ظاهرا

 :گفت و کرد فرناز به رو و انداخت سرش

 مهندس بتونم تا بيفته تر عقب حداقل يا بخوره بهم خواستگاري و بشه معجزه ميشه يعنی »

 »....کنم پيدا رو مرغی

 و کرد باز را ميدادآن تکان طرفين به را دستانش که حالی در رفت اتاق ي پنجره کنار به فرناز

 : گفت



 

 232 

 کن باز رو اتاقت ي پنجره در حداقل... ! تازه هواي شآخي....! ميده گند بوي اتاقت... پيف پيف »

 »....داخل بياد بتونه و نمونه در اومدپشت هم معجزه اگه

**** 

 .کرد سالم شدآهسته پذيرايی سالن داخل دست به سينی وقتی

 .شد بلند احترامش به چهارشانه و بلند قد وپسري

 و داشته محاسن از انداختندو راه» چهچه و به به»  شيدا ديدن با خانوم شکوفه همسرش و آقا اکبر

 ....گفتند داستانها نجابتش البته صد و اش نداشته

 کرده حک اش پيشانی روي را مادرشوهري که بود همراهشان سيمايی خوش خانومی حاج

 .ميکرد نگاه شمشادش شاخ به وافري حض بودندوبا

 روزي وصلت اين نهايت اگردر که ردک عهد خودش با و... شد شرمنده ميکرد اعتراف اگر صادقانه

 اش آينده همسر به را بود اش مرغی مهندس او بين که اتفاقاتی تمام ازدواج از قبل بگيرد سر

 .برود يا بماند که بدهد او به را انتخاب وحق.... بگويد

  

 :گفت عزيزجان به رو پاشيدو خيارش روي نمک کمی خانوم شکوفه

 و بزند حرف يکم هم با پسر و دختر بديد اجازه خانوم سروناز و پدرشون و شما اگه خانوم حاج »

 »بشن آشنا هم با بيشتر تا

 :گفت و کرد تر محکم گلويش زير را چادرش جان عزيز

 برو شمشاد شاخ اين با پاشو جان شيدا.... زندگيه عمر يه صحبت خرهباال....  ميکنم خواهش »

 »بزنيد رو حرفهاتون باهم و اتاقت

 ...!ميکرد تولوپ و تاالپ پايش کف قلبش شد بلند مبل روي از وقتی

*** 
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 : گفت محترمانه ايستادو اتاقش در کنار

 »....بفرماييد ميکنم خواهش »

 :گفت افتاده سري با ايستادو کنارتر کمی آقا اکبر برادر

 »....ببريد تشريف شما اول ميکنم خواهش »

 او از جلوتر که بود اش مرغی مهندس پی دلش هنوز اما ، نداشت کم چيزي نزاکت و ادب از خب

 : ميگفت بلند ميشدو اتاق وارد

 »شد ديرت بيا زود هم تو شيدا »

 :گفت کردو اشاره اتاق ي گوشه ي پايه چهار به شدند، اتاق داخل وقتی

 »بنشينيد پايه چهار اون روي لطفا »

 پيش مرد به و گرفت رت محکم اش چانه زير را چادرش و....نشست تخت ي لبه روي خودش و

 ...کرد نگاه بود نشسته برويش رو رنگ طوسی شلوار و کت با که رويش

 ايی چهره و...بود زده شانه سادگی رابه... نداشت خاصی مدل هيچ که را اش تيره و صاف موهاي

 .ميداد ه جلو تر مردانه سيبل و ريش با که

 ...دهی تشخيصش ميتوانستی راحتی به.... هم دورتر ها کيلومتر از که هايی مثبت بچه اون از

  

 ثابت دستش عقيق انگشتر روي چشمش و انداخت زير به را سرش شيدا آمد باال که نگاهش

 .ماند

 :گفت کشيدو عميقی نفس آقا اکبر برادر

 ليسانس هسالم نه و بيست... »رحمانيه رضا»  اسمم...  کنم شروع من اول بديد اجازه اگه»

 ...دارم پدري ي خونه دوم طبقه متري شصت آپارتمان يه هستم بانک ندکارم و دارم مديريت

 ...خريديد نمکی پفک تا سه که ديدم برادرم ي مغازه توي رو شما بار اولين
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 هر تقريبا بعد به روز اون از خاطر همين به!  بپرسم شما مورد در برادر از کشيدم خجالت...روز اون

 ... ببينم دوباره رو شما شايد... اينکه اميد به...  دمميز سري يه برادرم ي مغازه به روز

 تا اومدم دنبالتون کردم جسارت روز اون ديدم، شديد می پياده اتوبوس از وقتی رو شما دوم بار

 ...کردم پيدا رو خونتون آدرس

 در هم حاال و بود آشنا کامال شما خانواده با خوشبختانه که.... زدم حرف دادشم زن با بار اين

 ».هستم خدمتون

 به روز هر ايی دلخسته عاشق ميگشت ايی افسانه عشق يک دنبال »در به در» او که روزهايی پس

 ...ميکرد گز را ها خيابان ديدارش اميد

 حاال اما شود عاشقش ميتوانست اش مرغی مهندس از قبل شايد.... ميداد خرج به انصاف اگر

 ....»رويش پيش رضاي به نبود رضا» دلش

 ...شد کشيده اتاق باز ي پنجره سمت به نگاهش و گرفت عقيقش انگشتر از چشم

 روي و آمد کنان پرواز بالدار سياه و بزرگ »سوسک» يک شمايل و شکل در معجزه ناگهان که

 ...نشست تخت

 .ايستاد و رفت تخت روي و برخاست جايش از کشيدو بلندي جيغ ترس از شيدا

 در پايش از را شيدا فرشی رو وکفش شد خم قهرمان اليهشو يک مثل درنگ بی... رحمانی رضا

 آمده شدن قربانی براي گويی که برگشته بخت سوسک سر بر شمشير يک مانند آوردو

 ....کوبيد بار چندين....!بود

  

 که خانومی حاج و خانوم شکوفه و آقا اکبر جمله از خانه اهل تمام شيدا جيغ صداي وبا

 ...!کشاند اتاق را اريدميب رويش سرو از مادرشوهري

 و....داد آوردونشان باال را آن بود گرفته دست در را سوسک هاي شاخک که حالی در...  بينوا رضاي
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 :گفت بودند متعجب که چشمانی به رو

 »...!کشتم سوسک فقط نکردم کاري من خدا به »

 ....سادگی همين به. شد موکل ديگري روز به..... خواستگاري و

**** 

 که ميکرد محافظت چنان آن از و بود نشسته صندلی روي مدرسه ورودي در کنار شريفی خانوم

 .است ميان ناموسش پاي گويا

 :گفت و کشيد کناري به را پرستو بازوي شيدا

 شايد شرکت برم بايد من.... کن گرم رو شريفی خانوم سر جوري يه محمود جون پرستو »

 »....باشه داشته ازمهندس خبري محسنی

 :وگفت گرفت لوسش هاي خنده و راازکتايون ستونگاهشپر

 اين از تا تري راحت بشی رد....ويزا و پاسپورت بدون بخواي مرز از اگه...  شو خيالش بی شيدا »

 زنگ بهش من موبايل با بيا اصال نيومده هنوز کشيده طول کارش مهندس ميگفت محمود...! در

 »...بگو رو خواستگاري جريان و بزن

 :گفت ودرمانده کرد جا به جا اش شانه روي را اش کوله شيدا

 شاهين غيرت رگ اگه.... خاموش هم دوبار و نبود دردسترس بار دو گرفتم، تماس فرناز موبايل با »

 نمی تورو منت حاال اومد نمی دنبالم مدرسه تا روز هر »باديگارد» نقش ودر بود نشده قلمبه

 »....کشيدم

 :گفت آهسته و رفت شريفی خانوم سمت به آورد می در درشتی ي آلوچه جيبش از حالی در پرستو

 و شناسه نمی دشمن و دوست شريفی خانوم..... بخوره زنگ تا داري وقت ربع يک فقط ببين »

 »....برگرد هم زودتر و... برو زود ميکنم گرم رو سرش من....!ها نميده راهت ديگه
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 که نشست وجودش در ترشی ي مزه چنان شتگذا دهانش در که را آلوچه شريفی خانوم

 به دوان دوان شدو رد مرز از شيدا و بست اي لحظه براي را چشمانش و شد هم در صورتش

 ....!دويد شرکت سمت

 .....رساند شرکت به را خود زنان نفس نفس بود افتاد شماره به که هاي نفس با

 اش مچی ساعت به نگاهی...بود رفته فرو غريبی سکوت در شرکت و....نبود محسنی از خبري

 .نداشت فرصت بيشتر دقيقه ده... انداخت

 آبدارخانه از احمدي ساناز همراه مهسا که شد راهی آبدارخانه سمت به لطفی خانوم ديدن اميد به

 :گفت ميکرد نگاه آميز تحقير اورا پاي سرتا که حالی در و آمد بيرون

 »....!داخل اومدي و پايين و انداختی سرتو که فتیگر اشتباه تون خونه طويله با رو جا اين »

 به قدم چند بودکشيدو آمده بيرون شال از راحتی به که کالغيش پر مشکی موهاي به سانازدستی

 :گفت دوستش از دفاع در شدو نزديک او

 »... هستی ها غربتی شبيه بيشتر که..... ميگه راست مهسا »

 .داد ادامه و انداخت او پاي سرتا به آميزي تحقير نگاه سپس

 حرفهاش و فروغی مهندس به رو دلت زياد اما...! نيستی بدک اي.... مهندس دستی دم ي واسه»

 »....نداري خبر خودت و کاري سر.... نکن خوش

 ... نفهميد دستی دم از را منظورش

 بود يدهپوش نارنجی پا سرتا ها نشان آتش مانند که مهسا به دادورو فرو سختی به را دهانش آب

 :پرسيد کردو

 »؟....نياوردند تشريف امروز لطفی خانوم »

 :گفت و شد رد کنارش از تفاوت بی زدو پس به را او دست با مهسا

 :گفت و گرفت تماس من با مهندس صبح... نايست اينجا بوق مثل هم تو... نمياد امروز لطفی »
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 اين...  باش ديگه خصوصی معلم يه فکر به... بياد کی نيست معلوم و ميکشه طول کارش فعال »

 »...نيست تو دهن ي اندازه لقمه

  

 ...بست محکم را در و شد اتاقی داخل احمدي ساناز همراه و گفت را اين

 او به را خود دوان دوان پرستو آمدو در صدا به زنگ گذاشت مدرسه حياط داخل را پايش وقتی

 :گفت و رساند

 »؟...ديدي رو اون چی محمود ؟... ببينيش تونستی ؟... اومده فروغی مهندس... شد چی »

 : گفت بار اين شدو قبليش سوالهاي خيال بی و انداخت او ي پريده رنگ صورت به نگاهی پرستو

 »...دختر... نمونده روت به رنگ چرا شده چی...  شيدا »

 »؟....چی يعنی دستی دم پرستو» :پرسيد فقط شيدا و

*** 

 ...شود پاک ذهنش از راحتی به که نبود چيزي»  دستی دم» معناي

 و بود چسبيده ذهنش به چسب مثل...احمدي ساناز شفيقش دوست و مهسا آميز تحقير نگاهاي

 ....کرد نمی رهايش ايی لحظه

 لحظه تحقير حس اما... زدند حسادت سر از را حرفها اين داشتند اعتقاد پرستو و فرناز که هرچند

 .کرد نمی رهايش ايی

 و گرفت بود کرده ياداشت را فرمولی کتابش ي گوشه که مرغی مهندس خط دست از ار نگاهش

 .بست را کتاب

 :گفت فشردو دست در را آن از آويخته مخملی کبوتر و کشيد تر جلو کمی را اش کوله

 »...کنم پيداش نشده دير تا کن دعا... ميگم چی ميدونی و کردي گم رو جفتت من مثل هم تو »

 می که حالی ودر بست را اتاق شدودر آمدوداخل فرود سرش بر معلق اجل مثل نازفر ناگهان که
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 :گفت خنديد

 آقاي ي خانواده شب فردا براي جون عزيز...! رفت شدي بيچاره برسه فريادت به خدا شيدا »

 يه هم فردا باشن موافق دوماد عروس اگه که دادن پيشنهاد هم اونها و کرده دعوت رو رحمانی

 »...کرد قبول هم پرويز دايی... بشه خونده شون بين حرميتم ي صيغه

 ....معلق آسمان و زمين ميان جايی شدو جدا بدنش از روح خبر اين با

  

 :گفت دلخوري با گرفت سرخوش فرناز صورت روي شده پهن لبخند از چشم

 »...کنی غش که بخندي اينقدر بگذارند قبر داخل هم رو من روز يه اگه ميکنم فکر »

 :گفت زدو سرش توي فرناز

 ي صيغه اگه بکنی اساسی فکر يه نشده دير تا و بگيري مثبت انرژي تا ميخندم...! جونت از دور »

 رو مخت اون باش زود...  گناهه هم مرغی مهندس به کردن فکر حتی ديگه بشه خونده محرميت

 »...بنداز بکار

 .کرد روشن را ذهنش صاعقه مثل ريفک ناگهان که.... ميکرد کاري بايد بود فرناز با حق

 :گفت فرناز به رو

 ...» ببينم رو مرغی مهندس امشب بايد من »

 :گفت انداخت اش مچی ساعت به نگاهی فرناز

 باال را مچش... بگی هزيون که و بياري فشار مخت به زياد نميخواد ولی کن فکر گفتم جون شيدا »

 :گفت و گرفت او چشم جلوي و آورد

 دايی و شاهين چشم جلوي که.... کردي فکر اگه و شبه شنبه پنج نيمه و ده ساعت شمنددان ببين »

 »...!اشتباهی در سخت بگم بايد بيرون بري ميتونی پرويز

 . گرفت را دستش فرناز نمک بی هاي شوخی به توجه بی شيدا
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 و....! دوربشی کنارم از هم لحظه يه نبايد افتاد اتفاقی هر امشب... دارم نياز کمکت فرنازبه »

 شبانه درمانگاه بياد بگو بگير تماس باهاش... شده ذخيره گوشيت توي مرغی مهندس ي شماره

 »...راه سرچهار روزي

 :گفت کند جور و جمع را اش خنده داشت سعی که فرناز

 »؟...کار چی اونجا بياد بگم شدي خل »

 ليوان کوبيدو محکم پنجره سنگی ي لبه به را آب ليوان شيدا که بود نرسيده نيمه به اش جمله هنوز

 تکه با عميق را چپش دست کف فرناز ناباور چشمان برابر در شدو تقسيم مساوي نا تکه چند به

 ...گرفت راه دستش از خون بريدو شکسته ليوان از ايی

  

 ساده بستگی دل يک از تر فرا چيزي شيدا عشق که بود مطمئن حاال خنديدو نمی ديگر فرناز

 ...است

*** 

 ...کشاند درمانگاه راهروي انتهاي تا را نگاهش

 . بست را در و رفت اتاق به شدو بلند بود زدن چرت حال در صندلی روي که کنارشاهين از

 »؟....نيومده هنوز:»  پرسيد شدو خيز نيم جايش سر ديدنش با شيدا

 . انداخت باال ايی چانه فرناز

 وقتی بدبخت... ميرسونه خودشو ديگه ساعت نيم تا و اههفرودگ توي گفت زدو پيامک ولی.... نه »

 خودشو پرواز اولين با چطوري موندم... کرد هول چقدر ببينيش ميخواي و هستی درمانگاه که گفتم

 »....تهران رسوند اصفهان از

 همان از دستی دم دختر يه برايش» جوجه» کردکه ثابت و..... بود نظير بی اش مرغی مهندس

 ....نيست ميگفت نازسا که هايی
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 :گفت ميشد خارج در از که حالی در فرناز

 راستی. بزنيد حرف بتونيد راحت تحفه دوتا شما تا سياه نخود دنبال بفرستم رو شاهين برم من »

 »؟..هست شکلی چه مجنونت اين

 سادگی به دادو تکان کمی را بود وصل آن به هم سرم يه حاال بودو شده حس بی درد که دستش

 :گفت

 »...قادريه ايرج شبيه »

 :گفت ميخنديد که حالی در فرناز

 شيدا و قادري ايرج نقش در مرغی مهندس شرکت با....داريم زنده فارسی فيلم امشب پس خب »

 »...هيجده مثبت هاي صحنه پراز و باشه سانسور بدون کنه خدا...فروزان نقش در

 .ميکرد بهشت يشطبع شوخ با را جا آن ميرفت هم جهنم وسط اگر فرناز

*** 

  

 ...داشت قادري ايرج به عجيبی شباهت بود شيدا با حق

 فرمانده يک مانند اقتدار با و داشت برمی قدم محکم... اش مردانه هيبت و سيبل و ريش همان با

 ...ميزد حرف پيروز ي

 .ببرد يوسف اين براي را دستش زليخا مانند داشت حق شيدا ميداد خرج به انصاف اگر

 :پرسيد ايستادو اورژانس پذيرش بخش کنار دست به کيف يوشدار

 »؟...بستريه اينجا فتحی قلی شيدا اسم به بيماري..  خير به شبتون »

 گرفت ديگر ي کننده مراجعه دو از چشم گيرايش و گرم صداي و مردانه ي چهره ديدن با پرستار

 :گفت داريوش به رو....بود عشوه... اش چاشنی که لحنی با و

 »...بندازم نگاهی يه را امشب کنندگان مراجعه ليست کنيد صبر لحظه چند ميکنم خواهش »
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 کامپيوترش داخل را سرش باتامل.... ديگر ي کننده مراجعه دو اعتراض به توجه بدون... سپس

 ..برد

 داريوش به رو ميزد نفس نفس که حالی در و رساند او به را خود دوان دوان فرناز لحظه همين در

 :گفت

 »؟....!مرغی مهندس »

 لب روي لبخندي که نقشی ريز دختري سمت به بالفاصله مرغی مهندس اسم شنيدن با داريوش

 :گفت چرخيدو داشت

 »؟....باشيد شيدا برادر زن.... خانوم فرناز بايد شما...  هستم فروغی »

 :گفت شدو فرنازشرمنده

 مردي خواست می دلم خيلی... ميکنه تونصدا طور اين هميشه که شيداست تقصير...  ببخشيد »

 »....!ببينم رو خورد بخيه تا پنج بريدو رو دستش کف ديدنش خاطر به شيدا که رو

 بخيه تا پنج که بود بريده چنان را دستش او ديدن خاطر به کبوترش...  ريخت فرو دلش در چيزي

 .... !بود خورده

 .شد جدا کبوترش فکر از فرناز صداي با

  

 :گفت ميکرد نگاه اطراف به که حالی در مضطرب فرناز

 کله سرو زودي به و سياه نخود دنبال فرستادم رو شوهرم...  نداريد وقتی چندان مهندس آقاي »

 شيدا....تزريقات اتاق راهرو انتهاي شمابريد..... کنم گرم رو سرش تا ميرم من ميشه پيدا اش

 ....» کنم معطل رو شوهرم نميتونم ناي از بيشتر...  دقيقه بيست فقط... متظرتونه

 ....دويد خروجی در سمت به دوان دوان سپس

*** 
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 عطش دقيقه بيست اين و ميشد اش دلتنگی رفع تا گذشت می بايد ساعتها دوري روز پنج از بعد

 .نميکرد سيراب را روحش

 ي لبه به اش هجوج...شد داخل زدو ضربه چند آهسته رساندو راهرو انتهاي را خود بلند گامهاي با

 ....بود دستش در هم سرمی و شده پيچی باند مچ تا دستش بودو داد تکه تخت

 و لرزان را او که آنچنان....شد براق و شفاف اشک از چشمانش اش مرغی مهندس ديدن با شيدا

 .ديد می رقصان

 از شمچ که حالی در و گذاشت زمين روي را کيفش و رفت تخت کنار به بلند قدمهاي با داريوش

 نرم و بردوآهسته گوشش کنار را سرش و نشست تخت ي لبه...گرفت نمی او آب پر گوي دو

 :گفت

 »؟....کنم بغلت ميتونم دلتنگی رفع ي اندازه به.....من ي جوجه سالم »

 و گذاشت داريوش ي سينه روي را سرش کردو پاک را اشکهايش شسالم دست باپشت شيدا

 ...رفت فرو باورنکردنی ايی خلسه به قلبش صداي با دوباره

 ...شد سيراب و مست کبوترش بوي از کردو حلقه او ي شانه دور را دستهايش داريوش

 »؟...آخه چيه واسه ات گريه...  من ي جوجه هيش »

 :گفت بوسيد را آن روي کردو بلند آهسته را اش پيچی باند دست و گرفت فاصله او از کمی سپس

 »....ميبوسم رو زخم اين جاي اول بشم بلند ازخواب که صبح هر زعمرمرو آخرين تا.... امروز از »

 ....ناب عشق همه اين از رفت »ويلی قيلی »دلش ته ته

  

 و فعل که یجمالت با گفت می شاهين آمدن از قبل رو چيز همه بايد و نداشت چندانی فرصت اما

 :گفت بود جا به جا فاعلش

 به و ديده تجريش توي رو ما بابام دوستان از يکی.... نيستم خوبی شرايط توي مهندس آقاي »
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 قسم.... نداره خوشی دل اش عاشقی و عشق جريان و ام عمه دختر از که اونم و گفته بابام

 »...بخونن محرميت صيغه بيان قرار ازظهر بعد فردا حاال.... بِدن شوهرم خواستگار اولين خوردبه

 .شد جا به جا دلش در چيزي واقعا بار اين... کند جدا ازاو را کبوترش ميخواستند

 فرستاد می رنگش آبی شال راريز او ي افتاده بيرون موي از ايی تکه حالی در درهم هاي اخم با

 :گفت

 »؟....!خونتون در بيام االن همين يا کنی صبر فردا تا ميتونی جوجه »

 ... دل و عقل جدال در رآخ. بکشد نامرتبش و ريخته هم به موهاي ميان دستی تا کشيد پر دلش

 زدو کناري به را بود افتاده اش پيشانی روي که را مويی تکه بردو باال را دستش شدو پيروز دل

 :گفت

 »....ميکنم صبر باشه »

 :گفت آهسته و نرم بردو گوشش کنار را سرش داريوش

 »....شمتک می خودم ببري رو دستت کسی خاطر به اگه ديگه اي دفعه....رنگی جوجه هالکتم »

 ... نابش هاي محبت و بود مرغی مهندس خب

 گرفت فاصله او از بالفاصله داريوش در شدن باز با

 :گفت داريوش به رو سراسيمه فرناز

 ....!» مياد داره شاهين بريد خدا رو تو مهندس آقاي »

 به رو کردو تشکر کمکش بابت فرناز از مودبانه و برداشت تخت کنار از را کيفش داريوش

 :گفت فقط کبوترش

 »خير به شب باش خودت مواظب شيدا »

  

 اين جمع در و ميرفت اش صدقه قربان نفرشان دو خلوت در که مرغی مهندس اين براي خب
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 ميزد حرف مردانه چنين

 اهميت ميگذاشتند اش سينه ميکردندروي پخ پخ مرغداريش هاي مرغ مانند هم را سرش اگر

 ....!نبود مهمی چيز که بخيه تا پنج با بريده دست يه....نداشت

**** 

 ....شد بيدار خواب از جانش آقا راديوي صداي با صبح

 .....ميکرد بخش را راديو با جمعه صبح ي برنامه که

 .زد می شيرينی لبخند آن نمک بی و لوس هاي شوخی به آقاجانش گاهی و

 زيلويی حياط ي گوشه» ي رفته زواردر» چوبی تخت روي و بود داد خرج به سليقه هم جان عزيز

 روي سليقه با باريکش کمر هاي استکان همان با را اش نفتی سماور بساط و.....بود انداخته کهنه

 .بود کرده پهن را صبحانه گوش چهار ي سفره کنارش و چيده آن

 ....داشت تن بودبه سروي مامان دست هنر که »منگولی گل »ايی جامه زير آقاجانش

 اعتقاد وعجيب »تنبان»  گفت می آن وبه بود افتاد بيرون آن کش يباال از شا قلمبه گرد شکم و

 به کوچکی ي بيلچه با...!است تنبان همين ميکند راحتی احساس آن در که شلواري تنها که داشت

 ...کشيد می شمعدانی هاي گلدان گوش سرو دستی هم گاهی بودو افتاده باغچه جان

 ... نشست پنجره ي لبه کردو باز را پنجره

 ... بود کرده خرجش گذشته شب اش مرغی مهندس که هاي عاشقانه و ارديبهشت لطيف هواي

 ...بود کرده پيدا کاهش »زوق زوق»  به درد از فقط حاال بودو کرده تر تحمل قابل را دستش درد

 مامان ي گذاشته بار گوشت آب بوي... جمعه هر رسم به.... داشت کم هوا اين که چيزي تنها و

 ...!شد می شنيده هم حياط از...  پز زود»سوت سوت» صداي که بود سروي

 می آن در رنگی خوش چاي را باريکی کمر استکان و نشست جان عزيز کنار سروي مامان

 :گفت و گرفت ماه ارديبهشت آفتاب نور زير را درخشيد
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 بخواد برسه چه.. .ميکنه نگاه بهش ميکنه حض آدم داره زندگی و روح شما چايی جون عزيز »

 »...!بخوره

 :گفت زدو نمکی لبخند جان عزيز

 ».ميريزم برات بازم بخور... ننه جونت نوش »

 شيرين چاي با داشت سعی و ميگذاشت دهانش در پنير و نان از بزرگ اي لقمه که حالی در فرناز

 :گفت سروي مامان به رو دهد فرو را آن

 »...!يشهم معرکه هم شما هاي چايی سروي مامان »

 ايی ديگه نسل به نسلی از فقط بودو موروثی خانواده اين هاي عروس بين خواري پاچه انگار خب

 ....!ميشد منتقل

 .... بگذره خير به امروز کن دعا برام» :گفت لب زير و افتاد رنگش سفيد مخملی کبوتر به نگاهش

 »...باشه

 سوت گفت می آن به شاهين و داشت بلبل چهچه به شبيه صدايی که حياط در زنگ صداي با که

 ...رفت پنجره سمت به بلبلی

 :گفت و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی فرناز

 »؟...باشه ميتونه کی... دهه به ربع به يک ساعت »

 می راکنارش آن قلمبه و بود همراهش سرباز يک ي اسلحه مثل هميشه که را چادرش جان عزيز

 :گفت و گذاشت

 ».....نميشه شب روزش نيبنه شو ننه روز يه نداره قرار و آروم دختر اين... اومده عطيه حتما »

 :گفت فرناز به رو انداخت می سرش راروي چادرش که حالی در سروي مامان

 صدا هم رو خواب خوش شاهين اون باشن شوهرش و سارا شايد سرت بنداز چيزي يه برو مادر »
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 »...هنسوز وقت يه کن کم هم رو آبگوشت زير و کن

 .... رفت و گفت پسندي شوهر مادر و غليظ چشم فرناز

  

 .....!اش منگولی گل ي جامه زير همان با کردو خاموش را آن و پيچاند را راديويش پيچ آقاجان و

 .کرد باز را آن و رفت حياط در کنار به

 ... ! شيرينی و گل با اش خانواده همراه بود اش مرغی مهندس نميشد باورش

**** 

 :گفت داريوش به رو کردو جا به جا سرش روي را اش ايی سرمه ساتن روسري »غر غر» با بادي

 »خواب بی» خاطرش به جمعه صبح مارو که دختري اين اگه.....! ميارم در رو چشمت داريوش »

 ميره جمعه صبح ده به ربع يه ساعت کی آخه...! باشه نداشته رو ارزشش اينجا کشوندي و کردي

 »..!.خواستگاري

 :گفت کردو مرتب کمی را رنگش دودي کت ي لبه

 ....!» نزن غُر زنها پير مثل قدر اين صدف جون»

 :گفت آهسته و برد مادرش گوش کنار را سرش سپس

 »...کنيد گذاشتندقبول شرطی هر....برگرديم خالی دست نبايد امروز خونه اين از پري مامان»

 :فتگ دادو ديبا دست به را شيرينی خانوم پري

 دخترشون مدت اين توي شايد...  ميزدم حرف شاکري خانوم با من ميکردي صبر جون مادر خب »

 »...باشن داده شوهر رو

 .شد معترض...شود چندان دو اضطرابش فکر اين با نميخواست دلش

 »؟....کنی خالی رو دلم توي اينکه نه بدي مثبت انرژي شد قرار پري مامان»

 :گفت و گذاشت زنگ روي دست داشت لب بر لبخندي که حالی در داريوش پدر
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 »....داره ديدن برده رو داريوش دل که دختري اين »

 جمعی به متعجب کردو باز را در داري گل ي جامه زير با مردي شد بلند که زنگ بلبلی سوت صداي

 ...کرد نگاه بودند ايستاده در پشت شيرينی و گل با مرتب و کشيده»  اتو »که

 :گفت مودبانه وشداري پدر

  

 »؟....فتحی قلی آقاي منزل »

 :گفت کردو پرت باغچه داخل به را دستش در ي بيلچه آقاجان

 »....امرتون جاست همين... بله »

 »....شديم مزاحمتون خير امر براي بديد اجازه اگه »

 .....آمدند حياط در کنار به سر به چادر سروي مامان همراه عزيزجان

 و هاج»  همچنان که را پسرش و برداشت جلو به گام چند...  خانوم پري ديدن با جان عزيز و

 :گفت رويی خوش با و زد پس را بود ايستاده در جلوي متعجب و »واج

 ».... شد نصيبمون سعادتی چه.... اومديد خوش خانوم پري به به »

 .داد ادامه کردو سروي مامان به رو سپس

 ...» روضه مياد ماه هر دخترش مادرشوهر ي خونه.... يادته که خانوم پري..... جون سروناز»

 همسرش گوش زير آهسته ميگذاشت پيش پا گويی آمد خوش براي که حالی در. .. سروي مامان

 :گفت

 »بردي رو آبرومون کن عوض رو لباست برو »

 :گفت ناخوانده مهيمانان به رو سپس

 »... اومديد خوش بفرماييد... بفرماييد »

 .شدند داخل کردندو پاره و تيکه هارا تعارف..  ديبا و نومخا پري
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 خودش مثل هم اش خانواده که کبوترش براي کشيد پر دلش گذاشت حياط به قدم که داريوش

 ....ريا بی و بودند ساده

 خدمت در. داخل بفرماييد ميکنم خواهش گفت و کرد اشاره ساختمان داخل به دست با جان عزيز

 .باشيم

 :گفت جان عزيز به رو چاي و سماور بساط و حياط کنار چوبی تخت ديدن با شداريو پدر

  

 که نيست شمعدونی هاي گل و نفتی سماور اين و ارديبهشت لطيف هواي اين حيف خانوم حاج »

 »...بشيم مزاحمتون چوبی تخت اين روي جا همين... بديد اجازه اگه...! داخل بريم و بگذاريم

 :گفت کردو اشاره تخت متس به دست با جان عزيز

 »....بفرماييد لطفا....! راحتيد که هرجور ميکنم خواهش »

 ميهمانان به رو رويی خوش با کردو جمع را صبحانه گوش چهار ي سفره بالفاصله خانوم سروناز

 :گفت

 »بنشيند جا اين گلتون دختر بفرماييدبا خانوم پري»

 داريوش پدر کردوکنار کوتاهی خواهی عذر و تپيوس جمع به رسمی پيراهنی و شلوار با آقاجان

 ...نشست تخت روي

 .نشستند چاي و سماورنفتی بساط پاي سروي مامان و جان عزيز کنار هم خانوم پري و دبيا و

 :گفت آقاجانش به رو داريوش پدر

 اما...گرفتيم می خواستگاري ي اجازه تلفنی ميکرد حکم ادب ميدونم... هستم فروغی اردالن من »

 شما استراحت مزاحم تا کرد بسيج رو همه زود صبح که من پسر خامی و جوونی پاي به بگذاريد

 بود اومده تر زود کم يه...  ميکنم عرض رو دخترم خانوم، ديبا اگه فقط...خواستگاري بيام و بشيم

 »...گرفتيم می تازه نون با حليم و پاچه کله هم راه سر براتون
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 :گفت جان عزيز و خانوم سروناز به رو خانوم پري و....دندخندي او لطيف مزاح به همه

 هرچی... کرد معرفی شاکري خانوم رو گلتون ي نوه شديم مزاحم جوري اين که خدا به شرمنده »

 ... بريم ظهر از بعد...  بده اجازه اصال يا.... بگيريم اجازه ازشون تلفنی بگذار گفتم داريوش به

 خودتون بزرگواري به خالصه.... باشيم اونجا ظهر از قبل بايد گفت و داشت پا يه مرغش

 ...ببخشيد

 که سينی يک باهمراه بود گرفته اش چانه زير دست يه با محکم را چادرش که حالی در فرناز

 نشسته داريوش کنار که ديبا. کرد سالم جمع به رو و آمد حياط به بود تميزي هاي فنجان داخلش

 :گفت آهسته دوبر تر نزديک کمی را بودسرش

  

 »...!ميشم اميد نا ازت پاک که... برده رو هوشت و عقل که دختريه همون اين که نگو»

 ...داد جواب تر آهسته بود زير به سرش که حالی در داريوش

 ....» برادرشه زن اين »

 .زد فرناز روي به لبخندي دادو تکيه رنگ قرمز پشتی به و کشيد ايی آسوده نفس ديبا

 :گفت دادو جان عزيز به و گرفت فرناز از را چاي ينیس آقاجان

 »....  چشمم نور تر مهم همه از خواهرمه، دختر ،هم عروسمه هم خانوم فرناز »

 با ابتدا کردو بلندي سالم و آمد حياط به مرتب و آراسته ظاهري با شاهين فرناز سر پشت و

 کنارآنها و پدرش با هم بعد و گفت آمد وخوش داد دست بود نشسته تخت ي لبه که داريوش

 .نشست

 :گفت آنها جمع به رو... بود ثابت داريوش روي نگاهش که حالی در جان آقا

 ولی.... سر تاج و چشم نور ميشه ديگه که باشه ناخونده اگه خصوص به خداست حبيب ميهمان»

 و داديم گهدي يکی به رو دخترمون قول....  کنم عرض خدمتون بايد که شرمنده... فروغی جناب
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 »...بزنيم مون قرار و قول زير نميتونم

 .کرد مشت هم در ناراحتی شدت از را دستهايش و پريد رويش از رنگ وضوح به

 ...!شود ديگري بام جلد کبوترش که داشت کم را همين

 فرو غريبی سکوت در جمع بودندو دوخته چشم جان عزيز دهان به ناباور... هم ديبا و خانوم پري

 .....!ودب رفته

 زير به سر و انداخت داريوش به نگاهی نيم. ميکرد پر چاي از را استکانها که حالی در عزيزجان

 ...فشرد می را مشتهايش

 که انگيزي هيجان هاي فيلم آن با...بود قادري ايرج محبوبش ي هنرپيشه شيبه عجيب پسر اين

 ...ميکرد بازي

  

 گرنه و...دارد اش نوه گروي در دل تيپ خوش موقرو نجوا اين نفهمد که بود آن از تر کار وکهنه

 نمی يشان خانه وسط درست آسمان از جمعه صبح و...نميشد هم در هايش سگرمه چنين اين

 ....افتاد

 :گفت کردو هدايت سمتش به کمی را چاي استکان شد خم

 يه خدا هاي بنده اون با هم ما...  نيست شکی داره زياد خواهان بخت دم دختر که اين در خب»

 ....گذاشتيم قراري و قول

 تا...  بگه زندگيش و خودش از ما» قامت بلند سرو» اين حاال....! که نيست بينمون قرآن قسم ولی

 »...بشيم آشنا باهاش بيشتر هم ما

 ....!ميشد باران شکوفه دهانش و ميگفت عزيزجان يک که داشت حق کبوترش

 :گفت مودبانه آهسته صدايی با... اند آورده درش چاه ته از که داشت را مصدومی حس... حاال و

 حدود آالن و. هستم عمران مهندس و دارم سن سال يک و سی... فروغيه داريوش اسمم »
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 به و... ميکنم اداره رو ايشون مرغداري و شرکت...  نشستگی باز و پدرم بيماري دليل به که دوسال

 ازدواج زندگيم تاريک ي نقطه تنها و... هستم اون با مرتبط ايی کارخونه ساخت حال در هم تازگی

 »...شد طالق به منجر که اولمه

 ...نشست عزيزجان دل به زدو حرف صادقانه

 ي نقطه حداقل.... محل سوپري آقا اکبر برادر... نيامد خوش سروي مامان و آقاجان مزاق به اما

 ...!نداشت تاريکی

 ي گوشه کوچک لبخندي همچنان که بود فرناز فقط و گرفت گارد جنگی خروس مانند شاهين و

 .بود لبش

 :گفت و کشيد طاسش ي کله به دستی آقاجان

 »؟....بوده چی طالقتون دليل بپرسم ميتونم... کنم عرض چه واال »

 بيش و کم بودو نشسته خانوم پري دل درد پاي....  روضه هاي جلسه در اين از پيش که جان عزيز

 می چه او ببيند تا ماند منتظر و کرد نگاه داريوش به داشت خبر روسشع خيانت ي ماجرا از

 ....!گويد

  

 :گفت دادو فرو را دهانش ي شده خشک آب سختی به داريوش

 دليل... نداشتيم تفاهم هم با فقط بودند خوبی و موقر زن بسيار سابقم همسر.... فتحی قلی آقاي »

 ».بود موضوع همين هم جداييون

 ...نشست لبهايش روي شيرين لبخندي بود پاسخ اين منتظر گويی که جان عزيز

 بد او از و کند حفظ همچنان جدايی از بعد حتی هم را سابقش همسر آبروي و حرمت که مردي

 ....نگويد گويی

 ....باشد محکمی گاه تکيه کوه مثل ميتواند
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 :گفت فرناز به رو و گرفت محبوبش ي هنرپشه از چشم جان عزيز

 ببينه هم رو اون آلود خواب صورت ما» قامت بلند سرو »اين بياد بگو کن صدا رو شيدا اشوپ ننه »

 »...شد پشيمون شايد

 ...خنديدند او لطيف مزاح به جمع و

 .... ميداشت بر قدم آهسته وقارو با ابتداد شدو بلند جايش از گفت چشمی فرناز

 کمين پرده پشت که رساند شيدا اتاق هب را خود» دوان دوان» شد دور چشمهاي جلوي از وقتی و

 .بود بسته دخيل آن به پنجره ي گوشه از بودو کرده

 : گفت و دويد سمتش به فرناز ديدن با شيدا

 »؟...گفت چی سروي مامان... اومد خوشش عزيزجون و آقاجون شد چی »

 :گفت بود بريده بريده که کلماتی با ميزد نفس نفس که حالی در فرناز

 و بپوش حسابی و درست شلوار بلوز يه زود... پيششون بياي گفت جون عزيز باش دزو پاشو »

 »...بريم بيا و سرت بنداز و چادرت

 ...چرخيد می خود دور هدف بی که بود شده هول انقدر شيدا

 دادو او به آمد دستش دم که بلندي آستين بلوز شلوارو اولين کرد باز را هايش لباس کمد در فرناز

 :گفت

  

 »... منتظرند.... بريم... بپوش باش زود »

 کردو عوض مشکی شلوار و قرمز بلوزي با آوردو در را هايش لباس فرناز حضور به توجه بی شيدا

 .انداخت سرش روي را گلدارش چادر

 عادي را تنفسش داشت سعی که حالی در....بود افتاده شماره به اضطراب شدت از هايش نفس

 ...رفت حياط به وشد همگام فرناز با.کند
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 دلش... داشت برمی قدم خانومانه و وقار با که گلدار چادر آن در کبوترش ديدنش با داريوش

 ... پرکشيد

 ...ايستاد احترامش به و

 ...ايستاد چوبی تخت کنار کردو سالم جمع به رو آهسته و نرم صداي با شيدا

 :گفت شيدا به کردو تر جمع را خودش قدري شاهين

 »....بنشين من پيش جااين بيا »

 :گفت بردو داريوش زيرگوش به را سرش ديبا.... نشست وقتی داريوش

 »...نازه و گوگولی خيلی که اين واي »

 خود جذب ربا آهن مثل را همه مهربونش قلب زيباو روح اما...  نداشت ايی افسانه زيبايی کبوترش

 ....ميکرد

 :گفت بود زير به سرش همچنان که داريوش روبه جان عزيز

 وقت اون اگه...  بنداز آلودش خواب صورت به نگاه يه و باال بيار رو سرت» قامت بلند سرو»  خب »

 »نه؟ يا... ميخوريد هم درد به ببين بزن حرف باهاش کلوم دو سالن توي برو پاشو نشدي پشيمون

 ...شد چراغانی چشمانش مثل هم دلش

 :گفت مودبانه جان آقا به رو شدو بلند جايش از... بيندازد کبوترش به نگاهی اينکه بدون

 »....فتحی آقاي ي اجازه با البته»

 :گفت شيدا به رو آمدو خوش جانش آقا مزاق به داريوش ي منشانه بزرگ حرکت اين

  

 ...بزنيد رو حرفهاتون بريد فروغی آقاي با پاشو

 ...ميکرد تولوپ و تاالپ چاي هاي استکان ميان جايی قلبش داشت می بر قدم وقتی شيدا

 وسط مستاصل که دو آن به رو و بست را ساختمان ورودي در فرناز....  رسيدند سالن به وقتی
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 :گفت خنده بودندبا ايستاده سالن

 ديگه ي دقيقه بيست دقيقا آشپزخونه توي ميرم من...هستم داري نگه راز باديگارد نباشيد نگران »

 »...بزنيد رو حرفهاتون راحت خيال با... بيرون ميام

 :گفت داريوش روبه شنيد می واضح هايش گوشش در را قلبش صداي که شيدا...  فرناز رفتن با

 ....» مهندس آقاي...بنشينيد بفرماييد »

 دست وآهسته نشست کبوترش کنار مبل روي داريوش... در بستن و آشپزخانه به فرناز رفتن با

 :گفت زدو آن بانداژ روي ايی بوسه آوردو باال را اش شده پيچی باند

 »؟....چطوره دستت من رنگی جوجه »

 بود پايين سرش که حالی در آوردو بيرون او گرم و بزرگ دستهاي ميان از را دستش نرمی به شيدا

 :گفت

 »...ميشه خوب ديگه روز چند تا ولی ميکنه»  زوق زوق»  يکم...شده بهتر ممنون »

 بوييدن براي کشيد می پر دلش و خورد می چرخ کبوترش دلنشين صورت روي نگاهش داريوش

 ....داشت نظيري بی عطر که موهايی

 :گفت شود غالب وسوسه اين به اينکه براي

 که اين غير به....  نمونده ناگفته حرف ما بين.... نگفتيم حاال تا که بگيم بايد چی رنگی جوجه خب »

 مضيقه در مالی نظر از کم يه شايد کارخونه دنافتا راه تا و.... بدم هم رو مادرم پدرو خرج بايد من

 اين تو نظر از.... ميام بيرون مالی فشار از بيفته دهی سود به و بشه شروع کار که همين ولی باشم

 »...نيست مشکلی که

 ...انداخت باال نفی عالمت به را سرش و نشست لبش روي نرمی لبخند آوردو باال را سرش شيدا

 ....!ميکرد سست جا رايک اش مردانه ي اراده تمام دختر اين
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 »؟....داري من از انتظاري چه و ميخواي چی بگو تو حاال خب »

 :گفت شدو خيره اش مرغی مهندس چشمان توي لبهايش روي شيرين لبخند همان حفظ با شيدا

 »...سادگی همين به...  باشه سفيد فقسشون که عشق مرغ جفت يه...گفتم که قبال »

 :گفت بوسيدو را آن روي آوردو باال را کبوترش چادر ي هگوش داريوش

 »....!کبوتر... هالکتم »

 "چهارم فصل "

 مامان...! جمعه روز صبح در خواستگاري مراسم شدن تمام....فروغی آقاي ي خانواده رفتن با

 :گفت کردو دراز را پاهايش و نشست عزيزجون کنار و کشيد اي آسوده نفس سروي

 »شد برگزار خوشی خيرو به چی همه... آخيش »

 :پرسيد کردو جون عزيز به رو سپس

 سر ايی دفعه يه شد چی بود نزده که خواستگاري از حرفی شاکري خانوم عزيزجون راستی »

 »اومدند؟ هماهنگی بدون صبحی

 ... گذاشت می سينی داخل را چاي خالی هاي استکان که حالی در عزيزجون

 :وگفت انداخت بود نشسته تخت ي وشهگ که شيدا به نگاهی چشمی زير

 گوشش به باد و اومده خوشش و ديده رو ما »ي تحفه» اين پسره شايد....! ننه بگم چی... واال »

 »....خوابيده خونه اين در قرص پا پرو خواستگار يه که رسونده

 ...پرسيد تري نرم لحنی با کردو شيدا به رو سپس

 »؟....!اينه غير... ننه ميگی چی تو »

 ...ميکرد را تصورش که بود آن تر تيز و تر کارکشته جانش عزيز

 آشپزخانه به سريع تندو ها استکان سينی بردن ي بهانه به و انداخت زير به را سرش خجالت از

 .رفت
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 در الی از و ديوارگذاشت ي گوشه را سينی رسيد ساختمان داخل به وقتی نياوردو طاقت دلش اما

 ....!ردک گوش حرفهايشان به

 :پرسيد همسرش به رو و نشست تخت روي آنها کنار کشيدو طاسش سر به دستی آقاجان

 ... نشست خيلی دلم به هم بزرگ فروغی آقاي بودن خوبی ي خانواده..  سروناز چيه تو نظر »

 اولش ازدواج همون زندگيش کور ي نقطه تنها خودش قول به بودو باوقار و متين خيلی هم پسرش

 »....بوده

 :گفت ميماليد را جان عزيز پاهاي که حالی در سروناز

 داده طالق نميدونيم ما که داليلی به رو زنش و... کرده ازدواج بار يه پسره که درسته.... پرويز »

 »....دارم قبول من بگه هرچی جون عزيز ولی....

 :گفت کشيدو دراز تخت روي و گذاشت دهانش در هارو شيرينی از يکی شاهين

 تعريف ازش همه اين که زنشو چی واسه نيست معلوم و داشته زن طرف بابا مخالفم من ولی

 »؟...نميشه دار بچه اصال شايد ؟...!داده طالق ميکرد

 به جانانه ي ضربه يک آوردو بيرون پشتی پشت از را پالستيکی کش پشه شد خم جان عزيز

 :گفت زدو شاهين

 »...ميکنی»  قال و قيل »که...نخواست نظر تو از کسی کن جمع رو خودت »

 زحمت شب ديگه شديم پشيمون ما بگو و رحمانی آقاي ي خانواده به بزن زنگ هم تو پرويز »

 »....!روبيان راه همه واين نکشن

 :گفت کردو مرتب کمی را سرش اطراف ي شده تُنک موهاي آقاجان

 »؟...نخواد رو پسره اين شايد... ميشه چی شيدا نظر آخه »

 :گفت و گذاشت سروناز روي پيش کردو پر چاي از را باريک کمر استکان جان عزيز
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 می خام خشت در پير...ببينه نمی آينه در جوون که چه اون»... بيامرزم خدا باباي قول به... ننه »

 بندگان اين به بزن زنگ.... نشده دير پاشوتا... بود شده چراغونی چه چشماش نديدي» ...!بينه

 »...نبينند تدارک شب ي واسه بدونند ور تکليفش خدا

  

 ....!دارد نزديک نسبتی ها فرشته با جانش عزيز که بود مطمئن ديگر حاال و

*** 

 يا ميرود ه را زمين روي دانست نمی بود گرفته را کبوترش ي خانواده مثبت جواب که ديشب از

 ...کند می پرواز

 ...برکت و نعمت پراز....بود دعاهايش تمام استجابت منزله به کبوترش حضور

 :گفت سالم مودبانه شدو بلند جايش از احترامش به محسنی رسيد شرکت به وقتی

 » خير به روزتون مهندس آقاي سالم »

 روي لبخند دستش در شيرينی بزرگ ي جعبه دو ديدن با آمدو بيرون آبدارخانه از لطفی خانوم

 :گفت و نشست لبانش

 خوبی هاي خبر کنم فکر... باشيد کام شيرين ايی شنبه صبح مهندس آقاي خير به صبحتون »

 »...خوابيده ها شيرينی اين پشت

 :گفت ميرفت اتاقش سمت به که حالی در و گذاشت ميز روي را شيرينی ي جعبه دو داريوش

 کارش من اتاق بياد بگو مهران به لطفا محسنی.... خوابيده خوبی هاي خبر لطفی خانوم بله »

 »...دارم

 روي لبخند که حالی در شدو اتاق وارد کوتاه ي تقه چند از بعد فاصلهباال معمول طبق رانمه

 :گفت بود لبهايش

 ...کنی جور رو کارخونه وام تونستی خرهباال ميگم تبريک... شنيدم اتاقم از صداتو...  سالم »
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 »...ديدم محسنی ميز روي...رو هات شيرينی

 سپس کشيدو اش شده گرفته گروگان کبوتر به دستی کردو باز را ميزش کشوي در داريوش

 :گفت مهران به رو و بست را آن در دوباره

 ... کرده موافقت وام درخواست با گفت بانک رييس و زدن زنگ بانک از صبح هرچند...  ممنونم »

 »...نيست اون بابت من خوشحالی اما

  

 بود کرده باريک را چشمانش که حالی در و نشست داريوش ميز روبروي چرمی مبل روي مهران

 ؟...پرسيد

 »؟....شه نمی جمع لبهات روي از خنده خوشحالی از چی واسه پس »

 رساو صدايی با کردو جلب را اش توجه در ي تقه صداي... بدهد را جوابش که اين از قبل اما

 :گفت محکم

 »....داخل بفرماييد »

 :گفت محترمانه شدو داخل داشت دست در رنگ آبی ي پوشه تا چند که حالی در مهسا

 »؟....بشم مزاحمتون ميتونم...مهندس آقاي خير به صبحتون »

 :کرد اشاره روبرو مبل به و داد تکان را سرش داريوش

 »....بفرماييد لطفا ميکنم خواهش »

 :پرسيد بود داريوش دليل بی خوشحالی درگير هنوز ذهنش که مهران

 »؟....الیخوشح اينقدر چی واسه....  نگفتی »

 فراموش گاه هيچ راقطعا ارديبهشت چهارم و بيست شنبه انداخت اش ميزي روي تقويم به نگاهی

 .....نميکرد

 »....ميکنم ازدواج دارم »
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 ولی....پريد رُخش از رنگ وضوح به مهسا شدو مات تعجب از ناگهانی خبر اين شنيدن از مهران

 :گفت یمصنوع لبخندي با و نباخت را خود هميشه مانند

 »؟....هست کی خوشبخت دختر اين حاال مهندس آقاي ميگم تبريک »

 :گفت و گرفت داشت کردنش پنهان در سعی ناشيانه که او دلخور ي قيافه از چشم داريوش

 »...ميکردم کار فيزيک باهاش من و اومد می که دختري همون... شيدا »

 .کرد مهسا به رو.... ميزد وگيج بود شوک در هنوز که مهران

 »؟....بگذاري تنها رو داريوش و من و... بعد واسه بگذاري رو کارت ميشه مهسا »

  

 .شد خارج اتاق از و گفت ايی اجازه با و گذاشت ميز روي را ها پرونده مهسا

 ...شد منفجر باروت مثل مهران مهسا رفتن با

 :گفت تري آهسته صداي با ميشد بلند جايش از که حالی در

 الشيه دختر اون با که دختريه همون اين ؟... ميگی چی هست معلوم اصال.... تو شدي ديونه »

 شدم دوست الشيه دختر همون با من ميدونی... بزنه رو تو مخ ميخواست و شرکت بود اومده موبور

 حس گفتم ميدم يادش فيزيک و شدم خصوصيش معلم گفتی» ....رفتم هم رختخواب پاي تا و

 دوست دختر ؟اين...!ميکنی اعتماد شناسی نمی که دختري به چطور.... کرده گل دوستيت انسان

 »؟...کشيدي مصيبت کم سهيال سر.... شناسم می من که الشی دختر همون

 پدرش اشتباه... گردد می بر جنگ از که فاتحی سوار مثل درست... تازوند می و گفت می مهران

 می برسرش را گذشته فاتحانه حاال واو گفت را سهيال خيانت جريان کردو اعتماد مهران به که بود

 ....!کوبيد

 حس گفت می کبوترش که جايی همان...  رفت اتاقش قدي پنجره کنار به شد بلند جايش از

 ...دارد جريان آن در زندگی
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 :گفت تلخ ايستادو مهران به پشت و

 رو مثبت وابج و گرفت تماس باهاشون پري مامان هم شب و...  خواستگاريش رفتم ديروز »

 توي تونی می حداقل ولی... ندارم تبريک انتظار... برون بله ميريم هم شب فردا و گرفت ازشون

 هات کار به بري تونی می هم حاال...! نکنی خراب رو حالم گذاشته آوري ياد با خوب روزهاي اين

 »...برسی

 ....!بود کرده تلخ را ينششير کام که ي گذشته و ماند داريوش شدو خارج اتاق از حرف بی مهران

 ...گرفت شکل وباد برق مثل چيز همه

 ...! کبوترش ي ساده خريد تا....گرفته برون بله شب از

 چهارده فقط کبوترش مهر پدرش و داريوش اصرارهاي وجودتمام با ها فتحی قلی تمام رسم به و

 ....!بوده همين مه مرحومش شوهر مادر و خودش مهر گفت می عزيزجانش شدو آزادي بهار سکه

  

 عقده ي سفره داريوش پدري ي خانه سالن وسط بودند داده خرج به سليقه.... فرناز همراه به ديبا

 هاي مرواريد از پربود آن ايی نقره هاي ظرف درون که. کردند سفيدپهن ساتن ازجنس ايی ساده

 .بود خوشبختی از ايی تکه نمادِ ظرف هر و درشت ،زيرو براق

 رز گلهاي از بود پر که آبی ظرف و...خوردند می قل آن درون قرمز ماهی دوتا که ماهی وتنگ

 ....قرمز

 گذاشته شمعدان و آينه کنار سفره طرف دو در» سبزه» دوتا عطيه عمه يونيک پيشنهاد به هم وباز

 فرشته براي که کرده اشتباه و است يوم خوش دوماد عروس براي که داشت اعتقاد وعجيب شد

 ...!نداده انجام را کار اين

 :گفت وآهسته کشاند کناري به را ديبا عقد سفره ديدن با داريوش

 »؟...!نشده عيد سين هفت ي سفره شبيه عقد ي سفره نظرت به ديبا»
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 :گفت...خنديد می ريز ريز که حالی در ديبا

 خانوادش و دختر اين وجود با باش مطمئن داره باحالی ي خانواده خيلی شيدا....خدا به داريوش »

 »....ميکنی عمر سالگی پنج و بيست و صد تا

 : پرسيد متعجب داريوش

 »؟...بود چی براي اضافه سال پنج اون ساگلی بيست و صد ميگن معموال»

 :گفت کند کنترل را اش خنده داشت سعی که حالی در ديبا

 غش خنده از. ...رو سالی چند ها مسط وسط اين مطمئنا که اينه واسه اضافه سال پنج اون »

 »...نيست حاليت و... کردي

 از که رفت سامان سمت به کشيد می اش بهی گل ساتن روسري به دستی که حالی در سپس

 ...!بود آمده ستوه به صدف هاي شيطونی

 پهن آن روي سفيدي ساتن که ايی پايه چهار روي سفره کنار را عشق مرغ سفيد قفس داريوش

 :گفت ريپ مامان گوش زير و گذاشت بود

  

 تو رفتند ساعت سه که ميکشه طول چقدر سايه و رژلب يه مگه ميکنه معطل چقدر آرايشگره اين »

 »...نيامدند بيرون و اتاق ي

 :گفت کردو مرتب را او کت ي لبه کمی دست با پري مامان

 چرا مببين برم من تا نگذار تنهاشون و مهمونها پيش برو مياد عروست آالن ميزنی غر چقدر مادر »

 »؟...!نشده تموم هنوز خانوم مريم کار

 ....آمد بيرون کبوترش شود اتاق داخل پري مامان که اين از قبل اما

 بود گيپورش بلند هاي آستين تزيينش تنها که داشت تن به ايی ساده بلند سفيد لباس... کبوترش

 تا آن هاي دنباله بودو متصل کمرش به پشت از که شده دوزي مرواريد وسفيد، پهن باپاپيونی
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 ...رسيد می لباس پايين

 و بود شده رها اش شانه روي آزادانه و داشت درشتی فِرهاي آرايشگر ي سليقه با مواجش موهاي

 .بود آمده بيرون سخاوتمندانه رنگش شيري حرير شال زير از

 پيشانی روي که مروايدي رشته آن با شفافش و سفيد پوست روي رنگش صورتی ماليم آرايش

 ....بود کرده بسته يباال با کبوتري شبيه را او بود اش

 ميمانان ي همه تحسين اما نداشت ايی افسانه و گير چشم زيبايی.... شد کبوترش مات داريوش

 ... بود نظير بی وگولش گيج کبوتر... بود برانگيخته را

 :گفت بردو داريوش گوش زير را سرش ديبا ميهمانان ودست »هله هِل» ميان

 »....نداره حرف هم هيکلش گله برگه مثل پوستش بشه حالت به خوش خيلی کنم فکر »

 ... داشت زيبايی روح هرچيز از بيش کبوترش

 سينه ميان هيجان از قلبش شد نزديک کبوترش به قدم چند خانومها کشيدن کِل و دست ميان

 ...طپيد می قرار بی اش

 :گفت آهسته بردو گوشش نزديک کمی را سرش

 »....اومدي خوش زندگيم به رنگی جهجو »

  

 داستانهاي قهرمانان مثل داشت انتظار اگر بود جايی بی توقع.... ديگر بود اش مرغی مهندس خب

 آن بود جوجه برايش هنوز او... ميکرد تمجيد و تعريف روياييش عروس از بود خوانده که رمانهاي

 ....رنگيش نوع از هم

 عقد ي سفره سمت به و گذاشت داريوش دست توي را شيدا دست شدو نزديک آقاجان

 ...کرد هدايتشان

 دستمال با را اشکهايش تند بودوتند ايستاده محمود کنار اش قلمبه گردو شکم آن با پرستو
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 فوت او به خواندو می» واحد اهلل و قل» مدام کردو می پاک بود شده ريش ريش که کاغذي

 ...ميکرد

 محسنی به محل ترين نزديک در وفرزانه....  داشت لبش ي گوشه لبخندي هميشه فرنازمانند

 . بود ايستاده

 ....ميکرد نگاه را »اش دانه دُر» عزيز وافري حض با و نشست سفره کنار صندلی روي جون عزيز

 بود ايستاده تنها سالن ي گوشه که فرشته به دست با نشست داريوش کنار صندلی روي وقتی

 ...بسابد سرش قند که کرد خواهش وازش...بياد کنارش کردبه اشاره

 :گفت بود شده اشک از پر چشمانش که فرشته

 »...بسابم قند ،سرت که نداره شگون و ام مطلقه من که ميدونی جون شيدا »

 : گرفت محکم را او دست شيدا

 »... کنی خير دعاي برام و بسابی سرم قند تو دارم دوست دور بريز رو خرافات »

 ....داشت آسمان رنگ به دلی شک بی شيدا

 حيرت و تعجب ميان در گفت آهسته و نرم »ايی بله»  شيدا شدو جاري آسمانی هاي آيه وقتی

 باعث که انداخت شيدا ي قباله پشت را لواسان در متري سيصد زمينی سند داريوش حاضرين

 ...شد همگان تحسين

 ....کوچکترها سرشان پشت آمدندو ها بزرگتر ابتدا

  

 شدندو نزديک مصنوعی لبخند با خرامان خرامان،...  ساناز شفيقش دوست سرش شتوپ مهسا

 ...گفتند تبريک او به سپس و داريوش به ابتدا

 و کشيد آغوش در را او مردانه آمدو بود دلخور او از همچنان که کنارداريوش به... مهران آنها بعد و

 :گفت آهسته زيرگوشش
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 »... بشی بختخوش شااهلل انء خدا به نوکرتم »

 .گفت تبريک صميمانه شيدا به شدو جدا او از سپس

 آلوچه تا چند مشتش توي که حالی در گفتندو تبريک آمدو محمود همراه به کنان قل قل هم پرستو

 ...گذاشت دهانش درون هم درشت ي آلوچه يه کردو شيدا دست انگشتر يه بود

 :گفت شدو جمع صورتش آلوچه ترشی از شيدا

 »...ترشه چقدر... رفت ويلی قلی لمد واي »

 کشيد کرواتش گره به دستی... بود شده وخسته کالفه رنگارنگ هاي تبريک اين از که داريوش

 ...کرد پاک را اش پيشانی روي عرق دستمال با و...

 سمت به کردو به جا کمی سرش روي را ريز آبی گلهاي از بو پر که سفيدش چادر جان عزيز

 را انداخت می قادري ايرج ياد به را او که محبوبش داماد پيشانی شدو خم و ترف دوماد و عروس

 :گفت بوسيدو

 يه باهات من قبلش ولی... بگيريد قلوه بديدو دل کلوم دو اتاق تو برو بگير رو عروست پاشودست

 .دارم کوچولو حرف

 ....رفتند بود داريوش به متعلق که اتاقی به داريوش شيداو همراه سپس

 همان به هاي پرده و ايی سرمه روتختی و تخت يک با.... ساده و بود مردانه مرغی مهندس اتاق

 .بود تاپ لب يک رويش که کامپيوتري ميز و...رنگ

 :گفت کشيدو کناري به را داريوش جان عزيز و نشست تخت لبه روي شيدا

  

 ...شرعه مال اين ولی ...توست رسمی و قانونی زن امروز از دخترما که درسته...  پسرم ببين »

 صاحب ماشااهلل... تره سنگين بمونه دختر نرفته شوهرش خونه که زمانی تا دختر که ميگه عرف

 »؟...که ميگم چی ميفهمی و کماالتی
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 :گفت دادو تکان را سرش مودبانه بود زير به سرش که طور همان داريوش

 »... راحت خيالتون...  متوجهم جون عزيز بله »

 :گفت ميشد خارج در از که حالی در عريزجون

 »...بشيد خوشبخت شااهلل انء...ها کردم حساب قولت روي قامت بلند سرو »

 ...طپيد می دهانش در بار اين قبلش جان عزيز رفتن با

 .... نشست کنارش و کشيد عميقی نفس داريوش

 ....چرخاند می انگشتش دور را اس حلقه با مدام و بود برده فرو اش يقه در را سرش کبوترش

 :گفت خواستنی و نرم بردو گوشش کنار را سرش داريوش

 »...ببينم رو ماهت روي تا....باال بياري سرتو خواي نمی من رنگی جوجه »

 ...شد می مجنون زيادي نفرشان دو خلوت در مرغی مهندس

 :گفت آوردو باال را سرش نرمی به و اوچرخيد به رو شيدا

 »....خوشگلند خيلی... .ها عشق مرغ بابت ممنون »

 را صورتش کردو باز سرش از را شال نرمی به چرخيد می او صورت روي چشمانش که حالی در

 :گفت کردو بود کننده مست عطرش که موهايی ميان

 دختر. بود اوليش اين...  کنم برآورده رو آرزوهات دونه دونه شد قرار... جوجه نداشت رو قابلت »

 ...» خلسه هب مبيره منو موهات اين

 :گفت آهسته شدو جا به جا جايش سر کمی شيدا

 »....ميشه خراب موهام نکن داريوش »

  

 از را اسمش که بود باري اولين اين...شد پاره جا يک هم با همه اش مردانه ي اراده و دلش بند

 ....شنيد می کبوترش دهان
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 ...کرد حلقه کمرش دور به را دستهايش

 گفته داستانها برايش فرناز و پرستو که ايی هيجده مثبت دنياي از ايی شهگو با هم او خرهباال و

 ....!شد آشنا بودند

 .....!سادگی همين به

 با لمسی نوع از هم آن...! موبايل... داشت کم را همين فقط شب اين شادي شدن تکميل براي

 ....بزرگ ايی صفحه

 ....!بود کننده گير غافل يزياد خداحافظی ي لحظه آخرين در مرغی مهندس هديه اين

 آمده در طپش به موبايل گوشی ي صفحه ميان جايی قلبش انداخت گوشی درون که را کارت سيم

 .بود

 ....آمد باال هم جانش آن ي صقحه آمدن باال تا و

 ...کشيد عميق نفس تا چند کردو باز را اش پيشانی روي مرواريد ي رشته شد بلند تخت روي از

 .!..طوالنی بلندو

 ...کرد تايپ را اش مرغی مهندس ي شماره سپس و

 زمين روي پنجره کنار جا همان شدو سست پاهايش اراده بی شنيد که را بوق اولين صداي

 .نشست

 .کرد پرواز سويش به جانش و دل.... صدايش با

 عوضش برات ميتونم نداري دوستش اگه... اومد خوشت موبايل از.... خودم رنگی جوجه احوال »

 ؟...نمک

 :گفت صادقانه...!بود ايی صيغه چه ديگر نداشتن دوست... نميديد خواب در هم را موبايل اين

 »...خريدي عطر برام ميکردم فکر که داشت که فانتزي کادوي اون با... خوشگله خيلی ممنون »
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 اون ايلموب از و بشی داداشت زن مزاحم نيست نيازي امروز از ديگه.... جوجه نداره رو قابلت »

 »...مونم نمی خبر بی حالت از منم... کنی استفاده

 :گفت و نشست تخت ي لبه روي شدو بلند جايش از شد منظم که هايش نفس

 »... شدم خوشحال خيلی ممنون، خيلی هرحال به »

 :گفت دادو تکه تختش ي لبه به داريوش

 عروسی مقدمات فکر به بايد تکنکور از بعد...خاليه چقدر تخت روي من کنار جات جوجه ميدونی »

 »؟!باشيم

 ...پروا بی بودو شده رنگ پر زيادي هايش هيجده مثبت اش مرغی مهندس اين خب

 :گفت پاچه دست تندو

 »..ممنون قشنگت کادوي از بازم... نميشم مزاحم وقته دير ديگه خب »

 :گفت دنشو مادرش پدرو خواب مزاحم باشدتا کوتاه هايش خنده ميکرد سعی که داريوش

 به شرکت بيا مدرسه زنگ از قبل صبح فردا... نميکشه خجالت شوهرش از که آدم رنگی جوجه »

 و خواب به برو نکردي هوايی منو اين از بيشتر تا حاال... کنه آماده صبحانه برات ميگم لطفی خانوم

 »...ببين رنگی خوابهاي

 ...!ديد »کابوس» صبح خود تا نشدو مستجاب اش مرغی مهندس دعاي اما

 و چرخاند سرش دور را کشيد می زبانه ازآن دود که را اسپندان لطفی خانوم شرکت به ورودش با

 ...رفت می اش صدقه قربان مدام و...کرد مهمانش آبدارش هاي بوس آن از تا چند

 ....بود ايستاده در ي آستانه در که حالی در لبخندي با داريوش

 آرايشی هيچ بدون و ساده مدرسه ايی سرمه شلوار مانتو همان با هم باز که...! شد کبوترش غرق

 پاک يواشکی و آهسته اش گونه روي از ايی گله هيچ بدون را لطفی خانوم دهان آب جاي مدام

 ...ميکرد



 

 268 

 :گفت کردو لطفی خانوم به رو داريوش

 »...برداشت دود رو شرکت تمام... کافيه ديگه...محبتتون از ممنونم لطفی خانوم »

  

 :گفت رسمی و جدي هميشه مثل کردو کبوترش به رو سپس

 »....نداري وقت زياد بخور رو ات صبحانه بيا زود شيدا »

 ...!بود سفره ي ويژه ميهمان حليم بودو تر مفصل هميشه از امروز ي صبحانه

 جاي روي و گرفت را چپش دست داريوش که رفت می ميز روي ي شده چيده سفره سمت به

 : گفت رابوسيدو ميکرد نمايی خود دستش کف قطوري اريب نواري مثل حاال که زخم

 »...بگی خير به صبح شوهرت به خواهی نمی»

 :گفت گوشش کنار وآهسته...بوسيد نرمی به را اش گونه شدو خم سپس

 واي مفصل اونم...  بخور رو ات صبحانه نکردي سست رو ام مردانه ي اراده اين از بيش تا خب »

 »...سيرم بگی هاگ حالت به

 ....!بود همراهش زور چاشنی کمی فقط اش مرغی مهندس هاي محبت

 دارچين با »حيلم »اش عالقه مورد غذاي تر مهم همه مربا،از ، کره عسل،.... خورد توانست می تا و

 ...فراوان شکر و

 پنجاه تراول تا شش آوردو بيرون کتش جيب از را پولش کيف داريوش خداحافظی وقت

 :گفت و گرفت روبرويش ومانیهزارت

 »...نمونی عقب مدرسه ي بوفه »هاي هوله و هله» از باشه پيشت پول اين جوجه »

 و ميگرفت آقاجانش از سال يک در که بود هاي توجيبی پول کل ي اندازه برابر دو پول اين خب

 ...نداشت ولخرجی به عادت

 :گفت بود شده معذب که حالی در
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 »....داده بهم جيبی تو پول اجانمآق نيست نيازي ممنون »

 ...!شد می متعجب گفت می اين غير اگر...  بود ستودنی کبوتر اين طبع مناعت

 :گفت ميکرد مماس اش گونه با را سرش که حالی در سپس

  

 جيبی تو پول فتحی آقاي از نبينم ديگه...  منه با خرجت و منی زنه ديگه تو... رنگی جوجه »

 !»... بگيري

 :گفت و برداشت را ها تراول از يکی فقط و گرفت فاصله میک شيدا

 »...!کافيه هم يکيش »مدرسه ي هوله و هله»  ي واسه ممنون »

 را ها تراول باقی بازکردو را آن زيپ در کشيدو ازدستش را اش کوله درهم هاي اخم با داريوش

 :گفت و گذاشت آن داخل

 »...مدرسه بري خواي نمی. ..هشته به دقيقه پنج شد ديرت تعارفی جوجه »

 ...آمد در پرواز به اش کوله از آويخته وکبوتر او با دلش... دويد می وقتی کبوترش

 زنگ صداي اولين با... شناس وظيفه شريفی خانوم....رسيد وقتی بود اش مرغی مهندس با حق

 ...بود بسته را حياط در مدرسه

 ... کند باز را در تا ميکرد اسالتم شريفی خانوم به که شنيد می را پرستو صداي

 .گرفت را داريوش ي شماره کردو راروشن آن آوردو بيرون اش کوله از را موبايلش

 :پرسيد جدي درهم هاي اخم با گوشی ي صفحه روي کبوتر اسم... ديدن با داريوش

 »؟...نرفتی مدرسه مگه شده چی جوجه »

 :گفت درميان يکی.. بود افتاد شماره به که هايی نفس با

 امروزهم...  نميدند راهم ديگه... بستند رو حياط در و خورده زنگ اما....  مدرسه اومدم داريوش »

 هم ديگه ربع يه...  ميشم بيچاره جلسه سر برم نتونم اگه... دارم رو دانشگاهی پيش امتحان اولين
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 ...ميشه شروع امتحان

 ...!نخوانده هم درس بود مطمئن تقريبا و داشت امتحان امروز تنبلش و وگول گيج کبوتر

 :گفت داشت می بر صندلی روي از را کتش حالی در داريوش

 »....اونجام ديگه ي دقيقه پنج من بياست جا همون... ميام دارم من...  نباش نگران »

 ...! دلش ي دروازه حتی... بود بسته درهاي ي همه کليد اش مرغی مهندس

  

*** 

 ...ميداد توضيح شمرده و روان را فيزيک مسائل داريوش

 ايی عاقالنه تصيميم پرستو....بودند آمده فضا از گويی و گرفت نمی جاي ذهنش در کدام هيچ اما

 ...کرد نمی شرکت امسال درکنکور که گرفت

 تکميل کليکسيونش که داشت کم بازار آشفته اين در را کمرش و دل »موزي»  درد اين حاال و

 ...شود

 ....ديد را او پرت حواس که داريوش

 خودکار که کوبيد، ميز ي لبه روي محکم چنان را آن و....بکوبد دستش روي را نيامدخودکار دلش

 ....!شد تقسيم دونيم به وسط از بخت نگون

 :گفت باشد آرام همچنان داشت سعی که صدايی وبا

 بگم چقدر..!. داري کنکور ديگه روز سه....  بدم توضيح برات بار چند رو مسائل اين جوجه »

 »...نکنی حل اشتباه و نيفتی سوال طراح دام در تا کن جمع رو حواست

 ...ديد را هايش اخم اوو جدي ي چهره که شيدا

 دادودر هول سرش پشت به کردو بلند را بود افتاده چپش ي شانه روي که را اش شده بافته موي

 :گفت زده شتاب تندو ميکرد خم دفترش روي را سرش که حالی
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 »...نيفتم دامش توي ميدم قول بار اين کنم می حل دوباره ببخشيد....! باشه... باشه »

 ....بود شده اسير دلش ساده کبوتر اين عشق دام در که بود ماهها او ولی

 نزديک لبش به را آن و گرفت دست در را... بود افتاده پشتش روي که او شده بافته موي داريوش

 :وپرسيد...بوسيد کردو

 »....!نميشه باورم که زياده خوندن درس از نگو ؟...پريده روت و رنگ امروز چرا جهجو »

 :گفت صادقانه حواس بی ميکرد رديف هم پشت هارا فرمول تند تندو که حالی شيدادر

 »....نداره درس به ربطی... بابا نه»

  

 هم هايش شقيقه تا خجالت از... ديد سرش يباال آب ليوان يک و مسکن با را داريوش وقتی و

 ....شد سرخ

 زن با مشترکی زندگی ي تجربه که مردي از خصوصی مسائل کردن پنهان ميکرد اعتراف بايد

 ....نبود آسانی چندان کار داشته را ديگري

 :گفت... کند عوض را بحث اينکه براي داد فرو آب همراه که را مسکن

 »...کنم کار دارم تدوس خيلی.... کار سر برم کنکور از بعد ميشه داريوش »

 خود به را کرداو حلقه کمرش دور پشت از را دستهايش و نشست مبل روي کنارش داريوش

 :بردوگفت گوشش اهلل رازير سرش کردو نزديک

 »....ميکنم کار دوتامون هر جاي من رنگی جوجه....  گفتم بهت هم قبال »

 .شد بلند جايش از و گرفت فاصله او از سپس

 ي خونه بريم پاشو....! بدهکاري من به خصوصی تدريس جلسه چند بابت هنوز تو رنگی جوجه »

 »....نيستم راحت شرکت توي کنم حساب باهات خوام می ما

 و دل درد و فيزيک ي مسئله دام ميان جايی ذهنش هنوز و بود نشده متوجه را او منظور که شيدا
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 :گفت بود کرده گير کمرش

 هم خودتت هاي پول از... نکنم درست برات شيرينی ديگه که گفتی تخودت... آخه ولی.... ميدونم »

 چيکار من خب... برم نميگذاري که هم سرکار...! بدم دستمزد بهت که ،نميشه ميدي بهم که

 »؟...کنم

 حاال که او رنگ صورتی لبهاي به نگاهی و برداشت ميز روي از را اش سوييچ و موبايل داريوش

 :گفت و تانداخ بود شده سفيد کمی

 دستت کار تا بريم بيفت راه و کن سر رو شالت زود....  من کار محل و شرکته جا اين جوجه »

 »...کنی حساب تصويه باهام بايد چطوري ميگم خونه برسيم...  ندادم

 »...بود افتاده دوزاريش تازه »فرناز قول به و بود شده صاف اش کوله و کج ريالی دو تازه

  

 تفرجی بزندو ها هيجده مثبت دنياي به سري اش مرغی مهندس همراه هم او نميآمد بدش خب

 ...باشد داشته کوتاه

 که اش مرغی مهندس از را نگاهش شد باعث در تقه صداي...انداخت سرش روي که را شالش

 ...!بگيرد بود شده بال روزها اين

 :گفت هميشه مانند محکم و رسمی پوشيدو را کتش داريوش

 »...لداخ بفرماييد »

 :گفتند و...شدند وارد کاغذ و پوشه تا چند با ساناز همراهش به و مهسا

 باشند داشته شما با ايی جلسه ميخواستند گرفتندو تماس ايی زنجيره فروشگاه از مهندس آقاي »

 »...کارخونه ي آينده محصوالت و مرغ خريد و همکاري براي

 :گفت و گذاشت پيش قدمی احمدي ساناز سپس

 »...باشه زيرش حتما شما امضاء بايد که هست هم پرونده تا چند مهندس آقاي »
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 :گفت شيدا به رو بود ايستاده ميز کنار حالی در داريوش گذاشت ميز روي هارا پرونده سپس

 »...ميريم بشه تموم کارم ميشی خسته.... بنشين شيدا »

 :گفت ميباريد ازآن هرتظا که لحنی و عشوه با ومهسا.... نشست دستش کنار مبل روي شيدا

 ي کوچولو داريم همی دور يه گاهی ها بچه از تا چند سانازو و من. ؟... پيدايی کم جون شيدا »

 »...باشی همراهمون هم تو ميشم خوشحال داريم دخترونه

 او که بود اين دهد ارتقا»جون شيدا» به »غربتی دختر» يک از را او ميتوانست که عاملی تنها خب

 !بود شرکت رييس همسر حاال

 هايش همی دور به را کبوترش مهسا که داشت کم را همين....!کشيد درهم را هايش اخم داريوش

 ...ببرد

 :گفت رسايش و محکم صداي با داريوش دهد پاسخ اينکه از قبل زدو رنگی کم لبخند شيدا

 »...شد دير بريم پاشو شيدا »

  

 :گفت آمرانه کردو مهسا به رو سپس

 براي و...بگيريد تماس باهاشون شما لطفا ميرسونم رو خودم »سه »تاساعت من اهريمظ خانوم »

 »....بگذاريد قرار»نيم و سه»

 رد کنان ويراژ داريوش پاي جلوي...  رو پياده توي سوار موتور يک...  شدن خارج شرکت از وقتی

 ...کرد می تصادف حتما.... داشت برنمی عقب به قدم يک داريوش اگر که طوري به..  شد

 ...!بود ايستاده ماشينش نزديک جايی...بود ديده را او هم صبح امروز

 ...آمد در پرواز به قلبش سوار موتور ديدن با شيدا

 در از...ميکرد تعيقبش جا همه...  بود شده پررنگ زيادي روزهاي اين موتورش با مرد حضوراين

 ...!بود مقصدش که جايی هر تا خانه
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 ...گفت می اش رغیم مهندس به بايد

 به بتوانی که نيست چيزي مرد غيرت» :ميگفت که بود گوشش توي هميشه فرناز حرف اين اما

 » ....! نباشی بعدش طوفان منتظر و بدهی قلقلکش راحتی

 ...!ميکرد تعريف بود شده درگير مزاحم دو با شاهين و بودند رفته سينما به... بارکه يک را اين

 و گذاشت اش زنانه هاي هورمون حساب به را آن....!  کبوترش ي پريده رنگ ديدن با داريوش

 :گفت

 »...حساب تصويه بريم بعد و بخوريم چيزي يه بريم بيا... نمونده روت به رنگ من ي جوجه »

 کرده سوارگير موتور مرد هاي چرخ ميان جايی ذهنش شد که هم ماشين سوار وقتی شيدا اما

 ...!بود

*** 

 بازگشته وبيهوده سخت ماراتونی از که داشت را ايی دونده حس آمد بيرون که.... کنکور جلسه از

 ...باشد

 ...بود نوشته بدتر هم یکالس ترم ميان امتحانات از حتی

 ....ميبارد برايت سخاوتمندانه زمين و آسمان از»بياوري بَد»  است قرار وقتی

  

 نمی راه از »زورو»  مانند رمانشقه هميشه مرغی مهندس اگر و....!بود مانده خواب صبح

 نمی راهش ديگر شدندو می درهابسته...!رساند نمی کنکور ي جلسه به موقع به را او....رسيدو

 ...!دادند

 لبخند آن با...!  صبحی سر که داشت کم را سوار موتور مرموز مرد بازار آشفته اين ميان فقط و

 ...!کند تعقيبشان نامتحا جلسه تا بکشدو را او کشيک محل توي مضحکش

 فرنازو... او به بودو شده مرموز ي غريبه اين حضور ي متوجه اخير روز چند اين در هم شاهين حتی
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 ...!نروند بيرون جان عزيز و سروي مامان بدون ميکرد تاکيد مدام

 مدام ميشدو باز »عمومی توالت» در روبروي درست که بود اش صندلی انگيزتر هيجان همه از و

 با جلسه آخر تا که بود انگيزش دل بوي منهاي اين و...!کردند می تردد آن در »ها ضعفی و غَش»

 ...بود قرين او

 اطراف به را سرش کردنش پيدا براي و نداشت رو به رنگ که کبوترش ديدن با داريوش

 ...ميچرخاند

 ...شد نزديک او به

 ...شد رد کنارش از سرعت با سوار موتور همان بازهم ناگهان که

 نثارش لب زير »ايی کله آشغال»...  است شر شورو پر جوانهاي همين از يکی آنکه خيال به اما

 .رفت شيدا سمت به کردو

 اگه...نزدي که رو...دار شک هاي سوال... دادي امتحان خوب...  بود چطور جوجه نباشی خسته »

 »...ها کشتمت خودک نشی قبول

 سوهانی مثل غريبه اين حضور... شنيد نمی هيچ وا و گفت می و گفت می اش مرغی مهندس

 ...آزرد می را روحش

 آنکه بی و که بود آورده گل شاخه چند برايش... شدن سوار از قبل اتوبوس ايستگاه توي هم ديروز

 ......رفت و گذاشت دستش توي را آن بزند حرفی

 ...شدند شهرداري زباله سطل نصيب که قرمزي رز گلهاي

  

 خط آن از يکی خيانت بود گفته بارها... شناخت می را اش مرغی مهندس هاي قرمز خط

 ...قرمزهاست

 او پاي به غريبه مرد که بگويد است سابقش زن خيانت فکريش ي زمينه پيش که مردي به چطور
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 ..ريزد می گل

 ...!بود فاجعه ته برايش کرد نمی باورش اگر و. 

 حاال و کرده برخورد محکم ايی ميله به... جري و تام کارتون در »تام»  مانند سرش کرد می حس

 ...!کند می جيک جيک ها جوجه سرش دور

 کولر جلوي سوخت می حرارات از که را هايش گونه..... حرف بی و ساکت راه طول تمام در و

 ....کرد نمی رهايش گرما حس هم باز اما... گرفت ماشين

 ...ميکرد همراهيش سکوت در کردو تعبير امتحان خستگی را او سکوت وداريوش

 ...برگشتند خانه به وقتی

 :گفت بود خريده داريوش که شيرينی ي جعبه ديدن با.... دلش ساده جان عزيز

 »..شد راحت خيالمون... شدي قبول ننه شکر رو خدا »

 :گفت ميزد لبخند پيرزن اين دلی ساد به حاليکه در داريوش

 »...مياد جوابش شهريور اهللشا انء نيست معلوم هنوز جون عزيز نه »

 :گفت بود نشسته مدرسه شلوار و مانتو همان با که شيدا به شدو بلند تخت روي از جان عزيز

 من هستيم مهمون ناهار عطيه ي خونه همه... نمونيد در پشت تا بيايد بودم منتظر...  ننه شيدا »

 »..بيايد کنيدو استراحت يکم هم قامت بلند سرو اين تو.... ميرم

 :گفت شدو بلند چوبی تخت ي لبه روي از داشت برمی را سوييچش حالی در داريوش

 »...شيدا دنبال ميام هم بعد... رسونمتون می من جون عزيز»

 :گفت ميکرد پهن سرش روي را اش مشکی چادر حالی در جان عزيز

  

 ياد نمی خوش رو خدا منتظره ساعت نيم کردم خبر آجانس... بيفتی زحمت به خواد نمی... ننه نه »

 »...بيايد بعد کند استراحت يکم هم شما...گردونم برش
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 ...رفت حياط در به عزيزجانش بدرقه براي که شيدا

 نگاه دو آن به که بود داريوش به چشمش يک حالی در آوردو گوشش نزديک را سرش جان عزيز

 :گفت ميکرد

 يه هم قامت بلند سرو اين بگذار...  برس خودت به يکم هم تو نيست خونه کسی که حاال...  ننه »

 »...محرمشی هم تو... مرده خرهباال...داره گناه...ببينه زنش از چيزي

 از را اش بردومقنعه ساختمان داخل به و گرفت را کبوترش دست داريوش رفت که جان عزيز

 :گفت نرم صدايی با بود کرده حلقه کمرش دور را دستهايش که حالی در آوردو در سرش

 »؟...شده ما نصيب شدي ماشين سوار وقتی از که ؟...چيه واسه هات اخم اين حاال جوجه ببينم »

 ...رفت می رژه ذهنش روي موتورش با که بود سوار موتور ي غريبه هايش اخم دليل

 :گفت کند منحرف بد افکار از را ذهنش اينکه براي و

 »؟...کنم انتخاب خودم ميشه »

 ...چرخيد می کبوترش صورت توي چشمانش که درحالی کردو جدا کمی خود از اورا داريوش

 :پرسيد متعجب

 »؟...جوجه...کنی انتخاب رو چی »

 :گفت بود شده خيره اش مرغی مهندس چشمان به حالی در شيدا

 من اون با قرار که ي وسيله و مُردن نوع ميشه...! کشمت می خودم نشی قبول کنکور اگه گفتی »

 »؟...کنم نتخابا خودم بکشی رو

 :گفت گونه ونجوا نرم آوردو او صورت نزديک را سرش

 »... بشه سست ام اراده پاي نکن کاري... دادم قول عزيزجون به...  جوجه »

 ...نشست او صورت روي نفسش گرماي که وقتی
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 ....!باشد موقت اگر هرچند است فراموشی براي گريزي هم هيجده مثبت دنياي فهميد

 می يکی به دست تو چشم از دور و پنهانی هم آسمان و زمين.... نچرخد مراد وفق بر که روزگار

 ....کنند

 موکل سال همان پاييز به باشد کنکور از بعد بود قرار که عروسی مراسم دبيا شوهر پدر فوت با

 .....شد

 و حرم نميا جايی دلش او رفتندو می مقدس مشهد سفر به خانه اهل تابستان هر روال طبق حاال و

 ...بود کرده گير رضا امام آقا اليیط گنبد

 ....بود تابستانی سرماخوردگی داشت کم ميان اين در که چيزي تنها و

 که...بود هايش استخوان درد همراه دردبه گلو ارمغانش و ريخته بهم را احوالش تمام موزيانه که

 بود مسافرانش از آن کردن پنهان در اش سعی تمام

 عازم که کسانی مانند بودو کرده جمع زود صبح از را بنديلش بارو فراوان ذوق و شوق با جان عزيز

 .شوند راهی تا.....بود خانه اهل منتظر حياط در سفرش چمدان سر،کنار به چادر هستند حج سفر

 می حياط خودبه با کشان کشان را رنگش آبی سبد که کرد نگاه سروي مامان به حسرت با شيدا

 راهشان ي توشه که است یسالم تنقالت و خوراکی از پر سبد درون که بود مطمئن داشي و....آورد

 ...شد می

 زيارت هم و بود گردش هم.... که خانوادگی سفر اولين در.... فرناز جديدشان همسفر و

 ...کرد می همراهيشان

 .آمد تر نزديک کمی شيدا ي گرفته و مغموم ي چهره ديدن با فرناز

 »؟....اومدي می ما با هم تو ميداد اجازه خان ريوشدا ميشد کاشکی »

 که بزندوقتی حرفی اش مرغی مهندس حرف روي نتوانست اما... بود زيارت دلتنگ هم خودش

 »....ميريم دوتايی خودمون بعدا... بري نميخواد تو»  گفت
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 با حتی حوصلگی بی از که کشيد اش شانه روي پريشان موهاي به دستی و انداخت باال ايی شانه

 ...بود نکرده جمع را آن ايی گيره

  

 ...» ديگه نداد اجازه داريوش ولی بيام دارم دوست خيلی »

 :گفت مصنوعی هرچند لبخندي با.... نکند ناراحت را مسافرانش اينکه براي سپس

 بار اين من سوغاتی فقط.....  کرده فرق شرايطم منم خرهباال... بگذره خوش بهتون بريد »

 »...باشه تر وصبايدمخص

 ريخت می افتخار چشمانش از ميکردو نگاه خودش ي پروده دست به وافري حض با سروي مامان

. 

 رو پرويز هم روز يک من که شاهده جون عزيز... باشه داشته رو مردش هواي بايد زن...  آفرين »

 »...بودم همراهش جا همه و نگذاشتم تنها

 و کشيد طالش سر به دستی و گذاشت زمين روي را آن بردو حياط در کنار به را ها چمدان آقاجان

 :گفت

 »...ميشه دچار من سرنوشت به هم بيچاره خان داريوش اون حساب اين با پس»

 :گفت و گشود را حياط باز نيمه در...  زنان نفس نفس شاهين سروي مامان اعتراض از قبل و

 »...منتظره کوچه سر... اومده آژانس بريم بشيم آماده »

 :گفت گوشش در آهسته خداحافظی وقت جان عزيز و رفت شان بدرقه براي قرآن و آب با شيدا

 ولی....داد قول من به عروسی هرچند،شب... قامت بلند سرو اون ي خونه ميري امشب از ميدونم »

 عروسی تا هم و نشکنه دلش هم که بده خرج به سياست تو..... محرمشی هم تو و مرده خب

 !بشه حفظ بينتون هاي حرمت

 سيراب ازظاهرت دلش چشم بگذار برس خودت به خونش ميري...  ها نکنم سفارش ديگه ننه
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 راحت سرونازهم منو خيال بگذار... ميشه طالبت بيشتر اينجوري دار نگه هارو حريم ولی... بشه

 کنم بخورفکر آشپزخونه ميز روي گذاشتم ات گرفته صداي اين براي هم جوشونده يه....باشه

 از مارو و بزن زنگ شاهين به خريده تلفن اين برات شوهرت که هم حاال... باشی سرماخورده

 »....نگذار خبر بی حالت

 زده شتاب تندو فرناز و سروي مامان سرش پشت و عزيزجان شد بلند که شاهين اعتراض صداي

 .شدند رد قرآن زير از

  

 »...ها رفت قطار ديگه باشيد زود بابا »

 ...بردند هايشان چمدان همراه هم را او دل و...رفتند که نهخا اهل

 ...بود خالی ميکرد تصور که آنچه از بيش جايشان

 ..جداشد حرم مسافران از فکرش موبايلش زنگ صداي با

 مشتاق چقدر دانست می اينکه وجود با و داشت پا يک مرغش که همان بود اش مرغی مهندس

 »نه» :گفت کالم يک فقط مصرانه اما است سفر اين

 اش شانه و گوش ميان جايی را گوشی ميکرد جمع را شاهين هاي پاش و ريخت که ودرحالی

 :گذاشت

 »...خير به صبح سالم »

 .بود دلخوري کمی هم اش چاشنی و... گرفته صدايش کبوترش

 »؟...رفتند تیسالم به... خودم ي جوجه به سالم »

 »...شدند راهی پيش ساعت نيم بله »

 :گفت نياوردو خودش روي به اما.کند تصور را آويزانش هاي لب توانست می دهندي

 ...ما ي خونه ،بري دنبالت فرستم می ديگه ساعت نيم تا رو شرکت ي راننده... شو آماده پس »
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 »...منتظرته ناهار براي پري مامان

 ... !نداشت تمامی اش مرغی مهندس هاي گويی زور

 ...ميخواست تنهايی کمی دلش

 »...ميام خودم و گيرم می آژانس بعد و کنم جمع هامو وسايل دارم کار خونه يکم من داريوش »

 ...ميزد حرف دلخور و حوصله بی هنوز تحملش کم ي جوجه

 ».... ميام بشه تموم ظهرکارم از بعد منم...  بيا آژانس با حتما فقط... باشه »

 .کرد کوک يازده ساعت براي را موبايلش ساعت خوردو مسکن يک کرد قطع که را تلفن

 ...!کرد می پرواز اليیط حرم سوي به خوابهايش.... شايد خوابيد می بايد

  

*** 

 سايه به سايه که داشت کم را سوار موتور مرموز ي غريبه حضور فقط هايش حوصگی بی اين در

 ...!کند همراهيش آژانس ماشين ي

 کوتاه فوکولی شاهين قول به را موهايش کردو می نت به سياه لباس غالبا که بلند قامتی با پسري

 ....بود کرده

 ...!ميکرد همراهيش بودو نشسته موتورش ترک ديگري تر نقش ريز مردي نبود تنها امروز

 :گفت و داشت نگه کوچه سر درست بود سفيد موهاي با پيرمردي که راننده

 برو خودت رو راه بقيه ميشه اگه شهک نمی رو يیباال سر اين من ي قراضه پرايد شرمنده دخترم »

 »...سرحال و جوونی ماشااهلل

 ...آمد نمی خوشش بود ساکتی و خلوتی خاصيتشان که شهر يباال هاي کوچه اين از هيچگاه

 ماليم نسيمی همراه به تابستانی گرماي رخوت در که کوچه ي کشيده صف درختان از را نگاهش

 .گرفت ميجنباند سر
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 سرکه و سير مثل دلش شد پياده ماشين از کردو حساب را آژانس ي کرايه که وهنگامی

 ...ميجوشيد

 .... گرفت پيش را برگشت مسير زدو دور آژانس ي راننده

 ....شد کنده جا از قلبش موتور صداي با که

 ....کرد دويدن به شروع را يیباال سر دوان دوان

 با داشت آن ترک که مسافري همراه وشپ سياه ي غريبه که بود نرسيده راه ي نيمه به هنوز اما

 .کرد ترمز پايش جلوي موتور

 در درختی سايه زير به کشيدو را شيدا دست زدنی هم به چشم در شدو پياده موتور از آنی به و

 را او بازوي دستش دو وبا...کرد مماس او با را بدنش تمام بردو نداشت ديد خيابان به که جايی

 مشامش ميداددر تندي سير بوي که هايش نفس که برد نزديک چنان را سرش و گرفت محکم

 ...نشست

  

 .بود شده سلب ازش کشيدن نفس قدرت که آمده در پرواز به بدنش از روح ميکرد حس

 :گفت کننده مشمئز صدايی با بود شيدا گردن در همچنان سرش که حالی در پوش سياه ي غريبه

 »...!خوردنت به کنم شروع کجا از... شبم و روز وارکخ شدي وقته چند ميدونی جيگر...  جوووون »

 پايش وسط چنان کردو بلند را راستش پايش بعد دادو هل عقب به را او کمی دستش دو با

 ..بود شده خم درد از پوش سياه ي غريبه که کوبيد حساس جاي همان درست...

 .دهد جواب راحتی اين به کرد نمی وفکر...بود ديده اکشن هاي فيلم ازاين يکی در را اين

 ...ميدويد داريوش ي خانه سمت به وقتی

 :گفت می ميزد قهقهه که حالی در که.... شنيد را ديگري مرد صداي

 ».کرد استقبال ازت خوب... »اسی آقا» جونت نوش »
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 .نداشت رو به رنگ ميزدو قرار بی قلبش هيجان شدت از فشرد می را زنگ و رسيد خانه به وقتی

 گرماي و کوچه يیباال سر حساب به را آن اش خسته هاي نفس و پريده رنگ ديدن با پري مامان

 ...رفت استقبالش به آلبالو خنک شربتی با و گذاشت تابستان

 روزگارش روي را سياهش ي سايه که پوش سياه ي غريبه اين از بايد نداشت تامل جاي ديگر

 که سختی ازروزهاي و نشست پري مامان دل درد پاي اما.... گفت می داريوش به بود کرده پهن

 .شد پشيمان بازهم... شنيد بيشتر گذاشته سر پشت داريوش

 دعا» :گفت دل در فشردو می دست در را بود آويزان خانه کليد از حاال که را کبوترش که حالی ودر

 »...بگذره خير به...  برام کن

 ...خوابيد قدري خوردو مسکنی ناهار از بعد

 کم ذهنش در پوش سياه ي غريبه کابوس و....بود تر حال سر کمی شد بيدار بخوا از وقتی

 .دارد نگاه رنگ کم ذهنش پستوي در راهمچنان آن کرد می را اش سعی تمام و.... رنگ

 داشت زمان اش مرغی مهندس آمدن تا ساعتی يک...  انداخت اش مچی ساعت به نگاهی

 ...کارببندد به را جانش عزيز تانصيحت

 ...کرد انتخاب ديبا شوهر پدر فوت احترام به ايی سرمه لباس حمام از بعد

  

 ...داشت گرد ايی يقه و کوتاه هاي آستين که حرير جنس از پيراهنی

 با کردن خشک از بعد را موهايش نهايت ودر...دلبري اين چاشنی رنگی صورتی ماليم وآرايش

 گوشش تاانتهاي آن بلندي که هايش چتر از اي تکه و انداخت چپش ي شانه روي و بافت سليقه

 .انداخت صورتش روي را ميرسيد

 اش بينی ي تيغه روي را اش طبی وعينک بست می را کتاب که حالی در... ديدنش با داريوش پدر

 :گفت کردو جا به جا
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 »... داريوش حال به واي بردي که رو پيرمرد منه دل خانوم عروس »

 خواهی عذر با...بود ديبا شوهر مادرش با اتاطالع تبادل درحال که حالی در او ديدن با پري مامان

 :گفت آهسته و گرفت تلفن گوشی دهانی جلوي را دستش... کوتاهی

 هاي خريد رفته و ميکنه پارک رو ماشينش داره پارکينگ توي داريوش....  شدي خوشگل خيلی »

 »...بريز براش يخچال از خنک شربت يه برو باال بياره رو خونه

 ...رابست در و رفت اتاقش به سيار تلفن همراه سپس

 جعبه يک و ميوه ي کيسه کلی با را داريوش بست را يخچال در و کرد پر که را شربت ليوان

 ...ديد روبرويش بزرگ شيرينی

 ...بود نشسته لطيفش سفيدو پوست روي که ايی سرمه حرير آن در کبوترش ديدن با داريوش

 تاب و پيچ پر ميخورد تاب تزيينی صورتش روي که مويی طره به ودلش... شد چشم تن ي همه

 .ميچرخيد

 . گذاشت آشپزخانه ميز روي شيرينی ي جعبه همراه هارا کيسه

 گشاده روي با و اخم بدون. بود دلبري هم آن و ميکرد عمل را عزيزجان نصيحت اولين بايد حاال

 :گفت

 »....اومدي خوش... نباشی خسته سالم »

 . گرفت سمتش به را شربت ليوان سسپ و

  

 خواستن از پر دلش ديد که را او ي گشاده روي و خندان لبهاي انتظارش خالف بر داريوش

 دور را شدودستهايش نزديک او به کمی گذاشت ميز روي و گرفت دستش از را شربت ليوان....شد

 .بوسيد را اش گونه نرمی به زدو حلقه او کمر

 بعد سفرمون اولين ميدم قول... من اخالق خوش هالکتم نکنی هم دلبري.. .. رنگی جوجه سالم »
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 »...بخواي که روز هرچند... باشه مشهد به سفر... عروسی

 .شد خيره چشمانش به کردو جدا خود از را او کمی سپس

 »؟...کنی می دلبري و هالکتم ميدونی »

 و محبت رام مرد »ميگفت فرناز به گاه بی و گاه که فهميد می را جانش عزيز حرف معناي حاال

 »...زنشه خوشه زبون

 آشپزخانه وارد کردو تصنعی ايی سرفه توجه جلب براي که پدرش صداي شنيدن با داريوش

 .نشست ميز پشت صندلی روي و شد جدا او از شدبالفاصله

 ...رفت اتاقش به و گفت کوتاه خيري به شب داريوش پدر شام از بعد

 ادامه بود مانده کاره نيمه شام از قبل که ديبا مادرشوهر با را اش ناگفته هايحرف به پري مامان و

 ....!ميداد

 او سفيد و کشيده پاهاي روي نگاهش مدت تمام.... نشست کنارش آوردو چاي برايش شيدا وقتی

 :گفت کبوترش به رو و نياورد تاب آخر ودر بود مانده خيره

 ».بدم نشون بهت بريم بيا اتاقمه توي خريدم برات چيزي يه پاشو جوجه »

 ....!نداشت را صحنه اين انتظار خب....داريوش اتاق به.... ورودش محض به

 دوتا همراه به بود کرده پهن تخت پايين تميز رختخواب دست دو سليقه نهايت در پري مامان

 ...!نفره دو پتوي يک فقط و بالشت

 ...بود شده فراوان هايش هيجده مثبت و.. . رقصيد می نزده روزها اين اش مرغی مهندس اين

 ...!نداشت ها پاش و ريخت اين به نيازي و

  

 کادويی ي بسته يک آن داخل از و رفت اش دستی کيف سمت به بست را اتاق در وقتی داريوش

 .گرفت بود ايستاده رختخوابها پايين مستاصل که او سمت به آوردو بيرون
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 »؟...يادم خوشت ببين کن باز رنگی جوجه »

 ...زد برق چشمانش کرد باز را کادو وقتی شيدا

 ...بودند پرواز حال در که سفيد کبوتر دوتا با قرمز کوتاه آستين تيشرت يک

 »؟...کنی پيدا رو طرحی همچين تونستی چطوري....  خوشگله خيلی اين.... ممنونم داريوش واي »

 :گفت کردمي نگاه او خندان ي چهره به وافر حض با که حالی در

 توي... هستی مخمليت کبوتر عاشق و... داري دوست قرمز دونستم می رنگی جوجه نداره قابلتو »

 و ميدي سفارش و ميکنی انتخاب نظر مورد عکس همراه رو تيشرت که هست سايت يه اينترنت

 »...فرستند می آدرست به کنندو می چاپ برات نظر مورد طرح همون با رو تيشرت همون هم اونها

 را آن رج به رج آورد،و رابيرون اش شده بافته موهاي پايين رنگ قرمز کش بردو دست داريوش

 ..کرد رها اش شانه روي نهايت در کردو باز

 ...بودند آمده در پرواز به رنگشان قرمز دنياي در که بود سفيدي هاي کبوتر محو همچنان وشيدا

 ...برد تر جلو را سرش کمی کشيدو او سفيد هاي بازو راروي دستش داريوش

 :گفت نشست می کبوترش صورت روي هايش نفس ودرحالی

 عزيز به...شفاف و صاف گله، برگه مثل پوستت ميشه حالم به خوش خيلی... ميگه راست ديبا »

 »...!ندادم قولی هيچ خدا شکر اش بقيه براي ولی... دادم قول رو بخشی يه جون

 :گفت برد می فرو او بوي خوش موهاي ميان را سرش که حالی در سپس

 »...بشيم زدن مسواک خيال بی امشب چيه نظرت.... رنگی جوجه »

 ....!کرد تجربه تر رنگ پر کمی شب آن را هيجده مثبت ديناي که بود اينگونه و

*** 

 . بود باليش مرغی مهندس خالی جاي آمد چشمش به که چيزي اولين شد بيدار خواب از که صبح
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 .بود نشسته او سر جاي به بالشتش روي که کاغذ يک و

 ...!خودم خجالتی ي جوجه به سالم »

 »توليد خط »خريد براي بايست می امروز بگم بهت کردم فراموش که بودم تو گيج اونقدر ديشب

 ...برم فرودگاه بايدبه و دارم پرواز هم زود وصبح... کنم سفر رامسر به کارخانه يک

 ..کنم بيدارت که نيامد دلم و بودي نازي خواب

 ... خونه ميام و ميزنم شرکت به سر يه.... دارم برگشت بليط ظهر از بعد براي

 ....باشم داشته تماس باهات نميتونم شلوغه خيلی سرم امروز

 خيالم تا.ميکنم باز برات بانک عابر يه فرصت اولين در.... کامپيوترگذاشتم ميز روي پول يکم برات

 بشه راحت

 مامان با نيست خوب حالت اگه... ميخوري سرما داري ميکنم فکر بود گرفته تصدا يکم ديشب

 »...بينمت می شب.... نظيرمن بی ي جوجه باش خودت مواظب....دکتر برو پري

 تر محکم را ديوارعشقش ميکردو رديف دلش روي را محبت خشت خشت اش مرغی مهندس

 ...ميکرد

 .پيچيد می اش ليلی دوره به وار مجنون پيچک مثل خلوت در که بود مرغی مهندس اين هالک او و

 بلند جايش از شد راحت مسافرانش رسيدن سالم بابت از خيالش و گرفت تماس شاهين با وقتی

 عروس بايد جانش عزيز قول به.رفت سالن به و.گذاشت ايی گوشه و.کرد جمع رختخوابهارا شدو

 پري مامان حاال و» ....ميديد را کدخدا دم لاو ميبايست ده چاپيدن براي» ميشدو پسند شوهر مادر

 ...!ميکرد ايفا را کدخدا همان نقش حرافش

 ...کرد رفتن عزم سه ساعت حوالی ظهر از وبعد

 :گفت بود ايستاده در کنار آماده که او ديدن با پري مامان

 يديکش زحمت همه اون هم ناهار... نيست جا روت و رنگ ؟...مادر...  ميري کجا جون شيدا »
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 ».!  نخوردي رو کردي درست

  

 زوق زوق درد از هايش استخوان تمام بودو افتاده دوران به درد شدت از سرش... گفت می راست

 ...کردند می

 ....رفت می دکتر يه به هرچيز از قبل بايد

 :گفت و پوشيد را هايش کفش

 هم سر يه ميرسه ظهر از بعد گفته داريوش شرکت برم ميخوام... نداشتم ميل پري مامان ممنون »

 رو عشقم هاي مرغ قفس خونه برم سرهم يه بايد... نديدمش که وقته چند ميزنم لطفی خانم به

 ...بيارم

 نکرده خدايی گربه ميترسم خونه داخل بگذارمشون... بردارمشون حياط از که رفت يادم ديروز

 »...بياره سرشون اليیب

 :گفت شتدا می بر را تلفن که حالی در پري مامان

 هالک گرما از....بگيرم آژانس برات کن صبر... بري تنها گذاشتم نمی وگرنه خوابه اردالن مادر »

 ...» ميشی

 با بود داد تکه موتورش به که حالی در خيابان ي گوشه سوار موتور ي غريبه رسيد شرکت به وقتی

 ...ميکرد نگاهش دور از مضحکی لبخند

 نحسش حضور متوجه که اوست همراه سياهش ي سايه ؟....راه کجاي از دقيقا دانست نمی او و

 ...نشده

 ...کرد او از شوري پر استقبال....  هميشه مانند قلب خوش لطفی خانم

 کرده پيدا ارتقاء »مهندس خانوم»  به... پروفسوري ريش محسنی براي خالی »قلی»  از حاال و

 ...شد می بلند پايش جلوي بودو
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 و چرخ مثل انگشتش سر که نشو غافل روزگار بازي از:» گفت می که داشت حق سروي مامان

 »..گرداند می را تو فلک

 او به نگاهی لطف سر از بکندو موبايلش از دل محسنی ايستادتا می دقيقه چند بايد اين از پيش

 ....!بياندازد

  

 ...!ديد می فاتحانه باال آن از را همه و بود رسيده اوج به فلک و چرخ اين در او حاال و

 :گفت محسنی

 تشريف کنم باز رو اتاقشون در خواهيد می اگه منه دست مهندس اتاق کليد مهندس خانوم »

 را اش مرغی مهندس خالی صندلی و ميز»...بياورند تشريف هم ايشون تا کنيد استراحت ببريد

 .... نداشت دوست

 »...بمونم لطفی خانوم کنار جا همين ميدم ترجيح ممنونم »

 ....آمد بيرون شيدا صداي شنيدن با حمودم

 » او حرف روي مهندس بودو شده تبديل آنها اقبال و شانس بليط روزهابه اين پرستو قول به که

 می پوشی چشم را محمود ي بهانه بی و بهانه با و درشت ريزو هاي مرخصی مدام آوردو نمی »نه

 .ميکرد طی را داريشبار پايانی روزهاي تپلش گردو پرستويحاال و.... !کرد

 »؟...خوبند خانواده چطوره حالتون...  خانوم شيدا سالم »

 :گفت شدو بلند جايش از مودبانه ديدنش با

 شد فارغ جون پرستو ءشااهلل ان....  هستم پرستو از احوالتون جوياي حقانی آقاي.... منه از سالم »

 »...خدمتون ميام مهندس آقاي با حتما

 اتاقش به کردو خداحافظی کوتاه شدند خارج همزمان اتاقشان از که ساناز و امهس ديدن با محمود

 ....برگشت
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 يک را شيدا کردو می آبروداري مرغی مهندس جلوي فقط بودو تلخ گوشت همچنان مظاهري مهسا

 ...نميکرد چپ لقمه

 داخ رضاي براي هم گاهی کردو می رفتار تر سياست با ترو ماليم احمدي ساناز دوستش اما

 .... ميشد لبهايش مهمان لبخندي

 زهر تلخی به که زبانی با و گذاشت محسنی ميز روي را پرونده چند بگويد یسالم آنکه بی مهسا

 :گفت بود مار

  

 مهندس پيش ي دفعه مثل و بشه وگور گُم ندارم حوصله بايگانی براي هاروبفرست پرونده اين »

 »...کنه بازخواستم

 ...برگشت اتاقش به کند نگاه شيدا به آنکه بی سپس و

 :گفت شدو نزديک کمی ساناز

 سر روز يه.... نيست دلش تو هيچی وگرنه... مغروريه دختر مهسا... ها نگيري دل به برم قربونت »

 »؟...ميزنيم حرف باهم فرصت

 اختصاص او به را روزش يک بخواهد که نبود برايش دلچسبی چندان موضوع مظاهري مهسا خب

 »...آمد می خوشش نشست می اش گونه روي خنده هنگام که هاي چال آن و ساناز از اام... دهد

 :گفت زدو لبخندي

 »...بزنيم گپی يه باهم روز يه... ميشم خوشحال »

 ...برخاست جاي از احترامش به مهران ورود با

 هم آن ت،ميگف خانوم شيدا او به »دختره اين»  لفظ جاي به بودو شده متفاوت هم عليزاده مهران

 ...غليظ

 داشته تاخير کم يه داريوش پرواز کنم فکر...!طرفها اين از اومديد خوش خانوم شيدا سالم »
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 »...نشيد معطل تا کردم عرض جسارتا...باشه

 »....برسونيد سالم مادرتون به خونه ميرم من پس مهندس آقاي ممنون »

 ميرفت در سمت به کردو تشکر مشطع خوش چاي بابت لطفی خانوم از و برداشت را کيفش شيدا

 :گفت ساناز که

 ميرسونمت و ميام همراهت ميکنم جور و جمع رو کارهام منم...  کنی صبر ربع يه اگه جون شيدا »

 »؟....موافقی ميزنيم حرف هم راه تو خونه

 ...بگويد نه وشوق ذوق همه اين به نيامد دلش اما نبود که موافق

 »....مونم یم منتظر نداره ايرادي باشه »

  

 محسنی به ميکرد ترک را شرکت سرعت به که حالی در کوتاهی خواهی عذر کردوبا تلفنی مهران

 :گفت

 افتاده وليچر روي از هم حاال و رفته گذاشته جديدمادرم پرستار.... خونه ميرم من محسنی »

 »....زمين

 هم مثبت کارهاي گاهی و....نميشد طی دختربازي به وقتش تمام هم عليزاده مهران مهندس خب

 .ميکرد

 ....انتظار دقيقه پنج و چهل با شد مصادف احمدي ساناز ربع يک

 گرفت می شيدا دستهاي حالی در شدو خارج اتاق از»  فيتان شيتان» ساناز که بود کرده رفتن عزم

 :گفت محسنی به رو... کشيد می خودش دنبال اورا

 هم تاکيد حتما ،و رفت وقت آخر که ميگی ندسمه به... کن رد ساعتی مرخصی برام محسنی »

 »...بيرون رفت جون شيدا گلش باخانوم ميکنی

 به بايد که بود کرده پيدا هم را»  تردد کارت»  حکم... مقام ارتقاء بر عالوه که بود فهميده حاال خب
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 ...!ميدادند نشان نظامی حکومت وقت

*** 

 !کرد می رانندگی مهارت با و... داشت رنگ آلبالويی شيش و دويست يک ساناز

 می باز نيمه تا ترس از شيدا دهان که کشيد می اليیتبحر با ها ماشين الی البه از چنان وگاهی

 .ماند

 می فراتر گامی هم گاهی و کشيدند می سوت برايش گاهی ها تر ژيگول رالی نمايش دراين و

 .فرستادند می بوس رفتندو

 .بود ناسزا و فحش.... ميشد نصيبش یتاکس هاي راننده از چيزي تنها اما

 ...کشيد می سيگار هم ايی حرفه و خوب دررانندگی تبحر از غير به ساناز

 .ميکرد جلب راحتی به را کناريش ماشين ي راننده توجه قرمز چراغ پشت که چنان

  

 قاطی نوبرش کارمند دو اين با زياد ميکرد سفارش او به مدام که داشت حق اش مرغی مهندس

 ...!شودن

 کارمند دو همان از يکی همراه اش جوجه که ميدادند خبر او به باد همراه به محسنی اگر حاال و

 هاي مرغ مانند سرش شک بی... اند رفته »رالی» به تهران شلوغ هاي خيابان در ممنوع

 .بود تنش روي مرغداريش

 سرانجام و.کرد رو زير ها بهانه دنبال را ذهنش و...ميگرفت تصميم احساساتی نبايد شد پشيمان

 .شد موفق

 :گفت کردو کشيد می سيگار هم ميجويدو آدامس هم که ساناز به رو

 پيش برم ميخوام سرماخوردم يکم کنيد پياده درمانگاه يه کنار رو من ميشه اگه خانوم ساناز »

 »...کنيم می صحبت ديگه مناسب فرصت يک انءشااهلل دکتر
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 حالی در کردو پرت خيابان به را آن دادو پايين کمی را شيشه زدو عميقی پک را سيگارش ته ساناز

 :گفت ميکرد کم را سرعتش کمی که

 ».... بزنيم حرف هم با دنج شاپ کافی يه برم ميخواستم تازه من چرا... اوا »

 :گفت و رفت سرعت خط به ميزد راهنما که حالی در سپس

 »...شفاس دستش... نداره حرف رشکا پيشش ميريم هم با دارم سراغ آشنا دکتر يه »

 :گفت صادقانه شيدا

 به... سرماخوردم... باشه حاذق پزشک يک به نياز که.. نگرفتم که سرطان لطفتون از ممنونم »

 »!سادگی همين

 :گفت بود کرده پر را ماشين آلود دود فضاي تمام اش خنده شليک که حالی در ساناز

 زمونه دور اين توي....هستی پيله شيله بی و ساده خيلی شده ات شيفته داره حق مهندس خدا به »

 »...بودم شده دوست تو با مهسا از قبل کاشکی...جواهري تو ميشن رنگ هزار ها آدم که ايی

 .کرد پارک پزشکان ساختمان روبروي را زدوماشينش راهنما سپس

 :گفت ميشد پياده ماشين از وقتی

  

 دکتر اين و خودم ي شده شکراب ي رابطه شده که هم تو ايهو به ميخوام...جونم ايی بهانه تو »

 ».کنم درست گيررو سخت

 پر عملی دماغ منشی يک پزشکان هاي مطب تمام مانند بودو کالس با و شيک زيادي دکتر مطب

 ....!داشت زدن حرف دار کش به عجيبی ي عالقه که...بود آن جهازي سر هم افاده و فيس

 ....ميدرخشيد نور زير صافی از که صورتی با ومرتب شيک دوبو باال قد خوش آشنا دکتر

 عريض و طويل ي نسخه يک شيدا ي معاينه از بعد و گرفت ناديده را ساناز ابتدا ورود بدو در

 ...شد آن چاشنی پزشکی ي توصيه چند آخر در کردو رديف برايش
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 ماندگار داشت، نمی بر اآشن دکتر از چشم که حالی سانازدر اما.....آمد بيرون اتاق از شيدا

 همراه به لبهايش بودو شده پاک کامال قرمزش رژلب که حالی در.... آمد بيرون بعد ربع ويک...شد

 ...!خنديد می چشمانش

 کرده حساب لباس خوش و تيپ خوش دکتر اين با چگونه ساناز بداند تا بود مشتاق واوهمچنان

 ....!نگرفت راهم دکتر ويزيت پول شدو بلند جايش از احترامشان به عملی دماغ منشی که

 .شود پال و پخش ذهنش در هيجده مثبت دادتاافکار تکان را سرش

 ايی وسيله امروز که.... ميرساند گوشش به باد اگر که افتاد اش مرغی مهندس ياد به هم باز و

 بنصي هم گوشش ي بزرگه تکه....  شده پسرش دوست به ممنونعش کارمند »کدورت رفع» براي

 ...!ميداد قورت درست راهم گوشش بزرگه تکه همان که چرا.نميشد خيابانی هاي گربه

 وضوح به اش چهره پيامکش خواندن با و...بود پکر کمی و نداشت را اوليه شادابی ديگر ساناز

 ...!شد درهم

 .کرد پارک کنارخيابان در زدو راهنما ساناز رسيد که شان کوچه سر

 شيشه پرتقالی آب همراه به را شيدا هاي دارو ي کيسه و رگشتب عقب صندلی سمت به سپس

 :گفت و...گذاشت شيدا پاي روي و برداشت ايی

 به روزگار ولی...باشيم داشته هم با رو بيشتري وقت و ميزديم حرف باهم بيشتر داشتم دوست »

 »...بوده رطو اين که من براي حداقل...ميکنه رو خودش کار و نداره کاري آدمها خواست و ميل

  

 آن دلش، کنج در و...نبود سرخوش و غم بی ميداد نشان که چنان آن هم احمدي ساناز اين خب

 .داشت غمی دلش هاي گوشه

 :گفت صادقانه هم باز و برداشت داروها همراه را کيفش شيدا

 که ممنونم شدم خوشحال باهاتون صحبتی هم از ولی... بود خاص روز يه امروز من براي نميگم»
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 خانوم مهسا دوستون با تشابی اصال شما... برديد تيپتون خوش البته و حاذق آشناو دکتر پيش منو

 »...!نداريد

 :بودگفت شده خيره روبرو به که حالی ودر نشست لبش روي تلخی لبخند ساناز

 يه هميشه... داريم زيادي ومشترکات... هستيم دوست هم با دبيرستان دوران از مهسا و من »

 .دارم اون سر صدقه از هم کارو همين حتی.هستم محبتهاش مديون يیجورا

 هميشه و برميگرده پيش سالهاي به ما دوستی که هستيم قديمی دوستاي مهران و مهسا و من

 .داشتيم رو همديگه هواي

 .کرد پا و دست مهسا براي مهران هم کاررو اين

 می خوشش فروغی مهندس از... شیب مهندس آقاي زندگی وارد تو که اين از پيش خيلی مهسا

 ...آمد

 ...ميکنه فرق ديگري با عاشقی براي هرکس» دل» معيار خب ولی ببره رو دلش کرد سعی خيلی

 آنچنانی هاي لباس و عشوه با ماه چندين مهسا که کردي کاري سادگيت تمام با تو نهايت در

 »...بده انجام نتونست

 :گفت و تگذاش کيفش داخل را داروهايش کيسه شيدا

 کارمندان با من نمياد خوشش مهندس آقاي ولی ميکنم عرض خدمتون جسارتا...  خانوم ساناز »

 »...کنم رد رو دعوتتون نتونستم هم بار اين برم بيرون و بگيرم گرم شرکت

 :گفت و گذاشت داخل نی کردو باز را آبميوه در ساناز

  

 بخور رو پرتقال آب اين دوستی اين امخت حسن براي حداقل بريم شاپ کافی نشد که حاال »

 مهران به که شنيدم مهندس آقاي از ديروز...خوبه سرماخوردگيت براي و داره »سی»  ويتامين

 »باش خودت مواظب تنهايی که حاال سفر رفتند ات خانواده ميگفت
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 .کرد باز را گلويش راه پرتقال آب خنکی نوشيد که جرعه چند

*** 

 ... گرفت را اش مرغی مهندس ي شماره بار چندين براي... . خانه در به رسيدن تا

 ...بود خاموش موبايلش همچنان که

 جفتش که ديد قفس کف جان بی را عشقش مرغ...وقتی جداشد بدنش از روح... انداخت که کليد

 ...!ميريخت اشک صدا بی بودو نشسته عزا به خاموش و ساکت سوگش در

 ....!داده دست از را عزيزي گويی نداشت را صحنه اين ديدن تاب...شد مچاله سينه درون قلبش

 ...شد داخل کردو باز را ساختمان ورودي در و انداخت کليد

 ...بودند حرکت در مدام رويش پيش اشياء بودو شده دچار نامنظم دورانی به سرش تمام

 هزار به رو که قلبش ضربان... انداخت زمين روي جا همان آوردو در را اش مانتو گرما شدت از

 به بود کرده تن به صبح که اش مرغی مهندس ي هديه» رنگ قرمز شرت تی »وکبوترهاي رفت

 ...!نفهميد چيزي ديگر آمدند در که پرواز

 "پنجم فصل"

 .کرد باز را چشمانش قهرمانش هميشه مرغی مهندس صداي با

 حاال و افتاده ايی الهچ داخل دويدن ساعتها از بعد ميکرد حس ميدادو آزارش نوري کوچکترين

 ...آمده بيرون چاه قعر از سالم

 .نداشت را نور تحمل ميکردو درد شدتت به سرش

 را معنايش او کردو می تکرار را سوالی مرتب که شنيد می نامفهموم را اش مرغی مهندس صداي

 ....فهميد نمی

  

 به زحمت به اندکی کردو نزديک او لب به پاچه دست رو قند و آب غليظ شربت ليوان داريوش
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 .داد او خورد

 حواست شيدا... بياد اورژانس ميزنم زنگ وگرنه بياد جا حالت تا بخور قند آب اين از يکم... شيدا »

 »....ميگم چی هست

 ...شد می بسته و باز که ميکرد نگاه اش مرغی مهندس دهان به ومنگ گيج نبودو حواسش

 ...شد تر هشيار کمی خورد را قند آب که جرعه چند

 :گفت و کشيد اش پيشانی به دستی داريوش

 »... دکتر بريم پاشو.. ميسوزي تب توي داري »

 :گفت بود رفته وار و شل که صدايی با جان بی شيدا

 »...کيفمه توي داروهام... دکتر رفتم نيست نيازي »

 .کرد باز را آن و برداشت مبل روي از را کيفش سرعت به داريوش

 به بود اش مرغی مهندس ي سينه روي سرش که حالی در بعد لحظاتی... دخور را مسکن وقتی

 .رفت عميقی خواب

 ...نداشت تمامی هايش کابوس

 سالخی را عشقش مرغ که ميديد را پوش سياه ي مردغريبه آنها همه ودر... رنگ کم و پررنگ

 ...ميخندد او با و اندازد می گردنش در دست گاهی و کرده

 ....است ديده واقعيت رادر آن گويی که ميرسيد نظر به واقعی هايش کابوس آنقدر

 .کرد می فرو حلقش در کمپوت و ميوه آب مدام چرخيدو می دورش »وار پروانه»هم پري مامان

 سوي از صدايی کوچکترين با بودو سرش يباال را گذشته شب تمام اش مرغی ومهندس

 .ميشد بيدار خواب از کبوترش

 .بود افتاده جان بی رنگ سفيد قفس کف که بود عشقی مرغ پی ذهنش تمام واو

 :گفت کردو نگاه شيدا به نگران داريوش پدر
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 بازم دکتر رفتی می کاش اي.. نبود عادي سرماخودگی يه اين ميکنم فکر...  خانوم عروس »

 »...ميدادي نشون رو خودتت

 :گفت وشرمنده....داد تکه آن ي لبه به شدو جا به جا تخت روي کمی

 رو اش دوره بايد گفت می.... دکتر رفتم خدا به ولی.... شدم زحمت باعث دکتر آقاي ببخشيد »

 »....کنی طی

 کوتاهی خواهی عذر با شد بلند جايش از پدرش.... ميوه آب ليوان يک همراه به داريوش آمدن با

 .رابست اتاق در و رفت بيرون

 :گفت و گذاشت تختش کنار ميز روي ميوه آب ليوان داريوش

 »....کردي عمر نصف که رو من....  من رنگی جوجه »

 در را بود عطرش غرق که را داريوش رنگ آبی پتوي ي گوشه و انداخت زير به را سرش شيدا

 :گفت و فشرد دست

 عمر زياد هم يکی اون بميره يکيشون اگه ميگن که راسته...  مرد جفتش عشقم مرغ داريوش »

 »؟...نميکنه

 شانه دور دست کردو تر نزديک او به را خود کمی ديد را کبوترش آب پر چشمان وقتی داريوش

 :گفت ميکرد نوازش نرم را موهايش که حالی در فشردو اش سينه به را او سر انداخت هايش

 هرچی...  فرودگاه رسيدم وقتی... ميخرم برات ديگه يکی... من نازک دل ي جوجه سرت فداي »

 هم بعد و شرکت بري ميخواستی گفت...  زدم زنگ پري مامان به ندادي جواب و گرفتم تماس

 مرخصی از بعد اونم... بيرون رفتی احمدي خانوم با که گفت و گرفتم تماس محسنی با...خونه

 ... شرکت برنگشته ديگه ساعتی

 داشتم نميکرد باز رو در کسی زدم زنگ هرچی... خونتون در اومدم بيارم طاقت نتونستم ديگه
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 :گفت کردو بيرون پنجره از رو سرش خونتون روبروي پيرزن که شتمبرميگ

 ...» اومد که ديدم خودم است خونه شيدا »

 ».کردم پيدا روز و حال اون توي رو تو وباال اومدم ديوار از و نکردم معطل ديگه

  

 ....مات و تيره تصاويري...  گرفت جان چشمش پيش گنگی تصاويري

 ....بود کرده گيجش که بود هومنامف و گنگ تصاوير آنقدر

 :گفت آهسته بردو او زيرگوش را سرش داريوش

 محسنی از نگيري گرم احمدي و مظاهري خصوص به شرکت کارمنداي با نشد قرار مگه جوجه »

 »..بيرون رفتيد احمدي با که شنيدم

 وتم به رو اش جوجه اگر حتی...نبود کارش در آمدن کوتاه شناخت می را اش مرغی مهندس

 ...!باشد

 در گذاشت رو من هم بعد دکترو رفتيم بده حالم ديد وقتی... نه بگم بهش نتونستم ببخشيد »

 ...رفت کردو خداحافظی جا همون... نيومدها داخل خدا به... خونمون

 و رفت »ويج و گيج» سرم دور دنيا اومدو بند نفسم راه ديدم جون بی رو عشقم مرغ وقتی منم

 »...!ميادن يادم چيزي ديگه

 گوشش پشت را بود افتاده اش پريده رنگ صورت روي که را کبوترش موي از اي تکه داريوش

 :گفت گونه نجوا و زدونرم

 بااون قرار که ايی وسيله داري اجازه...  نکنی گوش حرفم به اگه ديگه ي دفعه رنگی جوجه »

 »...کنی انتخاب خودت رو بکشمت

 » لفظ چپ و راست و ميرفت اش صدقه قربان عشقی ايرمانه مثل اگر اش مرغی مهندس خب

 ....!داشت تعجب جاي... ميخريد گل برايش و ميبست نافش به »خانومی
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 نشان و خط حتی ميکردو بازي خودش از تر واقعی را مجنون نقش که بود مرغی مهندس يک او

 ....!نظير بی و ناب...بود محبت از پر هايش کشيدن

 پاي به را او مدت اين يالغر خانه اهل بودو بهتر اش عمومی حال ندبرگشت که حرم مسافران 

 او به دلجويی براي.... آوردندبودند که را رنگی آب خوش هاي سوغاتی برايش گذاشتندو دوريشان

 ....دادند

 ...نديد رنگ قرمز نوک با مخملی کبوتري گشت هرچه هايش سوغاتی ميان در شيدا و 

  

 ...ميکرد همراهيشان فرناز و...گفتند می سفرشان از هيجان با سروي مامان و جان عزيز 

 سريالهاي مانند که شبانه هاي کابوس اگر کامش به روزگار بودو خوش آنها خوشی از 

 ...!ميکردند رهايش شبها بودند دار دنبال تلويزيونی

*** 

 ....کرد طی يکی دوتا هارا پله شدو آسانسور خيال بی هميشه مثل که داشت استرس آنقدر 

 :گفت شدو بلند ديدنش با محسنی رسيد شرکت به وقتی 

 »...خير به روزتون... مهندس خانوم سالم»  

 :بودگفت افتاده شمارش به هايش نفس که درحالی شيدا 

 »...داخل برم ميتونم ندارند ميهمان مهندس آقاي»  

 :فتگ ميکرد اشاره اتاق در به دست با حالی در پروفسوري ريش محسنی 

 »بفرماييد هستند تنها خير»  

 ...شد منتظر زدو تقه چند هميشه عادت به شيدا 

 ...» شيدا تو بيا»  

 .بود شده سرخ اضطراب شدت از صورتش شد داخل وقتی 
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 :گفت بود کاغذي برگ داخل سرش همچنان که داريوش 

 »...بزنی در نيست نيازي و باز تو براي در اين بگم بار چند جوجه»  

 .گذاشت کاره نيمه را اش جمله او ي افروخته بر صورت ديدن با آورد باال را سرش تیوق 

 ...آمد سمتش به شدو بلند جايش از و 

 »؟...شده قرمز صورتت چرا ؟...  جوجه شده چی»  

 :گفت شود منظم نفسش ميکرد سعی که حالی در شيدا 

  

 نميتونه و قطعه اينترنتشون ولی...اومده کنکور نتايج گفت زدو زنگ پرستو آالن داريوش»  

 »...کنه چک و سايت

 کردن وارد از بعد و رفت تاپش لپ سمت به سرعت به اول دست خبر اين شنيدن با داريوش 

 بر مانيتور از چشم... بود ايستاده داريوش کنار که حالی در شيدا....کرد باز را سايت داوطلبی شماره

 ....دميدي که آنچه تعجب واز... داشت نمی

 باز ميکرد تعجب که وقتهايی تمام مانند دهانش و شده گرد نعلبکی يک ي اندازه به چشمانش 

 ...!بود مانده

 ازاين و کرده جمع را بنديلش بارو محترمانه خودش بينوايش قلب که شد مطمئن ديگر بار اين

 ... رفته آباد ناکجا به مهاجرت قصد به درپی پی استرس همه

 ...شنيد نمی راهم ميانش در يکی انضرب ديگر که چرا

 »درصد ده»  فارسی ادبيات

 ...شد کشيده تر پايين سطر به که چشمانش...»درصد پنج»  فقط عربی و

 ...!کرد مهاجرت عزم هم نفسش

 و لو هه»  همان حد در يعنی »درصد سه»  فقط و فقط خارجه زبان و.... »درصد شش»  معارف
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 ....هيچ ديگر و دانست می »هاواريو

 ...زد نمی دل به چنگی که هايش عمومی

 ...بود وکاتبين کرم با ديگر ها اختصاصی تکليف

 وآن داشت معنا يک فقط صفر منفی واين... »صفر منفی»  شناسی زيست و »صد در دو»  رياضيات

 ....داشته هم تپل غلظ تا چند بلکه نزده درست تنها نه شناسی زيست که بود اين

 ....نداشت امکان ديگر تر افتضاح اين از

 ....»درصد پنج هشتادو»  اش عالقه مورد فيزيک و »درصد نه»  شيمی

 ...شد می بيشتر خيلی خيلی آزادي نفري صدهزار ورزشگاه هاي صندلی تعداد از اش رتبه شک بی

  

 را درخشانش ي کارنامه توانست می ميشدو محسوب رکود يک خودش نوع در هم اين خب

 ...!کرد ثبت »گينس رکورد»  درکتاب

 ... انتفاعی غير موسسه يک... نشود کم هايش ارزش از چيزي نگيردو دلش اينکه براي آخر ودر

 .!بود کرده مجازش

 که داد بيرون هايش ريه از عميقی نفس کشيدو صورتش به دستی دادو تکه صندلی به داريوش

 ....کشيد می زبانه آن از هم آتش ميشد تر غليظ کمی اگر

 ...بکند بودنگاهی ايستاده همچنان کنارش مستاصل که شيدا به آنکه بی سپس

 :گفت کوتاه رسمی و خشک صداي با و رابرداشت تلفن

 »...بياره برام آب خنک ليوان يه بگو لطفی خانوم به لطفا محسنی »

 شده بلند سرش از دود آشکارا حاال که اش مرغی مهندس از وکمی برداشت عقب به قدمی شيدا

 .گرفت فاصله بود

 ليوان يک با مشکلش و داشت آب درياچه يک به نياز شدن خاموش براي سيار آتشفشان کوه اين
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 .نميشد حل آب

 آب پارچ يک آب ليوان يک جاي به ميدادو خرج به ابتکار و سليقه کمی فقط لطفی خانوم کاش اي

 ...آورد می يخ پر خنک

 شرايطی هر در را شوهرش دل و »ميکرد خرج نيتز»  جانش عزيز قول به و عمل ابتکار کمی بايد

 .ميکرد نرم

 : گفت و گرفت او سمت به و برداشت را آب ليوان فاصلهباال شيدا لطفی خانوم رفتن با

 »....!خوبه و خنک خيلی آبش بخور کم يه جان داريوش»

 ....!نرسيد ذهنش به چيزي گير نفس لحظات آن در تر گذار تاثير جمله اين از خب

 .بود اين گذار تاثير جمله اين به مرغی مهندس واکنش نهات و

 »...بشم آروم يکم بگذار بشين برو و نزن حرف شيدا »

 ....نشست ميزش مقابل مبل روي زدو دور را ميز حرف بی

  

 هايش شقيقه و گذاشت ميز روي را دستهايش هاي آرنج سپس نوشيدو آب از جرعه يک داريوش

 .داد ماساژ دورانی حالت به انگشتانش با را

 برق سرعت به اينجا از بريم بزن»  ميخواند که آنجلسی لوس ي خواننده اون مثل ميخواست دلش

 ..!ميشد دور گير نفس فضاي اين از سرعت همان به هم او »باد و

 خانواده اين با نوعی به که آنهايی تمام و فتحی قلی ي خانواده در وقتی بود جايی بی توقع خب

 او از اش مرغی مهندس حاال که... نداشت وجود کرده تحصيل يک داشتند نزديک و دور نسبت

 انجام بايد کاري چه آمده پيش شرايط اين با دانست نمی و....داشت رقمی دو ي رتبه انتظار

 ؟...!دهد

 رفتندو عاشقی و عشق دنبال که فرشته فرنازو کرد قناعت ايی حرفه فنی ديپلم همان به شاهين
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 ...بودند کرده ازدواج و زده را درس قيد يا داشتندو فاصله کنکور تا هنوز اي هم بقيه

 ...بود نشده بينی پيش مشکل اين بود خوانده که رمانهايی در حتی

 ...بودند نابغه و خارج کرده تحصيل دکترو تمام دم از قصه دخترهاي که چرا

 .بود شده عاشقشان دل صد نه لد يک بودندو برده را کارشان صاحب دل که پرستار خدمتکارو يا

 »خواري پاچه»  چی مثل قصه مرد که داشت ايی همخونه موضوعی بود خوانده که رمانی وآخرين

 ...!ميخريد هديه قصه دختر براي راست و چپ و.ميکرد

 ...بود نويسنده قوي تخيالت ي زاده عموما نداشتندو زندگی واقعيت به دخلی رمانها اين خب

 ...رمانهايش سمت به کشيد پر ذهنش دوباره

 نرم را اش مرغی مهندس دل...  بود خوانده پيش وقت چند که رمانی مثل ميشد کاش اي

 خود تا نوازش و ناز با قصه ومرد پريد خواب از برق و رعد وحشت از شب نيمه قصه دختر.... ميکرد

 ...!برد هيجده مثبت دنياي به را او صبح

 وبرق رعد از خبري هم زمستانهايش آلود دود شهر اين در که داشت وجود کوچک مشکل يک فقط

 ...است تابستان که حاال به برسد چه... نيست

 نمی بيدار ناز خواب رااز او شب نيمه و بود همراش صبح خود تا بختک مثل که هم هايش کابوس

 ....!کرد

  

 نگاه بود هايش رکا انجام مشغول او به توجه بی که اش مرغی مهندس به شدو جدا خياالتش از

 .کرد

 ....!بود بيشتر دردش هم ناموسی فحش از ها محلی بی اين

 .داشت ادامه هم شام ميز و ديبا ي خانه تا ها محلی کم اين و

 هم چشمی گوشه به حتی و...ميکرد پر صدف هاي شيطونی با را وقتش تمام اش مرغی مهندس
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 ...!کرد نمی مهمانش

 :گفت کرد می رو زير ار غذايش که شيدا ديدن با سامان

 »....!که عاليه ديبا پخت دست... نيستيد سرحال امشب خانوم شيدا »

 ...رانداشت کرد می زنش خرج ماهرانه که را بين تيز دندانپزشک دکتر اين خواري پاچه ي حوصله

 :گفت ميکرد پر را غذايش قاشق حالی در همين براي

 خوردم ناهار دير متاسفانه من ولی.... نداره حرف نجو ديبا پخت دست دکتر آقاي موافقم شما با »

 »...ندارم اشتها و

 ...! نداشت سراغ بزرگتر اين از دروغی و

 ....!ناهار به برسد چه بود نخورده هم صبحانه چون

 غذايش آهسته...  آنها صحبت به توجه بدون که کرد نگاه اش مرغی مهندس به چشم ي گوشه از

 .ميخورد را

 کرد می فکر که آنچه از شرايط پس کرد نمی خوردن غذا براي اصراري اش وجهج به وقتی خب

 .بود تر بحرانی

 :پرسيد آهسته گذاشت می شويی ظرف ماشين داخل را ها ظرف حالی در ديبا شام از بعد

 »...بزنيد حرف هم با نديدم اينجا اومديد که شب سر ؟از... شده دعواتون داريوش با جون شيدا »

 :گفت و نشست آن روي کشيدو کناري به را آشپزخانه ميز یصندل شيدا

  

 نشدم مجاز جا هيچ تقريبا....اومد در سراسري کنکور ي رتبه امروز....نکرديم دعوا جون ديبا نه »

 خدا به.... کنم خواهی عذر ازش نداد اجازه حتی... نميزنه حرف باهام صبح از و ناراحته همين واسه

 »...کرد گريه خون ايی مواقع همچين توي يدبا که رفت يادم غصه از

 حالتش خوش چشمان بودو شده رنگ کم رنگش صورتی رژلب کرد نگاه او معصوم ي چهره ديبا
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 ....بود غم از پر

 داشته سربازي غصه که نيستی که پسر.... ميشی قبول سالديگه انءشااهلل... گلم نخور غصه »

 رتبه هم کنکور توي داشت اولويت براش درس هم لاو از بود درسخونی پسر داريوش... ! باشی

 »... ميشه روبراه بگذره روز چند يه...شد قبول تهران دانشگاه ترين تاپ توي شدو رقمی دو اش

 دهانش در و برداشت را بود شب شام مانده باقی که ميز روي ساالد از فرنگی گوجه پر يک شيدا

 :پرسيد و گذاشت

 خره از داريوش که کنم چيکار ميگی بيشتره من از داري شوهر توي تا تجربه شما...  جون ديبا »

 »؟....بزنه حرف باهام و پايين بياد شيطون

 :گفت کردو خشک حوله با را دستش و بست را آب شير ديبا

 اش بقيه ديگه... ميندازم اتاق توي رو جاتون شب ميمونيدو اينجا امشب...  منه پيش دردت چاره »

 »...خودت ابتکار و لقيتخا به ميگرده بر

 ...!بگيرد ياد تا ميکشيد طول سالها که بود چيزي ابتکار و خالقيت اين

 »؟...!بمونه نخواد داريوش شايد درثانی... خونه ميرم شيم نمی مزاحم جون ديبا ممنون »

 :گفت و برداشت را ميوه سبد ديبا

 ميوه بيارويکم هارو دستی پيش اون توهم... بزنه حرف من حرف روي... کرده خود بی داريوش »

 »...!نزدي لب که شام....بخور

 می شهر برتن ريزي سينه هاي نگين مانند چراغهايش که را آلود خواب شهر ايستادو پنجره پشت

 .کرد نگاه درخشيد

 ناپاکی هاو پليدي بدون... ميبينی باال از را تهران هميشه که است اين شهر يباال برجهاي خوبی

 ...شفاف و شنرو... هايش
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 نداره عيبی گفتند کردندو برخورد تر روشنفکرانه... نشده قبول کنکور که فهميدند وقتی خانه اهل

 »...ميخونی اونجا ديگه سال داريوش ي خونه ميري

 .کرد نگاه سرش پشت به و گرفت شهر به رو ي پنجره رااز نگاهش

 .....!کنارش هم آنچنانی خواب لباس يک بودو کرد پهن برايشان رختخواب دست دو سليقه با ديبا

 ميکرد تماشا را شهر بودو ايستاده پنجره پشت که شيدا به توجه بی مسواک از بعد داريوش

 ....بود رفته خواب به بزند حرفی آنکه بی او به پشت آوردو در را پيراهنش

 کارش به »ما مرگ مَکش»  خواب لباس اين قطعا اش مرغی مهندس »مرغی چيز» اخالق اين با

 .کرد بسنده بود داده ديبا که راحتی پيراهن همان به شدو خيالش بی و...آمد نمی

 ...دهد خرج به ابتکار بود گفته ديبا

 به وپشت... پهلو به همچنان که کنارش.... که بود اين رسيد ذهنش به که ابتکاري تنها اما

 بار چند پيچش در پيچ و عضالنی ويباز روي اش اشاره انگشت با و بکشد دراز....بود اوخوابيده

 ...!برود پايين و باال

 تر عقب کمی را خود اش مرغی مهندس که بود اين. کرد دريافت که پاسخی و واکنشی وتنها

 .کشيد

 ...بود تر راضی ميکرد »پخ پخ»  مرغداريش هاي مرغ مثل را سرش اگر

 .نشست ارب به عاقبت آمدو چشمانش پشت تا بود همسفرش صبح از که بغضی

 ميشد هم پشتش مهرهاي ستون به ميکرد دريغ ازاو را هايش شانه اش مرغی مهندس که حاال

 .کرد تکيه

 انتهاي جايی آور خفقان که بغضی چسباندو او پشت به را سرش کردو او با مماس را خودش

 .کرد آزاد را بود کرده گير گلويش

 .... بود دلخور کبوترش هاي سري سبک دست از داريوش
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 هاب توجه جلب براي دلش روز تمام هرچند.. بود داده باد به را ماه چند اين زحمات تمامحاال و

 .کرد کنترل را احساسش و خودش هم باز اما رفت می ضعف او ناشيانه

  

 و نخورده هم ناهار که بود مطمئن تقريبا نزدو غذايش به دست که شد متوجه هم شام موقع حتی

 ....خوردنه ناهار دير خاطر به اشتهايش کمی که ميگويد دروغ سامان به

 آن زينت اش شده بافته موي که ديد همرنگش شال با ساده گلبهی پيراهن آن در کبوترش وقتی

 ...!نکشد آغوش در را کبوترش نشودو سست تا گرفت تر محکم را اش اراده پاي...  بود شده

 ....بود برده يغما به هم با را دينش و دل اشکهايش خيسی و هايش نفس گرماي حاال و

 ...آمد می بند نفسش شک بی... نميديد را ماهش صورت ديگر ايی لحظه تا اگر و

 .بوسيد را اش پيشانی... ميداد فشار اش سينه روي را کبوترش سر حالی در و برگشت سمتش به

 ...کرد حلقه او کمر دور را دستش يک و گذاشت داريوش غضالنی بازوي روي را سرش شيدا

 :ميبردگفت پايين و باال او پشت روي گونه نوازش را دستش ، که حالی در داريوش

 »...!بيرون ميره صدات تر آهسته... من ي جوجه هيش »

 اش خسته هاي نفس حاالو رسيده مقصود ساحل به زنان نفس نفس که داشت را گري شنا حس

 .بودند گشته باز

 اشکش غرق صورت توي و نشاند جايش سر و گرفت اورا کردودست جدا خود از را او داريوش

 ...شد خيره

 :گفت نرود ترباال حدي از صدايش داشت سعی که حالی در شيدا

 خودم بکشی، رو من اون با قرار که ايی وسيله ميدي اجازه.... نشم قبول کنکور اگه گفتی خودت »

 »...!انصاف خوش کنی» کشم زجر» هات محلی بی با نبود قرار ولی... کنم انتخاب

 :گفت بردو فرو عطرش خوش موهاي ميان را سرش شدو تاب بی داريوش
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 فيزيک از غير... نداشتم رو درخشان نتيجه اين انتظار کن باور ولی کردم روي زياده يکم ميدونم »

 ...بود درصد ده زير درسهات تمام

 »؟... ميکردي چيکار تو وقت همه اين پس

 . ميکرد عاشقی را وقت همه اين...بگويد ميخواست دلش

  

 ....شد خيره چشمانش به شدو جدا او از کمی

 »بشم قبول ديگه سال ميکنم رو ام سعی تمام...  تو جون به... قسم خدا به... ببخشيد »

 شده خيره پريشانش وموهاي او ي چهره به لذت با او ميزدو حرف وقفه بی هم سر پشت کبوترش

 .بود

 پاک در سعی دست با بودو روان ميکرد گريه که وقتهايی تمام نندما »دماغويش جوجه »بينی وآب

 ...داشت آن کردن

 .کرد پاک را او بينی دلسوز پدري مانند برداشت را پيراهنش کنارش از شدو خم داريوش

 :گفت ميکشيد عقب را خود کمی که حالی در اش مرغی مهندس پيراهن ديدن با شيدا

 »...!ميشه خراب داره رکما پيراهنت ميکنی چيکار داريوش »

 »...ميپوشم رو سامان هاي لباس از يکی فردا.... سرت فداي »

 که حالی در زدو گوشش پشت را بود شده پهن صورتش روي که کبوترش پريشان موهاي وسپس

 : گفت گوشش زير آهسته کشيدندو دراز باهم هردو ميکشيد آغوشش در اورا

 »....کشيد می پر برات دلم رنگی جوجه »

 ...!شد دردش ي چاره.... جا به پيشنهاد آن با خالقيتش...نکند درد دستش... ! بود ديبا با حق

 ...رنگ پر و خوب و درشت ريزو و خاطرات از بود پر برايش هميشه ماه مهر روزهاي

 براي دلش حتی...  پرستو با هايش شيطنت و تفريح زنگ در پروايش بی هاي خيز و جست
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 ...بود شده تنگ اش شيش و دويست هپسر دوست و کتايون

 دانشگاههاي بهترين هاي صندلی از يکی روي قطعا حاال که مدرسه اول شاگرد نرگس وبراي

 دکتر خانوم» فراوان حض با اش خانواده دانشگاه به ورودش بدو همين از بودو نشسته پايتخت

 ....!ميزدند صدايش»

 ...شود می عوض زود روزگار

 امير»  بود شده مادر اش مدرسه دوران صميمی دوست و هايش کودکی همبازي پرستو حاال

 ...!برود ديدنش به بود نکرده فرصت حتی واو..... ميداد شير لذت با را»  کوچک حسين

  

 و فرنگی گوجه رب کردن درست که پاييزي کارهاي بر عالوه جان عزيز و سروي مامان روزها اين

 بود ليته ترشی

 نمونه شوهر مادر و عروس مدام و... بودند هم جهاز تهيه فکر در عروسی يختار به شدن نزديک با

 يک مانند فرناز و...کند خريداري قيمت ترين ارزان با را جنس بهترين تا ميکردند رو زير را بازار

 يابرنج بود هاشور خورشت يا معموال که پخت می غذا برايشان ميماندو خانه در نمونه عروس

 ...!شل هايش

 پخت دست از بياورند رويش به اينکه بدون ميخوردندو لذت با را غذا... خانه اهل تعجب کمال رد و

 ....!ميکردند تعريف خوبش

 جان عزيز قول به که جوري ميگرفت را غذايش هاي ايراد سياست با سروي مامان آخر در تنها و

 ...کباب ونه بسوزد سيخ نه

 بودو مرغداري و کارخانه در پايش يک و....  بود شلوغ سرش هم اش مرغی مهندس روزهاي اين

 بی بود کرده مشغول را ذهنش همه از بيش که چيزي و... اش مرغی شرکت در ديگرش پاي

 در حاال بودو شده سوختگی شديدو گرفتگی برق به منجر که مرغداري کارگران از يکی احتياطی
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 .بود بستري بيمارستان

 .ميرفت فرو خودش در بيشتر ميزدو فحر کمتر روزها اين اش مرغی مهندس

 ...نزند هم بر را اش مردانه خلوت هايش حرافی با ميکرد سعی شيدا و

 ...شد صرف آرامش و سکوت نهايت در ناهار... بودند رفته رستوران به مدتها از بعد که امروز حتی

 :گفت شيدا به رو داشت نگه شرکت کنار را ماشين داريوش

 فشار....درگيره بدجوري فکرم ولی نيستم خوبی صحبت هم روزها اين ميدونم بببخش جوجه »

 اتفاق کارگرها از يکی براي که ايی صانحه اين حاالو...طرف يک از مرغداري و کارخونه ي کارها

 ...ميکنم جبران و...مشهد ميريم عروسی از بعد انءشااهلل.... ريخته بهم رو ذهنم جور بد... افتاده

 ...ميشه گير جور بد پام که نيفته اتفاقی کارگره ينا براي کن دعا فقط

 ميشی خسته بمونی منتظرم بخواي اگه...  خونه برسونمت نميتونم دارم مهم ي جلسه يه هم االن

 خودم و... خونتون گردونه برت ميگم شرکت راننده به.... ميکشه طول ساعتی چه تا نميدونم چون

 »....پيشت ميام شب هم

  

 ي غريبه به چشمش که کند دعا دلش ته ته از خواست می و پاشيد شيرينی لبخند رويش به شيدا

 .بود شده آنها ميخ مضحکش لبخند با بودو ايستاده شرکت در روبروي که افتاد سوار موتور

 ...رسيد سوار موتور مرد به و گرفت را کبوترش نگاه رد داريوش

 ...ميديد را سوار موتور ي غريبه اين زيادي روزها اين

 بر مضحکی لبخند که حالی در بودو ايستاده اتوبوس ايستگاه کنار که بودش ديده هم صبح امروز و

 ....بود شده خيره شرکت ساختمان به داشت لب

 :گفت شيدا به رو ميشد پياده ماشين از پر توپ با که حالی در داريوش

 موي وقتی چند که کله آشغال اين با رو تکليفم من تا...نخور تکون جات واز بنشين ماشين تو »
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 »...!کنم روشن شده دماغم

 فرا را وجودش تمام بدي حس کوبيدو می طپش پر دلش رفت می که اش مرغی مهندس

 ....گرفت

 قدمی يک در درست ايستاد روبرويش و رفت سوار موتور مرد سمت به بلندو قدمهاي با داريوش

 ...اش

 اولين اش شده تميز ابروهاي از بعد لبش زير زيينیت ريش آن با کلفتش لبهاي که بلندي قد مرد

 ...آمد می چشم به که بود چيزي

 کرده شانه زدو ژل چپ سمت به را اش تيره موهاي انبوه بودو تراشيده کامال اطراف از را موهايش

 .بود

 ...ميروند ضعف و غش برايش دبيرستانی هاي دختر که هايی تيپ آن از

 و محکم شدو خيره چشمانش در و گرفت گردنش دور قطور ايی نقره زنجير از را نگاهش داريوش

 :گفت شمرده

 نحست جمال به چشمم دارم افتخار روز هر که هستی چی دنبال وبرها دور اين.... آقاژيگوله »

 »؟...!بيفته

  

 را لبش ي گوشه دستش شصت کلفت انگشت با زدو نمايشی لبخندي رويش پيش ژيگول مرد

 .....کشيد خيابان سمت به را نگاهش و چرخاندو چپ سمت به را سرش کشيدو دستی طولی

 »؟...!داره ايرادي.... هستم عشقم دنبال کن فکر تو حاال »

 به سپس و گرفت دست بودودر چشم توي زيادي بازيش که را او هفت يقه پيراهن گوشه داريوش

 :گفت کشيدو آن روي بار چند دست با نمايشی طور

 ساختمان جلوي روز هر چنار مثل نمياد خوشم ولی...! ژيگوله آقا نداره ربطی نم به قسمتش اون »
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 »...!ببينمت شرکتم

 :گفت زدو پس بود اش يقه بند همچنان که را داريوش دست آوردو باال را دستش سوار موتور مرد

 ؟...تیملتف »اسی» ميکنند صدام ولی »سيامک»  هم اسمش... داره اسم ژيگوله آقا اين...  اوال »

 ...دراز زبونت هم حاال زدي »غُر»رو عشقم...  دوما

 »؟....حرفيه... وايميستم بکشه عشقم جا هر سوما

 رو »چيز يک» فقط مردي از که ژيگول بچه اين ي حوصله که بود رنگ پر هايش مشغله قدر آن

 ...نداشت را بود بلد خوب

 :گفت دادو هلش عقب به کمی شود متوجه را او حرف معناي آنکه بی و

 ؟...حاليته.... ندارم مزخرفت اسم به کاري ژيگول بچه »

 چشمم جلوي....نبينمت بر دور اين هم ديگه وبرو کن روگم گورت فقط... عشقت به طور همين

 »... ميبينی بد که نباش

 :گفت تري بلند صداي با اسی که برود ماشينش سمت به که برگشت سپس

 »؟. ..چی باشه شيدا عشقم اسم اگه »

 ...شد پاره جا در فرسوده نخی مانند دلش بند شنيد که را کبوترش اسم

 درخت ي تنه به واورا گرفت اش مشکی پيراهن ي يقه از دست دو با و برگشت اسی سمت به

 :گفت و چسباند سرش پشت

  

 »؟...مرتيکه بريزم دهنت توي رو هات دندون تا بگو ديگه بار ؟يه... هان زدي زِري چه تو »

 کامل را ناتمامش ي بودجمله شده خيره داريوش نشسته خون به چشمان توي که حالی در سیا

 .کرد

 »...لوطی نميشه مربوط تو به بازم ؟...چی بوده دخترم دوست فبال که باشه شيدا عشقم اسم اگه »
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 ...ميزند بال بال... کشيدن نفس براي و افتاده بيرون به آبش تنگ از که داشت را ماهی حس

 رحمانه بی رسيد می دستش که جايی هر بودوبه افتادو جانش و دل جان به تبر با رويش پيش ردم

 ...!ميزد ضربه

 ... خوردم دست رو ازش ولی بوده من قبلی دختر دوست تو فعلی زن نرو تند لوطی »

 شدم آشنا باهاش تره پايين قدم چند که شون مدرسه دم...زياد هم خيلی خواستمش می

 .....! خواستگاري برم شد قرار و بوديم دوست هم با که تیوق چند يه

 ...بيفتم جا اونجا و کنم پيدا کار تا جنوب، برم کار براي شدم مجبور همين براي بود خالی دستم اما

 .کشيد طول ماهی چند يه

 ...!کرده شوور و...پره می بهترون ما از يکی با خانوم...! بله ديدم برگشتم وقتی

 »؟... بدم نشونت هست گوشی توي هاش عکس نميشه باورت

 اکسيژن که آمده پيش مشکلی بازدمش و دم در و است غليان در خونش ميکرد حس داريوش

 ...!آيد نمی بيرون اما ميشود داخل

 :گفت ميگرفت فاصله او از که حالی در کردو رها را اش يقه ي لبه

 ...نداشت تعهدي من به و بود مجرد که وقتيه مال اون باشه اينطور که گيرم»

 »؟...!من زن ژيگوله آقا... فهمی می منه زن حاال ولی

 :گفت کشيدو رفت می ماشينش سمت به و داشت فاصله او از قدم چند که را داريوش بازوي اسی

 باشه دخترم دوست هنوز شيدا اگه... کن گوش رو من حرفهاي حاال زدي رو حرفهات لوطی هی »

 »؟...چی بپره من با

  

 او ي چانه به محکم مشت با دادو دست از انسانی رفتاري داشتن براي را اش اراده تمام داريوش

 ...کرد زمينش نقش و زد
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 ...ميکرد نگاه آنها به ماشين داخل مدت درتمام که شيدا

 .... باشد داشته خبري بينشان بحث موضوع از اينکه بدون

 را بازويش و رفت داريوش سمت به شدو يادهپ ماشين از پرشتاب و عجله با صحنه اين ديدن با

 ..کشيد

 ....» رو»جُل آسمون» الت اين کن ول بريم بيا داريوش »

 کردو بودپاک جاري آن از خون که لبش ي گوشه شدو بلند جايش از و شد شير شيدا ديدن با اسی

 :گفت

 اشتباه و من پيش تدل هنوزم نگفتی مگه... »جل آسمون الت و اَخه»  ماشديم ديگه خانوم شيدا »

 »؟......!کردي ازدواج بزرگتره خودت از سال دوازده که مردي با کردي

 گذاشت اش سينه ي قفسه روي را دستش...پيچيد هايش ريه در خفيفی ودردي افتاد کار از قلبش

 ...!کرد نگاه رويش پيش مرد به ناباور و

 ضربات زير اش زندگی پاي نو نهال دبو مطمئن کردو می را تصورش که بود آن از تر تيز اش تيشه

 ...!برد نمی در به سالم جان آن رحم بی

 ...بود توضيح منتظر ميکردو نگاه او دهان به ناباور هم اش مرغی مهندس به

 ...پرسيد ريخت می فرو ديگري از پس يکی هايش باور ديوار خشت به خشت که داريوش

 ؟... بودي دخترش دوست لقبا ؟....ميکنه» زر زر» چی مرتيکه اين شيدا »

 ؟....دادي ادامه رو دوستی اين هم ازدواج بعد

 »؟....!نداشتی پسر دوست که نگفتی من به مگه

 زمينه وپس...بود افراشته بر پرچم و ميزد فرياد چشمانش در ناباوري که مردي به گفت می چه

 ...!بود خيانت و ناباوري ذهنش

 ...!بود شده اسيرش که دامی از پرواز براي خواست می آسمان يک دلش
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 :گفت کشيدو را داريوش دست سردش دستهاي با

 »....!شناسم نمی رو آقا اين اصال من ميگه دروغ خدا به »

 :گفت و گرفت دهانش جلوي کردو مشت را دستش شدو تر گستاخ حرف اين با اسی

 ... !بگم ور صميمت دوستاي اسم ميخواي...! دختر ميگی دورغ چرا...اِ....اِ ..اِ »

 ...محمود شوهرش اسم پرستو بگم ميخواي

 ....» خريده برات شوورت که داري عشق مرغ جفت يک... نگفتی مگه

 از را او تا ميخواست معجزه يک فقط...  ميشود ميان در يکی قلبش ضربان ميکرد حس داريوش

 ...دهد نجات کابوس اين

 ....بود پرواز حال در بدنش از روح شيدا و

 در کوچک ي صفحه با موبايلی فاتحانه.... ميديد تاز يکه را خود رويش پيش نمايش در که اسی

 :گفت و گرفت داريوش به ورو آورد

 »؟...!بشه باورت شايد کن نگاه بيا... داري قبول که رو فيلم و عکس نداري قبول منو حرف لوطی »

 ...بود ايستاده نهمچنا آنها سوگ اودر رسيدو می ديگري از بعد يکی باورهايش مرگ

 ....بازدم و دم... درميان يکی افتاد شماره به هايش نفس ها عکس ديدن با داريوش

 ...بود کبوترش گردن در ژيگول پسر سر و بود چسبيده درخت به شيدا عکس اولين

 به را او کردو سد را راهش جلوي موتور با پوش سياه ي غريبه که را تابستانی گرم روز آن شيدا

 گرفت عکس براي را موتورش ترک مسافر پس... داشت خاطر به خوبی به را بود سباندچ درخت

 ...ميکرد همراهيش

 :گفت ميشد خارج گلويش از زحمت به که صدايی با

 »...بريزه بهم رو من زندگی ميخواد چرا نميدونم...  پاپوشه همش خدا به داريوش »
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 ...کرد باز را بعدي عکس بود شده کنجکاو حاال که داريوش اما

 ...ميشناخت خوب را آنجا بود کبوترش ي خانه نزديک اتوبوس ايستگاه در بعدي عکس

  

 ...گذاشت می کبوترش دست در قرمز رز گل دسته يک ژيگول مرد

 رو چيز همه اول از نميکردو سادگی همه اين کاش اي... آمد بر نهادش از آه عکس ديدن با شيدا

 فرو قلبش در خنجري مثل او ناباور چشمان حاال و گفت می اش مرغی مهندس به شفاف و صاف

 ...رفت نمی

 :گفت زده شتاب تندو

 انداختمش جا همون و دستمه توي گل دسته يه ديدم بيام خودم به اومدم تا روز اون خدا به »

 »...زباله سطل توي

 !بود دهکر گير هايش نفس قلبش ميان جايی....  شنيد نمی ديگر را کبوترش صداي داريوش

 ...!ديد را فيلم که کرد تجربه زمانی را مرگ و

 نشسته شان خانه مبل روي بود داده هديه او به قبل شب که رنگ قرمز تيشرت همان با کبوترش

 ...بود

 می بلند هم همراه داشت گردنش در دست که درحالی بودو نشسته ژيگول پسره کنارش و

 ....خنديدند

 ...!بود بارهاديده را يشپروا بی هاي خنده بود کبوترش

 .....! دلستر قوطی دوتا با و خورده نيم پيتزاي تا دو روبرويشان و

 ...!داشت يلدا شبهاي ي اندازه به سياهی و وسعت حقيقت اما...  بود کوتاه فيلم

 بود کرده وکارگردانی نوشته را سنايور ماهرانه.... شده طراحی پيش از نمايش اين... ي نويسنده

 ....رسيدند می نظر به واقعی که بود گرفته قرار جايشان سر دقيق ها مهره تمام که آنچنان
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 ....باد پر بادکنک يک مثل درست...  بود خالی خالی ذهنش

 ....!آمد نمی يادش به کوتاه ايی ثانيه چند فيلم اين از چيز وهيچ

 ....باشد نامفهوم و گنگ که خوابی مثل درست

 :پرسيد کردو بود آمده طالعش کردن سياه براي که پوش سياه ي بهغري به نگاهی ناباور شيدا

  

 گيرت چی کارها اين ؟از...ميگی دورغ داري که... ميدونی ماست بين ما که خدايی و خودت »

 »؟....مياد

 روشن را شدآن سوار موتورش ترک کشيد می اش خاکی هاي لباس به دستی که حالی در اسی

 :گفت کردو

 »....!نزنی دور رو کسی ديگه باشی تو تا شد خنک دلم »

 خيابان هاي ماشين انبوه ميان که ديد را سوار موتور ي غريبه حيرت و بهت ميان در داريوش و

 ....شد گم شهر شلوغ

 را ترديد و شک تخم کشيدو خط باورهايش تمام روي زدنی هم بر چشم در که حالی در

 به چيزي آوار مشت يک جز باورهايش ديوار از رديگ حاال...!گذاشت جا به دلش در سخاوتمندانه

 ...!بود نمانده جا

 به مرحله فيلم مانند اش گذشته تلخ خاطرات تمام دوباره و... نداشت را وزنش تحمل پاهايش

 ...گرفت جان چشمش پيش مرحله

 ... گرفت دستانش ميان را سرش و نشست خيابان جدول ي لبه روي

 سپس کردو بود،نگاه شده مچاله درهم...  غيرت درد دتش از که اش مرغی مهندس شيدابه

 :گفت و گذاشت او پاي روي را دستش زد زانو کنارش

 باورش... ميگه دورغ که ميخورم قسم تو جون به...  مقدسات تمام به... قسم قرآن به... خدا به »
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 ...!نکن

 هستی زندگيم مرد اولين تو ..نبودم دوست کسی با اون از بعد نه و ازدواجم از قبل نه وقت هيچ من

« ... 

 ازناراحتی که صدايی آمدوبا حرفش ميان به کند نگاهش بياوردو باال را سرش آنکه بی داريوش

 :گفت بود شده دار خش

 »...!ميزنيم حرف بعدا خونه برو بگير ماشين يه شيدا »

**** 

  

 بود کرده سقوط اش زندگی وسط درست سنگی شهاب مانند که آسمانی اليیب آن از... روز دو

 ...گذشت

 ...!نميداد پاسخی هم هايش پيامک و ها تلفن به وحتی... نداشت خبري اش مرغی مهندس از و

 ...!دار کش و طوالنی... گذشت قرن دو او براي که دوروزي

 ...افتاد می دوران به سرش حرکتی هر با و سوخت می خوابی بی شدتت از چشمانش

 ...!ميکرد وجب را آن عرض و طول و ميرفت راه شاتاق توي کنده پر مرغ مثل

 .ميگفت ذکر و...ميکرد دعا خورشيد طلوع تا هم شبها ميشدو بلند نخورده غذا سفره سر از

 :رابوسيدوگفت کردوآن نزديک لبهايش به و گرفت دست در را اش مخملی کبوتر

 ،باورم من جفت کن ادع... ببخش کن و بزرگی تو... شد گم جفتت و کردم عرضگی بی ميدونم »

 »...کنه

 ...!ميشد پاره جا در نسيمی وزش کوچکترين با بودکه بند مويی تار به آبرويش

 پوش سياه مرد جواب محکم مشت با بود اين غير اگر که چرا نداشت باورش اش مرغی مهندس

 ....!او به دفاع براي فرصتی حداقل يا...ميداد را کن خراب خانه
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 وبسته باز را موهايش هدف بی و...گرفت داشت دلگيري هاي غروب که يزيپاي حياط از از نگاه

 ...!رفت راه و رفت راه بازهم کردو

 وبيراه راه و.. بودند گذاشته کنکور در نشدن قبول پاي به را اخيرش هاي خلقی بد خانه اهل

 ...!ميدادند دلداريش

 مهندس ديدن و در شدن باباز و زد کنار کمی را اتاقش پرده ي گوشه حياط در زنگ صداي با

 .برگشت تنش به جان اش مرغی

 ....!رسد می مجنونش به ليلی و....بيند می را يوسفش زليخا که ايی لحظه آن مثل درست

 ...بود مخاطبش داريوش که شنيد خانه ايوان از را جان عزيز صداي

 تو بيا..  اومدي ديکر خوب چه... ننه بود شده تنگ برات دلم... قامت بلند سرو اومدي خوش»

 »...ميخوري سرما و دزده پاييز هواي

  

 سالم از کردوبعد روبوسی او وبا شد خم بود آمده استقبالش به که سروي مامان ديدن با داريوش

 :گفت احوالپرسی و

 با...ميشم مزاحمتون فرصت سر...خدمتون بيام نتوستم... شلوغه سرم يکم روزها اين شرمنده »

 آماده تا کنيد صداش لطفا...بيرون بريم شيدا دنبال اومدم دارم کار يکم داخل ميامن ديگه اجازتون

 »...!بشه

 مهندس پيغام سروي مامان اينکه از قبل و بود پا به »ايی وله وله» دلش ته هيجان شدت از شيدا

 ...بود ايستاده اتاق وسط آماده و حاضر برساند را مرغی

 :گفت بردو داخل در الی از را سرش و کرد باز را اتاق در سروي مامان

 ...» شو حاضر دنبالت اومدن خان داريوش مادر شيدا »

 :گفت متعجب بود ايستاده وآماده حاضر که شيدا باديدن اما
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 بساط تر زود بايد..  باش زود...  برو بيا...! تري هول هم خدا بنده اون از که تو مادر... اوا »

 .!...کنيم جور و جفت را عروسيتون

 اش مرغی مهندس از که چيزي تنها...رفت حياط به منظم نا تندو ضربان از پر قلبی با وقتی شيدا و

 ...!پاييزي روزهاي سردي و کوتاهی به درست بود کوتاه سردو سالم يک شد نصيبش

 ....!نبود عاشقانه قرار يک اين

 ...!نرفتند مه پارک حتی و... شاپ کافی از نه و بود خبري رستوران از نه که چرا

 ....چرخيد پاييزي هاي خيابان در کمی اينکه از بعد اش مرغی مهندس

 درختان خشک زردو برگهاي به نگاهش همانطورکه کردو پارک خيابان کنار ميزد راهنما که حالی در

 :گفت بود خيابان ي شده رديف

 مثل که رو دودلی و ترديد و شک اين بتونه و...کنه قانعم که توضيحی يه... بده توضيح... منتظرم »

 »...ببره بين از رو کرده پر رو وجودم تمام روزه دو خوره

 اش سينه ميان جايی نفسش بودو شده وتلخ خشک دهانش باوري نا همه اين اضطراب از شيدا

 ....!بود شده پنهان

  

 ...!کند قانع را بود آمده درد به غيرتش رگهاي که رو مرد اين تا کند شروع کجا از نميدانست

 :گفت بود پيش و پس فاعلش و فعل که یجمالت با زده تندوشتاب

 می اذيتم شدو می سد راهم جلوي مدام که ميشد وقتی چند مرد ؟اين...باورکنی که بگم چی »

 ....کرد

 سابقت زن از که ايی زمينه پيش با کردم می فکر... بگم بهت ترسيدم قسم خدا خداوندي به ولی

 »...بندازم دلی ودو شک دلت به...نکنی باورم داري

 :گفت و شد او به رو و کوبيد فرمان روي به محکم دست با آمدو حرفهايش ميان به داريوش
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 به و کنه خراب سياه رو باورهام تمام مرتيکه اون گذاشتی نمی و... گفتی می... مذهب ال... دِ »

 من ؟مگه.... کنم باورت جوري چه االح....!بکاره دلم توي رو دودلی و شک تخم آخرهم... ببره تاراج

 ... !کشتمت نمی که گفتی می اگه... !نبودم صادق باتو

 »؟...چرا هان... نگفتی چيزي چرا نداشتی کردن پنهان براي چيزي اگه

 ... !اش زندگی قيمت به هم آن بود کرده سادگی بازهم

 :گفت آمد می بيرون اش حنجره از سختی به که صدايی با کردو مشت هم در را دستهايش شيدا

 ....کردم خامی جان عزيز قول به بازم ميدونم... نداري باور رو من ديگه تو فقط... صادقم هنوزم »

 که ذهنت نميخواستم...  ميره يادش روزش دو عشق که هاست ژيگول پسر اين از ميکردم تصور

 »....!سادگی همين به.... کنم درگير بيشتر و... درگيره همه اين روزها اين

 :گفت ميباريد ازآن آتش که چشمانی با بود شده متورم گردنش رگهاي حالی در داريوش

 توي بودم کادوداد بهت من که رنگی قرمزي تيشرت اون با فيلم توي وقتی... کنم باور رو چی »

 جاي تو... ميرفت هفتم آسمون تا هات خنده صداي و بودي نشسته مرتيکه اون کنار خونتون سالن

 دم يا کنم باور رو عباست حضرت قسم» ديگه بزن حرف... دِ هان ؟... ميکنی باور رو چی باشی من

 ....»رو خروست

 دستش کنار ي پياده به آنکه بی.. تاخت می نعل چهار قهرمان سوارکاري مثل اش مرغی مهندس

 ....کند نگاه دويد می او دنبال زنان نفس نفس که

  

 ....!ميزد چنگ بود شده پهن برايش که دامی از رهايی براي آويزي دست هر به مستاصلحاال و

 شده درست فيلم اون چطور نميدونم من داري باورش که مقدسات تمام به قسم خودت جون به »

 فيلم بامن بخواد که... ندادم راه خونه توي رو مرتيکه اون وقت هيچ من.... اومده در کجا از و

 »....بگيره
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 ....داد ادامه اميدانه نا و کشيد شالش پر به دستی

 وقتی...  خونمون برگشتم احمدي باساناز خونتون از که روز اون....نميشناسمش اصال....خدا به »

 چرا آد نمی يادم هيچی ديگه شدو بد حالم بعد دقيقه چند ديدم جون بی قفس کف رو عشق مرغ

 »؟...سخته اينقدر برات حرفهام باورکردن

 :گفت و داد بيرون محکم و سنگين را کشيدونفسش صورتش به دستی داريوش

 بدنم هاي سلول تمام به اکسيژن مثل که شکی....!  بفهمی رو من حس تا باشی مرد يک بايد »

 يه تنها اومده پيش شرايط اين توي....! ميکنه ام ديونه داره...!نميکنه رهام ايی لحظه و چسبيده

 »...!نميآيد بر دستم از ينا از بيشتر کاري و بدم بهت ميتونم پيشنهاد

 ...!گرفت جان دلش در اميدي نور شيدا

 تسالمم ايی همخونه زندگی يک پيشنهاد بود خوانده پيش چندي که ايی همخونه رمان مثل شايد

 ...!ميداد رابطه بدون آميز

 ...!ميکرد رديف شروط و شرط برايش و

 مهندس ودل دهد خرج به ابتکار تميتوانس و ميخورد دردش به رمانها اين راهکارهاي وقت آن

 ...!کند نرم را اش مرغی

 :گفت کردو تر زبان با را اش شده قاچ قاچ و خشک لبهاي تصور اين با

 »....ميکنم قبول کنه راضی خوشحال تورو که هرچی باشه »

 زير به خيابان کف شدو جدا شاخه از که زردي برگ به ،خيره کند نگاهش آنکه بی داريوش

 :گفت رفت می شينهاما چرخهاي

  

 به اتفاقات اين از حرفی و کنم مردونگی تونم می فقط.... بده »طالق »درخواست هفته آخر تا »

 ....!زدي پس و نخواستی رو من تو که کنند تصور همه بگذارم و نزنم کسی
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 ....کنم بنا دولی و باشک رو زندگيم هاي پايه نميتونم

 خونه تو غريبه مرد يه با زنم خونه برم هروقت ممکنه که هباش همراهم مدام خوره مثل فکر واين

 »....!!متاسفم... زياده خيلی داشته تلخی ي تجربه که من مثل مردي براي اين... باشه

 ...شد جدا بدنش از روح که ديد چشم به شيدا

 ....!داشت ديگر تعريفی ذهنش در مردانگی

*** 

 ...!رفت رساندو شان خانه در به اورا سکوت ودر حرف بی اش مرغی مهندس

 سختی به که کردند وصل کيلويی چندين ي وزنه يک پاهايش به ميکرد حس... رسيد که خانه به

 ...ميداشت بر قدم

 ....! بود عشقش مرغ خالی قفس شستن حال در حوض کنار سروي مامان شد که حياط داخل

 ....!نياوردبود تاب جفتش دوري از بينوا عشق مرغ

 محله ايی قهوه ولگرد ي گربه سهم زود يا دير و افتاده حوض ي لبه کنار جايی انشج بی جسد و

 ....ميشد

 ديگر که چشمانش و بود شده روح بی سفيد گچ مانند که شيدا ورخسار رنگ ديدن با عزيزجان

 :گفت است شده عشقش مرغ مرگ دار غصه اينکه تصور به نداشت فروغی

 ....نميبره در جون يکی اون بميره که شون يکی عشقه مرغ خصلت اين...! ننه نخور غصه »

 »... داري کنارت قامت بلند سر اون مثل رو يکيش خودت وقتی چيکار ميخواي عشق مرغ

 نمی دلداري براي را حرف اين هيچگاه....پريده قفس از عشقش مرغ ميدانست جان عزيز اگر

 ....!زد

 خيزان و افتان و...شنيد نمی را سروي مامان و جان عزيز هاي دلداري که بود سنگين سرش آنقدر

 ...افتاد تخت روي لباسها همان با رساندو اتاقش به را خود
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 ...آورد باال صورتش پيش را وانگشتانش

 ...!داشت فرصت کاري روز پنج فقط هفته آخر تا بود شنبه امروز

 :گفت کردو نثارش انصافی بی لب زير

 روز پنج فقط من به وتو... آفريد روز هفت در رو دنيا عظمتش تمام با هم خداوند انصاف خوش »

 »...!دادي فرصت »زندگيم نابودي» براي

 ...نميکرد ياري ديگر ذهنش

 ...رفت عميقی خواب به و بست را چشمانش

 ... ! بود ديده حقيقت در را اش نيمه که خوابی....سوار موتور مرد کابوس از پر خوابی

**** 

 ....رسيد می راه از صدا بی نرمک نرم که ايی فاجعه اين از ميزد حرف کسی با بايد

 ...!داشت فاصله اش مرغی مهندس ي شده تعيين فرصت تا دوروز فقط

 ...!ميشد تلخ شيرش بودو سم برايش غصه و غم ميدادو شير»کوچولو حسين امير »به پرستو

 ....!ميخورد اش عمه درد به اولش دست و يونيک هاي پيشنهاد هم فرناز

 .رفت چاه ته به که بود او ي پوسيده طناب با اصال

 ....داد قلقلک را آن و کرد بازي مرد غيرت با نبايد که انداخت نمی دلش به را دلشوره اگراين

 گل در »خر»  مثل نسبت بال حاال و ميگفت شفاف و صاف را چيز همه اش مرغی مهندس به

 ...!نميماند

 ...بود کرده اعتماد جهت بی و بود داد خرج به سادگی هم باز

 را شيطان که لبخندهايی آن با ميشود بلند احمدي ساناز همين گور از ها آتش اين همه دانست می

 ...!ميکرد خودش اسير هم
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 بسته در چرخيدبه می که طرف هر از و گشت می پيچيده هاي حل راه دنبال به اش ساده دنياي در

 ...خورد می

  

 ...فتگر را تصميمش وعاقبت

 نجات رو زندگيم ميرم... کن دعا برام»  گفت دلش ته واز گرفت دست در را اش مخملی کبوتر

 »...بدم

 ....زد بيرون خانه از جان عزيز و سروي مامان لندهاي غرو ميان.... فکر اين وبا

 ...بود شده شروع پاييزي شب رسيد شرکت به وقتی

 ...رسيد شرکت به کردو طی يکی دوتا راها پله نداشت را آسانسور آمدن تحمل هم وباز

 :گفت شدو بلند جايش از ديدنش با محسنی

 آخر ديگه... هستند تنها مهندس آقاي داخل ببريد تشريف... مهندس خانوم خير به شبتون سالم

 »....رفتم می داشتم ديگه هم من و رفتند همه وقته

 درنه و بود هايش کفش در گرنهدي قلبش.... ايستاد اتاق در پشت کردو کوتاهی تشکر شيدا

 ...رفت می نفسش آن به فشاري هر با که بود اش مرغی مهندس دستان در بلکه... دهانش

 ...ايستاد منتظر و...زد در به کوتاه ي تقه چند هميشه مانند

 .بود کبوترش به متعلق قطعا که در ي تقه صداي شنيدن با داريوش

 ....شد کشيده در سمت به اهشنگ و برداشت ها پرونده روي از را سرش

 ...بود محروم ديدارش از روز سه که کبوتري ديدن براي ميکشيد پر دلش

 :گفت رسمی و خشک صدايی با که بود زده خيمه احساسش بر چنان... ترديد و شک سايه اما

 »داخل بفرماييد»

 ....شد پاره دلش بند صدايش شنيدن يا شيدا
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 ....ميکرد استقبال ازش رسمی و خشک صداي اين اب که... نبود اش جوجه قطعا ديگر

 .ماند پاسخ بی که کردکرد سالم آهسته شدو داخل کردو باز را در مردد

 :برداردگفت رويش پيش کاغذ از چشم و کند نگاهش اينکه بدون اش مرغی مهندس

 »؟....جا اين اومدي شب وقت اين ميخواي چی »

  

 ....!دفاع براي سالحی هيچ بدون بود خورده کستش سرباز يک او نابرابر جنگ اين در خب

 ...گذاشت شرکت اين به پا کتايون همراه به که افتاد باري اولين ياد به و آمد در به قلبش

 ...بود پاييزي شبهاي همين از يکی تقربيا گذشته سال

 ...بود »آالن» تلخی همين به درست شب آن اش مرغی مهندس و

 بگذارد را تاثيرش نهايت حرفهايش تا کند منظم را هايش نفس داشت سعی که حالی در شيدا

 :گفت صادقانه

 »؟....کنی باورم اگه...  بدم نجات رو زندگيم اومدم »

 :گفت و کرد نگاه کبوترش به و گرفت روبرويش کاغذ از را نگاهش داريوش

 »...کردي خراب رو باورهام تمام.. نداره وجود نجات براي چيزي ديگه »

 :گفت فشردو دستش ميان را اش خملیم کبوتر

 وجود با... کردم باورت صادقانه من بوده خيانت سابقت همسر از جداييت علت گقتی وقتی يادمه »

 حرفهاي و...نميکنی باور رو زنت حرفهاي حاال چرا تو... نداشتيم نسبتی هم با روزها اون اينکه

 »؟...!شده حجت برات خوابيده پشتش هدفی چه نيست معلوم که غريبه مرد يه »غاز يه من صد»

 بعد خودکار که کوبيد ميز روي چنان را خودکارش و کرد سيارفوران آتشفشان کوه مانند هم باز

 ...افتاد زمين روي شدو کوبيده ديوار ي گوشه به ميز ازبرخوردبه

 :گفت داشت آن داشتن نگه درپايين سعی که صدايی با و
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 ؟... نگفتی بهم چيزي چرا نداشتی کردن پنهان براي موضوعی اگه بگو بهم فقط »

 ؟... ميشد مزاحمت مدت تمام مرتيکه اون نگفتی چرا

 فانع تا بده جوابی يه فقط ؟...هان ؟...کردي پنهون شوهرتم که من از رو مهمی اين به موضوع چرا

 ....!بدم کش رو موضوع اين ديگه اگه مردم نا..  بشم

 ...!دنبالش به هم هايش فسن بودو آمده در پرواز به قلبش

 :گفت کوتاه و گرفته صدايی با

  

 »..نميکنی باورم که حاال مثل....! نکنی باورم ميترسيدم.... ترسيدم خدا به »

 :گفت کردو ستون ميز طرف دو به را دستهايش ايستادو ميزش پشت و شد بلند بار اين داريوش

 »؟... داري فيلم اون براي توضيحی چه ؟...یچ فيلم اون... قبول ترسيدي و بگی درست که گيرم »

 ربطی نميتوانست و ردميشد ذهنش از صاعقه مانند گاهی که مبهم تصاوير جز... بود خالی ذهنش

 ...!نداشت توضيحی هيچ کند پيدا آنها بين

 :گفت ميشد شنيده زحمت به که صدايی با

 »...ندارم توضيحی هيچ »

 روبه و او به پشت و رفت کبوترش ي عالقه مورد قدي ي پنجره سمت به ميزش پشت از داريوش

 :گفت تري آرام صداي با ايستادو پنجره

 صورت هر به چون... ميگی طالق راجبه ات خانواده به امشب... مونه نمی باقی حرفی هيچ پس »

 ... بدي دست از رو »مثبت »امتياز اين نگذار..ميدم رو توافقی طالق خواست در صبح شنبه من

 ...زدي پس رو من که بودي تو اين که کنند فکر همه ربگذا

 هم رو عشق اعتمادي بی اين کنم زندگی اعتمادي بی با تونم نمی...ميشم جدا ازت من حال هر به

 »....ببند سرت پشت هم رو در رفتی وقتی.... ميکنه رنگ کم
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 ....!رفت تاراج به هم غرورش اما... دهد نجات را زندگيش بود آمده

 :گفت بغض بدون و محکم ايیصد با

 الزم اگه حتی و بجنگم زندگيم حفظ براي بودم اومده....! هيچ ديگر بودو سادگيم فقط من گناه »

 ...بيافتم پات به باشه

 ميره باد به تلنگري با که عشقی خرج رو غرورم و... نميکنم گدايی ازتو رو عشق وقت هيچ ولی

 ....نميکنم

 ...ميشم جدا ازت باشه که ام خانواده از شدن طرد قيمت به اگه حتی باش مطمئن

 ....کن پيامک برام... آدرس همراه محضربه بيام بايد که روزي لطفا

 ...طوالنی و محکم...  فشرد هم روي درد از هايش چشم رفت که کبوترش

  

*** 

 "پنجم فصل "

 متوجه اش خانواده اينکه بدون... توافقی نوع از هم آن... گرفت طالق گير نفس ي هفته دو از بعد

 ...شوند

 رو طالق برگه پاي لرزان دستی با وقتی... رفت فنا بر اش نگرفته پا زندگی سادگی همين به و

 ...سوزد می صدا بی درون از چنين اين که فرستادند جهنم قعر به را او ميکرد حس کرد امضاء

 کارمندان از که بود مشخص شان سیچاپلو از اما شناخت نمی را آنها که بودند مرد دو هم شاهدها

 ...افتاد نمی دهانشان از مهندس آقاي که چرا... بايدباشند کارخانه

 آخر به ديگر که کرد باور گذاشت ميز روي را بود سکه چهارده حاوي که جعبه يک داريوش وقتی

 ...است رسيده راه

 سند همراه رابه سکه هاردهچ همان... رابخشيد اش مهريه تمام سخاوتمندي و متانت کمال در واو
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 ...بود داده کادو عقد سر او به اش مرغی مهندس که لواسون

 هم را بود گرفته اش خانواده و او از روز آن تا که هايی کادو تمام نکردو قناعت هم همين به

 .کرد آن ي ضميمه

 ....!يلشموبا البته و بود نشده خرج هنوز که هايی پول و بانک عابر کارت طالهاو همراه به

 .گذاشت داريوش پاي پيش بزرگی دستی ساک آمدند بيرون خانه محضر از وقتی

 نگاه بود گذاشته او پاي پيش کبوترش که رنگی آبی و بزرگ دستی ساک به تعجب با داريوش

 :گفت درهم هايی اخم با کردو

 »...!بدي پسش که نيست نيازي خودته مال ها کادو اين »

 :گفت بزند پس را چشمش پلک پشت بغض شتدا سعی که حالی در شيدا

 آقاي ولی....نداره باورم خريده برام اينهارو که کسی وقتی...ندارم ها کادو اين به دلبستگی من »

 »...کردي نمی خراب رو سرت پشت پلهاي کاش اي مهندس

 ...پرسيد تفاوت بی و کشاندو شهر ازدحام پراز خيابان به را سردش نگاه داريوش

  

 »؟....ميزنی رو حرف اين چی براي »

 :گفت کرد می جا به جا دوشش روي را کيفش بند که حالی در شيدا

 پلی.. نداشتم سادگی جز گناهی هيچ و بودم گناه بی من فهميدي وقتی که موقعی اون واسه »

 »....برگردي....!  شدي پشيمون اگه بتونی تا باشه سرت پشت

 رساندو آن به را خود و دويد حرکت حال در اتوبوس الدنب به باد سرعت به وسپس گفت را اين

 ...شد سوار

 .... ميشد ماشينش سوار وقتی داريوش

 خيره معلومی نا نقطه به و داده تکه شيشه به را سرش که ديد اتوبوس پنجره کنار را کبوترش
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 ...!نداشت باورش هم هنوز... دردشد از پر دلش شد رد جلويش از که اتوبوس... شده

**** 

 ي خانه فرناز و شاهين... بود برداشته را خانه سروي مامان سبزي قرمه بوي رسيد خانه به وقتی

 چرخ »تلق تلق» ميشد شنيده که صدايی تنها و...بود سکوت غرق خانه بودندو ميهمان عطيه عمه

 »جهاز» خانه عروس نو براي سليقه نهايت در و عالقه با که بود جان عزيز قديمی دستی خياطی

 ....!دوخت می دوز دست رنگی هاي دستمال

 ....!نداشت هم را رمانهايش ي حوصله ديگر

 ....!ميکردند غش و تب مواقعی چنين در آن ي قصه دختران که رمانهايی

 ...نرفت موقت کماي به و... نشد عصبی درد دچار هم اش معده حتی.... غش نه کردو تب نه او

 آسمان تا زمين خوانده لحظه آن به تا که عشقی رمانهايی امتم با» زندگی» که ميکرد باور بايد

 ...!است متفاوت

 به و نشست می غذا سفره سر هميشه مانند... بزند حرفی توافقی طالق از اش خانواده به آنکه بی

 ....ميزد تلخ هرچند لبخندي فرناز هاي بازي لوده

  

 و حمام و آشپزخانه تا گرفته زمين زير از را خانه تمام روز سه نشود خفه غصه از اينکه براي و

 سفيد تند بوي دستهايش... شکايت بی...  حرف بی کرد نظافت و شست را همه و همه... ها پرده

 .بود جورواجور هاي شوينده بوي از پر مشامش ميدادو کنده

 ...!کردند می راهش ي خيربدرقه دعاي بيراه راه سروي مامان و جان عزيز ميان اين ودر

 :گفت گرفت دست در را آن... افتاد اش جاکليدي از آويخته مخملی کبوتر به چشمش یوقت

 مهندس از بگم بهشون ميخوام امشب....  کن دعا برام.... بشورم رو تو رفت يادم ببخشيد »

 »....شدم جدا مرغی
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 اخبار به هم چشمش يک که حالی در بردو گوشش زير را اش راديو آقاجانش شام از بعد

 رنگ قرمز پشتی بماندبه عقب دنيا از شودو رد نشنيده گوشش زير از خبري مبادا بودتا اهیشبانگ

 .بود داد لم سالن ي گوشه

 و عروس و....ميخنديدند ريز ريز بعد ميکردندو پچ پچ و بود هم نزديک سرشان هم شاهين فرنازو

 ...شيدندنو می چاي گفتندو می گل نفتی سماور چاي بساط پاي هم نمونه مادرشوهر

 ....!بود شده پاره پاره که اش بيچاره قلب جز بود امان و امن در چيز همه

 ...فهميدند می همه زود يا دير نداشت ايی چاره

 .رفت سالن به و برداشت را بود شده مزين طالق مهر به که را اش شناسنامه

 ....!نبود شتوان در مردن لحظه هر »بار يک هم شيون بار يک مرگ»  جانش عزيز قول به

 شبانگاهی اخبار به چشمش يک بودو راديو زير گوشش يک همچنان که آقاجانش دست کنار

 :گفت شمرده آهسته صدايی با داشت دست در را اش شناسنامه که حالی ودر نشست

 ».گرفتم طالق ازداريوش من آقاجون »

 :گفت حواس بی بود زمين ي نقطه دورترين در لرزه زمين اخبار پی گوشش که آقاجانش

 »....!کنم گوش رو لرزه زمين خبر اين بگذار شيدا باشه »

 تنها زندگی... ها نزديکی همين در گوشش زير دانست نمی ميدادو گوش زلزله خبر به آقاجانش

 ...است شده آوار اش آينده و آبرو ي همه و.... شده ريشتري چندين زلزله دچار دخترش

  

 ميکردبغض سعی که حالی در بلندتري صداي با بار اين کشيدو خشکش لبهاي راروي زبانش

 :گفت کند کنترل را گلويش

 »شدم جدا و.... گرفتم طالق داريوش از من آقاجان »

 ...کردند نگاهش ناباوري و بهت ميان در شدندو ساکت ناگاه به خانه اهل ي همه
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 هم جان عزيز و سروي مامان و.... گذاشت زمين روي را اش قديمی ترانزيستوري راديو آقاجانش

 .....را چايشان استکان

 :پرسيد هم در هاي سگرمه با شدو جا به جا جايش سر کمی آقاجان

 »؟....!بگو ديگه بار يه....  نشدم متوجه ميگی چی»

 .....بود افتاده کار از شد جاري طالق ي صيغه کردو امضاء را طالق برگه که زمانی قلبش

 .....نبود منظمش نا و منظم هاي طپش نگران ديگر و

 ديگر شدندو می هايش ريه داخل ادعا نازو با که آمده چه هايش نفس سر بر دانست نمی ولی

 ....!آمدند نمی بيرون

 :گفت نلرزد داشت سعی که صدايی با

 »....شديم جدا هم از و نداشتيم تفاهم هم با داريوش و من »

 ....!اش خانواده آرام اقيانوس ميان شد طوفانی جمله اين و

 شيدا آن طبعه به شدو بلند جايش از....! باشند کرده روشن آتش زيرش که کسانی مانند آقاجان

 ....!ايستاد افکنده سري با کنارش و برخاست

 :گفت...!ميچکيد خون ازآن که چشمانی با آقاجان

 »؟....بشم ملتفت تا بگو ديگه بار يک ؟....خوردي اضافی شکر چه تو »

 را شناسنامه حرف بی بود پايين سرش همچنان حالی در...نداشت را خانه اهل به نکرد نگاه جرات

 .گرفت او سمت به

 :گفت... بياندازد نگاهی آن به آنکه زدوبی شناسنامه به چنگی آقاجان

  

 »؟... شده سرم به خاکی چه بگو.... ميکنم سکته دارم »

 تندو... زد ورق کردو راباز آن و گرفت نآقاجا ازدست را شناسنامه آمدو نزديکتر قدم چند شاهين
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 ...رسيد طالق و ازدواج ثبت ي صفحه به و... هم سر پشت

 سر و گيج که چشمانی وبا...سروي مامان ويترين هاي مجسمه مثل درست..... سنگی و شد مات

 :گفت بود ايستاده دستش کنار که فرناز به بودرو درگم

 »...!!!داره هم مهر گرفته طالق »

 نداشتن شدن بلند توانايی و بودند شده دوخته زمين به پاهايش لحظه آن تا که سروي نماما

 و رفت ميباريد چشمانش پاييزي باران مثل که شيدا سمت به شدو بلند و گرفت ديوار به را دستش

 :گفت کشيدو خودش سمت به و گرفت را بازويش

 »!....!!مادر نه... ديگه ميکنی شوخی مادر...  جان شيدا »

 و ميشوي بدبخت هم گاهی چرخد نمی خوشبختی ي پاشنه روي هميشه که زندگی ديگر خب

 ....!ترباشد تحمل قابل برايت تا... ميگذاري شوخی را آن اسم و... نميفهمی

 و نشست تلفن ميز کنار صندلی روي و شد بلند گويان خدا و گرفت زانويش به دستی جان عزيز

 :گفت

 دير تا خوردي شکري چه بگو کنی عمر نصف رو ما و بريزي اشک هاينک جاي به جون دختر »

 »...برسيم دادش به بريم نشده

 جاري چشمانش از پی در پی و مدام و گرفته را ديگر يک دست وار سلسله که اشکهايی ميان

 :گفت بودند

 جدا توافقی.... کنم زندگی هم با تونستيم نمی....  پيش روز سه گرفتم طالق عزيزجون »

 »....!شديم

 معنايی سادگی همين به بار اين اما...  سادگی همين به بگويد حرفش ي ادامه در خواست می

 ....شد جدا اش مرغی مهندس از وقتی شد جدا بدنش از روح نداشت

 .... نشست اش گونه روي بر که آقاجان محکم سيلی
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 ....!بندآمد هم هايش نفس هم آن دنبال به و....اشکهايش

 ....!ميزدند زنگ پی در پی هايش گوش... گذاشت هايش گونه يرو دست

 ....!بود تلخش هاي اولين از يکی... هم سيلی اين

 هايش ريه در نفس ي مانده باقی پهلويش به شاهين محکم لگد که بود آقاجانش سيلی گيج هنوز

 ...شد زمين نقش و...ربود هم را

 کردوآقاجان پاک آستينش ي گوشه با را ايشاشکه جان عزيز کشيدو ايی خفه جيغ سروي مامان

 ....بود شده خيره معلوم نا ايی نقطه به

 :گفت زدو خيمه رويش محکم سپري فرنازمثل آورد هجوم سمتش به دوم بار براي که شاهين

 »....!بينی می هم رو من ديدي رو گوشت پشت کنی بلند روش دست اگه شاهين بابام جان به »

 ....بود اش ديده ضرب پهلوي به دستش يک که حالی در شيدا

 بوسيدوبا و گرفت را دستش شدو خم و رفت آقاجانش سمت به لنگان لنگ شدو بلند جايش از

 :گفت دار خش صدايی

 »....!نبودم براتون خَلفی دختر... ببخشيد »

 ....شنيد را سروي مامان ي گريه سالهاصداي از بعد ميرفت اتاقش به سکوت در و حرف بی وقتی

 .....!ميزد زجه اينگونه که بود مادرش فوت براي بار آخرين

*** 

 ....!نبود بنده را خدايی جانش آقا

 ....!ميکشيد....  هوارها و بود ايستاده حياط وسط

 :ميگفت ميکوبيدو اش گونه روي دست مدام سروي مامان

 »...!بردي همسايه در روتوي آبرومون مرد تر آهسته »
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 ....برد داخل به کشان کشان و گرفت را تشدس جان عزيز عاقبت و

 ....» شده چی ببينم بگير دهن به زبون دقيقه يک.... مومن مرد تو برو بيا »

  

 ....شنيد می هم اتاقش ي بسته در پشت رااز گاهش بی و گاه هاي فرياد صداي هم باز شيدا اما

 ....نبود دسترس در موبايلش گرفتم تماش داريوش با »

 ... شدند متوجه روزه دو يکی هم اونها خدا هاي بنده...  بزرگ فروغی آقاي...!  درشپ پيش رفتم

 موبايل... نداشتيم رو شما با تماس روي شرمندگی از گفتند می...!کرده چيکار گلشون دست پسر

 »...!بوده خاموش که هم سفيد چشم اون

 ...داد تکيه آن به و نشست اتاقش در پشت شيدا

 چشم بود کرده وارد سرخوشش هميشه صبورو و رام ي خانواده پيکر بر خواستهنا که دردي از و

 ....کرد بخشش طلب خدا از و گذاشت برهم

 ...آمد می همچنان جانش آقا اماصداي

 توافقی طالق رفتی سرخود و اجازه بدون که..... نداشتی بزرگتر تو مگه....نميگذرم ازت شيدا »

 ؟...!گرفتی

 ؟....!بدي دق هم رو من ميکنه دق دستش از خواهرم داره که فرشته مثل ميخواي

 زورت ؟...شدي جدا ازش که داشت کم چی داريوش بود معتاد شوهرش چون گرفت طالق فرشته

 »... خواستی خودت کنی ازدواج باهاش که نکرديم

 ...بود شده ميدان تاز يک و....گفت می و گفت می جانش آقا

 ....!ميچيد را اش غصه ديوار خشت خشت او و

 ....نشست آن روي و رفت تختش سمت شدوبه بلند جايش از

 ...داد تاب انگشتانش دور به مدام و گرفت دست در را اش شده بافته موهاي وانتهاي
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 ....!بنشيند پايش به بايد چنين اين که است گناهش کدام تقاص اين نميدانست

 ....آمد در پرواز به اش شده حبس نفس شد ساکت که ها صدا

*** 

  

 ديگر سمت به را رويشان ميشدندو رد کنارش از بگويند کالمی اينکه بدون خانه اهل

 ....!ميچرخاندند

 افسردگی خالی فضاي داشت سعی اش بيهوده و نفس يک هاي لنترانی با فرناز ميان اين در وفقط

 ...!کند پر را خانه

 ...کرد نمايان اشک بودبا کرده نپنها هايش خنده ميان که کنجکاويی نياوردو تاب عاقبت و

 ...کرد نگاه ميزد زار بودو نشسته تخت ي لبه روي که فرناز به گرفت پنجره چوب چهار از چشم

 عاريه لباس مثل است شده دوخته آن به خنده گويی که لبهايی شادو هميشه ي چهره روي گريه

 ....!ميزد زار ايی

 :پرسيد کنان فين فين دوکر جدا کاغذي دستمال ي جعبه از برگی فرناز

 ؟...گرفتی طالق شد چی بود بنده داريوش نفس به نفست که تو ؟... بگو رو راستش من به »

 به که همونی تو بگو رو راستش من به.... ماليدي خونه اهل سر که بود ايی شيره نداشتيم تفاهم

 »...!خورد بخيه تا پنج که بردي چنان رو دستت ديدنش خاطر

 ...نبود ساده ميداد نشان که هم ها قدرآن فرناز پس

 حاذقی چندان پزشک کرده آزاد سقوط سر با زندگی پرتگاه از که او مثل مصدومی براي ولی

 .....!نبود

 بيخ طناب مثل راکه بغضی بگذاردو آن روي را سرش تا داشت شانه يک به مبرمی نياز روزها اين

 ...!کند آزاد را بود گلويش
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 ... !بود پر هم خانه اهالی از دلش روزها اين

 ... فرستادند می اتاقش به جدا سينی يک توي ها جزامی مثل را غذايش سکوت در وقتی

 ....!گشت می بر نخورده عمومأدست که

 ...شد جدا برهمش و درهم افکار از فرناز صداي با

 ».....!نگذار.... بشی قضاوت درست حداقل بگذار بگو رو حقيقت شيدا »

  

 آرام... تحقير و توهين با نه بودو هوار و باداد نه صدايش...ماند تمام نيمه حرفش آقاجان صداي با

 ...!غم پرار اما و

 »....!دارم کارت بيرون بيا شيدا »

 سينه به دست شاهين بودندو نشسته تلويزيون کنار ي کناپه روي سروي مامان و جان عزيز

 ...بود ايستاده کنارشان

 شده تنگ دنيا تمام ي اندازه به سروي مامان لند غرو و جان عزيز» هاي گفتن ننه» براي دلش

 ...!بود

 ....!هايش پاش و ريخت تمام با....شاهين گاه بی گاه هاي بدخلقی براي حتی

 زير قالی جان بی گلهاي به نگاهش و داده تکه محبوبش رنگ قرمز پشتی به که حالی در آقاجان

 .بود پايش

 :گفت شمرده شمرده اما مقدمه بی.... بود ايستاده روبرويش کوتاهی المس با که شيدا ديدن با

 ....! نداري بزرگتر به نياز که شدي خانوم اونقدر که حاال...!  شدي بزرگ که حاال »

 بايد و...نيست خونه اين توي جات ديگه پس...! ميگيري توافقی طالق بزرگترت اجازه بدون و

 »...بري

 ....!بود انصافی بی ته انهخ اين از رفتن ديگر خب
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 شهر اين کجاي... پشتوانه بدون و پول بدون... شد جدا اش خانواده از طالق از بعد فرشته مگر

 ؟....!باشد امان در گرگهايش دست از که ميرفت شلوغ

 ...کرد خانه اهل به نگاهی

 ....!ديوار هب خيره سروي مامان و بودو اش نفتی سماور رقصان هاي شعله به نگاهش جان عزيز

 ...کالم بی و حرف بی... ميکردند نگاه فقط سکوت در شاهين و فرناز

 ...ميداند گوش فقط اعتراض بی که بودند او رفتن موافق همه پس

 سو اين به هوا در معلق را باغچه خشک برگ و شاخه پاييزي طوفان شد کشيده پنجره به نگاهش

 ....کشاند می سو وآن

  

 چرخ هوا در هدف بی و بود معلق هوا در خشک برگهاي همان مانند اش ندگیز طوفان ميان هم او

 ....!ميخورد چرخ.... ميخوردو

 :گرفت پنجره از چشم جانش آقا صداي با

 »زمين زير »و ميکنم لطف بهت ولی... بري من ي خونه از بايد...  شدي بزرگ ميکنی فکر که حاال »

 ...ميدم اجاره بهت رو

 ....ميگذاري روش هم برق و آب پول با تومان هزار دويست ماهی

 ...چسبيد ديوار به که آنقدر... رفت پس و رفت پس شيدا

 ...!کنند خالی هم را پشتش... نميکردند حمايتش وقتی بود انصافی بی نهايت ديگر اين

 ....بود اتوبوس پول لنگ و گرفت نمی هم جيبی تو پول ديگر که روزها اين

 ؟...!بدهد برق و آب پول با تومان زاره دويست چطور وقت آن

 :گفت و...برخاست جايش از آتش روي اسپند مانند حرف اين شنيدن با جان عزيز

 نه باشه خانواده از جدا مدت يه تنبيهش براي گذاشتيم قرار هم با...  نبود اين قرامون پرويز»



 

 340 

 اون بابت بخواي اينکه

 »؟...بگيري اجاره »مترزيرزمين نه»

 ...شد منجمد رگهايش در خون شيدا

 ....بود اجرا به محکوم اوفقط و شده صادر پيش از حکم و....بود خانوادگی کودتاي يک اين پس

 ...بود ايستاده سوتر آن کمی افکنده باسري که کرد نگاه فرناز به دلگير

 ...!بود نزده او به حرفی و ميدانست را چيز همه او

 :گفت هايش فين فين يانم پاکردو را اشکهايش تند تند فرناز

 تنها و زمين زير بره شيدا.... تنبيه براي مدت يه فقط شد قرار... زياده خيلی اين پرويز دايی »

 »....کنه زندگی

 :گفت قاطع صدايی با و گرفت بود غم وپراز مات که که آقاجان از رو اش خيره نگاه شاهين

  

 »...نزن حرف آقاجون حرف روي فرناز »

 زمين روي بود ايستاده که جاي همان ميکردند جدا او از را خوارش شير فرزند یگوي که او و

 ...گذاشت پاهايش روي را سرش و نشست

 !بود دوخته چشم پايش جورابهاي به افکنده سري با بهت در ناباور و گيج وشيدا

 تند وتيز اخالق برابر در برنده سالحی مثل هميشه که نرمش و چرب زبان همان با سروي مامان

 :گفت بود همسرش

 از آخه... کنه زندگی زمين زير بره مدت يه سري خود اين تنبيه براي فقط شد قرار برم قربونت »

 »؟...!بده تومان هزار دويست ماهی کجا

 ميز کنار صندلی روي شدو بلند جايش از آقاجان که بگيرد را حرف دنبال ميخواست جان عزيز

 :گفت نشست تلفن
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 بمونه ميخواد هم اگر....بره خونه اين از و کنه جمع هاشو وسايل نميخواد اگه....! گفتم که همين »

 ....قدره همين اش اجاره...  بده زمين زير براي تومان هزار دويست ماهی»بايد»

 ....کاري گچ هم ديوارش و شده کاشی تازه کَفش

 براش هم گرم آب يرش....! کنه استفاده حياط ي گوشه توالت از ميتونه هم دستشويی براي

 ...اومد خوش وگرنه اهلل بسم ميخواد اگه...کنه حمام جا همون ميتونه گذاشتم

 ...بود عملش با مصادف حرفش زدو نمی» الف »شناخت می را آقاجانش

 ... کشاند پنجره سمت به بود خالی خالی که را نگاهش شيدا

 .... دبو کرده حل خود در را هوا در معلق خشک برگهاي خاک طوفان

 ....!شد ويران اش زندگی امسال پاييز

 :گفت دادو تکه صندلی وبه انداخت ديگرش پاي روي را پايش يک آقاجانش

 ».... بشه راحت رفتش بابت از خيالم تا ميمونم جا همين »

 :گفت ميريخت اشک و بود زانويش روي سر همچنان که فرناز به رو سپس

  

 ... کنه جمع هاشو وسايل تا... کمکش برو گرفتن بغورهآ جاي به بجنبون دست پاشو فرناز »

 »....هاشون لباس دنبال ميان مردم....نمونه بسته که مغازه دم برو هم تو شاهين

 حرف... ميشناخت را لجبازش و غُد پسر.. کرد پاک را هايش اشک آستينش ي گوشه با جون عزيز

 ...بس بودو خودش حرف

 ....بود بيهود کاري کردن» کل کل»

 آهسته گوشش کنار رفت بود شده روح بی سفيدو ديوار گچ مانند صورتش که شيدا سمت به

 :گفت

 ».... پايين مياد شيطون خر از ديگه روز چند برو بيا.... ها نخوري غضه ننه »
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 به باغيض و گرفت اش دوردانه عزيز از چشم نداشت تمامی اشکهايش که سروي مامان

 ....شد درخارج از حرف زدوبی محکم گلدي کاغذي دستمال خالی عبهج به شاهين و رفت آشپزخانه

 ... رفت اتاقش سمت به کشان کشان بود سنگی ستونی هرکدام گويی که پاهايی با شيدا و

 ....شنيد می رفتن وقت را آقاجانش صداي

 چی که فتیملت بدي اجاره ماه هر پونزدهم بايد...  آبان پونزدهم امروز... باشی کار دنبال بهتره »

 »....که ميگم

 ...!نميشناخت ديگر را جانش آقا

**** 

 ...آمد استقبالش به که بود چيزي اولين نم بوي شد داخل وقتی

 زمين روي را شيدا وسايل ي جعبه و انداخت اطراف به نگاهی... سرخ و کرده پف چشمانی با فرناز

 :اوپرسيد به رو و گذاشت

 »؟....کنی استفاده ميتونی »اومده رد چشم» شاهين اون قديمی تخت از »

 ...بود مهربان و خندان هميشه دختر اين ناسزاي و فحش ته اومده در چشم

 :گفت زدو تلخ هرچند لبخندي

  

 »....نداره چندانی کاره و کردم تميزش تازه که خوبه حاال....آوردم هم هامو رختخواب هسالم آره»

 کرده پنهان جيبش در گويی که را هايش خنده دوش شير ديد را شيدا رنگ کم لبخند که شيدا

 :گفت خوش سر و دوخت لبهايش به... بود

 بخاري يه....بچين گوشه يه رو هات وسايل هم تو ميکشم جا اين گوش سر دستی من تا خب »

 »کنی روشنش ميتونی هست جا اين هم استفاده بدون برقی

 ...بود شا زده طوفان زندگی درگير ذهنش او ميزدو حرف فرناز
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 لباس و شلوار مانتو دست چند بودو اش درسی جزوهاي کتابهاو شامل ميگفت فرناز که وسايلی

 ...مرغی مهندس با اش عروسی عکس آلبوم و خونه

 ....ميکرد شروع جايی از ايستادو می خودش پاهاي روي بايد

 »....!دانست نمی را اين ؟... کجا از اما

**** 

 از فشار همه اين از خسته مهسا نشدنی تمام هاي عشوه و هامهران وراجی از حوصله بی داريوش

 از را زندگی کبوترش که جايی همان... رفت اتاقش قدي پنجره سمت به شدو بلند ميزش پشت

 :وگفت.... ميديد آن ي دريچه

 پشت هم دررو لطفا ميز روي بگذاريد رو فصل اين فروش هاي پرونده ممنون مظاهري خانوم »

 »....نديدبب سرتون

 :گفت ميباريد دلخوري آن از که صدايی با مهسا

 شرکت که بيشتره دوهفته جون شيدا اومده پيش مشکلی مهندس آقاي ميکنم عرض جسارتا »

 »؟....نيومده

 :گفت محکم صدايی با برگردد سمتش به آنکه بی....شد مچاله قلبش کبوترش نام شنيدن با

 اين هم شما لطفا کنه دخالت ام خصوصی زندگی توي یکس که ندارم دوست من مظاهري خانوم »

 »....نکنيد کاررو

  

 کنار به شدو بلند جايش از... رفتنش با مهران کردو ترک رو اتاق کوتاهی خواهی عذر مهسابا

 آهسته بود خيابان ترافيک پی نگاهش که درحالی و ايستاده دوشش به دوش و رفت داريوش

 :گفت

 ميگفت...شدي جدا خانوم شيدا از که شنيدم ازش...  بپرسم رو دکتر يآقا حال زدم زنگ ديروز »



 

 344 

 »....!نداشتيد تفاهم باهم گفتی فقط

 .... طوالنی و محکم فشرد هم در را مشتهايش داريوش

 »....باشم تنها بگذار برو هم حاال...گفت پدرم که دليلی همون خاطر به شدم جدا ازش درسته »

 :گفت ميرفت تر باال لحظه هر که صدايی با مهران

 جاي و ميکنم رنگ رو گنجشک خودم من که...! نکن رنگ رو من.... مهندس جناب... خودتی خر »

 سهيالی گيرم...دادي طالقش که نبود دختر اون حيف.... کشکه نداشتيم تفاهم... ميفروشم قناري

 کنی اعتماد مخالف جنس به نميتونی بگو... بود تر پاک گل برگ از که اون کرد تا بد باهات آشغال

 »؟....چيه براي چيدنت کبري و صغري ديگه... 

 ....داشت اين غير نظري شنيد شيدا با را ازدواجش خبر وقتی مهران شد متعجب

 :گفت آوردو زبانش روي را فکرش

 »؟...شد عوض نظرت شد چی ميگفتی ايی ديگه چيز قبال که تو »

 :گفت کردو جا به جا اش بينی ي تيغه روي را عينکش مهران

 ...داره فرق ميشناسم من که هايی دختر تمام با اون...  نميشناختمش موقع اون اينکه براي »

 چرا االغ توي موندم فقط حاال...! نبينی رو پاکی همه اين تا باشی کور بايد که پاکه و ساده اونقدر

 »؟...دادي طالقش

 ...بود فشار تحت طرف همه از روزها اين

 عقب کارهاي شرکت و...پايانش بی مشکالت و مرغداري...  اش شده احداث تازه ي نهکارخا کار

 ....اش افتاده

 ...بود شده اضافه آن به که پدرش و پري مامان محلی بی حاال و

  

 ...شيدابرود ديدن به ميخواست فهميد وقتی ديبا
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 ...!نکند دخالت اش زندگی در که داد قسم صدفش جان به.... اماآجزانه

 ....داشت کم را عليزاده مهران »غاز يه من صد» هاي نصيحت بازار آشفته اين ميان فقط

 :گفت و گرفت را محسنی ي شماره و رفت ميزش روي تلفن سمت به

 »....بياره برام بگو لطفی خانوم به غليظ ي قهوه يه لطفا محسنی »

 :گفت مهران رو نشست می ميزش پشت که حالی در سپس

 »...ببند سرت پشت هم رو در ميري لطفا مهران »

 که آنچنان کوبيد هم به محکم را در کردو نثارش جهنمی دادو تکانی هوا در را دستش مهران

 .گرفت بود رسيده دستش به پيش ي لحظه چند که ايی عاشقانه پيامک از را نگاهش محسنی

 ...!بوسيد را آن آوردو در را ميزش کشوي ي شده گرفته گروگان کبوتر داريوش

 ....!پيچيد فاميل در بمب مثل طالقش خبر

 دوستش که آنهايی کردندو پيدا شان پاييزي هاي چره شب کنار براي» نقلی» شدندو شاد دشمنها

 ...ريختند اشک داشتندصادقانه

 ...رفتند بارانی چشمانی با آمدندو زيرش به سر هميشه شوهر همراه سارابه خاله

 ....!بود بيهوده و عبس کاري ديگر که.... پادرميانی براي ها وبزرگتر

 :گفتن ناسزا به کرد شروع چرخاندو زمين زير در را چشمش خندان هميشه عطيه عمه

 ....!دخمه اين ي گوشه بندازي رو معصوم طفل اين اومد دلت چطور...  داداش نگذره ازت خدا »

 فرناز وقتی بود انصافی یب کمی دخمه ولی.... نداشت شکی بود زمين زير ،اينجا که اين در خب

 تنها براي بودو انداخته او پاي رازير بود جهازش از بخشی که را تختش پايين کوچک ي قاليچه

 ....!بود دوخته منگولی گل پرده يک سليقه با آن ي پنجره

 :گفت صادقانه لبخندي با
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 همين به... ميکنم یزندگ خونه همين پايين ي طبقه اومدم... نشدم تبعيد که جهنم به عطيه عمه »

 »....سادگی

 ...نيست گفت می که هم ها سادگی همين به شدن طرد که دانست می هم خودش و

 حيرت و بهت ميان در تلخی فرستادوبا پس را غذا سينی.. آمد زمين زير به که شبی اولين وقتيکه

 :گفت خانه اهل

 »....ميکنم فکري يه غذا براي خودم... بيافتيد زحمت به تون همسايه براي نيست نيازي »

 همراه و قديمی ي قابلمه يه و... زمين زير ي گوشه ي زده زنگ پيکنيکی گاز بعدبا به شب آن واز

 ...!گرفت جشن را استقاللش مرغ تخم تا چند و روغن کمی

 ....شد کشيده ميباريد تلنگري با بودو بغض پراز پاييزي ابرهاي مثل که فرشته به نگاهش

 :گفت بزند حرف واضح اشکهايش ميان ميکرد سعی که یحال در فرسته

 هم تورو من بختی سياه... سابيدم می قند برات عقد سر نبايد روز اون...  منه تقصير همش »

 »...کرد گرفتار

 صورت اشکهاي دست يا همين براي.... نداشت ها باجی خان و خاله خرافات اين به اعتقادي

 :گفت کردو پاک را فرشته

 نسبت خرافات به رو اشتباهاتمون که باشه يادت ابد تا حاال از رو اين.... نداشتی صيريتق تو »

 نداشتی و نداري گناهی هيچ تو... باشه سخت هرچند بشينم پاش بايد و کردم اشتباه من.... نديدم

 »....برم قربونت

 :گفت زدو ازفرن لبخند به شبيه لبخندي بود کرده پيدا نجات وجدان عذاب از گويی که فرشته

 »؟....نيستی دلخور من دست از... ميگی راست »

 :گفت و انداخت باال منفی عالمت به را سرش

 سرزنش رو خودت نيستی مقصر که چيزي خاطر به...باشم دلخور تو دست از که نداره دليلی نه »
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 »...نکن

 :گفت ميرفت که حالی در شدو بلند ازجايش عطيه عمه

  

 ....» ندارم کاري که غيرتم خوش داداش اون با...بزنم ناز سرو و جون عزيز به سر يه باال برم »

 :گفت گوشش زير هم سر شت پر تندو ميرفت که فرشته

 بورس ي مغازه پاساژ تويه داره سن ايی خورده و چهل که پسره پير يه...  اومده خواستگار برام »

 عقدم سر بايد حتما...  ميکنيم عقد ديگه ي هفته... دادم بهش رو بله جواب... داره سري رو و شال

 »....هستم منتظرت....کنه خبرت ميگم فرناز به... باشی

 .... ميرفت باال کوبان راپاي زمين زير هاي پله فرشته وقتی

 ...بود لبش ي گوشه شادي از لبخندي شيدا

 ...بودند زده پيوند ها فرشته با را قلبهايشان خواهر سه اين

*** 

 ....بود زده خزان پاييز مثل درست روزگارش

 ....بود نکرده پيدا کاري هيچ هنوز بودو گذشته هفته سه

 روابط... ادعا و عشوه.... کار با مرتبط تحصيالت... ميخواستند چيز چهار رفت می که شرکتی هر به

 ...کلفت گردن پارتی و معتبر ضامن...  باال عمومی

 ....!نداشت را کدام هيچ خدا شکر به که

 تا که بود آشکار و رنگ پر شان هيجده مثبت تقاضاهاي آنقدر...  آمدند می کوتاه که هم کتهايیشر

 ...ميداد ترجيح برقرار را فرار ميکردو قرض ديگرهم دوتايی و داشت دوپا ميشدو سرخ گوشش بنا

 و بنشيند روزنامه کمين به دکه کنار خون خروس صبح که محورميچرخيد اين حول روزگارش تمام

 زير مستقل ي خانه به نتيجه بی عاقبت و...برود شرکت آن به شرکت اين از دست به روزنامه بعد
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 ...برگردد اش زمينی

 بود شده عصبی و خلق بد روزها اين که آقاجانش چشم از دور به گاهی سروي مامان و جان عزيز

 ...آوردند می داشت دوست که هايی خوارکی و... ميزدند سر او به

 ...ميکرد رد را آنها ي همه منشانه رگبز او که

  

 .... ميداد ترحم بوي که هاي محبت به نيازي... بياستد خودش پاهاي روي بود قرار که حاال

 ...!نداشت

 ...ميبرد پناه اش درسی کتابهاي به بود شدن خفه حال در غصه از وقتی...وشبها

 اول از... خواند می خواندو یم درس و.... عمومی درسهاي و شناسی زيست ، شيمی رياضيات،

 ... خط به خط سطر به سطر

 نوشته فرمولی يا تمرينی فيزيک کتاب ي گوشه که اش مرغی مهندس خط دست روي هم گاهی

 ...بوسيد می نرم را بود

 ...شود قبول آينده سال بود داده قول اش مرغی مهندس به

 ..!..داشت »پيتی در» هرچند مدرک يک به نياز استقاللش براي

 ...انداخت رمانش کتابهاي قطار به نگاهی

 به مشهورو شرکت يک در درنگ بی خانواده از شدن طرد از بعد اش قصه دختران که رمانهايی

 گل برايش مجنون مانند نادم و پشيمان اش سرگشته عاشق يا و....ميشدند کار مشغول نام

 ...ميگفت را مجيزش ميفرستادو

 و گل.. بگيرند خبري سابقشان عروس از ندادند زحمت خودشان هب حتی مرغی مهندس ي خانواده

 ...!قدمشان پيشکش مجيز

 ناب که هايی محبت براي و...بود تاب بی اش مرغی مهندس هاي گفتن» جوجه جوجه» براي دلش
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 ...!خالص بودو

 جاي دنيا وقت آن بلعيد می را احمدي ساناز آمدو می رشتري چندين ايی لرزه زمين کاش اي

 ...!ميشد زندگی براي تريبه

 . ميشود بلند مجسم شيطان اين گور از فتنه اين دانست می اش سادگی تمام با

*** 

 دور و غريب برايش آنچنان پاييزي روز يک شروع اوليه ساعات در عليزاده مهران مهندس ديدن

 .ماند جواب یب که...بود زده شتاب تندو سالم يک...  اتفاق اين به واکنشش تنها که بود ذهن از

  

 ....!نميدانست را حدش اين تا اما ندارد شانس که بود کرده باور خب

 ميداد نشان را ساعتش نمايشی که حالی در هم در هاي اخم با ايستادو اش قدمی يک در مهران

 ...پرسيد

 »؟....ميکنيد چيکار اينجا روز وقت اين »

 ...بود آمده سر به تحملش که بود شده قضاوت ناحق به آنقدر ها روز اين

 :گفت... بود فروشی روزنامه ي دکه کنار ي شده چيده هاي روزنامه رديف به را نگاهش که حالی در

 »....نيومده هنوز... هستم روزنامه منتظر »

 :پرسيد شده گره ابروهايی با مهران

 آسمون ويت آفتاب هنوز که روز ساعت اين بايد که شده چاپ مهمی خبري چه روزنامه توي مگه »

 »؟....!بکشيد رو روزنامه کشيک شما نشده پهن

 قدم اعصابش روي زيادي عينکش پشت از شده گره ابروهاي آن با »معلق اجل» اين هاي فضولی

 ... ميزد

 ...!باشد گرفته دزد گويی که ميکرد رفتار وجوري
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 :گفت و کرد خيابان ديگر سمت به را رويش

 »...دارم الزم را هايش نيازمندي فقط...  نيست مهمی خبر »

 :مرددپرسيد کشيدو کوتاهش موهاي به دستی نمايشی مهران

 »؟....ميگرديد کار دنبال »

 :گفت کردو تر زبان با را خشکش لبهاي شيدا

 »....!سادگی همين به... ميگردم کار دنبال... مهندس آقاي نداره ايرادي که کردن کار »

 ....کرد تازه هواي از پر را هايش ريه دادو بيرون ار سنگينش نفس حرف اين شنيدن با مهران

 ....بود ناراضی دلخورو او با صحبتی هم از رويش پيش دختر

  

 ....نمياد در خوري درد به شغل ها روزنامه اين توي از ولی کنم جسارت نميخواستم خانوم شيدا »

 »؟...ميگرديد کار دنبال چرا اصال

 ....!داشت کم را عليزاده مهندس دليل بی سماجت ربازا آشفته اين ميان فقط ديگر خب

 :گفت صادقانه و گرفت دهانش جلوي را اش زده يخ دستهاي

 در کسب هم اون داره دليل يک فقط ميدونم من که اونجايی تا کردن کار مهندس آقاي »

 »... دارم نياز هم پولش به و کنم کار بايد من....آمده

 ؟...!دارد مبرم نياز اينقدر کارکردن به....دختر اين چرا که فهميد نمی و بود هنوزگيج

 از يکی تا رفت ها روزنامه سمت به کردو کوتاهی خواهی عذر شيدا روزنامه سري، اولين آمدن با

 ...برگشت مهران صداي با که بردارد را آنها

 »؟....کنيد قبول حاضريد کنم پيدا براتون کاري يه اگه خانوم شيدا »

 کنار همچنان که او سمت به و....درخشيد شدو چراغانی چشمانش مانند دلش رفح اين شنيدن با

 ....!برگشت ميکرد نگاهش و بود ايستاده دکه
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 ....کرد نگاهش تر دقيق کردو باريک کمی ناباور را چشمانش

 چندان بود شنيده زياد مرغی ازمهندس را بازيش دختر ي آوازه که عليزاده مهندس اين به

 ....تنداش اعتمادي

 »....گيرد نمی موش خدا رضاي محض ايی گربه هيچ»  جانش عزيز قول به

 کهنه کفش لنگه همان حکم برايش دوزاري مهندس اين آمده پيش شرايط با و حاضر حال در ولی

 ...ميداد دست از را آن نبايد و....!ميشد شمرده غنينمت که داشت بيابان در را

 :پرسيد ميزد موج آن در ترديد که صدايی با

 »؟....ميکنيد من به لطفی همچين چرا بپرسم ميتونم »

 :گفت ايستادو روبرويش و گذاشت پيش قدم چند کالفه مهران

  

 به که داليلی به و... بوديد من صميمی دوست همسر زمانی يه... نيستيد که غريبه خانوم شيدا »

 شرايط توي اگه هم داريوش.. .کنم کمکتون ميخوام....شديد جدا هم از حاال شه نمی مربوط من

 »...ميکرد کاررو همين بود من

 ...آمد در پرواز به جانش و دل اش مرغی مهندس اسم شنيدن با شيدا

 خوبش خاطرات ميان ذهنش ي گوشه را اش مرغی مهندس ي مردانه ي چهره مهران صداي با و

 ...برگشت او سمت به ونگاهش....  گذاشت

 :پرسيد تامل کمی با پس.. ودب کننده قانع که داليلش خب

 »....بدم انجام بايد کاري چه شرکت اين توي بپرسم ميتونم »

 :کردوگفت بود باريدن حال در دم هر که پاييزي آسمان به نگاهی مهران

 »....بزنيم حرف تر راحت تا من ماشين داخل بريم بيايد مياد بارون آالن و ابريه هوا خانوم شيدا »

 در که بود کاري آخرين ، نبود هم نام خوش چندان که دوزاري مهندس اين ماشين به شدن سوار
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 ....ميداد انجام دنيا اين

 :گفت بردارد ايی روزنامه تا ميشد خم که حالی در مصصم و قاطع همين براي

 »....بزنيد رو حرفتون جا همين داره امکان براتون اگه....  نميشم مزاحمتون مهندس آقاي ممنون »

 ....!ميکرد قبول قطعا بود او غير دختري هر اگر... ميکرد تصور که بود آن از تر سرسخت ردخت اين

 چرمش کاپشن داخل را بود شدن منجمد به رو را دستانش....نداشت آمدن کوتاه جز ايی چاره

 :گفت کردو

 ...ميگرده مطمئن منشی يه دنبال به که داره موفق و بزرگ شرکت يه دوستانم از يکی »

 تون معرفی باشيد مايل اگه... بکنيد رو فکرش که هرلحاظ از... اعتماديه قابل و خوب آدم

 »....ميکنم

 و نداشت هيجده مثبت توقعات يعنی..  ميکرد درک روزهاخوب اين را »لحاظ هر از»  معناي

 ....نميکرد کاري چوب چهار از خارج درخواستی

  

 اين تمام او و داشت را» کارت گرين» حکم هاروز اين که بود کلفت گردن و خوب پارتی يک اين

 ....!بود نبرد پيش از کاري آن بدون روز هشت و بيست

 :گفت کشيدو رنگش ايی سرمه مقنعه پر به دستی

 موضوع اين با دوستتون اين....  ديپلمه تحصليم مدرک آخرين من که ميدونيد مهندس آقاي »

 »؟...نداره مشکلی

 ....ميشد صداقتش جذب را مخاطب آگاه ناخود که ميزد حرف »پيله و شيله» بی و صادقانه آنقدر

 ...داد دست از را جواهر اين که بود احمق يک داريوش

 ... انداخت زير به را اش خيره نگاهش شدو جدا افکارش از شيدا صداي با مهران

 »... دارهن تعريفی چندان ، انگليسيم زبان و هستم ديپلم من....  مهندس آقاي شديد متوجه »
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 احترام به وادار را مخاطبش او....ميکرد صحبت طوالنی قدر اين شيدا با که بود باري اولين اين

 ....ميکرد گذاشتن

 ...کرد نگاه بود حالت خوش هم آرايشی هيچ بی که او چشمان به و گرفت خيابان آسفالت از چشم

 :گفت و

 »...گرفتيد امروز کاررو اين بدم قول ميتونم دباشي آشنا کامپيوتر با اگه باشه مشکلی نميکنم فکر »

 : گفت بود آمده در پرواز به روحش خوشحالی از که شيدا

 از رو خودم گليم ميتونم ولی...  اي حرفه خيلی نه...  بلدم رو کامپيوتر نيستم داغون هم قدر اين »

 »....بکشم بيرون آب

 سمت به که حالی در کردو پاک را دبو نشسته صورتش روي که را باران ي قطره اولين مهران

 :گفت ميرفت ماشينش

 ....!» شرکت بريم خلوته سرش و وقته اول تا آالن همين بيايد پس »

 جايش سر همچنان که ديد را شيدا و برگشت سرش پشت به و ايستاد....  رفت که قدم چند

 ... ايستاده

 ... پرسيد رفته باال ابروهاي با شدو متعجب

  

 ...!» ديگه بريم بيايد ؟...ميکنيد معطل چرا پس.. بشيد استخدام اهيدنميخو مگه »

 :گفت و فشرد دستش در را کيفش بند شيدا

 بگيد لطفا ضمن در...شم نمی مزاحم.. ميام خودم من بديد رو آدرس ميشه اگه مهندس آقاي »

 »....ترم راحت کار محيط توي اينطوري...  کردم ازدواج

 ...داشت تفاوت کهکشان تا زمين اش دستی دم هاي دختر تمام با قطعا دختر اين

 :گفت بردو اش شده کوتاه موهاي الی دستی
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 آدرس تا بديد رو موبايلتون ي شماره نداره ايرادي اگه.....مايليد شما که هرجور... حتما باشه »

 »...کنم پيامک روبراتون

 :گفت بود گير در کيفش بند با همچنان که شيدا

 »...ميکنم ياداشت من بگيد رو آدرس...  ندارم موبايل من دهعليزا آقاي »

 خط يک حتی او داشتند گوشی و خط چندين کدام هر اطرافش زنهاي و دختران که روزگاري در

 ...نداشت هم تلفن

 ...کرد ياداشت روزنامه خالی ي حاشيه را آن شيدا و گفت را آدرس ناباوري بهت ميان مهران

 :گفت تاکيدي مهران

 و بره شرکت از دوستم ممکنه.... برسونيد ديگه ساعت يک تا رو خودتون کنيد سعی خانوم شيدا »

 »..بيافته عقب کارتون

 ....!بود شيدا لب ي گوشه شيرينی لبخند ميرفت وقتی مهران

**** 

 ... انداخت روزنامه ي گوشه آدرس به نگاهی نيم شد پياده که اتوبوس از

 سمت در بودو مشکی مرمر سنگ از نمايش تمام که شيک دوبلن ساختمان سمت به نگاهش و

 ...شد کشيده داشت قرار خيابان ديگر

 ...گذشت خيابان از و زد بغلش زير روزنامه

  

 آمدو او سمت به ديدنش وبا.... بود ايستاده منتظرش دقيقه پنج و چهل حدود چيزي که مهران

 :گفت معترض

 »؟....!اومديد می من با اگه خوردمتون نمی....!  شتگذ هم»  نيم و نه»  ساعت خانوم شيدا »

 معطل کلی بعدي اتوبوس رسيدن بودوتا داده دست از را اول اتوبوس بود او با حق.. شد شرمنده
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 .... شد

 ....نداشت اتوبوس جز انتخابی حق کنونی مالی شرايط با خب

 ...ميداد پس فرصت اولين در بايد بودو کرده قرض سارا خاله از هم را پول اين

 .کرد بسنده کوتاه خواهی عذر يک به قفط دهد توضيحی آنکه بی اما

 ....برداشت قدم کنارش در فاصله با و

 شرکت از خيلی خيلی و داشت قرار هفتم ي طبقه در که بود مدرنی و وشيک نام به و بزرگ شرکت

 بسته همگی درهايش که اتاق چندين و... وسيع و گرد سالن يک بودبا بزرگتر اش مرغی مهندس

 بودند

 نام هم که ايی کارخانه عکس سرش پشت و داشت قرار ورودي در روبروي درست منشی ميز

 ....ميدرخشيد ايی نقره آرم با شرکت

 ... داشت عملی دماغ منشی به وافري ي عالقه اش مرغی مهندس عکس بر شرکت رييس و

 ....ماند خيره بود شده دهآم بر عجيبی طرز به که زده ژل لبهاي روي نگاهش شيدا

 با بود ريخته بيرون شالش طرف دو از سخاوتمندانه را هايالتش موهاي که عملی دماغ منشی

 داشت آن بودنش دماغی تو در سعی که صدايی با زدو دور را ميز شدو بلند جايش از مهران ديدن

 ...آمد استقبالش به

 ميکرديد خبر... آشنا امسال و دوست ارسالپ عليزاده مهندس آقاي... اينجاست کی بين به به »

 »...ميکرديم قربونی گوسفندي گاوي

 و شکفت گلش از گل عملی دماغ دختر ديدن با ميداشت بر قدم شيدا با فاصله حفظ با که مهران

 :گفت اغواگرانه لحنی با ايستادو اش قدمی يک در

  

 »بود ما سعادتی کم...  خانومی نکن کاري چوب »
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 و چپ برسد خود هيجده مثبت مقاصد به اينکه براي داستان مرد که افتاد رمانهايش از يکی ياد به

 اش واقعی دنياي در را آنها از يکی چشم به حاال.....ميبست اش نداشته ريش به خانومی راست

 ..ميديد

 :گفت داشت دست در را عملی دماغ منشی کشيده و ظريف انگشتان که حالی در مهران

 »؟...شدي تورج ؟منشی... شده عوض سمتت خانومی »

 خنديدو مستانه دادو آن به تابی بود شده سنگين ريمل و مصنوعی مژه بار زير چشمانش که او و

 :گفت

 کار سر ميرم بياد جديد منشی کنم رديف رو کارهاش تا اومدم بود تنها دست نیاصال آقاي بابا نه »

 ...» خودم

 در يکی او ميشدو عليزاده مهران مهندس خرج بيراه و اهر که بود هايی ادعا و عشوه مات شيدا

 ...ميگرفت تحويل را آن ميان

 :پرسيد کردو اشاره مجاور اتاق به سر با مهران

 »....!خلوته سرش تورج »

 .... بود شده فارغ کردن خرج ادعا ناز و عشوه از تازه که او و

 ايی روزنامه که.... شد بود ايستاد رانمه از تر دور قدم چند که پوشی مقنعه ساده دختر ي متوجه

 ....داشت دستش در

 :گفت کند تماشا را دستش زير باال از که کسی مانند درست فاتحانه صدايی با و

 »....ببريد تشريف نداريم استخدام خانوم »

 :گفت کردو نگاه بود ايستاده اش قدمی چند در سکوت در حرف بی که شيدا به و برگشت مهران

 کارش اومدم من بگو... خلوته سرش ببين تورج بزن زنگ....هستند من با خانوم اين ونج نازي »

 »....دارم



 

 357 

  

 بی ي چهره و ساده پاي تا سر به نگاه يه ميکرد صدايش جون نازي مهران که عملی دماغ منشی

 گوش زير بودآهسته داد تکه ميز به سينه به دست حالی در و انداخت رويش پيش دختر آرايش

 :گفت انمهر

 »؟...پريدي نمی ها تيپ اين با قديما »

 ...!شنيد شيدا اما...داد جواب تر آهسته مهران و

 »...بزنيم هم با گپی يه کن خالی برام رو وقتت ؟... اي چيکاره امشب...! خانومی پرم نمی هنوزم »

 ....!گيرد نمی شکل رنگ پر هيجده مثبت بدون نفره دو گپ اين بود مطمئن تقريبا شيدا و

 عملی دماغ دختر و عليزاده مهندس هيجده مثبت هم بر هم در افکار تا داد تکان را سرش

 شود مات و شطرنجی

 ...بود کرده پر را شرکت فضاي تمام جون نازي پرواي بی ي خنده صداي شد اتاق داخل وقتی

 بروند پيشش است خلوت سرش تا داشت اصرار مدام مهران که همانطور نیاصال تورج

 ....!»مو»  از اما بود خلوت اقعاسرشو

 ميکرد جلب را بيننده توجه که بود چيزي اولين ميدرخشيد نور زير که براقش و طالس ي کله

 :گفت آمدو سمتش به زدو دور را ميز و شد بلند جايش از مهران ديدن وبا

 خوش.... دهش نصيبمون امروز افتخار اين که شد چی خودمون مهران آقا... اينجاست کی ببين »

 »بنشين؟ بيا پسر اومدي

 :گفت کردو اشاره ساعتش بنشيندبه اينکه بدون مردانه بش و خوش از بعد مهران

 جمع مجردي هم دور ميگذارم قرار هفته تو روز يه....  باشم مرغداري بايد آالن شده ديرم تورج »

 »... بشيم

 :ميکردگفت اشاره شيدا به سر با حالی در سپس
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 »...باش داشته هواشو... خودته ي کوچيکه خواهر کن فکر کردم پيدا مطمئن نشیم يه برات »

 گذاشته پاسخ بی را شسالم ورود بدو در که رويش پيش وروي رنگ بی و ساده دختر به نیاصال

 :گفت کردو نگاهی بود

  

 »....کافيه بکنی تاييدش تو »

 :پرسيد کردو شيدا به رو سپس

 »...بشيم آشنا بيشتر باهم تا بگيد کارتون از ومهرز يه...  چيه تحصيالتتون »

 که اول قسمت جز و... ميخواستند او از ميرفت هرجا روزها اين که بود چيزي کاري رزومه اين

 ...گذاشت می خالی را بقيه بود اش خانوادگی نام و نام به مربوط

 :گفت ميرفت در سمت به که حالی در مهران

 تا برم ديگه من ندارند هم کاري ي رزومه و فتحی قلی شيدا اسمشون ديگه نکن سختش تورج »

 »...ميگيرم تماس بعدأ... نداده قورتم اخالقم خوش رييس اون

 تکان اطراف به را سرش بود لبهايش روي لبخندي که حالی در نیاصال..  رفت وقتی مهران

 :گفت بود ايستاده اتاق وسط مستاصل همچنان که شيدا دادوروبه

 کار شرايط بنشينيدتا حاال.... شديد استخدام شما اومديد خوش... فتحی قلی مخانو خب »

 »کنم مشخص روبراتون

 کرد شکر را خدا لب زير فرستادو بيرون را اش شده حبس نفس شيدا

 اجاره بايد بودو آذر پانزدهم فردا پس... اش نکرده کار براي حقوق درخواست بود مانده حاال

 ....!ميداد بودند گذاشته اختيارش در انهسخاوتمند که را زيرزمين

 :گفت زد دريا به دل عاقبت دلی دو ترديدو کمی با

 از بخشی خواست در....  نکرده کار واردبراي تازه يه که عرفه از خارج ميدونم نیاصال جناب»
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 از یبخش داره مکان اگه....دارم احتياج پول اين به من ولی باشه داشته ماه پايان از قبل رو حقوق

 »....بديد بهم امروز رو اون

 :پرسيد و انداخت بود شده قرمز صورتش خجالت شدت از که رويش پيش دختر به نگاهی نیاصال

 آقاي شما معرف چون ولی است کارخونه و شرکت قوانين از خارج اين فتحی قلی خانوم »

 »...داريد الزم چقدر حاال ميکنه فرق شرايط است، عليزاده مهندس

 :گفت آمد می بيرون درميان يکی شرم شدت از هايش نفس هک شيدا

  

 »...!تومان هزار پنجاه و دويست »

 و قِر» خرج سخاوتمندانه تومان هزار پانصد ماهی که افتاد خودش ي کوچيکه خواهر ياد به نیاصال

 ....بود ناراضی بازهم و ميکرد »فرش

 :گفت زدو تلخی لبخند

 که رو پولی تا ميکنم هماهنگ تلفنی....  بگيريد حسابداري دببري تشريف نداره موردي باشه »

 که اين از بعد.... ميکنم مشخص ماه آخر هم رو قراردادتون و حقوق ميزان... بدن بهتون ميخواهيد

 نره يادتون فقط...بياوريد تشريف هم فردا ميتونيداز.... بشيد مشغول آزمايشی فعال... ديدم کارتون

 »....باشيد ميزتون پشت بايد من از قبل

 رمانهايش توي که است آن تر سخت زندگی کرد اعتراف صادقانه شد خارج شرکت از وقتی شيدا

 ....!بود نوشته

 ...شوي ميدان وارد دست به سپر پوشيدو آهنی کفش بايد آن با جنگيدن براي

 ...!سادگی همين به....!شد خواهی ها گرگ نصيب پشتوانه بدون

 ....ميشد طی نیاصال آقاي منشی ميز شتپ اش پاييزي روزهاي

 تنظيم هارا مالقات قرار ميدادو جواب هارا تلفن....ظهر بعداز پنج تا دقيقه سی و هفت ساعت از
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 ....!ميکرد تايپ»  کامپيوتر ورد»  در ايی نامه هم گاهی ميکردو

 .....!بود رت سو آن کمی هم خوب از بود »کيلومتر صفر» فرناز قول به که او براي هم حقوقش

 ....بود مطمئن »لحاظ هر»  از نیاصال آقاي بود گفته عليزاده مهران که همانطور و

 بود پالس شرکت در گاه بی و گاه که خودش ورگل و ترگل زن محور حول فقط چارش و چشم و

 ...!هيچ ديگر ميچرخيدو

 به همچنان و....بود سنگين سر شان پوستی زير هاي محبت تمام رغم علی هم خانه اهالی با

 ....ميکرد بسنده کوتاه احوالپرسی و سالم يک به و.... ميزد رد دست شان درشت ريزو هاي محبت

 برقی و آب پول همراه به....ميداد را اش اجاره ماه هر پانزدهم درست نمونه ي همسايه يک مانند و

 ...ميشد او سهم که

  

 حياط ي گوشه شويی دست از سروي مامان و عزيزجان هاي اصرار تمام با هم حمام براي

 .... ميکرد استفاده

 ....ميخورد هم به »تيک تيک» سرما از دندانهايش که حالی در را خودش و

 .!آمد می بيرون ميکردو »شوره گربه»  سروي مامان قول به و.... نشسته شسته

 تخم هم گاهی... کردمي روزقناعت در سرد ساندويچ يه به نبود شکم بند قيد در زياد که ازآنجايی و

 ...!ميخورد ناهار وقت و ميگذاشت نون الی پخته مرغ

 اش مرغی مهندس با خوشش خاطرات در تفريح زنگ براي ميخواندو درس ووقت دير تا شبها و

 ....ميشد غرق

 ....گشت می وسيراب مست باشد شده تزريق رگهايش در افيون که معتادي مثل ودرست

 بنا در به در هاي عاشق...  عشق ترک براي هم مرکزي کاش اي».... ميگفت خودش با آنوقت

 نمی راترک اعتيادش وقت هيچ که چرا.... ميشد آنجا قدم ثابت مشتري او آنوقت... ميکردند
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 »....کرد

 کتابهاي هم باز ميکردو خودش نثار سرخوشی آمد می بيرون ماليخوليايی افکار همه اين از وعاقبت

 ...ميزد ورق را اش درسی

 امير با شنيدو محمود طريق از را طالق موضوع عاقبت پرستو هايش کاري پنهان تمام وجود وبا

 ... ! رفت کردو گريه کاغذي دستمال ي جعبه يک ي اندازه به آمدو ديدنش به کوچولويش حسين

 ....بود کام به روزگار ميديد ساده را چيز همه ميانديشيدو ساده که او براي

 ...نبود داشت عهده بر را شرکت فروش مدير سمت که »بهزادي» اسم به اگرفردي

 .... نميکرد نگاه خودش ورگل و گل تر جز موثنی هيچ که نیاصال آقاي خالف بر او

 و گرد »چرانی چشم» فرط از که چشمانی با ميچريدو هرز مدام بودو شل چشمش هاي مهره و پيچ

 ...شود رد چشمانش زير از مونثی موجود هيچ نميگذاشت خدا قدرتی به..... بود شده ايی دايره

 ...!نبود جدا قاعده اين از بينوا شيداي و

  

 آمد می فرود ها زمينی سر بر ديگري از پس يکی بال وسبک نرم که برفی هاي دانه از را نگاهش

 چشمانش پلک پشت کبوترش پررنگ تصوير تا.... فشرد هم روي محکم را هايش چشم و گرفت

 ...!شود رنگ کم و مات

 او ي ساده دنياي غرق او و...نشست می بامش روي روزگاري که بود کبوتري دنيايش تمام و

 ....!ميشد

 .....تلخ جدايی اون از بعد اندي و ماه سه ازگذشت بعد هم هنوز و

 ....ميآمد در پرواز به گاه بی و گاه ذهنش آسمان در کبوترش همچنان

 ....!نشست می ذهنش در او پرواز تماشاي به سرخوش او و

 شرمنده رفتندو فتحی ي خانواده ديدار به ديبا و پري مامان او از پنهانی بار يک که شنيد سامان از
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 ....بازگشتند

 .....ميکند چه را هايش روز بودو چطور ش کبوتر حال نفهميد..... ميان اين ودر

 و ازروح دست ايی لحظه ترديد و شک هاي سايه اگر...! بود پشيمان... ميکرد اعتراف وبايدصادقانه

 ....ميداشتند بر روانش

 ....!ميکرد رهايش شبی سوار موتور مرد کابوس و

 ... کبوترش ناب خيال او ميان شد ايی فاصله در ي تقه صداي

 ...بريزد بيرون دلش از اکسيژن راهمراه هايش دلتنگی تمام که کشيد عميقی نفس

 :گفت مردانه و محکم هميشه مانند و نشست صندلی روي و برگشت ميزش پشت به

 »....داخل بفرماييد »

 :گفت و گذاشت پيشرويش کاغذ چند و شد وارد کوتاهی خواهی عذر با مهسا

 ...کنيد امضاء هارو برگه اين لطفا مهندس آقاي»

 ....غذاييست مواد ايی زنجيره فروشگاهاي با کارخونه محصوالت فروش قرارداد

  

 يک واقع در و ميشه محسوب کارخونه محصوالت نقد به دست و قرص پا و پر مشتري اولين اين

 »....ميآمد حساب به شرکت براي جلو به رو بلند گام

 اوراق پاي حرف بی و گرفت بود نشسته قرمزش لبهاي روي که او مضحک لبخند از چشم داريوش

 :وگفت...گذاشت زمين را خودکارش و کردو امضاء را

 »....ببينديد سرتون پشت هم را در ميبريد شريفت وقتی لطفا ممنون »

 اخالق بد مهندس اين ي محترمانه کردن »دک»  معناي به حرف اين که ميدانست مهسا و

 ....!است

 نبرد اين از فاتحانه بايد نبود خبري غربتی دختر آن از و بود باز تازيش يکه براي ميدان که حاال



 

 363 

 ...آمد می بيرون

 که بود رويش پيش مرد عريض و پهن هاي شانه و دلنشين هاي خما گير در احساسش تمام

 ....!باشد هايش کسی بی براي گاهی تکه ميتوانست

 ....ميکرد رارو »آسش» برگ قهار باز قمار يک ميبردومانند کار به داشت چنته در هرچه بايد پس

 اغواگرانه التیح با بود شده پهن صورتش روي که را دادوموهايش آرايشش غرق چشمان به تابی

 :گفت نرم صدايی وبا داد هل شالش زير به سبک و نرم

 ....يلداست شبه امشب مهندس آقاي »

 هم شما اگه...  بگيريم جشن رو چله شب تا... گذاشتيم دوستانه دورهمی يه رستوران يه توي

 »....ميشيم خوشحال کنيد همراهيمون بديد افتخار

 ....ميشد جور اش بهانه بايد فقط....  نداشت میتما گويا دختر اين هاي هاي دورهمی

 است مهران دانشگاه دوران دوستان از اينکه جز دانست نمی زيادي چيز هايش خصوصی و او از

 ...نداشت دانستن اين از بيش به هم تمايلی...

 ترين اهميت جزءکم چرخيد می عروسک مثل که شده» دوزک بزک »دختر اين هاي خصوصی

 ....هابود

  

 دامش در شک بی بود شل شلوارش بند اگر مردي هر که ميکرد خرج هايی دلبري مظاهري هسام

 ....!ميشد گرفتار

 ....شد جدا اش هيجده مثبت افکار از مهسا صداي با

 ....!کارميبرد به دونفرشان هاي خصوصی در کبوترش که بود اصطالحی هيجده مثبت

 کنيد باور ولی.... کنم دخالت خصوصيتون دگیزن توي ياد نمی خوشتون ميدونم مهندس آقاي »

 خوشحال رو ما هم بياوريد تشريف و بديد افتخار اگه....! نميکنه دوا رو دردي ها خوري خود اين
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 »....ميشه عوض تون هوا و حال هم و ميکنيد

 :گفت گرفت ميکرد دلبري اي حرفه آرايش و»ما مرگ مکش »مانتوي آن با اوکه از چشم داريوش

 اين قول قبل از و هستم دعوت خواهرم خونه امشب....  بيام نميتونم... مظاهري خانوم ونمممن »

 »...بگذره خوش بهتون اميدوارم... دادم بهش رو شب

 :گفت آشکار دلخوري با ميشد پرتاب آباد کجا نا به ديگري از بعد يکی کمانش هاي تير که مهسا

 »...باشيد داشته خوبی ي چله شب... مايليد که جور هر نميکنم اصرار »

 ....شد خارج و گفت کوتاهی ي اجازه با سپس

 ميگفت ميدادو پيشنهاد را »او »پی در پی و مدام که بود ديده چه دختر اين از مهران نميدانست

 ....!کند فکر او با دوستی به حداقل

 ...!ميگفت داستانها اش نداشته و داشته محاسن از و

 ...!اوست ذهنی هاي پريشونی دواي ايش حرفه هاي دلبري و مهسا که بود اين به اعتقادش و

 ....!دارد را آتش روي آب حکم و

 ....!نفهمد بود شده بيان لفافه در ماهرانه که را او منظور که بود آن از تيزتر

 و موهايش بوي که کبوتريست قرارش بی روح در دواي تنها ميدانست که بود خودش فقط و

 ...!ميکند مست اورا پوستش لطافت

 ....!ميبرد دلدادگی اوج به را او پروايش بی هاي خنده و

  

 ....رفت کشيدو پر ذهنش بام از کبوترش.... موبايل زنگ صداي با

 ...آمد بر نهادش از آه...گوشی ي صفحه روي شده حک اسم ديدن وبا

 ....! نداشت را محل بی خروس اين هاي حرفی پر ي حوصله

 :گفت فشردو را تماس ي دگمه حوصله بی
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 ».....!کردي قديمی دوستان از يادي...  نیاصال تورج آقاي سالم »

 :گفت ميخنديد که حالی در داريوش صداي شنيدن با نیاصال

 براي دوم... ات کارخونه احداث براي اول ميگم تبريک... موفق و نام خوش مهندس به سالم »

 ... ازدواجت

 از بلکه کن دعوتمون ناهاري شامی يه حداقل...! نکردي عوتد عروسی مارو که حاال معرفت بی

 ....!بياي در ما خجالت

 دستانی در برفی گلوله کوتاهی به مشترکش زندگی عمر که دانست نمی حرف پر نیاصال اين پس

 ...!بود گرم

 :گفت زدو تلخی لبخند

 »؟....!خوبند ادهخانو احوال چه خبر چه.... شما ديگه نکن کاري چوب...  هستيم خدمت در »

 :گقت نمکش بی هاي خنده ميان نیاصال

 طرف بر کسالتشون خوبند »بزرگ فروغی»دکتر آقاي.... دارندخدمتون سالم ممنون »

 ؟....خوبه حالشون چطورند خانوم پري مادرتون...شد

 »؟...!نيست ازش خبري ميکنه چيکار خوبه چطوره»  سامان»  معرفت بی دکتر اون

 ...!تاخت می نعل چهار ميديد خالی حرفی پر براي را ميدان اگر... وراج و رفپرح نیاصال اين

 :گفت کشيدو اش خسته چشمان به دستی داريوش

  

 راحت خيالت تا بگم برات هم مرغداري هاي مرغ احواالت از ميخواي....  خوبه همه حال...  تورج »

 بپرسی کردي فراموش رو مهران لحا....زديم تازه رو هاشون واکسن و خوبه همشون حال... بشه

«..... 

 ....ميانداخت ممتد و عميق هاي خط مغزش روي نیاصال ي خنده صداي
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 ...داد فاصله گوشش از کمی را گوشی

 :گفت بود مشهود حرفهايش ميان خنده هاي رگه همچنان که نیاصال

 به چون يپرسمنم ديگه مرام خوش مهران اون از ؟....!کردي هات مرغ قاطی هم رو مهران پس»

 »....بينمش می گاه بی و گاه کرده معرفی برام که جديدي منشی لطف

 ..پرسيد متعجب و رفت مهران آنچنانی دخترهاي دوست پی ذهنش داريوش

 رو آنچنانيش هاي دختر دوست اون از يکی و مهران دست دادي رو عقلت ؟چطور....جديد منشی »

 »؟....!کار سر آوردي

 :گفت جدي نبود صدايش در خنده هاي هرگ ديگر که نیاصال

 سرو دختر خيلی نميخوره حرفها اين به خونيش گروه اصال يعنی نيست دخترش دوست بابا نه »

 ندارم حق گفته و... شده اش شيفته شده آشنا باهاش وقتی از»پريچهر»  زنم....آاليشيه بی و ساده

 ....کنم ردش عنوان هيچ به

 »؟....اسيشميشن »فتحی قلی شيدا»  اسمش

 ....!شد پاره جا در دلش بند آمد که کبوترش اسم

 ...کوبيد می کوبيدو می که شنيد می طپش پر و محکم هايش گوش ميان را قلبش ضربان و

 .....!شنيد نمی را نیاصال صداي ديگر که آنقدر

 ....پرسيد ميکرد تر زبان با را خشکش لبهاي که حالی در آهسته صدايی با

 »؟....فتحيه شيداقلی اسمش یمطمئن تورج »

 .پرسيد متعجب صداي با نیاصال

  

 »؟....شناسيش می اومده پيش مشکلی »

 طاق رابه سرش چگونه شده آمده بر فضول نیاصال اين کنجکاوي رگ که حاال دانست نمی
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 ...!بچسباند

 :گفت باشد عادي صدايش ميکرد سعی که حالی در همين براي

 »؟....مگه چطور... بيش و کم اي »

 :گفت کرد تصور عادي را وضعيت که نیاصال

 مهران خاطر به اول روز...  نداشت هم کاري رزومه و نداره حسابی و درست سواد...  هيچی »

 ... کردم قبولش

 درتقاضاي بود نکرده شروع کاررو هنوز اول روز چون...! باشه داشته هم مالی مشکل ميکنم فکر

 ....کردم موافقت درخواستش با که داشت رو حقوقش از بخشی

 »....!راضيم کارش از آالن و خوبيه دختر حال هر به

 هم را حرفهايش باقی که آنقدر...شد وتار تيره چشمانش پيش دنيا کرد حافظی خدا که نیاصال

 ...بود نفهميده

 ...ميچرخيد کبوترش حول ذهنش مدت تمام و

 .....!کردمي کار حقوق»غاز چندر »براي که بود آمده برسرش چه

 ....ميزد موج چشمانش جلوي خون ديگر.... افتاد که نیاصال شرکت فروش مدير بهزادي ياد به

 :پرسيد محسنی از و برداشت را گوشی

 »؟....برگشت مرغداري از مهران.... محسنی »

 :گفت زده شتاب تندو...بود آمده دستش فروغی مهندس تيز تندو اخالق که محسنی

 »؟....داريد امري... اتاقشون رفتند آوردندو تشريف پيش ي دقيقه دچن همين مهندس بله»

 :گفت باشد مسلط اعصابش بر ميکرد سعی که حالی در داريوش

 »....من اتاق بيارند تشريف بگيد بهشون لطفا بله »
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 ....گذاشت که را گوشی

 ....گرفت دستهايش ميان را سرش کردو ستون ميز روي را آرنجش

 ....افتاد دوران به سرش است کار محتاج کبوترش که اين تصور از

 را اش اشاره انگشت که حالی در و...!شد منفجر ساعتی بمب مانند شد داخل مهران که هنگامی و

 :گفت.... بدهد جوابی را مهران سالم به آنکه بود،بی گرفته تهديد حالت به او به رو

 شرکت توي بردي رو شيدا چرا.... بيار ذهنم سوالهاي براي....  موجه دليل يه... دليل يه فقط »

 ؟.... نیاصال

 »؟... نزدي من به چراحرفی...  داره کار به نياز ميدونستی کجا از اصال

 و نشست مبل روي بود دادشون هدر حال در داريوش که انرژي همه اين به تفاوت بی مهران

 پايش يک و گذاشت لبش ي شهگو را آن و آورد بيرون پيراهنش جيب از فندک همراه به سيگاري

 :گفت سيگارميزد جان و دل به عميقی پک که حالی در کردو ديگرش پاي مهمان را

 »؟....!کرد خبرت لق دهن تورج »

 :گفت بود غليان در خونش مهران خونسردي همه اين از که داريوش

 ؟....ميگرده کار بالدن شيدا که فهميدي کجا از تو....کرد چينی خبر زدو زنگ اون کن فکر تو حاال »

 »؟.... نیاصال شرکت توي برديش چرا

 :گفت تکاند می سيگاري زير داخل را سيگارش خاکستر که حالی در مهران

 چند که افتادم تورج ياد به منم....ميگشت کار دنبال ديدمش فروشی روزنامه ي دکه کنار اتفاقی »

 »....کرد فبول اونم.... دادم پيشنهاد....بود حاشيه بی منشی يه دنبال که بود وقتی

 به رديف را سيگارش هاي پُک خونسرد مهران ميپريدو پايين و باال آتش روي اسپند مانند داريوش

 ....فرستاد می اش سينه درون عميق را دودش ميکشيدو رديف

 :گفت و گرفت سيگار دود از را نگاهش
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 ؟....!ميدي خرج به تعصب شرو که....! نيست ديگه که تو زن ؟....!کجاست مشکلش حاال »

  

 خودت... درستيه آدم نیاصال گذشته اون از...بگيره تصميم خودش براي ميتونه که آزاده دختر يه

 ....!نميره هرز که ميدونی خوب هم

 ....کرد ور شعله را وجودش تمام ميريزند خاکستري زير آتش روي که نفتی مانند جمله اين

 هم اش خونه ي ماده ي گربه به که ناموس بی بهزادي اون... خوب نیاصال گيرم...  االغ آخه دِ »

 ؟.... چی نميکنه رحم

 »؟...اعتماديه قابل و ودرست خوبيه آدم اونم

 ...ميشد پايين و باال زيادي اش نداشته اعصاب روي روزهاي اين داريوش

 ....!نداشت را اين از بيش به نيازي... بود سگ روزگارش کفايت قدر به خودش

 صدايی با شدو بلند جايش از کردو خاموش سيگاري زير داخل کمر از را اش نيمه سيگار شد خم

 :گفت بلند نسبتا

 روزنامه منتظر فروشی روزنامه ي دکه کنار صبح هفت وقتی...  ميکردم چيکار غيرت خوش...  دِ »

 ....!ديدمش

 اونها بال و دست توي و... تهريخ بهزادي از تر آشغال تا هزار که شرکتی هر توي بره ميگذاشتم

 ....!باشه

 ...کردم تورج به هم رو سفارشش و... ميزنم سر بهش ميريم گاهی اونجا حداقل

 ...!نزنه باال غيرتت رگ من ي واسه

 روزها اين به بايد ميکردي بازي دختر اون زندگی با خودت خياالت و اوهام خاطر به داشتی وقتی

 ...!ميکردي فکر هم

 !».... کنه کار مجبوره چی ؟واسه....اومده سرش به چی مدت اين توي یميدون اصال
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 ...داد ادامه ميکرد اشاره خودش به دست با که درحالی مهران

 قبول خودمم...  بکنی رو فکرش که لحاظ هر از... کثافتم خيلی من...  فکر خوش مهندس »

 ..!..نميکنم زندگی ام گذشته با و نيستم شکاک حداقل ولی...دارم

  

 زمين زير توي بره شد مجبور و کردند طردش اش خانواده طالق از بعد ميدونی اصال...  االغ توي

 هزار دويست ماهی متري نه زمين زير اون اجاره بابت مجبوره و کنه زندگی تنهايی خونشون

 ».... بده تومان

 سمت به....ودش خارج در از اينکه از قبل و ريخت سرش بر آواري مثل را حرفهايش مهران

 :گفت تري آهسته صداي با و برگشت بود معلوم نا ايی نقطه مات چشمانش که داريوش

 اين...  کنه پهن آشغال منه پيش رو دلش ي سفره که اونه از تر نجيب ترو مغرور خانوم شيدا »

 ....بود رفته ديدنش به پيش وقت چند خانوم پرستو خانومش گويا که شنيدم حقانی از رو حرفها

 ...نکنه ات خفه دودلی و شک دوباره تا گفتم رو اين غيرت خوش

 ....!ندارم منم متاسفانه و...نداشتی تو که ميخواد لياقت اون مثل دختري داشتن

 ...شد يلدا شب سياهی به دنيايش تمام بست را در که مهران

 ....بود شده رها زمستان سرماي در پناه بی کبوترش فشرد هم بر ازدرد را چشمانش

**** 

 و نشسته آرايش بی و ساده مشکی ايی مقنعه مانتوو با ،که ديد منشی ميز پشت را کبوترش وقتی

 ...افتاد پاهايش زير دلش.... بود کرده خوش جا ابرويش دو ميان ظريفی اخم

 ...!نگذاشت پيش قدمی ايستادو شرکت در ي آستانه در

 رااز ايی لحظه مبادا تا نزد برهم پلک حتی.....نشست تماشايش به شدو چشم سراسر ايستادو و

 ...!بدهد دست
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 ....داشت دوستش وار مجنون هايش ترديد و ها شک تمام وجود با هم هنوز

 ....!هايش نفس بودو کبوتر يک ميفهميد حاال

 .... ايستاد روبرويش و رساند او به را خود بلند گام چند با

 ...بود بسته نقش چشمانش زير سياه ايی هاله بودو شده الغر کمی اش گونه ماه گردو صورت

 ....بود درهم سردرگم کالف مانند هايش اخم و

  

 هم در اش چهره طور همين نبود بلد را چيزي که هروقت ميشناخت خوب را وگولش گيج کبوتر

 ...!ميشد گره

 وباال را شدنمي وباز بود اوگذاشته با سرناسازگاري همچنان که»وردي»  ي برنامه که حالی در شيدا

 آوردو باال را سرش و برداشت مانيتور ي صفحه از چشم روبرويش ي سايه ديدن ميکردبا پايين

 :گفت

 »امرتون.... سالم »

 ...ايستادند جا همان کردندو اعتصاب اش سينه ميان هايش نفس اش مرغی مهندس ديدن با که

 ...شد منجمد هايشرگ در خون اما.... نداشت منظم نا و منظم هاي طپش براي قلبی

 ....!فهميد اش کرده يخ دستهاي از را اين و

 ....!ميرفت تفريح رنگ به باخيالش شبها که همان بود اش مرغی مهندس

 :گفت رسا و محکم صدايی با ديد را هوايش به سر کبوتر گولی گيجی که داريوش

 »؟....دارند تشريف دارم کار نیاصال مهندس آقاي با »

 ... بود شده مرغی مهندس به اش خيره نگاهاي وجهمت تازه که شيدا

 :گفت آهسته و نرم صدايی با انداخت می زير به را نگاهش که درحالی کشيدو هم رادر هايش اخم

 »....بدم اطالع بهشون تا باشيد داشته تشريف لطفا »
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 آنقدر... .دلتنگ دل شدو تر تاب بی مدتها از بعد کبوترش دلنشين و نرم صداي شنيدن با داريوش

 ....!است تردد حال در سختی به هايش نفس ميکرد حس که

 :گفت دادو تکان بار چند تاييد عالمت به را سرش

 »....ميمونم منتظر باشه »

 .....کرد اعالم را فروغی مهندس حضور و برداشت را تلفن شيدا

 حجم و آمدند بيرون همگانی اعتصاب از هايش نفس ، رفت اش مرغی مهندس که هنگامی و

 ...!آمدند در پرواز به اش بينی هاي حفره از شده حبس اکسيژن وسيعی

  

 مهندس اين استقبال به زدو دور را آن شدو بلند ميزش پشت از داريوش ديدن با نیاصال تورج

 در مردانه آمدو.. ميکرد طی ديگري از پس يکی را ترقی هاي پله روزها اين که تيپ خوش جوان

 ....کشيد آغوشش

 »....طرفها اين از عجب چه.... اومدي خوش پسر دادي افتخار.... فکر خوش مهندس به سالم »

 و نشست و گذاشت مبل کنار را اش دستی کيف نیاصال با اش مردانه بش و خوش از بعد داريوش

 :گفت

 پر رو وقتم حسابی کارخونه همحاال.... شرکت و مرغداري کارهاي شلوغه سرم يکم شرمنده »

 »....کرده

 :گفت و برداشت را گوشی شدو وخم رفت ميزش سمت به نیاصال

 ».....من دفتر بيارن شيرينی با داغ داغ ي قهوه دوتا بگيد لطفا... فتحی قلی خانوم »

 :گفت کردو داريوش به رو سپس

 تکون جا اين از گذارم نمی ناهار بدون چون کن بيرون سرت از رو رفتن فکر شده دوازده ساعت »

 »..!..بخوري
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 مبل روي کمی کشيدو صورتش به دستی بگويد را اش خواسته تا نبود دلش توي دل که داريوش

 :گفت شدو جا به جا

 ».شدم مزاحمت ايی ديگه کار براي.....  زياده فرصت تورج»

 :گفت کشيدو هم در نمايشی را هايش اخم نیاصال

 »؟..!.. بدم انجام برات ميشم خوشحال بياد بر دستم از کاري اگه »

 :گفت ميکرد سنگين سبک، ذهنش در را جمالت که حالی در داريوش

 »...ميخوام خودم شرکت توي کار براي رو نيروهات از يکی»

 چشمش روي را دستش انگشت چهار که حالی در بود اين تراز فرا چيزي تصورش که نیاصال

 :گفت ميگذاشت

 »...کمکت بياد فردا از ميگم بخواي که رو هرکدوم چشمم روي به »

  

 :گفت فشردوشمرده هم در را دستهايش

 »....من شرکت بفرستيش دائمی ميخوام....  خوام نمی محدود زمان مدت براي »

 :گفت دارد اختيارش در نيرومندي قدرو سربازان که ي فاتحه ي فرمانده مانند نیاصال

 ميزان دادو قرار براي ستمميفر برات رو يکی فردا همين دارم زياد سواد با و آمد کار نيروهاي »

 »....کن راضيش خودت هم حقوق

 نيازي بود صاف و روشن سرش مانند هم قلبش که نیاصال مهندس اين کارآمد هاي نيروها به

 ....نداشت

 خالی و پر را هايش ريه هوايش در نفس نفس او باشدو کنارش در تا ميخواست را کبوترش فقط

 ....کند

 ».......!ميخوام رو اون شده استخدام تازه که فتحی قلی خانوم اين »
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 :پرسيد بود شده گرد که چشمانی دادوبا باال تعجب از ابروهايش نیاصال

 سفارش کلی....نده راهم خونه توي ديگه و بکنه و سرم پريچهر ميخواي ؟....!ميکنی شوخی »

 »....بره جا اين از شرايطی هيچ تحت نگذارم کرده

 ....ميشود راضی سخت باشد درميان پريچهر مسرشه پاي وقتی تورج ميدانست

 :گفت کشيدو طاسش سر به دستی نیاصال

 »...  نيست سواد با اما..ايه ساده سرو و حاشيه بی و خوب دختر هرچند »

 ....داد ادامه کردنش قانع وبراي

 اون رغي به شرمنده هرحال به است ساده منشی يه اون.....مياد کارت به که دارم بهتري نيروهاي

 »....ميکنم رديفش برات بخواي رو ايی ديگه نيروي هر

 :گفت زدو موهايش به چنگی کالفه

 که بفهمه نبايد و... ميخوام رو فتحی خانوم همين من بگم خواد نمی دلم که داليلی به تورج ببين »

 چرب نمميدو.... گذشته اون از... ميگم چی ميشی متوجه....بياد من شرکت به که داشتم اصرار من

 »...!کنی ناراضی رو خانومت نتونی که هستی اون از تر زبون

  

 :گفت بود شده ذهنش معماي داريوش هاي اصرار»دليل» که درحالی نیاصال

 »....!نسوزه دلم خوردم کتک پريچهر از اگه که چيزي يه...  بشم قانع تا بيار دليل يه حداقل »

 گرم را دستش بردو پيش را دستش ميشد ندبل جايش از حالی زدودر فاتحی لبخند داريوش

 :گفت فشردو صميمانه

 ما ي خونه آدرس.... نداد راهت خونه توي خانومت وقت هر....! پذيرفتی رو خواستم در که ممنون »

 »....ميکنم تحملت صبح تا جور يه خرهباال نميشه شب هزار شب يه... پيشم بيا پاشو... بلدي که رو

 :ميشدگفت پرتاب هوا به سرخوشش ايه خنده شيلک که نیاصال
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 ؟... کنم چيکار تنها دست انصاف بی کن صبر ماه آخر تا حداقل... شدم قانع خوب خيلی ممنون »

 به ميداد تکان هوا در را دستش که حالی در داريوش»...کنم پيدا ديگه حاشيه بی منشی يه چطوري

 :گفت و رفت در سمت

 »....کن جور خودت هم رو اش بهانه...  باشه من شرکت ايدب صبح شنبه هفته همين آخر تا فقط »

 : گفت ايستادو زدکنارش دور را آن و شد بلند ميز پشت از اش بدرقه براي نیالاص

 ....!» برو بعد بخور بيارن رو قهوه بمون حداقل»

 ...زد پشتش به دستی دوستانه داريوش

 بياي بيرون تا نميخواد... ميخورم دادي دهوع که ناهاري از بعد اومدم که ديگه ايی دفعه باشه »

 »...خداحافظ فعال....نميشم مزاحمت اين از بيشتر

 از هايش اخم حفظ با اش مرغی مهندس ديدن با بود ناسازگارش »ورد»  درگير همچنان که شيدا

 ...ايستاد شدو بلند جايش

 با رفت گولش و گيج رکبوت صندلی کنار به.... شيدا تعجب وميان بست سرش پشت را در داريوش

 ...پرسيد بود شده خيره مانيتور ي صفحه به که حالی در شده گره ابروهايی

 »؟....!داري مشکل رو کجاش »

 .... ! داشت »مشکل» ميکردند آمد و رفت ادعا و ناز با و درميان يکی که هايش نفس با شيدا

 :پرسيد حواس بی منگ و گيج

  

 »؟....نشدم منظورتون متوجه ببخشيد »

 .... کبوترش براي آمد در پرواز به روحش داريوش

 :گفت قبل از تر محکم جدي ي چهره و درهم هاي اخم همان حفظ با اما

 »؟....داري مشکل رو برنامه کجاي پرسيدم »
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 ميشد خارج سختی به که صدايی با بود افتاده اش کوله و کج »ريالی دو »تازه که بينوا ي شيدا

 :گفت

 ».....!نميشه باز ورد برنامه »

 برنامه »بديل بی »قهرمانی مانند و گرفت دست در را کامپيوتر موس شدو خم اش مرغی مهندس

 :کندگفت نگاه او به آنکه بی کردو باز ساده کيلک چند با را ورد سرکش ي

 »....شد درست بيا »

 ....شد خارج شرکت از و گرفت دست در را کيفش حرف بی سپس و

 کرد زمزمه خودش با نشست می صندلی روي که حالی در کشيدو دلش ته زا عميقی نفس شيدا

.... 

 »........!نميشه درست هيچی ديگه کردي خراب رو ات جوجه ي آشيانه.... من مرغی مهندس »

**** 

 .....نداشت کاري او روزگار کردن وپايينباال جز گويی فلک

 .....!رسيد می يتر تازه از تر تازه ميرسيد بري باغ اين از دم هر که

 به فوتبال توپ رامانند او و بخواهد محترمانه را عذرش نیاصال مهندس که داشت کم را همين

 ....کند پرتاب مرغی مهندس زمين

 را ذهنش ميخوردو چرخ سرش در که بود معمايی ؟.... کاري چه براي... ميرفت آنجا بايد شنبه از

 ..بود انداخته دوران

 ...بود خوردن چرخ حال در مدام که روزگارش مثل درست

  

 زندگی که بود فهميده پيش وقت خيلی از اما....پذيرفت نمی که بود اين اش عاقالنه و منطقی

 شهاب مانند که هايی معجزه از... سخت ودرروزهاي...... دارد فاصله کهکشانها رمانهايش با واقعی
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 اش معجزه و است سنگ شهاب نهما فقط او ميشود،سهم نازل داستان قهرمان زندگی بر سنگ

 ...!ميماند جا راه ميان

 داشتند، رنگ کم و رنگ پر هيجده مثبت خواسته هزاران که نشان نام بی شرکت به رفتن ريسک

 بی مرغی مهندس نهايت در و احمدي ساناز رنگش هزار دوست و مهسا تحمل از مراتب به

 ....!بود ترباال وفايش

 »کش سوسک »قهرمان همان.... سوپري آقا اکبر برادر رحمانی رضا فقط بازار آشفته اين ميان و

 کم...کرد ساقط زندگی رااز بينوا سوسک تر تمام هرچه شجاعت با خواستگاري ي جلسه در که

 ....داشت

 روز هر اين ميکردو همراهيش شرکت تا خانه از و....خانه تا شرکت از پايش به پا وار سايه که

 ...ميشد تکرار

 ....!بيايد خوش را خدا تا....بگذارد دلش کجاي را او دانست نمی درگمی سر همه ينا ميان و

 رضا به را خود بود خواسته دليل بی را عذرش نیاصال مهندس که روزي نياوردو تاب عاقبت و

 :گفت رساندو داشت فاصله او با قدم چند که رحمانی

 من پاي به پا مدام روز چند چی براي..!..فهمم نمی رو هاتون تعقيب اين دليل من رحمانی آقاي »

 »....آييد می بالعکس و خونه تا شرکت از

 جدا خيابان آسفالت از چشمهايش حياکه به مأخوذ بودو نظيري بی مثبتی بچه که رحمانی رضا

 ....نميشد

 :گفت آرام و متانت لرزيدبا می گاهی که نرمی لحن با

 توي آفتاب هنوز کار سر ميبريد تشريف شرکت که ها صبح.... ندارم مزاحمت قصد خانوم شيدا »

 ..دوره خيلی که هم راهتون...!تاريکه هوا...سرکاربرميگرديد از که هم غروب و نشده پهن آسمون

 پيش براتون مشکلی نکرده خدايی تا ميکنم همراهتون فاصله قدم چند با...جسارتا همين براي
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 »...!نياد

  

 ...!مواجبش و جيره بی نوع از هم آن ميشد بمحسو باديگارد نوع يک هم اين خب

 :گفت و گرفت خيابان شبانگاهی ترافيک پشت شده قطار هاي ماشين رديف از چشم

 توي گذشته اون از کنم مراقبت خودم از ميتونم من...  نيست درستی کار رحمانی آقاي هرحال به»

 ...!نداره خوبيت هم محل

 »..!..نکنيد رو کار اين ديگه ميکنم خواهش

 ايستگاه سمت به کردو جا به جا دوشش روي را کيفش باشد پاسخی منتظر آنکه بی سپس

 ....شنيد سرش پشت از را»  کش سوسک قهرمان»  صداي که ميرفت اتوبوس

 »....!داشتم کوچيک عرض يه.... لحظه چند لطفا خانوم شيدا »

 اين که حيايی و حجب حتراما به و.... شد سست رفتنش ،پاي داشت خواهش رنگ که او صداي با

 ...کرد نگاهش منتظر و برگشت سمتش به کشيد عميقی ايستادونفس....داد می خرج به مرد

 مقدمه بی افتاده زير به چشمانی ايستادوبا رساندوروبرويش اونزديک خودرابه بلند قدم چند با رضا

 :گفت

 ....» خواستگاري بيام ميخوام بديد اجازه اگه »

 اين تا...  بود بيشترخوشايندتر برايش مبکرد نثارش دار آب فحش تا چند مثبت هبچ اين اگر خب

 کرده نفوذ استخوانهايش تا که سرمايی سوز و خيابان وسط هم آن غريب و عجيب خواستگاري

 ..!بود

 درست رو جمالت ميکرد سعی که حالی کشيدودر درهم را هايش اخم بود توانش در که آنجايی تا

 :کندگفت بانتخا جا به و

 و خاله که ميدونم....هستم مطلقه يه من ؟...نه يا ميدونيد رو من شرايط دونم نمی رحمانی آقاي »
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 جدا همسرم از که رسوندند هم فلک گوشش نشستندوبه بيکار حاال تا محل هاي باجی خان

 ....شدم

 را دستش ويک گذاشت ايی نقطه اش جمله ميان به رضا که بود نرسيده پايان به اش جمله هنوز

 :گفت و گرفت او به رو آوردو باال

  

 »....ميدونم رو داستان ي همه من ميکنم خواهش »

 ژاکت جيب داخل سرما از را دستهايش کردوو باريک را هايش چشم حرف اين شنيدن با شيدا

 . برد فرو رنگش قرمز

 ....ميدانست را زندگيش سردرگم کالف کجاي تا مثبت بچه اين

 :گفت و گرفت بود نشسته صورتش روي وقار با که او شده مرتب هاي ريش از چشم

 رو اون و.....ببنديد رو کتاب و بگذاريد نقطه ميدونيدلطفا که رو داستان هرجاي تا رحمانی آقاي »

 »....خوش شبتون.... کنيد بايگانی ذهنتون ي کتابخونه ي گوشه هميشه براي

 ....رساند حرکت حال در اتوبوس به را خود عجله با گفت را اين

 رنگ قرمز ژاکت با که ديد را دختري رحمانی رضا شد واحد شرکت اتوبوس سوار شيدا وقتی

 ....داد جامی مسافران خيل ميان زور به را خودش

 .....زمستانی سرد هواي از پرشد هايش ريه کشيدو عميقی نفس

 ....بود شده آغاز ها اين از پيش خيلی او عشق داستان

 ....نميشد پيدا اش کله سرو فروغی داريوش نام به ديفر واگر

 ....!داشت خوش پايانی اش عشقی داستان

**** 

 ...ميکرد خس خس اش سينه بودندکه بسته دار طناب با گويی را هايش نفس
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 گذشت از بعد که خاطراتی.... تلخش خاطرات تمام شدن پررنگ بودبا مصادف شرکت آن به رفتن

 .ميداد تشکيل را اش شبانه کابوس از بخشی همچنان ماه چند

 بی قساوت با مرغی مهندس بودو آمده زندگيش نجات براي که پاييزي شب آن ي خاطره هنوز

 ....بود تازه ترو چشمانش پيش بود بريده را آن شاهرنگ رحمانه

 ...شد بيشتر اش سينه هاي خس خس گرفت قرار که محسنی ميز روبروي

  

 چنان او ديدن با بودو موبايلش داخل سرش همچنان قديم عادت به پروفسوري ريش محسنی

 :گفت حواس بی شدو بلند جايش از ناگاه به که شد متعجب

 »....قلی خانوم خير به صبح »

 عادتهاي به چسب مانند ، پروفسوري ريش محسنی بودو مرض موجب عادت ترک ديگر خب

 ...!نداشت را کردنش رها خيال بودو چسبيده اش گذشته

 :گفت تاکيدي کشيدو هم در راغليظ هايش اخم شيدا

 تشريف دارم کار فروغی مهندس آقاي با هم آالن...  هستم فتحی قلی...  محسنی آقاي »

 »؟....دارند

 :گفت شدو مسلط خودش به ود آمده بيرون شوک از تازه که محسنی

 »؟...داريد امري ايشون با... کارخونه بردند تشريف خير »

 . شود غالب متشنجش اعصاب بر تا....فرستاد بيرون را آن....گام به وگام کشيد عميقی نفس

 ».کنم همکاري شرکت اين با امروز از قرار و...اومدم پرنيان آرايشی و بهداشتی شرکت از من »

 :پرسيد گيج حيرت و بهت ميان آمدو در پرواز به ابروهايش تعجب از محسنی

 رو سفارش گرفتندو تماس شخصا عامل مدير صبح که جديد کارمند اون پس فتحی قلی خانوم »

 »؟...!هستيد شما کردند



 

 381 

 نشست می اش صندلی روي که حالی در محسنی دادو تکان تاييد عالمت به را سرش شيدا

 :گفت باشد عادي رفتارش ميکرد سعی وهمچنان

 ؟...چيه شرکت توي شما سمت نميدونم و...موردندادند اين در من به دستوري مهندس هرحال به»

 رو تکليفتون بياورندو تشريف خودشون تا بنشينيد لطفا ندارم هم رو ايشون با تماس امکان

 »....کنند مشخص

 ....بود شده مشخص پيش ماه چند روزگارش تکليف خب

 منتظر ساعتها بايد حاال ميکردو تنظيم او با را وقتش اش مرغی مهندس دور چندان نه درروزهايی

 ...کند پيدا مالقات وقت تا ايستاد می

  

 نشست سالن ي گوشه انتظار صندلی روي....وارفته و شل قدمهاي بزندبا حرفی آنکه بی ناچار به

... 

 ...!بودند نشسته سالن انتهاي شکل مربع ي پنجره از نور تماشاي به که هايی گلدان کنار جايی

 انتهايشان بی کنجکاوي چاشنی فضول کمی فقط که کارمندانی نگاههاي تيررس از جا اين حداقل

 ....!بود امان در....ميکردند

 با و....شد او حضور ي متوجه محمود اول ساعت.... نشدن ديده براي تالشش تمام رغم علی و

 آمدو... کوتاه پرسی احوال از بعد...  شود جويا را حضورش دليل آنکه بی افتاده چشمانی سرو

 ...!رفت

 که هاي تعارف کردن پاره ميان آمدندو استقبالش به خودش از از بد دوست و مهسا دوم ساعت و

 که آنچنان سوزاندن ته تاته را دلش کردندو نثارش آبدار ي کنايه چند ميداد تظاهر رياو بوي

 .....رفت هوا به دودش

 .... ديگر کارمندان يک به يک بعدي وساعتهاي
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 ...!بود بخشيده لقايش به عطا همراه را تمالکي ميم نبودو او مال ديگر که مرغی مهندس آخر ودر

 .بست سرش پشت را در رفت اتاقش سمت به بلند قدمهايی با او به توجه بی آمدو مرغی مهندس

 »کن دعا برام» :گفت گونه نجوا و آهسته و گرفت دست در را اش مخملی کبوتر

 ....زد در به کوتاه ي تقه چند و ايستاد در روبروي سپس و

 به و گرفت خيابان ترافيک از چشم ميشد نواخته جانش و بردل که هايی تقه دنباشني داريوش

 ... برگشت ميزش پشت

 خيابان کنار آلبالويی شش و دويست يک سوار بار اين بود پوشی سياه ي غربيه درگير ذهنش هنوز

 .....بود ايستاده منتظر شرکت نزديک جايی

 .شد مچاله قلبش...  نشسته اوست گرو در جانش و دل هنوز که کبوتري انتظار به اينکه تصور از

 ... ميشناخت هم بسته هاي در پشت از را کبوترش هاي نفس صداي

 »داخل بفرماييد» :گفت مردانه و محکم هميشه مانند کشيدو جانش و دل ته از نفسی

  

 و...دش داخل ميپيچيد هم به اش معده که حالی در گفت اهلل بسم لب زير مردد قدمهاي با شيدا

 ...کرد سالم و دوخت ميز ي لبه حوالی جايی به را نگاهش

 لطفا» : برداردگفت بود رويش پيش که اي پرونده از چشم بدهدو را جوابش آنکه بی داريوش

 »...بنشينيد

 کرد نگاه او به و گرفت ميز ي لبه از چشم آگاه ناخود که بود غريبه برايش آنقدر بيانش لحن و صدا

. 

 :گفت آهسته صدايی با کردو مرطوب کمی را خشکش ايلبه زبانش با

 گفتند نیاصال آقاي.... اومدم پرنيان آرايشی و بهداشتی شرکت طرف از من فروغی مهندس آقاي»

 »...کنم همکاري شما با بايد بعد به اين از
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 تمام ي ثمره که تلخ لحن همان کردوبا ياداشت چيزي هايش پرونده از يکی ي گوشه داريوش

 :گفت بياندازد کبوترش به نگاهی آنکه بودبی يششکها

 محول بهتون که کارهايی ميشيدو کار مشغول جا اين امروز از.... کردند صحبت من با ايشون بله»

 شرکت اين کارتوي شرايط ميگم محسنی آقاي به....ببريد تشريف ميتونيد....ميديد انجام رو ميشه

 گزينش بخش مسئول بخشی آقاي هم رو دريافتی حقوق ميزان قراردادو....بده توضيح براتون رو

 »......!ببنديد سرتون پشت هم رو در لطفا.... ميکنند تنظيم براتون

 اش خوردشده هاي تکه از مبادا تا انداخت سرش پشت به نگاهی نيم ميشد خارچ در از که شيدا

 ....باشد نمانده جا به زمين روي چيزي

 ...درد پر و شدو سفيد انگشتش بند بند که آنچنان کرد گره درهم را مشتهايش داريوش و

**** 

 کمی فقط که... مشخص هم حقوقش شدو تنظيم قرداد و کرد طی را خودش روال ها کار ي همه

 شرکت توي که بود کاري نشد مشخص نفهميدو که چيزي تنها و....ميگرفت قبلی شرکت از بيشتر

 ....ميداد انجام بايد

 ....بود کرده باريدن به شروع سبکی نرم برفی آمد بيرون شرکت از وقتی

  

 بست محکم را هايش چشم و داد فرو بود نشسته لبهايش روي که برفی ي دانه همراه را بغضش

 ....باشد نداشته آمدن بيرون خيال چشمانش از سرکش بغض تا

 و دويست از نديبل و سياه پالتوي با که ديد را پوش سياه ي غريبه کرد باز را چشمانش وقتی اما

 محو اتومبيل انبوهی حجم ميان بعد دقايقی آمدو ساناز استقبال به شدو پيدا آلبالويی شيش

 ....شدند

 ...ميکرد سنگينی هايش شانه روي دماوند کوه برد می پناه اش متري نه مساحت به که هنگامی و
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 کناري به را اش خورده نيمه ساندويج و نداشت را سرخوش فرناز هاي لنترانی ي حوصله که آنقدر

 و فرمولها ميان را برهمش هم در وافکار ها غصه تمام کردو باز را اش درسی کتابهاي و گذاشت

 ....!کرد پنهان رياضی معادالت شيمی و فيزيک قوانين

 و جان آقا روزگاري که هايی همان نداشت راهم سرشباال هاي همسايه ي حوصله ها روز اين

 ....کرد می صدايش نجا عزيز و سروي مامان

 غيره غيرو و عطيه عمه ساراو خاله و....بود شده نما نخ و رنگ کم هم شاهين هاي محبت حتی

 ....!نبودند مستثنا قاعده اين از.....

 موبايل با معموال که پرستو هاي پرسی احوال و بود مانده برايش سرخوش فرناز فقط ميان اين و

 .....ميگرفت صورت فرناز

 ...ميديد هايش لبخند ميان را غم رنگ شيدا ميخنديدو دليل بی و دليل با فرناز

 »....!داشت است تر انگيز غم گريه از من ي خنده»  حکايت لبخندهايش

**** 

 کرده گير غافل را پايتخت ي زده دود اهالی که سنگينی برف با شد مصادف اش روزکاري اولين

 کوچه در همچنان مادرشان پدرو چشم از دور به که یهاي بچه و مدارس تعطيلی دنبالش به و...بود

 ...ميدادند هديه برفی گلوله بهم ميخوردندو چرخ برف شوق از خيابان و

 .....ميکرد تجربه را هايش اولين ترين سخت از يکی برفی روز اين در و

  

 شد یم پرتاب سو وآن سو اين به ها بچه دستان در که بود برفی گلوله مثل درست حالش و حس

 گوش به »قرچ قرچ»  به شبيه چيزي خوردشدنش آواي ميشدو له پاهايشان زير عاقبت و

 ....ميرسيد

 می اش شده مرتب پروفسوري ريش به دستی که حالی در و گرفت مانيتورش از چشم محسنی



 

 385 

 :گفت کشيد

 يه هب روز چند براي عليزاده مهندس آقاي همراه به فروغی مهندس آقاي..  فتحی قلی خانوم »

 »....ندادند من به دستوري شما وظايف مورد در حقيقتش رفتندو کاري سفر

 :گفت عاقبت شدو مردد کمی شيدا

 بيکار نميتونم که اينجا روز چند اين توي من آخه کنيد تکليف کسب ايشون از تلفنی ميشه »

 »...!باشم

 دستمال چند همراه به و چاي فنجان کردو پاک ميزش روي از را بيسکويت هاي خورده محسنی

 :گفت رفت می خانه آبدار سمت به که حالی در و برداشت را مچاله کاغذي

 داشته ضروري غير تماس هستند سفر وقتی نمياد خوششون مهندس فتحی قلی خانوم شرمنده»

 هم ايشون براي گرفتندحتی مرخصی ماه کردندچند تصادف همسرشون هم لطفی خانوم....باشند

 ».... ردندنک معرفی جايگزين

 مرام بی مهندس اين ي ها ضروري غير جزء او ديگر حاال...  شنيد را غرورش شدن خورد صداي

 ....!نبود سخت چندان گرفته نظر در برايش سمتی چه که اين وحدس...بود

 .....کرد خراب سرش پشت هم را پل آخرين مرغی مهندس

 هم روي محکم را چشمهايش شد رآوا صندلی روي رفت بيرون آبدارخانه در از وقتی محسنی

 ....فشرد

 قانون اين بود قوي ميبايست پيروزي براي.... نداشت گريه و ضعف براي وقتی نابرابر نبرد اين در

 ..... زندگيست

 جايش سر چيز هيچ و شده منفجر آن در بمب گويی که انداخت زده جنگ ي آشپزخانه به نگاهی

 .....!هم روي شده تلنبار و يفکث ظروف از بود پر که شويی ظرف نبودو
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 پراز را سينی عاقبت کشيدو جارو کردو تميز و شست کردو کار به شروع زدو باال را همت آستين

 ...رفت اتاق به اتاق کردو چاي

 :گفت شدو بلند جايش از شرمنده ديدنش با محمود

 »....ميريختم چاي اومدم می خودم... کشيديد زحمت چرا شما خانوم شيدا »

 :گفت تلخی لبخند با جوابش در شيدا و

 ...» جان نوش ميکنم خواهش »

 ..!شد خارج اتاق از محمود غمگين چشمان و ميرزايی آقاي حيرت و بهت ميان سپس

 هربار ميدادو قهوه و چاي دستور بيراه گنجيدراه نمی پوستش در خوشی از او جديد سمت از مهسا

 ....ميخنديد او ي مزه بی ايه شوخی به ساناز و.ميشد قبل کيفورتراز

 مرد چند همراه به برگشت سفر از مرغی مهندس که کرد تجربه وقتی را عمرش لحظات ترين تلخ

 ....داد شيرينی و قهوه دستور و رفت اتاقش به باشد او ي متوجه آنکه بی شلواري و کت

 هاي شتريم اين فقط شرکت در حضورش روز اولين در کاري ي کننده خسته سفر يک از بعد

 ...کنند روي پياده داغونش و درب اعصاب ميان تا داشت کم را طماع و سمج

 خيلی چيزي را کارخانه ومحصوالت... بود نشسته روبرويش اش گنده شکم آن با عامل مدير حاال و

 .....خواست می اش شده تمام قيمت تراز پايين

 شکم عامل مدير کردن مجاب در سعی بود اش چاشنی دلبري که هاي ترفند با مظاهري مهسا و

 چشمان ازديد ،که داد تابی اغواگرانه چشمانش به...... داشت ايی زنجيره فروشگاهاي گنده

 :گفت وعاقبت....نماند جا عامل مدير حريص

 تهيه شرايط بهترين موادودر ترين مرغوب از کارخونه محصوالت بفرماييد باور مهندس آقاي »

 »....!نيست هضم قابل جوري هيچ شما پيشنهادي قيمت و ميشه

 حالی در مصنوعی ايی خنده با ميشد خرجش مجانی و مفت که بود دلبرهايی محو که عامل مدير
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 :گفت ميگذاشت نمايش به را زردش دندانهاي که

  

 يک»نگران نبايد که داريد اختيار در توانمندي اين به فروشی مدير وقتی.... فروغی مهندس آقاي »

 »....!ميکنه نزديک پول به براتون رو بد و خوب شماره سه به ايشون....باشيد»ازاردوزارب قرون

 را خود همجنس که مهران داريوش و زدو شيرينی لبخند و گذاشت تعريف حساب به را اين مهسا

 ....!برگشتند رفتندو او منظور »ته»  تا ميشناختند خوب

 باز در که ميکرد پيش و پس ذهنش رد را جمالت اش کارخانه محصوالت کيفيت از دفاع در

 اجازه مرغی مهندس تا ايستاد بزند حرفی انکه بی شدو اتاق وارد قهوه سينی يک با شدکبوترش

 ....بدهد ورود ي

 رنگ سفيدو ي چهره مات شدو حبس سينه در هايش نفس و شد تار و تير چشمانش پيش دنيا

 ....بود تادهايس منتظر زمين به خيره چشمانی با که شد اش پريده

 ميز ازپشت کشيد عقب را صندلی بود شده سرخ گوشش بنا با اعصبانيت از که حالی در مهران

 : گفت مودبانه لحنی با و رفت سمتش به شدو بلند

 خودم من ببريد تشريف شما کرديد لطف هرحال به.....  نيست شما ي وظيفه اين فتحی خانوم »

 »....ميدم انجام هارو کار بقيه

 .شد خارج دادو مهران دست به را سينی کردو کوتاهی تشکر شيدا

 دل کردو اي مستانه ي وخنده بود دارش جريحه غرور التيام حال در ميديد ازآنچه سرخوش مهسا

 جلسه ميل وبی... کرد موافقت داريوش پيشنهادي قيمت با عاقبت شدو آب گنده شکم عامل مدير

 .کرد ترک هايش نوچه همراه به را

 ..آمده بيرون چاه ته از که داشت را مصدومی حس شداريو

 ميزد پا و دست هرچه که...بود چشمانش پيش انتها بی و سياه چاهی مانند به روزگارش وتمام
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 ....ميرفت فرو بيشتر

 مبل روي که مهسا به رو باشد مسلط اعصابس بر داشت سعی که درحالی آنها رفتن با مهران

 :گفت دادبود جاي ديگر پاي روي را پايش يک و بود نشسته

 »...بگذاري تنها رو داريوش و من ميشه مهسا »

 :گفت داريوش به ورو ميشد بلند جايش از حالی کرددر نازک چشمی پشت مهسا

  

 خيلی ايی رنجيره فروشگاهاي اين.... ماست شرکت براي بزرگ موفقيت يک اين مهندس آقاي »

 »....ببره باال رو کارخونه النمحصو فروش ميتونه هستندو معروف و نام به

 به آنکه بی.....بود درگير کبوترش ي پريده رنگ ي چهره ميان جايی ذهنش تمام که داريوش

 :گفت داري خش صدايی با بکند، توجهی او حرفهاي

 »....ببنديد سرتون پشت رو در رفتيد وقتی لطفا مظاهري خانوم »

 او سوي به را اش اشاره انگشت که حالی در شدو منفجر ساعتی بمب مانند مهران مهسا رفتن وبا

 :گفت ميگرفت

 .....!تري نامرد هم من از تو قسم علی به »

 ميکرد کار توش داشت آدم مثل که شرکتی از داشتی بر رو بود زنت پيش ماه چند تا که دختري

 مهساست نهمي لياقتت تو....نامردي خيلی که علی به... !  شرکتت آبدارچيه کردي اينجاو اوردي

 »...!نميزنه کس هيچ ي سينه به رد دست که

 اين از خسته عاقبت و....ميکوبيد ميکوبيدو او مردانگی و غيرت بر پی در پی اش تازيانه مهران

 در ميزدسعی آن جان دل به که عميقی هاي پک با کردو روشن سيگاري و نشست مبل روي جدال

 ....داشت خود کردن آرام

 را تلفن گوشی.... بدهد را مهران جواب انکه وبی باشد مسلط اعصابش رب ميکرد سعی داريوش
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 : وگفت برداشت

 »....من اتاق بيايد فتحی خانوم همراه محسنی »

 کوه محسنی ديدن با داريوش..... شدند اتاق وارد کبوترش سرش پشت و محسنی بعد ودقايقی

 اوج در که لحنی ايستادبا او به رو زدو دور را ان شدو بلند ميز پشت شدواز فعال باز آتشفشانش

 :گفت داشت آن داشتن نگه پايين در سعی عصبانيت

 خانوم براي نگفتم مگه ؟...هان... گفتم بهت چی رفتنم از قبل ميرفتم که پيش روز سه محسنی »

 به رو تايپی کارهاي... سالن ي گوشه بگذار بيارو انبار توي از تاپ لب يه ميزهمراه يه فتحی

 »....بفرستند برامون امين مستخدم يه تا بزن زنگ خدماتی شرکت به نگفتم مگه.... بده ايشون

 :گفت منقطع و بريده کلماتی با محسنی

  

 »نشدم متوجه من... مهندس آقاي »

 :شد تر تيز بلندترو صدايش داريوش

 پيامک پی وحواست هوش تمام ميچرخه موباليت توي سرت مدام وقتی...! بشی متوجه هم نبايد »

 ».... ميشه ارسال برات که درشتيه ريز هاي

 فاصله با کنارش حرف بی که شيدا به نداشت گفتن براي حرفی خودش از دفاع در که محسنی

 :گفت کردو نگاهی نيم بود ايستاده

 مهندس تا کنند صبر گفتم بهشون مادرم جان به ولی..... بود من از کوتاهی شماست با حق »

 ...» بگيرند تصميم شونخود بيارندو تشريف

 :گفت آمدو حرفش ميان به داريوش

 آشنا پدرت با اگه قسم خدا به....  نميکنه توجيه رو تو توجهی بی و کاري کم چيز هيچ ديگه کافيه »

 »... ميکردم اخراجت آالن همين نبودم
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 :گفت شود مسلط خشمش به تا ميکرد مشت دستهايش حالی در سپس

 »....ببند رتس پشت رو در رفتی وقتی»

 :گفت ماليمتر لحنی با و بود خيره معلوم نا ي نقطه به که شد ثابت کبوترش رو نگاهش سپس

 شما رو شرکت تايپی هاي کار امروز از... بدهکارم بهتون خواهی معذرت يه من فتحی خانوم »

 »....ببريد تشريف ميتونيد.... ميديد انجام

 ويران ي آشيانه يک... شکسته دل يک...  بود بدهکار او به ها اين از بيشتر خيلی مرغی مهندس

 .... ! شده تباه ي آينده يک تر مهم همه از و... شده

 :گفت بود دار خش که صدايی با کشيدو اش مقنعه پر به دستی

 هستند سمت اين توي که لطفی خانوم مثل افرادي...  نيست عار که کردن کار مهندس آقاي »

 نامردي من ي عقيده به.... ميگذراند روزگار بازوشون نون با که هستند شريفی بسيار انسانهايی

 »....!عاره

 ...شد خارج در از و گفت کوتاه ايی اجازه با سپس

  

 ....!بود آباد ناکجا مات داريوش بودو گرفت دستانش ميان را سرش مهران ميرفت وقتی شيدا

*** 

 "ششم فصل"

 ....فرستاد مرغی مهندس ايميل به کردن خيرهذ از بعد و کرد تايپ هم را نامه آخرين

 ميکشيد سرک داخل به پنجره از که آسمانی تکه به را نگاهش کردو ستون اش چانه زير را دستش

 ...داد

 ....افتاد» نخودي»  هايش کودکی ي قصه ياد به و

 که کرد می فکر تصوراتش در او کردندو می محول او به را اهميت بی و کوچک کارهاي که همان
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 ....!دهد می انجام سازي نوشت سر و بزرگ کارهاي چه

 ...!داشت را هايش کودکی هاي قصه »نخودي»  همان حس دقيقا حاال و

 بوي هميشه که نفتی سماور کنار سروي مامان و عزيزجان همراه که روزهايی براي ميزد پر دلش

 ....وشدبن را جانش عزيز رنگ خوش چاي و بنشيند ميداشت بر را سالن نفتش

 و عروس هاي گرفتن قلوه و دل و سروي مامان از فرناز مشهود هاي خواري پاچه براي دلش حتی

 ....بود شده تنگ نمونه شوهر مادر

 .....هايش شلختگی تمام با شاهين و....ميدرخشيد نور زير طاسش سر که آقاجانش براي و

 و حس تا ميکشيد پر ودلش....تميگش رمانهايش به شبيه ناب عشق يک دنبال به که روزهايی و

 ...کند تجربه را بودن عاشق حال

 ....بود نمانده جا به برايش چيزي خاطر جز روزها آن از حاال

 هر بودو شده رنگ کم هم سروي مامان حضور و... ميزد سر او به کمتر درد پا دليل به جان عزيز

 ...ميگشت رب نخورده دست عمومأ که...ميگذاشت تختش راروي غذا سينی روز

  

 صبر يکم..... ها نخوري غصه »ميگفت ميدادو آمدودلداريش می غذا سينی همان همراه هم گاهی

 تمام که زمستون اين....  خونه برگردي بگذاري و ببخشدت تا ميکنم راضی رو آقاجانت دارم کن

 »ميره و ميشه آب برف همراه هم ها کدورت بياد عيد و بشه

 اقبالش و بخت درخت روزي شايد تا نشست می بهار انتظار به و ميکرد مارهش را برف دانه دانه واو

 ...دهد گل

 اوقات گاهی که بود تپلی و شيطون حسين امير و بود پرستو فقط اش دلخوشی تمام ميان اين در و

 و خوشمزه هاي خوراکی از ميکرد پر را ساکش بار هر و...ميزد سر هم او به آمد می تهران به که

 ...آورد می را خودش پخت دست حلواي هم گاهی و...داشت دوست او که که متنوعی
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 ....شود نشين ته ذهنش در تاخاطرات کشيد عميقی نفس

 روبراه وقتش بی و وقت چاي بود قلبی خوش و ميزه ريزه پيرمردي که جديد مستخدم يمن به و

 .....بود

 ....!بزنند صدايش غالم مشهدي نهما يا »غالم مش »را او که داشت اصرار عجيب که پيرمردي

 ....داشت هشتم امام اين به خاصی ارادت و ميدانست رضا امام خادم و غالم را خودش و

 ....ميشد اتاقش داخل کند نگاهش آنکه بی او ايستادو می مرغی مهندس احترام به صبح روز هر و

 چيز اخالق همان با غیمر مهندس اين به احساسش هم هنوز کند اعتراف صادقانه بود قرار اگر

 ....بود شده نشين ته قلبش ميان جاي او عشق و بود رنگ پر اش مرغی

 مرغی مهندس اتاق توي سرش بهانه بی و بهانه با مدام بودو ننشسته بيکار هم مهسا روزها اين

 ... بود

 ....دآور می را مادرش سفر هاي سوغاتی ديگر روز ميکردو درست الزانيا و پاستا برايش روز يک

 به آمدوموبايل می شرکت به خوشحال......ميچرخيد احمدي ساناز کام به روزگارهم.....روزها اين

 ...ميگشت بر تر خوشحال دست

 به سرش رسيد می او به وقتی و نبود خبري عليزاده مهران هاي هيزي از ديگر ميان اين در و

 ...ميکرد برخورد وا با ادب و احترام با و...!افتاد می زير به چشمانش همراه

  

 سختی تمام با روزگار و....بايستد خودش پاهاي روي و باشد محکم بود گرفته ياد روزها اين

 ....کند پنهان هايش لبخند پشت را هايش غم و...کند طی هايش

 ....آمد خواستگاريش به هم رحمانی رضا

 همان از قرمز رز گل شاخه يک با فقط هم آن آمد تنها....  اش خانواده با نه و دهل و ساز با نه

 ....!فروشند می راهها چهار سر که هايی
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 ....بود نشسته اش پيشانی روي بيوه مهر اگر بود رمانتيک هم اين خب

 شاهين وتخم اخم و جان عزيز و سروي مامان ها اصرار رغم علی خواستگاري مراسم براي و

 متري نه مساحت مهمان گل شاخه يک انباهم رحمانی رضا و برود باال ي طبقه به که نشد حاضر

 ....شد راهی محکم و قاطع نه يک شنيدن با عاقبت و شد اش

 :گفت بود پايش زير ي قاليچه گلهاي به چشمش همچنان که حالی در رفتن وقت

 هزارو بار براي بشنوم نه شما از بار هزار و باشه شما با ازدواجم مخالف هم دنيا اگه خانوم شيدا »

 »....رحمانی رضاي اين به بشه رضا دلت که اونقدر يآمم هم يکم

 اين با اش عاشقانه قسمت اين حداقل.... نبود رمانهايش شبيه زندگيش قسمت هيچ اگر خب

 ....!نبود شباهت بی که کف بر جان و چاک سينه عاشق

 زمانی بود کرده تجربه او با که هايی اولين و مرغی مهندس کردن فراموش براي دانست می او و

 ...!دارد الزم عمر يک وسعت به

 دادکه او به را نگاهش شدو خارج ذهنش از کنان قد قد اش مرغی مهندس محسنی صداي با

 .بود دستش در تلفن گوشی

 »...دارند مهمی کار شما با وميگن هستند عليزاده مهندس آقاي... فتحی قلی خانوم »

 را گوشی و رفت محسنی ميز سمت به زدو ورد را آن و شد بلند ميزش پشت از کنجکاو و متعجب

 ....برداشت ميز روي از

 »....بفرماييد رو امرتون...  مهندس آقاي سالم »

 :گفت عجله با کشيدو ايی آسوده نفس شيدا صداي شنيدن با مهران

  

 بند جايی به دستم بفرماييد باور ولی دارم شما از که زياديه خواست در ميدونم فتحی خانوم »

 »...نيست
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 :گفت فهميد نمی حرفهايش از چيزي بودو گنگ و گيج که شيدا

 »....بديد توضيح تر واضح لطفا نميفهمم رو منظورتون »

 :گفت هم سر پشت زده شتاب تند مهران

 روبروي همسايه.... بشم هواپيما سوار بايد ديگه ربع يک و هستم فرودگاه آالن من فتحی خانوم »

 ميشه....  گذاشته تنها رو مادرم و رفته من اطالع بدون مادرم ستارپر که گرفته تماس واحدمون

 بر يازده ساعت پرواز با من..  نمونه تنها تا پيشش بريد رو ساعتی چند يه کنم خواهش ازتون

 ».....تهران ميگردم

 مثبت که وارنگش و رنگ هاي دختر دوست پس....  بود زيادي ي خواسته اين بود او با حق خب

 ....!ميخوردند دردي چه به داشت آنها با رنگ کم و رنگ پر ايه هيجده

 :گفت و پذيرفت ناچار به بود کرده او به کار کردن پيدا براي که کمکی حرمت به اما

 بيرون شب نميتونم من گرديد بر حتما شب ميکنم خواهش مهندس آقاي ولی نداره اشکالی باشه»

 »....باشم خونه از

 :گفت عجله با مهران

 روبرومونه واحد همسايه دست هم کليد.... بگيريد محسنی از رو آدرس.... کنيد می بزرگی لطف »

 »....ميبريد تشريف شما که ميگم بهشون

 يکی اين پري و جن بود کم »ميگفت که افتاد جانش عزيز المثل ضرب ياد به کرد قطع که رو تلفن

 »پريد ازديوار هم

 :گفت و رساند نمهرا را خود بلند قدمهاي با داريوش

 سفر پري مامان و ديبا اگه ؟.... کنی پيدا مادرت براي مطمئن آدم يه تونستی مهران شد چی »

 »....ميکردند کمکت حتما نبودند

 :گفت زدو او پشت به دستی مهران
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 برگردم شب بايد ولی.... کردم پيدا دارم اطمينان بهش چشمام ي اندازه به روکه نفر يه ممنون »

 ».....نشده دير تا بريم حاال....بمونه تونهنمي شب

*** 

 اول ي طبقه در متري صد آپارتمانی داشت قرار بست بن يک انتهاي در عليزاده مهران ي خانه

 ....ميشد باز بست بن همان به رو که بلند و قدي هاي پنجره با....ساختمان

 خورده آمد چشمش به که يزيچ اولين کرد باز را در و گرفت رويروي همسايه از را کليد وقتی

 موهاي با سال ميان زنی و....بود پوشانده را سراميک کف تمام که بود درشتی و ريز هايی شيشه

 .....بود مانده خيره معلوم نا ي نقطه به ماتش نگاه ويلچر روي که گندمی جو

 :گفت و گذاشت او پاي روي را دستش زدو زانو پايش کنار و رفت کنارش به آهسته

 »....خوبه حالتون... عليزاده خانوم سالم »

 :گفت دوخت او به را فروغش بی دارچشمان خش صدايی با بود گشته بر دنيا به تازه گويی که او و

 ؟....جديدي پرستار تو »

 فشردو دست در را دستش آن تاثير تحت شيدا که آنچنان ميزد موج آشکار غمی صدايش در

 :گفت

 چيزي... نباشيد تنها تا شما پيش اومدم امروز هستم عليزاده ندسمه همکار من خانوم حاج نه»

 »؟....بدم بهتون تا داريد نياز

 :گفت کردو تر کمی را قاچش قاچ و خشک لبهاي زبانش با

 مهران به هرچی بود بدتر هم شمر از قبلی پرستار اون.... شده خشک گلوم بده آب چيکه يه »

 به برداشتم دستم کنار از رو گلدون صبح امروز منم فتر نمی خرجش به ميکنه اذيت منو گفتم

 » کردم پرت سمتش
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 همت آستين چرخاندو نبود جنگ ميدان به شباهت بی که ايی خانه به را نگاهش شيدا

 درست شام براي مرغ با پلو زرشک همراه به سبک سوپی آخر در کردو تميز و شست....زدباال

 روي غم کوه که نشست مادري دل درد پاي ميان اين در و...گذاشت کنار هم را مهران سهم کردو

 ...ميکرد سنگينی هايش شانه

  

 ....کرد باز را در و انداخت کليد مهران.... نشست نيم و دوازده روي که ساعت هاي عقربه

 :گفت شدو بلند جايش از فاصلهباال ديدنش با شيدا

 »....نباشيد خسته خير به شب »

 ...!ميکرد تصور روياهايش در که چيزي.... کشيد پر اش خستگی متما گرم استقبال اين با

 :گفت گرفت او سفيد گردو صورت از چشم و انداخت پايين را سرش

 من به بزرگی لطف امروز... نبود پرواز ازاين تر زود شد دير که شرمنده... خير به شب سالم »

 »...کرديد

 :گفت داشت برمی مبل روي از را کيفش حالی در شيدا

 خوردندو شامشون خانوم حاج... نيست شما روي منتی هيچ و بود مادر يک براي کردم هرکاري »

 ...» کنيد خبر آژانس يه نيست زحمتی اگه.... گذاشتم هم رو شما سهم

 :گفت بود شده دختر اين نجابت و دلنشين ي چهره مات که مهران

 »....!رسونمتون می خودم بديد اجازه »

 : گفت پوشيدو ار هايش کفش شيدا

 پايين هاي پله راه توي من...نگذاريد تنها رو مادرتون شما... ترم راحت آژانس با نميشم مزاحم »

 »...خير به شبتون.... بياد آژانس تا ميمونم منتظر

 پاکی جواهر چنين که مردي هر آرزوي و... بود زياد داريوش سر از خيلی خيلی شيدا مثل دختري
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 ...باشد داشته اش خانه توي

 .....بود زياد ميکرد گرم را رختخوابش دختر يک با هرشب که هم او براي متاسفانه و

 ...آمد می حساب به موارد آن از يکی شيدا و بود تر شانس خوش او از هميشه داريوش

 .....!خورد خانگی غذاي مدتها از بعد شب آن و

 ....ميگردد بر دير امشب که بود ادد خبر فرناز به که اين رغم علی رسيد خانه به وقتی شيدا

 .....آمدند استقبالش به تر دار آب نيشگون يه با سروي مامان و دار آب ي کشيده يک با شاهين

  

 ....!سادگی همين به...  بود اينگونه هم هايش همسايه محبت بوي و رنگ ديگر خب

 اول ي طبقه در متري دص آپارتمانی داشت قرار بست بن يک انتهاي در عليزاده مهران ي خانه

 ....ميشد باز بست بن همان به رو که بلند و قدي هاي پنجره با....ساختمان

 خورده آمد چشمش به که چيزي اولين کرد باز را در و گرفت رويروي همسايه از را کليد وقتی

 ايموه با سال ميان زنی و....بود پوشانده را سراميک کف تمام که بود درشتی و ريز هايی شيشه

 .....بود مانده خيره معلوم نا ي نقطه به ماتش نگاه ويلچر روي که گندمی جو

 :گفت و گذاشت او پاي روي را دستش زدو زانو پايش کنار و رفت کنارش به آهسته

 »....خوبه حالتون... عليزاده خانوم سالم »

 :گفت دوخت او به ار فروغش بی دارچشمان خش صدايی با بود گشته بر دنيا به تازه گويی که او و

 ؟....جديدي پرستار تو »

 فشردو دست در را دستش آن تاثير تحت شيدا که آنچنان ميزد موج آشکار غمی صدايش در

 :گفت

 چيزي... نباشيد تنها تا شما پيش اومدم امروز هستم عليزاده مهندس همکار من خانوم حاج نه»

 »؟....بدم بهتون تا داريد نياز
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 :گفت کردو تر کمی را قاچش قاچ و خشک لبهاي زبانش با

 مهران به هرچی بود بدتر هم شمر از قبلی پرستار اون.... شده خشک گلوم بده آب چيکه يه »

 به برداشتم دستم کنار از رو گلدون صبح امروز منم رفت نمی خرجش به ميکنه اذيت منو گفتم

 » کردم پرت سمتش

 همت آستين چرخاندو نبود جنگ يدانم به شباهت بی که ايی خانه به را نگاهش شيدا

 درست شام براي مرغ با پلو زرشک همراه به سبک سوپی آخر در کردو تميز و شست....زدباال

 روي غم کوه که نشست مادري دل درد پاي ميان اين در و...گذاشت کنار هم را مهران سهم کردو

 ...ميکرد سنگينی هايش شانه

  

 ....کرد باز را در و انداخت کليد مهران.... نشست نيم و دوازده روي که ساعت هاي عقربه

 :گفت شدو بلند جايش از فاصلهباال ديدنش با شيدا

 »....نباشيد خسته خير به شب »

 ...!ميکرد تصور روياهايش در که چيزي.... کشيد پر اش خستگی تمام گرم استقبال اين با

 :گفت تگرف او سفيد گردو صورت از چشم و انداخت پايين را سرش

 من به بزرگی لطف امروز... نبود پرواز ازاين تر زود شد دير که شرمنده... خير به شب سالم »

 »...کرديد

 :گفت داشت برمی مبل روي از را کيفش حالی در شيدا

 خوردندو شامشون خانوم حاج... نيست شما روي منتی هيچ و بود مادر يک براي کردم هرکاري »

 ...» کنيد خبر آژانس يه نيست زحمتی اگه. ...گذاشتم هم رو شما سهم

 :گفت بود شده دختر اين نجابت و دلنشين ي چهره مات که مهران

 »....!رسونمتون می خودم بديد اجازه »
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 : گفت پوشيدو را هايش کفش شيدا

 پايين هاي پله راه توي من...نگذاريد تنها رو مادرتون شما... ترم راحت آژانس با نميشم مزاحم »

 »...خير به شبتون.... بياد آژانس تا ميمونم ظرمنت

 پاکی جواهر چنين که مردي هر آرزوي و... بود زياد داريوش سر از خيلی خيلی شيدا مثل دختري

 ...باشد داشته اش خانه توي

 .....بود زياد ميکرد گرم را رختخوابش دختر يک با هرشب که هم او براي متاسفانه و

 ...آمد می حساب به موارد آن از يکی شيدا و بود تر شانس خوش او از هميشه داريوش

 .....!خورد خانگی غذاي مدتها از بعد شب آن و

 ....ميگردد بر دير امشب که بود داد خبر فرناز به که اين رغم علی رسيد خانه به وقتی شيدا

 .....آمدند استقبالش به تر دار آب نيشگون يه با سروي مامان و دار آب ي کشيده يک با شاهين

  

 ....!سادگی همين به...  بود اينگونه هم هايش همسايه محبت بوي و رنگ ديگر خب

*** 

 ....گذشت هايش سختی تمام با زمستان و

 آب آقاجانش ي کينه...  برفها شدن آب و بهار آمدن با بود داده سروي مامان که قولی خالف بر و

 ....نداشت آمدن پايين لخيا بودو نشسته لجبازي دنده روي همچنان نشدو

 ... آمدند می ديدارش به فاميل همه که جان عزيز بودن بزرگ حرمت به که هرسال وبرعکس

 آن...  گرفت قطار بليط تحويل سال از قبل روز يک امسال... ماندند می خانه در را عيد روز وسيزده

 .... نفر پنج فقط بلکه نفر شش براي نه هم

 ....!نطلبيد را او هم امسال رضا امام ديگر خب

 چيده گردي ميز روي سالن وسط درست زيبا سينی هفت ي سفره شيرينی خود براي هم مهسا
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 .... بود

 رژه سالن توي بود پيدا آبادش ناکجا تا که رنگش شيري مانتوي آن با کهنه سال روز آخرين در و

 ....!ميرفت خانه پزآش سمت به و ميگفت لب زير ي استغفراهلل ديدنش با غالم مش و ميرفت

 ...بود آن صدر در اش مرغی مهندس و گرفت عکس کارمندان تک تک با او غير به آخر در و

 .... کشيد پر دلش بود ايستاده آنها تماشاي به سالن گوشه که کبوترش ديدن با داريوش

 ...!ميکرد بارش خانوم شيدا ميچرخيدو کبوترش بر دور زيادي مهران روزها اين

 :گفت مودبانه و برگشت شيدا سمت به مهران

 »؟....باشيم داشته عکس يک نميديد افتخار خانوم شيدا »

 دم اين و مهران به جوابی چه ببيند تا بود منتظر برگرداند او سمت به را نگاهش آنکه بی داريوش

 ...!دهد می هايش دادن تکان

 :گفت داشت می بر سين هفت ي سفره از چشم که حالی در شيدا

 »....نميدازم عکس من باشيد راحت شما...  مهندس آقاي نونمم »

  

 ....کرد خارج هايش ريه از طوالنی و عميق را اش شده حبس نفس داريوش و

 :گفت بردو مهران گوش زير را سرش مهسا

 »؟....داره گرفتن عکس هم غربتی اين با...  کنند سرت توي خاک »

 ...رفت اتاقش به برگرداندو تلخی با را ويشر مهران... نداشت پايانی مهسا هاي حسادت

 خش و خشک صدايی با بود آمده ستوه نمابه بدن مانتوي آن با مهسا هاي لوندي از که داريوش

 :گفت می اتاقش سمت به که حالی در دار

 »....مبارک نوتون سال...کافيه يادگاري عکس ديگه مظاهري خانوم ممنون »

 :گفت کردو کبوترش به رو سپس
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 »....!دارم کارتون من بيايددفتر هم شما فتحی خانوم »

 ساناز مهساو متعجب چشمان مقابل در و گفت چشمی شدو پاره دلش بند اسمش باشنيدن شيدا

 ...شد اتاق داخل سرش پشت

 بی درهم هايی اخم با نباشد لرزشی صدايش در داشت سعی که حالی در ايستادو او ميز روبروي

 :گفت بردارد ميز ي لبه از چشم آنکه

 »؟....!بفرماييد رو امرتون »

 سفيدش گردو صورت...بود ايستاده روبرويش هم در هاي اخم با که کرد نگاه کبوترش به داريوش

 ....بود شده تر پريده رنگ کمی

 به عشق کرور کرور ميکردو عاشقی شک بی ميکرد رهايش ايی لحظه ترديد و شک ي سايه اگر

 ....ريخت می پايش

 :گفت و گرفت او ابروهاي گره از چشم

 »....!باشيد شرکت عيد دوم روز از بايد شما فتحی خانوم »

 رو روزعيد سيزده تمام شرکت کارمندان تمام که وقتی....  بود انصافی بی ته اين ديگر خب »

 ...آمد می کار سر به او بودند تعطيل

  

 »؟....ميشد چه بود چيده عيد ايام براي که درسی برنامه

 :گفت ها اخم همان حفظ با عترضم

 ريزي برنامه تعطيالت ايام براي من گذشته اون از...  هستند تعطيل ها کارمند همه مهندس آخه »

 »....کردم

 :گفت تلخی با بود کرده برداشت بد ريزي برنامه از را منظورش که داريوش

 تون درسی هاي کتاب همراه ميايد دوم روز.... بعد براي بگذاريد رو تون تفريحی هاي برنامه »
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 ».....ببنديد تون سر پشت را در ببريدو تشريف هم حاال...

 ....! بود کرده گيجش هم باز مرغی مهندس

 و گرفت بود مانده يادگار به آن روي مرغی مهندس جاپاي که سفيد هاي ازسراميک چشم

 :کردوگفت باريک کمی را چشمانش

 من درسی کتابهاي به نيازي چه بيام کار براي قرار وقتی ؟... بديد توضيح تر واضح ميشه»

 »؟....!داريد

 لحنی با سپس و...!نشکست شدولی خم که فشردآنچنان انگشتانش ميان را خودکارش داريوش

 :گفت شمرده شمرده سرد

 پرتاب آباد ناکجا به قبل سال مثل رتبتون تا...کنم کمکتون درسها توي ميخوام....فتحی خانوم »

 »...!نشه

 حساب به مرغی مهندس سياق و سبک به ندامت اظهار و پشيمانی نوع يک ميتوانست اين خب

 :نميگفت را بعدي ي جمله ميزدو صدايش جوجه »فتحی خانوم»  جاي به اگر.... بيايد

 »اون و اين »سفارش با حقوق غاز چندر براي باشيدو ساده منشی يه عمر آخر تا که نداريد خيال »

 »....!بياريد در شرکت اون و شرکت اين از سر

 به مستقيم غير اشاره که»  اون و اين»  ي راازکنايه منظورش که نبود ساده هم ها آنقدر ديگر خب

 ...!نکند درک را داشت مهران

 ....!ميشد مال لگد بيشتر غرورش نام به قرمزي خط زد می حرف بيشتر اوهرچه و

  

 به نگاهش و بود زمزمه از بلند کمی که صداي با... بود کم ميکرد تجربه که حسی براي شدن تلخ و

 :گفت... معلوم نا ايی نطقه

 به نميشه که من مثل آدمی خرج رو لطفاوقتتون....رسيده زياد ما به شما از مهندس آقاي»
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 فرصت اولين در کنکور از بعد...نباشيد هم من ي آينده و من نگران و....نکنيد کرد اعتماد صداقتش

 »...ميکنم زحمت رفع و يگردمم کار دنبال

 ....!شد خارج در از بشود او سوي از رفتن ي منتظراجازه آنکه بی سپس و

 و روح...  هايش ترديد و ها دودلی هاو شک تمام وجود با که بود کبوتري مات و محو داريوش و

 ذهنش وير از شک هاي سايه تا....  ايی معجزه دنبال به و....درميآمد پرواز به او براي جانش

 ...!شود برداشته

*** 

 ....کنکور نام به سدي گذاشتن سر وپشت...هايش فرود فرازو تمام با کار پر بهار يک از بعد

 ...!ميداد هديه ها زمينی به سخاوتمندانه را آفتابش و... شد ظاهر تر تمام هرچه قدرت با تابستان

 ....ميباريد آتش آسمان از گويی ماه تير اواسط در

 اعصابش روي احمدي ساناز درشت ريزو هاي دستور اگر رسيد، نمی جوش ي نقطه به مغزش و

 ....!کرد نمی استراحت

 آن فعالا و جمالت با بارديگر و اليیام غلط بار يک....آمد می وقتش سر به تازه ي بهانه با وهربار

 ...!کرد می تايپ او ميل مطابق را ونامه گفت می آهسته چشمی صبورانه هربار او و....داشت مشکل

 مهندس اتاق بسته در به نگاهی نيم کشيدو بود شده عضالت گرفتگی دچار که کتفش به دستی

 ....گشت می باز شنبه و...بود رفته کشور از خارج سفر به که ميشد وقتی چند که انداخت مرغی

 :گفت گونه نجوا کشيدونرم بود آويزان کيفش ي دسته از که اش مخملی کبوتر به دستی

 »....شرکت اين نميام ديگه شنبه از کنم پيدا ترکار زود هرچه کن دعا برام »

 :گفت بردو تر نزديک کمی را سرش و گذاشت ميزش روي را چاي ليوان غالم مشهدي

  

 قرص ،مشت مشت که ديدم خودم......نداره درمون درست اعصاب دخترم نگير دل به »
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 ....ها باشه خودمون پيش...ميخوره

 اگه تا گفتم رو ؟اين....!ميدونه خدا سرچی حاالميکرد بحث مظاهري خانوم با هم پيش عتسا يه

 »....باباجون.... نشی آتيشی زود شنيدي تندي

 ....نبود شکی نداشت جسابی و درست اعصاب که اين در خب

 ....ياوردن تاب را بود برگردانده را اش زندگی ورق دليل بی که دختري اين آميز توهين رفتارهاي اما

 ايستاده تر سو آن کمی سالن گوشه که او به ورو بست را ميزش روي تاپ لب سريع حرکت يک با

 :پرسيد معترض....  کشيد می وممتد عميق خط او تايپی هاي نوشته زير خودکارش با بودو

 »؟....!چيه من با شما مشکل دقيقا بگيد ميشه »

 ديواري دنبال به و داشت روانی ي تخليه به يازن داغونش و درب اعصاب تسکين براي که ساناز

 ....گشت می کوتاه

 چند و انداخت سرش روي را صدايش دادو آرايشش غرق چشمان به تابی آمدو نزديک قدم چند

 ....کرد بارش نکشيده و کشيده آب ناسزاي

 را شانچادر»  سليطه زنان»که ميانداخت هايی فارسی فيلم ياد به را او ساناز ي دريده رفتار

 ....!کردند می ديگر يک بار »ليچار »و ميکردند گره گردنشان دور ضربدري

 ...ميکرد را کار همان متجدد شمايلی و شکل در آنها مانند به او حاال و

 خورده نيم چاي ليوان ناگهانی حرکت يک در شدو تر زخمی اعصابش....ديد را او سکوت که ساناز

 ....!کرد خالی تايپی هاي نامه روي را آن و برداشت ميز روي از را شيدا ي

 :گفت آمدو سمتش شدو بلند ميزش پشت از او زشت حرکت اين ديدن با محسنی

 »....ميدم انجام من بديد را تايپيتون ي نامه.... باشيد مسلط اعصابتون به لطفا احمدي خانوم »

 :گفت شيدا به وروزد کناري به بود ايستاده روبرويش جالباسی مثل که را محسنی ساناز،

 که غلطی هر ميتونی....  بودي شرکت رييس زن وقتی يه چون ميکنی فکر که باتوئه من مشکل »
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 »...!ميخوادبکنی دلت

  

 :گفت دريده و شده گرد چشمانی با دادو جلو را اش سينه سپس

 روي برو ونه داره حسابی و درست سواد نه که آدمی... نيستی طفيلی يه جز هيچی حاال »

 نميزنی مفت حرف پس....داشته نگه اينجا رو تو فروغی مهندس ترحم حس فقط و... آنچنانی

 ».....ميدي انجام درست ميخوام ازت من که رو کاري

 ....ميکرد راجمع هايش تکه ميشدو خورد غرورش اليه به اليه شيدا

 .....آورد می باال را آن ذره وذره بود داده قورت جا يک هايش پليدي تمام با را شيطان ساناز

 ....آمدند بيرون اتاقهايشان از ساناز هاي عربده صداي با شرکت کارمندان

 ....!ايستادند تماشا به گروهی و گري ميانجی به وگروهی

 پيش پا بود تر مسن همه از و آمد می حساب به شرکت قديمی حسابدارهاي جزء که ميرزايی

 :گفت و گذاشت

 لحن اين با صداتون همسايه درو توي نداره خوبيت... معتبريه کتشر يه جا اين احمدي خانوم »

 »....!بره بيرون شرکت از

 هاي هوار هوار به قيدي بی با و بود لپش ي گوشه کفش ي لنگه مانند آدمسی که را مهسا مهران

 :گفت و کشيد را بازويش و رفت ساناز سمت به زدو کناري به را ميکرد نگاه ساناز

 »....!بودي شده اخراج حاال تا که بود داريوش اگه....سرت روي گذاشتی رو تشرک خبرته چه »

 غيض ميدادبا نشان خود از »نامتعادل»  رفتاري بودو داده دست از را اش روانی تعادل که ساناز

 و گچی صورتی با که شيدا سمت به بلند گام دو وبا کشيد بيرون مهران دست از را بازويش

 او راست ي شانه به محکم دست يک بردوبا هجوم ميکرد نگاه ريزي آبرو اين به لرزان دستانی

 ....رفت پس گام يک که آنچنان....زد ضربه
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 آره... نجيبی و خوبی دختر عجب بگن که زنی نمی حرف و....  ميکنی نمايی مظلوم من ي واسه »

 »؟....!مادر و پدر بی

 هاي قرمز خط آن از يکی آقاجان و سروي مامان....  نبود جايز ديگر کردن مدارا و آمدن کوتاه خب

 با مجسم شيطان اين حاال و....ميداد خرج به حساسيت آن روي شديدأ شيدا که بود رنگش پر

 ....!بود ايستاده آن روي درست پايش جفت

  

 خس خس که دار خش صدايی با تهديد حالت به و برد باال او سمت به را اش اشاره انگشت

 :گفت دهبري بريده ميکرد

 عمرم به روز يک...  روز يک فقط...  باشه يادت رو اين.... بزنی حرف مادرم و پدر از نداري حق »

 »....!نکنی حروم اکسيژن ديگه تا ميکشمت باشه مونده باقی

 را ساناز بازوي بار اين و گرفت را بحث ميان ديد را شيدا لرزان دستان و پريده رنگ که مهران

 :گفت حال همان در بردو اتاق سمت به و کشيد تر محکم

 ....!» نکردي بپا شر اين از بيشتر تا بريم بيا»

 به حرص با را ميکرد نظاره فقط بود ايستادو اتاق در ي آستانه در همچنان که را مهسا سپس

 ...بست را در دادو هل اتاق داخل به تقريبا را ساناز زدو کناري

 بکند توجهی.... ميزد را آن اول حرف فضولی که رمندانیکا کنجکاو نگاههاي به آنکه بی شيدا و

 ......شد آوار صندلی روي

 ....!ميشد شنيده هم بسته در پشت از هنوز ساناز شيطانی هاي نعره صداي

 :گفت و گذاشت ميزش روي بود قند از مملو نيمه تا که را ليوان محمود

 »....!نمونده روتون به رنگ بخوريد قند آب ؟يکم.... خوبه حالتون خانوم شيدا »

 برادرحمايتش مانند هميشه که محمود چشمان توي نميتوانست حتی که بود زده خجالت آنقدر
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 ....!کند نگاه.... ميکرد

 به را سرش....بردارد تايپی هاي نامه روي جامانده به چاي رنگ پر هاي لکه از چشم آنکه بی

 :گفت ميشد شنيده سختی به هک دارش خش صداي با دادو تکان آهسته تاکيد عالمت

 »....بگذاريد تنهام يکم ميشه اگه.... خوبم ممنون »

 ....!رفت اتاقش سمت به و گفت تر آهسته چشمی محمود

 نمی بر شرکت اين به ديگر شد خارج شرکت از و برداشت را اش شخصی وسايل و کيف شيدا

 ....!گشت

 ....نديد شيدا خالی جاي جز چيزي آمدو بيرون عجله با ساناز کردن ساکت از بعد مهران

  

 ....قدم به قدم...کرد طی خيابان انتهاي راتا رو پياده طول

 بود شده وارفته و شل گرما شدت از که آسفالت دار تب تن روي را سنگينش پاهاي...منگ و گيج

 ....!کشاند می

 .......ميداد قورت دانه دانه را هايش بغض و

 گور به....!  است چنين اين گفتن تاريخ در برايش داستانها هک عاشقی و عشق دانست می اگر

 اسطوره و ناب عشقی سرش در و....بگذارد باز عاشقی براي را دلش ي دروازه که ميخنديد خودش

 ....!بپروراند ايی

 مرغی مهندس گوش زير جايی زمانی وتا... ميکرد قطع را عشق اين نامريی ي رشته جايی از بايد

 »کردن عاشقی» به را اعتيادش...نميتوانست هرگز... ميکشيد نفس هوايش در اصلهف قدم چند با

 ....!ميماند باقی عشق خمار و مست همچنان و... کند ترک

 حاال و...  بود داشته نگه مبادا روز براي خداوند که هايی همان از.... ميخواست معجزه يک دلش

 ....!ديگر مبادا روز هم
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 رسوايش اغيار چشم پيش سمج اشکی قطره مبادا تا داد هل مانآس سمت به را هايش چشم

 ....کند

 حال در رفته رفته تابستانی آبی آسمان وسط که افتاد رمق بی و کوچک ابري تکه به نگاهش و

 ....بود شدن محو

 ....!بود شدن آب حال در ذره ذره ها زمينی ميان که او مثل درست

 که...اش متري نه مساحت همان به هم آنجا از و....برسد وبوسات ايستگاه به تا برگشت را رفته راه

 حسابی روزها اين

 ...بود شده »دار دم و داغ»

 ي برگه ديدن با که باشد نمانده جا چيزي اش شخصی وسايل از تاببيند کرد باز را وکيفش

 ....!برآمد نهادش از»  آه»  بود کرده تايپ صبح که اش نامه استعفاء

 ...شود آنجا کارمندان چشم در چشم و...برگردد شرکت آن به دوباره که تداش کم را همين

  

 دلش بد و شکاک مرغی مهندس شرکت به پا اما بشود قبرستان راهی بود حاضر صبح شنبه

 ...!نگذارد

 ...بود گذشته اداري وقت پايان از دقيقه چهل درست...  انداخت اش مچی ساعتش به نگاهی نيم

 ودر.. برساند محسنی دست به را اش استعفاء ي نامه ميتوانست....ميداد رجخ به عجله کمی اگر

 وقت پايان در ميکرد گل وسواسش بازهم...غالم بودومشهدي تر شانس خوش کمی اگر نهايت

 ميتوانست و بود باز شرکت در بازهم صورت آن در که.... ميکشيد جارو را شرکت روي زيرو اداري

 ....!برساند مرغی رييس دست به صبح شنبه تا ذاردبگ محسنی ميز روي را نامه

 ....رساند شرکت به را خود دوان دوان و گرفت محکم را کيفش فکر اين با و

 ....آمد می بيرون منقطع و گام به گام هايش نفس هنوز رسيد وقتی
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 خالی اکسيژن وسيع ازحجم هايش ريه تا کشيد عميقی نفس و ايستاد شرکت باز درنيمه جلوي

 ...دشو

 ....ميزد را اول حرف شلختگی از که ميزي و...شد مواجه محسنی خالی جاي شدبا داخل وقتی

 مش اينکه تصور به و....بود روشن همچنان بود بهره بی پنجره نعمت از که آشپزخانه چراغ اما

 :گفت آرامی صداي با دادو هل آهستگی به را در است اش گونه وسواس نظافت حال در غالم

 »؟....!نرفتی هنوز غالم يمشهد »

 ...آمد در حرکت به پايش زير سختی جسم ناگهان که...گذاشت پيش قدم يک سپس و

 اعتقادعجيبی بودو آورده خانه از هندوانه سر بريدن براي که همان.... بود غالم مشهدي چاقوي

 ...ميشود تر شيرين کنيم قاچ را هندوانه آن با و باشد تيز چاقو اگر که داشت

 گوسفندي جگر آقاجانش که روزهايی آن مثل درست....!  بود رنگی سرخ هاي رگه چاقو ويور

 سپس....  نه يا است سالم ببيند تا ميکرد دونيم به را آن وسط بزرگی همين به چاقويی با ميخريدو

 ...کشيد می سيخ به ميکردو تکه را جگر آلود خون چاقوي همان با

 سينک سمت به و برداشت را چاقو شد خم حواس بی اما....بود معما ذهنش در خون هاي رگه هنوز

 صندلی پشت جايی که...افتاد ساناز به چشمش که...بگذارد داخلش را آن تا رفت شويی ظرف

  

 زمين روي بود شکمش روي دستش که حالی در شده ومچاله پهلو به آشپزخانه وسط خوري ناهار

 ....بود افتاد

 ....بود کردن غَش دنبالش به و فشار سيداُفتر ذهنش به که چيزي واولين

 هم توانش باقی تا بماند حالش به ميگذاشت ها ناسزا و حرفها آن از بعد بود اين اش منطقی خب

 ....برود بيرون دهانش از

 ...گرفت را گلويش بيخ و آمد سراغش به رحمی دل هم باز ندادو گوش عقلش حرف به اما
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 بود دستش در چاقو همچنان که حالی در بلند گامهاي با شدو چيره عقلش بر رحمی دل وعاقبت

 ....رساند او به را خود

 پذيرايی ي گوشه دکور توي که سروي مامان هاي مجسمه مانند...شد مات ميديد که آنچه از ولی

 ...!داشت

 شکمش روي را دستش يک حالی در... ميزد ديوار گچ سفيدي به که رنگی با هم در و مچاله ساناز

 شده خيره روبرو به باز چشمانی با....بود شده جمع خون از ايی درياچه دستش زير و بود گذاشته

 .....بود

 می هم روي محکم را هايش وچشم.نميکرد تماشايش...ميديد فيلم در وقتی که ايی صحنه

 ي صحنه توصيف از صفحه چند تا ميزد ورق را تندآن تند ميخواند که رمانهايش در و...بست

 ...!بگيرد جان ذهنش در تصوريش مبادا تا....شود دور مرگ راشدلخ

 واقيعت رادر خون غرق مچاله و جان بی هايش بدي و ها خويی تند تمام با احمدي ساناز حاال

 ....!نداشت را خواندنش و ديدن توان وکتابهايش فيلم در که را آنچه...ميديد

 می صدا پی در پی را ساناز که ديد را مهسا و کرد بلند را سرش و گرفت جان بی ساناز از چشم

 بود مانده باز نيمه تا که دهانی اوو مات چشمان ديدن با....است ايستاده اش قدمی چند در زندو

 .....افتاد اتفاق ثانيه چند عمر کوتاهی به اتفاقات اين همه و.... انداخت زمين به دستش از چاقورا

 مهسا خراش وگوش پی در پی هاي جيغ صداي شد انداز طنين گوشش توي که صدايی وآخرين

 روي که سردي فلزي بند دست و.....همهمه و وهمهمه... ده صدو پليس آژير صداي آخر در بودو

 .....!نشست دستش مچ

  

 نارنجی و آبی گردان هاي چراغ با پليس ماشين سمت به انتظامی نيروي زن مامور توسط که وقتی

 ....ميشد هدايت اش
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 :گفت دل در و فشرد هم روي محکم را هايش چشم

 فرود سامونم سرو بی زندگی وسط صاعقه مثل که آسمانی بالی نه... خواستم معجزه ازت خدايا »

 »....!!!بياد

*** 

 .....بود گيج هنوز بود شنيده که خبري از داريوش

 ...!.بود داده را خبر شناس وظيفه جغدي مثل مهران...ورودش ابتداي همان.... صبح اول

 ....بود شده بازداشت احمدي ساناز قتل اتهام به را کبوترش

 ترديد و شکها تمام بر عشق نيروي که حاال.... داشت ناسازگاري و جنگ سر او با گويی هم فلک

 فکر گذشته به ديگر ميخواست بودو شده دل يک خودش با سفر اين در و بود کرده غلبه هايش

 و کند پرواز سمتش بياوردبه بدست را کبوترش دل..... ها شايدو اماها تمام به توجه بی و نکند

 .... کند بنا او کنار را اش آشيانه

 ...بودند کرده بازداشت قتل اتهام به را کبوترش

 که هايش شقيقه به و..ميکرد صدا »دنگ دنگ »پی در پی کليسا ناقوس مثل سرش در چيزي

 ...!ميشد نبض پر ميرسيد

 ....راند شرکت تا نفس يک وپرگاز آورد بيرون فرودگاه نگپارکي از که را ماشين

 ....شد اوضاع)دشواري( وخامت ي متوجه تازه.... رسيد که هنگامی و

 نگاه و....بودند ايستاده شرکت ساختمان ورودي در کنار مامور دو همراه انتظامی نيروي ماشين

 ...ميکردند جلب خود به عابرين فضول وگاهی.....کنجکاو

 :گفت کوتاه.... رسمی و خشک و کردوآمرانه سد را راهش دو ازآن يکی ورودش از قبل و

 »....ممنوعه ساختمان اين به ورود ثانوي اطالع تا »

 :گفت آوردو بيرون کتش جيب از را شناسايش کارت داريوش
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 »....داده رخ اونجا اتفاق اين که هستم شرکتی رييس من »

 انداخت شناسايی کارت به دقيق نگاهی بود سوخته آفتاب ايی چهره با و قامت بلند مردي که مامور

 ...!هستند منتظرتون سرگرد بفرماييد گفت و رفت کنار کمی عاقبت و او به نگاهی نيم سپس و

 شرکت در به تا کرد طی دوتا يکی را ها پله نشدو آسانسور آمدن منتظر که داشت اضطراب آنقدر

 ...رسيد

 يا دو دوبه بودندو شده جمع سالن وسط همگی باشند کرده همگانی صاباعت گويی که وکارمندان

 اين در فقط و....شدند ساکت همگی باره يک به او ديدن با و....بودند پچ پچ حال در هم با نفر چند

 .داد ايی آهسته و کوتاه یسالم محسنی ميان

 نيروي توسط که فتادا خانه آشپز در سمت به چشمش آگاه خود نا آنها به توجه بی داريوش و

 ...بود شده پلمپ انتظامی

 مردي آخر در و مهران سپس را پدرش ابتدا ورودش بدو ودر رفت اتاقش سمت به بلند گامهاي با

 شده گونش گندم صورت زينت ريشی ته که ديد را عضالنی و ورزيده اندامی با ميانه قامتی با

 ....!شد می ديده رنگ پر مخاطبش چشم به که بود چيزي اولين اش پيوسته پرو وابروهاي.....بود

 ....شدند بلند جايشان از نميدانست را سمتش که مردي همراه به مهران

 آن روي را کيفش و رساند ميزش به را خود بلند گامهاي با و داد جمع به یسالم داريوش

 ....گذاشت

 :گفت دبو مشهود کامال صدايش در نگرانی و اضطراب که حالی در داريوش پدر و

 »...شرکت عامل مدير....  هستند پسرم ايشون سرگرد جناب »

 »گفت داريوش به رو ميبرد پيش را دستش که درحالی مرد

 »....پرونده اين مسئول و جنايی دايره از هستم »صبري سرگردفتاح» هم من »
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 ....پرسيد بنشيند آنکه بی شود خبر با جزييات از تا بود منتظر صبرانه بی که داريوش

 »....بديد شرح رو ماوقع هم من براي ميشه برگشتم سفر از تازه من صبري سرگرد جناب »

 :گفت حوصله و صبر نهايت ميکرددر اشاره اتاق ي گوشه کنفرانس ميز که حالی در صبري سرگرد

  

 »....بشه روشن بايد که هست چيزها خيلی ؟.... کرد استفاده ميز اون از ميشه مهندس آقاي »

 :گفت ميرفت ميز سمت به که حالی در شداريو

 ....» بفرماييد ميکنم خواهش »

 تناوب به مدام ميز روي را انگشتش چهار عصبی که داريوش به رو نشست ميز پشت وقتی سرگرد

 :پرسيد ميکرد پايين و باال

 »؟....داشتيد تشريف سفر »

 :گفت و داشت باز مدام حرکت از را انگشتانش داريوش

 »....رسيدم صبح هفت ساعت امروز بله »

 ...پرسيد تر آرام کمی را بعدي سوال و کشيد ريشش ته به دستی صبري سرگرد

 »؟.... مدتی چه براي بوديدو برده تشريف سفر منظوري چه به بگيد ميشه »

 خوش مزاجش به بود نشده بازجويی کسی از روتينش کارهاي براي لحظه آن تا که داريوش

 :گفت و کشيد درهم را هايش اخم کمی نيامدو

 صادرات و دادوفروش قرار عقد براي... همسايه کشورهاي از يکی به کاري سفر براي هفته يک »

 »بودم رفته کارخونه محصوالت

 روي از را سرش آنکه بی کردو ياداشت چيزي کوچکش مستطيلی ياداشت دفتر در صبري سرگرد

 : پرسيد بردارد دفترش

 »؟....بودند سابقتون همسر فتحی یقل شيدا خانوم که درسته »
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 باال حدي از صدايش تن ميکرد سعی که حالی در و رسيد انفجار مرز نزديک جايی به داريوش

 :گفت نرود

 به تا افتاد اتفاقی چه بگيد خدا رضاي محض اون از قبل ولی.... درسته سرگرد جناب بله »

 »....نرسيدم مرزجنون

 :گفت بود صبور لهحوص پر اسمش مانند که صبري سرگرد

  

 قلی شيدا خانوم بگم بهتر يا شما سابق همسر...ميدم توضيح براتون....  مهندس نياريد جوش »

 البته که.... ديدند احمدي ساناز خانوم جسد سر يباال دستش توي خونی چاقوي يه با را فتحی

 شاهد... کرده تاييد هم قانونی پزشک رو موضوع اين که.... داره تقارن ايشون باحضور مرگ زمان

 گويا که مستخدمی آقاي و.... مظاهري مهسا اسم به خانومی شماست کارمندان از يکی هاهم

 که فتحی خانوم ديدن با مظاهري خانوم....مياد ساختمان اين به ها پله راه کردن تميز براي هفتگی

 حال در که دمیمستخ آقاي سرش پشت و ميکشه جيغ....  نشسته مقتول سر يباال دست به چاقو

 »؟...داريد توضيح به نياز بازم يا بود واضح... ميرسه سر بوده پارکينگ کردن تميز

 :گفت شيدا از دفاع در پدرش کشيدو دردناکش هاي شقيقه به دستی داريوش

 »....!!!قتل به برسه چه... نميرسه هم مورچه به آزارش دختر اين بفرماييد باور سرگرد جناب »

 :گفت دادو تکان تاييد عالمت به يسر صبري سرگرد

 »....نميکنه مجازات رو کسی قيافه روي از و مدرکه و سند دنبال قانون ولی... متين شما فرمايش »

 :گفت کردو داريوش به رو سپس

 آقاي از فعالو....  ميکنم سوال شما از همه از آخر... داشتيد تشريف سفر حادثه روز چون شما »

 »....ميکنم شروع داشتند حضور دثهحا درروز که عليزاده

 ....داد ادامه ميکرد ياداشت را چيزي دفترش ي گوشه که حالی ودر



 

 415 

 »؟....عليزاده آقاي چيه نظرتون »

 :گفت کردو گره درهم و گذاشت ميز روي را دستهايش شدو جا به جا سرجايش کمی مهران

 »؟...بفرماييد... سرگرد جناب...خدمتم در »

 :گفت بود نشست روبرويش فاصله صندلی يک با که او به نگاهی يمن با صبري سرگرد

 بين رو مقتول که ديدم بار دو يکی.....ميشناختيد حدي تا رو احمدي خانوم شما عليزاده آقاي »

 » کرديد؟ می صدا کوچک اسم به حرفهاتون

 مانند او از چيزي کردن ومخفی...!داشت هم تري تيز هاي گوش هوش تيز بر عالوه صبري سرگرد

 ...بود آسمان در خورشيد کردن پنهان

  

 :گفت بود مانده خيره انگشتش هاي بند روي چشمش حالی در مهران

 رفته و...شدم آشنا بوديم دانشگاهی هم که مهسامظاهري خانوم با دوستی طريق از ساناز با من »

 »...شد تر عميق دوستيمون سالها گذشت با رفته

 »؟...شدند کار به مشغول شرکت اين توي ونايش شما ي واسطه به پس »

 کلنگش و بيل با باشدو »گی کشته کار» اين به آگاهی سرگرد اين کرد نمی تصور که مهران

 :گفت کالفه کند رو زير را چيز همه بخواهد

 »....نداشتم شرکت اين به ايشون اومدن به اصراي هيچ من...  خير »

 :گفت ميکرد هاشار داريوش به نگاهش با حالی در سپس

 مشغول خانومی شرکت کارمندان کادر توي که نبودند مايل اصال فروغی آقاي يعنی...  داريوش »

 دلم ديگه.... کردند استخدام من هاي اصرار به هم رو مظاهري مهسا خانوم.... بشه کار به

 يشونا که بود مهسا هاي اصرار اين واقع در... بدم شون قرار مشابه شرايط توي نميخواست

 »....شدند استخدام
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 :گفت و کشيد دستش يک و مشکی ريش ته به دستی صبري سرگرد

 خانوم و مقتول بين لفظی درگيري يه که شنيدم گريخته و جست....حادثه روز به برگرديم خب »

 »؟....درسته... بوده فتحی قلی

 :گفت کردو تر را لبهايش زبانش با مهران

 بيرون.... شنيدم رو ساناز فرياد دادو صداي که بودم کار مشغول قماتا توي موقع اون من...  بله »

 با تايپی ي نامه يه سر وگويا....بود ايستاده فتحی خانوم قدمی چند در که سانازديدم رفتم که

 »....داشتند مشکل ايشون

 ...داد ادامه زده شتاب تندو باشد آورده خاطر به را چيزي که کسانی مانند سپس

 يکی بندازه راه دعوا يکی با تا بود بهانه ودنبال بود شده خو تند پرخاشگرو که بود وزير چند ساناز

 قاتل نميتونه فتحی خانوم سرگرد جناب کنيد باور.... ندادم محلش ولی کرد پيله من به هم دوبار

 »... بپرسيد شرکت کارمندان تمام از.... باشه

  

 شدن تمام حال در رويش پيش مردعينکی ي بيهوده هاي حرف پر از »صبرش» که صبري سرگرد

 :گفت شد سرازير حرفش ميان به بود

 و بنده نه ميکنه صادر قاضی و دادگاه رو فتحی خانوم گناهکاري يا گناهی بی حکم عليزاده آقاي »

 بدم ارائه پرونده قاضی به را اون تا هستم مدارک و شواهد کردن جمع مسئول فقط هم من...  شما

 شرکت از کی فتحی خانوم...بگيد ماجرا روز از فقط حاشيه جاي به لطفا پس..... تربيش چيزي نه

 »....چطور شما خود شدن خارج

 ادامه حوصله بی بود آمده ستوه به) سرکش و متکبر( »دماغ گنده »سرگرد اين بد برخورد از مهران

 ....داد

 ريع يک.... بودند رفته فتحی ومخان برگشتم وقتی...کنم ساکتش تا اتاق توي بردم رو ساناز من »
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 ازمن همين براي.....بره بايد اومده پيش براش کاري گفت و گرفت تماس مادرم پرستار هم بعد

 از بالفاصله هم من.. ندارند حرکت توانايی هستندو فلج مادرم چون خونه برگردم زودتر تا خواست

 »....!رفتم بيرون شرکت

 :پرسيد حال همان در دوکر ياداشت چيز دفترش ي گوشه سرگرد

 »؟...!داريد هم شاهدي ادعاتون براي »

 :وگفت کرد جا به جا اش بينی ي تيغه روي را عينکش مهران

 همراه به شرکت گزينش مسئول... بخشی آقاي گرفت تماس مادرم پرستار که موقع اون... بله »

 »...بودند من پيش هم فروغی آقاي منشی محسنی آقاي

 :پرسيد مقدمه بی و انداخت مهران به ايی موشکافانه نگاه صبري سرگرد

 »....ميکرده مصرف هم سبک مخدر مواد ميدونسيدمقتول شما »

 :گفت شرمنده...بياندازد نگاهی بزرگ فروغی آقاي و داريوش به آنکه بی پاچه دست مهران

 همراه به صاباع قرص داشتندو هم عصبی شديد ناراحتی ايشون....داشتم اطالع وبيش کم... بله »

 »... ميکردند مصرف قوي هاي بخش آرام

 :گفت داريوش به رو مهران به توجه بی دادو تکان تاييد عالمت به سري صبري سرگرد

  

 ي بقيه از تا کنم استفاده اتاقتون از ساعتی يه من نداره اشکال نظرتون به فروغی آقاي »

 »؟....بپرسم سوال تا چند هم شرکت کارمندان

 گفت حواس بی و گيج ميشد روشن برايش تازه که بود حقايقی درگير ذهنش همچنان که داريوش

... 

 ....» بمونم هم من داره امکان اگه فقط.... ميکنم خواهش... نه نه »

 ....فرستاد سياه نخود راپی هم خودش روش به مودبانه صبري سرگرد
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 بيرون شوک از هنوز گذشته اون از هستيد راه ي خسته برگشتيد سفر از تازه شما مهندس آقاي »

 کسی که سپردم ها بچه به...کنيد استراحت کم يه ببريد تشريف پدرتون همراه بهتر.. نيومديد

 »....باشه راحت خيالتون هم کننده مراجعه بابت ار پس نشه داخل و خارج

 :گفت بود سرخ هاي رگه پراز چشمانش که مهران به رو سپس

 »....داخل بيارند تشريف بگيد هم مظاهري مهسا خانوم به لطفا عليزاده آقاي »

 شلخته که اش شرابی موهابی به دستی بود شده متورم و سرخ گريه فرط از که چشمانی با مهسا

 ....کرد پاک را اش بينی...اش شده مچاله کاغذي دستمال با و کشيد بود آمده بيرون شال زير از

 :گفت و انداخت ميشد خالی و پر اشک از چشمش ي کاسه که او به نگاهی نيم صبري سرگرد

 که بوديد کسی اولين شما چون ولی... نيستيد مساعدي روحی شرايط در ميدونم مظاهري خانوم »

 دقيقا بگيدو حادثه روز از خب...باشم داشته سوال تا چند ازتون بايد شديد مواجه قتل ي صحنه با

 »؟...!افتاد اتفاقی چه

 شده خيره آن به درحالی و گرفت دستش انگشتان بين را اش شده الهمچ کاغذي دستمال مهسا

 :گفت بود

 هم بار يه...! ميپيچيد من پاي پرو به مدام.... بود کارعصبی سر اومد که پنجشنبه صبح سانازاز »

 از.... شنيدم رو فريادش دادو صداي که بود ظهر بعداز.... اومدم کوتاه من که... شد بحثمون باهم

 اوج دعواشون هم بعد ميکنه بحث نامه تايپ سر فتحی خانوم با ديدم اومدم بيرون هک اتاقم

 :گفت و....کرد کشتن به تهديد رو ساناز فتحی خانوم و گرفت

  

 پيشنهاد ساناز به خوابيد جدال و جنگ که وقتی» ...ميکشمت باشه مونده عمرم به روز يه اگه »

 عوض وهوايی بزينم خيابون توي چرخی يه بريم عصر.... بشه بهتر حالش يکم اينکه براي دادم

 نکردن پيدا دليل به روکه ماشينم برم من شد قرار کاري ساعت از بعد....کرد قبول اونم...  کنيم
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 و کنه جمع هاشو وسايل هم ساناز و بيارم بودم کرده پارک شرکت از ترباال يکم بود پارک جاي

 قطع ولی زدم زنگ بهش نيومد ديدم وقتی..  کشيد طول ساعت نيم به نزديک چيزي....  بياد

 اون با که سراغش شرکت رفتم شدو تموم صبرم ديگه دقيقه چهل شد ساعت نيم وقتی....کرد

 بوديه نشسته ساناز ي جنازه سر يباال فتحی خانوم همون يعنی.... شيدا...  شدم مواجه صحنه

 اونقدر لحظه اون زمين افتاد دستش از چاقو ديد رو من وقتی که... بود دستش هم بزرگ چاقوي

 صداي با که زدن جيغ به کردم شروع همين براي... نبود خودم دست رفتارم که بودم شده شوکه

 ...ميرسونه ما شرکت به رو خودش سراسيمه مياد ها پله راه کردن تميز براي که مستخدمی من

 »....ميدونيد خودتون که هم رو اش بقيه

 ي جنازه سر از دست بلکه تا گذاشت مهسا روي پيش را کاغذي دستمال ي جعبه صبري سرگرد

 :گفت سپس و بردارد بود شده تکه تکه و ريش ريش حاال دستانش ميان که کاغذي دستمال

 در کردم دقت اومدم می وقتی ؟...داره يتفعال شما غير ايی ديگه شرکت ساختمان اين توي »

 »؟....بود بسته ها واحد تمام

 :گفت ميکرد تر را لبهايش زبانش با که الیدرح مهسا

 هفته يه داره يتفعال و است اجاره که هم يکی و خاليه ها واحد از تا سه... سرگرد جناب خير »

 ».... شده شروع تابستونيشون تعطيالت که است

 :گفت کشيدو عميقی نفس صبري سرگرد

 »؟....شديد خارج که بوديد نفري آخرين شما سوال آخرين و»

 :گفت کردو پرتاب ميز ي گوشه به را آن و برداشت کاغذي دستمال سر از دست هسام

 کارمندان بقيه ولی....بودند شرکت توي هنوز غالم مشهدي و ساناز رفتم وقتی خدمتتون که گفتم »

 »...بودند رفته

 :گفت کشيدو ريشش ته به دستی سرگرد
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 نشيد خارج تهران از قتل جريان کامل شدن روشن تا ولی ببريد تشريف ميتونيد خانوم ممنون »

 رو غالم مشهدي رفتيد که وقتی.... بنويسيد کتبا رو شواهدتون بيايدو آگاهی به باشه نياز شايد

 »....کنيد صدا

 مشکی ي جليقه اش ساده هاي لباس وروي داشت خميده پشتی که پيرمردي به صبري سرگرد

 :گفت و کرد نگاه سر به زسب چين عرق يک و بود کرده تن به گشادي رنگ

 »...بنشينيد... غالم مش بفرماييد »

 :گفت باشد ديده را مهمی شخص گويی که غالم مش

 ......قرآن به صافه آينه مثل دلش اون...  نيست قاتل دختر اين که قسم رضا امام آقام به.... آقا »

 »..ببندند قتل بهتون بچه اين به نگذاريد

 :گفت و گذاشت او جمله ميان پررنگ و درشت اي نقطه صبري سرگرد

 از که نفري آخرين...  بشه روشن حقيقت تا هستم جا اين همين براي هم من.... غالم مشهدي »

 ؟....بود کی بيرون رفت شرکت

 :گفت کشيدو سبزش چين عرق به دستی غالم مشهدي

 .کردم خاموش رو ها چراغ و.... کردم قفل رو در خودم... بيامرز خدا اون همراه به بوديم ما آقا »

 بيرون شرکت در از هم با چون...! اورده در شرکت از سر دوباره شکلی چه بيامرز خدا اون نميدونم

 ...» خونه رفتم منم.... رفت کردو حافظی خدا اون اومديم

 :گفت کردو ياداشت دفتر گوشه چيزي ميکرد باريک را چشمانش که حالی در سرگرد

 »؟....داره رو شرکت يدکل کی ديگه شما غير»

 :گفت پرده بی و صريح اما صادقانه غالم مشهدي

 که هم وقت آخر و ميکنم باز رو شرکت در و ميام زود صبح که منه دسته يکی.... آقا هيچکس »
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 مهندس آقاي دست هم يکی ميکنم قفل هم رو شرکت ودر ميکنم خاموش هارو چراغ رفتند همه

 »...فروغيه

 :گفت است بزرگی راز کردن مال بر حال در گويی و آورد تر پايين کمی را صدايش سپس

  

 غير به رو شرکت کليد کسی نميآد خوشش مهندس آقاي فهميدم من که جور اين دونيد می يعنی»

 بعد که هم عليزاده مهندس حتی... باشه داشته.... داره رو درها کردن باز ي وظيفه که مستخدم

 »...نداره کليد شرکته ي کاره همه فروغی مهندس آقاي

 ....کشيد خستگی از عميقی نفس صبري سرگرد

 ...!ميرسيد نظر به که بود آن تر پيچيده پرونده اين

*** 

 به بود صحبت در سالن ي گوشه مهران با که داريوش صبري سرگرد شدن خارج محض به

 :پرسيد آمدو سمتش

 »؟....ببينم رو فتحی خانوم من داره امکان سرگرد جناب »

 :گفت سپس و چرخاند کارمندان بين در بود شغلش ي نتيجه که را کنجکاوش نگاه سرگرد

 بعد...  هستند المالقات ممنوع مقدماتی بازجويی و پرونده تشکيل تا ايشون... مهندس آقاي خير »

 با شما ميدونم من که اونجايی تا و.... دارند رو مالقات حق يک درجه بستگان فقط هم اون از

 »؟...درسته... نداريد نسبتی ديگه فتحی خانوم

 :گفت مستاصل داريوش

 »؟.....نداره راهی هيچ ميفرماييد يعنی »

 :گفت ميرفت خروجی در سمت به نيروانتظامی مامور همراه که حالی در سرگرد

 گردن پارتی اگه پرونده تشکيل از بعد ولی نداره راهی هيچ حاضر حال در فروغی جناب...  خير »
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 ي آشپزخونه در ضمن در.... باشی داشته ايشون با بتونی کوتاه مالقات يه شايد کنی پيدا کلفت

 .... شده پلمپ ده صدو پليس توسط ثانوي اطالع تا شرکت

 شايد شيد نمی خارج تهران از هم شما عليزاده آقاي... کنيد استفاده فالکسی چاي از مجبوريد

 »نگهدار خدا فعال.... زنيدب ها چی آگاهی ما به هم سري يه باشه الزم

 ...رفت شدو آسانسور سوار مامور همان همراه سپس

 :گفت ميرفت شرکت سمت به که حالی در...  آسانسور در شدن بسته با داريوش

  

 بايد شيدا از....نباشه کاريش هاي پرونده توي باخت که کسی نام به وکيل يه دنبال بگرد مهران »

 »....بشه اتهام رفع

 :گفت برگرداندو خود سمت به گرفت را بازويش شود شرکت داخل داريوش که اين از بلق مهران

 به ميزدي گند توهماتت با داشتی که موقع اون....  بيگناه دختر اون افتاده يادت حاال چيه »

 ... ! نده دستش از و حيفه دختر اين گفتم بهت چقدر ؟....نکردي رو ها روز اين فکر چرا زندگيش

 »....کنی دخالت ام خصوصی زندگی تو نمياد خوشم ؟گفتی... هان... دادي رو مجواب چی

 :گفت هم در هاي اخم با و متعجب کشاندو راهرو کنج به مهران بازوي داريوش

 باش دوست باهاش ميگفتی و.... ميزدي ات سينه به رو مهسا سنگ داشتی که حاال تا ببينم »

 ميزنی سينه به رو شيدا سنگ حاال....  من سمت داديمي هلش راست و وچپ.... بهمان و وفالن

 »....!!!نداره تو به ربطی هيچ که

 :گفت دادو تکان برايش هوا در دستی بود جواب از عاجز که مهران

 ....بکنيم ميتونيم چيکار بيچاره دختر اون براي کن فکر کنی متهم رو من اينکه جاي به... بابا برو »

 بياد بايد شده قيمتی هر به شيدا کنيم پيدا براش حسابی و درست لوکي يه نشده دير تا بايد

 »....!بيرون
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 ....شد شرکت داخل و گفت را اين مهران

*** 

 ...!چرخاند بازداشتگاه اسم به چهارگوش و تاريک ي دخمه در را نگاهش

 نمی اصال هم گاهی و... ميگذشت عمر يک قد به هايش ثانيه و ها دقيقه که ايی دخمه

 گذشتن خيال و...بود شده پنهان تاريک گوش چهار آن هاي ديوار ميان زمان گويی....تگذش

 ...!نميرفت ديگر آمدو می.....دار کش و طوالنی...نداشت

 ...معتاد يک برو جيب يک بودو او آن ي خوانده نا مهمانان و

 يا وسیط رنگ شايد روزگاري که دخمه نمدي و رنگ سياه موکت روي ي گوشه هريک حاال که

 بود ديده خود به نيلی هم شايد

  

 و راضی هم شاهانه شرايط اين از اينکه تر عجيب و.... !پتو و بالشت بی.... بودند استراحت حال در

 ...!بودند خرسند

 ....!شد متوجه آنها دو هر طوالنی و عميق هاي پف خرو از را اين و

 با آهنی گوش چهار ي پنجره يک.. .شد کشيده شاهانه ي دخمه ي دريچه تنها سمت به نگاهش

 را پاهايش... ميشد هديه خوانده نا مهمانان به آنجا از دخمه نور تنها که... فوالدي قطور ميلهاي

 ...گذاشت آن روي دستانش همراه را شرس کردو جمع شکمش داخل

 ...بود شده رنگ و آب خوش ي دخمه اين ميهمان که بود روزي سومين امروز او حساب با

 .... !بازجويی پشت بازجويی.... گذشت عمر يک قد که.... سال سه نه برايش که روز سه

 ....!ميشد دچار زبان لکنت به گاهی که آنقدر ميگفت نو از را داستان دفعه هر و

 ، شايد تا ميچرخاند سر کمی ميشد راهی اش دخمه سمت به دوباره بازجويی اتاق از که بار هر و

 چيزي بودند قاچاقچی و دزد عمدا که دست به بند دست مجرم جز اما....  ببيند عزيزي آشنايی،
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 ...!نميشد نصيبش

 به نگاهش و.....شد جدا نبود کابوس به شباهت بی که افکارش از دخمه در شدن باز صداي با

 زمين روي را شاهانه ي صبحانه سينی اخالق بد و عنق درهم هاي اخم با که افتاد زنی مامور سمت

 .... گذاشت

 تکه همراه به»بود پريده رنگش ترس از» جانش عزيز قول به که... بود چاي ليوان تا سه شامل که

 ...!پنير کوچک تکه يه و نان ايی

 :گفت نبود مردانه صداي به شباهت بی که صدايی با و

 قتو براي داريد نگه رو وپنيرتون نون داريد شرعی عذر اگر.... رمضانه ماه اول فردا خانومها »

 »....نيست خبري غذا از افطار تا چون ناهار

 ...رفت کردو مرتب را آن کشيدو چادرش کش به دستی گفت که را اين

 تخت روي آقاجانش سروي مامان و جان عزيز کنار که رمضانهايی ماه از شد پر ذهنش شيدا

 تند را تدرش و ريز هاي لقمه ميدادو گوش سحر مناجات دعاي به و نشست می حياط کنار چوبی

 که حالی در شاهين و... بماند جا ماه اين در خدا مهمانان خيل از مبادا تا ميگذاشت دهانش در تند

  

 سرو تر کم شيدا» : ميگفت و ميکرد فرو دهانش در را عزيزجان هاي لقمه بود بسته چشمهايش

 »....ميپره چشمام از خواب کن صدا

 رمضان ماه چندين خوشش خاطرات با يتوانستم و داشتند جان چشمش پيش هم هنوز روزها آن

 .کند سر تنهايی هم را ديگر

 حيات آب به گويی چاي سينی ديدن با ميزد حرف شُلی و کشيده صداي با که مهمانان از يکی

 با برداشت چاي ليوان يک و آورد هجوم سينی سمت شدوبه بلند جايش از فنر مانند باشد رسيده

 :گفت وارفته و شل صداي همان
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 »....!ميشد چی دربيام خماري از تا چايی، توي بودمينداختم هم »گوگولی»  يه کنارش اگه آخ »

 :گفت بود خوابيده پهلو به ديوار گوشه که زنی به رو سپس

 »....!دانی خود حاال....! ها نی خبري مايی..  چايی ديگه رمضونه ماه فردا ميگن پاشو»

 پهلو آن به پهلو اين از جايش سر که حالی در بود ستید چيره بر جيب ظاهرا که ديگري ميهمان

 :گفت...  ميشد

 ي کپه دنيا اين حداقل بگذار...  جهنمه وسط درست جام روزه وبی روزه با که من...  بميري خفه »

 چند کيلويی روزه....اومد گيرمون دنيا اين از چيزي يه بلکه بگذاريم حسابی و درست رو مرگمون

 ».....شمر عاقبت...  عاقبتم وقتی

 قند بدون هم آن شده سرد چاي کمی و گذاشت دهانش در پنير بدون هم آن نان تکه شيدا

 قامت کردو تيمم سيمان روي نشسته خاک با زدو باال را تاب چرک موکت ي گوشه نوشيدو

 ....بست

 ...! سادگی همين به.... آمد در پرواز به يکتا معبود سوي به جانش و دل و روح

*** 

 پرتاب اتاق ي گوشه به حرص پر و محکم را بالشتش.... درپی پی خوابی بی شب سه از الفهک

 ... گرفت دستهايش ميان را سرش کردو آويزان تخت ي لبه از را پاهايش کردو

 :گفت آوردو داخل باز نيمه در الی از را سرش خانوم پري

  

 روزه ميخواي اگه...رمضانه ماه اول زامرو کردکه اعالم وقت آخر ديشب اخبار مادر جان داريوش »

 »....نشی هالک افطار تا.... بخور لقمه يه پاشو بگيري

 هم را مکانش و جا حتی....بود خبر بی روزش و حال از روز سه که کبوتري هالک....  بود اوهالک و

 ....!دانست نمی
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 :گفت کشيدو اش خسته چشمان دستی

 »....ميام ديگه ي دقيقه چند تا هم من بريد شما چشم »

 :گفت و نشست داريوش کنار جايی شدو اتاق داخل خانوم پري

 کردي جفا حقش در....! کبابه نميرسه هم مورچه به آزارش که معصوم طفل اين براي دلم »

 »...ميمونم خانواده اين ي شرمنده ابد تا من.... کنيم کمکشون بايد شده هرجور....مادر

 :گفت داري خش و آهسته صداي با بود هشد رها برزخ ميان جاي که واو

 وکيل يه خرهباال...  هاش کار دنبال ميافته فردا از کردم صحبت »خبره» وکيل يه با برايش »

 »...ميدونه ما از بهتر رو قانونی راههاي

 :گفت ميماليد را ايش بودوشقيقه بسته چشمهايش که او به نگاهی نيم خانم پري

 نداشتيم تفاهم که اين... بود شده گره شيدا نفس به نفست تو...  ميشناسم رو خودم ي بچه من»

 »..!ماليديد بزرگترها ما سر که بود ايی شيره.... 

 :گفت بود شده خيره پايش زير فرش ي گوشه به را نگاهش حالی ودر

 خودمون به رو فکر روشن مادر و پدر ژست اگه...  هست هم ها بزرگتر ما تقصير نگذريم حق از »

 شايد... گرفتيد طالق هم از هاتون ازخانواده چراپنهونی که.... ميشديم اين جوي وپی گرفتيم نمی

 ....!کشيد نمی جا اين به کار

 اين به مرد بيچاره...بود کده ماتم نگو خونه....  فتحی آقاي ي خونه رفتيم سر يه بابات با ديروز

 گفتن ديگه که هم جان عزيز و خانوم سروناز ميکرد تابی بی و ميريخت اشک ها بچه مثل بزرگی

 ...تغاري ته و...دختر تک اوالدشونه... دارند حق خب... نداره

  

 وکی شده بازداشت کجا بچه اين که نميده بهشون حسابی درست جواب کس هيچ اصال گفت می

 ...!ببينش ميتونند
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 به دورانی را هايش شقيقه بود کرده ستون را دستهايش همچنان که داريوش سمت به سپس

 :گفت آورد می در حرکت

 ...رضا آقا ميکرد صداش شاهين که....  رحمانی رضا اسم به بود اونجا هم آقايی يه »

 ؟....ميشناسيش

 :گفت شده گره ابروهاي کردوبا رها خود حال به را دردناکش هايش شقيقه داريوش

 »؟....نفهميدي بود کی.... مگه چطور نه »

 : گفت ميرفت در سمت به که حالی در شدو بلند ختت لبه روي از خانوم پري

 روزه ميخواي و نگفتن رو صبح اذان تا هم حاال... بود محجوبی و موقر مرد ولی.. نشناختم نه »

 »...نمونده صبح اذان تا زيادي وقت....دهنت بگذار لقمه يه پاشو بگيري

 ....!ميگشت بر او ي آشيانه به کبوترش اگر را روز پنج و شصت سيصد هر ميگرفت روزه

*** 

 ...داد اش دخمه گچی ديوار به را اش تکه

 ديوار به و شده ماندگار ميشد دخمه داخل وقتی که بود آمده در حبس به گويی او مانند هم زمان

 ...چسبيد می هايش

 ....! هفته يک... بودند ساخته برايش ها زمينی که برزخی اين از....! گذشته روز چند نميدانست

 ...!کمتر هم شايد و بيشتر دشاي

 ...ميگرفتند خود به جديد بويی و رنگ روز هر دخمه ميهمانان و

 گرفته او از هروئين کيلو ده ماموران که بود مخدر مواد قاچاقچی يک جديد ميهمانحاال و

 که حالی در مضحکش هاي خنده ميان و..  چوبه زرد رنگ به دندانهايی با اندام الغر زنی...بودند

 :ميگفت... ميداد تاب هوا در را تشدس
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 مثبت بچه قيافت به ؟.... چيه تو جرم...ميکنه پخم پخ قاضی.... داره يباال سرم حکما »

 »؟...ميخوره

 ....!ميزد لبخند آن به مرگ آستانه در که ميکرد نگاه زنی به جواب بی او و

 ي آستانه در کنار دست به بند دست که زنی مامور به حرف پر وارد تازه از را نگاهش در شدن باباز

 :گفت بود شغلش بازتاب که خشن خشک صداي با زن مامور...شد بودسرازير ايستاده در

 »...بريم بايد پاشو... فتحی قلی شيدا »

 ....اجرا هم بعد کندو گوش فقط حرف بی که بود گرفته ياد روزها اين

 بلند اعتراض بی بازهم اما... متفاوت ويبازج دو با هم آن بود شده بازجويی دوبار که صبح خب

 باريکش مچ روي فلزي بند دست سردي بردو جلو را دستهايش و رفت او سمت به شدو

 .....نشست

 ميز پشت سالی ميان مردي که کردند هدايت ديگر اتاق به را او بازجويی اتاق جاي به بار اين و

 ...ميکرد رو رزي را رويش پيش هاي ورق و بود نشسته شکلی مربع چوبی

 صداي همان با ميداد نشان تر آلود اخم و تر جدي را او اش پيوسته و پر ابروهاي که زن مامور

 :گفت دار خش سردو

 ....» جلو بيار رو دستت »

 ....ميخواستند او از که داد انجام را کار همان اراده بی او و

 بعدي دستور منتظر ايستادو ديدتر با...  شد رها هايش مچ ازدور فلزي بند دست سنگينی وقتی

 .......ميکرد عمل مطيعانه فقط درسکوت و حرف بی ربات يک مثل درست ماند

 :گفت بردارد رويش پيش اوراق سراز بياندازدو او به نگاهی آنکه بی ميز پشت مرد

 اييدبفرم... نکنيد ترش کوتاه تعللتون اين با شما لطفا... دادند من به کوتاهی وقت فتحی خانوم »

 »بنشينيد
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 پُري گندمی جو موهاي که مرد روبروي صندلی روي گذاشت پيش قدم حرف بی هم باز شيدا و

 ....نشست داشت

  

 بينی ي تيغه روي از خاصی ژست با را بود مطالعه براي که را اش بينی ذره عينک رويش پيش مرد

 :گفت شيدا روبه و برداشت اش

 رو برگه تا چند بايد کار شروع از قبل البته شما وکيل هستم »ايمانی خسرو» من فتحی خانوم »

 »....ميشم کار به دست اون از بعد من و کنيد واگذار من به رو وکالتتون کتبا کنيدو امضاء

 آمده دشمن جنگ به سپر و سالح با ميزدو حرف ايی حرفه که بود وکيلی ي چهره به خيره شيدا

 ....بود

 :پرسيد ميکرد خس خس که صدايی با

 »؟....ميگيره نظر در متهم براي قانون شنيدم که هستيد تسخيري وکيل همون شما »

 :گفت ميگذاشت شيدا روي پيش هارا برگه که حالی در انداخت او به نگاهی نيم ايمانی

 فروغی داريوش اسم به آقايی رو من.... تسخيري ازنوع نه ولی هستم وکيل من دخترم نه »

 تا کن امضاء هارو برگه هم حاال... بگيرم عهده به پرونده اين توي رو ماش وکالت تا کرده استخدام

 »...کنيم شروع رو کارمون

 عشق که جايی همان... دل ته ته از... کشيد عميقی نفس اش مرغی مهندس اسم شنيدن با شيدا

 :گفت و....ميدهند جا را

 »؟...باشند داشته من به لطفی همچين ايشون بايد چی براي »

 :گفت بود آمده ستوه به جوانش موکل هاي سري خيره از که نیايما

 اين از بيش چيز و گرفتم عهد به رو وکالتتون فقط من بپرسيد خودشون از رو چراش »

 »....نميدونم
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 :گفت و برخاست جايش از زدو کنار به را صندلی حرکت يک با او و

 نداشته وجدان عذاب بگيد ايشون هب من قول از... باشم داشته تسخيري وکيل ميدم ترجيح من »

 »...منه پی حواسش هنوز که هست باال اون خدايی... باشه

 بلند جايش از است لجوج و سرسخت بودن جوان خالف بر موکلش بود شده متوجه تازه که ايمانی

 :گفت ميکرد ستون چوبی ميز طرف دو را دستش دو که حالی شدودر

  

 رو شما که داري شاهد تا دو... کردم مطالعه رو شما ي روندهپ.... نکنيد لجبازي فتحی خانوم »

 روز مقتول و شما لفظی نزاع شاهد شرکت کارمندان همه و... ديدند مقتول سر يباال دست به چاقو

 به نياز سنگين ي پرونده اين.... کرديد قتل به تهديد رو احمدي خانوم شما که وديدند بودند حادثه

 ».نباشه کاريش ي پرونده توي باخت که داره وکيلی يه

 را ودستهاي رفت زن مامور سمت به... ميکوبيد پتک مثل سرش در که حرفهاي به توجه بی شيدا و

 ....آوردباال آن روي فلزي بند دست نشستن براي

 ..شد خارج اتاق از و سُرداد اش مشکی کيف داخل هايش برگه درهم هاي سگرمه با ايمانی و

 بودند داده تکه ماشين به منتظر که مهران و داريوش به بلند قدمهاي با ايمانی که هنگامی

 :گفت بپرسند سوالی اين از قبل....رسيد

 من وکالت بر مبنی موافقت ي برگه ايشون وقتی تا و... نکردند قبول رو من وکالت فتحی خانوم »

 »....نيامدند وتاهک عنوان هيچ به ايشون متاسفم.... بکنم تونم نمی کاري من.... نکنه امضاء

 :گفت ميرفت ماشينش سمت به که حالی در سپس. 

 باال اون هنوز خدايی يه... باشيد نداشته وجدان عذاب بدم پيغام بهتون که گفتند فروغی آقاي »

 معرفی دادگستري به مجرم همراه پرونده و نشده دير تا اميدوارم هرحال به... منه به حواسش

 شدند پشيمون اگر... کرد نميشه چندانی کار ديگه بشه تشکيل که هدادگا... بشه پشيمون نشده
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 »بگيريد تماس باهام کردند قبول منو وکالت

 ...رفت بود شده پارک تر جلو متر چند که ماشينش سمت به و گفت را اين

 شد آوار خودش در وداريوش....کرد حواله ماشين سقف به محکمی مشت خشم شدت از مهران

 ....کرد می خفگی احساس آوارش يرز که آنقدر....

 ....!بود شسته اش زندگی از دست....  دلزده ها زمينی از کبوترش

*** 

 ....دار کش و طوالنی.... شد سپري عمري با مصادف روزش هر که ايی هفته سه گذشت هفته سه

 ....بود شده رها برزخ ميان.... بگيرد را سراغش کسی آنکه بی

  

 بايدوکيل چگونه نميدانست ميان بود،ودراين شده روحش سوهان پی در پی هاي بازجويی

 ....!بگيرد تسخيري

 ...ميخواند هم جنايی کتاب تا چند... اش عاشقانه رمانهاي جاي به کاش اي

 .....است کهکشان تا زمين رمانهايش تا واقعيت ي فاصله بود دريافته که بود مدتها هرچند

 عاشق همراه به اش خانواده...  ميشد گرفتار دليلی هر هب قصه دختر وقتی که رمانهايی همان

 ...!ميکشيدند را انتظارش در پشت دست به موبايل اش دلخسته

 و ميچرخند وار مسلسل ايی دايره دور هايش بازجو و او گويی!بازجويی پشت..... بازجويی هم باز و

 ... !!!ميرسند اول ي نقطه به نتيجه بازبی

 .کرد تکرار باز پيش دقايقی مانند سردوخشن

 »؟...سن...  خانوادگی نام و نام »

 نام نام که بود باري چندمين اين و.... است گذشته چقدر که نميدانست و افتاد دوران يه سرش

 .ميگفت را اش خانوادگی
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 ديده ريزتر مردانه و پشت پر ابروهاي آن زير ،که شد خيره پرس باز مانند دگمه و ريز چشمان به

 ...!بود کرده ترش ترسناک آن زير سياه ي الهه و ميشد

 آب ليوان از را نگاهش. بود تشنه و خشک کوير يک مانند گلويش.داد فرو را دهانش آب سختی به

 . گرفت

 »...هسالم بيست...  فتحی قلی شيدا »

 .نميکرد اذيتش »قلی»  پيشوند حتی ديگر

 .کرد رو و زير را رويش پيش هاي ورق ديگر بار ايی دگمه چشم مرد

 »؟...بوده چی احمدي ساناز قتل از انگيزت »

 ....تنيد درهم را اش کرده عرق دستهاي

 »....نکشتم رو اون من »

  

 ....خشن شد،سردو تر بلند بار اين بازپرس صداي

 نشسته مقتول سر يباال قتل آلت با و....  داشتی حضور قتل ي صحنه ؟توي.... ميکنی انکار چرا »

 ....! بودي

 دعواي مقتول با که ديدند همه گذشته اون از.... مونه نمی انکار براي جايی... داري شاهد هم وتاد

 »؟.....کردي قتل به تهديد رو اون و داشتی لفظی

 ....برود فاتحانه و کند پيدا قاتلی اش پرونده براي ، بود آمده که او. گرفت او از چشم اميد نا

 ....باورهايش و ها داشته ي ههم آخر بود، خط آخر برايش جا اين

 ايی دگمه چشم يخی مرد اين از توقعی چه...  نداشتند باورش اطرافيانش و خانواده حتی وقتی

 .باشد داشته ميتوانست

 ...ميزند کتفش به ايی ضربه دست با بود ايستاده سرش يباال که زنی مامور
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 »جلو بکش تو روسري »

 کنار رادرست جمالت کرد سعی و فرستاد شال داخل را تابدارش موهاي اش کرده عرق دستهاي با

 .بچيند هم

 فرداش وقت اون....  کنيد کشتن به تهديد رو کسی ممکنه.... ميشويد عصبانی وقتی شما خود »

 »....!همين زدم حرفی عصبانيت از فقط من ؟....ميکشيد رو اون ميرويدو

 قاتل من»  بود شنيده او از را ملهج يک مدام هفته سه که دختري بازجويی از خسته بازپرس

 »نيستم

 .کشيد ريشش ته به دستی و بست را رنگ آبی ي پوشه

 قاتل که مطمئنی خودتت به اينقدر اگه. ميکنم بازجويی ازت دارم است هفته سه جون دختر ببين »

 ( »دال»  محکمی مدرک بتونه که يکی...  باشی حسابی و درست وکيل يه فکر به بهتر....  نيستی

 »...کنه پيدا گناهيت بی بر) کننده داللت

 بود رساند داخل به سختی به را خود اتاق ضخيم ي پرده و پنجره از که باريکی نور به نگاهش

 .... شد خيره

  

 .نداشت اميد هم باريک نور اين ي اندازه به حتی

 .دوخت چشم ايی دگمه مرد هاي چشم به شدو بلند صندلی روي از

 »....نيست من منتظر کسی بيرون اون.... ندارم ام گناهی بی اثبات براي اصراري »

 :گفت نباشد مشهود دستانش لرزش داشت سعی که حالی در سپس

 »....بگيرم تسخيري وکيل ميتونم طوري چه من »

 :گفت شد بلند ميزش پشت از پرس باز

 بين از که سخيريت وکيل داشتن حق قانونگذار که بگم خالصه فقط نميکنم اش پيچيده زياد »
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 و سنگين آنها قانونی مجازات که کيفري اتهامات و متهم از دفاع براي رو... دادگستريست وکالی

 اين غير در...  بگيري وکيل ميتونی داري مالی استطاعت اگر....ميدونه واجباري الزم....  باشه مهم

 اتمام به مرحله ينا توي ديگه کارت هرحال به.... ميشه تعيين برات تسخيري وکيل صورت

 ...رسيده

 وکيل يه ارم اميدو... زندان هم جا اون از و دادسرا به ميشی داده ارجاع ات پرونده همراه به فردا

 »...بخوره پستت به کارکشته و خوب

 .....بود کرده تعريف پيرش بزرگ مادر از پرستو که ايی خاطره به کشيد پر ذهنش او و

 حالش غروبی ديروزدم....! داد داري خنده سوتی چه ديروز جونم انمام...  دونی نمی شيدا واي »

 به و....بود نيومده دکترش ما شانس از ، ميرفت پيشش هميشه که دکتري بردمش شدو بد

 ....بود ساختمون همون توي مطبش که دکتري پيش رفتيم منشی پيشنهاد

 بده نسخه يه جون دکتر دستت قربون» :گفت کنه اش معاينه دکتر تا نشست که همين مادربزرگم

 ....!» حسابی و درست دکتر يه پيش برم تا بشم خوب

 همراه بود لبش روي ي لبخند که حالی بوددر دور سالهاي مال گويی که خاطر اين آوري ياد از

 ...شد خارج در از زن مامور

*** 

 ...شد منتقل زندان به آن از بعد و دادسرا به سرانجام و

  

 که آنها از يکی يه بند دست با دستش يک و ميرفتند راه طرفينش در که زن مورما دو با هم آن

 در سرش مدت تمام که مسلح جوان سرباز يک و....بود شده متصل داشت بلند قدي و فربه هيکل

 اطراف به عقاب مانند شدند پياده انتظامی نيروي ماشين از که هنگامی فقط و بود رفته فرو اش يقه

 ....!شود ها الشخور دست اسير اش محموله مبادا تا ميچرخاند چشم
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 مثل که عدالت ترازوي آرم با رنگ طوسی چادر يک....  گرفت ورودش بدو در که ي هديه اولين و

 ....!بود چادرنشسته جاي همه جانش عزيز چادر گلهاي

 از پس يکی که فوالدي درهاي وقتی..... بودند شده حبس سينه در کشی خود قصد به هايش نفس

 طرفش دو که رسيد بستی بن راهروي به که هنگامی و.... بلعيدند خود در را او و شدند باز ديگري

 ي همهمه چشم پيش و....شد تمام برايش بوددنيا فوالدي عمودي هاي ميله با کوچک هاي اتاقک

 را هشنگا... شد هدايت سلول آخرين به مامورزن همراه بودند ايستاده راهرو وسط که زندانيان

 اش خانه صاحب سه که... چرخاند بود شده روشن سو کم المپ يک با که تاريک نيمه سلول روي

 ....بود دنيا ي نقطه آخرين برايش جا اين شک بی.....! بودند زده »ذل»  وارد تازه اين به شگفتی با

 "هفتم فصل "

 :گفت بودند ايستاده منتظر که مهران و شاهين به را خود خسته هاي نفس با داريوش

 »....  دادسرا فرستادنش ما پاي پيش... رسيديم دير »

 :گفت ميپيچيدند هم در که هايی ماشين حجم به نگاهی درماندگی با سپس

 تا زندان ميفرستنش هم فاصلهباال ميگفتند... برسيم بهش موقع به نداره امکان ترافيک اين با »

 »...بشه دادگاهش وقت

 :گفت کشيدو بود ريش انبوهی از پوشيده حاال که صورتش به دستی شاهين

 »....برس دادمون به خودت.... شديم بيچاره حسين امام يا »

 :گفت و کرد پرتاب مهران سمت به را ماشينش سوييچ داريوش

 ميرم و ميگيرم موتور يه من بيايد من ماشين با شاهين با تو...  ببره ماتت اينکه جاي به مهران »

 »....ببينمش بتونم کنه خدا.... دادسرا

  

 حجم ميان بعد دقايقی و...نشست آن ترک رساندو موتوري يک به را خود عجله با و گفت را اين و
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 ....شد گم ها ماشين

 و....ميشنيد هايش شقيقه در قلبش ضربان بود نشسته اضطرابش و هيجان کنار که گرما شدت از

 ....دميش خارج هايش ريه از ميان در يکی را هايش نفس

 انتظامی نيروي ون سوار که لحظه آخرين در را کبوترش شدو نزديک اجابت به دعايش عاقبت و

 دل از که »آهی »عمر کوتاهی به ديداري.... »نظر يک» فقط بلکه سير دل يک نه هم آن...ديد ميشد

 ...شود او حضور متوجه کبوترش اينکه بدون.... آيد بر

 :گفت بود معلوم نا ايی طهنق مات که او به سوار موتور مرد

 »....کارست اين حاجيت... کردي حال رو فرمون دست آقا »

 ....!شنيد می نه و ميديد نه اش پريده رنگ کبوتر جز چيزي داريوش و

 *** 

 سمتش به دوان دوان بود ايستاده رو پياده ي گوشه مات که داريوش ديدن با مهران

 با شاهين و...رساندند داريوش کنار به را خود الشدنب به فاصله گام چند با وشاهين....رفت

 :گفت بود نشسته پيشانيش روي عرق هاي دانه که حالی در خسته نفسهاي

 »؟....نياوردنش بيرون هنوز شد چی »

 پنجره تمام فلزي باريک هاي ميله با که بود رنگی »سياه ون» ماشين پی چشمش داريوش و

 !ميبرد خود با را کبوترش و.... بود شده استتار هايش

 :گفت درمانده صدايی با و گرفت خيابان انتهاي از چشم

 »....رفتند و کردن سوارش مامور تا دو با آالن همين....  رسيدم دير بازم »

 هايش زدن نفس نفس ميان بودند ننشسته استراحت به اش خسته هاي نفس هنوز که مهران

 :گفت

 و دست هاي بازي کاغذ اين و بشه مشخص اش خيريتس وکيل تا.... !شانس اين به لعنت اي »
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 »....  بيگناه اون قسم علی به گذشته هم سال از توئه اون که روزهايی بگذاره سر پشت رو گير پا

  

 :گفت داريوش به رو کشيدو اش کرده عرق پيشانی به دستی شاهين

 اون ي خونه بوديم رفته خانوادگيمون دوستان از يکی رحمانی رضا و آقاجونم همراه ديشب »

 رو ما کردو پا به قشقرقی چه هستيم شيدا ي خانواده ما فهميد مادرش دونيدوقتی نمی... مرحومه

 همديگررو دار چوبه پاي ميگفت همش و... کرد بيرون خونش از)آبرويی بی(  افتضاحی چه با

 اين خيلی رو رضا بده خير خدا.... کشيد بيمارستان به کارش شدو بد حالش آقاجونم.... ميبينيم

 »....حالمونه کمک روزها

 ي خانواده براي سوپرمن نقش در که شنيد می زياد را رحمانی رضا اسم خيلی روزها اين او و

 ....!ميکرد نقش ايفاي فتحی

 :پرسيد و گرفت ميگشت چيزي دنبال به هايش جيب در عصبی که مهران از را نگاهش

 »؟....شدند ستريب بيمارستان....  چطوره حالشون حاال »

 :گفت و انداخت باال نفی عالمت به را سرش شاهين

 به ختم رو چيز همه خودش خدا.... سمه براش استرس گفته دکتر ولی شدند مرخص ديشب نه»

 »کنه خير

 که مهران به را خود بلند گامهاي با بود خودش مسببش که تنش همه اين از عصبی داريوش

 جايی زمين روي را آن و گرفت دوست بين کمر از را سيگارش رساندو بود لبش ي گوشه سيگاري

 :گفت و انداخت پايش زير

 ».....قوز باال قوز بشی بازار آشفته اين توي بگيرنت ميخواي.... رمضونه ماه نيست حاليت »

 ....اند شده قوز باال قوز که مدتهاست سامانش سرو بی وزندگی او که نميدانست داريوش و

**** 
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 داشتند گل و آب حق که سلول قديمی هاي صاحبخانه سوي از گرمی استقبال با ورودش بدو ودر

 ....شد مواجه

  

 صدايش و بود اقدس اسمش که دستورزنی به).... حسابی و درست( جانانه کتک يک با هم آن

 تازه که رسمه اين ميگفتند و...  بود کوچک فرمانروايی آن رييس و»  کوتاه پا اقدس» ميکردند

 ....بيايد دستشان کار حساب تا بگذارند سر پشت بايد ردهاوا

 عجيب که راستش فک و استخوانهايش تمام شدن له قيمت به هم آن آمد دستش کار حساب او و

 نميادو در پشتت هيچکس کنی شکايت بخواي اگه» ميگفتند تهديد و خنده ميان و... ميکرد درد

 »....ميکنيم پذيرايی ازت بيشتر بعد ي ودفعه.... زمين خوردي که ميدن شهادت همه

 ....ديد ميرفت ايی دقيقه سه حمام به وقتی را اين بود رنگ پر بنفش و کبود تنش تمام

 ي گوشه شده نصب ي گو بلند از را اسمش ميپيچيد خود به درد از که روز سه از بعد درست او و

 !نميدانست را اين ؟.... کجا به... ميشد رفتن ي آماده بايد که شنيد زندان راهروي

 زير کبودي به خيره به که زن مامور سوال پاسخ در و....ميکشيد سنگين کنان لخ لخ را پاهايش

 »....زمين خوردم» :گفت فقط آرام صدايی با »؟.....شده چی چشمت پاي:»  بود پرسيد او چشم

 با پالستيکی ميز يک که.... ايی روزنه و پنجره هيچ بدون و چهارگوش شد هدايت اتاقی سمت وبه

 ....بود نشسته آن وسط جنس همان از صندلی دوتا

 :گفت کردو اشاره داخل به سر اشاره با بازکردو را اش فلزي بند دست زن مامور

 ....بود خواسته او از که کرد را کاري همان او و» ....شو داخل »

 هاي پايه و بود داده جا صندلی روي را خود سختی به که ديد را دختري شدنش وارد محض به و

 ....!بود انهدام درحال و نداشت را او سنگين وزن توان پالستيکی صندلی

 بلند ي مقنعه يک با ميکشيد بزرگ مستطيل يک کند نقاشی را او ميخواست کودکی اگر که دختري
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 .....رنگ همان به گشاد شلواري و اش سينه روي تا ايی قهوه

 که جديدي بازي به و نشست دختر روبروي صندلی روي باتیر مثل شکايت و حرف بی هم وباز

 .....!ميکرد تماشا سکوت در بود انداخته راه به برايش فلک

 فرط از که هايش لپ.... راديد او آلودش گوشت چهره تازه.... نشست برويش رو که وهنگامی

 ي چانه زير که) چانه زير ي برجسته گوشت( بودندوغبغبی شده آويزان صورتش طرف دو از چاقی

 ...ميکرد نمايی خود گاهی بودو شده پنهان اش مقنعه

  

 رنگش اي قهوه ي مقنعه زير از که روشنی و صاف موهايی و....عسلی چشمانی با رو سفيد دختري

 ....سال ونه بيست يا هشت حدودبيست سنی با....!ميزدند بيرون لجوجانه

 گذاشت رويش پيش کاغذ وچند گرفت بپرسد را علتش آنکه بی او چشم زير ازکبودي دخترچشم

 :گفت رويی خوش با و

 هارو برگه لطفا.... ! »قنادي عسل»  اسمم هستم شما تسخيري وکيل من فتحی خانوم...  سالم »

 »....بگيرم بعهده رو شما وکالت رسما من تا کنيد امضاء

 ايام ياد به و...دل ته زا و عميق خنديد بار اولين براي گير نفس اندي و هفته سه گذشت از بعد

 ... شد خيره قنادي عسل به و گذاشت اش چانه زير دست مدرسه

 بود فروشی شيرينی دختر شبيه بيشتر »مزه با و شيرين» اسم اين با نداشت وکيل به شباهتی هيچ

 هايش مشتري شيرين روزگار استقبال به ايی خامه نان و يزدي کيک طبق يک با زود صبح که

 ...اش جنايی ي شاخه از هم آن وکيل يک نه....  کند جامی به جا نبات و نقل ميرودو

 خودش به تا ميکرد پيدا را موذي قاتل اگر هم محال برفرض بنا اش فربه هيکل اين با قطعا و

 ....برساند او به را خود و بجنبد

 ....!بود رفته آفريقا شاخ تا قاتل
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 براي کند محوش زمين روي از است قرار که حاال ميکندو رودربايستی بااو خدا چرا نميدانست و

 ....!اندازد می راه به او با ايی تازه بازي مدام سرگرميش

 :پرسيد متعجب ديد را او لبخند که قنادي عسل

 »؟....فتحی خانوم ميخنديد چی به »

 ....داد پاسخ صادقانه شيدا و

 يه ديدم وکيل يه که باري آخرين... .هستيد جوون خيلی وکالت براي.... داريد ايی مزه با اسم »

 فروشی شيرينی شغلتون ميخوره بهتون ميگم جسارتا.....بود سال شصت حدود سنی مردبا عاقله

 ....!وکالت تا باشه

 انداختتند بود ايستاده تر سو آن که زنی مامور به نگاهی نيم کشيد اش مقنعه پر به دستی عسل

 :گفت و آهسته اما سريع

  

 الی گرفته پدربزرگم و پدر از.... فروشيه شيرينی ما خانوادگی شغل ستهدر حدستون »

 تازه من بخواهيد رو حقيقتش....وکيل جوجه شدم خوردم»  بُر» وسط اين من حاال.....!ماشاهلل

 بنده شدم استخدام ميره دادگستري توي خرش که داييم بازي پارتی با گرفتم رو وکالتم ي پروانه

 برنده رو پرونده اين اگه خوردم قسم....جورکرد برام کاررو اين مامانم با يستیرودربا تو اونم خدا

 »...!پايين کنم پرت خونمون ي پنجره از رو خودم نشم

 اش چانه زير از دست کردو نگاه ميکرد ادعا محکم را حرفهايش که او مصمم ي چهره به شيدا

 :پرسيد و برداشت

 »؟....چندمه ي طبقه خونتون مگه »

 :گفت خونسرد و گذاشت رويش پيش و کرد مرتب هارو برگه عسل

 ».....!!!همکف ي طبقه»
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 .... خنديد طوالنی و عميق بار اين شيدا و

 ي نداشته ريش به کند نوازش مرگ قصد به راکمی گلويش اعدام طناب است قرار که حاال بگذار

 ....بود تر سرخوش هم فرناز از قنادي عسل.... بخندد دنيا

 :گفت قنادي عسل به رو کردو امضاء ديگري از پس هارايکی برگه و برداشت را دکارخو سپس

 ...!نکرديد انتخاب رو خطرناکی روش تون خودکشی براي که خوشحالم قنادي خانوم »

 ....!خنديد هم قنادي عسل بار اين و

*** 

 :گفت و انداخت ها برگه به نگاهی جوان وکيل

 مالقات يه تا ميکنم رو تالشم تمام و....هستم شما قانونی يلوک حاال از من فتحی خانوم خب »

 ازابتداتمام هم شما حاال و....نميدم قول ولی.... باشيد داشته خانوادتون با کوتاه هرچند خصوصی

 جلوه اهميت کم نظرتون به که چيزهايی حتی...کنيد تعريف جزييات همراه رو اتفاقات

 به رو چيز همه کنيد سعی پس...روبازکنه پرونده اين ورهک گره ميتونه ايی هرنکته....ميکنند

 »...بدونم شده درج پروندتون توي که اونچه از بيشتر خيلی خيلی بايد من...خاطربياريد

  

 .داد شرح را روزحادثه بار هزارمين براي او و نداشت پايانی گويی ها شکنجه اين

*** 

 اش راباخانواده خصوصی مالقات بک تيبتر کردو عمل خود ي وعده به وشيرينش بامزه وکيل

 ...داد

 .... شود دروارد از است قرار کسی چه نميدانست حاال و

 .ميکرد پرواز ديدارشان لحظه يک براي وروحش دل که...سروي مامان همراه بود آقاجانش شايد

 و شناخت آشنانمی و غريبه که خيري دعاهاي همراه... وعزيزجانش شاهين هم وشايد
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 ....ميشد زندان اهالی تمام حال املمطمئناش

 گرفته محکم را رويش که مشکی چادر يک با فرناز شدو باز در انتهارسيد به کشدارکه هاي لحظه

 روي که بود شده فروشی بازي اسباب ويترين پشت زشت عروسکهاي مثل درست شد،و داخل بود

 ...!بودند چادرکشيده سرش

 سرش همان در خون گويی.....يخ دستانش بودو کرده اغد کوره مثل چشمانش هيجان فرط اواز و

 ...!باشد شده متوقف

 نبود درآن لطافتی و نرمی هيچ که خشک صدايی با ترايستادو کنار کمی زن مامور شد وارد که فرناز

 »...دقيقه ده فقط» :گفت

 .....داشت نياز اين از بيش خيلی زمانی به هايش دلتنگی رفع براي او و

 هنگام خوردن زمين( »سکندري»پيچيدو فرناز پاهاي ميان تاب و پيچ پر چادرمشکی دمق اولين وبا

 ميزچوبی لبه به را دستش اگر که آنچنان....شد پرتاب جلو به) چيزي به پا شدن بند دراثر رفتن راه

 .کرد جور و جمع را خودش سرعت به اما...ميکرد سقوط زمين به سر با گرفت نمی

 از پر لبهايی با... باشد ديده کردن خريد حال در تجريش بازار ميان جايی ار شيدا که بعدگويی و

 :گفت و نشست روبرويش خنده

 »....بود شده تنگ برات دلم ؟....خوشی خوبی جون شيدا سالم»

  

 .داد ادامه ميداد تاب هوا در را دستانش حاليکه در سپس

 يکی آخه...يک درجه بستگان فقط تندميگف همش... داخل اومدم مکافاتی چه با دختر نميدونی »

 و ماچ کردند سفارش کلی...! واال.... بهتره خواهرهم صدتا از خوب برادر زن بگه بهشون نيست

 »ممنوعه هم موچ

 راست الحق و... اش خانواده نوع از هم آن ميکرد باز نوشابه خودش براي ميان در فرنازهم خب
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 ...رنگ پر پررنگ هم آن بود هکرد پر را اش نداشته خواهر جاي او ميگفت

 خش صدايی با شدو زنده جانش و روح نداشت تمامی گويی که انرژي و فرناز ديدن با که شيدا

 :گفت دار

 »هستند؟ بيرون سروي مامان و آقاجون..... سالم»

 :گفت و گرفت معوجش و کج دندانهاي به را زيرينش لب فرناز

 من و...ميموند پيششون يکی بايد بودندو حوالا ناخوش يکم عزيزجون پرويزو دايی راستش»

 »....اومدم سروي مامان جاي به و شدم ميدان پيروز

 باز اما.... نداشت کردن خالی پشت جز معنايی اين داشت گاه تکيه به نياز که روزهايی اين در خب

 ...شد حالشان جوياي شکايت بی

 »؟.... شدن بهتر چطوره حالشون حاال »

 .گذاشت نمايش رابه فرمش نا دندانهاي و خنديد فرناز

 روزکه چند تا شدندو جوري اين زياد استرس و اضطراب از گفته جفتشون به دکتر...بابا آره »

 »...ميشن خوب کنند استراحت

 :پرسيد کشيدو جانش و دل ته از عميقی نفس شيدا

 »؟....خبر چه بيرون اون »

 ....کرد زدن حرف به شروع وقفه بی صوتی ضبط مانند وفرناز

 شوهر اون و سارات خاله حتی...  فرشته و فرزانه... عطيه مامان.... رسوندند سالم بهت همه »

 ....!ماستش

  

 که نيست روزي و درخونه به بسته دخيل زائر مثل.... سوپري آقا اکبر برادر همون رحمانی رضا

 اين عزيزجون يعنی....  رسف رفتی ميکنند فکر محل اهل ها نباشی نگران...نباشه حالت جوياي
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 درد رو سرت خالصه....شد جريان متوجه شاهين لقی دهن از هم رضا آقا.. گفت بهشون جوري

 عاشقونه نوع از نکنم غلط...بدم بهت تا داد نامه يه مالقات بيام ميخوام شد متوجه که ديروز نيارم

 نگاه رو گوشم سوراخ توي تا مالقات بيام ميخواستم که وقتی ها مذهب ال ولی...باشه اش

 »....ميدن بهت بعدا گفتند و گرفتن ازم رو نامه...کردند

 ...!اش عاميانه ادبيات با بود سرخوش فرناز همان هنوز فرناز

 فرستادند پرسی احوال و سالم کاميون يه برات هم جان عزيز و سروي مامان و پرويز دايی »

 همراه رسوند داغ سالم برات کلی هم رستوپ....مالقاتت مياد ديگه ي دفعه گفت سروي مامان

 غصه ولی...ممنوعه مدلی اين هاي غذا گفتند و گرفتندو ازم در دم بازم که گوشت پيراشکی

 ...نميزد دل به چنگی همچون اش قيافه...ندادي دست از رو چيزي ها نخوري

 ؟....!کردهن آب زير رو سرش محمودحاال تا چطور پرستو افتضاح پخت دست اين با موندم من

 هم خيلی و خوردم رو همهش تنهايی بگو بهش نشکنی رو دلش بيرون اومدي باشه يادت ولی

 »...بود خوشمزه

 ....!آزادي ي وعده ميدادو دلداريش خودش روش به فرناز

 داشته امشب همی و دور جشن يه ها پيراشکی اين با کنم فکر ديدم گربه تا چند يه اومدنی »

 »....باشند

 ....مينشست خوش جانش و روح روي فرناز هاي لنترانی هميشه باربرخالف ينا وشيدا

 :گفت تري آهسته صداي با و آورد جلو را سرش سپس و

 »...رسوند سالم بهت کلی و است حامله هم فرشته »

 ...ميشد زندگی از پر نفس نفس او ميزدو حرف فرناز

 روي به ولی...نداد محلش دايی اما. ..پرويز دايی ديدن اومد باري چند يه هم خان داريوش»

 تماسه در وکيلت با شنيدم شاهين از....  ميزنه سر بهمون رو بار يک ايی هفته نياوردوبازم خودش
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 »....ميکنه کمکش خيلی و

  

 نميخواست دلش که بود کسی تنها او کشيد درهم را هايش اخم مرغی مهندس اسم شنيدن با

 ...بشنود او از چيز

 ....شود رها نيمه ناتمامش حرفهاي مبادا تا ميزد حرف ندت تند فرناز

 و بگيرم ايده يه بلکه گشتم جنايی کتاب يه دنبال کتابهات بين زمين زير توي رفتم ديروز شيدا »

 جز هيچی ولی....کنم کمکت بتونم و بشه فعال مغزم خاکستري هاي سلول پوارو کاراگاه اين مثل

 اونها از يکی و بکشم دراز تختت روي شدم مجبور هم آخر دست. .. نکردم پيدا سوزگداز پر رمان

 ....کنم گريه زار زار و بخونم

 رو اشکهام دارم تو براي کرد فکر....  ميکنم گريه دارم که ديد رو من وقتی خله خيلی داداشت

 بيرون بياي که فردا ؟پس...! داري کردن گريه مگه تو بگه بهش نيست يکی آخه.... ميکنم حروم

 »...جونم بالی ميشی دوباره

 تند تند و گذاشت اش جمله انتهاي نقطه يک فرناز» ....تمامه وقت» :گفت که زن مامور صداي با

 :گفت باشد حرکت حال در قطار سوار که کسی مانند

 »....بگيري جون بخور.... آوردم کمپوت و ميوه کم يه برات »

 به کوتاهی حافظی خدا وبا...کرد جمع زويشبا زير شلخته را چادرش شدو بلند جايش از سپس

 هايش لبخند روي به چشمانش از ديدکه را فرناز آخراشکهاي ي لحظه شيدا و...رفت در سمت

 ...! ميشدند سرازير

 ....بود پوشانده را صورتش تمام که سياهی و انبوه ريش آن با نشناخت را شاهين

 ....باشد نشسته عزا به خواهرش مصيبت در گويی

 لحظه يک براي دلش که شد همخونی به خيره و.... شد بلند جايش از بزرگترش برادر احترام به



 

 446 

 ...ميکرد پرواز او ديدن

 خوش هاي گونه و بسته نقش رنگی کم کبودي چشمش زير که خواهري ديدن از شوکه شاهين

 ....! نداشت گذشته شادابی و طروات ديگر که وچشمانی بود شده برآمده يالغر شدت از فرمش

 به که صدايی با کردو پنهان اش مردانه غرور پشت را بغضش و نشست صندلی روي حرف بی

 :پرسيد فقط ميلرزيد وضوح

  

 برادري تنها دلخوشی براي ولی نميکرد احساس ديگر که بود مدتها را حس اين خب »؟....خوبی »

 :گفت و جنباند سري بود خواهرش دار عزا که

 جاي.... شدند احوال ناخوش جون عزيز و آقاجون شنيدم فرناز از... ريچطو تو.... خوبم آره »

 »؟....!نيست که نگرانی

 ....ميزد حرف کينه بی....  ها محلی کم همه آن وبعد بود دريايی دلش هنوز کوچکش خواهر

 :گفت و انداخت باال سري

 از... بشن اذيت که ارندنميگذ و پره برشون و دور خرهباال.... نباش اونها نگران تو خوبند نه »

 »... نداري نياز چيزي.... نميگذره سخت بهت تو اون بگو خودت

 افتاد اش مخملی کبوتر ياد به.... کند پرواز بال سبک تا.... داشت نياز اش آزادي به فقط او و

 خودش مانند هم را او آمد نمی دلش.....شد پشيمان اما بياورند برايش را آن که بگويد ميخواست

 :گفت و انداخت باال نفی عالمت به را سرش همين براي کند قفس اين سيرا

 ....» ندارم الزم چيزي نه »

 :گفت کوتاه تاملی از بعد و انداخت او به عميقی نگاه شاهين

 ولی..ندادند محلش سروي مامان و آقاجون اما...  آقاجون ديدن اومد بار چند هم خان داريوش »

 ..ميزنه آتيش و آب به رو خودش روزها اين... نکردند فراموش هم رو نوازي مهمون رسم خب
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 ».... بيامرز خدا اون ي خونه رضايت براي رفتيم هم با دوبار

 :گفت و آمد حرفش ميان به بشنود حرفی مرغی مهندس از نميخواست دلش که شيدا

 »....بگو خودت از کمه وقت شاهين »

 ....بود شده گره داريوش هاي سنف به نفسش که شيدايی از شد متعجب او و

 .....!يلدا شب سياهی به شده سياه دنيايش دوباره... رفت شاهين شدو تمام که وقت

*** 

 کوچک سيب يک فقط... ميداد را اش وعده تاب و باآب فرناز که ايی خوشمزه هاي خوراکی از

 ....رحمانی رضا ي نامه و شد نصيبش گالب

  

 هاي خنده و ها بازي لوده ميان مصادرکردندو هارا خوراکی مامت هايش نوچه و کوتاه پا اقدس

 »...بشی شاد که روحت براي خيرات هم اين ايی روزه که تو »گفتند مضحکشون

 ....بود زندانيان يادگاري از پر که داد ديواري به تکه و نشست تختش ي گوشه

 اکبر ي مغازه توي که هايی همان از بود بو خوش رنگ آبی ي نامه کاغذ يک رحمانی رضا ي نامه

 ...!مينوشت عاشقانه ي نامه محمود براي آن توي پرستو و بود ديده آقابارها

 ...بود کرده شروع کاغذ دل ميان از جايی خوانا و خوش خط با را نامه

 ....!است آيينه روشنی به ضميرش و آب لطافت به روحش که دختري »آيينه و آب»دختر به سالم

 سوي به بلند سر ميگذاردو سر پشت استوار هارا سختی تمام که کسی....  اکیپ جنس از دختري

 .کرد خواهد پرواز آزادي

 نميدارم بر سجده سراز سحر تا رمضان مبارک ماه پايانی روزهاي اين در هايم دل دل ميان من و

 ......شود نزديک اجابت به دعاهايم تا

 ...شد خيره فوالی اي ميله به گرفت نامه از چشم
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 هاي جنسی بد هم او خرهباال... بود زياد خيلی برايش آيينه و آب لقب... ميکرد اعتراف صادقانه اگر

 ...تر رنگ کم کمی حاال داشت را خودش خاص

 ....نشست می دلش به بيشتر مرغی مهندس هاي گفتن جوجه... جوجه

 بيرون دستش از را نامه حرکت يک با کوتاه پا اقدس که بخواند را اش بقيه تا کرد باز را نامه

 :گفت ميداد تاب هوا در که درحالی را آن کشيدو

 » ؟...ميخونی...  چيه اين »

 :گفت و کرد آن به نگاهی نيم سپس

 »...نوشته چی ببينم.... بخون بيا منير ندارم درمون و درست سوات که من »

 : گفت و انداخت آن به نگاهی نيم و کرد باز نامه کشان خميازه منير

 »....اقدس آبجی... است عشقوالنه نی ما کار راست »

  

 ....رفت تختش سمت به ديگري ي خميازه با دادو جا کوتاه پا اقدس دستان راميان آن سپس

 آسفالت سياهی به ناخنهايی که کلفتش انگشتان ميان را رضارحمانی هاي عاشقانه کوتاه پا اقدس

 شيدا تخت سمت به برف مانند و ريز ريز کردوبعد هپار را آن حرکت چند وبا گرفت داشت خيابان

 :گفت و ريخت

 »....بمونه جا زمين روي چيزي ندارم خوش کن جمش زود »

 کيلو کيلو رحمانی رضا که هايی هندوانه شدو وناپديد محو نرسيده انتها به که ي عاشقانه ماندو او و

 ...بود داده جا بغلش زير

 ....! سادگی همين به

*** 

 ...زندگيست پراز ميگفت کبوترش روزگاري که ايی پنجره همان.... ايستاد پنجره به رو



 

 449 

 و شاخه ميان وخم پيچ پر بودوباد کرده گير غافل را شهرگرمازده اهالی تابستانی هنگام نابه طوفان

 ...!ميکرد پرتاب هوا به را شهرداري کاروان از جامانده هاي زباله ميپيچيدو درختان برگ

 دفاع بی گالدياتوري مانند او و... بود شده نامردي طوفان دستخوش که ندگيشمانندز درست

 ....نميرسد آرامش به زندگيش چرا نميدانست و.....اسير زندگی ميدان وسط

 !بازدم و دم..... بود هايش نفس تمام بلکه نيمی نه کبوتري براي ميزد پر پر دلش

 ....بود رانده بامش از را او هايش بددلی و ها حماقت تمام با او و

 اش سينه ميان جايی را هايش نفس...شد می شنيده خيابان سر مسجد از که ظهر اذان صداي با

 :گفت کردو مبحوس

 »....برگردون زندگيم بام به رو کبوترم بنده هاش نفس به نفسم خدايا »

 گرفت بود شده خم طوفان زيرفشار که درختی ي تنه از چشم ميزش روي تلفن زنگ صداي وبا

 ....برداشت را گوشی

 پا حرکت( »لِی لِی» اعصابش روي نافرم روزها اين که دارش زنگ صداي آن با بود محسنی هم باز

 .ميرفت) قدم يک يا

  

 »....ببينند رو شما ميخوان و دارند تشريف اينجا قنادي عسل اسم به خانومی مهندس آقاي »

 :گفت زده شتاب پريدوتندو عصبی بار ندچ هايش پلک هيجان از قنادي عسل اسم شنيدن با

 »....داخل کن راهنمايشون بله بله »

 را تقه صداي اينکه از قبل و.... رفت در کنار تا استقبالش به زدو دور را آن شدو بلند ميز پشت از و

 ....کرد باز را بشنودآن

 :گفت و نشست لبش روي نرمی لبخند استقبال همه اين از جوان وکيل

 »؟....بزنم حرف خصوصی شما با کلمه چند ميتونم مهندس آقاي خير به رتونظه سالم »
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 ....کرد اشاره داخل به دست با ايستادو در کنار دادو پاسخ محترمانه را شسالم داريوش

 ...» داخل بفرماييد ميکنم خواهش...  حتما بله »

 اشغال را آن از نيمی تقريبا و نشست دونفري مبل روي شدو داخل آهسته گام دو با عسل

 :گفت بود هوا در معلق خاشاک وخارو پنجره به چشمش که کردودرحالی

 گو دروغ چوپان همون شده حکايتش ولی....کرد اعالم صبح هواشناسی... ! شده طوفانی عجب »

 »...!نميکنه باور رو شناسی هوا اداره حرف کسی ديگه

 سري ادب رسم به بگيرد کوتاه حتی ريخب کبوترش از تر زود هرچه تا ميکرد دل دل که داريوش

 :گفت و نشست لبهايش روي فروغی بی لبخند دادو تکان

 »....بيارن قهوه براتون بگم نيستيد روزه اگه....قنادي خانوم بود جالبی تعبير»

 :گفت شدو جا به جا جايش سر کمی عسل

 »....دمرسي خدمتون سوال تا چند براي واقع در....ام روزه مهندس آقاي ممنون »

 : گفت بود گرفته خود به جدي ي چهره داريوش

 من تا کنيد پيدا راهی تونستيد بديدبپرسم اجازه هرسوالی از قبل ولی قنادي خانوم خدمتم در »

 »....ببينم رو شيدا

 :گفت کشيدو اش مقنعه پر به دستی عسل

  

 رو کاري چنين زهاجا قانون که دونيد می و هستيد کرده تحصيل خودتون شما مهندس آقاي »

 قانونی هاي ميانبر از بشه که ساده دزدي يه نه متهمه نفس قتل به شيدا گذشته اون از نميده

 »....کرد استفاده

 :گفت داشت نمی بر آن از چشم که درحالی فشردو انگشتانش ميان به را خودکارش داريوش

 »....جاييه بی انتظار...  شماست با حق بله »
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 :پرسيد و آورد بيرون ايی سرمه جلد با دفتري کيفش داخل از عسل

 »؟....!باشم داشته ازتون خصوصی يکم سوال يه ميشه سوالی هر از قبل مهندس آقاي »

 »ميکنم خواهش بله» :گفت دادو تکان را سرش تاييد عالمت به او و

 شيدا خانوم سابقتون همسر به خاصی عالقه شدم متوجه داشتم شما با که صحبتی بار چند طی »

 ...شديد جدايی به راضی چرا که موضوعه اين کرده گيج رو من که نکته يه فقط... داريد فتحی

 »....نداشتيم تفاهم گفت فقط و بگه چيز نشد حاضر هم ؟شيدا

 نمی آشنا و غريبه ميشدو کوبيده سرش بر مدام چماق مثل حماقتش که اين از کالفه داريوش

 :گفت شناخت

 »....مرد يک دلی بد و حماقت پاي به بگذاريد شما »

 :پرسيد ميکرد يادداشت را روز تاريخ دفترش ي گوشه حالی در عسل

 و کينه يا دشمنی باعث که چيزي.... نداشته احمدي ساناز خانوم به ربطی هيچ احتماال يعنی »

 »بشه؟ کدورت

 :گفت بود شده متوجه بد را او منظور که داريوش

 ايشون به ربطی هيچ شيدا از من طالق بودندو من براي ارمندک يه حد در فقط احمدي خانوم »

 »....!نداشت

 عوض را سواالتش مسير.... نيست اخالق خوش چندان فروغی مهندس اين شد متوجه که عسل

 :پرسيد کردو

  

 کردم بودرومطالعه کرده آوري جمع بازپرس که اوليه پرونده توي که اونجايی تا مهندس آقاي »

 طبق که....غالم مشهدي اسم به آقايی سريدارتون هم يکی داريد خودتون کليد يه که گفتيد شما

 که...  رفته خونه به بعد کرده قفل هم رو در و اومده بيرون شرکت از مقتول همراه ايشون ي گفته
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 ي دکه صاحب يکی... نبودند شرکت توي قتل وقوع ساعت که دارند قوي شاهد دوتا ايشون البته

 غالم مشهدي ساعت اون که دادند شهادت شاگردش همراه به و راه چهار سر یفروش روزنامه

 بوديدو کشور از خارج تاريخ اون که بوديد شما خود داره کليد که بعدي نفري... بوده اونها پيش

 ».کرد تاييد گرفتيم فرودگاه از که استعالمی از شمارو ادعاي

 :گفت کردو تر زبانش با را خشکش لبهاي عسل

 ميتونه فرد اين که.... خبريم بی وجودش از ما و شما و داشته کليد که سومی شخص ميمونه پس»

 شرکت به حادثه روز نيست مشخص ما براي که دليلی به و داشته کليد که باشه مقتول خود

 توجه با اينکه آخر حدس و....داره رو کليد شما اطالع بدون که باشه سومی نفر وميتونه ؟... برگشته

 و..... باشه نکرده فقل رو درشرکت اصال و کرده اشتباه ممکنه غالم مشهدي آقاي بودن يرپ به

 درباز با و برگشته شرکت به سومی شخص با نيست مشخص برامون که دليلی به هم باز مقتول

 »....شده مواجه

 :گفت کشيدو درهم را هايش اخم داريوش

 کليد که نداره لزومی اصال....دارم کامل تماداع شرکتم کارمندان تمام به من نداره امکان اين»

 قابل و محترم فرد که کردند ثابت مدت اين توي هم غالم مشهدي.... باشند داشته رو شرکت

 »....بدهند انجام کاري من نظر خالف نداره امکان و هستند اعتمادي

 :پرسيد کردو ياداشت دفترش ي گوشه چيزي بازهم جوان وکيل

 »....داشتيد اعتماد هم ايشون به چی قبليتون سرايدار »

 :گفت بيهود هاي پاسخ و پرسش اين از کالفه که داريوش

 من بردند تشريف ايشون وقتی گذشته اون از هستند شريفی بسيار انسان لطفی خانوم....  بله »

 که دليل اين به فقط بلکه.... اعتماد عدم خاطر به نه کاررو واين کردم عوض رو شرکت در کليد

 »شدم قفل تعويض به مجبور و شکست قفل توي کليدم
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 :پرسيد بود تعجب در اخالق بد مهندس جاي بی اعتماد همه اين از که عسل

  

 کامل اعتماد هم ايشون به....  شماست شرکت راست دست عليزاده مهران اسم به آقاي شنيدم »

 »؟....داريد

 :گفت بود فوران حال در که خشمش ترلکن با اما... بود رسيده جوش ي نقطه به ديگر داريوش

 من که اين از پيش خيلی ماست خانوادگی دوست اينکه بر عالوه مهران....  وکيل خانوم بله »

 از...دارم اعتماد ايشون به چشمام ومثل... ميکردند همکاري پدرم با بشم شرکت وظايف دار عهده

 مادرشون پيش وقوعش ساعت و دثهحا روز ايشون که شده ذکر اوليه تحقيقات توي گذشته اون

 »کردن تاييد هم مادرشون بودندو

 منفجر آنی به را تيپ وخوش جوان مهندس اين باروت مثل بعدي ي جمله بود مطمئن عسل و

 :شدگفت می بلند جايش از که حالی در گذشت خيرش از اين بنابر ميکند

 رو تالشم تمام من و ميشه کيلتش دادگاه ي جلسه اولين ديگه ي هفته فروغی آقاي هرحال به »

 آخر ايشون چون بشه بسته داره هم رئوفی قلب که نام خوش قاضی اين با پرونده اين تا ميکنم

 پرونده قاضی تا متاسفانه ؟و... باشه کی بعدي قاضی ميدون خدا شوندو می نشسته باز تابستون

 ثابت رو موکلم گناهی بی نتونم اگه راه آخرين و....افته می تعويق به دادرسی روند بکنه مطالعه رو

 »....بگيريد رضايت دم ولی از که اينه کنم

 :گفت ايستادو روبرويش بلندشدو جايش از مستاصل داريوش

 حکم به کرده پيله جوري بد مادرش ولی... مرحومه اون منزل رفتيم بار دو يکی برادرش با »

 از يکی که نزديکشون دوستان زا يکی حتی.... نميشن راضی شرايطی هيچ تحت و....قصاص

 »....نشدند راضی باز کردندولی وساطت هم مظاهري مهسا اسم به شرکته همين کارمندان

 :پرسيد کردو باريک کمی را چشمانش عسل
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 »؟...ديدند مقتول سر يباال چاقو با رو شيدا که خانومی همون »

 : گفت دادو تکان مثبت عالمت به را سرش داريوش

 عاقل مرد دونفر شهادت قتل مثل جرمی به شهادت براي ميدونم من که اونجايی تا قنادي خانوم»

 اين... مظاهري خانوم همين يعنی... بوده زن ها شاهد از يکی مورد اين توي که صورتی در الزمه

 »؟....بکنه شيدا به کمکی ميتونه

  

 :گفت بود ايستاده در آستانه در که درحالی عسل

 پيدا شده کشته اون با مقتول که چاقويی روي رو شيدا انگشت اثر ولی باشماست حق»

 به تهديد رو اون جمع جلوي و داشته مقتول با که لفظی بحث شيدا که روزي درست...کردند

 ....ميکنه تر سخت يکم رو کارش اين و...  کرده کشتن

 :گفت و رفت در سمت به عسل

 در... بشم مزاحمتون بشه نياز بازم شايد دارم رو موبايلتون ي شماره...  همکاريتون از ممنون »

 ولی خاليه دستم که هرچند.... يازده ساعت راس شده تعيين ديگه ي شنبه سه دادگاه روز ضمن

 گذاشتند ها وقت همين براي رو نظر تجديد دادگاه خرهباال....  نميدم دست از رو اميد بازم

 »...ديگه

 داريوش درون اميدي نا طوفان اما بود خوابيده وفانط رفت که کنجکاو و جوان وکيل قنادي عسل

 ....!وزيد می پودش برتارو همچنان

*** 

 ....بود کبوترش ي خانواده ي دوباره ديدن براي بهانه بهترين فطر عيد

 کهنه زخم روي نمک پاشيدن حکم ضروري غير آمد و رفت اين داشت عقيده مهران که هرچند

 ....ميکرد زباله سطل راهی ديگري از بعد يکی رو سيگار هاي پاکت خودش و....دارد
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 ...داشت زندگی حکم برايش....ميکرد وصل کبوترش به را او که هرچه اما

 :گفت جاکردو به جا دست در را شيرينی بزرگ ي جعبه ديبا

 کاري.... بوديم اينجا پيش روز دو پري مامان و من.... خدا به زشته... نکنه ات خفه خدا داريوش »

 »....بيارم باال رو سرم نميتونم خجالت از ميپرسه رو صدف حال خانوم سروناز وقتی که ديکر

 :گفت دررافشردو زنگ کردو تر محکم رو اش روسري گره پري مامان

 طفل اين سر اليیب الل زبونم و ناکرده خدايی اگه که.... کنه خير به ختم رو ماجرا اين عاقبت خدا»

 »....دنيا اون هم ام شرمنده نياد اين هم..... بياد معصوم

  

 و....داد فرو را بود شده پنهان گلويش ميان جايی که را اش بغض کابوس اين تصور از داريوش و

 »...بکشم نفس کبوترم بدون که نشو راضی خدايا» :گفت دل در

 ...!شدند مواجه فتحی قلی ي خانواده ي محترمانه اما گرم چندان نه استقبال با وبازهم

 می او از زياد روزها اين که مردي...  داشت حضور ديگر مهمان کبوترش ساراي خاله از غير هوب

 با انگشترش درشت عقيق که مثبتی بچه رحمانی رضا... ميشد زيارتش به موفق هم گاهی و شنيد

 ... بود چشم توي زيادي رنگش سبز تسبيح آن

 را اش پري و افتاده آسمان از اش یعشق ي قصه وسط ديو مانند که کسی داريوش ديدن با رضا

 ...!بود بلعيده زدنی بهم درچشم

 براي فقط بلکه دوستی سر از نه....او شدوبا بلند احترامش به فشردو دست در محکم را تسبيحش

 . داد دست تکيلف رفع

 رو و نشست زد می زردي به رخسارش رنگ غصه از که پسرش کنار جايی مجلس صدر جان عزيز

 :گفت جمع به

 »... باشه قبول همگی عبادات و طاعات... اومديد خوش خيلی »



 

 456 

 :گفت ميکرد پاک را اشکهايش چادرش پر با که حالی در سپس

 و.... داره دادگاه ديگه ي هفته گفت و گرفت تماس ديروز وکيلش...کنيد دعا منم شيداي ي واسه »

 خيلی لياقتش مهربونش دل اون با بچم....نکرده پيدا بچم گناهی بی اثبات براي مدرکی هيچ هنوز

 »هاست اين تر بيش

 ....بود شده رنگ بی سفيدو انگشتانش بندها تمام که فشرد هم در را دستهايش آنقدر داريوش

 عزيز به رو نياوردو طاقت عاقبت کردو نميگرفت قالی گل از چشم که داريوش به نگاهی نيم رضا

 :گفت جان

 بی وقتی شااهلل انء.... خدا به توکل.... نداره رو انومخ شيدا لياقت هرکسی شماست با حق »

 بار اين و ميکنيم رو شده دچارش ناخواسته که سختی روزهاي ،جبران شد ثابت گناهيشون

 »....بخوره تکون دلشون توي آب نميگذاريم

  

 دندان به را زيرينش لب خجالت از... برگشت و رفت و گرفت را او حرف ته تا که پري مامان

 :گفت بردو داريوش گوش زير را سرش ديبا و فتگر

 »....!بود حقت ؟...خوردي جونت نوش »

 که حالی در فتحی آقاي و....نشست شاهين کنار جايی سپس کردو تعارف را شيرينی و چاي فرناز

 :گفت دهد فرو چاي تلخی همراه را هايش ميکردبغض سعی

 خونه از....  گرفتم سخت بهش که بودم انیعصب اونقدر طالقش از بعد... کردم بد بچم حق در »

 جامعه توي انداختمش پشتوانه بدون توجيبی، پول بدون... نمور زمين زير اون توي کردم پرتش

 »...!گرگه از پر که ايی

 :گفت کردو داريوش به رو سپس

 تمام وجود با و....! گرفتيد توافقی طالق شيدا و شما چرا نفهميدم هم هنوز....  خان داريوش »
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 »....نميگذرم ازت بياد بچم سر اليیب اگه هستم قائل برات که احترامی

 :گفت فرناز به رو کرد پاک چادرش ي باگوشه را اشکهايش خانوم سروناز

 منم ي بچه خداي....باشه تلخ کاممون نداره شگون عيده تیسالمنا کن تعارف شيرينی پاشو مادر »

 »....بزرگه

 شيرين يار وصال مگر شيرينی هيچ با بودو مار زهر تلخی به کامش پيش وقت خيلی از داريوش و

 ....!شد نمی

*** 

 . شد کلفتش گردن دايی دفترکار وارد کوتاه ي ضربه چند با

 ...بودند کرده محول او به کاربودن تازه وجود با را پرونده اين او اعتبار به که دايی همان

 !پيش راه نه و داشت پس راه نه و. ..بود مانده گل در گوشی دراز مانند حاال و

 .کرد سالم گرم بلندو بود ايی پرونده خواندن حال در ميز پشت که اش دايی ديدن با عسل

 »....نباشيد خسته دنيا دايی بهترين به سالم »

  

 بود آن تراز کار کهنه گذاشت ميز روي را آن و برداشت اش بينی ي تيغه روب از را اش طبی عينک

 .نفهمد را صبح سر گرم سالم ناي معنی که

 » نيست طمع بی گرگ سالم »ميگفت هميشه بيامرزم خدا مادر يادمه...  وکيل جوجه سالم »

 »...!کرده گير کارت کجاي

 توي را جوانيش بودو حفظ از را قانون وجب به وجب که او مثل ايی کشته مردکار از خب

 ...!نبود آسانی کار آن دادن جلوه اديع موضوعی کردن مخفی بود رسانده پيري به دادگستري

 ...مطلب اصل سر رفت درست مقدمه بی

 دستم توي هيچی هنوز من و ميشه شروع دادگاه ديگه چندروز بسته در به خودم جوري بد دايی »
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 »...ندارم

 :گفت آهسته و شمرده و نشست لبش روي نرمی لبخند

 کردي فکر... بود موقعی همچين براي بفروش شيرينی پدرت پيش برو ميگم وقتی وکيل جوجه »

 که بار يک... نرفت خرجت به و نيست تو قد پرونده اين گفتم بهت چقدر...!ايه کارساده وکالت

 زنده شانس لجبازيت اين با تو...کنی دراز رو پات گيلمت ي اندازه ميگيري ياد بخوري شکست

 »گرفتی دختر او از رو موندن

 اين با پرونده اين بود اش دايی با حق گرفت جان شمانشچ پيش موکلش معصوم ي چهره عسل

 :گفت درمانده و مستاصل... بود بزرگ زيادي او براي کور ي نقطه همه

 اين ي عليه چی همه...! ميشه بسته ميزنم دري هر به کنيد استفاده نفوذتون از دايی خدا ترو »

 ».است وساده معصوم خيلی نديدند رو اون شما.... دختره

 .کرد اش کالفه داشت او با هم خونی نسبت که وکيل جوجه اين منطق بی هاي رفیح پر

 ! يک اين... نمياد دنيا به کار خالف و قاتل مادر شکم از آدمی هيچ عسل ببين »

 !دو اين...  نمياد کارت به نداري مدرکی و شاهد هيچ که پرونده از مرحله اين توي من نفوذ

 جلو برو گام به گام و خوندن به کن شروع اول از هم تو...  خوندم هم من رو دختر اين ي پرونده

 هم اين...  ميکنم خرجت رو نفوذم باشه نياز که هرجا شده که خواهرم تنها خاطر به باش مطمئن

 ...!سه

  

 رو پوستت ببري من از اسمی باشه يادت هم رو اين دارم ميز روي افتاده عقب کار کلی که برو حاال

 »...ميگم راست ديگه رو يکی اين عزيزه خيلی برام که مادرت جان به و ميکنم درسته

 ...!گشت می ايی معجزه دنبال به روياهايش ميان بودو خالی دلش ته ميرفت وقتی عسل

*** 
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 .....!ميداد را اش وعده جوان وکيل که موعودي روزي....آمد خرهباال و

 شان النه کبوترها آنکه زودتراز حتی....زود خيلی صبح از او و....ميبردند مسلخ به را کبوترش امروز

 .... بود آمده اينجا به...کنند ترک دانه يافتن براي را

 در حبس به اش سينه ميان جايی و گرفته گروگان به رحمانه بی را هايش نفس اضطرابحاال و

 ....بود آورده

 ايستادوبه پدرش و يپر مامان کنار دادوجايی سر کيفش داخل و کرد قطع را موبابلش ديبا

 :گفت دادو تکه ماشينش

 يا کرده چپش ي لقمه يه رو اون صدف يا خونه برگردم تا کنم فکر.... رسوند سالم سامان »

 ...» آب زير صدف سر سامان

 خيابان سوي آن به سر با و گذاشت تمام نيمه را اش جمله فتحی آقاي ي خانواده ديدن با سپس

 :گفت کردو اشاره

 »....اومدند هم جون عزيز و خانوم سروناز و حیفت آقاي »

 اشاره ديبا که کرد نگاه سمتی به و گرفت آباد کجا نا از چشم فتحی اسم شنيدن با داريوش

 ...ميکرد

 استوار زمين روي را پاهايش سختی به او بودندو گرفته را عزيزجان بغل زير فرناز همراه به شاهين

 ....!ميداشت نگه

 ....کنارش هم سروي مامان و...نشست خيابان کنار جدول روي دونياور تاب عاقبت

  

 و پرستو همسرش همراه حسابداري بخش درستکار و کارمندصادق حقانی محمود تر سو آن کمی

 بودندوامير ميزدايستاده نق مدام کالفه ماه مرداد آخر روزهاي گرماي از که کوچک حسين امير

 ....!ميفشرد خود به را بود يخ از زلبري که را اش عروسکی ي قمقمه حسين
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 به را خود بلند گام چند با دادو هل پرستو بغل به را کوچک حسين امير رييسش، ديدن با محمود

 ..رساند اش خانواده و مهندس

 ....برگشت پرستو پيش به مختصري و کوتاه احوالپرسی و سالم از بعد و

 دوخواهر همراه به مادر...بودند ايستاده آفتاب تيغ زير جايی و آمده هم احمدي ساناز ي خانواده

 برگ چند آن از که فتوکپی مانند درست...داشتند ديگر يک به عجيبی شباهت که احمدي ساناز

 ....مشکی ايی ومقنعه مانتو با بود کنارشان هم مهسا...! باشند گرفته زيراکس

 الينفک جزء لوندي که صدايی ندوبارسا وديبا پري مامان و داريوش به را خود بلند گامهاي با مهسا

 :گفت بود آن

 بد روز کسی واسه خدا شااهلل ان.... چطوره احوالتون دکتر خانوم...  دکتر آقاي.... جون ديبا سالم »

 »....ببينمتون شادي به...  نياره پيش

 :داد ادامه دادو تکان صورتش جلوي بزن باد مثل را دستش نمايشی صورت با سپس

 مثل همين براي.....!ميشه کالفه بيشتر آدم شلوغه خيلی هم داخل ولی... گرمه خيلی هوا بيرون »

 ....نرفتيم داخل شما

 اسير زودي اين به نبود حقش و داشت زيادي شايستگی اون کرد ساناز حق در بزرگی ظلم شيدا

 »....بشه خاک

 داريوش به نرساندرو آسيبی ريملش غرق چشمان به هايش اشک داشت سعی حالی در سپس

 :گفت

 ندارم دوست دادگاه ي جلسه توي... ساناز ي خانواده کنار برم من مهندس آقاي اجازتون با »

 ...» بيام که مجبورم شهادت براي ولی....چيه نتيجه که معلومه آالن همين از ،هرچند کنم شرکت

 : گفت کردو ديبا به رو سپس

 »...ميشم مزاحمشون ظهر از بعد فردا براي يدبگ ايشون لطفابه برسونيدو سالم دکتر آقاي به »
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 ...شد دور آنها ازجمع کردو کوتاهی حداحافظی بود آمده که ادعايی و عشوه همان حفظ با سپس

 :گفت ديبا به رو آشکار ايی غره چشم با.... مهسا شدن دور با پري مامان

 »....  بدي راه ونزندگيت توي رو عفريته اين اگه ميارم در رو سامان توو چشم ديبا »

 :گفت دادو تکان تاييد عالمت به را سرش دکتر آقاي

 شما ي خونه دوبار يکی نيومد خوب منم چشم به....نداره شخصيتی ثبات باباجون ميگه راست »

 !»... سامان سراغ رفت نميده محلش داريوش ديد وقتی...پلکيد می داريوش بر دور زياد ديدمش

 ...!بخواهد مظاهري مهسا عذر فرصت اولين در بايد که دميکر فکر اين به داريوش و

 لب زير و داده تکه سفيدي پژوي ماشين به درخت ي سايه زير جايی و بود آمد هم رحمانی رضا

 ....!ميکرد پايين و باال را تسبيحش و ميگفت ذکر

 ي زباله ي حواله سيگار رج به رج بودو ايستاده رو پياده ي گوشه آنها از دور خيلی هم مهران

 ...!ميکرد شهرداري

 ....!نبود شيدا تپل و رو خوش وکيل از خبري اما...چرخاند چشم داريوش

 بند دست با دستش که حالی در... زن زندانيان مخصوص طوسی چادري آمدبا کبوترش عاقبت و

 ....بود متصل داشت بلندي قد که سياه چادر با زنی دست به

 ...!بود اسير که کبوتري براي آمد در پرواز به دينش و دل واو

 *** 

 ....!پريد می دستانش ميان از کندو پرواز دوباره اينکه از قبل... ميديد را او بايد

 ربا آهن جذب که آهنی مثل بلند گامهاي با....بزند بود ايستاده او کنار که ديبا به حرفی اينکه بدون

 دو اما »؟....کجاميري داريوش» : پرسيد که نشنيد را ديبا صداي حتی....رساند او به ميشودخودرا

 ...ايستاد شيدا روبروي کردو علم قد وکبوترش او ميان مادرساناز...  عشق به مانده قدم
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 آهسته ساناز مادر ديدن بودبا ايستاده شيدا کنار جايی و رسيده راه گرده از تازه که قنادي عسل

 :گفت شيدا گوش زير

 »....ینزن حرفی احمديه ساناز مادر »

  

 پيشونی روي شلخته اش مشکی شال زير از پنبه مانند سفيدش موهاي که مادري ديدن با شيدا

 :گفت آهسته بود نسشته اش

 ».....احمدي خانوم ميگم تسليت »

 شيدا صورت روي به غليظ را دهانش آب ساناز مادر که بود نرسيده انتها به اش جمله هنوز اما

 ....رسيد لبهايش امتداد تا و گرفت راه شيدا ي گونه روي از دهانش آب که آنچنان....کرد پرتاب

 .رساند انتها به کردو کامل را اش جمله کردو راپاک خيسش ي گونه دست پشت با شيدا

 »....باشه آخرتون غم اميدوارم »

 هايش نفس و ريخت فرو باشد شده زلزله دچار که کوهی مثل.... صحنه اين ديدن با داريوش

 ....!کرد گير کوه آوار رزي جايی

 .....!فهميد اش سينه هاي خس خس از را اين

 و گرفت را او جلوي آزادش دست با زن مامور که آورد هجوم سمتش به ديگر بار ساناز مادر

 ميان را خود بلند گام يک ميکردبا) مشايعت و همراهی( اسکورت را آنها فاصله با کمی که سربازي

 :کردگفت حائل شيدا و ساناز مادر

 »....بياستيد عقب خانوم »

 را او بازوي زير رساندو مادرش به را خود داشت او با بيشتري شباهت که ساناز خواهران از يکی

 :گفت و گرفت

 »؟....دارند نگهمون دادگاه در پشت کارهات اين با ميخواي ؟....ميکنی چيکار مامان »
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 ميرفت، دادگاه داخل به بود شده گره او به شدست بند دست با که زن مامور همراه به وقتی شيدا

 رو دار طناب دستام همين با....  ميکنم قصاصت» ....ميزد فرياد که شنيد می را ساناز مادر صداي

 »....قصاص فقط...  قصاص....اندازم می گردنت دور

 ...!بود شدن له حال در تحقير همه اين حجم زير...پريدن براي ميخواست بالی دلش

 دادو هل محمود بغل به را نداشت پايانی هايش شيطونی که را حسين امير...شيدا ديدن با پرستو

 برسد او به که اين از قبل اما دويد شيدا سمت ميکردبه پاک دست با را اشکهايش که درحالی

  

 به و شد بلند باز زانويش درد به توجه بی اما...  شد هوار زانويش دو روي دست با خورد پيچ پايش

 .... !ميدويد اسماعيلش براي که هاجر مثل درست...دويد سمتش

 ميکردو تابی بی ديگر او بغل در که حسين امير همراه...  پرستو خوردن زمين ديدن با محمود

 پرستو به را خود.... بود گرفته راه تپلش اي گونه روي سياهش و درشت چشمان از اشکهايش

 : پرسيد و گرفت را بازويش زير رساندو

 »؟...خوبه حالت.... دختر خودت با ميکنی چيکار »

 ...شد بسته سرش پشت در شدو دادگاه وارد فاصله قدم چند با که بود شيداي به چشمش پرستو

 :گفت بود کرده بريده بريده را صدايش که هاش هق هق ميان و

 »...!نديدم رو شيدا...  ببينمش نشد محمود »

 :گفت کند آرام را ويشپرست داشت سعی که حالی در محمود

 و ميام شد هرخبري...  داخل برم ميتونم ببينم دار نگه رو حسين امير تو... برم قربونت بيابريم »

 ».....ميگم بهت

 و گرفت محمود بغل از نداشت پايانی گويا هايش گريه که را حسين امير حرکت يک با پرستو

 :گفت
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 من... بگذاري خبرم بی اگه حسين امير جون به.... خبره چه ببين برو هم تو رو بچه من بده »

 »....منتظرم بيرون

 ....شمرد بر ديگري از بعد يکی را خداوند اسماء.... کرد گفتن ذکر به شروع پرستو رفت که محمود

*** 

 مدام باشد کرده گير سوزنش که گرامافونی ي صفحه مثل و.... بود پايان بی ساناز مادر خوانی رجز

 »...قصاص فقط...  قصاص:»  ميگفت

 ....داشت ادامه همچنان دادگاه تشکيل زمان تا اين و

 منفور ي کلمه اين شنيدن هربار با.بود وصل مويی تار به اش زندگی مانند که بينوا شيداي دل بند و

 ...!ميشد پاره درجا

  

 شتوح از چشمانش که ميشود رد صراط ساز سرنوشت پل روي از او است، قيامت جا اين گويی و

 ....! عرق خيس دستانش عوض در بودو شده خشک

 که جايی جلو رديف در اش مزه با و تپل وکيل همراه...باشد استوار ميکرد سعی که قدمهايی وبا

 آرامشی به که آنچنان..... دلش ته ته گفت،از الهی بسم لب زير و نشست بود متهم مخصوص

 آشنايی چشم به چشمش مبادا تا نکرد نگاه هم را سرش پشت به حتی و رسيد غريب

 ...ميکرد پرواز ديدنشان براي روحش که همسايگانش وشايد.....بنشيند

 پشت بودو نشسته صندلی روي وپدرش پري مامان و ديبا همراه فاصله رديف چند با داريوش و

 ....آخر رديف در مهران و محمود او سر

 چادرش ي گوشه معترض عريزجان...نشستند شيدا سر پشت فاصله رديف يک با شيدا خانواده و

 :گفت آورد باال کمی را

 »....ميديدم رو ام بچه بلکه ميشستم تر جلو رديف يه خب ننه شاهين »
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 حواس بی بود شده پنهان شيدا تاب چرک طوسی چادر ميان جايی ذهنش که حالی در شاهين

 :گفت

 »...بنشينيد فاصله رديف يه با گفت ندادو اجازه سربازه که ديديد جون عزيز »

 :گفت بود نشسته دستش کنار که فرناز گوش وارزير پچ پچ و کردوآهسته ترش روي سروي مامان

 فراريش بشينيم تر جلو رديف يه ميگذاشتند خب! نيومديم که سينما... خدا به بازييه مسخره چه»

 »...!نميداديم که

 پايش زير مدام شينما چرخ مثل صبح از که اش مشکی چادر ميان را هايش خنده فرناز

 :گفت کردو پنهان بود برده را او شدن سرنگون تا بار چند ميچرخيدو

 »... ميشه بد شيدا واسه و ميشنوند وقت يه سروي مامان... هيس »

 ...!شد ساکت شود بيشتر دخترش جرم اينکه ترس از دل ساده سروي مامان و

 هاي پچ پچ به غيض با بودند نشسته لمقاب رديف در مهسا و دخترانش همراه به که ساناز مادر

 ...برگرداند روي حرص با عاقبت کردو نگاه آنها

  

 ، حادثه( ماوقع شرح و منشی قرائت با رسما دادگاه برخاستندو جاي از قاضی احترام به همه

 ...شد آغاز) رويداد

**** 

 .... ميريخت فرو شيدا اش هرجمله با و ميتاخت امان بی دادستان

 قاضی از ضعف و غش با بکند سوالی او از عسل آنکه از پيش آمدو شهادت براي يمظاهر مهسا

 ...خواست خروج ي اجازه

 بی دادو شهادت.... آمد هم بود ديده باري چند را او ازاين پيش شيدا که شرکت ساختمان سرايدار

 ....نشست جايش سر و گفت بود ديده که هرچه غرض
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 موکلتون از نميخواهيد شما وکيل خانوم»: پرسيد متعجب. ..ديد ساکت را متهم وکيل که قاضی

 »؟...کنيد دفاع

 هنوز او ميرفتندو ميخوردندو سُر دستش از شتاب با ها شدثانيه بلند جايش از استرس با عسل

 :کردوگفت قاضی به بودرو برنداشته قدمی

 رو من موکل ناهیگ بی که هستم مدرکی منتظر من ولی...  ميکنم کاررو اين حتما قاضی آقاي »

 »....کرده دير چرا نميدونم ولی... ميرسيد حاال تا بايد... ميکنه ثابت

 گردن رگ از ميگی که خدايی» :گفت وار زمزمه لب شنيدزير می که آنچه از ومتعجب ناباور شيدا

 »....بخر آبرومون تري نزديک

 : گفت گونه فرياد و بلند صدايی با ساناز مادر

 سفره رو شکمش چاقو با هم بعد و کرده قتل به تهديد رو دخترم که ترباال اين از مدرکی چه »

 »...قصاص قفط قاضی آقاي... کرده

 :کشيدوگفت هم در روي... بود وموقري رو خوش پيرمردي که قاضی

 می اخراج ي جلسه از دادگاه نظم زدن هم بر خاطر به بشه بلند صداتون ديگه بار اگه خانوم »

 »...نميدم بهتون شدن داخل ازهاج ديگه و...شيد

 ...شد ساکت اش قلبی ميل رغم علی بازهم ساناز مادر

  

 ....رسيد غيب از شاهد و شد باز دادگاه ورودي در ها ثانيه کوتاهی به درلحظاتی عاقبت و

 تمام با را دنيا گويی... ميکرد سپري را اش بازي سر دوران که اندامی الغر سرباز ديدن با عسل

 ....کردند هديه او به يکباره به شمتعلقات

 :گفت قاضی به رو و گرفت اندام الغر سرباز از چشم کشيدو آسودگی سر از نفسی و

 جوان سرباز اين بديد اجازه اگر رسيد موکلم گناهی بی بر دال ميخواستم که مدرکی قاضی آقاي »
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 »....بده ارائه دادگاه محضر به رو اون وطن

 ....خواند فرا را او سرباز به اشاره با کشيدو سفيدش محاسن به دستی بود شده کنجکاو که قاضی

 روي پاکتی و رفت قاضی ميز سمت به...اميدوار و متعجب چشمانی ميان بلند گام چند با سرباز و

 ....کرد ترک را دادگاه قاضی ي اجازه با و گذاشت ميز

 آسودگی براي را سنگينش فسن... باشد رسيده جنگيدن براي سالحش تازه که کسی مانند عسل

 :گفت کند باز را پاکت قاضی که اين از قبل دادو بيرون

 به رو شاهدي کنيد باز رو پاکت اينکه از قبل ميکنم خواهش دادگاه قاضی محترم محضر از »

 توي که مبهمی کورو هاي نقطه....  ميکنه روشن برامون رو مسائل از خيلی که کنم دعوت جايگاه

 »...!مونده باقی الينحل حاال تا بودو پرونده

 هاي سخن ميان جايی هايش نفس بود يافته اميدي نا وادي اين در اميدي سويی کور که داريوش

 ....!ميآمد در حبس به اش سينه در نفس اش هرجمله با که چرا بود کرده گير جوان وکيل

 پايين و باال بود رداشتهب نمازش جا از صبح که را تسبيحش و ميگفت ذکر لب زير مدام جان عزيز

 ...ميداد تاب دستانش دور ميکردو

 ي گوشه فرناز ميفشردو دستانش در مدام را صندلی چوبی ي دسته استرس شدت از آقاجانش و

 ...ميجويد آدامس مانند را آن بود گرفته دندان به را چادرش

 ....!ميکرد دوره را الکرسی آيت سروي مامان و

 :گفت رسايی و محکم صدايی با کردو رو رزي کمی را کاغذهايش عسل

 »....بيارند تشريف شهود جايگاه به عليزداه مهران آقاي لطفا »

  

 سوالی چشمانی با و برگشت بود نشسته او سر پشت درست که مهران سمت به متعجب داريوش

 ...کرد نگاهش



 

 468 

 بی بود نشسته شا شده حاصال و صاف هميشه صورت روي کوتاه ريشی ته روزها اين که مهران و

 به پشت و قاضی به رو و رفت شهود جايگاه سمت به مردد قدمهايی با کند نگاه داريوش به آنکه

 به پشتش که شکلی به ايستاد کنارش شدوجايی بلند جايش از عسل و ايستاد) حاضرين( حضار

 :گفت سپس نباشدو قاضی

 »؟...شناسيد می کجا از رو دياحم ساناز خانوم بگيد دادگاه محضر به لطفا عليزاده آقاي »

 : گفت رسا و معترض صدايی با دادستان بکند گفتن سخن به شروع مهران اينکه از قبل و

 رسيدگی مقتول با عليزاده آقاي دوستی قدمت به که نيست اونقدر دادگاه مجال قاضی آقاي »

 »....بکنه

 :گفت دادو را او جواب تر محکم عسل بار اين و

 در و قتل انگيزه به رسيدن و حقيقت شدن روشن براي دارم استدعا حضورتون از قاضی آقاي »

 »....بزنند کامل حرفهاشون من شاهد که بديد اجازه قاتل نهايت

 : گفت دادو تکان مثبت عالمت به را سرش متانت با بود ايی ديده دنيا صبور مرد که قاضی

 دادگاه حوصله از که چرا کنيد داري خود گويی زياده از عليزاده آقاي ولی نداره اشکالی »

 »...برسيم قاتل به که حدي در فقط...خارجه

 ...کرد زدن حرف به وشروع کشيد آن بودروي تر خشک هم لبهايش از که را زبانش مهران

 دوست طريق از باايشون من واقع در پيش سالها به برميگرده احمدي ساناز خانوم و من دوستی »

 مظاهري مهسا مشترکمون

 و مظاهري مهسا و من روزها اون....داشت ادامه ايشون مرگ از قبل تا دوستی اين و.... شدم آشنا

 از يکی شرکت توي من...پدرم سفارش به من اينکه تا.... بوديم بيکار سه هر احمدي ساناز

 داشتن نگه زنده براي ايشون پاي پابه و شدم استخدام فروغی اردالن آقاي اسم به پدرم دوستان

 پسري ايشون.... ميگذاشتم مايه براشون جون و دل از الحق و ميکردم کار شرکت وتوسعه رشد و
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 و...کاربودند به مشغول ديگه شرکت توي شون رشته خاطر به که فروغی داريوش اسم به دارند

 ...بود پدرهامون ي واسطه به که ، داشتم نزديکی اما عميق خيلی نه دوستی ايشون با من

 ديگه کردندو سکته فروغی اردالن آقاي و اومد بوجود پسرشون براي خانوادگی مشکل يه اينکه تا

 مدير عنوان به رو من ايشون داشتم انتظار سال همه اين از بعد خب... نبودند کردن کار به قادر

 ي کاره همه و عامل مدير رو فروغی داريوش پسرشون تصورم خالف بر اما کنه معرفی عامل

 ... !ردندک معرفی شرکت

 :گفت فرياد با شد بلند جايش از دادستان

 اختيارشون در که وقتی و دادگاه محترم قاضی عطوفت از دارند ايشون دارم اعتراض قاضی آقاي »

 »...ميکنند تعريف زندگی داستان و ميکنند استفاده سوء شده گذاشته

 :گفت دادستان به رو ميشود ختم کجا به داستان اين انتهاي ببيند بود کنجکاو که قاضی

 »....بده ادامه ميتونه شاهد شده گذاشته اختيارشون در پيش از وقت اين نيست وارد اعتراضتون »

 ...داد ادامه کشيدو عميقی نفس مهران

 براي رو خوب هاي چيز همه که بود اين زشتشون هاي اخالق از يکی مظاهري مهسا خانوم »

 هر به که خواست من از وظاهرش تيپ و شغلی شرايط و داريوش ديدن با و ميخواستند خودشون

 کرد موافقت داريوش که بود من هاي اصرار درواقع... بشه استخدام شرکت توي ممکنه که طريقی

 روزها اون... شد فروغی داريوش سيستم وارد ساناز هم اون بعداز و.... بشه شرکت کارمند مهسا

 ازدواج ايشون با مدتی بعد بودو شد مند عالقه ششدوبه آشنا فتحی قلی شيدا خانوم با داريوش

 سنگين خيلی کنه جلب خودش به رو داريوش توجه ميکرد سعی مدام که مهسا براي اين و......کرد

 ... بگيريم رو داريوش حال کم يه دادتا پيشنهاد روز يه اينکه تا....بود

 پيشنهاد بودم اومده ستوه به داريوش هاي بازي رييس از و عقده از بودم پر که من براي خب



 

 470 

 ....بود برانگيزي وسوسه

 داريوش چشم از شده حساب و تميز ي نقشه يه با رو فتحی قلی شيدا خانوم دادتا پيشنهاد مهسا

 ...!ميرسيد آرامش به يکم مهسا وغرور من هاي حسادت و ها عقده جوري اين... بندازيم

 دوست از ميتونه گفت شدو مون بازي ردوا هم ساناز اينکه تا نداشت امکان تنها دست ولی

 ..بگيريم کمک اسی ميکردند صداش که.... صولتی سيامک اسم به آقايی پسرش

  

 با دور از ساناز ايستادو می کنارش بهانه بی و بهانه با بشه متوجه شيدا اينکه بدون صولتی سيامک

 ميکرد باور ميديد رو ها عکس کسی اگه که جوري ميگرفت عکس ازشون سيامک موبايل گوشی

 ...ميرند راه هم کنار دوتا اون که

 و... بريزه بهمش ميتونست ها عکس اين و بود ذهنش توي سياهی تصوير خيانت از داريوش خب

 ».... بود کافی من اي عقده گذاشتن پوش سر براي اين

 ..داد ادامه کشيدو خشکش لبهاي روي را زبانس و کرد تازه نفسی مهران

 دلزده شيدا از عکس دوتا با منطقيه مرد داريوش ميگفت و ميخواست بيشتري زچي مهسا اما»

 داريوش به ندي ادامه اگه کرد تهديد اما..  بودم مخالف من....  باشيم داشته هم فيلم بايد نميشه

 حفظ براي ناچارا...! بشم کار بی کار از... بيفتم داريوش چشم از که ميکنه کاري ميگه رو حقيقت

 ....پذيرفتم عتبارما و شغل

 »....نشستم می مناسب فرصت يه منتظر بايد ولی

 و گذاشت هم بر را چشمهاي...ميکرد حس بود نشسته هايش نفس روي که نامردي سنگينی شيدا

 ...آمد می همچنان مهران نامردي صداي... فشرد هم روي محکم را آن

 خونه و رفتند سفر به اش خانواده که مميدونست.... اومد شرکت به زده سر شيدا رور يه اينکه تا»

 .....مهساگفتم به رو موضوع اين که کردم اشتباه و.... تنهاست
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 بدست ميخواستيم که فرصتی اون که داد پيام ساناز به بالفاصله فهميد رو موضوع اين وقتی مهسا

 داخل و رهب ميفرسته براش ساناز که آدرسی به »سيامک» ساناز پسر دوست شد قرار و...  اومده

 به که عشقی خاطر به اون.... بود خوردن آب براحتی در قفل کردن باز سيامک براي....  بشه خونه

 ....بده انجام هرکاري بود حاضر داشت ساناز

 همون جايی رفتيم هم مهسا و من...  اونجا بره سيامک تا کنه معطل يکم رو شيدا ساناز شد قرار

 ....برسند ساناز و داشي تا ايستاديم منتظر ها نزديکی

 ميوه آب توي است دقيقه بيست تا ربع يک حدود چيزي مغز روي تاثيرش که اکس قرص يه ساناز

 دقيقه ده از کمتر حياط به شدن وارد محض به شيدا... داد شيدا خورد به کردو مخلوط پنهانی

 بود شده مخفی حياط ي گوشه شويی دست توي که شيامک...افتاد زمين روي و شد بد حالش

 .... شده بد دختره حال بيايد گفت زدو تلفن

  

 اولش شيدا....اومد ساناز هم بعد ي دقيقه چند شديم داخل هم ما کردو باز برامون رو در هم بعد

 ...نامفهوم جمالت گفتن و خنديدن به کرد شروع اومدو در گيجی از بعد دقيقه چند ولی بود گيج

 دوتا دستيش ازساک فاصلهباال و....  اومد نمی کوتاه مهسا لیو نديم ادامه ديگه خواستم می من!

 حال توي که رو شيدا مانتوي ساناز....ميز روي گذاشت آوردو در نوشابه دوتا همراه خورده نيم پيتزا

 ....نشوند مبل روي زور به رو واون آورد بيرون تنش از نبود خودش

 شيدا ولی...گرفت فيلم ازش سيامک شیگو با بازهم ساناز و... نشست شيدا کنار هم سيامک

 ... کرد تشنج شدو بد حالش اکس قرص تايير تحت

 همون پاي بميره اگه گفت مهسامی ولی دکتر ببريمش بايد وگفتم بودم شده زده وحشت

 رها حال اون توي رو شيدا و دادم گوش مهسا حرف به بزدل يه مثل و ترسيدم بازهم...!گيره

 »...!گذاشت بيماريش حساب به رو بدنش درد موندو زنده خوشبختانه ولی... کرديم
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 ....ماند می جا آن زير هايش دوستی و...ميريخت فرو خشت به خشت داريوش

 شيدا به که عجيبی ي عالقه با کردم می فکر داد نشون داريوش به روسيامک عکس و فيلم وقتی»

 ميريزه بهم فقط داره

 ولی بگيرم رو ميونه کردم سعی خيلی.... داد طالقش هما همون توي که ديدم تعجب درکمال ولی

 ..بود حرفها اين از تر زخمی داريوش

 :شد معترض بود امده تنگ به حراف مرد اين گويی پر از که دادستان

 عليه شواهد تمام ميگيره رو دادگاه محترم وقت فقط ها گويی پر اين دارم اعتراض قاضی آقاي »

 »...اين از تر محکم سندي چه شده ديده ايشون دست توي قتل آلت... فحتيه قلی خانوم

 :گفت قاضی به رو شود ميدان ي بازنده نميخواست که عسل

 »...بشه تموم صحبتشون عليزاده آقاي کنيدتا حوصله کمی ميکنم خواهش قاضی آقاي »

 انمهر به رو دادو تکان بار چند تاييد عالمت به را سرش کشيد سفيدش محاسن به دستی قاضی

 :گفت

 »....خالصه اما بديد ادامه»

  

 عذاب شده طرد هم اش خانواده از شيدا که فهميدم وقتی ميکرد خفم داشت وجدان عذاب»

 داريوش اما بشه استخدام دوستانم از يکی شرکت توي تا کردم کمکش شد برابر دو وجدانم

 ....کرد استخدام خودش شرکت توي آورد رو اون فهميد

 شرکت از عجله با من و...  بره بايد اومده پيش براش کاري که زد زنگ مادرم رپرستا حادثه روز

 ....گذاشتم جا رو موباليم که افتاد يادم راه وسط ولی...شدم خارج

 داشتم کليديدکی يه من اما کرده قفل رو ها در غالم مشهدي شده تموم اداري وقت که ميدونستم

 و مادرم دست از که هايی وقتی تا بودم ساخته غالم مشهدي کليد دست روي از پنهونی واقع در
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 ....ببرم پناه بهش که باشم داشته خلوت جاي به ميشم خسته هاش اذيت

 که...  رفتم شرکت تا پياده و کردم پارک شرکت از ترباال خيابون يه شلوغی خاطر به رو ماشين

 ....ميزنه حرف تلفنی داره که ديدم شرکت در کنار رو ساناز

 هرچی بخوره اعصاب قرص يه تا شرکت اومد من همراه به کردو قطع رو تلفن ديد رو من وقتی

 بشم خارج شرکت از خواستم ومی برداشتم رو موبايلم هم من...نزد حرفی شده چی که شدم پاپی

 بحث ساناز با آشپزخونه داخل و شرکت توي بود اومده که شنيدم رو صولتی سيامک صداي که

 اين سيامک و کنه ازدواج اون با ميخواست و داشت دکتر خواستگار يه وزهار اون ساناز ميکرد

 به ميگفت کنه منصرف کار اين از رو ساناز تهديد با ميخواست بودو شده متوجه رو موضوع

 .....بوده اون و مهسا و من سر زير ها کار اين همه که ميگه داريوش

 تا رو بوده دستش کنار که چاقويی اونم و ميزنه سيامک گوش توي بود شده عصبی خيلی سانازکه

 وقتی....بودم ماجرا شاهد آشپزخونه باز نيمه در از مدت تمام ومن ميکنه فرو ساناز دل توي دسته

 ....کرد پرت زمين روي و آورد در رو اون کرد فرو ساناز دل توي رو چاقو سيامک که

 و بستم رو در و رفتم شويی دشت سمت به ارادي غير صورت به که بودم شده شوکه اونقدر

 رو غالم مشهدي که شنيدم رو شيدا صداي که برم ميخواستم هم من کردو فرار بالفاصله سيامک

 اومده بوجود که ايی همهمه از هم من.... ساختمون سرايدار مهساواومدن جيغ هم بعد.... ميزد صدا

 سيامک اسم به شخصی ورحض ي متوجه پليس... شدم خارج شرکت از ترس از کردم استفاده بود

 چاقو سيامک وقتی بودو تماس ميزددر حرف بااون ديگه وگوشی خط يه با ساناز چون نشد صولتی

 خودش با برميداره زمين روي رااز بوده دستش توي که رو گوشی ميکنه فرو ساناز شکم توي رو

  

 جويی باز ناو از خبر بی ازش مدتهاست که قديمی دوست يه حد در پليس فقط و....ميبره

 ....!ميکنه
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 به فتحی شيدا خانوم.... رسيدم خونه به که وقته خيلی من کرد وفکر بود خواب مادرم رسيدم وقتی

 »ميکردم دين ادعاي بايد و بدهکارم بهشون ها اين از بيش من داشتندو لطف خيلی من مادر

 کند نگاه اطراف به آنکه بی و گذاشت هم روي شرم را چشمهايش رسيد که جا اين به مهران

 ....ميکرد حمل شرمندگی کيلو کيلو آسوده وجدانی با بايد ابد تا امروز از...  انداخت زير به را سرش

 ....!بود شده خيره معلوم نا ايی نقطه به...  شنيد می که آنچه از مبهوت و مات داريوش

 : گقت قاضی به رو عسل

 چون ولی.... شدند دستگير برگشتی چک لدلي به صولتی سيامک آقاي صبح امروز قاضی آقاي »

 بر قتلشون راز اينکه تصور به ايشون...  چيه گيريشون دست علت که نگفتند ايشون به ماموران

 اعتراف و... ميکنند تعريف کالنتري رييس براي دستگيري ابتداي همون رو وقايع تمام شده مال

 پاکت داخل که داره وجود اعتراف گهبر پاي کالنتري رييس ومهر امضاء همراه به ايشون صريح

 »....داره قرار ميزتون روي

 :پرسيد و انداخت نگاهی آن به و کرد خارج پاکت از رو صولتی سيامک اعتراف ي برگه قاضی

 قتل به و شده داشت باز کالنتري توي صولتی سيامک شديدکه خبر با کجا از شما وکيل خانوم »

 »؟.....کرده اعتراف

 ...کشيد اش مقنعه رپ به دستی عسل

 بوده فتحی قلی شيدا ي پرونده جريان در که نفوذي با شخص يه طريق از رو موضوع اين من »

 خصوصی باشيد مايل اگه حال هر به بشه برده شون از اسمی که نبودند مايل ايشون و شدم مطلع

 ».... ميکنم عرض خدمتون

 استخدام به خواهرش با رودربايستی توي را قنادي عسل که افتاد کلفتی گردن دايی ياد به شيدا و

 ....!بود آورده در

 ....غيب از هم آن... رسيد راه از بود داشته نگه مبادا روز براي خداوند که ايی معجزه خب
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 معجزه از پر روزهايمان...  افتد نمی اتفاق معجزه رباب کامپيوترو و ماشين عصر توي که ميگه کی

 رد آن کنار از توجه بی ما آيدو می هافرود زمينی سر بر که است حمانر خداوند درشت و ريز هاي

 ....!ميشويم

 :گفت وار زمزمه دلش در.... شد صادر آزاديش به راي وقتی

 ».....نشستی حق جاي که توست ي برازنده فقط خداوندي تري نزديک گردن رگ از که خدايی »

 ....کند احساس شزبان زير را آزادي طمع تا بست را چشمانش شادي از

 شدنش تمام ترس از واو خريد می چوبی بستنی برايش عزيزجان که وقتهايی همان مانند درست

 ....!بماند باقی دهانش در همچنان شيرينش طمع تا کشيد می بستی بدن روي آهسته را ،زبانش

 ...ميشنيد سرش پشت از را سروي مامان هاي وگريه جان عزيز شکرت خدايا صداي

 ....شود بيدار آزادي خوش خواب از مبادا تا نکرد باز مچش اما

 گذاشت بازويش زير کردو گلوله را آن رسما ، ميپيچيد دورش به مار مثل که چادري از کالفه فرناز

 بسته چشمهايش همچنان اوکه ي گونه روي را لبهايش رساندو شيدا رابه خود بلند قدمهايی با و

 :گفت و گذاشت بود

 »....کردي بلندمون سر....  کمبار آزاديت »

 گشادي گله لبخند با بود فرناز معوج و کج دندانهاي ديد که چيزي اولين کرد باز که را چشمانش

 ....بود شده خيس اشکهايش باران زير که

 ...بود شادي برق از پر اش عسلی چشمانش ميکردو نگاهش شيرينی لبخند با هم قنادي عسل

 بود کرده اعالم دادسري جلسه ختم بعداز قاضی که ي همهمه ميان بردو شيدا گوش زير را سرش

 :گفت

 »زياده براش هم اسارت دقيقه پنج حتی تو روح وسعت با دختري »
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 :گفت شدو بلند بود خريد را اش رفته دست از آبروي و آزادي که جوانی وکيل احترام به شيدا

 خالی و خشک تشکر يه براي نمزبو واقعا... کنم جبران رو لطفتون اين ميتونم چطوري »

 »؟...نميچرخه

  

 :ميدادگفت جا کيفش داخل را هايش برگه که حالی در عسل

 تعريف رو جريان و گرفت تماس من با ديشب داوطلبانه عليزاده آقاي نکردم زيادي کار من »

 اآس معحزه طور به هم بعد شدو امروزدستگير قاتل کردو نگاه مهربونت دل به هم خدا... کرد

 »....کرد اعتراف

 تجربه را شيرين حس اين هرگز نبود اش دايی هاي کمک اگر که ميکرد اعتراف بايد هم او و

 ...نميکرد

 :گفت و برد تر نزديک کمی را سرش

 سرت پشت قاضی حکم همراه هم من زندان برگردي دوبار بايد...  نميشی آزاد فاصلهباال آالن»

 سه يا دو يه ميکنم فکر که بشه انجام بايد که داري اداري هاي کار و بازي کاغذ سري يه ميام

 مهسا از ميتونی ضمن در...کنی پرواز آزاديت سمت به ميتونی اون از ،بعد بکشه طول ساعتی

 »...کنی شکايت هم عليزاده مهران و مظاهري

 : گفت دارش خش و کلفت صداي با زن مامور

 »....کنند پيگيري وکيليتون رو اداري کارهاي تا زندان برگرديم»

 شيدا که برود ميکرد صحبت وکيلش با که شيدا سمت به آقاجانش همراه خواست می شاهين

 را دادگاه شکل مربع هاي کاشی فقط که چشمانی با کند نگاه اطرافش به آنکه بی حرف بدون

 ...رفت بود آمده که زنی مامور همراه ميکرد تماشا

 اش سينه به سينه کردو سد را وراهش رساند قنادي سلع به را خود بلند گام چند با شاهين
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 :پرسيد ايستادو

 »؟...!نشد آزاد مگه ميبرنش دوباره دارند چرا »

 :گفت خونسردي لحنی با شناخت را شيدا برادر که عسل

 هاي کار سري يه نشده ابالغ قاضی حکم زندان رييس و زندان به هنوز ولی فتحی آقاي درسته »

 ميتونيد شما بدم انجام که ميرم همراهش بريد کنار راهم جلوي از بديدو اجازه هاگ که داره اداري

 »....بشيد منتظرش زندان در جلوي

 :گفت و رفت کنار راهش جلوي از و گرفت فاصله کمی شرمنده شاهين

  

 »...منتظرميمونيم زندان در جلوي ما چشم ميخوام معذرت »

 ....بود آباد کجا نا ومات دبو نيامده بيرون شوک از هنوز که داريوش

 ميشد خارج در از زن مامور همراه که شيدا ديدن با کردو پا را اشکهايش اش مقنعه گوشه با ديبا

 : گفت

 »...ميبرند دارند رو شيدا داريوش »

 : گفت پرت حواسی با... آمد زمين به سر با بود شده رها معلق آسمان و زمين ميان که جايی از او و

 »؟....گفتی چی منشد متوجه»

 ...کرد تکرار زده شتاب تندو با اين را حرفش ديبا

 »...!ميبرند دارند رو شيدا ميگم »

 از خنکی نسيم مثل...! کند بلند را سرش آنکه بی و... ديد را کبوترش لحظه آخرين در داريوش و

 .... شد رد کنارش

 دوباره چرا قنادي خانوم» :پرسيد معترض و رساند شيدا وکيل به را خود بلند قدمهايی با

 »؟...ميبرنش
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 شيدايی پی نگاهش که درحالی و کشيد اش مفنعه پر به دستی درپی پی سوال اين از کالفه عسل

 :گفت ميشد خارج دادگاه در از که بود

 دادگاه از اش خانواده با خرم و خوش آزادي بعد متهم که نيست هندي فيلم مهندس آقاي »

 جزء هنوز ايشون نشه ابالغ زندان رييس به دادگاه حکم که زمانی ات....!خونش بره مستقيم

 شما... ميشه آزاد اداري کارهاي بعدازانجام ديگه ساعت سه دو وتا... ميشه محسوب زندانيان

 »...باشيد منتظرش زندان در ميتونيددم

 ...رفت دادگاه منشی سمت به شده گره هاي اخم با سپس

 بزند ديگري حرف آنکه بی کشيدو عميقی نفس بود برگشته اش سينه به هايش نفس که داريوش

 ....!ميدويد کبوترش دنبال ابدبايد تا حاال از شد خارج دادگاه از سرعت به

  

 پاي کنار جايی زمين روي را حسين امير.... شد خارج دادگاه از که شيدا ديدن با پرستو

 دور دست بود کرده تار را ديدش يشاشکها که حالی در کردو پرواز او سمت به و محمودگذاشت

 :گفت کردو حلقه شيدا گردن

 »... بخونم شکر نماز بايد امشب... شدي آزاد برم قربونت الهی »

 دورگردن دست بگذارد آن روي را سرش تا گشت می مهربان ايی شانه دنبال به مدتها که شيدا و

 و.  کرد گريه بود شده انباشته لشد روي که غمهايی تمام وسعت به و انداخت وفادارش يار پرستو

 :گفت و کشيد خيسش هاي گونه روي دست.... شد جدا او از که هنگامی

 ...شد ماشين سوار حرف بی هايش هق هق ميان سپس».... نکن گريه برم قربونت»

 .....!بود رفته آزادي استقبال به اشکهايش با که بود کبوتري پی چشمانش وداريوش

**** 

 :گفت بود ميان در يکی که هايی نفس ميان رساند داريوش به را خود ندوا دوان ديبا
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 »؟....دوباره بردنش کجا شد چی »

 کرده عرق پيشانی به دستی باشد رسيده آرامش ساحل به که داشت شناگري حس که داريوش

 :گفت و کشيد سوخت می مردادماه گرماي هرم زير که اش

 و پري مامان تو بشه انجام بايد که داره اداري هايکار سري يه آزاديش براي ميگفت وکيلش »

 »...بشه آزاد تا زندان در دم ميرم هم من نشن خسته ازاين بيشتر تا.... خونه ببر رو بابا

 :گفت کنايه پر آميز تهديد صدايی با کردو باريک را هايش چشم ديبا

 »؟....!رديآو کجا از رو غيرت همه اين بدي توضيح مفصل تا ميام شب ولی باشه »

 ديبا و سامان و مادرش و پدر... بدهد پاسخ هم فلک به بايد هايش دلی بد اين بابت ميدانست واو

 ....!داشتند را خود جاي ديگر که

 ....ميرفت ماشينش سمت به بلند قدمهايی با که افتاد مهران به ناگهان چشمش رفت که ديبا

 کشيدو خودش سمت به را بازويش شود ماشين وارس اينکه از قبل رساندو او به را خود دوان دوان

 :گفت بود شده خيره چشمانش توي که درحالی

  

 قسم واحد احدو خدايی به من ولی...ترم نامرد تو از که خوردي قسم علی به روز يه يادمه »

 سالت چند و چندين دوست ناموس با تونستی چطور...! عالمی نامردهاي تمام ختم تو که ميخورم

 با غيرت خوش ؟....  داشتی کار چی زنم به بود من با مشکلت تو بکنی کاررو اين حسادت رخاط به

 رو پيشنهادش چپ و راست من زمين توي ميانداختيش توپ مثل مدام و داشتی رابطه مهسا

 تن توي مرحومت پدر ي گنديده موي يه.... غيرت با کردي سياه نامرده هرچه روي تو.... ميدادي

 ».....ستني نامرد توي

 نگاه تاب که حالی بوددر شدن خفه حال در شرمندگی آوار زير کافی قدر به خودش که مهران

 :گفت نداشت را داريوش چشمان توي کردن
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 حاللم ولی... زياديه ي خواسته دونم می... هستم خانوم وشيدا تو ي شرمنده....ابد تا من »

 »....!!!کن

 ي نشسته خون به چشمان پيش شدو ماشين سوار اش شرمندگی آوار همراه به خودش سپس و

 ....!شد گم ديگر ها ماشين انبوه ميان داريوش

 ....!بود تاب بی او براي دينش و دل که کبوتري و... افتاد خودش هاي شرمندگی ياد به داريوش و

 .... بود شده محبوس اش سينه ميان جايی نارفيقش نامردي همه اين از نفسش

 ....ميپيچيد امان بی هايش ريه توي که دردي فهميدو اش سينه هاي خس خس از را اين

 فروغی مهندس موبايل ديدن با محسنی...  گرفت را شرکتش ي شماره کشيدو عميق نفس چند

 :گفت و برداشت را گوشی بالفاصله

 بلکه تا گرفتم تماس حقانی آقاي با هرچی ؟...شد چی دادگاه ي نتيجه....  مهندس آقاي سالم »

 »نبودند دسترس در بگيرم بريخ

 :گفت آمدو حرفش ميان به بود بريده را امانش هايش ريه درد که داريوش

 راه شرکت توي رو مظاهري ديگه عنوان هيچ به فقط بزنم حرف آالن تونم نمی محسنی »

 ...!بده بهش اومد اگه وسايلش همراه و کنه آماده رو اش پرونده بگو هم بخشی آقاي به.... نميدي

 ...کرد قطع حافظی خدا بی رو تلفن سپس و

 ...کرد پرواز شد می آزاد ديگر ساعاتی که کبوترش سمت به و

  

*** 

 .کشيد طول ساعت پنج حدود چيزي دادبود را آزادي ي وعده قنادي عسل که ساعتی سه دويا از

 فراوان شوق و شور با را همه جوان وکيل که....پی در پی بازيهاي کاغذ گيرو نفس اداري کارهاي

 ...!ميداد انجام
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 ...باشد شده رها معلق هوا در که پري سبکی به شد ،سبک گرفت تحويل را وسايلش وقتی

 بعد يکی اش بينی ي ازحفره گروهی که بود زياد آنقدر اش سينه در شده حبس هاي نفس وحجم

 ......!دهانش از هم گروهی شدندو خارج ديگري از

 :گفت دادو دستش به را وا ترخيص ي برگه قنادي عسل

 » ايستادند در پشت انتظارت چشم رو زيادي ساعات هستندکه منتظرت ها خيلی بيرون اون

 او از روزگاري که کسانی با شدن روبرو...  داشت وحشت آن از شيدا که بود چيزي دقيقا اين و

 ...بودند برگردانده روي

 ....سکوت دنيا يک با ميخواست تنهايی دلش

 :گفت کردو تر زبان با را کشخش لبهاي

 خداوند که آزادي از دانی قدر پاس به رو همه.... ندارم دل به کينه کس هيچ از ميگم صادقانه »

 بخشيدم کرد نصيبم

 مثل نميتونم و... بيام کنار خودم با تا دارم نياز زمان به....! کنم فراموش راحتی اين به نميتونم ولی

 گريه و بغلشون بپرم هستند منتظر زندان در کنار دست به گل که ديدنشون با هندي فيلمهاي اين

 »...!برم همراهشون ميخونم آواز دارم که حالی در خرم خوش هم بعد.... کنم

 :گفت و نشست لبش روي لبخند تعبير ازاين عسل

 رحمانی رضا اسم به هم ديگه آقايی يه.... بزنه پر و بال شيداش براي داره حق فروغی مهندس »

 يه.... اومد من پاي به پا خدا بنده باشه بايد خانوادگيتون دوست ميکنم فکر بود کارهات پيگير خيلی

 تنهايی به نداشتم جرات من که جايی....ساناز پسر دوست دنبال کارها خالف محله رفتيم هم بار

 ....» دارم کار اينجا يکم من...  برو نشده دير اين از بيشتر تا هم حاال....! برم

  

 در درخشانی آينده که جوانی وکيل قنادي عسل از بود جانش و دل اعماق که تشکري با شيدا و
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 ...شد جدا بود انتظارش

*** 

 ....ايستاد ديوار سايه در جايی داريوش

 نشسته انتظار به رحمانی رضا ماشين درون ساعتها که را کبوترش خانواده با روبروشدن روي حتی

 ....!نداشت را بودند

 ...ميکرد نقش ايفاي فتحی ي خانواده براي من سوپر نقش در روزها اين که رحمانی ضار

 ...ميشد منفی هاي ازحس پر مثبت بچه اين رنگ پر حضور از واو

 :گفت کنان نجوا آوردو بيرون شلوارش جيب از را اش مخملی ايی پارچه کبوتر

 »؟...!.برگردونی بهم رو صاحبت و کنی معجزه برام بازم ميتونی »

 »....شکرت خدايا:»  گفت جانش و دل ته از آمد بيرون زندان در که کبوترش ديدن با و

 ....نشست اش ليلی تماشاي به شدو چشم تن همه بگذارد پيش پا آنکه بی و

 به رگهايش در حيات شدو زندگی از پر هايش نفس شد باز ديگري از پس يکی که آهنی درهاي

 ....آمد در جريان

 ....ميفهميد بودند قفس اسير راکه هاي پرنده حس حاال

 زده دود درختان ميتابيدو خيابان پيکر بر جان دل با تابستانی عصر يک در ماه مرداد دار تب آفتاب

 ....بود برده فرو تابستانی ايی خلصه به را خيابان کنار ي

 آيند می استقبالش به جان عزيز همراه سروي مامان و آقاجان ميکرد فکر که انتظارش خالف وبر

.... 

 ...بود پرستو... غارش يار کرد پرواز دوان دوان سويش به که نفري اولين

 را شيدا ي گونه هايش هق هق ميان بود شده متورم و سرخ چشمانش گريه فرط از که پرستو

 ....گذاشت جا آن روي به را هايش تف هميشه مانند بوسيدو
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 »...ما ي خونه بريم بياي من با بايد....  اومدي خوش برم قربونت »

 چند فاصله وبا بود رفته خواب به آغوشش توي حسين امير که حالی در....کرد نگاه محمود به شيدا

 .بود نشسته لبانش روي نرمی لبخند بودو ايستاده او از قدم

 رو شرمنده و انداخت نداشت کم چيزي برادري از اما نبود همخونش که برادري به کردن نگاه روي

 :گفت پرستو به

 »بشم رو روبه خانوادم با فعال خوام نمی برسونيد جايی يه تا رو من ميشه پرستو »

 سمتش به شدند پياده رنگی سفيد پژوي از که ديد را آقاجانش و شاهين و چرخاند چشم سپس

 ...آمدند می

 ...بست را چشمهايش شدو محمود ماشين سوار آقاجانش و شاهين ناباور چشمان پيش و

 ...ماند می جا ذهنش در نبايد رسيد می دنيا ته به انتهايش که خيابان اين

 :گفت کردو بود شده قرمز گرما فرط از که آقاجانش به کشيدورو موهايش به کالفه دستی شاهين

 ....» بريم دنبالشون بشيم ماشين سوار آقاجون »

 آرام اما پرت حواسی ميرسيدبا نظر به پريده ورنگ الغر که بود شيدايی پيش ذهنش فتحی آقاي

 :گفت

 »؟...!خونه بياد نخواد ديگه نکنه... بريم هم با نکرد صبر چراشيدا شاهين »

 :گفت آمدو آقاجانش هاي دلواپسی ميان شاهين

 دنبالشون و شيم سوار نشده دير تا هم حاال خونه برميگرده دوباره بره نباشيدهرجا نگران »

 »...بريم

 آينه از... برسد آنها به داريوش و شاهين ماشين تا ميکرد رانندگی مالحظه با و آهسته کمی محمود

 جهنم از را او گويی...  بود گذاشته هم روي را چشمانش اما نبود خواب که کرد نگاهی نيم شيدا به
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 امير نق نق صداي با شيدا...ميرسيد نظر به الغر و پريده رنگ چنين اين که بودند گردانده باز

 ...انداخت اطراف به نگاهی کردو باز را چشمهايش بود شده بيدار خواب از تازه هک حسين

 :گفت آرام صدايی با کردو محمود به رو سپس

  

 شم نمی شما مزاحم ديگه کنيد پيدا مترو ايستگاه کنار رو من کنم خواهش ميشه محمود آقا »

 »؟....!

 :گفت کردو اج به جا کمی را حسين امير شيدا صداي شنيدن با پرستو

 »...کن استراحت هم کمی و بگير دوش يه ما ي خونه ميريم آالن.... شدي بيدار برم قربونت »

 :گفت سرد اما جدي لحنی با ميخواست تنهايی دلش که شيدا

 ميام شد بهتر که حالم... باشم تنها که اينه دارم نياز که چيزي تنها آالن کن باور پرستو »

 »....پيشت

 .داشت نگه مترو ايستگاه کنار. بود خواسته او که کرد همان ميلش الفخ بر محمود و

 ....همراهش هم پرستو شدو پيدا کوتاهی تشکر با شيدا

 او روي پيش آوردو در تومانی هزار ده اسکناس چند همراه در را موبايلش کيفش توي از پرستو

 :گفت و گرفت

 »...منموني خبر بی حالت از تا باشه همراهت ها اين پس »

 :گفت زدو پس را پرستو دست شيدا

 »...ندارم نيازي موبايل به...  ميخواد تنهايی دلم گفتم....! پرستو »

 »...!نمونی پول بدون بگير رو پول پس بابا اي» ...شد معترض بار اين پرستو و

 :گفت افتادو کيفش ته تومانی هزار ده اسکناس سه ياد به شيدا و

 »....اشنب نگران...  دارم پول »
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 شدو مترو ايستگاه داخل دويدو باد سرعت به آقاجانش و شاهين متعجب چشمان ميان سپس و

 ...شد ناپديد ايی قطره مثل مسافران خيل ميان

 .بود داريوش ميکرد همراهيش بلند هاي گام با که کسی تنها

*** 

 ....ميدويد مترو ايستگاه سمت به که شيدا ديدن يا داريوش

  

 ....دويد اش ليلی دنبال به وار مجنون کردو تيز تندو پا ودرآخر تما و گيج اول

 با اوهم دويدو قطار سمت به سرعت خريدوبه بليط و ايستاد فروشی بليط ي باجه کنار کبوترش

 قطار سوار که جمعيتی خيل ميان در لحظه آخرين در خريدوعاقبت بليطی سرش پشت فاصله کمی

 ...داد جا را خود بودند

 :گفت بود خيره او به که حالی در بود نشسته صندلی روي که پيرمردي

 نيم دو به وسط از که سيبی مثل درست...  هستی قادري ايرج خدابيامرز اون شبيه چقدر جوون »

 ....!باشند کرده

 »....ميکرديم تماشا رو هاش فيلم و ميرفتيم سينما خدابيامرزم عيال اون با چقدر خير به يادش

 روي تر سو آن کمی که بود کبوتري پی حواسش تمام حرفهايش و پيرمرد به وجهت بی داريوش و

 ...بود معلوم نا ايی نقطه مات نگاهش و بود نشسته خانومی دست کنار صندلی

 که بود ومردمانش تابستانی خيابان مست آنقدر حواس بی و گيج آمد بيرون مترو ايستگاه از وقتی

 ؟....! شده سرگردان تهران ي نقطه کدام انستونميد.... نشد داريوش حضور متوجه

 بود اش باطله اي روزنامه جاکردن به جا حال در که فروشی روزنامه دکه صاحب از ومنگ گيج و

 :پرسيد

 »؟...تجريش رفت ازاينجا ميشه چطوري آقا»
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 :گفت بردارد هايش روزنامه از سر آنکه بی فروش روزنامه مرد

 »....يتر راحت بگيري دربستی سواري »

 ...بود می تر راحت خيلی خيلی بود اختيارش در دربست ماشين يه اگر ميدانست هم خودش خب

 ...!نداشت امکان خورد پول مقداري و تومانی هزار ده اسکناس تا دو با اين اما

 »؟....نداره اتوبوس ايستگاه» :پرسيد نااميدانه

 :گفت کردو مرتب بود دکه انپيشخو روي که را اش آشپزي هاي مجله فروش روزنامه مرد

 گفتم.... شلوغه خيلی کمه اتوبوسش چون ولی هست اتوبوس ترايستگاهباال راه چهار يه آبجی »

 »...!نگفتی نگی که

  

 ايستگاه نهايت در و راه چهار سمت به کردو کوتاهی تشکر بود اش عاميانه ادبيات گيج که شيدا و

 .شد راهی اتوبوس

 ...ميکرد همراهيش فاصله حفظ با داريوش و

 ويترين جلوي هم گاهی و ميداشت بر قدم سالنه سالنه شيداکه از چشم... خورد زنگ که موبايلش

 کردو رد را تماسش گوشی ي صفحه روي شاهين اسم ديدن با و گرفت ايستاد می ايی مغازه

 »...بده کپيام فقط داشتی کاري اگه...هست شيدا به حواسم نباشدو نگران» که داد پيامک برايش

 بيام بگيد کجاست شيدا خان داريوش»  ميپرسيد ميدادو پيامک دقيقه بيست هر تقريبا شاهين و

 »...دنبالش

 اين از کالفه... بود او قدمهاي پی حواسش تمام و ميرفت راه کبوترش با فاصله حفظ با که واو

 ...!کرد خاموش را موبايلش عاقبت پيامک

 افتاد» صالح زاده امام» محبوش ي زاده امام ايی فيروزه گنبد به چشمش و رسيد تجريش به وقتی

 ...رسيد غريبی آرامش به و شد شادي پراز وجودش تمام
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 زائرين چادر مخصوص که اتاقکی به و گذشت بودند روان زاده امام سمت به که جمعيتی ميان از

 کردو انتخاب قرمز لهايگ با سفيد ،چادري هم روي شده تلنبار هاي چادر کوه ميان از و رفت بود

 را رويش سپس و بود جانش عزيز نماز چادر مثل درست که چادري... انداخت سرش روي را آن

 .شد خارج و گرفت محکم و سفت

 .... داشت نمی بر اتاقک از چشم ايستادو منتظر زاده امام حياط در که داريوش

 رنگ و سفيد ي چهره مات شدو رو زير عشق از دلش گلدار سفيد چادر آن در کبوترش ديدن با

 .بود گرفته قاب چادر را صورتش گردي که شد او ي پريده

 نماز رکعت دو با و بست قامت و گذاشت زاده امام نور و آينه پراز صحن به پا و گرفت وضو شيدا

 .شد سبک شکر

 .بود آمده بيرون الهی آزمايش اين از بلند سر و سفيد رو او و بود خريد را آبرويش خداوند امروز

 صادقتش و سادگی جز او و نبوده کار در خيانتی که بود فهميده ديگر آالن تا حتما مرعی مهندس

 ...!نداشته گناهی

  

 ...افتاد راه به تجريش تابستانی بازار سمت به و شد خارج صحن از کرد سبک که دل

 همراه را فصل ايه ميوه ها فروش ميوه دورش تا دور ، پوشيده سر ميدان وسط که جايی همان

 ...ميفروختند نقلی ي تربچه و تازه سبزي

 براي فاتحه و قبرستان از بعد روزه يک اردوي براي مرغی مهندس همراه که افتاد روزي ياد به

 ...!بود خورده ترش اخته زغال آمدندو جا اين به خاک اهالی

 رنگ خوش هاي يوهم تماشاي به و کند رسوب ذهنش ميان جايی خاطرات تا کشيد عميقی نفس

 ....نبود،ايستاد خريدشان به قادر که تايستانی

 ....!بود کردن تماشا فقط رنگ و آب خوش ميوه همه اين از او سهم ديگر خب
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 نان شدو نزديک او به دست به سينی زنی که شد خارج تجريش ميوه بازار از و گرفت انها از دل

 :گفت و رفتگ سمتش به بودرا پيچيده کيسه يک در که حلوايی

 »....نذريه حلواي و نان خانوم بفرماييد »

 .داد جا کيفش داخل و گرفت را آن کوتاهی تشکر با شيدا و

 .ميکشيد نفس او قدمهاي وبا ميرفت راه کبوترش سر پشت وار سايه مدت تمام داريوش و

 .. رسيد نشانی و نام بی پارک به وقتی شيدا

 چمن خنکاي مهمان را آنها آوردو بيرون داغونش و ربد هاي کفش حصار از را اش خسته پاهاي

 .کرد خوردن به شروع و آورد بيرون کيفش از را حلوا و نان ي لقمه و...کرد پارک

 ....نذري حلوايی و نان...  بود اش ازآزادي بعد او غذاي اولين اين

 و کوتاه پا اقدس سهم عاقبت ميخوردو زور به قاشق چند اکراه با که افتاد زندان غذاهاي ياد به

 ....!ميشد هايش نوچه

 لقمه دومين رفت، پايين حلوا شيرينی همراه هم گلويش ميان دادبغضش فرو که را لقمه اولين

 ...باريد می چشمانش لقمه سومين و شد جاري اشکهايش

 ديد را کبوترش بارانی چشمان وفتی...بود ايستاده درخت پشت جايی تر سو آن کمی که داريوش

 ....ماند باقی هايش پنجه روي آن رد که آنچنان... کرد درخت ي تنه ي حواله محکم شتیم... 

  

 خيره او بارانی چشمان به و نشست روبرويش حرف بی کردو کوتاه را فاصله و نياورد تاب عاقبت و

 .شد

 سپس ماندو خيره ايی لحظه باشد افتاده زمين به يکباره به آسمان از گويی که او به متعجب وشيدا

 دادبه سر کيفش داخل خورده نيم لقمه کشيدو خيسش اي گونه به دستی حيرتش و بهت ميان

 ...کرد تند را قدمهايش و...برگرداند را رويش شدو بلند چمنها روي از سرعت
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 او با را خود بلند دوقدم با شدو بلند جايش از نداشت را اش ليلی برگردان روي تاب که داريوش

 :گفت...  بود دار نم اشک از هنوز که چشمانی به خيره که حالی در کردو دس را راهش رساندو

 بدست رو کبوترم دل دوباره ميتونم چطور هستم بارونی چشماي اين ي شرمنده...  سياه رو منه »

 »؟..!بيارم

 پس قدم يک بدهد را جوابش آنکه بی و...  نميکرد نگاهش بودو دوخته زير به را چشمانش شيدا

 .گرفت پيش در اورا مخالف مسير و و رفت

 راه کبوترش ي شکسته دل ترميم براي ميدانست و...شد پايش هم فاصله حفظ با داريوش وبازهم

 .دارد پيش در دشواري و سخت

 سوار خانه قصد به و گذشت اش تنهايی اوقات خير از رانداشت قبل لحظات آرامش حس که شيدا

 .شد اتوبوس

 ....!ميرفت بايد زود يا دير که جايی

 .ميکرد حس را آمد می همراهش سايه به سايه که را مرغی مهندس رنگ پر حضور مدت تمام او و

 ...ميرسد خانه به شيدا ديگر دقيقه چند تا داد پيامک شاهين به کردو روشن را موبايلش داريوش

 ي فاصله با ساندر او به خودرا بلند گامهاي با بچرخاند قفل درون را کليد کبوترش که اين از وقبل

 :گفت کنان نجوا کشيدو پايين را سرش ايستادو روبرويش نفس يک

 »...من ي جوجه ميکشم رو منتت ابد تا »

 و تاالپ که ميکوبيد محکم چنان باشد ناجوانمردش صياد دستان اسير که گنجشکی مثل قلبش

 ... نشست تشصور روي که مرغی مهندس هاي نفس...!شنيد می هم گوشهايش در را آن تولوپ

 .شد داخل و چرخاند درقفل را کليد حرف بی بازهم برگرداندو روي کشيدو درهم را هايش اخم

  

*** 
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 ....نداشت پايانی امروز هاي گيري غافل اين گويی خب

 آسمان از اشکهايش ميان که مرغی مهندس هم بعد....نامردي به اعترافش و مهران از آن

 ....!ظاهرشد

 ...بودند ايستاده حياط وسط ترتيب به قطاروار صف به که اش خانواده حاال و

 ...!ميکند خط به سياه تخته پاي بدها قسمت در آنهارا معلم که خاطی شاگردان مثل درست

 هم آن از بعد و عزيزجان هم وبعد سروي مامان کنارش و داشت قرار آقاجانش صف ابتداي

 . بود ايستاده صف آخر عطيه عمه از بعد سارا خاله و... فرزانه و فرناز و شاهين

 ....!اند ايستاده خط به منظم اينگونه ساعتی چه از ها اين بودکه مانده حيرت در او و

 جمع به و گرفت حياط شکل مربع هاي کاشی رااز نگاهش و بست سرش پشت آهسته را در

 .داد آهسته یسالم

 ...!شنيد را فرزانه بلند سالم جواب ميان اين در فقط که

 پايانی هم سروي مامان اشکهاي و..کرد شيدا به چشمی زير نگاهی...  افتاده سري با اجانشاق

 ...ميکرد فوت سمتش به ميخواندو والکرسی آيت لب زير و.بود جاري وقفه بی و نداشت

 مسخره به هايش خنده اشکهاو فرناز بودو داده شاهين به را اش تکيه ايستادن براي هم عزيزجان

 ...بود نشسته صورتش روي نممک شکل ترين

 :گفت و بوسيد را شيدا ي گونه و گذاشت پيش قدمی ديد را جمع سکوت که سارا خاله

 »...کن استراحت يکم داخل بريم بيا... گلم اومدي خوش »

 :گفت ايی شکسته و خشک صداي با نشکند حرمت داشت سعی که درحالی شيدا

 ...» کنم حتاسترا کم يه برم بديد اجازه اگه سارا خاله»

 .شد روان اش متري نه مساحت سمت به کند اضافه اش قبلی ي جمله به ايی جمله آنکه بی سپس

 :گفت بود شده براق اشک نم از که چشمانی با عطيه عمه
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 برو بعد و بخور رو شامت باال بريم بيا زنی پرپرمی گرما از صبح تا گرمه زمين زير جون شيدا »

 »...کن استراحت اتاقت توي

 مهمی چندان اتفاق که زدن پرپر گرما از بود شده پر پر اش زندگی تمام که بود وقت خيلی

 ....!نبود

 :گفت دادو فرو سختی رابه دهانش آب

 استراحت بديداونجا اجازه اگه... زمينه زير توي وسايلم تمام.... نيستم گرسنه عمه ممنون »

 »...!کنم

 در و کرد طی را زمين زير ي پله سه و برگرداند کردندمي نگاهش منتظر که چشمانی از روي سپس

 آمده استقبالش به ورودش ابتداي همان که »نمی» بوي ماندو او شدو باز قيچ قيچ صداي با آهنی

 ...بود

 :گفت و نشست ايوان ي پله اولين روي بود بريده را امانش درد پا که جان عزيز

 بچه اونجا گرماي...  زمين زير توي پايين ببر رو نکهپ اون فرناز... باشه راحت رو امشب بگذاريد»

 »..ميکنه مريض رو ام

 ....!بود داده دستور فرمانده که کرد همان شناس وظيفه سربازي مانندي فرناز و

**** 

 کوتاه پا اقدس فرماندهی مقر که سرش يباال تخت جاي وبه.... بود گيج هنوز کرد باز که چشم

 ...ددي کوتاهی و سفيد سقف بود

 از آنی به نشسته کنارش کسی اينکه حس وبا... کرد هوشيارترش کمی پنکه»خِرخِر »صداي

 ...کرد نگاه اطراف به ميچرخيد هدف بی حدقه در که چشمانی با و شد بلند جايش

 :گفت نرمی به بود نشسته تخت ي لبه روي کنارش که جان عزيز
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 »....جون عزيز منم ننه نکن خوف »

 اش کرده عرق پيشانی به دستی گرفت می جان چشمانش پيش گذشته روز عوقاي تازه شيدا

 :گفت کوتاهی دارو خش صداي با و کشيد

  

 »؟....جون عزيز شماييد سالم »

 : گفت زدو نرمی لبخند جون عزيز

 که رو اومدن پايين روي کدومشون هيچ... باشه کی خواستی می برم تباال قدو قربون آره »

 »...!فرستادند پيک درد پا اين با ور پيرزن من نداشتن

 حواس بی بود هايش نوچه و کوتاه پا اقدس و زندان ديواري چهار اسير ذهنش هنوز که شيدا

 :گفت

 »؟...جون عزيز داشتيد کاري »

 پاک را اش بينی بعد و گرفت را هايش چشم اشک اول لباسش آستين ي گوشه با جانش عزيز

 ...کرد

 هايش نوه ميان که نبود خود بی....گرفت می را مهربانی مدال بايد بونمهر قلب اين با دختر اين

 ...!داشت ديگر بويی و رنگ شيدا

 و کرد نزديک اش چروکيده لبهاي به را اش پيشانی و انداخت محبوبش ي نوه گردن پشت دست

 :گفت و بوسيد را آن

 »...مهربونت قلب اين با ننه خيربشی به عاقبت »

 :گفت کردو اشاره سقف به چشم با سپس

 از اول...بدي نشون بهشون چشمی گوشه تا اند نشسته راهت به چشم نفر چند باال اون آالن »

 اين من که نيست نيازي و...!پيچونده جوري بد رو گوشش روزگار که...خودم کار خطا پسر همه
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 صبح از نيومدو هاش چشم به خواب صبح نماز از بعد که بيچاره سرونار اون هم بعد.. بکنم کاررو

 ؟...نه يا شدي بيداري ببينه که کشيد سرک زمين زير سوراخی اين از هی نزده آفتاب

 ...!وساطت فرستادند شوهر و زن رو من هم سر آخر

 هايی وقتی يه.... ! ببخشند ها بزرگتر کنندو اشتباه ها تر کوچک خدا ي هميشه که گفته کی اصال

 ...! بخشند می و کنند می بزرگتري ترها، کوچک ميکنندو اشتباه ها تر بزرگ هم

 ...!باال بريم هم با تا کن کمکم پاشو و ننداز زمين رو پيرزن من روي هم حاال

  

 مشتري چرک لباس و مغازه و ببيند رو ماهت روي نظر يه تا نشستند بست صبح از شاهين و بابات

 ....کردند ول خدا امان به رو ها

 بعدا هم فرناز و شاهين.... بمون پيشمون باال همون.... ميدونی انوادتخ رو ما هنوز بذاري منت اگه

 حموم يه ميري هم بعد...! اتاقت تويباال ميارن گذارندو می چشمشون تخم روي رو هات وسايل

 صحبت هم دست چيره و ماهر آرايشگر يه با... ميکنی سبک رو تنت و حسابی و درست و گرم

 »بده صورتت و سر به صفايی يه بيادو کردم

 که بسپارد دستی چيره ي فرمانده چه دست به را بس آتش و صلح پرچم... ميدانست آقاجانش

 ...!بود حريف تنه يک را لشکري زبانش

 کردو لعنت را شيطان افتاد جانش عزيز چشم ي گوشه اشک نم به که چشمش هايش ترديد ميان

 :گفت

 »...بگيد شما هرچی جون عزيز چشم »

 :گفت زدو فاتحی لبخند بازگشته پيروز تن به تن نبرد از گويی که جان عزيز

 »...کردي سفيد رو پيرزن من که ننه شی پير »

 ...شدند بلند احترامش به شاهين و جانش آقا شد پذيرايی سالن وارد
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 گويی که آنچنان...بود ايستاده در کنار جايی و گرفته را جان عزيز بغل زير که شيدا ديدن با فرناز

 :وگفت گذاشت پيش قدم باشد برگشته مدرسه از اشيد

 و منه نوبت ظرفها امروز...  بخور رو ات صبحونه برو من به بده رو جون عزيز..  جون شيدا سالم »

 »؟...!نرفته يادت که قرارمون...  تو نوبت فردا

 لب يک که زنده سر فرناز يک به ايی خانه هر شک بی...  نشست لبهايش روي لبخندي شيدا

 ...دهد جلوه عادي را استرس پر ،شرايط حتی که کسی داشت نياز خنده هزار و داشت

 ايستادو روبرويش و گذاشت پيش قدم چند آقاجان و نشست مبل روي فرناز همراه به جان عزيز

 :گفت بود شده براق اشک از که چشمانی با

 »...اومدي خوش دخترم سالم »

  

 :گفت بوسيدو نرمی به را اش پيشانی سپس

 نگه حرمت.... ديدي که حرمتی بی همه اين با که نازي سرو و جان عزيز ي پروده دست الحق »

 »....داشتی

 :گفت اورساندو به را خود کردو کوتاه را اش فاصله هم شاهين

 ...» کردي سربلندم...نوکرتم خودم حسين امام به »

 تحويل موقع نوروز عيد هم آن بار يک سالی فقط که اتفاقی بوسيد را اش گونه و شد خم سپس

 ...!افتاد می سال

 :گفت دادو هول کناري به دست با را شاهين سروي مامان

 تمام بود گرفته دستهايش ميان را شيدا که حالی در و ببينم رو بچم سير دل يه بگذاريد ديگه بسه

 يومدمن مدت اين توي که شرمندتم »گفت اشکهايش ميان آخر در کردو بوسه غرق را صورتش

 و کاري ندونم پاي بگذار... نکردم برات که مادري....! برگردونی رو روت داري حق...  ديدنت
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 »....بوديم توش که شوکی

 :گفت شد نمی وارد هيچگاه قلبش هاي دروازه از وکينه نداشت را مادرش ناراحتی تاب که شيدا

 »...ميزنی که.... چيه حرفها اين سروي مامان »

 :گفت رفت می آشپزخانه سمت به ريزان اشک که حالی در سروي مامان

 الهی... گی نمی بهمون لياقتمونه که حرفيهاي و ميداري نگه حرمت که بشی خير به عاقبت الهی »

 مادر

 »...بخت سفيد و بشی

 ...نداشت پايانی سروي مامان خير دعاهاي

 روي و بود لبخند لبهايشان شهگو و کردند می نگاه لذت با درام ي صحنه اين به فرناز و جون عزيز

 ...اشک نم چشمانشان

 :گفت آقاجانش به رو معترض جون عزيز

  

 خدا شوهر... ظهره لنگه که کارشون سر برن مردا...  شد تمام کنون آشتی مراسم ديگه بسه »

 »....ظهر لنگه نه کنند می قسمت نزده آفتاب صبح روزي:  ميگفت بيامرزم

 خرامان و نشستی می مراد اسب بر گاهی... داشت را خودش هاي ينپاي و باال زندگی ديگر خب

 ...!ميدويدي نفس يک را راه تمام دنبالش به گاهی و رفتی می خرامان

 :گفت شيدا به درازکردورو مبل روي را پاهايش عزيزجان رفتند که شاهين و آقاجانش

 روي گذاشتم....! اورد برات سنگگ نون با ، پاچه کله قابلمه يه قامت بلند سرو اون.... زود صبح »

 رو راستش.... بخور بنشين آشپزخونه تو ببر بردار بيا ميکشه ميلت اگه....بمونه گرم تا سماور

 »!واال شدن غريب عجيب حاال جوونهاي بزنيم دست بهش نکرديم رغبت که ما بخواي

 ....نشاند ابروهايش ميان به چينی
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 ...!خاصش اخالق وباهمان بود مرغی مهندس همان هنوز ميکردي جانش به جان

 ...!بود فرستاده پاچه کله قابلمه يک کشی منت قدم اولين براي

 ....!نداشت امکان تر رمانتيک اين از يعنی

 فروشی گل گلهاي تمام همراه به مازراتی ماشين کشی منت براي قصه مرد.... رمانهايش توي

 قسمت را شانس وقتی دانست نمی.... چهپا کله قابلمه يک مرغی مهندس فرستادو می پيشکش

 ...!بود فرستاده سياه نخود دنبال را او کسی چه ميکردند

 ....!نميخواست چيز هيچ او از ديگر

 :گفت و گرفت است پري مامان به متعلق ميدانست که رنگ قرمز تفلن ي ازقابلمه روي

 .....!» خورم می پنير و نون جون عزيز »

*** 

 تنش پوستش روي بودو صابون و آب حاصل که کفهايی سبکی به شد سبک مدآ بيرون که حمام از

 ...نشست می

 از آب رسوب زير که دوشی و چرک و چرب هاي کاشی آن با افتاد اي دقيقه سه هاي حمام ياد به

 ....!چکيد می آب قطره قطره سوراخش

  

 برد سرش يباال يچيدوپ کوچک حوله يک الی... بود رسيده باسنش زير به آن بلندي که موهايش

 ...!بود شده شسته تميز مدتها از بعد که موهايی....

 :گفت خنده با آوردو داخل اتاق در الی از را سرش فرناز

 »....!رسيد ماهرت آرايشگر »

 ....!بود فرزانه... داد می را اش وعده عزيزجان که ماهري آرايشگر

 ....!ميگذشت هفته دو فقط و فقط آرايشگريش عمر از فرناز ي گفته به که
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 .....!نميگذاشت کم هايش نوه از کدام هيچ از جانش عزيز ديگر خب

 متصل نهايت بی به هايش وشوخی ها خنده که فرناز به رو و چرخاند حدقه در را چشمانش فرزانه

 :گفت غيض با بود

 پس توروحاال تا طوري چه....! شاهين بيچاره ؟...خندي می چی واسه...!کوفت...  مرض »

 » ؟.... موندم من....! نياورده

 :داد ادامه ميکرد نگاهش مردد کمی گردو چشمانی با که شيدا به رو سپس

 »...گرفتم ياد و بلدم ديگه که ابرو بند يه حد در خدا به نباش نگران جون شيدا »

 فشار از را اين سپرد فرزانه تواناي چندان نه دستان دست به را خود زدو جانی بی لبخند شيدا

 قبول قابل اما عالی چندان نه اش نتيجه نهايت در و....فهميد نشست می صورتش روي که نخی

 .... شد

 ....بود کرده مرتب دخترانه و نزده دست ابروهايش به حداقل

 :گفت و گذاشت رويش روبه و آورد رابيرون کيفش ته مانده باقی تومانی هزار ده اسکناس دو شيدا

 »....!حاهلل حاهلل پولش.... تو دستمزد اولين هم اين نکنه درد گلت دست »

 :گفت کردو نگاه تومانی هزار ده سبز اسکناس دو به ناباور فرزانه

 »....کردم برات جونم و دل با کاررو اين من ولی »

 :گفت و نشست لبهايش روي دلنشينی لبخند شيدا

  

 »....دادم وجونم دل با رو پول اين منم...  گلم ميدونم »

 .نکن بيدارم ناهار واسه خدا رو تو فرناز.....بخوابم يکم ميرم اجازتون با

 ميز روي از را اش مخملی کبوتر و....رفت اتاقش به فرزانه ناباور و متعجب چشمان ميان سپس

 :گفت بوسيدو را آن و برداشت تختش کنار
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 ؟....! نشسته کی بام روي جفتت آالن يعنی بود شده تنگ برات دلم

 ....!ظهرخوابيد از بعد تا و رفت فرو عيمقی خواب به کشيدو دراز تخت وير سپس

*** 

 کوتاه پا اقدس دستهاي اينکه تصور به خواب در او ميشد پايين و باال بازويش روي گرمی دست

 :گفت بيداري و خواب ميان شدو بيدار خواب از هراس به چرخد می بازوانش روي

 .....!» نزن دست من به اقدس»

 :گفت و برداشت را دستهايش فاصلهباال گرد چشمانی با نازفر»

 »؟....!کيه ديگه اقدس....  فرناز منم نترس »

 فرناز که اخمهايی با کشيدو بازويش به دستی ميزد بال پرو تلخش خاطرات در ذهنش هنوز که او و

 :گفت بود نديده روز آن به تا

 »....!نکن بيدار خواب از جوري اين منو وقت هيچ ديگه »

 :گفت کردو تصنعی خنده....  بود شيدا تند المعل عکس گيج هنوز که فرناز

 ؟....!ديدنت اومده شمشادي شاخ يه جون عزيز قول به پاشو »

 که بيچاره....! چشمه توي جوري بد خوشگلت و سفيد بازوهاي اون... بپوش هم بلند آستين بلوز يه

 در جا همين که بيافته دوشت روي پريشون موهاي و سفيدت بازوهاي اين به چشمش نظر يه اگه

 »....خدا بنده ميشه»  روح قبضه...» جا

 ؟....!کيست شمشاد شاخ از منظورش اونفهميد و رفت فرناز

  

 و....پوشيد هم بلند آستين بلوز يک کردو جمع سرش يباال گيره با را پريشونش موهاي حوصله بی

 ...انداخت سرش روي چادري آخر در

 ....!نداشت را اش عاشقانه هاي نجوا و مرغی مهندس ي حوصله
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 ديدکه را کسی رفت پذيرايی به بود شده آلود پف خواب فرط از که چشمانی با سر به چادر وقتی

 ...!نداشت اصال را او ي ديگرحوصله

 ...!بود داده» آيينه و آب »دختر لقب او به که همان...!  رحمانی رضا

 ....!بود کرده رديف برايش هم سر پشت ديگري بعد يکی را ها هندوانه و

 برسرش برف مانند شدو ريز ريز کوتاه پا اقدس وکثيف چرک دستان ميان هايش وعاشقانه

 ....! نشست

 به ميکرد نمايی خود آن ميان قرمز رز ايی شاخه تک فقط که سفيد رز گل دسته يک با حاال

 ...بود ايستاده احترامش

 :گفت و گرفت سمتش به ار گل افتاده سري با رضا

 ».....خانوم شيدا سالم »

 را آن و گرفت بودرا گرفته سمتش به که را گلی دسته حواس بی بود خواب ومنگ گيج هنوز که او و

 :گفت کوتاه و نرم یسالم از بعد و گذاشت ميز روي

 »؟.....!کشيديد زحمت چرا ممنون »

 هاي ابرو گره به چشم گوشه از نشست، می خوش جانش و دل روي محبوبش صداي که رضا

 قالی گلهاي مهمان چشمانش دوباره کندو آن از دل زحمت به سپس کردو يارنگاهی حالت خوش

 :گفت شدو

 ديگه وقت يه....  نکنيد بيدارشون هستند خواب که حاال گفتم خانوم عزيز به... نداره رو شما قابل »

 »....!ميشم مزاحم

 :گفت کردو اشاره مبل به دست با بود کرده خوش جا هايشابرو ميان اخم همچنان که شيدا

 »....بنشيند بفرماييد...  بودم خواب که بود وقته خيلی نداره ايرادي...  ميکنم خواهش »
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 :گفت و شدو بلند مبل روي از ميداد عصايش به را اش تکيه که حالی در جان عزيز

 شيطون که بخونم رو عصرم ظهرو نماز برم هم پيرزن من بزنيد هم با گپی يه جوونها شما تا »

 »....! ساعت اين به افتاد نمازم شدو ام پاپی امروز

 :گفت کردو فرناز به رو سپس

 قابلمه ته به آبش برگرده خريد از سروناز تا بزن خورشت اون به سري يه پاشو هم تو ننه فرناز »

 ....!» کن پاک رو ها نخود اون بعدهم....! نچسبه

 شيدا ي حواله چشمکی پنهانی نباشد مشهود چندان اش خنده کرد می سعی که الیدرح فرناز

 :پرسيد فروخورده هاي خنده ميان کردو

 »؟...! هارو سفيد نخود يا کنم پاک هارو سياه نخود کنيد مشخص دقيقا جون عزيز خب »

 :گفت جوابش زدودر نمکی با لبخند عزيزجون

 »....!بده انجام تمگف که رو کاري.... صلواتی پدر برو »

 که نشست شيدا روبروي دوباره دو آن ازرفتن بعد شدو بلند جايش از جان عزيز احترام به رضا

 :گفت و کشيد مرتبش ريش ته به دستی سپس و بود درهم هايش اخم همچنان

 رز گل شاخه تک اون شدو همراه آزادي شيرينی با که تون پاکدامنی و نجابت براي سفيد گلهاي »

 پر به درست شد هم تر رنگ پر بلکه نشد کم تنها نه وقايع اين از بعد که شماست به من اساحس

 »....!رزقرمز اين رنگی

 ....!کرد خواهد تجربه را زيادي رمانتيک لحظات رحمانی رضا همسر که ميکرد فکر خود با شيدا و

 ...داد ادامه نميشد جدا قالی گلهاي از چشمش حالی در آرام صدايی با رضا

 حس اين که روزي حتی و حسم از نامه توي.....! يانه رسيد دستون به من ي نامه دونم نمی »

 »... بودم نوشته گرفت پا قشنگ

 کاسب را رحمانی رضا هاي عاشقانه از سطر سه يا دو فقط اما....  بود رسيده دستش به که نامه
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 ....!بود نشسته سرش بر برف هاي دانه ومانند شده ريز باقی و بود شده

 ....!کشيد می باريک هاي جا به کار....بگيرد را رحمانی رضا هاي عاشقانه پی ميخواست اگر خب

  

 :گفت و گرفت تر محکم اش چانه زير را چادرش

 و لطف همه اين چطور نميدونم واقعا...  کرديد کمک بهشون چقدر که گفت وکيلم رحمانی آقاي »

 »....کنم جبران رو همراهيتون

 :گفت پرده بی کردو پرواز حرفش ميان دادوبه جرات خودش به رضا

 و کردم تعلل بار بک من... کنيد فکر بهم فقط...  نميخوام جبران من خانوم شيدا ميکنم خواهش »

 ي ساده کارمنده يه من...  بگم صادقانه بگذاريد....بيافته اتفاق اين نميگذارم ديگه دادم دستون از

 مالی وسعت خودش ولی ميکنه جا به جا هارو مشتري هاي پول شب تا بحص که کسی يه...  بانکم

 ....هستند مخالف کرده شوهر بار يک که دختري يه با ازدواجش با مادرش و وپدر... ! نداره چندانی

 ميکنم هرکاري شما به رسيدن براي...  هاشه بنده عمالا ناظره و شاهد که خدايی همون به ولی

 بهم فرصت يه... نگيريد تصميم عجوالنه ميکنم خواهش...ميريزم پاتون به رو زندگيم تمام....

 »... بديد

 ...شد کالفه سماجت همه اين از

 :گفت محترمانه شدو بلند جايش از

 نا ايی اسطوره عشق هيچ خاطر به بايد نه که هستند نايابی هاي گوهر مادر پدرو رحمانی آقاي »

 ..!بشن گرفت ديده

 بابت ممنون...بياوريد تشريف کنيد راضی رو خانوادتون نهايت در مادرو و درپ تونستيد وقت هر

 »....قشنگتون گلهاي

 آيينه و آب دختر:»  گفت خود با شدو تر محکم عشقش ريسمان حرف اين شنيدن با رحمانی رضا
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 »....داري هارو اين از بپش خيلی جنگيدن لياقت شک بی تو

*** 

 .... انداخت بودند شده چيده هم روي رديف به که رمانش کتابهاي انبوه به نگاهی

 ...کرد می زندگی ها هفته آن با و گذاشت می قصه هاي قهرمان جاي را خودش روزگاري

  

 شان روحيه تغيير براي عشقی شکست يا روحی بحران يک از بعد اش قصه قهرمان که رمانهايی

 خريد با و ميکردند سفر کيش ي جزيره به يا بردندو می پناه شمال رويايی و آنچنايی ويالهاي به

 ....!بخشيدند می بهبود را حالشان درمانی

 .....! ميرفتند دبی به تر سو آن کمی يا

 ..... بود شده خالص جهنم آن از که ساعت هشت و چهل از بعد او حاال و

 کرج ي حومه در هم آن پرستو متري شصت ي خانه.... داشت اعصابش تمدد براي که جايی تنها

 ....بود

 اوج به عشق با ميکرد فکر و...باشد خودش زندگی ي قصه قهرمان ميخواست که بود احمق چقدر

 ...!ميکند سير ابرها در ميرسدو

 :گفت خنده وبا گذاشت اش شانه روي دستی فرناز

 به متاسفم.... هستی اونجا هم جمعه و پرستو ي خونه ميري هفته آخر که شنيدم سروي مامان از »

 قبرستون راهی پرستو هاي غذا با که بود اين از بهتر خيلی....  مردي دارمی طناب با اگه رمنظ

 مرغه خانوم که ميکنه درست مرغ يه برات شب فردا ميدم قول...بري باقی ديدار سمت به و بشی

 »....!ميکنه باهات پرسی احوال يه و ميشه پا شدن سرو از قبل

 ..!.نداشت تمامی فرناز هاي لنترانی

 ...داد ادامه ميخنديد که حالی در سپس
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 ميرسه روحت به ملت ي فاتحه و است خوشمزه پرستو حلواهاي... ها نباشی مردنت بعد نگران »

 .....!شادروان

 ... افتاد پرستو افتضاح پخت دست ياد به شيدا

 که اين از لقب فرناز قول به... ميکرد درست غذا خودش و....ميگرفت دست به را عمل ابتکار بايد

 ...! شود قبرستان راهی

*** 

  

 چپش ي شانه روي را آن کردو محکم را آن انتهاي رنگی قرمز کش با هم باز و بافت را موهايش

 ....انداخت قلبش نزديک جايی

 لبهايش روي رنگی صورتی رژلب آخر در و کشيد بلندش هاي مژه روي بار چند را ريمل برس

 ...نميشود پاک بخوري غذا اگه حتی ميگفت ميکردو را تبليغش کلی فرناز که نشاند

 کادو برايش ديروز شاهين که حريري سبز بلوزي با و داشت دوست کهنگی باتمام را جينش شلوار

 ....داشت دلنشينی هماهنگی بود خريده

 دوران يادگار که عطري نشاند خودش روي به عطر »پيس پيس »چند فرناز قول به مدتها از وبعد

 استفاده آن از خساست با بودو خريده هايش توجيبی پول کردن جمع بعد و بود اش درسهم خوش

 ...!ميکرد

 :گفت کرده اش روانه واهلل و قول او ديدن با شدو اتاقش داخل سروي مامان

 ».....ميشی تر خوشگل روز به روز ماشااهلل »

 مامانش و ميرفت باال ديوار از سوسکه» :ميگفت هميشه که افتاد جان عزيز المثل ضرب ياد به او و

 »....مادر برم بلوريت پاي و دست قربون الهی گفت

 : گفت نشاندو لبش بر شيرينی لبخند
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 »....خانوم سروناز ميبينه خوشگل چشمات »

 :گفت و گذاشت رويش پيش مشکی ايی کيسه و نشست کنارش تخت ي لبه روي سروي مامان

 هنوز که بابات.... کرديم خالی رو پشتت باشيم، پشتت بايد که وقتی... کرديم جفا حقت در مادر »

 ».... ميکنه واسطه هی رو بينوا من.... کنه نگاه تو چشماي توي نميتونه

 :گفت و کرد اشاره مشکی پالستيکی ي کيسه به دست با سپس

 دست اون از ريالی به... ميگرفت زمين زير کرايه بابت ازت آقاجونت مدت اين تمام که پوليه اين »

 فکر...  داشتم نگه برات و کردم داري امانت منم....دارم نگه برات تا من دادبه می رو تمام و نزده

 پی حواسش مدت تمام آقاجونت...  کشيدي زحمت چقدر پول اين براي که نديدم بودم کور نکن

 در قبلی شرکت ناو از وقتی.... ميکنی کار کجا که ببينه دور از تا فرستاد می رو شاهين و بود تو

 اين شايد کرد فکر و شد راحت خيالش شدي کار به مشغول خان داريوش پيش رفتی اومدي

  

 به شوهرش.... بستن دخترش به تهمتی چه اينکه از غافل.... کنيد رجوع بهم دوباره که بشه سببی

 »....داده طالقش همين خاطر

 ميان به محترمانه داشت را روحش ي شکنجه حکم برايش تلخ لحظات اون به بازگشت که شيدا

 :گفت آمدو سروي مامان حرف

 »... هستم شما پيش من که مهمه آالن سروي مامان »

 :دادگفت هل سمتش به کند باز را درش آنکه بی را پول کيسه بردو دست سپس

 که هرجور ترش مادرحالل شير از بگو بهش من قول از آقاجون بده رو پول اين سروي مامان »

 »....کردم باز خونه اين از گره يه منم کنم فکر بگذاريد... کنه خرجش داره دوست

 کردو پاک را اشکهايش دست پشت با بود نشسته بست مشکش دم اشکهايش که سروي مامان

 :گفت
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 بابات که توجيبی پول اين بيا حداقل.... مادر ببينی زندگيت از خير و بشی خير به عاقبت الهی »

 يکم ها روز اين بالش و دست ناقابله... ،بگير بده بهت نميشد روش دشخو و فرستاده برات

 بده نتونست تومن پنچاه از بيشتر فشاره تحت باال برده رو اجاره مغازه صاحب وقتی از.... تنگه

«.... 

 افتاد کيفش ته تومان هزار پنج ياد به و انداخت نگاهی توانی هزار ده سبز اسکناس تا پنج به شيدا

 :وگفت

 يکم.... ميگرفتم حقوق و ميکردم کار اتفاق اين از قبل نرفته که يادتون..  دارم پول سروي مامان »

 ...» سرکار ميرم بازم بشه بهتر روزم و حال که

 :گفت آوردو داخل در الی از را سرش و کشيد گردن فرناز که بود نرسيده انتها به اش جمله هنوز

 »... کرج بري که دنبالت اومده محمود آقا بدو شيدا »

 :گفت خنديد می سرخوش همچنان که حالی در سپس

 که توست نوبت شنبه يک و شنبه بردي در به سالم جون پرستو پخت دست از اگه شادروان »

 »....بشوري رو ظرفها

  

 جان عزيز سر به سر بار اين که شنيد می را فرناز هاي خنده صداي ميشد خارج حياط در از وقتی

 .!...گذاشت می

*** 

 تصور به و نديد را شيدا اما انداخت اطراف با گذرا نگاهی نيم نشست مبل روي معذب داريوش

 :گفت باشد آهسته صدايش داشت سعی که حالی در است اتاقش توي اينکه

 برگشتندبا سرکارشون از فتحی آقاي وقتی ميخواستم.... شدم مزاحمتون که ميخوام معذرت »

 رو من شرمندگی اميدوارم...  باشيد داشته حضور همگی ميخواستم قعوا در... کنم صحبت ايشون
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 ....بپذيريد رو من خواهی عذر کنيدو قبول اومده پيش اتفاقات بابت

 حکمی چه براش مرد يه ناموس و غيرت که ميدوند هستندو مرد هم شاهين و فتحی آقاي

 »؟...!داره

 :گفت... بزند حرفی شوهرش اينکه زا قبل و نازک چشمی پشت کردو ترش روي خانوم سروناز

 اين اساس بی تهمت يه خاطر به فقط من دختر سرنوشت اومدبا می خوش خدارو خان داريوش»

 »... کنی بازي جوري

 :گفت فقط و انداخت زير به را سرش تر شرمنده داريوش

 حق من به داشتيد خبر ببينی بد اين ي ريشه از اگه ولی...کردم اشتباه من...  شماست با حق »

 »....ميداديد

 :گفت و گرفت را ميانه بود آگاه او اول زن خيانت ماجراي از که عزيزجان

 خودش واسه هم قامت سروبلند اين خرهباال... برگرد راضی و نرو قاضی به تنهايی جان سروناز »

 که نيست چيزي مرد غيرت ميگفت شوهر خدابيامرز... بدونيم ما نميخواد دلش که داشته داليلی

 ».... داد قلقلکش بشه

 :داد ادامه کردو داريوش به رو سپس

 می مشورت بزرگتر دوتا با و گرفتی می رو قضيه پی بايد و کردي خامی هم تو جوون هرچند »

 بد نامش به رو بقيه شد بد که يکی باشه يادت....  ننه عقليه سري هر توي خرهباال....کردي

 »....  تره پاک گل برگ از جسمش و روح من شيداي.... نميزند

  

 : گفت فتحی آقاي به دادورو تکان تاييد عالمت به را سرش داريوش

 نزديک شيدا به بديد اجازه فتحی آقاي...  کاري ندونم و خامی پاي به بگذاريد کنيدو بزرگی شما »

 »...بيارم بدست رو دلش دوباره و بشم
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 :گفت و کشيد صورتش به دستی فتحی آقاي

 به هم حاال گرفتم سخت بهش خيلی و نکردم پدري حقش در من شما طالق بعد انخ داريوش »

 شرمندگی اين بار که زمانی تا حداقل....  کنم دخالت بچه اين زندگی توي که نميدم اجازه خودم

 خالی رو پشتش اگه....روبکنيد کار همون بگن جان عزيز هرچی... ميکنه سنگينی دوشم روي

 حسادت چوب ام بچه و افتاد نمی اتفاقات اين از کدوم هيچ...!نميشد کردن کار به مجبور نميکردم

 ....نميخورد رو ديگه يکی

 ميشه رد بغلش از يکی و خوابه هروقت که گذشته بچه اين به چی شده خراب اون توي دونم نمی

 توي بره خوابه وقتی نداره جرات کس هيچ ؟...!ميشه بيدار خواب از عرق غرق صورتی با هراس به

 اومد کار سر از غروبی دم محمود آقا يعنی پرستو دوستش ي خونه رفته هم آالن....  اتاقش

 »...بگه عزيزجان هرچی هم حاال....بشه عوض هواش و حال شايد بره گفتم... دنبالش

 :گفت کشيدو چادرش پر به دستی جان عزيز

 شاخ يه....  بدونی بايد قامت بلند سرو که هست حرفهايی يه...  سروناز دخترم ي اجازه با »

 شاخ اين....  خونمون بود اومده فطر عيد که آقايی همون رحمانی رضا اسم به هست شمشادي

 کنی فکر که اين نه ميگم رو ها اين... !  نيست هم بيا کوتاه و نشسته شيدا پاي رقمه همه شمشاد

 اين نهايت در...  بياد ردستتکا حساب تا گفتم.... ها ميکنم گرمی بازار ام نوه ي واسه دارم

 بی و تو جانب از رو صدمه بيشترين چون... بکن رو تالشت توهم.... ميکنه انتخاب که شيداست

 پا به آهنی کفش بايد دلش رضايت براي....  ديدم من که شيداي اون ولی... خورده تو اعتمادي

 »....ميدان اين و گوي اين حاال....ننه کنی

 ....بناکند بلندتر را همتش نردبان بايد بلند ماه آن به رسيدن رايب ميدانست داريوش و

*** 

 .... رسيد پرستو ي خانه همان يعنی دلگشا باغ به وقتی
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 دستش به چاقو يک و نشاند آشپزخانه صندلی روي را او... شد مواجه پرستو نظير بی استقبال با

 و...  گذاشت فصل ميوه ظرف يک مه دستش کنار... بگيرد پوست زمينی سيب برايش گفت دادو

 خلوتشان مزاحم کسی تا بست را آشپزخونه در سپردو محمود به هم را شيطون حسين امير

 ....!نشود

 :پرسيد بشکند را ميانشان سوکت اينکه براي کردو بود شده حرف کم که شيدا به نگاهی پرستو

 »؟....کنی رچيکا ميخواي ؟... داري تصميمی چه ات آينده براي خانوم خب »

 : گفت و ريخت سبد درون را شده خورد هاي زمينی سيب شيدا

 خدا... شد پرتاب آزادي ورزشگاه به ام رتبه که پارسال... بياد در ها رتبه و کنکور جواب منتظرم »

 نيلی سقف اين زير خرهباال... کار دنبال ميرم هم مدت اين توي... کنه خير به رو امسال خودش

 نکردي شرکت کنکور امسال چرا تو....!ديگه گرفته نظر در »قسمتی و روزي» يه منم ي خداواسه

 »؟...رفتی در دادن جواب زير از جوري يه پرسيدم بار هر

 :گفت کشيدو ميز روي فرضی هاي خط دست با و نشست مقابلش صندلی پرستوروي

 »؟...!!ميکنی دعوا بگم اگه آخه »

 :پرسيد کنجکاو سپس و متعجب اول شيدا

 »؟....!بکنم کاررو اين چرابايد وقت اون »

 سعی که صدايی با کند نگاه شيدا چشمان به آنکه بی کشيدو دندانهايش زير به را لبهايش پرستو

 »ام حامله من آخه» : گفت نرم بدهد قرار تاثير تحت را شيدا داشت

 دادو وله سمتش يه را شده خورده هاي زمينی سيب سبد سپس شدو گرد چشمانش اول شيدا

 :گفت

 حسين امير گذشته اون از ؟ بدي تحصيل ادامه ميخواي کی پس...! پرستو نکنه ات خفه خدا »



 

 509 

 »....نشده دوسالش هنوز کوچيکه

 :گفت و گذاشت شيدا جلوي ميوه ظرف پرستو

  

 که.... محمود سر زير همش نبود من تقصير خدا به....  بخور ميوه بيا... نخور حرص برم قربونت »

 شد جوري چه که کنم تعريف اولش اول از ميخواي....! نداره تمومی هاش هيجده مثبت ذهبالم

 »؟....!کنم تعريف برات برم قربونت آره.... شدم حامله که

 :گفت شدو شير ديد را شيدا لبهاي روي ي خنده که پرستو

 »....!ميشی گير غافل بيشتر بشنوي رو بعدي خبر تازه»

 :گفت نشده محو شيدا لب روي دلبخن تا سريع تندو وبعد

 ».... اينجا مياد فروغی مهندس هم ديگه ساعت نيم تا »

 با کردو باريک را هايش چشم نداشت اعتماد بود شنيده که آنچه و هايش گوشش به که شيدا

 :پرسيد ترسناک کمی البته و آهسته صدايی

 »؟....!نشدم متوجه درست کن تکرار رو حرفت ديگه بار يه پرستو »

 :گفت زده شتاب تندو باشد شده دستگير پليس توسط دزدي ارتکاب حين گويی که پرستو و

 !حسين امير جون به اصال ميگم راست شيدا جون به... نداشت خبر روحم من خدا به »

 هم بعد... دعوتی ما ي خونه رو امشب که ميشه متوجه اونجا... شما ي خونه ميره مهندس انگاري

 خدا به....ميگيره محمود از رو اينجا آدرس و ما ي خونه بياد ميخواد ميگه و هميزن زنگ محمود به

 ناراحت برم قربونت رو خودت توحاال.....!خدا ي بنده کرد گير رودربايستی توي هم محمود

 »؟...ميشه... کرد بيرونش خونه از شه نمی خداست حبيب مهمون خرهباال....نکن

 :تگف کشيدو اش پيشانی به دستی شيدا

 هوا تاريکی از قبل کاشکی.... باشه مراد که نيست نطلبيده اماآب....  خداست حبيب مهمون »
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 »...تهران ميگشتم بر ميگفتی

 :گفت و برداشت آشپزخانه صندلی ازروي را چادرش خانه در زنگ صداي با پرستو

 اين از تر محکم من شيداي بريم بيا پاشو حاال.... فهميدم تازه منم حسين امير جون به »

 »...حرفهاست

 ...ميدهد جا بغلش زير زور به را هندوانه اين اش خوشی دل براي فقط پرستو که ميدانست او و

  

 .....!بود شکسته ها اين از پيش خيلی او

**** 

 می دزديده او از که نگاهی و بود شده مرتب که حالتی خوش ابروهاي وگره کبوتر ديدن با داريوش

 پرستو سالم متوجه که بود او ي خيره آنچنان و... آمد در پرواز به او سمت به ايمانش و دل...شد

 ....نشد

 و گرفت داريوش از را داشت رنگی سبز در که شيرينی بزرگ ي جعبه زدو نرمی لبخند محمود

 :گفت

 »؟...!کشيديد زحمت چرا اومديد خوش »

 :گفت پرستو به رو و انداخت زير به را سرش بود آمده خود به تازه شيدايی همه اين از که او و

 »....شدم مزاحم موقع بی شرمنده خانوم سالم »

 تردد ميان در يکی بودندو افراشته بر را اعتصاب پرچم اش سينه ميان هايش نفس که شيدا

 تاتی تاتی گاهی و پا و دست چهار گاهی را حسين دادوامير زدن پلک کوتاهی به یسالم ميکردند

 شيدا که کرد تابی بی آنقدر عاقبت و نشست مبل روي و برداشت زمين روي از را ميرفت راه کنان

 ....!گذاشت زمين اورا

 :گفت محمود به رو نخورد سر کبوترش سمت به نگاهش ميکرد سعی که داريوش
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 اتوبان ترافيک اين با هم اون... سختيه خيلی کار تهران به کرج از روز هر آمد و رفت حقانی آقاي »

 ».... کرج

 :گفت کوچکی لبخندي با و انداخت پرستو به نگاهی محمود

 »....کرد نميشه کاريش ديگه داره خرج وبچه زن مهندس آقاي »

 :گفت نوشيد را شربتش از ايی جرعه داريوش

 وگرنه...  تنهام دست خيلی اومده پيش شرايط اين با ميدونی رو شرکت شرايط که خودت »

 هم ات خونه به و... بشی مشغول اونجا تا کرج کارخونه داري حساب قسمت ميکردم منتقلت

 ...» باشی نزديک

  

 :گفت کردو شناسی قدر نگاه محمود

 پا يمن که بود سعادتی هم امشب...داشتيد لطف من به ها اين از بيش شما مهندس نفرماييد »

 »....شده ما نصيب دارم دوستش خواهرم مثل که عزيزمون مهمان قدم

 :گفت و کرد اشاره پذيرايی کنار گوش چهار وچکک ميز به پرستو

 »....بيا لحظه چند يه هم شما جان محمود شام ميز سر بفرماييد جون شيدا ، مهندس آقاي »

 برود که شد بلند جايش از بياندازد مرغی مهندس به نگاهی آنکه بی شيدا محمود و پرستو رفتن با

 خودش فقط که گونه نجوا چنان و ايستاد اش قدمی دچن در رساندو او به را خود آنی به داريوش....

 :گفت شنيدند می شيدا و

 »....!ببينمت سير دل يه بگذار انصاف بی.. بنده نفست به نفسم جوجه »

 سرويس سمت به..... برگرداند را رويش و رفت پس قدمی بشکند حرمتی آنکه بی شيدا بازهم و

 ....رفت بهداشتی

 در پرواز به مشامش از کبوترش خوش بوي مبادا تا بود کرده حبس را هايش نفس داريوش و
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 ....!آيد

 دستی شود بلند جايش از بود مانده کم گذاشت ميز روي پرستو که پري شکم مرغ بود فرناز با حق

 ....!دهد تکان مهمان براي

 تباف هنوز کردو فوران شکمش از »آبه خون» کرد فرو بينوا مرغ شکم داخل را چنگال که محمود

 يا جو عدد يک به اگه فرناز قول به که بود آبکی آنقدر هم سوپش...  بودند ونپخته خام آن هاي

 ....!کشيدي می هورا و ميزدي دست يابد رسيدي می فرنگی نخود و هويج احيانا

 :گفت و برداشت را سوپ و مرغ شرمنده پرستو

 ....نيستم وارد همين براي نکردم کار فر با زياد نيست آخه....  نپخته زياد کنم فکر ببخشيد »

 که ميکنه درست املت يه جون شيدا خونه آشپز توي ببرم رو مرغ و سوپ ظرف من تا عوضش

 »؟....!شيدا نه مگه.... بخوريد هم رو انگشتاتون

 :گفت شدو آشکار لبخندش پيشنهاد اين با کند پنهان را اش خنده داشت سعی که داريوش

  

 »....نظيره بی بگم بايد داشتم گيد می که رو املتی اون ي تجربه من »

 .کرد کامل دلش در را جمله بقيه بعد و

 »ميشه وپايينباال اخمی هر با شده گره ابروش خم به دلم و نظيره بی که خودش مثل درست »

 امکان بيشتر اين از اعصاب تمدد يعنی....! شد نوشته پايش به مهمانی شب شام اينگونه و

 ...!نداشت

*** 

 ...! نداشت تمامی فردش به منحصر نوع از هم آن پرستو هاي پيشنهاد

 ترافيک يک از بعد....داشت کم را کرج سد نزديک جايی رودخانه کنار علمی گردش يک فقط

 :گفت خستگی ايستادوبا جاده کش سينه در جايی محمود سنگين
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 »رسيديم.... رودخونه از هم اين حب »

 روي که حسينی اميري شيداو به کشيدو گردن ماشين پشت تسم کردوبه خم را کمرش پرستو

 :گفت کردو نگاه نداشت قرار و آرام لحظه يک پاهايش

 بري بايد.....ميکشه نفس اصال و ميشه زنده روحت....ميشی عاشقش ببينی رو اينجا شيدا واي »

 » ميگم چی من بفهمی تا رودخونه کنار

 :گفت و گرفت شيدا از را حسين امير ودمحم.... سرش پشت هم شيدا شدو پياده سپس

 »...من به بديش...کرد اذيتتون اينجا تا شرمنده »

 اين از هم خروشش و جوش صداي و داشت جريان خروش پر دره در که ايی رودخانه به شيدا

 و سياه غلتان سنگهاي از بود پر بسترش در که ايی رودخانه کرد نگاه شد می شنيده مسافت

 بر سر برگ و پرشاخه اما کوتاه قامتی با درخت چند ديگريش سمت در و....تدرش ريزو سفيدو

 ... بودند برده فرو رودخانه

 :گفت پرستو به کردورو دره به نگاهی باال از شيدا

 ...» پايين بريم دره اين از که نيست درست تو وضعيت اين با پرستو »

 : کردوگفت اشاره جاده سوي کنارآن درخت تک به سپس

  

 ».....!اونجا بريم نيومده کسی تا تونيم می ها قشنگه هم درخت اون ببين »

 :گفت بايستد پا يک روي تا نداشت پا اصال مرغش که پرستو

 سبد يه.... بشه منفجر بخورم تکون اگه که...!  ندام قورت که اتم بمب ديگه نکن تنبلی شيدا »

 ....!» مياره محمود رو اون بازم که سينح امير ميمونه.....! مياره محمود که ديگه، خوراکيه

 ميداد تکان اطراف به را وسرش خنديد می که حالی در و برداشت ماشين پشت از را سبد محمود

 : گفت
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 »....ميبرم رو حسين امير سبدو اندازو زير منم پايين بياييد آهسته پرستو شماو خانوم شيدا»

 :گفت شوهع نازو زدو پيروزيش اين به فاتحی لبخند پرستو

 ....!» وقت يه نشی خسته جون محمود »

 :گفت مردانه گذاشت می چشمش روي را پرستو ادعاي و ناز که محمود

 » فينقلی اون و باش خودت مواظب شما جونم نه »

 :گفت و کرد شيدا به رو سپس

 ....» باشه ما بچه و زن به حواستون لطفا خانوم شيدا »

 :گفت کردو نگاه دارش اشنهپ هاي کفش به شيدا رفت که محمود

 کتونی يه ميگفتی حداقل.... ميگذاري تفريحی و عملی برنامه که تو خب نکشتت خدا پرستو »

 »...پايين رسم نمی صبح تا که ها کفش اين با ميپوشيدم

 :گفت کشيدو را دستش پرستو

 »....  زنند نمی غر اينقدر که حامله زن به بابا اي »

 :گفت تهديد لحن با و گرفت را وپرست دست ناچار به شيدا

 بياي ميتونی ببينم ميکردم ولت جا همين وگرنه من دست سپرد تورو محمود آقا که حيف »

 »....!پايين

  

 اين وتلفات....شدند سرازير دره سمت به قدم به قدم به گرفت را شيدا دست کنان خنده پرستو

 به که آستينش پارگی کردو سقوط رهد قعره به که بود شيدا مانتوي ي دگمه سه پيمايی دره

 ...!بود پرستو مانتوي وسيع پارگی کردبودو گير ايی درختچه

 ....!نميشود اين از بهتر روزگارت باشد سرخوش آدمهاي از پر را اطراف وقتی ديگر خب

 شده داغون و ودرب پاره و گلی هايشان مانتو...! باشند برگشته توران جنگ از گه گويی آنها و
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 .!..بود

 :گفت کشيدو آسودگی سر از نفسی آنها ديدن با محمود

 ....!» پايين رسيديد سالم شکر رو خدا »

 :گفت خنده با کردو نگاهی آنها داغون و درب مانتوهاي به سپس

 »....!!!ميديد صدمه اين از کمتر گشتيد برمی جنگ از »

 ... !بود دره ازاين صعود و برگشت به فکرش تمام وشيدا

**** 

 ....! داشت را زيبايی همه اين ارزش سختی همه آن راستیب و

 صدايی با رودخانه به رو و....شست روان آب پاکی با را اش گلی دستهاي و نشست رودخانه کنار

 ....» ببري خودتت با بشوري رو من تلخ خاطرات ميتونستی کاشکی» :بلندگفت

 بود نزديک خوردو ليز پايش چنانآن شد بلند جايش از هراس يه سرش پشت ايی سايه ديدن با

 .کند سقوط رودخانه درون که

 روبرويش که جين شلوار و کوتاه آستين آبی سفيدو خانه چهار پيراهن يه با بود مرغی مهندس

 ....ميکرد نگاه لبش ي گوشه لبخندي با خيره بود ايستاده

 خوب خاطرات برات جاش به... ميخرم جون به خودم رو تلخت خاطرات دونه دونه بدي اجازه اگه »

 »....سازم می

 ....ميشد ظاهر آسمان از يکباره به هربار که داشت بال گويی براستی مرغی مهندس اين خب

  

 سمت به حالی در و گرفت مرغی ازمهندس دادوروي آشکار خشمی به را جايش وحيرت تعجب

 :گفت ميرفت مخالف

 »....!ميدند قرار شده انجام عمل توي بار هر رو من که ميکنند بدي بسيار کار پرستو و محمود آقا »
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 :گفت کردوآرام سد را راهش قدم يک با داريوش

 ...ميام هم من گفتم پيکنيک بيان ميخوان فهميدم وقتی ديشب...  ندارند گناهی ها خدا بنده اون »

 !».... نزند بهت حرفی کردم خواهش ازشون نزدومن حرفی من حرف روي حقانی بيچاره

 نمی دهنش توي نه محمود که گفت می درست پرستو....بود جمعی دست توطئه يک ينا خب

 ...چرخد

 ....بود زده غيبشان حسين امير و محمود پرستوو کرد نگاه رودخانه کنار شده پهن بساط سمت به

 :گقت و گرفت را کبوترش نگاه رد داريوش

 »....ندبرگرد و بزنند چرخی يه ميرن گفتند تو ترس از ها بيچاره »

 بکشد سر جا يک را رودخانه تمام آب ميخواست دلش...آمد نمی در خونش ميزدي چاقويش شيدا

 ....شود خاموش درونش آتش بلکه تا

 ....کرد او به را پشتش و نشست سنگی تخته روي داريوش حضور به اعتنا بی ناچار به

 و آهسته و نشست شصورت روي گرمش نفسهاي که آنچنان برد او گوش زير را سرش داريوش

 :گفت نرم

 که بگم جوري چه جوجه... مجنون نام ميشد افسانه کجا.... مجنون کام ميدادليلی اگر »

 »....پشيمونم

 که حالی ودر برداشت عقب به قدم يک داريوش که آنچنان شد بلند جايش از آنی به شيدا

 :گفت بود رودخانه کنار سنگهاي روي چشمهايش

 »....نگذاشتيد برگشت براي پلی هيچ ديگه.... بکنيد نگاهی يه سرتون پشت به مهندس آقاي »

  

 انتهاي و... برداشت برود ميخواست بودو کرده او به را پشتش که شيدا سمت به قدمی داريوش

 لبهايش به و گرفت دست در را بود آمده بيرون شالش زير از که را کبوترش ي شده بافته موهاي
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 :گفت و بوسيد کردو نزديک

 »؟....!کنم می پيدا رو آسمونت توي پرواز لياقت کی سياه رو منه.... من کبوتر »

 خارج مرغی مهندس دستان ازحصار را موهايش و برگشت سمتش به شده گره ابروهاي با شيدا

 :گفت کردو

 »....وقت هيچ کن فکر شما »

 ذهنش از را سمومم افکار کرد سعی و داد تکيه درخت به و رفت شده پهن بساط سمت به سپس

 ...کند دور

 نشانه رودخانه سمت به ريزه وسنگ نشست سنگی تخته روي رودخانه کنار جا همان داريوش و

 ...رفت

 کفش بر عالوه بايد بياورد بدست دوباره را کبوترش دل اينکه براي بود شيدا جان عزيز با حق

 ....!ميپوشيد هم زره آهنی

 جمع نخورده ، خورده پرستو و محمود شرمندگی و شيدا رهمد هاي اخم و داريوش سکوت در ناهار

 ....شد

 :ميگفت حوصلگی بی با شيدا ميگذاشت پيش قدمی دلجويی براي پرستو بار وهر

 »....نيست مناسب اصال روحيم شرايط ميکنم خواهش پرستو »

 :بازکندگفت را صحبت سر طريقی به ميخواست دلش بود شرمنده که محمود

 رو دواطلبيتون شماره اگه سايت روي ميگذاره رو ها رتبه سنجش سايت امشب خانوم شيدا »

 »....کنيم نگاه رو سنجنش سايت خونه رفتيم هستيد حفظ

 :گفت صادقانه بود خيره آباد ناکجا به نگاهش حالی در آرام صدايی با شيدا

 »....ميکنم نگاه هخون تهران ميرم.... نميشم مزاحمتون ازاين بيشتر ديگه اما حفظم رو شماره »

 :گفت ديد را او آشکار و واضح دلخوري که محمود
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 که فردا بمونيد....پرستو دوست تا هستيد من خواهر بيشتر شما خودتون ي خونه...  چيه مزاحمت »

 »....!تهران ميبرمتون شرکت ميرم

 کردو دنگاهیبودن حرکت حال در ديدش افق در درست آسمان در که ايی پاره تکه ابرهاي به شيدا

 :گفت کشيدو عميقی نفس

 مجبور زندگيم خرج وبراي بودم مستاجر سال يک حدود چيزي من نرفته که يادتون محمود آقا »

 پنج و تاچهل اوقات گاهی جويی صرفه براي ازظهر وبعد...کنم تايپ فقط ظهر از بعد تا صبح بودم

 بياستم خودم پاهاي روي که داد ياد مبه زندگی سال يک اين... بياد اتوبوس تا بنشينم هم دقيقه

 دستم توي چيزي آبروم و حيثيت و خودم از دفاع براي که روزهايی.... هاش سختی تمام با

 »....نداشتم

 شيدا ي هرجمله با که بود داريوش با سخنش تمام و ميگفت محمود به هارارو اين شيدا

 ...ميشد گره درهم بيشتر مشتهايش

 می قلبش روي را کبوترش ي گذاشته زمين بارهاي داريوش و دشو سبک بارش تا گفت می

 ....!گذاشت

 ....!ميکرد نرم پنجه و دست زندگی با کبوترش بود ور غوطه شکهايش ميان او که روزهايی

 در وداريوش....بود تر گزنده ترو تلخ فرياد از سکوتش که ها ونگفته ها گفته از بود پر آنقدر شيدا

 .ميکرد نگاه بود خيره نامعلوم ي نقطه به که او به چشمی زير گاهی و....ميکرد همراهيش سکوت

 خواب به بست را هاش چشم بود پهن آن زير بساطشان که درختی بر تکيه با عاقبت شيدا و

 ...رفت

 نکند بيدار را او صدايش و سر با حسين امير اينکه براي ديدند درخواب را شيدا که ومحمود پرستو

 ...رفتند اطراف به زدن قدم سپردندبراي يوشدار به را بساط
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 با و نشسته خوش صورتش روي که مويی ي حلقه و بود پايش گريز کبوتر تماشاي محو او و

 ...!ميخورد تاب باد پيچش

 ... کند تماشا را او حرف بی بنشيندو ها ساعت ميتوانست

  

 بی شدو بلند جايش از سهرا به شيدا که کند نوازش را مو حلقه تا برد دست و نشست کنارش

 :گفت حواس

 »؟....!نزن دست من به اقدس »

 ».....!نترس منم» :گفت متعجب داريوش

 اما آهسته صدايی با....خواب هنگام شيدا هاي پريشونی افتادو فتحی آقاي حرفهاي ياد به سپس و

 :پرسيد محکم و جدي

 »؟.....کرد اذيتت کسی زندان توي شيدا »

 ... شد جمع خودش در کشيدو عقب کمی ارادي غير طور به...! بود خواب منگ و گيج هنوز که شيدا

 گياهی: آشتی و قهر گل...( ميشود جمع خود در کوچک لمسی با که آشتی و قهر گل مثل درست

 )ميشود جمع برگهايش کردن لمس با که حساس

 لبهايی و شده هخير او به ديدکه تيره ايی قهوه چشم دو رويش شدپيش تر هوشيار که زمانی و

 ....!لبخند بدون

 .... کرد تکرار جديت اما نرمی با بردو تر نزديک را سرش کمی بار اين داريوش

 »؟....!کرد اذيت کسی زندان توي من ي جوجه »

 ...!افتاد چرخيد می بدنش روي هرز که هرزي دستان و کوتاه پا اقدس ياد به يکباره به شيدا

 ....افتاد شماره به هايش نفس

 مسلخ به چنين اين روحش اما... برود مرگ سکوي روي اعدام طناب با بارها و بارها بود حاضر
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 ...!نبرند

 سرش....ميچرخيد تاب بی حدقه در ترس از که چشمانی و ديد را کبوترش مات نگاه که داريوش

 :گفت گونه نجوا تر آهسته بردو تر نزديک را

 »....گذارم می چشمم روي هات غصه تمام با رو تو... گذشته بهت چی بگو من ي جوجه »

 به را سرش و بست را چشمهايش.... ميکرد دوره را تلخش خاطرات... بدهد جوابی آنکه بی او و

 ....!ميکردند پرواز ذهنش از ها تلخی کار اين با گويی... داد تکان اطراف

  

 قلبش روي ها ناگفته اين اندوه او وبراي ميبرد رنج ايی ناگفته از کبوترش ميدانست داريوش و

 .داشت دماوند کوه وسعت به سنگينی

 کشيدو پس را دستهايش شيدا آنی به که گذاشت او ي کرده يخ دستهاي روي را دستش آرامی به

 :گفت تندي لحنی با

 »....!نزن دست من به »

 ميلرزيدندروي که زانوهايی با...رفت رودخانه سمت به کفش شدوبدون بلند جايش از سپس

 ....نشست می سختی جسم روي پايش گاهی و ميداشت بر قدم سنگها

 :گفت امادرمانده بلند صدايی با و برخاست جايش از داريوش

 خراب اون توي بگو ميدم قسمت ميپرستی که خدايی همون به.... قسم مقدسات رو تو شيدا »

 پشيمونم نامرد منه گمب جوري چه آخه...  ميکنه ام خفه داره تو هاي غصه...گذشته بهت چی شده

 »...!نفسهات بنده نفسم و

 به را اش اشاره انگشت و ايستاد اش قدمی چند در و برگشت را رفته راه و ايستاد ايی لحظه شيدا

 دار خش و شکسته صدايی بودو نشسته آن روي اشک حلقه يک که چشمانی با و گرفت او سمت

 :گفت
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 ميکنی خفه تورو داره که هايی غصه اين...!  تهنرف که يادت.... شکاک و دل بد مهندس آقاي»

 ...!گذاشتی من دل روي خودت

 غيرتت روي که رو ها فيلم و ها عکس اون پی بار يک فقط... بار يک فقط کردنم طرد جاي به اگه

 ... ميخورم رو اطرافيانت ي کينه و حسادت چوب دارم فهميدي می و ميگرفتی ميکردو سنگينی

 ...!نبود ينا آالن من وروز حال

 خفت دردغيرت که... ميگم غيرت خوش باشه ؟.... گذشته بهم چی که بدونی داري دوست خيلی

 »...!نکنه

 ....باريد می باريدو می چشمانش و بود رسيده اوج به صدايش شيدا

 ...داد ادامه بود بسته را نفسش راه که بغضی هايش هق هق ميان سپس

  

 نظر به شده خراب ميگی بهش تو که اونجايی توي...  کن گوش خوب غيرت خوش مهندس پس »

 دختر دنبال چشمش و... نميکرد رحم کبير و صغير به که بود کوتاه پا اقدس يه.... دنياست ته من

 ....ميچرخيد جوون هاي

 »؟....!بدم توضيح برات تر واضح ميخواي يا.... که ميگم چی ميفهمی

 .....آجر به آجر... شد ويران و ريخت فرو داريوش

 ....ميباريد پروا بی که بود چشمانی مات و

 ....داد ادامه دار خش صداي همان با....بودند گرفته جان تلخش لحظات گويی که شيدا و

 کبوتري....کنه خفت و نشه بختک مردونگی و غيرت درد که ميگم هارو اين غيرت خوش مهندس »

 حفظ براي بود کوچيکش آسمون همون به خوش دل ميکردو پرواز خودش ساده دنياي توي که

 جمع خودش توي تختش ي گوشه و نميگذاشت هم روي چشم صبح تا اش دخترانگی و حيثيت

 ....ميشد
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 خير از و...!بشوره بود برداشته عالم تعفنش بوي که هاشو چرک ولباس بده باج بهش بود ومجبور

 سرش از دست پاکوتاه اقدس تا.... بگذره ميفرستاد براش فرناز که هاش خوراکی و غذاهاش

 ....برداره

 ...!مياره دوام کی تا نميدونست شد نمی خالص» دنيا ته» اون از نميکردو رحم بهش خدا واگر

 از دخترش چرا بفهمه اينکه بدون پدرم وقتی... نديدم چيزي نامردي جز جماعت مرد از من

 دارم انتظاري چه ميکنی شقیعا ادعاي که غريبه توي از کرد طرد رو من و گرفته طالق شوهرش

« ... 

 ....داد ادامه و تر شمرده را شجمالت و کرد تر آهسته را صدايش شيدا

 ولی... هستی همه اون جزء هم تو بخشيدم رو همه... نميشه وارد نفرت و کينه من دل ي دروازه از

 که شماها همه از و نميکردم تامل هم لحظه يک داشتم پريدن براي بالی اگه.... نميکنم فراموش

 »....ميشدم دور آسمان يک ي اندازه به ميکنيد مردي ادعاي

 حالتی.. گذاشت زانو دو روي را دستهايش شدو خم... است شدن خفه درحال ميکرد حس که شيدا

 .... رکوع مثل

  

 اشک که داريوش به رو و کشيد عميقی نفس شدو بلند طوالنی چندان نه دقايقی از بعد سپس

 :گفت ميديد لغزان را کبوترش بود کرده تر را چشمانش

 اونم... کشتی کنه تجربه »عشق» ميخواست دلش فقط که رو حاشيه بی و ساده کبوتر اين روح »

 »....بود نکرده که گناهی و جرم به

 ....!نابود شدو ويران پشيمانی و اندوه زيرآوارکوه وداريوش

 که آن درشت ريزو غلتان ي سنگها روي از وزد رودخانه ميان به کفش بدون و گفت را اين شيدا

 ....برد پناه رودخانه سوي آن در درختی به و گذشت ميغلطيدند هم روي رودخانه آب جريان در
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 شيدا پاي به پا پرستو بودندو شيدا حرفهاي تمام شاهد سکوت در تر سو آن کمی محمود و پرستو

 به ميخواست کردو پاک را اشکهايش رودمي رودخانه سمت به که شيدا ديدن با.... ميريخت اشک

 :گفت گوشش زير محکم اما کشيدوآهسته را بازويش محمود که برود سمتش

 »... باشند تنها بگذار... نيست وقتش آالن پرستو »

 »؟....!ميکرد گريه جوري چه نديدي محمود آخه» :گفت پرستومعترض

 : گفت و ترگرفت محکم را پرستو دست محمود

 تونه نمی کس هيچ....  ميگذاره سر پشت رو سختی لحظات چه مهندس ميدونم و مردم يه من »

 تر عميق رو شون بين شکاف فقط تو جاي بی دخالت...  بکنه آروم رو شيدا اون ي اندازه به

 اينکه نه... کنيم کمک بهشون گذاشتيم قرار و زديم رو مون حرفها هم با تو و من ديشب...! ميکنه

 »....کنه آروم رو شيدا خودش روش به مهندس بگذار. ..بشيم راهشون سد

 »....آخه» :گفت بود نشده قانع هنوز که پرستو

 :گفت مردانه کردو همراه خود با و کشيد را دستش محمود و

 کنه بازي يکم هم بچه اين بنشينيم درخت اون کنار بريم بيا.... نداره آخه ديگه....جونم هيش »

 »....باشند تنها هم اونها بگذار....

 را شيدا هاي کفش شد خم...  بود کرده گير کبوترش تر چشمان ميان قلبش ضربان که داريوش

 رودخانه به پشت و درخت زير که رفت کبوترش سمت به شدو رد رودخانه دل از و برداشت

 ....ميريخت اشک صدا بی و بود گذاشته اش سينه در شده جمع پاهاي روي را سرش بودو نشسته

  

 به دارو خش اما مردانه صدايی با و کشيد دلش ته ته از عميقی نفس و نشست روبرويش حرف بی

 :گفت ريخته هم

 غصه روش همه اين که کوچيک دل اين هالک....توام بارونی چشماي اون هالک نامرد منه »
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 ....خوابيده

 آدم يه ثيفک و چرک لباس شرافتش حفظ براي... بود مجبور که ام دستايی هالک...نامرد منه

 ....بشوره داشته اخالقی انحراف که ساديسمی

 ....ميکرد تايپ فقط ظهر از بعد تا صبح از حالل نون براي که ام دستايی هالک...نامرد منه

 و دل که ايی گونه ماه و گرد صورت هالک و....گرفتم ازش نامردي با رو خنده که ام لبهاي هالک

 ...نميرسه بهش دستم حاال و...  برده رو دينم

 ؟.....!برسه آسمونت به دستم تا کنم چه بلندم ماه

 و دل بر برنده خنجري مثل که بود کبوترش هاي هق هق صداي شنيد که جوابی تنها داريوش و

 ..نشست می جانش

 ....عيوب صبر بلنداي به صبري ميکرد صبوري بايد

 بياورد در پايش از را اشيد خيس هاي جوراب تا برد دست آهسته شدو خم کشيدو عميقی نفسی

 :گفت کشيدو را پايش فاصلهباال شيدا که

 »....نزن دست من به بگم بار چند »

 پيراهنش ي گوشه با را پاهايش و آورد در را او هاي جوراب او اعتراض به توجه بی داريوش

 :کردوگفت خشک

 توي بره شيشه ممکنه کنم پات رو هات کفش بگذار است شيشه خرده پر اينجا نکن لج جوجه »

 ....» پات

 :گفت کشيدو را پايش غيض با شيدا

 »....کنم پام ميتونم خودم »

 :گفت کبوترش اعتراض به توجه بی داريوش و
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 ».....جوجه بکنم کاررو اين تونم می منم »

 محمودو سمت به شدو بلند جايش از بکند نگاهی مشتاقش چشمان و داريوش به آنکه بی شيدا و

 ...شد روان او پی داريوش و رفت بودن پيکنيک بساط کردن جمع حال در که پرستو

 :گفت باشد نيفتاده اتفاقی اصال که گويی آنها ديدن با محمود

 »....برگرديم موافقيد اگه ميشه تاريک داره هوا خانوم شيدا...  مهندس آقاي »

 تهران سمت به که مترو قطار آخرين به رسيدن با بود اعصابش تمدد براي که تفريحی گردش

 ....رسيد اتمام به ميکرد حرکت

 :بود اين گفت خداحافظی وقت که ايی جمله تنها محمود و

 »...کنيد حاللم و... بنويسيد برادريم پاي به برداشتم که قدمی هر خانوم شيدا »

 :گفت ميکرد تابی بی بغلش در حسين امير که حالی در تر چشمانی با پرستو

 »...پيشمون بيا بازم گذشت بد بهت جون شيدا ببخش »

 :گفت زد شيرينی ميکردندلبخند خرش خودشان روش به شوهر و زن اين که محبتی اين ميان واو

 »...کردم خراب هم رو شما ي هفته آخر تعطيالت هام خلقی بد با ببخشيد شما »

 اينکه از بلق بوسيدو را بود کردن گريه ي آستانه در که را حسين امير تپل ي گونه شدو خم سپس

 يعنی کيفش ته اسکناس تنها با... رفت ايستگاه سمت وبه کرد خداحافظی کند حرکت قطار آخرين

 .ميکرد گز واحد اتوبوس با بايد هم راه بقيه و مانده باقی تومان هزار پنج همان

 ....سادگی همين به

**** 

 .!...ميچرخيد ميچرخيدو فلکش و چرخ...! بود چنين اين روزگار ديگر خب

 .ميگشت باز اوج به دوباره آهسته وآهسته بود کرده طی را سراشيبیحاال آن بر سوار واو

 ....يافت جريان رگهايش در زندگی دوباره حس آمد در که سراسري کنکور در اش رتبه
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 نشده پرتاب هم آزادي نفري هزار صد ورزشگاه سمت به ولی نبود درخشان خيلی اگرچه اش رتبه

 ...!بود

 را پايتخت دولتی هاي دانشگاه هاي صندلی از يکی ميتوانست برميداشت قدم هوشمندانه میک اگر

 .کند خودش آن از

 .نگفت چيزي هم او و نپرسيدند چيزي اش رتبه از باشند شده نااميد که گويی خانه اهل

 ....!پيچاند خودش روش به هم را فضول فرناز و پرستو حتی

 ...شهر رو هپنجر يک با ميخواست تنهايی دلش

 وآنقدر...کند فکر شان زندگی داستان به بنشيندو تکاپويشان و شهر مردمان تماشاي به آنجا از تا

 .بسپارد فراموشی باد به را خودش زندگی هاي تلخی که شود غرق آنها رنگی داستان در

 ....ميشد نصيبش آنجا در که هايی عاشقانه و افتاد مرغی مهندس اتاق قدي پنجره ياد به

 .داد تکان طرفين به را سرش آيد در پرواز به افکارش اينکه براي و

 حتی و فرشته و فرزانه و شوهرش با گرفته عطيه عمه از... آمدند می ديدنش به همه روزها اين

 ...ميرسيد نظر به موقر و معقول مردي که همسرش

 خير خدا... آمدند شيرينی جعبه يک با نماندندو عقب قافله از هم عليرضا و شوهرش و سارا خاله

 و سروي مامان هاي برادر گوش به نگذاشت بود داده خرج به سياست باز که را دهدعزيزجان

 ....برسد شهرستان در هايشان خانواده

 ...شدند می اضافه جمع اين به و...ميکردند کشی قشون هم آنها وگرنه

 .بود فروغی آقاي ي خانواده نوبت حاال و

 بابت چقدر و مرغی مهندس بدون اما آمدند.... ديبا خواهرش همراه به مرغی مهندس مادر و پدر

 .بود سپاسگزار و ممنون آنها از وشعورشان درک اين
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 :گفت بوسيدو محکم را اش گونه و انداخت گردنش در دست ديدنش با پري مامان

 ...» نداشتم جا اين به اومدن روي خدا به...شرمندم گلم برم قربونت الهی »

 :گفت لبخند بودبا شد بلند پايش پيش که مادري احترام به يداش

  

 »...اومديد خوش بينمتون می خوشحالم..  پري مامان سالم »

 :گفت و گذاشت پيش قدمی داريوش پدر

 ».ببوسم رو پيشونيت بده اجازه داري قبول پدري به رو من هنوزم اگه »

 .بوسيد نرمی به را او پيشانی فروغی اردالن و گذاشت پيش قدمی شيدا

 : گفت و رساند او به را خود بلند قدم يک با بود ايستاد تر سو آن کمی که ديبا

 :گفت بوسيدو و کشيد آغوش در را شيدا سپس....شد منم نوبت خرهباال

 »....گلم بينمت می که خوشحالم»

 هرگز گويی... يدندنپرس »دنيا ته»  همان مورد در او از سوالی و حرفی هيچ بزرگوارانه چه آنها و

 ...!است نيافتاده اصال اتفاقی چنين

 .کند همراهيشان ماشين کنار تا خواست او از ديبا رفتن وقت

 .رفت ماشين کنار تا او حرف احترام به و انداخت سرش روي فرناز گلی گل چادر

 بودو نشسته انتظار به ماشينش در نداشت ديد شان کوچه به که ترجايی سو آن کمی که داريوش

 :گفت خودش با وار زمزمه صدايی با آمدو در پرواز به روحش گلی گل چادر آن و کبوترش ديدن با

 »...!انصاف بی...  ميبري گرو به رو روحم و دل ميکنی سرت که چادر من ي جوجه »

 معشوقش وصال به سير دل يک اش پيشه عاشق برادر کردتا معطل را شيدا بهانه بی ديبا و

 ....برسد

 :گفت و بوسيد را او شد تمام شيدا داشتم نگه براي هايش بهانه که بتعاق
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 داري بزرگی دل.... هستم مادر و زن يک نقش درحاال و بودم دختر يک تو مثل هم من جون شيدا

 ميگرفتم سخت انتقام يک داريوش از توبودم جاي اگه من...ياري نمی رومون به مارو اشتباهات که

 ...» نميدادم محلش هم اصال بره پايين گلوش از خوش آب نميگذاشتم و

 :گفت کردو تر را لبهايش زبانش با شيدا

 »... نيست قشنگی حس انتقام من عقيده به ولی... ميکنيد درکم که ممنونم »

  

 .داد ندهدادامه کش را بحث اين اينکه براي بود لبش روي نرمی لبخند که حالی در سپس

 جانب از رو جون صدف برسونيدو سالمدکتر آقاي به اورديد فتشري جا اين تا کشيديد زحمت »

 »...ببوسيد من

 :گفت و بوسيد را اش گونه شدو خم ديبا

 »...ببينمت بيشتر ميشم خوشحال باشيم هم براي خوبی هاي دوست ميتونيم تو و من »

 زدن حرف حال در تر سو آن کمی فرناز و سروي مامان با که فروغی آقاي و خانوم به نگاهش شيدا

 :گفت شدو کشيده بودند

 يکم دلم....  ندارم مناسبی روحی شرايط آالن کنيد باور ولی ميکنم رو فکر همين هم من ممنون »

 »...ميخواد تنهايی

 :گفت و گذاشت او بازوي روي دست ديبا

 اونجا بريم هم با سومی شخص بدون دوتايی کنی قبول اگه داره لواسون توي ويال يه پدرسامان »

 »؟....چيه نظرت هوم مادربزرگش به ميسپرم هم رو صدف....

 روبرويش به آسمان از بازهم و نميکند رهايش هم آنجا مرغی مهندس دانست می که شيدا و

 :گفت ميشود پرتاب

 ....» اورديد تشريف که کردي لطف هرحال به...  کنم قبول تونم نمی ولی دعوتتون از ممنون »
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 داريوش شماره و شد ماشينش سوار ديبا...  رسيد شان کوچه سر به که شا گلی گل چادر با شيدا

 :گفت سالم بی و گرفت را

 ...» دادي دست از رو جواهري همچين که داريوش سرت بر خاک »

 .داد هل حرص با ماشين داشبرد روي رابه آن و کرد راقطع موبايلش سپس

 ....گلی چادرگل با بود کبوتري پی چشمش داريوش و

** 

 ...ميگفت داستانها ازآن و ميزدو حرف آرايشگري ازآموزشگاه »جادو وروري»  مثل فرزانه

  

 به را سرش گاهی فقط ، بود مستمر و منطقی فکر از ناتوان و تار و وتيره آشفته ذهنش که واو

 ...!رسيد فريادش به خانه تلفن زنگ عاقبت ميدادو تکان فهميد نمی که حرفهايی تاييد عالمت

 لحظه ازچند بعد و رابرداشت آن بود ايستاده سروي مامان»  قرقري»  تلفن نزديکی جايی که فرناز

 : گفت شيدا به رو بود تلفن گوشی دهانی روي دستش که حالی در

 »...غالمه مشهدي اسمش.... کاره تو با ميگه آقاييه يه »

 نقش ذهنش در سبز ينچ عرق با پيرمردي نورانی ي چهره.... غالم مشهدي اسم شنيدن با شيدا

 را وگوشی رفت تلفن سمت به و برخاست جايش از بالفاصله...لبهايش روي هم لبخندي و بست

 :گرفت ازفرنازو

 »؟ شما حال...غالم مشهدي سالم »

 :گفت و آمد وجد به شيدا صداي شنيدن با غالم مشهدي

 نمی ديگه آورد می سوز لب چايی برات که رو پيرمرد اين حال ؟...دخترم خوبی باباجون سالم»

 هم خدا ي بنده اون گرفتم حقانی آقاي از رو خونتون ي شماره...نميگيري ازش خبري و پرسی

 ...» بگيره رو شماره خانومش از شد مجبور
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 ....مهربانی طمع و داشت محبت رنگ که افتاد هاي چايی ياد به شيدا

 رو کوچيکت دختر چطوره خانومت حال روزگار بازي پاي به بگذار...  غالم مشهدي شرمنده »

 »...تیسالم به کردي عروس

 ...کرد می روانه سمتش به دعا کررو کرور مشهدي

 عروسيشه هم تابستون آخر تا کردم عروسش آره.. ببينی روزگارت از خير..  جوون شی پير الهی »

 چايی اون از یيک تا اينجا بيا پاشو اصال... باباجون بگذاري چشمم يباال قدم تا ميکنم دعوتت

 هان... بشه تازه هم ها ديدار و بريزم برات ميکنه در رو خستگيت و داري دوست ميگفتی که هاي

 »؟...چيه نظرت

 به را قلب خوش پيرمرد اين حرف آمد می دلش نه و داشت را شرکت به رفتن پاي نه که شيدا

 :گفت بيندازد زمين

 »...پايين بيايد زحمت یب شما نميام شرکت ولی...  ديدنتون ميام چشم »

  

 : شد معترض غالم مشهدي صداي

 ....» ببينمت باال بيا پا تُک يه نيست بازديد و ديد جاي که خيابون باباجون ديگه نشد ديگه نه »

 دهند،دستی جوالن و بيافتند تکاپو به ذهنش در دوباره تلخش خاطرات نميخواست دلش که شيدا

 که ميکرد نتخاب را ساعتی بايد....کند مرتب را نظمش بی نذه کرد سعی و کشيد اش پيشانی به

 .... رفت می اش کارخانه به سرکشی براي مرغی مهندس

 توي ها کارمند همه و تره خلوت يکم شرکت که دوازده تا يازده ساعت بين ولی ميام فردا باشه »

 »؟.... قبوله ميرم هم زود هستند اتاقهاشون

 :گفت کردو روانه يشسو به دعا بازهم غالم مشهدي

 »...منتظرم فردا باشه بابا بشه قسمتت کربال و مکه سفر که الهی »
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 را آن شدو بلند ميزش پشت از داريوش گذاشت تلفن دستگاه روي را گوشی که غالم مشهدي

 :گفت و ايستاد غالم مشهدي کنار زدو دور

 »بيار برام قهوه يه لطفا برو حاال...  نکنه درد شما دست »

 : گفت و کشيد سبزش چين عرق به دستی غالم ديمشه

 ...اينجا بياد که خواستيد من از شما که نفهمه بچه اين قسم رضا امام آقام به تورو مهندس آقاي »

 شما از رو شماره باشه راست حرفم اينکه براي خوبه حاال... ها نکنيد سياه رو بچه اين پيش رو من

 .....نگذره مظاهري خانوم و عليزاده آقاي تقصيرات سر از خدا... حقانی آقاي سراغ رفتم و نگرفتم

 ...!شد می آب دلش در که هايی قند داريوش و ميکردو رديف را هايش نفرين غالم مشهدي

*** 

 "هشتم فصل "

 خاطرات تمام که ايی مدرسه به... شد کشيده تر سو آن کمی به نگاهش رسيد شرکت در به وقتی

 فيزيک مسائل حل اش دغدغه ترين بزرگ که روزهايی....  بود آورده غانارم به جا آن رااز خوشش

 پسر دوست و کتايون ياد به...شود تمام مقرر موعد از تر زود مبادا که توجيبی پول و بود رياضی و

 .... نداشت پايانی که هايی عشوه افتادو اش شيشی و دويست

  

 شرکت وارد کشيدو عميقی نفس بود شتهگذا جا مدرسه در پشت که خوشی روزهاي تمام ياد به

 ..شد

 ...کنند خودنمايی يک به يک تا بودند ايستاده صف به خاطرات گويی امروز

 اين هاي پله به فيزيک مسائل حل براي که افتاد بارانی روز آن ياد به ها پله رديف اولين ديدن با

 حل برايش را آن مسائل دوکشي دستش زير از را دفتر ديدنش با مرغی مهندس آوردو پناه شرکت

 ... !شد مرغی ومهندس او پيوند ي نقطه که فيزيکی.... کرد
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 ...کرد استفاده آسانسور از هميشه خالف بر و گرفت ها پله از چشم

 . ماندند جا شرکت در پشت هايش نفس گذاشت آن سالن به پا و رسيد شرکت به وقتی

 براي هايش ريه و افتاد خس خس به اش سينه.... داخل به قدمش اولين با که فهميد راوقتی اين

 ....!ميزدند پر پر اکسيژن ايی قطره

 محسنی ميز به و گرفت شد عوض آنی به آنجا در نوشتش سر که آشپزخانه بسته در از را نگاهش

 ...کشاند

 سينه روي تا اش مقنعه که اندام الغر بود نشسته دختري او جاي به و نبود ميزش پشت محسنی

 ... داشت کشيده چشمانی و پهن ابروهاي که آرايش بدون صورتی با بود آمده ينپاي اش

 :گفت و رساند جديد منشی ميز به را خود بلند گام دو با

 ....» ببينم رو غالم مشهدي آقاي ميخوام من خانم سالم »

 از را سرش بود رفته فرو سخت خود نقش در و نبود انعطافی هيچ صورتش زواياي در که دختر

 :گفت سردي به او به نگاهی نيم با کردو بلند مانيتورش داخل

 »....ممنوعه اداري وقت دوستان و اقوام ديدار.... نداره امکان متاسفم...  سالم »

 :گفت دادو فرو سختی بودبه رسيده خشکی به که دهانش آب شيدا

 »....بودم اينجا کارمند هم قبال و هستم ايشون قديمی همکاران از من ولی »

 :گفت کردو مرتب را برويش رو هاي برگه منشی

  

 با شرکت کارمندان ياد نمی خوششون مهندس آقاي قانونه يه اين...  متاسفم هرحال به »

 »....باشند داشته بازديد و ديد شرکت داخل دوستانشون

 ...ميکرد عشق تمرين آن در روزگاري که افتاد اتاقی بسته دري به چشمش ناخودگاه شيدا

 :گفت آهسته صدايی وبا کشيد عميقی ونفس گرفت مرغی مهندس اتاق ي بسته در از شمچ



 

 533 

 ....» اومده ديدنشون براي فتحی قلی که بگيد بهشون لطفا پس... ام متوجه بله »

 پنجره و ها گلدان کنار جايی ديوار ي گوشه هنوز که ديد را کوچکش چوبی ميز رفتن وقت شيدا

 ...بود برجا همچنان

 ...شد سست رفتش پاي غالم مشهدي صداي با که بود نشده خارج در از هنوز

 اومدنت متوجه قوري شستن به رفت حواسم باباجون...  ميري داري نيومده چرا پس دخترم »

 »نشدم

 :گفت و نشست صورتش روي لبخندي شيدا

 »؟....چطوره حالتون..  مشهدي سالم »

 :شد معترض شدو بلند جايش از منشی

 رو کارت اين من... نمياد خوششون اصال کار اين از فروغی مهندس که ميدونی غالم مشهدي »

 »..ميکنم گزارش ايشون به حتما

 ميبرد راهرو انتهاي سمت به را او که درحالی و انداخت شيدا بازوي روي دست غالم مشهدي

 :گفت

 »...دمه تازه دمه تازه چاييم باباجون بريم بيا...بکن کارو اين حتما خنجري خانوم باشه »

 کردو باز را انبار در غالم مشهدي و گذشت بود شرکت انبار آن انتهاي که باريک ي راهرو از شيدا

 ظرف سينک و کابينت رديف يک با ديد نقلی ايی آشپزخانه انبار جاي به تعجب کمال در شيدا

 ...بود دنکر قل قل حال در که سماوري و... نقلی و تر کوچک گوش چهار ميز يک و شويی

 :گفت و نشاند ها صندلی از يکی روي را او غالم مشهدي

  

 جامنتقل اين به آبدارخونه وقتی از يعنی...  نشدم اومدنت متوجه ببخش... دخترم اومدي خوش »

 رو آشپزخونه داددر دستور مهندس افتاد که اتفاق اون.... نميشم ها آمد و رفته متوجه زياد شده
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 و بگذارند شويی ظرف سينک انباري توي داد دستور جاش به و شرکت انباري روکرد اونجا ببندندو

 »...داشت کراهت...نداشتم رو اونجا به رفتن دل ديگه منم بده خيرش خدا...  کابينت رديف يه

 : گفت و گذاشت ميز روي رنگی خوش چاي غالم مشهدي

 »...اباجونب شد تازه هامون ديدار... اومدي کردي خوب...  جونت نوش بخور »

 :گفت و کشيد پيش ميکشاند خوشش خاطرات به را او خوشش بوي که را چايش زد لبخندي شيدا

 »؟...رفتی... رضا امام بوس پا بري ميخواستی... خوبن ات خانواده غالم مشهدي خبر چه خب

 لپش ي گوشه به را قندش ي مانده باقی دادو فرو هورتی صداي با را چايش غالم مشهدي »

 :گفت ادوفرست

 »...است کوچيکه دختر کردن عروس گرم سرمون ها روز اين...  نشد قسمت جون بابا نه »

 :گفت ميکرد تر آهسته کمی را صدايش که حالی در سپس

 با مهندس رو مظاهري مهسا که ببينی نبودي... افتاد زلزله شرکت توي انگار تو ماجراي بند سر »

 طلب رو باباش ارث که انگار... ببين و بيا که ميکشيد هوارها دريده دختريه... کرد بيرون خفتی چه

 ....داشت

 براي حتی کردو جمع رو هاش وسايل اومدو نبود فروغی مهندس که روز يه هم عليزاده مهندس

 ...نيومد حساب تصويه

 بکنه خودش راست دست رو محسنی شد مجبور که اونقدر شد تنها دست خيلی خدا بنده مهندس

 ».... بسپره بهش رو کارخونه کارهاي از بخشی و مرغداري هاي کار و

 پر پروفسوري ريش محسنی براي حداقل نداشت تلخی جز چيزي او ماجرابراي اين ته اگر خب

 ....!بود گرفته مقام ارتقا و بود سود

 .داد ادامه کردو تازه را گلويش چاي ايی جرعه با مشهدي
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 پا به محشري چه جا اين شد چاپ روزنامه توي آگهی یمنش استخدام براي که روزي دونی نمی»

 کرد انتخاب بينشون از رو دوتا بخشی آقاي عاقبت....بود نشسته دختر سالن گوش تا گوش بود

 براي هم جديد کارمند دوتا... کرد موافقت باهاش هم مهندس افتادو خنجري خانوم نام به وقرعه

 که هم لطفی اسم به خانومی يه.... !خوبييند آدمهاي هم اونها... شدند استخدام يابی بازار بخش

 اينکه براي مهندس... ميگرفت رو سراغت اينجا اومد که روز يه بوده مشغول اينجا من از قبل گويا

 رو مهندس بده خير خدا... کرده استخدامش کارخونه توي باشه نزديک کرجه توي که اش خونه به

 » زياده خيرش دست

 بود کرده خير به عاقبت را همه مهندس.... رنگش پر هاي مهربانی افتادو لطفی خانوم ياد به شيدا

 ....را بينوا شيداي غير

 يادمه باباجون ميکنی چيکار تو....شد عوض تو روزگار مثل هم اينجا نيارم درد رو سرت خالصه»

 »؟....! بدي تحصيل ادامه ميگفتی

 به حسابداري بخش مدير ميرزايی آقاي که بود نرسيده انتها يه اش جمله هنوز غالم مشهدي

 ...کرد سالم آهسته شدو بلند جايش از آنها ديدن با شيدا... شد وارد در از محسنی همراه

 چاق وکمی بود ساخته بهش جوري بد مقام ارتقا و نداشت پروفسوري ريش ديگر که محسنی

 :تگف وسيعی لبخندي با شيدا ديدن با بود رفته پوستش زير آبی و شده

 »...بينمتون می خوشحالم... خبر بی چه ها طرف اين از فتحی قلی خانوم به سالم »

 :گفت کشيدو ايی سرمه شال پر دستی شيدا

 ميکرد نگاهش لبهايش روي نرمی لبخند با که ميرزايی آقاي به رو سپس....»  همينطور هم من »

 :گفت کردو

 »؟...خوبند خانواده ميرزايی آقاي چطوريد شما »

 ...:گفت لبخند همان حفظ با يرزايیم
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 که هرچند... کردي سابقت همکاري از يادي که خوشحالم خبر چه.... شما لطف به دخترم بله »

 يک...هستی شرکت ي بيمه تحت...  ميشی محسوب کارمند هنوز قانونی لحاظ از اينجا هم هنوز

 »... بکشم برات رو چکش تا بيا رفتن ار قبل...  داري طلب شرکت از حقوق هم برج

  

 کند باز را زندگيش کور هاي گره کار کردن پيدا تا ميتوانست پول اين خب

 :گفت کردو شيدا به رو محسنی

 سري يه بايد ميرم ديگه من اجازتون با ميشيم خوشحال.... پيشمون بيا بازم... فتحی قلی خانوم »

 »خداحافظ فعال....دارم کارخونه توي هم افتاده عقب کار تا چند و بزنم مرغداري به

 :گفت کردو تند پا غالم مشهدي

 داريم الزم شوينده مواد شرکت فروشگاه،براي يه به برسون رو من راهت سر محسنی آقاي »

 »....شد عصبانی کلی مهندس بود شده تموم مايع صابون ديروز....

 : گفت کردو شيدا به رو غالم مشهدي

 عروسی براي دارم رو شمارت ديگه...  دخترم اومدي و اختیند زمين پيرمردو منه روي که ممنون »

 ».ميکنم دعوتت

 :شيداگفت به رو ميرزايی رفتند که محسنی و غالم مشهدي

 »...دخترم کنيم کتاب حساب بريم بيا »

 :گفت افتاده سري با شدو بلند احترامش به محمود اتاق به ورودش با

 »....اومديد خوش خانوم شيدا سالم »

 :پرسيد زدو گرم استقبال اين به بخنديل او و

 »...چطورند کوچولو حسين امير و پرستو... ميکنيد چيکار من هاي زحمات با...  محمود آقا سالم »

 :گفت کردو ميکرد احترام با وادار را همه رفتارش با که کرد دختري به نگاهی نيم محمود
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 ....» خوبند ممنون »

 :گفت و داد رو چکی شيدا به رو و گذاشت بزرگ قهنط محموديک حرف ميان به ميرزايی

 »...فروغی مهندس امضاء ميمونه فقط کردم حساب رو همه دخترم بيا »

 ...بود حقوقش تر باال خيلی رقم گرفت را چک شيدا

 »...کرديد حساب اشتباه... منه حقوق از ترباال خيلی رقم اين ميرزايی آقاي:»  گفت معترض

  

 :گفت زدو صداقت همه اين به لبخندي ميرزايی

 ...شد هم تو حال شامل که کرد رد همه براي تشويقی يه مهندس کردم حساب درست دخترم نه »

 »...نشده اشتباهی راحت خيالت برو

 :گفت زده خجالت اما مردد صدايی با بار اين او و

 يشپ امضاء براي ببريد بکشيدو زخمت خودتون رو چک کنم خواهش ميشه ميرزايی آقاي »

 »؟....فروغی مهندس

 :گفت ميکرد راباز رويش پيش هاي پرونده درحالی ميرزايی و

 »...دارم افتاده عقب هاي کار يکم ببر خودت ميشه اگه دخترم شرمنده »

 ....کرد خداحافظی دو آن از و گرفت رو چک ناچار به شيدا و

 :گفت گرفت نمی کامپيوتر از را اش جدي نگاه همچنان اوکه به رو ايستادو جنجري ميز روبروي به

 »...کنند امضاء مهندس آقاي بديد رو چک اين کنم خواهش ميشه »

 او به تيزي و تند نگاه! بود چيده ميز روي رديف به را اش اخالقی خوش هاي خنجر که خنجري

 : گفت و انداخت

 اين به خودشون شخصا مهندس و... مالی امور به ميشه مربوط ها کار اين ؟...هست چی چک »

 »...نميکنند رسيدگی موارد
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 امضاء خودشون بايد و الزمه هم ايشون امضاء گفتند ميرزايی آقاي:»  گفت مانده در شيدا و

 »....کنند

 »:پرسيد شيدا به رو و برداشت را ميز روي تلفن گوشی درهم هاي اخم همان با خنجري

 »؟....اسمتون

 »....فتحی قلی» :گفت فقط و گرفت بود دليل بی که او درهم اخمهاي از را رويش او و

 »...ببيند رو شما ميخوان فتحی قلی اسم به خانومی مهندس آقاي »

 :گفت محکم صدايی با ميکشيد را لحظه اين انتظار صبح از که داريوش

  

 »....داخل بياد بگيد لطفا »

 بعد را کبوترش رهخباال به....! شور پر غوغايی دلش در و بود لبش روي لبخندي شادي از داريوش

 ...!کند پرواز آسمانش در کوتاه هرچند دقايقی توانست می ميديدو دوباره هفته يک از

 عميقی نفس کردو مشت را دستانش آمد در پرواز به هم روحش و دل آمد که او هاي ضربه صداي

 »....داخل بفرماييد» :گفت هميشه مانند رسا و محکم صدايی با کشيدو

 با داريوش که هايی روز آن گذشته خاطرات از شد پر ذهنش مرغی مهندس ايصد شنيدن با شيدا

 :ميگفت در تقه صداي شنيدن

 را او هاي تقه صداي مرغی مهندس چطور که دانست نمی هنوز او و» ....داخل بيا شيدا »

 ...!ميشناخت

 :فتگ شدو بلند احترامش به و گذاشت ميز روي را اش طبی عينک کبوترش ديدن با داريوش

 »....اومدي خوش سالم »

 :گفت و گذاشت ميز روي را چک و گذاشت پيش قدم کردچند کوتاهی سالم شيدا

 همراهش بايد هم شما امضاء گفتند ميرزايی آقاي...  منه حقوقی چک اين مهندس آقاي »
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 »....!باشه

 زد دور را يزم شدو بلند ميزش پست از ميدزيد ازاو را نگاهش که بود کبوتري تاب بی که داريوش

 :گفت بود نجوا آهستگی به که صدايی با و ايستاد رويش روبه و

 »....نگير من از رو نگاهت اون انصاف بی... جوجه شده تنگ برات دلم»

 حقوقش خير از نکردبايد جدا کف سفيد هاي سراميک از را نگاهش و رفت پس قدمی شيدا

 ....ميگذشت

 :گفت ميرفت در سمت هب حالی در داريوش متعجب چشمان ميان و

 »....کنيد امضاء رو چيزي نيست الزم ديگه شدم پشيمون مهندس »

 :گفت و کشيد را کبوترش بازوي و گذاشت پيش قدمی آنی به داريوش

  

 زير کنان زمزمه بردو فرو او شال ميان را سرش بود ايستاده او به پشت درست که حالی در و

 :گفت گوشش

 چيزي که چک اين نفسهات به شده گره ونفسم کردم نامت به رو جونم و دل من...  من ي جوجه »

 »....من ماه بريزم پات به و زندگيم تا که کن اشاره توفقط.... نيست

 گرفت را او تر محکم بار اين داريوش کشيدو کنار را خودش بود معذب نزديکی همه ازآن که شيدا

 :گفت برد فرو او گردن در را وسرش

 » بنشينه مشامم توي خوشت بوي دلتنگی رفع قدر گذارب حداقل جوجه »

 او از سختی به بوسيدو را شالش روي آهستگی به بعد و شد پر کبوترش از نفس نفس داريوش و

 جونش و دل تمام با رو چک و برداشت رو خودکار شدو خم و رفت ميزش سمت به و کند دل

 ....کرد امضاء

 .....!نبرد خود رابا وا روح و دل کرد فراموش رفت که کبوترش
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*** 

 ....!روان دنبالش به اردکی جوجه مانند شيدا و....درهم هايش اخم بودو بلند قدمهايش فرناز

 :گفت برگرداند،و خودش سمت به و کشيد را بازويش

 »؟...! بشی عصبانی قدر اين نميکردم فکر ؟ببخشيد....خوبه... کردم غلط بابا »

 :گفت کردو روانه سويش به را اش اشاره شتانگ و ايستاد رخش به فرنازرخ

 يه.....!گی نمی هيچی که شده داغون پارسال مثل ات رتبه ميکردم فکر احمق منه ؟...کردي غلط »

 کنکور ي نتيجه از مباداحرفی تا ميکردم سفارش همه به مدام.... کردم تلنبار دلم رو غصه کوه

 »؟....شدم قبول کجا ببينم اينترنت بريم بيا و....! فالنه رتبم ميگی و اومدي حاال...نزنند

 نبود قرار گويی. بود کرده ناپختگی بازهم.  بود او با حق خب.... برد فرو اش يقه به را سرش شيدا

 .شود بزرگ گاه هيچ

 و نبودم مناسبی روحی شرايط توي خدا به ولی بود اشتباه کارم ميدونم ديگه ببخشيد خب »

 »..!نداشتم رو چمو و ماچ و تبريک ي حوصله

  

 خارج از قبل که سوالی مظلوم و ماليم لحنی با دادو جرات خود به کمی ديد که را فرناز سوکت

 نداشت را پرسيدنش جسارت فرناز درهم هاي اخم ترس او ميدادو جوالن سرش در خانه از شدن

 :پرسيد

 »...!ديد رو جنتاي ميشد هم خونه اينترنت با...نت کافی ميريم داريم چی واسه حاال »

 :گفت ها اخم همان حفظ با و برگرداند حرص با رويش فرناز

 ....» شده باز جديد نت کافی يه اونجا... چهارراه سر پاساژ ميريم... شده تموم خونه اينترنت »

 :گفت کردو حلقه بود تر پيش او از قدم چند که فرناز دورکمر پشت از را دستهايش شيدا

 »....خوبيم دختر هچ ببين ديگه نکن قهر »
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 و....نشست آن روي لبهايش هميشگی ي همسايه همان لبخند و نياورد تاب از بيش فرناز و

 :گفت کردو باز کمرش دور از را شيدا دستهاي

 خيابون توي بردار کمرم دور از رو دستت...!  شدم خر کافی قدر به لوس دختر خوب خيلی »

 »...زشته

 ...افتاد راه به کنارش در حرف بی بود شده راحت فرناز درهم يها اخم بابت از خيالش که شيدا

 رسيدندو پاساژ به که داد پيامک داريوش به و آورد بيرون مانتويش جيب از را موباليش فرناز

 ...داد سر قبليش سرجاي به آهسته را موبايلش

 که پاساژي به را خود بلند قدمهاي با فاصلهباال کردو پارک پارکبان تابلوي زير را ماشينش داريوش

 ديگري از بعد يکی را لحظاتش ايستادو نت کافی قدمی چند در و....رساند بود داده آدرس فرناز

 ...کرد پرواز بيرون به کبوترش عاقبت کردو له منتظرش قدمهاي زير

 می چرخيدو می خود دور به وار صوفی پاساژ وسط بود دستش در ايی برگه که حالی در و

 ....چرخيد

 ....!زدند او نام به باره يک به متعلقاتش تمام با را دنيا يیگو

 پرواز خيال و بود گشوده آسمان سوي به را بالهايش که ميديد را کبوتري لذت غرق داريوش و

 ....داشت

  

 بوتيکی کنار سينه به دست و بود نشسته خوش لبهايش روي لبخند که داريوش به بالفاصله فرناز

 قبول تهران غذايی صنايع علوم خان داريوش» : زد ميکردپيامک تماشا ار شيدايش و ايستاده

 »شده

 »شکرت خدايا» :کرد زمزمه کوتاه لب زير و داد بيرون آسودگی با را اش شده حبس نفس داريوش

 باورت... جا همين شدم قبول فرناز: ميگفت و ميپريد پايين و باال ها بچه مانند شيدا
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 شيدا چشمان ميخنديدو فرناز »؟؟؟....تهران غذايی صنايع هن مگه ديدم ؟درست...!ميشه

 ...!ميباريد

 ...!نديد بود او مست که را داريوشی... بود پيروزيش مست آنقدر او و

 ...ميپريد آسمان وبه ميگرفت اوج زود يا دير ميکردو پرواز تمرين گولش و گيج کبوتر

 خسته روح به زندگی حس که بفشارد آغوشش در چنان را او بگذارد پيش قدم ميخواست ودلش

 .... بازگردد اش

 تا رساند بوتيکی داخل به را خود داريوش افتادند راه به پاساژ خروجی در سمت به که فرناز و شيدا

 ....بود داده فرناز به که بود قولی اين نبيند را او کبوترش

 ... ميخورد تاب. ..تاب بی هوا در که ديد را کبوتري ي شده بافته گيسوي آخر در واو

 ....!ميرسيدند راه از ديگري بعد يکی بود گذاشته کنار مبادا روزهاي براي خدا که هايی معجزه خب

*** 

 و.ميکرد اش روانه» واحد واهلل قول »جان وعزيز ميريخت آتشدان در اسپند برايش سروي مامان

 گامهاي با که ميکرد، نگاه دختري به حض با آقاجان نبودو بند پاهايش روي خوشی از شاهين

 .ميرفت آينده سوي به استوارپيش

 گفت و گذاشت دهنش رادرون ازآن ايی تکه کردو تقسيم مساوي قاچ چهار به را هلويی عزيزجان

: 

 »؟....نميشی دکتر ديگه ننه يعنی »

 :گفت خنده با و برداشت عزيزجان بشقاب از هلويی پر کنان خنده فرناز

  

 »....!شه نمی دکتر ديگه خودش ولی دکتر بره ميتونه هبش مريض اگه عزيزجون »

 :گفت و گذاشت دهان در هلو ديگر پر و نشست محبوبش شوهر مادر کنار سروي مامان
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 »....ديگه ميشه دانشجو خرهباال نکن اذيت رو ام بچه فرناز »

 :گفت کردو بود شده دوخته لبهايش به لبخند که شيدا به رو سپس

 »؟....!ديگه ميشی جودانش مادر نه مگه »

 ....ميداد هديه لبخند سرويش مامان سادگی به او و

 ...ميکرد تر رنگ کم هراوج رابا تلخش خاطرات و ميچرخيد کامش به فلک و چرخ ديگر خب

*** 

 و آسمانی آبی روپوش با که افتاد روزي اولين ياد به بود ايستاده حياط وسط که آقاجانش ديدن با

 .ميرفت دبستان اول کالس به صورتی يفیک و سفيد ايی مقنعه

 دانشگاه نام ثبت براي حاال و....  بود ايستاده منتظرش حياط در حاال همين مثل آقاجانش روز آن

 .ميکرد همراهيش

 :گفت بود متصل نهايت بی به که هايی خنده با فرناز آمد اش بدرقه به قرآن و آب با عزيزجان

 رو مراسم اين گرده برمی هم ظهر تا ميره نام ثبت براي رهنمي که قندهار سفر... جون عزيز »

 »....کالس سر بره خواست که روزي براي بگذاريد

 :گفت و نيانداخت) کاري انجام نيت و قصد(  »صرافت» از را خودش هم جان عزيز

 ....» نميکنه عيب کاري محکم از کار... ننه باشه »

 :گفت دميش خارج حياط در از که حالی در جانش آقا

 در صداشون و مونده دستمون مردم لباس و تنهاست دست مغازه دم شاهين شد دير بجنب شيدا

 ...مياد

 نيک فال به را آن شدو راهی فرناز هاي وخنده...  واحد واهلل و قل و قرآن و آب ي بدرقه با عاقبت و

 .گرفت
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 را خوشی لحظات شهريور ايروزه آخرين در او و بود اتمام به رو هايش تلخی تمام با تابستان

 . ميکرد تجربه

 را اشکهايش وپنهانی... ميباليد خود بر دخترش موفقيت از که ديد را پدر نام به مردي غرور امروز

 .ميکرد مصادر

 ...ميچيد هم کنار در ديگري بعداز يکی را اش آينده پازل و نشست حياط ايوان پله اولين روي

 زبان روي هم کمی و ميکرد اقدام دانشجويی وقت نيمه کار دنکر پيدا براي اول ترم همان بايد

 ...بيشتر تمرين اش انگليسی

 هابرايش تر نزديک و گفت تبريک طريقی به هرکس.... پيچيد که فاميل در اش قبولی خبر وقتی

 هم رحمانی رضا حتی. گفتند تبريک تلفنی هم مرغی مهندس پدر مادرو و ديبا... خريدند هم کادو

 که مرغی مهندس از خبري اما....گفت تبريک گفتارش در پنهان حياي و شرم همان وبا دز تلفن

 ...!نبود ميکشم رو منتت ابد تا ميگفت

 خاطرات تا کشيد عميقی نفس و شد جمع درخود کمی نشست پوستش روي که شهريوري نسيم

 .کند رسوب ميدهند جا را عشق که جايی وجودش اعماق در مرغی مهندس

 جان چشمش پلک پشت فراخ هاي شانه و مردانه ي باچهره او لبخند و رابست شهاي چشم

 .رفت آباد کجا نا به آمدو در پرواز به ذهنش از آنی به حياط در زنگ صداي وبا. گرفت

 لحنی با کردو پا به ايی لنگه به لنگه دمپايی آمدو ايوان به شاهين طوالنی چندان نه دقايقی و

 :گفت خودش با متعجب

 »....باشه شب موقع اين ميتونه کی يعنی »

 :گفت بود ايستاده حياط در که شيدا به رو سپس

 »....باشه غريبه شايد سرت بنداز چيزي يه برو شيدا »

 روي تا برداشت چادري در کنار وازجالباسی رفت خانه داخل به و کرد طی هارا پله دوان دوان او و



 

 545 

 قرمز هاي قلب پراز کادوي کاغذ با که مربع مکعب بزرگ بسته يک با شاهين که بيندازد سرش

 داشت قرار آن روي گل شکل به قرمز وروبانی بود شده کادو

 :گفت شدو داخل

  

 »....نميدونست رو فرستنده اسم ولی... فرستادند تو براي رو اين بود پيک شيدا »

 ....شدند معج مرموز کادوي گرد بودبه شده افراشته بر تعجبشان هاي شاخک که خانه اهل

 »...بابا توشه چی ببينم کن باز خب» : گفت بود کادو مات که شيدا رو جان آقا عاقبت و

 مرغ جفت دو با سفيد ديد قفسی درنهايت و کرد باز را کادو منتظر و مشتاق چشمان ميان شيدا و

 . بود شده متصل قفس به که ايی نامه و بود قناري زرد و سبز پرهايشان رنگ که عشق

 باشند ديده را ديگر تازه گويی و ميپريدند سو هر به جوش و جنب پر نور ديدن با ها عشق غمر

 من ي جوجه سالم» :کرد باز را آن و برداشت را شده تا ي نامه شيدا. ميداند تکان بال هم براي

 »ميگم تبريک رو موفقيت

 .... ايی عاشقانه کالم هيچ بدون...  سادگی همين به

 ...ميکرد رديف برايش عاشقانه طومار يک بود مانیرح رضا اگر حاال

 :گفت ميکردند نگاهش منظر همچنان که جمع رو سپس

 ».....فروغيه مهندس طرفه از »

 :گفت آهسته بردو شاهين گوش زير را سرش فرناز

 »....مبيرند دل و ميکنند کشی منت اينجوري بگير ياد »

 :گفت گوشش زير تر آهسته و کشيد خودش سمت به کمی را فرناز بازوي شاهين

 » نيستم تقلب اهل و... عزيزم دارم کشی منت براي رو خودم روش من »

 چنين اين که بود آمده بهشت از گويی شان سبز رنگ که بود هايی عشق مرغ غرق شيدا
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 ...ميدرخشيد

 :گفت و نشست عزيزجان کنار آقاجان

 به دوباره تا گذاره نمی پيش پا چرا خوادمي رو شيدا خاطر همه اين که پسره اين دونم نمی من »

 ».کنند رجوع هم

 :گفت شدو خيره بود نشسته تماشا به و زده زانو چهار ها فقس کنار که شيدا به عزيزجان

  

 کرده اشتباه ميدونه.... بياره دست به دوباره رو جفتش دل تا ميکنه صبوري قامت بلند سرو اون »

 شد خراب ديواري وقتی...ننه ميکنه عمل پخته و سنجيده داره ونا و...مياد جلو قدم به قدم حاالو

 »...!کنی درستش آجر به آجر بايد

 : گفت کردو عزيزجان روبه فرناز

 خدا آقابزرگ و خودت عشق ي قصه از نميخوره درد به آالن جوونهاي عاشقی ي قصه عزيزجان »

 »...بگو بيامرز

 : گفت و گزيد دندان به لب جان عزيز

 »....ميديدند رو همديگه حجله توي پسر و دختر قديما ميزنی که چيه حرفها اين ننه داره تقباح »

 :گفت و گذاشت پايش روي ودست نشست کنارش سرخوش فرناز

 »....ها جزيياتش با البته کن شروع حجله شب از شما.... عزيزجون باشه خب »

 :گفت و گرفت فرناز پاي از نيشگونی بار اين عزيزجون

 »....کن ادبش اتاق تو ببر بگير رو زنت دست شاهين...  دختر بکش لتخجا»

 .بود هايش عشق مرغ غرق شيدا و....خنديدند می پروا بی مدتها از بعد خانه اهل

*** 

 ازاو دمی که خداوندگاري....  ايستاد معبودش سوي به و بست قامت ظهر اذان اکبر و اهلل صداي با
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 .بود نشده غافل احوالش و

 ...! ميکشيد پروا بی که هايی هوار و شاهين هاي فرياد صداي با بود،که سجودش و رکوع نميا

 به سراسيمه سفيد مقنعه و چادر همان با و رساند اتمام به ذهن حضور تمرکزو بدون را نمازش

 .... رفت حياط

 خون هب و دريده چشمانش و ميزد کبودي به خشم فرط از صورتش که ديد حياط کناردر را شاهين

 :ميگفت مدام و انداخته او بازوي به دست فرناز....!بود نشسته

 ...» رفت همسايه و در توي آبرومون پايين بيار رو صدات من مرگ شاهين »

 :گفت و رفت سمتش به و گرفت تازه جانی دويدبود حياط به پابرهنه که شيدا ديدن با فرناز

  

 ....!». رفت آبرومون بکن کاري خدايه رو تو شيدا »

 افتادکه عليزاده مهران مهندس به چشمش بکند سوالی که ازاين قبل.... بود گيج هنوز که شيدا

 .....!ميکرد تماشا را شاهين و بود ايستاده باز نيمه در کنار

 فرناز اما برداشت بلند خيزي مهران سمت به باشند کرده حمله قلمروش به که ببري مثل شاهين

 :گفت و گرفت قرار انمهر او مابين سدي مانند

 »...!يارم نمی رو اسمت ديگه بزنی دست بهش اگه خودم مرگ به شاهين »

 :گفت و کشيد گردن فرناز ي شانه روي از شاهين

 بيا گفتم بهش چقدر...  بزنم حرف خانوم شيدا با ميخوام ميگی اومدي نميکشی خجالت مرتيکه »

 »؟....!ميخواي من خواهر ونج از چی حاال...  نرفت بار زير و کن شکايت ازش

 آسفالت روي به را نگاهش و گرفت ميباربد خشم آتش آن از که هايی چشم از چشم مهران

 .... دوخت خيابان

 و رفت شاهين سمت به و کرد جمع بازويش زير را نمازش چادر لنگان لنگ و عصازنان جان عزيز
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 :گفت دوز کوتاه ايی ضربه شاهين ي شانه روي و کرد بلند را عصايش

 »؟....!سرت رو انداختی رو صدات نماز وقت ظهر صالت خبرته چه »

 :گفت تري آهسته صداي با بار اين و برگشت سمتش به عزيزجان صداي شنيدن با شاهين

 »....اورد من ي بيچاره خواهر سر رو بال اون ما ي خونه اومدتو که نامرديه همون اين جون عزيز »

 .... انداخت نگاهی مهران سمت به کردو محکم دستش زير را عصا جان عزيز

 :گفت و شد خم کمی او احترام به عزيزجان ديدن با مهران

 شيدا لحظه چند گفتم فتحی آقاي به....  شدم استراحتتون وقت مزاحم شرمنده خانوم سالم »

 »....ندارم مزاحمت قصد خدا به.... ميکنم زحمت رفع ببينم رو خانوم

 :گفت کشيدو کناري به را شاهين و داد جواب تر هستهراآ شسالم عزيزجان

 خرج غيرت ،بايد داد طالقش شيدارو صدا سرو بی شوهرش که وقت اون.... غيرت با برادر »

 رو من خواهر چی واسه ميپرسيدي ازش مردونه و گوشش توي ميزدي يکی رفتی می و....!ميکردي

  

 فکر و لجبازي و لج سر افتاد بابات که موقع ناو.... نميکردي خالی رو پشتش و ؟....دادي طالق

 طفل اون و گرفته توافقی طالق رفته اش خانواده خبر بدون که شده سر خود دخترش ميکرد

 خرج به غيرت بايد برنيومد کاري هيچ هم پيرزن منه از و نمور زيرزمين توي کرد روپرتش معصوم

 ....ميدادي

 صبح دخمه اون ي اجاره و نون لقمه يه براي بود ورمجب غرورش حفظ براي خواهرت که موقع اون

 ....!ميکردي خرج غيرت بايد شده کار به مشغول کجا ميدونی که بود خوش دلت و کنه کار شب تا

 همه از که اونی اما قبول کرد بزرگی خطاي آقا اين ؟...!هان... بيرون زده چی واسه غيرتت رگ حاال

 برات که رو هايی کار اين از يکی ؟اگه... هان....اي يکارهچ وسط اين تو بخشيد ديد صدمه بيشتر

 جام سر....! واستم جلوت بيام و شکستم نمی رو نمازم آالن من...  ميدادي انجام رو کردم رديف
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 »... بکنه هم بزرگتري حقشه حاال کرده برادري براش گفتم می و نشستم می محکم

 زير به لبهايش و کرد مشت را دستهايش بود نشنيده چيزي حق حرف جز که مدت تمام شاهين و

 ...کشيد دندان

 :گفت کردو مهران به رو عزيزجان

 برو بزن شيدا به رو حرفت داخل بيا..  بزنيد حرف بيرون نداره خوبيت همسايه درو توي جوون »

 »...بشه خير به ختم قائله اين بگذار

 :گفت رنازف به رو ميگشت بر خانه سمت به زنان عصا که حالی در سپس

 »...برميگردند بازار از سروناز و پرويز آالن کن پهن رو ناهار سفره برو هم تو ننه »

 هم را جان عزيز به درشتی جرات و بود انداخته سايه غيرتش روي جور بد حق حرف که شاهين و

 ...افتاد راه به ساختمان سمت به شدو رد فرناز کنار از در هاي اخم با نداشت

 ..بست سرش پشت را در و شد حياط داخل و گذاشت پيش یقدم مهران و

 :گفت و کشيد درهم را هايش اخم بود شده روا حقش در که نامردي ياد به شيدا

 ».بزنيد رو حرفتون نشده پا به شر اين از بيشتر و نيامدند مادرم پدرو تا لطفا مهندس آقاي »

  

 شرمندگی با بود چسبيده کامش به زبانش و شده داغ و خشک کويري مانند گلويش که مهران

 کاشی به و گرفت بود کرده پيدا نورانی ايی چهره نماز مفنعه و نماز چادر با که دختري از چشم

 :گفت و دوخت حياط رنگ خاکی گوش چهار هاي

 يک از فقط کردم من که کاري ندارم، صورتتون توي کردن نگاه روي که اونقدره من شرمندگی »

 ....!بس و مياد بر نامرد

 جور و جمع و زندگيم تمام و دارم پرواز امشب... خداحافظی اومده... رفيق نا...  نامرد اين حاال

 بابت اين از و نکرديد شکايت من از که کردي بزرگواري. ميرم ايران از هميشه براي دارم و کردم
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 ...هستم ممنونتون دارم عمر تا

 خاموش براي ومن..... داره دوست شمارو چقدر که ميدونستم کردم، نارفيقی رفيقم حق در من

 ... ايستاديد دار طناب قدمی يک ديدم که وقتی ولی... کردم طعمه رو شما حسادتم آتش کردن

 ترجيح دائمی وجدان عذاب به رو آوارگی و سرگردونی و آبرويی بی و بمونم ساکت نتونستم ديگه

 .دادم

 کثيف بازي اين طعمه هم داريوش کنيد باور ولی....  ندارم رو لياقتش چون نميخوام حالليت ازتون

 ...شما خود مثل درست ، شد

 روز بهترين روز اون شدند جفت هم کنار عاشق کبوتر تا دو اين دوبار که بشم خبر با روزي يه اگه

 »...شد خواهد زندگيم

 ...ميگرفت جان چشمانش پيش گذشته سخت لحظات شيدا ميزده حرف عليزاده مهران

 : پرسيد دار خش صدايی با دادو حياط ديوار پاي ي شده رديف هاي گلدان به را شنگاه

 »؟....بريد می خودتون با هم رو مادرتون »

 :گفت ميلرزيد وضوح به که صداي با و شد تر شرمنده بزرگواري همه اين از مهران

 تثبيت وضعيتم بشم منتظر و کنم پيدا کار جا اون برم بايد ندارم رو ماليش امکان آالن.... نه»

 » ميبرم خودم با رو مادرم و گردم برمی وقت اون... بشه

 :گفت تر شکسته صداي با کردو بلند سر سپس

  

 راه به چشم که داريد مادربزرگ يه کهريزک ندانسالم ي خانه توي کنيد فکر هم شما »

 »... ديدنتوته

 عزيز دست به حاال و بود درد و رنج سالها يادگار سفيدش موي که افتاد مادري ياد به شيدا

 ....شد می هديه ندانسالم ي خانه به»  اش دردانه»و
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 :گفت و نشست چشمانش در اشکی حلقه

 ... گذشتم پسرش از نداره رفتن راه توانايی که مادر همون حرمت به من عليزاده مهندس آقاي »

 ».ميرم ونديدنش به بار يک ماهی راحت خيالتون ، جداست شما از مادرتون حساب

 ....!بود کرده خميده را کمرش شرمندگی بار ميرفت که عليزاده مهران مهندس

*** 

 و باشد خودش براي ميخواست دلش امروز.... کرد راباز اش شده بافته موهاي رج به رج شيدا

 يک و....! کند دوره را اش عاشقانه هاي قسمت بزندو رمانهايش به سري. کند زندگی دخترانه

 را اش عالقه مورو هاي بزندوآهنگ اينترنت در هم گشتی بپزدو خودش براي وشمزهخ نيمروي

 رافراموش بود چسبيده افکارش به منگه مثل که مرغی مهندس تا شود غرق آنقدر و....کند گوش

 ....کند

 :گفت او رو کردو آنراپاره و گرفت دندان به را نخ زدو دامن پايين به را کوک آخرين فرناز

 مشهدي.... آهان ؟... بود چی اسمش ؟... همکارت دختر عروسی بري خواي نمی مشبا ببينم »

 »؟....غالم

 :وگفت انداخت باال سري بازکردو را اش شده بافته موهاي رج آخرين شيدا

 يکم سی روز کی آخه اصال....باشم خودم ي واسه رو امروز ميخوام ندارم حوصله نميرم نه »

 »...مدرسه برند بايد ها بچه همه فرداش که.. ميگيره عروسی شهريور

 بازم تا ميرفت که حالی کردودر جمع رو سالن وسط شده پخش خياطی وسايل خيالی بی فرنازبا

 :گفت شود لبهايش ميهمان لبخند

 اونها...  بخورند رو فردا ي مدرسه ي غصه که نيستند ايی مدرسه بچه که دوماد و عروس جونم »

 »...برسند دلشون مراد به و حجله اتاق توي بپرند که نيست دلشون تو دل امشب
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 ...کرد فرناز نثار ادبی بی لب زير شدو بلند مبل روي از و گفت کشيدي ايش شيدا

 :گفت برگرداندو خود سمت به کشيدو ميرفت حمام سمت به که شيدا بازوي فرناز

 نه بگی اگه که.... نداشتيد هيجده مثبت بوديد شوهر و زن وقتی داريوش تو که نگو فرناز جون »

 »؟!ميگی دروغ داري ميدونم

 و ريخت فرو چيزي دلش ته و افتاد اش مرغی مهندس گرم هاي دست هاي نوازش ياد به شيدا

 :گفت

 »....ميداشت نگه رو خودش حد هميشه و نبود رنگ پر خيلی ولی داشتيم درسته آره »

 :گفت کردو رها را شيدا بازوي فرناز

 ...بدهند مرغی مهندس تو قول به يا خان داريوش به رو واستقامت صبر مدال بايد من نظر به »

 که خدا به...نزنه دست بهش و بخوابه پيشش قانونيش و شرعی زن مياره تاب مردي کدوم آخه

 »....مرده خيلی

 :گفت و شود جا به جا ذهنش در مرغی مهندس تا داد تکان را سرش شيدا

 »....!کرد قبول اونم و بود گرفته قول ازش نعزيزجو عروسيمون شب آخه »

 :گفت و انداخت اش شده دوخته دامن پايين به نگاهی فرناز

 بوديم تنها که روز يه ولی... گرفت هم شاهين از گرفت خان داريوش از جون عزيز که قولی اون »

 »...بودم شده شاهين عروس...  عروسی از قبل من اومد نمی حياط در صداي اگه

 : گفت کردو ميکرد نگاهش متعجب که شيدا روبه سپس

 »...!باشيم داريوش واسه مدال يه فکر به بايد ديدي »

 :گفت و رفت اتاقش سمت به کنان خنده و گفت را اين فرناز

 ... دعوتند شام اونجا همه شب فرشته ي خونه بريم هم با بيا حداقل نميري عروسی که حاال »

 »...بکنی لطیغ چه خونه توي ميخواي تنهايی
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 :گفت بلند صدايی با و رفت حمام سمت به شيدا

  

 غر هی موندي و نرفتی حاال تا چرا تو اصال.. بگيرم جشن خودم دل ي واسه ميخوام امشب»

 »....ميزنی

 ....نشنيد را فرناز جواب بست را حمام در وقتی

 و بود شدن آماده حال در که فرناز بودبه شده زندگی حس از پر و کرده تازه را روحش گرم آب

 و بست را در و رفت اتاقش سمت او به توجه بی و انداخت نگاهی ميکرد دست دست مدام

 نهايت در کشيدو سشوار را موهايش تکه تکه و نشست تختش کنار ميز روي کوچک آينه روبروي

 روي به رضايت از دلنشينی لبخند... ميرسيد کمرش انتهاي به آن بلندي که لختش موهاي ديدن با

 ...نشست لبهايش

 که جين شلوارک يک با را نشست می هايش شانه روي باريک بند دو با که رنگی سرخابی تاپ

 تکميل ماليمی آرايش با آنرا آخر در کردو »سِت» نميرسيد هم دست باز وجب يک به آن بلندي

 تاب که را شموهاي جلوي ديگر بار و.... زد گردنش طرف دو به را مبادايش روزهاي عطر کردو

 ...کرد صاف سشوار با بود برداشته

 :گفت داريوش به فرنازرو شد خاموش که سشوار صداي

 قارسشوار قار صداي کنم فکر اورديد تشريف شما بگم شيدا به من تا کنيد ميل رو شريتون شما »

 »....نشه حياط در زنگ متوجه شده باعث

 :گفت بلند صدايی با شيدا شدو باز اتاق در بنشيند اينکه از قبل و کرد کوتاهی تشکر داريوش

 »؟....شدم خوشگل فرناز »

 رها شانه روي قيد بی موهايش درخشيدو می سفيدي از پوستش که شد کبوتري مات داريوش

 دل که تراشی خوش پاهاي و بود رفته سفيدش پوست با جنگ به اش سرخابی تاپ و بود شده
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 ...ميبرد دل و ميبرد

 ...بود شده ظاهر يکباره به آسمان از بازهم که بود مانده خيره مرغی ندسمه به نگاهش شيدا

 و دوخت ميز هاي پايه کنار جايی زمين به را هايش چشم کندو دل اش ليلی از سختی به داريوش

 »سالم:» گفت فقط داشت فراوان خش که صدايی با

 او و بودرفت ايستاده اتاقش در کنار همچنان که شيدا سمت به بود اومده در گيجی از تازه که فرناز

 :وگفت بست در و داد هل داخل به تقريبا را

  

 »؟.... نميخوري تکون جات از چرا تو مونده مات بدبخت اون »

 :گفت معترض بود آمده بيرون داريوش ديدن شوک از تازه که شيدا

 و ميکردي دست دست مدام همين ؟واسه.. . نه...  ميدونستی ؟تو...  اومده چی واسه مهندس »

 »؟...فرشته ي خونه رفتی نمی

 :گفت آورد بيرون شلواري بلندو آستين بلوز يک همراه را چادرش و رفت شيدا کمد سمت به فرناز

 اونم.... گرفته اجازه پرويز دايی از مغازه زده زنگ که نيومده خود سر....! ندار بر دور من واسه »

 حاال...بزنيد حرف شيدا با بياورديد تشريف شما تا ونهم می فرناز ولی هستيم مهمان شب که گفته

 مردم پسر تا بپوش پوشيده و حسابی و درست چيز يه من واسه کشيدن شونه شاخه جاي به هم

 خدا به واال ميگی چی ببين.... بنشين بيا آدم مثل هم بعد....!نکشتی هات لباس اين با جا همين رو

 »؟....!بخوره رو تلخ گوشت توي که نيومده هم قحطی

 ...شد خارج در از و گفت را اين فرناز

 ....بود کرده وفايی بی راه نيمه که ياري ديدن براي دل دل ميکردو سرکشی که دلی ماندو وشيدا

 گذاشت بودند شده دار وتب داغ که سرخش هاي گونه روي دودستش و کشيد عميقی نفس

 تکه ماندو جا آن از تکه چند کردکه جمع سرش يباال شلخته را موهايش و بست را وچشمانش
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 و انداخت سرش روي چادري کند عوض را لباسش آنکه بی عاقبت و افتاد صورتش روي هم ايی

 ...رفت سالن به

 خانواده فرنازاز پرسی احوال به تمرکز بی و بود قالی گلهاي روي نگاهش ساکت همچنان داريوش

 »...رسوندند ونخدمتت سالم خوبند» :گفت و داد تکان سري فقط اش

 :گفت داريوش به رو بود پيدا صورتش گردي فقط که حالی در سر به چادر که شيدا ديدن با فرناز

 .... بهتره هواش حياط تو.... گرمه اينجا که نيست حياط تو ميرم من اجازتون با خان داريوش »

 »...باشيد راحت شما

 ي لبه به چشم و ايستاد مرغی دسمهن روبروي وجايی گذاشت پيش قدمی شيدا رفت که فرناز

 ... دوخت ميز

  

 از و انداخت بود ايستاده رويش روبه سر به چادر حاال که کبوترش به نگاهی چشمی زير داريوش

 باال را سرش بردو او ي چانه زير دست و گرفت قرار رخ به رخ روبرويش و خاست بر جايش

 :گفت گونه نجوا گرفت

 »؟....!ميدزدي ازم رو چشمات چرا ديگه حاال.. . رفت يادت سالم من ي جوجه »

 :گفت نداشت را نزديکی همه اين و مستقيم نگاه تاب آورد باال را سرش که شيدا

 ....» معذبم جوري اين من بزنيد رو حرفتون ميشه مهندس »

 پيش تراش خوش پاهاي سفيدو پوست اون هنوز بودو پا به غوغايی دلش در که داريوش

 : گفت کشيدو عميقی نفس.  داشت جان چشمش

 »....بزنم بهت رو حرفهام و بدم نظم و افکارم تا بيار برام آب ليوان يه جوجه »

 : گفت کردو هم در را هايش اخم دليل بی ميکرد رو زير را دلش داريوش هاي نفس که شيدا

 ...» ميارم براتون آالن باشيد داشته تشريف شما »
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 بود مانده جا مرغی مهندس پاي زير به که چادري برداشت انهآشپزخ سمت به قدمی که همين اما

 ....ميبرد خود با ميکردو آب دل که هايی لباس همان ماندو او شدو کشيده سرش از آنی به

 . شدند پنهان اش سينه ميان جايی هايش نفس شدو کبوترش مات دوباره داريوش و

 چادر برداشتن براي شيدا اينکه زا شدوقبل خم کشيدو عميق نفسی و گذاشت هم بر چشم سپس

 و گيج هنوز که کبوترش سر روي را چادر شدو نزديک او به قدم دو برداشت را آن بکند اقدامی

 :گفت وار زمزمه گوشش زير و انداخت بود مات

 خيلی....! انصاف بی ميبري دل جوري اين و هالکتم ميدونی.....  بردي سرم از هوش.... جوجه »

 هم کنار رو هام جمله نيستم قادر االن....ريختی بهم رو ام ذهنی نظم ولی بزنم که دارم حرفها

 »بچينم

 سمت به ديگري حرف بی بوسيدو و گرفت را چادرش ي گوشه شيدا متعجب چشمان ميان سپس

 و کرد خداحافظی بود نشسته ليوان ي پله روي که فرناز از زده شتاب تندو و رفت خروجی در

 ....رفت

  

 ها لباس همان با که شيدا ديدن با و رفت خانه سمت به و انداخت باال را اش شانه تعجب با فرناز

 :گفت بود ايستاده منگ و گيج سالن وسط و بود سرش روي چادري فقط

 خداحافظی تند ها گرفته برق مثل بيچاره نبود خود ؟بی.... !نکردي عوض رو هات لباس تو شيدا »

 »... رفت و کرد

 ... بود جدي کامال حرفهايش و يخنديدنم ديگر فرناز

 چه معلومه اصال...  انداختی جونش به آتيشی چه.... اوردي چی بدبخت مرد اون سر ميدونی»

 اينقدر و کن زندگی باهاش برو ميخواهيش اگه... ميکشی پيش پا با ميزنی پس دست با مرگته

 خدا به بريزه بهم جوري اين بيچاره اون که ميکنی دلبري ازش چرا پس نميخواي اگه نده زجرش
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 »....شو بزرگ يکم و بفهم....  مرده دار گناه

 شک بی که افتاد بود ميز روي که قلبی شکالت بزرگ جعبه دوتا به چشمش شيدا رفت که فرناز

 بود مرغی مهندس ي هديه

 طعمش ، گذاشت دهانش به که را شکالتی کوچک قلب کردو باز آنرا و برداشت را شدويکی خم

 . بود کرده خود اسير اورا که متضادي هاي حس مثل درست بود ختل

*** 

 او و بودند آمد در فغان و فرياد به هم با صدا يک اش مردانه هاي حس تمام زد بيرون که خانه از

 ...سوخت می درون از که بود داده قورت جا يک هايش شعله تمام با را خورشيد گويی

 ....!ميگشت باز خالی دستهايی با سپرده دل اما ببرد را کبوترش دل بزند را حرفهايش تا بود آمده

 ....کرد طی بلند چندان نه قدمهايی با را رو پياده طول آن جاي به و نرفت ماشينش سمت به

 بود کرده گير عشق نام به حسی ي منگه الی که را هايش نفس و برد فرو موهايش ميان به دستی

 :گفت شدو داخل رسيد که مارکت سوپر يناول به دادو بيرون سنگينی به را

 »...بديد خنک خيلی معدنی آب يه لطفا آقا »

 اخم بعد شدومرحله متعجب اول داريوش ديدن با بود ايستاده تر سو آن کمی که رحمانی رضا

 ....خورد پيچ درهم هايش

  

 جا فکرش و دل ي گوشه که بود دختري آن و نداشت بيشتر دليل يک محل اين در داريوش ديدن

 ....!نداشت هم رفتن خيال و بود کرده خوش

 جرعه جرعه حالی در و گذاشت مغازه پيشخوان روي را معدنی آب پول و نشد رضا متوجه داريوش

 ....شد خارج مارکت سوپر از ميداد فرو آب

 »؟......شناسيش می رضا» :پرسيد برادرش درهم هاي اخم ديدن با آقا اکبر
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 چطور نه» :گفت و جنباند اطراف با سري بود غليان در حسادت نام به حسی درونش که رضا

 »؟.....مگه

 :گفت کردو جا به جا رو لوبيا نخود هاي بسته آقا اکبر

 »...!ميشناسيش شايد گفتم توهم رفت هات اخم مغازه داخل اومد وقتی ديدم آخه »

 :گفت و نشاند لب روي جانی بی لبخند رضا

 پيشمون بيايد ها بچه و داداش زن با شب.... تره غريبه برام غريبه تاصد از آقا اين داداش نه »

 »....شده سنگين اش سايه ميگفت و ميگرفت رو ارشدش پسر سراغ خانوم حاج

 : گفت و کشيد اش مغازه پيشخوان به دستی دستمال با اکبرآقا

 »....مبيار براش سر با بزنه زنگ داشت الزم چيزي بگو خانوم حاج به چشم روي به »

 :گفت زدو برادرش ي شانه به دستی رضا

 »حافظ خدا فعال... نيست الزم چيزي...  نعمته بياي خودت داداش نه »

 نظر از سرعت به شدو بلندش شاسی ماشين سوار ديدکه را داريوش آمد بيرون مغازه از که رضا

 ...شد ناپديد و دور

 در سر او عشق ي قصه وسط يکباره به آباد اناکج از که مرد اين مقابل در... ميکرد اعتراف بايد

 .... نداشت شانسی هيچ بود آورده

 ...!شود دير خيلی که اين از قبل. ميکرد کاري بايد

 داغون و خمير خردو چنين اين که بود کرده جا به جا را کوهی گويی رسيد که خانه به داريوش

 ....بود

  

 دورباطلی در گويی. ميشد بيشتر کبوترش با اش فاصله ميکرد تالش بيشتر و گذشت می هرچه

 .بود شده گرفتار
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 :دادوگفت بودند تلويزيون تماشاي مشغول که مادرش و پدر به آهسته یسالم

 نکن بيدارم هم شام براي لطفا ميکنه درد خيلی سرم ميخوابم بعدم و حمام ميرم من پري مامان »

 »...ندارم ميل اصال چون

 :گفت شوهرش به رو شدو روان وشداري پی به نگاهش خانوم پري

 بگه ميخواد قيامت تا که باشه پسر اين به ؟اگه... شيدا خواستگاري بريم چيه نظرت اردالن »

 »....نياورده دست به رو شيدا دل هنوز ميگه و... نيست وقتش

 :گفت و کشيد اش گندمی جو شده تنگ موهاي ميان به دستی فروغی آقاي

 رو شيدا خاطر جوري بد داريوش.... بريم هم با برگردند آلمان از مانسا و ديبا بگذار موافقم »

 دختر خرهباال باش داشته خانوم عزيز و مادرش با زنونه صحبتی يه هم شما قبلش ولی....ميخواد

 »....بياد خواستگار براش ممکنه جوونه

 :گفت دادو تکان تاييد عالمت به سري خانوم پري

 سه اين توي ميترسم برميگشتند زودتر سامان و ديبا کاشکی...  ميکنم کاررو اين حتما چشم »

 ».... بياد خواستگار براش هفته

 ...» کنی توکل وقتی ميشه درست چيز همه.... مياد پيش خيره هرچی انشااهلل....  خدا به توکل »

 .....نشست قلبش در بهتري حس شوهرش ي جمله آخرين با خانوم پري

*** 

 ....رسيد راه از آرزوهايش و روياها در و ميديد هايش خواب در هک را روزي خرهباال

 تمام با انگيز شگفت و مهيج.... بود آينده روي به باز افقی که جديدي دنياي و دانشگاه به رفتن

 ...!تازگيهايش

 خنده صداي و نشستند می هم کنار بلند آرزوهاي با جوش و جنب پر که هايی پسر و دختران

 .ميشد شنيده هم افق تا هايشان
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 انتظارش به اتوبوس ايستگاه در که شد آغاز مرغی مهندس ي وبدرقه بااستقبال اولش روز

 .... شد اتوبوس سوار او همراه لبخندي با بگذارد پيش قدمی آنکه بی و بود ايستاده

 و برميداشت، قدم فاصله حفظ باشد،با افتاده دخترش دوست دنبال به که نوجوانی مثل درست

 .کرد می نثارش پروا بی گاهی و يواشکی نگاههاي اهیگ

 به پوستش زير خوشی حس و ميکرد رو زير را دلش ها توجه اين ميکرد اعتراف صادقانه اگر خب

 ....!افتاد می خروش و جوش

 مرغی مهندس از خبري ديگر بعد وروزهاي بود اول روز همان براي فقط همراهی و مشايعت اين و

 ....نبود پيشه عاشق

 ....!ميکرد پيدا ادامه ها گريز و تعقيب اين ميخواست دلش چقدر او و

 به رحمانی رضا مجدد خواستگاري پيغام اگر ميشد انگيز خاطر برايش ماه مهر اول ي هفته

 .بودند گرفته وعده ظهر از بعد جمعه براي که رسيد نمی گوشش

 آنچه به داد رضا هايش گمی سردر ميان عاقبت و بود افتاده تکاپو به هايش ترديد ميان او و

 .است کرده مقدر برايش پروردگار

 آقا اکبر ازبرادرش خبري بار اين و... ليلييوم گل سبد يک با مادرش و پدر همراه. آمد رحمانی رضا

 .نبود همسرش و

 و جان عزيز هاي زبانی شيرين حتی که بود سنگين قدري به رضا مادر و پدر وسکوت حضور

 مانده ثابت ميز ي گوشه به نگاهش رضا و.کند ذوب را آنها يخ نتوانست هم سروي نماما تعارفات

 .ميداد تاب ميدام درهم را ودستهايش بود

 خود آنها بين سفيدي هاي تار که را پشتش پر ابروهاي و شکست را سکوت رضا پدر نهايت ودر

 با جان عزيز به دادورو بیتا انگشت دور را درشتش دانه تسبيح و کرد گره درهم را ميکرد نمايی
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 :گفت مودبانه اما خشک صدايی

 »؟...درسته شده قبول دانشگاه امسال تون نوه شنيدم خانوم عزيز»

 :گفت و کشيد چادرش پر به دستی خانوم عزيز

 »....شد قبول دانشگاه امسال دخترم آقا حاج رسوندند عرضتون به درست »

  

 و کوتاه سروي مامان و جون عزيز تعارفهاي به و باريدمي رويش سرو از حوصلگی بی که رضا مادر

 : گفت جان عزيز به رو کردو جا به جا سرش روي را چادرش ، ميداد جواب مختصر

 خرهباال....بزنند رو حرفهاشون بروند جوون تا دو اين بديد اجازه اگه زياده حرفها اين براي وقت »

 بردار شوخی زندگی که ميدونه داره بهتجر خودش ماشاهلل جون شيدا... زندگيه عمر پاي

 »....نيست

 ميبريد ماهرانه و.... برد می فرو گوشت درون را هايش کنايه و نيش چاقوي ظرافت با رضا مادر

 !شود جاري خونی اينکه بدون

 از فتحی آقاي ي اجازه وبا انداخت زير به را آن نباشد پيدا چشمهايش چراغانی اينکه براي رضا

 ...رفت شيدا اتاق به کوتاه قدمهاي با شيدا همراه وشد بلند جايش

 ... نشست تخت روي شيدا و پايه چهار روي رضا قبل ي دفعه مثل دو هر هم وباز

 يک به يک را قالی گلهاي رضا ميزدو برق سفيدي از که بود او سفيد جورابهاي به نگاهش شيدا

 :گفت و....دل ته از یعميق نفس و کشيد مرتبش ريش ته به دستی عاقبت و.شمرد می

 از خالی امروزدست خوام ونمی.... مادرم پدرو با اومدم بوديد کرده شرط که همانطور خانوم شيدا»

 »... برم بيرون خونه اين

 ادامه کرد تازه نفسی و انداخت داشت نمی بر ديوار ي گوشه از چشم که شيدا به نگاهی نيم رضا

 .داد
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 وتنها.  نيست دلچسب چندان مکررات تکرار گفتم زندگيم و کاري موقعيت و خودم از بارها »

 نکته يه فقط. دارم شما به نسبت که عميقی حس نميشم خسته تکراراون از وقت هيچ که واقيعتی

 لزومی و دونند نمی اخير اتفاقات از چيزي شما طالق از غير به ام خانواده که اين اون و ميونه باقی

 ».... بشن خبر با ببينم نمی هم

 ايمان پيروزيش به که سرداري مانند ، ميزد حرف قدرت موضع از و بود آمده بار اين رحمانی رضا

 .ميدارد بر قدم استوار و محکم و دارد

 نداشت گفتن براي حرفی هيچ باشد خورده حرفی کم ديگ ته به شجمالت کفگير گويی که شيدا

... 

  

 :گفت بود براق و سفيد هاي جوراب همان به نگاهش بازهم حالی در و شد بلند جايش از

 ميخوام يکم...  بدم آينده ي هفته رو جوابتون ميديد اجازه ميگم رو اين که شرمنده رحمانی آقاي »

 »...نداره خطا و آزمون براي جايی من شرايط با دختري.  بگيرم عاقالنه تصميم و بدم نظم ذهنم به

 : گفت و ايستاد احترامش به رضا

 . کنيد فکر بهم جدي...  نگيرم قرار ها نظمی بی جزء من ذهنتون توي اميدوارم خانوم شيدا »

 شرايط ميدونم... کنيم تجربه هم کنار رو ايی تازه روزهاي بديد اجازه و کنيد فراموش رو گذشته

 ».ميکنم شما خوشبختی براي رو تالشم تمام ولی ندارم انگيزي وسوسه مالی

 و کشيد درهم را هايش اخم.ميکرد خرج وقت به را هايش ايهکن مادرش مثل هم رحمانی رضا خب

 :گفت تلخ

 شما و ندادم مثبت جواب قبليم همسر به پول خاطر به وقت هيچ من منه به توهين حرفتون اين »

 ....» نکردم رد ماليتون وضع خاطر به رو

 باال تسليم عالمت به را دستهايش فاصلهباال کرده بدبرداشت را او منظور شيدا شد متوجه که رضا
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 :گفت بردو

 »...بگيرد نشنيده رو حرفم لطفا نداشتم توهين قصد اصال ميکنم خواهش »

 ميمونه تيري مثل که باش زدنت حرف مواظب:» ميگفت هميشه که افتاد سروي مامان ياد به او و

 »....بگيري پسش نميتونی ديگه شد پرتاب وقتی ميشه رها کمان از که

 :گفت ها اخم همان حفظ با شيدا

 از رو اين و...  ميشم خوشحال هم کوچيک هاي چيز با و هستم قانعی دختر من رحمانی آقاي »

 شاکر هميشه و کرده زندگی سال ساليان پدرم کم آمد در با که گرفتم ياد مادرم

 ».  نداشت ايشون مالی وضع به ربطی هيچ سابقم همسر با ازدواجم....خداوندبوده

 تا ايستاد منتظر کردو باز را آن و رفت در سمت به بود زده که ربطی بی حرف از باشرمندگی رضا

 :گفت افتاده فرو سر با سپس.شود خارج شيدا

 »....نداشتم توهين قصد باورکنيد بگيريد نشنيده رو حرفم ميکنم خواهش »

  

 ....!بود کرده پرتاب ازکمان را تيرهايش رحمانی رضا ديگر خب

 جايش از فاصلهباال شود خارج شيدا تا بود ايستاده خميده سري با که سرشپ ديدن با خانوم حاج

 :گفت شيدا به رو شدو بلند

 »؟...!بزنم حرف باهات خصوصی من هم کالم چند يه ميدي اجازه دخترم »

 .... شود داخل خانوم حاج تا ايستاد کنار و »ميکنم خواهش:»  گفت شيداآهسته

 .بست سرش پشت را در شدو خارج ميل بی نبود دلش توي دل که رضا

 :گفت کردو اشاره تخت به و برداشت بود کرده گره را چادر که چانه زير از را دستهايش شيدا

 »؟....بيارم صندلی براتون نيستيد راحت اگر بنشينيد بفرماييد »

 :گفت برداشت اش چانه زير چادر کردن گره از دست و نشست تخت ي لبه رضا مادر
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 ....» دارم حرف باهات کلوم دو نشينم می جا ينهم خوبه نه »

 :گفت فهميد می صدايش لرزش را اين و شنيد می دهانش در را قلبش ضربان صداي که شيدا

 ...» هستم درخدمت ميکنم خواهش »

 درزواياي جوانی زييابی هنوز که سيما خوش بود زنی ميکردند صدا خانوم حاج را او که رضا مادر

 دو ي فاصله ميان عميق خط يک و چشمش زير مورب خط چند جز به و...  بود نمايان صورتش

 .شد نمی ديده اش چهره در زمان گذر از چيزي ديگر ابرويش

 ...انداخت زير به را سرش و گرفت او ي چهره از چشم نشست دستش روي که رضا مادر دست

 . داشت خشداري صدايی ظريفيش ي چهره برخالف خانوم حاج

 که داشتم اميد خيلی خواستگاري اومديم که قبل ي دفعه...  نميگيرم رو وقتت زياد مدختر ببين »

 ....بشنوم ازت رو بله جوابت

 ديگه خواستگار يه» :گفت زدم، زنگ عزيزخانوم به وقتی ولی...,بشی پسرم زن ميخواست دلم

 هم ماليش وضع و بود دار کارخونه طرف شنيدم که جور اين... »داده مثبت جواب اون به و داره

 پولداره که کنی ازدواج مردي يه با باشی ات آينده فکر به داشتی حق هم تو خب... بود خوب خيلی

 »....بشی بانک ي ساده کارمند يه زن بياي ،تا

  

 تنها به او بود، انصافی بی ته اين... ! ميخراشيد را روحش سيما خوش خانوم حاج اين حرفهاي

 مهندس که را سکه تا چهارده حتی او.... بود مرغی مهندس الیم وضع نميکرد فکر که چيزي

 .بود برگرداند داشت چشم بی ها طال ها کادو تمام همراه به را بود گذاشته ايی جعبه داخل مرغی

 ...آزرد بيشتر را روحش سيما خوش خانوم حاج حرفهاي ادامه

 هام بچه جان به شدي اجد همسرت از و گرفتی توافقی طالق شدم دار خبر که وقت چند بعد

 . شدم ناراحت
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 هيچ يعنی واستادم هم جلوش و نبودم راضی نميگم دروغ خواستگاريت بيايم که گفت رضا وقتی

 .... افته می سرش از جوونيه شوق و شور گفتم خودم با...  خودش غير نبود راضی خونه توي کس

 رو رضام دل که نشد رضا دلم عاقبت...  کس هيچ يا تو يا گفت کالم يک شدو پاپی مدام ولی

 » اومدم و گذاشتم احترام خواستش به بشکنم

 خنجر سکوت در همچنان که شيدا به رو زد باد را خود کمی چادرش با سيما خوش خانوم حاج

 :گفت ميگرفت تحويل ديگري بعد يکی هايش وکنايه نيش هاي

 ولی...  دختري هنوز ميگفت ادرتم...  نکردي شرع خالف کار و داشتی شوهر ميدونم دخترم ببين »

 يه عنوان به حداقل ؟...نشدي عروس و دختري هنوز و درسته که بشنوم خودت زبون از ميخوام

 »؟....!دختر يه يا ميکنه ازدواج زن يه با پسرم بدونم دارم حق مادر

 .بود کرد فرو قلبش در مستقيم را اش کنايه خنجر آخرين خانوم حاج

 خوش خانوم حاج... است شده عرق خيس چنين اين که شده پرتاب مجهن قعر به ميکرد حس

 .ميکرد درو را او غرور امان بی و بود برداشته داس سيما

 .انداخت خش روانش روي او خشدار صداي شود باز حرفی به زبانش اينکه از قبل

 جواب پسرم به اگه حال هر به...  هستيم سنتی ي خانواده يه ما! نشينه سنگين دلت به حرفهام »

 »... ميگيريم گواهی و دکتر ميريم عروسی، از قبل... بدي بله

 سيما خوش خانوم حاج.  بود شده درو که غروري ماندو شيدا رفتند که اش خانواده و رحمانی رضا

 .بود کرده له پا زير درو از بعد را غرورش

*** 

  

 هايش شقيقه چنين اين که ندکرد فرو ميخ سرش در ميکرد حس شد بيدار خواب از که صبح شنبه

 .ميزد نبض پر
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 . ميبرد تارج به را غرورش ميچرخيدو سرش در رضا مادر حرفهاي هنوز

 .بود محکم و درشت »نه»  يک عميقش حس آن و رحمانی رضا به جوابش قطعا

 .شد خيره سقف به و گذاشت سرش زير دست شد جا به جا جايش در کمی

 ..!. کند ازدواج که اصراري چه اصال

 هم کنار قطعه به قطعه حوصله سر را اش آينده پازل ميخواست دلش... ميداد فرصت خود به بايد

 .بچيند

 .چسبيد نمی ذهنش به چسب مانند ميدادو مجالی مرغی مهندس فکر اگر

 ... رسيد سيما خوش خانوم حاج به افکارش ي پرسه در

 روي ولبخندي... کرد تجسم »نه»  خپاس شنيدن از اورا رضايت و خوشحالی و گذاشت هم بر چشم

 . گرفت شکل لبش

 هم به هيچگاه موازي خط دو مانند به دو آن. نداشت او ي آينده در جايی رحمانی رضا

 ...!نميرسيدند

 . داد رضا مادر رابه جايش عزيزجان اتاق در شدن باز با

 . شد خيز نيم سرجايش دادو بدنش به قوسی و کش

 نزديک او تخت کنار به لنگان لنگ و بست سرش پشت دررا و شد داخل زنان عصا جان عزيز

 . نشست او ي لبه روي و يش عصا بر تکه شدبا

 سالم» :گفت کشيدو درهمش و شلخته موهاي به دستی شدو بلند جايش از احترامش به شيدا

 »....خير به صبح

 : گفت و انداخت او آلود پف چشمان به نگاهی عزيزجان

 »؟...!نکنه دعوات معلمت خانوم دانشگاه بري نميخواي...  ننه ات نشسته روي دست به سالم »
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 .آمدند کش درد از هايش شقيقه و نشست لبهايش روي لبخندي

 مثل درست خالص بودو ناب.... نميشد عوض بويشان و رنگ وقت هيچ عزيزجانش هاي دلواپسی

 ...روحش

 »...ميشم بلند آالن ، دارم کالس يازده ساعت جون عزيز چرا »

 اش شانه روي برهم هم در و شلخته که شيدا پريشون موهاي به گونه نوازش دستی جان عزيز

 :گفت و بودکشيد شده مهمان

 شده لق هام مصنوعی دندون...  دکتر ببري منو بياي ميتونی داري کالس چند ساعت تا امروز ننه »

 »ميکنه اذيت رو هام لثه و

 :گفت کردو مرتب بود خورده تاب و پيچ دورش به هک را کوتاهش آتسين تيشرت شيدا

 »؟....گرفتی وقت چند ساعت... بريم که خونه ميام زود دارم کالس دو ساعت تا عزيزجون باشه »

 : گفت کردو نگاه شيدا ي کشيده و صاف گردن و سفيد پوست به حض با عزيزجان

 جوري يه رو خودت گرفته وقت »مميگ رو ديبا شوهر» نوري دکتر از پنج ساعت فرناز....  ننه »

 ».برسيم موقع به تا برسون

 :گفت معترض افتادو مرغی مهندس ياد به نوري دکتر اسم شنيدن با شيدا

 دکتري برمت می ميام تر زود اصال؟....!نوري دکتر پيش بريم چی واسه دکتر همه اين جون عزيز »

 »...!کنی حض خودت قول به که

 :فتگ زدو نمکی لبخند عزيزجان

 رفتم که بار دو يکی.  نميرم هم ديگه دکتر پيش...برنگردون خودم به رو خودم حرف سوخته پدر »

 »....نميکرد اذيت ديگه دندونهام مدت يه بده خيرش خدا...  بوده خوب کارش پيشش

 .داد ادامه و انداخت او دلخور ي چهره به نگاهی سپس و

 هی که دندونت واون بياي هم تو نيست هم بد اتفاقا...  ميگيري بونه که ؟...ننه چيه مشکلت حاال »
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 کار دکترو خرهباال بدي نشون حلقت توي ميندازي قرص دردش براي مدام و ميکنه درد ميگی

 »...بلده

  

 :گفت آرام و شمرده ترديد پراز صدايی با و مردد شيدا

 »؟...!بريد شاهين يا سروي مامان يا فرناز با ميشه عزيزجون »

 : گفت کشيدي و محکم »نچ»  و انداخت باال سري نشعزيزجا

 خونه امشب اينکه دوم بگذاره تنها دست مغازه در رو بابات نميتونه شاهين که اوال...  نميشه نچ »

 و خودش واسه نفر دو شام يه و بيان که نيست الزم گفتم فرناز به و دعوتيم شام سارات خاله ي

 . کنيم خالی شاهين فرنازو واسه رو خونه بهونه اين به تمگف خود با راستش....  بگذاره شوهرش

 دل ي واسه »ما مرگ مکش» لباس يه بخواد دلش فرناز ،شايد ننه جوونند شوهر و زن خرهباال

 يه خلوت توي داره دوست و مرد هم شاهين خرهباال....  نميشه روش ما جلوي و بپوشه شوهرش

 »...! ننه ديگه، نيار بونه هم تو... بکشه زنش گوشش سر به دستی

 .شود شطرنجی سرش در فرناز و شاهين هاي هيجده مثبت تا داد ريزي تکان را سرش

 بلندشدو ازجايش عصايش بر تکه بازهم شنيد را شيدا ميل بی اما آهسته» چشم »که جان عزيز

 .رفت هم لنگان لنگ بود آمده لنگان لنگ که همانطور

 کوتاه پا اقدس از که يادگاري...  کشيد بود شده لق که یکرس دندان آخري روي را زبانش شيدا

 . بود مانده جا به برايش

 تا شود اضافه هايش شقيقه درد به دندان درد که داشت کم شنبه روز آغازين در را همين

 .شود کامل دلپذير روز يک کليکسيون

 :گفت زده شتاب تندو شدو داخل کنان خنده فرناز که بود نگذاشته پايين به راهنوز پاهايش

 پوشيدي روز اون که جينی شلوارک و سرخابی تاپ اون دانشگاه به رفتن از قبل شيدا.... سالم »
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 کباب رو شاهين و بپوشم ميخوام امشب... بيرون بگذار کردي کباب رو مهندس باهاش و بودي

 »...!کنم

 ....ديد نمی آب که بود قابلی شناگر فرناز بود عزيزجانش با زد،حق جانی بی لبخند شيدا

 کم هايش شقيقه درد بود شده باعث مهارت با و ميخورد پيچ فکش در موزي که دندان درد از

 :گفت و برخاست جايش از و گذاشت هم بر چشم شود رنگ

 »....!باشه گشاد بهت يکم کنم فکر ولی... ميگذارم برات رفتن از قبل باشه »

  

 بود قاعده به که کمراو قوس و کشيد و صاف پاهاي پرو اندام و سفيدو پوست به نگاهی نيم فرناز

 :گفت و انداخت

 و کردن کباب به من ولی....! کردي روجزغاله بيچاره داريوش روز اون هيکلت اين با تو هرچند »

 »....!هوا ميندازم رو کالهم برسم هم شاهين کردن پز نيم

 گيره با دادو تابی نکرده شانه را موهايش حوصله بی ، رفت که زنان بشکن و کنان خنده فرناز

 :گفت خود با و بست سرش يباال

 ....!» کرده کباب رو من مرغی مهندس قبال »

 .رفت دانشگاه به کردو عوض لباسهايش حوصله بی سپس و

*** 

 فرعی خيابان يک در بود شهر يباال کالس با و شيک هاي مطب از يکی نوري سامان دکتر مطب

 .آمد می اينجا به که بود بار اولين براي او و.داشت عمر يک قدمت به درختانی که

 تيز ايی چانه با ، داشت ايی کشيده شکل بيضی صورت که ايی افاده بود دختري دکتر منشی

 . نبود پروتز خوشبختانه که درشت لبهايی و عملی ،ودماغی

 روي زيينیت بودوشالی کرده رها شانه روي را اش مشکی موهاي سليقه با عملی دماغ منشی
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 را آنها ژست هم گاهی و بود شده ها دکتر شبيه تر بيش سفيد پوش رو آن با بودو انداخت سرش

 .ميگرفت خود به

 :گفت و ايستاد او مرتب و شيک ميز به رو شيدا

 ».داشتيم وقت پنج ساعت براي هستم فتحی قلی...  خانوم سالم »

 دادو تابی چشمانش به لحظه چند از بعد و کرد مانيتور داخل را سرش ژست همان حفظ با منشی

 :گفت

 بودند کشور از خارج هفته دو دکتر که گفتم خدمتون گرقتيد تماس وقتی فتحی قلی خانوم درسته »

 نشستن براي هم خالی صندلی کنيد نگاه خودتون...!شلوغه خيلی سرشون و آوردند تشريف تازه

 تشريف هم حاال...  بدم وقت بهتون پنج ساعت که داشتيد اصرار خنده ، خنده با ولی کنيد پيدا

 ...» داخل ميفرستمون وقت آخر باشيد داشته

  

 .ميکرد برگزار شوخی و خنده با را کارها ترين ساده که افتاد سرخوش فرناز ياد به شيدا و

 بلند جايش از سال ميان زنی عاقبت و داد تکه ديوار به بود بريد را امانش پايش درد که عزيزجان

 .داد جان عزيز به را جايش و دش

 : گفت و رفت عزيزجانش کنار به شيدا

 ».....ميشيد خسته شما و ميشيم معطل خيلی جا اين ديگه دکتر يه بريم خواهيد می »

 :گفت دادو تکه کناردستش ديوار به را عصايش عزيزجان

 براي رو صبر....  ننه نيمک می صبر..... ديگه دکتر يه بريم اومديم راه همه اين کاريه چه ننه نه »

 ».....!ديگه گذاشتند وقتها همين

 ....بياستد ازآنها يکی روي تا ندارد پا هم عزيزجانش مرغ که شد متوجه تازه او و

 بازي اسباب هاي تيله ياد به را او دماغش نوک گردي و تيزي که عملی دماغ منشی به را نگاهش
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 داخل رنگی تيره شلوار و کت با مرغی مهندس و شد باز مطب در سُردادکه انداخت می ها بچه

 .رفت منشی ميز سمت به و. شد مطب

 . ايستاد بود ورودي در نزديک جايی که شيدا به پشت و منشی به روي و

 و شد بلند جايش از فاصلهباال ديدنش با که چرا ، ميشناخت خوب ظاهرا را او هم عملی دماغ منشی

 . رفت شاستقبال به گشادي گله لبخندي با

 »....!افتخاري چه... اومديد خوش فروغی مهندس آقاي سالم »

 .داشت هم نرمی و چرب زبان فريبنده ظاهر بر عالوه ما مرگ مکش منشی اين خب

 را شيدا اما ، انداخت بودند نشسته مراجعين که هاي صندلی به گذرا نگاهی نيم داريوش

 :گفت محکم و خشک مردانه صداي با کردو منشی به ورو کشيد عميقی نفس.نديد

 »؟....!شلوغه سرش سامان خانوم سالم »

 نرم صدايی با کشيد ميخورد سُر صورتش روي بهانه بی که لختش و صاف موهاي به دستی منشی

 :گفت فريبنده و

 »....داخل ببريد تشريف شما بيرون اومد که بيمار باشيد داشته تشريف لطفا مهندس آقاي »

  

 از هم اين که گرفت بود آورده تشريف او اعصاب روي صدايش که منشی از روي حرص پر شيدا

 .نماند دور به جان عزيز بين تيز ديد

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی نيم و آوردباال صورتش امتداد تا را دستش مچش داريوش

 ».ميمونم منتظر ندارم ايی عجله نميشم کارشون مزاحم »

 :گفت پنهانی ريزو هاي لوندي با اشتند پايانی هايش عشوه که منشی

 خيلی پاييزي هواي اين توي بيارم داغ قهوه براتون مهندس باشيد داشته تشريف پس »

 »....ميچسبه
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 کند جلب خود به را حاضر جمع ي همه توجه بود شد سبب سامان منشی خاص هاي توجه که او و

 :گفت رسمی و خشک هاي اخم با معذب

 به چشمش که کند پيدا نشست براي جايی که برگرداند روي سپس» ....نيست نيازي ممنون »

 .بود داده تکه ديوار به و ايستاده کنارش که کبوتري و بود نشسته صندلی روي که افتاد عزيزجان

 : گفت و نشست لبش روي لبخندي ديدنش با عزيزجان

 » ؟.... پسرم خوبی قامت بلند سرو سالم »

 :گفت و رفت آنها سمت به بلندي همان به لبخندي با ندبل قدمی با پاچه دست داريوش

 »؟....خوبند خانواده و فتحی آقاي نشدم حضورتون متوجه شرمنده عزيزخانوم ماست از سالم »

 : گفت و کشيد خشکش دهان به دستی عزيزجان

 ».....!خدمتتون دارند سالم جوون ممنون »

 کف هاي سراميک به و چرخاند را انشچشم و گفت آهسته یسالم مرغی مهندس ديدن با شيدا

 . دوخت

 مردانه لحنی با ميشد دزديده او از که چشمانی بودو زيرش به سر کبوتر تاب بی و مشتاق که او و

 :گفت بود لبش ي گوشه لبخندي که حالی در دلنشين و محکم اما

 ».....!شما احوال خانوم شيدا سالم »

  

 .نکرد جدا کف موازي خطوط از چشم و»نونمم» :گفت پاسخش در فقط شيدا که سوالی

 :گفت عزيزجان به رو کردو جدا شيدا از را سنگينش نگاه داريوش

 »؟....نرفتيد داخل چرا اورديد تشريف وقته خيلی »

 :گفت تري آهسته صداي با بود بريده را امانش پاهايش درد که او و

 ميريم وقت آخر و شلوغه سرش دکتر ميگه منشی خانوم اين.... اومديم نيست وقت خيلی ننه نه »
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 هم اون گفتم ميکنه اذيتش دندونش هم شيدا...ميکنيم صبر يکم ننه نيست هم ايی عجله ، داخل

 »....بده دکتر نشون رو دندونش

 بيشتر که ايی سرمه مقنعه و مانتو آن با معمولی و ساده دختر بوداين شده متوجه تازه که منشی

 اهميت فروغی مهندس براي صحبتش خوش نقش ريز مادربزرگ آن با دبيرستانيست دختر شبيه

 توبيخ که اين از قبل...! باشند گرفته خطايی حال در را او که کودکی مانند پاچه دست دارد خاصی

 :گفت شود

 وگرنه هستند دکتر آقاي شماو آشناهاي از نگفتن ايشون نيستم مقصر من خدا به مهندس آقاي »

 تشريف تونند می ايشون نيومده وقتشون سر بيمار يه هم آالن ردمنميک جسارتی همچين من

 »....داخل ببرند

 و.کند کيسه را ماستش افاده فيس پر منشی شد باعث کردو را خود کار بازي پارتی ديگر خب

 سامان دکتر اتاق به کنندگان مراجعه ديگر ي خصمانه نگاههاي تير ميان جان عزيز که شد اينگونه

 .رفت نوري

 سرش که اويی ايستاد، او ي شانه به شانه درست شيدا کنار داريوش شد اتاق راهی که يزجانعز

 .... خروش و جوش در بودو متالطم مرغی مهندس حضور از قلبش اما و بود زير به

 »؟....!چطوره حالش من کبوتر» :گفت گوشش نزديک جايی و کرد خم کمی را سرش

 ميان او و بود اش سينه از پرواز حال در او کبوتري بقل بود می صادق خودش با کمی اگر خب

 گاهی ميدادو گوش عقل حرف به گاهی و ميزد پا و دست متالطمش درون متضاد هاي خش خش

 ....!دل هم

  

 مهندس رنگ پر حضور و منشی کنجکاو نگاهاي زير نميشد، خارج اتاق از موقع به عزيزجان اگر و

 ...افتاد می خش خش هم هايش نفس مرغی
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 :گفت کردو روانه داريوش سمت به شيدا از را کنجکاوش نگاهاي منشی

 ....» داخل ببريد تشريف شما گفتند دکتر آقاي فروغی مهندس جناب »

 ....ابرويش ميان اخم ماندو او و گشت باز سينه به سرگردانش هاي نفس مرغی مهندس رفتن با

 دستش...  بده خيرش خدا گفت و نشست بود خالی همچنان که صندلی همان روي عزيزجان

 »؟....! نميکنه اذيتم هام مصنوعی دندون ديگه که کرد چيکار نميدونم.. شفاست

 شما جون عزيز: گفت بردو گوشش حوالی جايی جان عزيز مشکی چادر نزديک را سرش شيدا

 »؟....ينور دکتر پيش بيايم حتما که داشتيد اصرار همين واسه اينجا مياد مهندس که ميدونستيد

 :گفت و کشيد اش پنهانی هاي خنده روي را چادرش و برگرداند روي جان عزيز

 ». کرد صداش دکتر که ديدي....  اينجا اومده داشته کار البد ؟.... چه فرناز و من به ننه....  وا »

 اش خنده خوش دست ور آن و هفت صفر دو مامور اين توان پر دست که بود مطمئن کامال شيدا و

 ....! است ميان در

 آغوش در مردانه را او و رفت استقبالش به شدو بلند ميزش پشت از داريوش ديدن با سامان

 .کشيد

 »....اومدي خوش عزيز زن برادر سالم »

 :گفت کردو بود دستيارش که دختري رو سپس

 ».بياوريد تشريف بعدي بيمار همراه باشيد داشته تشريف بيرون لطفا خانوم »

 :گفت زدو سامان پشت به دستی داريوش.شد خارج و گفت چشمی دختر

 »؟....چطورند صدف و ديبا... اومديد تر زود چرا بمونيد هفته سه بود قرار خير به رسيدن »

 :گفت و.کرد زباله سطل ي روانه را آن و آورد بيرون را مصرفش بار يک دستکش سامان

  

 می من وقتی تا و رسيدم که زد پيامک پري مامان به فرودگاه توي ديبا...  اومديم زود صبح »
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 مرز تا رو من شما خواهر اين برگشتيم زود چرا اما و. بودند خواب هردوتاشون مطب اومدم

 که بود کيفم ته يورو يه صدف جان به ، خريد رسيد دستش هرچی که بس از برد ورشکستی

 ....» برگشتيم

 :گفت زدو لبخندي داريوش

 که ممنون و بينمت می که خوشحالم حال هر به...  نداره دم و شاخ که بودن ذليل زن ديگه خب »

 و کردم جمع رو تهش سرو جور يه ولی داشتم کار خيلی...  مطب مياد امروز شيدا که کردي خبرم

 .» رسوندم رو خودم

 :گفت کردو گره درهم ضربدري حال به را دستهايش و داد تکه ميزش ي لبه به سامان

 نگاه امروزرو بيماران ليست وقتی...نياورديم برات که سوغاتی جاي به اين نداشت رو قالبت اوال »

 دنبال به در به در ميدونستم و افتادم مجنونمون ياد ديدم،به که رو فتحی قلی شيدا اسم.... ميکردم

 اون که تري ذليل زن من از تو اينکه دوم... ميرسونه رو خودش باشه هرجا و سرگردونه اش ليلی

 ....! ببينی رو يار نظر يه تا اومدي کردي ول کارو همه

 ....!بالست پرو بی کبوتر اين ي خورده زمين که است وقت خيلی او کرد فکر خود با داريوش و

 :وگفت گرفت داشت قرار اتاق دروسط درست که داندانپزشکی يونيت از چشم

 اينکه براي و...  بياد در خشآ صداي يا..!  کنی خراب رو دندونهاش اگه سامان حالت به واي »

 »... باشه بهت حواسم تا نشينم می جا همين بشه راحت خيالم

 :گفت منشی رو و برداشت را گوشی دادو تکان طرفين به را سرش خنده با سامان

 ....» داخل بفرستيد رو فتحی قلی خانوم لطفا رفعتی خانوم »

 .... رفت استقبالش به و برخاست جايش از دبو ايستاده در ي آستانه در که شيدا ديدن با سامان

 .... وقارش از و متانتش و صبوريش از...  شنيد می زياد او از روزها اين که دختري

 .نداشت هم دادن پس خيال و بود خودبرده با سخت را داريوش دل که دختري
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 :گفت و فشرد را او سرد دست و برد پيش دست و ايستاد روبرويش

  

 »؟.... خوبند خانواده خانوم يداش اومديد خوش »

 و کوتاه یسالم به ريخت می جيبش داخل و کشيد می خجالت کيلو کيلو و بود معذب که شيدا

 .کرد بسنده تر کوتاه تشکري

 : گفت و آمد سمتش به گشاده رويی با نقش ريز دختري

 »...بنشينيد ونيتي روي ببريد تشريف و ميز روي بگذاريد رو کيفتون لطفا... اومديد خوش سالم »

 .بود خواسته او از که کرد همان شيدا و

 . رفت دندانپزشکی تونيت سمت به و گذاشت مرغی مهندس روبروي جايی ميز روي را کيفش

 کردو روشن را يونيت يباال چراغ و نشست گردانش صندلی روي رسيد سرش يباال به که سامان

 :پرسيد

 »؟....چيه مشکلتون خانوم شيدا »

 تر سو آن کمی سرش يباال که مرغی مهندس حضور همه از اول...! بود خيلی که لشمشک خب

 ....!داشت نمی بر او از چشم و بود ايستاده

 :گفت و داد فرو سختی به را دهانش آب

 »...ميکنه درد خيلی و شده لق پايينم فک چپ سمت کرسی دندون آخرين دکتر آقاي »

 : گفت داد پيش کمی را اش صندلی سامان

 ».کنيد باز رو دهانتون خوب خيلی »

 ...بود خواسته او از که کردو همان شيدا و

 ليلی دردهاي ميان داريوش روح و شد بلند هوا به آخش درد از شيدا زدو آن به ايی ضربه سامان

 .شد مبحوس اش
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 : پرسيد تعجب با سامان

 کامال که هم دندون خود ؟... شده لق چطور دارند محکمی هاي ريشه کرسی دندون خانوم شيدا »

 »....!نداره پوسيدگی و هسالم

  

 خوش چه او و افتاد بود کرده فکش روانه لگد با که ايی ضربه و کوتاه پا اقدس سمت به ذهنش

 يک ها قصه شهر جادوگر مثل آالن وگرنه....نشد پيشينش دندانهاي نثار ضربه اين که بود شانس

 ...!ميگشت پرواز براي یجاروي دنبال به بايد و نداشت دندان

 . نيست زدن حرف به مايل که شد متوجه ديد را شيدا سکوت که سامان

 ....» بشه کشيده بايد...  کرد نميشه کاريش هيچ رو دندون اين خانوم شيدا ببينيد »

 :گفت زده شتاب و هول داريوش که بود نرسيده انتها به حرفش هنوز

 »...داريم نگه رو دندونش که نيست راهی هيچ سامان »

 را او نورش تا کرد خاموش را يونيت يباال چراغ و داد هل عقب به کمی را اش صندلی سامان

 :گفت نکندو اذيت

 هم رو اون بايد که داره مختصر شکستگی يه هم کناريش دندون کرد، نميشه کاري هيچ متاسفم »

 شد خوب زخم جاي که اين زا بعد تونيد می شما.بکشم هم رو شده لق کرسی دندون و کنم ترميم

 ».گفتم خدمتتون که همينه راهش تنها بديدو انجام) دندان کاشت(  ايمپلنت

 ...!نبود چيزي که دندان يک بود داده دست از چيزهارا خيلی او

 :گفت نرم و آهسته و گذاشت هم بر چشم شيدا

 »...بديد انجام درسته که رو کاري همون دکتر آقاي »

 حتی حسی بی داروي ميکرد حس شد بلند دکتر دستيار کمک با که نپزشکیدندا يونيت روي از

 ...!بود خالی خالی که کرده حس بی هم را مغزش
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 :گفت و نشست ميزش پشت و انداخت زباله سطل درون را هايش دستکش سامان

 ندندو...  نداريد بر زخم روي از رو استريل گاز و نخوريد چيزي هيچ ساعت دو تا خانوم شيدا »

 بستنی يکم اگه بخوريد ميوه آب و سوپ مثل مايعاتی غذا امشب بهتر کردم ترميم هم رو کناريش

 نوشتم هم مسکن کنيد ميل ساعت هشت هر که نوشتم بيوتيک آنتی براتون.... ! خوبه بخوريد هم

 اما نمياد پيش براتون مشکلی خدا اميد به....بخوابيد راحت رو شب تا بخوريد خواب از قبل رو يکی

 » بکنم راهنمايتون تا بزنيد زنگ داريد که مارو منزل تلفن بوديد ناراحت بازم اگه

  

 عالمت بست را هايش چشم ماليمت با و کرد خم را سرش کمی نبود زدن حرف به قادر که شيدا

 ... سپاسگزاري وقار پر

 :گفت و گرفت را نسخه شدو قدم پيش داريوش که بگيرد را نسخه تا برد پيش دست سپس و

 ...» برسون سالم ديبا به بينمت می بعدا سامان ممنون »

 ي سايه و دوخت خود سايه و زمين به چشم و نکرد بلند سر و برداشت را کيفش شدو خم شيدا

 ...ميآمد او وصل که مرغی مهندس

 نکردن قبول داشت شرمندگی بار که اش خانواده و داريوش رنگ پر هاي محبت ضربه آخرين و

 .بود دکتر يزيتو پول

 حس.  نشست وجودش درون سرمايی و پيچيد اش مقنعه ميان پاييزي باد شد خارج که مطب از

 روي سرش چنين اين که کردن وصل گردنش به سوزن و نخ با حاال و اند بريده را سرش ميکرد

 ...!ميکند سنگينی گردنش

 :گفت يشدم خارج مطب ساختمان از آنها قدم هم که داريوش به رو جان عزيز

 ميريم ديدم آجانس يه خيابون سر اومدنی برس کارت به برو نکش زحمت ديگه قامت بلند سرو »

 »....خونه ميريم و ميگيريم ماشين يه اونجا
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 بر قدم کوتاه هاي گام با حرف بی و بود فکش بند دستش که شيدا به نگاهی نيم داريوش

 :گفت و گرفت را ميرفت راه زنان صاع سختی به که را عزيزجان بازوي زير کردو ميداشت

 ».نشدم بخشيده هنوز کنم فکر نگذاريد...  عزيزخانوم نکنيد ام شرمنده »

 بود افقی امتداد در چشمهايش و ايستاده تر سو آن کمی پريده رنگ که شيدا به نگاهی جان عزيز

 :گفت کردو بپيوندد شب به ميرفت که

 »....نداره رو به رنگ ام بچه ميشيم مزاحمت ننه باشه »

 ماشين سوار شکايت بی و حرف بی....تر سِر افکارش بودو سِر صورتش از نيمی که وشيدا

 :گفت خود با و. بست را چشمانش و نشست عقب صندلی روي و شد مرغی مهندس

 »بسپارد فراموشی دست به را بد خاطرات تمام که ميکردند کشف هم دارويی کاش اي »

  

 دستش کنار که عزيزجان به رو و کرد روانه کبوترش سمت به نگاهی آينه درون از داريوش

 :گفت آرام بود نشسته

 به که کرسی دندون آخه ؟... شده لق دندونش چرا ميدونيد شما...  برده خوابش شيدا عزيزخانوم »

 »؟... !نميشه لق راحتی اين

 :گفت و کشيد چادرش پر به دستی عزيزجان

 بهت چی شده خراب اون توي ميپرسيم هرچی و نميزنه حرفی که ما به....!  ننه بگم چی واال »

 که کتکی خاطر به دندونش شدن لق که بود گفته فرناز به بار يه ولی...!  نميگه چيزي ؟... گذشته

 و مشت زير گرفتن رو ام بچه که الهی بشکنه دستشون خورده ديگه زندانيهاي از زندان توي

 »....لگد

 دست...  درهم افکارش شدو مچاله روحش شده متحمل کبوترش که رنجی تصور از داريوش

 .شد سفيد دستش مفصل استخوانهاي که آنچنان کرد مشت را آزادش
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 .شد شل هم هايش مشت...  نشست درهمش افکار روي که عزيزجان صداي

 استشر....  بگم بهت رو گفته نه حرفهاي يه بگذار خوابه شيدا که حاال قامت بلند سرو ميدونی »

 به همين واسه تابه بی جفتت ديدن براي دلت ميدونستم.... ننه بود بهونه من مصنوعی دندون

 که ببينی رو جفتت بياي و برسونه گوشت به باد شايد تا بگه رو شيدا اسم مخصوصا گفتم فرناز

 ».بود بلد خوب رو خودش کار باد بود درست حدسم شکر رو خدا

 .زد کوتاهی لبخند بود داده سامان به عزيزخانوم که لقبی از داريوش

 ميده خبر بهت هم رو شيدا خوردن آب ورپريده اون و ارتباطی در فرناز با ميدونم قامت بلند سرو »

 رضا» ...  اومده خواستگار شيدا ي واسه ديشب ؟که....! نه يا گفته بهت هم رو اين نميدونم ولی...! 

 » ديديش فطر عيد که پسري همون »رحمانی

 .بود نگفته را اين فرناز.شد رها سينه در معلق قلبش و شد پاره دلش هاي بند حرف اين شنيدن اب

 . زد چادر ذهنش در کشان لشکر اميدي نا و انداخت سايه دلش روي غم

 :گفت داشت فراوان حسرت که صدايی با

 »....!اومد سرم به ميترسيدم که چيزي از عزيزخانوم واي »

  

 :گفت و گذاشت او موي پر و مردانه دست روي را مهربانش اما وکچر دستهاي عزيزجان

 خاطرش خيلی ميدونم... بجنبونی دست بياد دستت کار حساب تا گفتم رو اين...  ننه نکن خوف »

 »...بوده محرمت بودو زنت روز يه خرهباال... ميخواي رو

 دهان به شديگر چشم يه و بود رويش پيش پاييزي ترافيک به چشمش يک که داريوش

 :پرسيد انداخت بود خواب همچنان که شيدا به آينه از نگاهی نيم عزيزجان

 »؟...ميدونيد ؟شما... بود چی جوابش »

 : گفت و کشيد عميقی نفس عزيزجان
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 هم دلش حرف به ولی ميکنه زياد خامی و نپختگی کردم بزرگ رو بچه اين من ننه نباش نگران »

 ميشه زخم که هم انگشتت ننه.... ميخواد فرصت ولی... توئه با لشد هنوز اون...! ميده گوش زياد

 جوابش که مطمئنم من ولی نزده رضا به جوابش از حرفی...!داره زمان به نياز بشه خوب تا

 خوشم رضا مادر و پدر برخوردهاي ار منم بخواي رو حقيقتش ولی نيست قشنگی چيز غيبت...منفيه

 نيمه که کردي وفايی بی هم تو...  ننه بگذريم...! که نکرده خدا رکف ميگيره طالق که يکی... نيومد

 .... گذاشتی تنهاش راه

 و گرفتی رو دستش جاش به و نيومدي در پشتش و کردي قبول راحت زدن تهمت بهش وقتی

 »...دادي طالقش صدا سرو بی و بردي

 .شد شرمنده حماقتش يادآوري از داريوش

 دو بشی نزديک بهش که ميديم واجازه نميگيريم سخت بهت افاوص اين تمام با ميبينی اگه »

 ... داره دليل

 پيش و اتاق توي مياد که شبها بعضی هنوز... توئه با دلش هنوز شيدا اينکه مهمتر که همه از اول

 نرو ميگه حواس بی و ميکنه صدا تورو و ميشه بلند خواب از هراس به شب نصف ميخوابه من

 »....داريوش

 غصه خرمن خرمن او و... مردش نامردي و وفايی بی و گفت می کبوترش هاي غم از جان عزيز

 ...ميچيد دلش روي رديف به ميکردو درو هارا

  

 پا زير رو ات مردونه غرور جبرانش براي و... ايستادي اشتباهت پاي مردونه اينکه دوم »

 »....گذاشتی

 روانه نگاهی نيم بود خواب غرق که کبوترش به. ميکرد سنگينی وجدانش روي حقيقت داريوش

 :گفت کردو
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 ...» ام شرمنده بابت اين از من و نيست چيزي حقيقت جز شما حرفهاي عزيزجون ميدونم »

 .داد ادامه و کشيد خشکش لبهاي روي را زبانش سپس

 فرد نميتونم و مهمه خيلی که کاري سفر يه... کشور از خارج برم بايد هفته دو من عزيزجون »

 تا باشه من کبوتر به حواستون بديد قول و کنيد بزرگواري ميشه... بفرستم خودم جاي رو ايی ديگه

 »...ميشم مزاحمتون ام خانواده با خواستگاري براي برگشتم ؟وقتی...! برگردم

 همه اين با هم او ميکرد قاضی را کالهش اگر.  بود محبوبش ي نوه ي برازنده که لقبی.....! »کبوتر»

 داشت نياز حمايت به شيدا که زمانی کردو اشتباه. بود کرده کهنه که ايی تجربه هاي اهنپير و سن

 نسبتی که جوان اين به توانست نمی حال...بود نکرده خراب درايت با را پسرش بازي لج ديوار....

 ... بگيرد سخت داشت بامجنون هم

 :گفت و فرستاد بيرون اش سينه از ميداد کهنگی بوي که را اش خسته نفس

 ....برگردي تا ميمونه امانت من دست کبوترت... قامت بلند سرو راحت خيالت »

 توي مدام ريختنش فرو ترس که محکم ي آشيونه يه...  باش کبوترت براي امن آشيونه يه فکر به

 و برسونه صبح به رو شبهاش هراس بی که ايی آشيونه...!بگيره ازش رو آسودگی و نچرخه ذهنش

 ....بده»  عشق»  بوي

 ... کن بنا قبل ي دفعه از تر محکم رو آشيونت بار اين...  کرد انتخاب رو تو ي آشيونه کبوترت اگه

 کينه اسير و کنه خراب رو اون بادي تند هيچ نگذار مردونه مردو.... دلی دو و ترديد و شک از دور به

 ...بشه ها نامرد حسادت و

 زحمت همه اين با که شون آشيونه شدن خراب ترس از هميش طوفان که وقتی ها پرنده که ميدونی

 کاه به کاه که ايی خونه تا مونند می جونشون قيمت به حتی نميکنندو ترک رو جا اون اند ساخته

 ...!نشه خراب ساختن
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 گم رو راهش کردي خراب رو اش آشيونه وقتی فقط.... خودته بام جلد کبوترت نخور غصه هم تو

 ...!کرد

 ....» کنه پيدا رو راهش دوباره تا بده فرصت بهش

 شب دل در و گرفت را او خواب گيج کبوتر دست زنان عصا و گويان دعا عزيزجان رسيدند وقتی

 .شدند گم پاييزي هاي

 ...افتاد سامان ي نسخه ياد به داريوش

 او و..ردک او ي آشيانه ي روانه پيکی همراه و گرفت را کبوترش هاي دارو داروخانه ترين نزديک از

 ...!سادگی همين به...  ببند سفر بار تا رفت خانه به اش ليلی ديدار مست

*** 

 مشغول کاري به حرف بی هريک بودند برگشته مهمانی از وقتی از.... کرد خانه اهل به نگاهی فرناز

 روي درد دندان ي بهانه رابه سرش و بود کرده لوس را خودش بازهم که شيدا از غير به بودندو

 .ميداد حرکت گونه نوازش اش چروکيده دستان زير را موهايش هم او و بود عزيزجان ايپ

 عزيزجان پاي کنار عاقبت و ميگشت خنديدن براي ايی بهانه دنبال به و بود رفت سر اش حوصله

 :گفت و گذاشت او پاي روي را دستش و نشست زانو دو

 »؟!کنيد می صدا.... »قامت بلند سرو»  رو خان داريوش چرا عزيزجون »

 در پرواز به دلش مرغ..  مرغی مهندس اسم شنيدن با بود کرده اش کالفه دندانش درد که شيدا

 سرازيري به دل سرخوش و ميشوي»سُرسُر »سوار که هنگامی مثل ريخت پايين هُري و آمد

 ....!ميسپاري

 ....!ماند باز گوششهايش ولی... نکرد باز چشم اما

 و گذاشت دهانش در و برداشت دستش کنار خوري ميوه بشقاب از را يانگور ي حبه عزيزجان

 :گفت
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 »....ننه قامتشه ي برازنده اينکه واسه »

  

 تند تند است فرار حال در او باشدو گذاشته سرش پشت کسی که گويی سرخوشی با فرنار

 :گفت....

 »؟... چيه اون ؟لقب... چی پرويز دايی.... عزيزجون... جون عزيز »

 .شد کشيده آنها سوي به نگاهش و برداشت روزنامه از سر اسمش شنيدن با فتحی يآقا

 حض با و ميزد دل اش شيرينی که گذاشت دهانش در را پاييزي شيرين انگور ايی حبه عزيزجان

 :گفت شدو خيره ارشدش پسر به فراوان

 ».... منه عسل قند پرويز»....عسل قند پسر پسر»  ميگن که نشنيدي... ننه »

 :گفت همسرش به رو و نشست لبش روي لبخندي ميداد مادرانه بوي که لقب اين از فتحی آقاي

 »....تلخ گوشت اينقدر هم مرد ميگی هی تو و عسلم قند من سروناز ببين »

 .نشست لبش روي لبخندي..... والغير بود او خود خاص فقط که آقاجانش کشی منت از شيدا

 :گفت و نشست او نزديک جايی و آمد عزيزجان کنار به بود شده جالب برايش بحث که شاهين

 »؟... چيه اون لقب سرويه مامان نوبت حاال خب »

 :گفت بود شيرينی لبخند اش چاشنی که فراوان حض همان با بار اين عزيزجون

 ..ميمونه باقی هم سروناز و اومده دنيا به »سروناز »اون...  اومده دنيا به همراهش لقبش دخترم »

 »...بدونه گذاشته دامنش تو خدا رو گوهري اين قدر من عسل قند اين بايد فقط

 آقاي براي چشمی پشت کردو نگاه داشت را مادرش حکم که زنی به شناسانه قدر خانوم سروناز

 که عروسش که دلبري به لبخندي نماندو دور جان عزيز چشمان از هم اين که.کرد نازک فتحی

 .شود چندان دو شيرينش کام تا گذاشت دهانش در ديگر ايی هحب زدو ميکرد پسرش خرج

 :گفت بوسيدو را عزيزجان آويزان و چروک ي گونه شدو خم فرناز
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 »؟....عزيزجون...  چيه خودتون لقب.... ماهيد قدر اين که..  برم قربونتون الهی »

 :گفت دادو بيرون اي خسته نفس عزيزجان

  

 ميکنن صدام آشنا و دوست و هام ونوه هام بچه مياد يادم وقتی زا اما..  است مرضيه اسمم واال »

 »...ننه عزيزجان

 دادو جا دهانش داخل را همه باره يک و ريخت دستش کف و کرد جدا درشت انگور حبه چند فرناز

 :گفت پر دهانی با

 »؟....چيه من لقب ؟... چی من عزيزجون »

 :گفت و گذاشت بشقاب ي گوشه کردو جدا خوشه از را انگور ي مانده باقی هاي دانه عزيزجان

 ».... ننه منی خندان ي پسته که تو »

 :گفت و نشست لبش روي لبخندي لقبش از وخشنود سرمست فرناز

 »؟....چيه اون لقب شاهينه نوبت حاال خب »

 نگاهش منتظر و داشت نمی بر جان عزيز دهان از چشم بود شده تيز هايش گوش که شاهين و

 .ميکرد

 :گفت دادو تکان اطراف به بزن باد مثل را دستش کف زيزجانع

 می مردم بخت بد پسر براي ايی شونه و شاخ چه روز اون نديدي »شِزمه»  که اون....  اوه.. اوه »

 »...کشيد

 :پرسيد هايش خنده وميان بود کرده پر را خانه هايش خنده قهقهه فرناز

 »؟.....چی يعنی »شزم »عزيزجون »

 :گفت و گذاشت دهانش به رو انگور ي حبه ي دانه ينآخر او و

 قهرمان....  ميکرد پخش خارجی سريال يه تلويزيون ، بوديم جوون ما وقتی ها تر قديم... واال »
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 يهو ميکردند ناحق رو حقی که هرجا و داشت بلند سياه شنل يه که شزم اسم به بود مردي يه اون

 »شزم »ميگفت بلند صداي وبا ماجرا افتادوسط می آسمون از

 »...ميداد نشون همه به رو خودش جوري اين و

 :گفت هايش خنده ميان بود شده پهن زمين کف خنده از که فرناز

  

 .....» »شاهين شزم »ميخوره هم اسمت اول به شاهين واي »

 جديدش لقب از ا هار فکر اينکه براي عاقبت و ميخورد حرص شاهين و ميخنديدند خانه اهل

 :پرسيد کند منحرف

 »؟...چيه اون لقب شيداست نوبت حاال خب جان عزيز »

 :گفت و کشيد محبوبش ي نوه موهاي به دستی عزيزجان

 ميکنه صداش و کرده کارو اين قامت بلند سرو اون کنم انتخاب لقب براش من نيست نيازي واال »

 ....»»کبوتر »

 :گفت بريده بريده هايش خنده ميان و بود انفجار حال در خنده از رسما فرناز

 ديگه... بگيري ياد رو کردن بغو بغ بايد فقط..... سفيده هم پوستت مياد بهت خيلی شيدا واي »

 »....!!!تمومه

 برداشت جان عزيز پاي روي از را سرش و کشيد خجالت سروي مامان و آقاجانش حضور از شيدا

 عزيزجان به رو معترض نشود جا به جا دهانش زخم روي استريل گاز ميکرد سعی که درحالی و

 :گفت

 »؟....!ميزنيد چيه حرفها اين عزيزجون»

 :گفت بشنود خودش فقط که طوري به آهسته و برد او گوش زير را سرش عزيزجان

 »....نميدونم ديگه من ميکنه صدات چی نفرتون دو خلوت توي حاال شنيدم من رو اين...  ننه واال »
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 الی از پريشان موهايش که درحالی بودند شده داغ و سرخ هم هايش گوش خجالت از که او و

 متورمش ي گونه روي دست و شد بلند جايش از.... بود ريخته بيرون شلخته سرش ي گيره

 .رفت اتاقش به بکند نگاهی آقاجانش به آنکه بی و گذاشت

 روزنامه يانم به را سرش ودوباره گرفت نشنيده را جان عزيز حرف و کرد بزرگواري هم آقاجانش

 .کرد فرو اش

 :گفت آهسته کردو ميخواند را جديدش پيامک که فرناز گوش زير را سرش شاهين

 ...» داره تو با تموم نيمه کار يه »شاهين شزم» اتاق توي بريم پاشو خندان ي پسته »

  

 »...نباشيد نگران خوبه حالش »نوشت بود پرسيده رو شيدا حال که داريوش پيامک جواب در فرناز

 ....!برسد کردنش کباب بقيه به تا افتاد راه به»  شِزمش» دنبال به کنان خنده سپس

*** 

 .بست سرش پشت دررا و رفت اتاقش به موبايلش ي صفحه روي داريوش شماره ديدن با فرناز

 . فشرد را تماس ي شددکمه نمی جدا لبهايش از که لبخندي با و

 »؟.... شما احوال خان داريوش سالم »

 هايش لبخند که گرفت جان چشمانش پيش دختري فرناز انرژي پر صداي شنيدن با داريوش

 .بودند ابدي

 . داشت دريا وسعت به دلی اما نبود زيبا که هرچند دختر اين بود کبوترش با حق

 :گفت پاسخش در و داد نظم را افکارش

 بابت اين از واقعا و ميدم زحمت بهتون خيلی روزها ؟اين.... چطوره شما حال خانوم فرناز سالم

 » ام شرمنده

 :گفت و نشست لبش روي صدا بی لبخندي فرناز
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 ... هستيد من ي نداشته برادر جاي شما...!  حرفيه چه اين خان داريوش ميکنم خواهش »

 اون» ميگذره خوش سفر چطوريد خودتون... بردارم شما براي کوچيک حتی قدمی ميشم خوشحال

 »؟.... دچطورن ها »ها آبی ور

 خوش جا ظنز اش جدي جمالت ميان حتی دختر اين.  گرفت جان لبش روي ي لبخند داريوش

 .بود کرده

 زخم جاي چطوره شيدا.  هستم ها آبی ور اون نگران من ولی...  خوبند ها آبی ور اين ممنون »

 ؟... شد خوب دندونش

 درس و آمد می بايد مجنون و بود کرده کم هم را مجنون روي شيدا مرغی مهندس اين ديگر خب

 .آموخت می او از را عاشقی

 :گفت و نشست لبهايش روي افکارش فرناز

  

 »...اتاقشه توي هم آالن خوبه هم شما ليلی خان داريوش »

 ...ميزد بودن مجنون ي طعنه او به زيرکی با دختر اين

 : گفت و کشيد عميقی نفس

 »؟... نمبز حرف شيدا با من هست امکانش خانوم فرناز »

 جلوي را هايش لنگ عاشقی درس بر عالوه بايد مجنون. شد محو هايش خنده ناگاه به فرناز

 :گفت معترض... ميکرد پهن فروغی مهندس

 با تا بديم شيدا به فرصتی يه گذاشتيم قرار و کرديم صحبت باره اين در هم با ما خان داريوش »

 زمان به نياز...  گذاشته سر پشت که سختی روزهاي شدن رنگ کم ،براي بياد کنار خودش

 »....بديد شيدا به ميتونيد که فرصتيه حداقل دوهفته اين....داره

 :گفت آرام صدايی با خجول بود شده رها سرگردان تاريکی ميان در تيرش که داريوش
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 »؟....نداريد امري شدم مزاحمتون...  شماست با حق بله »

 :گفت مقدمه بی کرد حس داريوش صداي ته را دلخوري که فرناز

 »؟....بشنويد رو صداش ميخواهيد خان داريوش »

 :گفت و گرفت رنگ لبش روي لبخندي پيشنهاد ازاين داريوش

 »؟.... هست امکانش...  خوبيه پيشنهاد »

 :گفت چرخاندو دهانش دور دورانی حالت به را زبانش فرناز

 حرفی باشه حواستون ميکنم خواهش ولی. .. اسپيکر روي ميگذارم رو موبايلم من خان داريوش »

 ».هستيد خط پشت شما که نشه متوجه شيدا تا نزنيد

 .شد داخل بزند در آنکه بی شدو روان شيدا اتاق سمت به شنيد که را او موافقت

 .بود بسته را هايش چشم و شده جمع خودش در مچاله تختش روي شيدا

 :گفت و شستن تخت پايين و گرفت دست در را موباليش فرناز

 »؟....خوابی شيدا »

  

 :گفت کردو باز نيمه را هايش چشم شيدا

 .....» ندارم حوصله اصال شده شروع ام ماهانه درد نگذار سرم به سر فرناز »

 ....!است نشسته مچاله تختش ي گوشه که کرد تجسم را کبوترش حرف اين شنيدن با داريوش

 رنگ مرز تا را اش چهره و ميکرد طاقت کم و حوصله بی را او ها درد اين شناخت می را کبوترش

 ....ميبرد پريدگی

 :گفت زدو شيدا ي شانه روي به دست با شدندو صدا پر هايش خنده فرناز

 »؟.... بردي رو آبرومون.... دختر نميري »

 :گفت و داد تکان هوا در دستی فرناز که بود قبلی ي جمله گيج هنوز شيدا
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 »؟....داري وستد غذايی چه بگو اصال »

 :گفت تر حوصله بی ميچرخيد تاب و پيچ پر کمرش ميان درد که شيدا

 ....» نکن اذيت عطيه عمه جون فرناز »

 :گفت بردو تر نزديک را موبايل گوشی فرناز

 »؟.... داري دوست رنگی چه بگو کن ول غذارو اصال »

 :پرسيد کردو باز کامال چشمانش تعجب از بار اين ديگر شيدا

 رو اشياء و حيوون و کشور اسم ميخواي ؟...ميکنی بازي فاميل و اسم ؟داري... خوبه حالت فرناز »

 »؟....بگم هم

 .شد گم فرناز پرواي بی هاي خنده ميان کبوترش صداي

 جون... بگو ات عاشقانه قرار اولين از بيا اصال گفت و کرد جمع لبش ي گوشه را هايش خنده فرناز

 »...نکردي تعريف چيزي روزها اون از وقت هيچ نکن ناز ، فرناز

 بازار و خاک اهالی زيارت و ظهيرالدوله قبرستان و روزه يک اردوي به کشيد پر ذهنش شيدا

 می را اش دانه به دانه منت با اش مرغی مهندس و فروخت می کرور کرور که نازهايی و تجريش

 ...!خريد

  

 :گفت زدو شيدا ي شانه به آهسته بود،دستی تلفن شدن قطع نگران و ديد را شيدا سکوت که فرناز

 »؟....کنی دورش ذهنت توي اينکه نه کنی تعريف من براي گفتم»

 لبش روي جونی کم لبخندي ديد بود شده گرد اشتياق شدت از راکه فرناز مشتاق چشمان وقتی

 :گفت و نشست

 »....باشه اش قانهعاش قرار اولين که نبود ديگه عاشقهاي شبيه چيزي هيچ مرغی مهندس»

 نفس و شد پر کبوترش حس از و نشست لبهايش روي لقبش شنيدن از نرمی لبخند داريوش
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 . کشيد صدا بی اما عميق

 همه مثل ميکردم فکر...روزه يک اردوي يک به برد رو من که بود وقتی ما ي عاشقانه قرار اولين»

 تهران بام مثل شاعرانه جاي يه نمميدو چه....  پارک و شاپ کافی به ميريم پسرها و دختر ي

 نشد و بود بسته درش... زود صبح هم اون...  تجريش توي ظهيرالدوله قبرستان برد رو من ولی....

 »...!بودند فرهيخته انسانهاي همشون که خاک اهالی به کردم هديه فاتحه يه هم من داخل بريم

 دستی آزادش دست با ميشد سست اش اراده پاي شنيدو می را کبوترش نرم صداي داريوش

 کبوترش هاي اخم و داشت خاطر به خوب را روز آن.نشست تخت لبه روي و کشيد موهايش ميان

 ...بود کرده خوش جا ابرويش دو ميان که

 . نشست اش کبوتري خاطرات از بود پر که ذهنش روي فرناز هاي خنده

 :گفت کردو پاک ار بود شده جمع چشمش ي گوشه خنده فرط از را اشکهايش فرناز

 صبح اونم قبرستون ميره عاشقانه قرار اولين براي کی آخه.... باحاليد خيلی دوتا شما خدا به شيدا »

 ».... زود

 :گفت دادو فشار دلش روي را دستهايش فرناز پايان بی هاي خنده از کالفه شيدا

 چی عزيزجون ونمد نمی شده اضافه دردم کمر دردو دل به پيچه دل ديگه بسته فرناز واي »

 »....گيرم می پيچه دل که هاش جوشونده اين توي ميريزه

 .کرد قالب شکمش روي را دستهايش و نشست تخت ي لبه روي شدو بلند جايش از سپس

  

 که بلند صدايی با و نشست گل به اش بدجنسی هاي شکوفه شيدا شلوارک و تاپ ديدن با فرناز

 :گفت برسد نظر به هم عادي داشت سعی

 سرما تخت ي لبه نشستی رنگت سبز بنده دو تاپ و زانو يباال شلوارک اين با شيدا واي »

 ...» بپوش چيزي يه پاشو ميخوري
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 از هم را شيطان فرنازدست.  نشست لبش روي لبخندي لباس آن با کبوترش تصور از داريوش

 .بود بسته پشت

 آن بافتن به شروع و ريخت چپش ي شانه روي کردو جمع دست با را پريشانش موهاي شيدا

 :گفت متعجب کردو

 همين اگه ميکنی خودت آن از رو سرخوشی جهانی مدال ميگم تبريک ؟... ميکنی توصيف رو من »

 ...!» بدي ادامه جوري

 . سربست پشت را در و رفت خودش اتاق به و شد خارج اتاق از کنان خنده فرناز

 »؟....هستيد خط پشت هنوز خان داريوش »

 . دهد نظم افکارش به تا شد بلند تخت لبه روي از وشداري

 می که شنيدم چطوره شيدا حال...  شدم زحمتتون باعث امروز ممنون خيلی...  خانوم فرناز بله »

 »؟..ميکنه درد دلش گفت

 :گفت زده شتاب و هول زد اش گونه روي آهسته دست با و گرفت گاز را لبش فرناز

 ...» ميشه خوب ستني خاصی چيز نباشيد نگران »

 :گفت کند عوض را بحث اينکه براي و

 نداريد امري اگه گذاشت دستتون رو خرج کلی تحفه اين صداي شنيدن خان داريوش »

 »....کنيم خداحافظی

 :گفت کردو صاف را صدايش کمی داريوش

 کار اينجا ديگه ي هفته يک هنوز برگردم تا باشيد شيدا مواظب ميکنم خواهش... کرديد لطف »

 »....دارم

  

 :گفت و زد مجنون اين به لبخندي فرناز
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 ».برسونيد سالم ها آبی ور اون به هست کبوترتون اين به حواسم نباشيد نگران »

 باز شهر به رو که قدي ايی پنجره. رفت هتل اتاق پنجره پشت به کرد قطع رو تلفن که فزناز

 .ميشد

 .....کبوترش از پر او و بود خواب از پر شهر

*** 

 "نهم فصل "

 ... نشست می اتاقش ي گرفته بخار شيشه روي بر که پاييزي باران هاي قطره تق تق صداي با

 سقف يک با کشيد ايی خانه و ، لغزاند شيشه دل روي را اش اشاره انگشت و رفت پنجره پشت به

 پر دودش که کرد رسم کش دود يک سقف روي....مربع يک روي بزرگ هشت يک دار شيروانی

 يک با بود درخت ي تنه که موازي خط دو ، کشيد درخت يک خانه کنار...  ميرفت هوا به خم پيچ

 و ميرسيدند، موازي خط دو به ها قوس انتهاي و داشت بزرگ و کوچک هاي قوس که دايره

 و کوتاه هاي اشعه با... زندگی از پر سوزان و گرم... درخشان کشيد خورشيدي خانه برفرازآسمان

 ...ميان در کیي بلند

 بلندش موي تار چند و داشت فراخی هاي شانه که قدبلند کشيد مردي سوتر آن کمی خانه کنار

 در دستهايش که...  شده بافته موهاي با دختري تر نزديک وکمی.... بود نشسته اش پشانی روي

 ...بود شده رها معلق هوا

 که برساند قدبلند مرد دست به دادتا امتداد را آن و گذاشت دختر دست روي را اش اشاره انگشت

 . آمد فرود سرش بر معلق اجل مانند فرناز ناگاه به

 با سرعت به باشد، شده رو دستش خالفی کار انجام موقع که کودکی مانند زده شتاب و تند او و

 دستهايش و برگشت سرعت به و کرد پاک شيشه ي گرفته بخار دل از را هايش آرزوي دست کف

 .کرد پنهان سرش پشت را
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 :گفت کردو نگاهی نيم بود ايستاده پنجره کنار که شيدا فرنازبه

  

 صبحت سالم و شدي هول که ميکردي چيکار ات نشسته روي دست به سالم جون عزيز قول به »

 »...نداري کالس امروز مگه نرفتی دانشگاه چرا... خوردي رو

 کتابی هدف بی و رفت تختش سمت به و کند گرفته بخار ي وشيشه باران از دل حوصله بی شيدا

 :گفت و داشت بر

 پيش مشکلی...  دارم مجاز غيبت تا سه...  ندارم رو اش حوصله ولی دارم کالس... سالم »

 »...نمياد

 :پرسيد بود ايستاده اتاق وسط هدف بی که او به رو و نشست تخت ي لبه فرنازروي

 »؟....کردي پيدا کار ؟....خبر چه دانشجويی کار از »

 : گفت محکمی نچ و انداخت باال ابرويی شيدا

 سراغ ميرن باشه هم کاري اگه...  نميده کار کسی اولی ترم دانشجو جوجه يه به بابا نه....! نچ »

 »...مياد پيش چی ببينم تا کنم قناعت آقاجون هاي جيبی تو پول اين به بايد فعال... ها يیباال ترم

 :گفت مردد بتعاق و کرد دست دست کمی فرناز

 داري دوست که هرجايی کنيم دور دور پاييزي خيابونهاي توي يکم بريم ميخواي بيکاري اگه »

 ولی خيابونهاي بريم ميتونيم يا...  بشه سبک دلمون و کنيم زيارت و صالح زاده امام بريم ميتونيم

 ...» کنيم پاييزگردي جمشيديه پارک بريم يا..  کنيم پايين وباال و عصر

 ...بودودلربا انگيز وسوسه فرناز هاي پيشنهاد ي همه خب

 :گفت و کشيده اش شده بافته موهاي به دستی و کرد باريک را هايش چشم

 روم فرناز جون...  نباشه ولخرجی از خبري پاييزي ولگردي اين توي که شرطی به قبوله باشه »

 »...بگيرم پول آقاجون از دقيقه به دقيقه نميشه
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 :گفت ميرفت دراتاق سمت به کنان خنده که حالی در شدو بلند ازجايش فرناز

 »...!موافقی...  کثيفش نوع از ساندويج يه صرف به اونم فرزندنمونه منی مهمون رو امروز »

 . نشد شيدا مثبت منتظرجواب و رفت بيرون فرناز

  

 همچنان هوا طافتل اما...آمد بند پاييزي باران و کرد خساست آسمان گذاشتند پا که خيابان به

 . ماند باقی

 .... عاشق ميکردو جادو رنگهايش که پاييزي حس از کرد راپر هايش نفس

 همراه که بود داد قول فصلها ازتمام نيابت به گويی....کرد عاشق نيز را او بودو عاشق پاييز

 ...گام به گام... کند زنده شهر اهالی جان و دل در را عشق حس رنگهايش

 حرف بی و آهسته و نشکست را سکوتش ديد پنهان و رفته فرو خودش در را اشيد که فرناز

 . داشت می بر گام کنارش

 .... پايان بی ميخواست سکوتی دلش

 ....بود تاب بی که دلی ميکردو منع که عقلی... ميداد پايان درونش هاي گفتگو تمام به که سکوتی

 را معشوق اوصاف ديگري ميزدو بودن عاقل بر نهيب يکی... احساس و منطق ميان نابرابر جنگی

 .شمرد می

 .نشست ايستگاه خورده باران و خيس نيمکت روي فرناز همراه به

 نرم پاييزي باران لطافت زير هم آن.گذاشت پاييزي ي خورده باران و خشک برگی روي را پايش

 .نميکرد خش خش ديگر بود شده سبک و

 .بود پاييز ي هديه اولين که بارانی طراوت از پرکرد را هايش نفس

 ايی قصه هرکدام که شهرش اهالی به سپرد دل و نشست پنجره کنار شدند که اتوبوس سوار

 ....بودنش اندک به حتی بودند خوش دل که هاي شادي و کهنه هايی غم با داشتندو
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 ...!است نيافريده غم بی دل خداوند که داشت ايمان و

 ...! نرسيد هم اتوبوس ايستگاه دو به گرديشان پاييز عمر

 :گفت دهنده هشدار گنگ و گيج شيدا

 »....!جمشيديه پارک بريم تونيم نمی جا اين از ها ميشيم پياده داريم زود فرناز »

 ندادو اعتراض فرصت او کردوبه روان خود دنبال به کشيدو را شيدا زدودست رنگی کم لبخند فرناز

 :گفت

  

 »....بريم داريم دوست که هرجايی به تونيم می هم اينجا اين از...  بيا تو »

 .ديد مرغی مهندس شرکت روبروي اتوبوس ايستگاه در را خودش وقتی شيدا

 :گفت وتلخ برگرداند را رويش کردو هم در را هايش اخم

 پارک توي گردي پاييز بريم باهم نبود قرار مگه...  گفتی دروغ که نکردي خوبی کار هيچ فرناز »

 »؟....!اينجا اومديم چی هواس... جمشيديه

 :گفت و برد خيابان ديگر سمت به خود با و کشيد را دستش شيدا به توجه بی فرناز

 اين تو تکليف بايد قبلش ولی ميدم بهت هم کثيف ساندويج.... ميريم ميگم هم هنوز نگفتم دروغ »

 »....کنم روشن داري که دودلی همه

 :گفت و کشيد راپس دستش غيض با شيدا دگرفتن قرار شرکت درساختمان روبروي وقتی

 ...» جا اين اوردي منو چی واسه ؟...چته تو هست معلوم اصال.... فرناز »

 ...بود کوبيدن هاون در آب زدن حرف منطق بی شيداي اين با کشيد عميقی نفس فرناز

 ...افتاد راه به او مخالف سمت به سپس و گرداند بر اخم پر را رويش شيدا

 انگشت و برگرداند خود سمت به را او و گرفت را بازويش و رساند او به را خود بلند گام دو با فرناز

 :گفت و گرفت نشانه سمتش به را اش اشاره
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 »...!ميدي گوش حرفهاش به و شرکت داخل ميري آدم مثل االن تو.... شيدا ببين »

 ...ميرسيد مشامش به توطئه بوي

 باريک چشمانی با دادو هل زمين به را بود رفته نشانه سمتش هب که را فرناز ي اشاره انگشت شيدا

 :گفت شده

 ...بديد قرار رو من شده انجام عمل توي و....اينجا بکشونيد رو من که شديد دست هم با پس»

 »....!نامرديه اين

 ي ستاره مانند که خشمش و افتاد غليان به رگهايش درون خونش پيشداوري اين شنيدن با فرناز

 قدمی شدو متعجب ايی لحظه شيدا که کرد فوران آنچنان ميشد پديدار بار يک سال هفتاد هر هالی

 .رفت پش

  

 نکندروبروي جلب را عابرين وتوجه نشود تر بلند حدي از صدايش داشت سعی که حالی در فرناز

 :گفت ايستادو اش نفسی يک در شيدا

 بزنه رو حرفش که ميدي اجازه و ميري تو ولی.... نداره خبر هم روحش و نميدونه هيچی داريوش »

 حاليت سري تو با يا شدي فهم شير.... بکن زندگيت واسه خواست دلت غلطی هر وقت اون.. 

 ».کنم

 ...بود ناتوان و عاجز مستمر منطقی تفکري از ذهنش

 فقط که ميرفت دلی جنگ به مسلح دندان بن تا عقل زدو می پا دست فکريش تضادهاي ميان در

 .ميدانست یعاشق

 نشسته آن بين خشم و سرما که صدايی با و فشرد محکم را کيفش ي دسته کشيدو عميقی نفس

 :گفت بود

 رو حرفهاش و نميگذاره پيش قدمی چرااون... بشکنم رو غرورم و بکنم کاررو اين بايد من چرا »
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 »؟...!زنه نمی

 و گذاشت پيش قدمی...  رانفو حال در لحظه هر و بود رسيده جوش ي نقطه به خشمش که فرناز

 :گفت اش شده کليد هاي دندان بين شدواز تر نزديک کمی

 کم خريدو و نازت چقدر... گذاشت پا زير االغ توي خاطر به رو غرورش بار چند ؟... نيومد مگه»

 ....کردي خرجش محلی

 بود اومده ؟...تهياد...  بزنه بهت رو حرفهاش بياد تا نگرفت اجازه پرويز دايی از پيش ي دفعه مگه

 »...رفت فرستاديش داغون و مچاله تو اما بزنه بهت رو حرفهاش

 .داد ادامه کردو تر آرام و تر کوتاه کمی را صدايش فرناز

 نيمه کردو خرجت که وفايی بی خاطر به باشی دلخور و ناراحت دستش از ميدم حق بهت شيدا »

 ».نگذاشت کم اشتباهش جبران براي کرده اشتباه فهميد وقتی اونم اما... گذاشت تنهات راه

 :گفت حرص پر ميرفت باال بازي لج ديوار از بودو معلق هوا در منطقش که شيدا

 يه حتی داريوش...  ميکنی دفاع ازش و مدافعش وکيل شدي چی براي فهمم نمی من واقعا فرناز »

 ».نکرد خواهی عذر من از بار

  

 دادو بيرون حرص پر را بودند شده داغ که را نفسش نبود سازگار چندان مزاجش با خشم که فرناز

 :گفت

 عذر عشقش از جوري ،چه کامل ساله چند و سی مرد يه هان..  ميکرد خواهی عذر بايد جوري چه »

 ...داره فرق ميخونی که رمانهايی اون با آسمون تا زمين واقعی زندگی خدا به شيدا..  ميکرد خواهی

 يا...! بخونه اهنگ برات بياد گيتار يه با رمانهات قهرمان مثل داشتی وستد ؟...! ميکرد بايد چيکار

 خانومی و...!بنويسه گداز سوزو پر عاشقانه نامه برات يا...! بنشينه صبح تا حياط وسط بارون زير

 ...! ببنده نافت به خانومی
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 اومد. کرد همراهيت نهخو دم تا...اومد همرات فاصله قدم چند با پات به پا شدي آزاد زندان از وقتی

 دست به رو دلت تا بشه نزديک تو به تا خواست اجازه ازش کردو خواهی عذر پرويز دايی پيش

 ... بياره

 سال يک اين شيدا... ببينه رو تو تا خونشون، کرد دعوت رو خودش زور به که شنيدم پرستو از

 لجبازي اسب روي لوس ايه بچه دختر مثل نبايد ديگه و باشه کرده آبديده تورو بايد سختی

 »....!بتازونی و بنشينی

 حتی سرما... رفت هوا به شدو رنگی سفيد بخار که کشيد عميقی نفس و بست را هايش چشم

 ....! منطقی تصميمی از عاجز را او و بود کرده»سِر» هم را ذهنش

 شلوار مانتو با که داد دبيرستانی دختر به و گرفت فرناز ي نشسته خون به چشمان از را نگاهش

 .ميرفت مدرسه سمت به سرخوش و سالنه سالنه ايی سرمه

 .بود گذاشته جا را خوبش خاطرات درهايش پشت که ايی مدرسه همان

 ميان باشد زدن پاتک براي فرصت دنبال به که ايی فرمانده مانند ديد را او ممتد سکوت که فرناز

 :گفت و گذاشت پا سکوتش

 رو دلش اينکه براي.... کنی پشت بهش بگيري انتقام ازش يخوايم ؟... کنی چيکار ميخواي »

 نکنه خرجت کنايه و نيش روز يه اگه مادرش که بشی رحمانی رضا مثل يکی زن بري ، بسوزونی

 ....!نميشه شب روزش

 ...!بشی مستقل و کار سر بري و بدي تحصيل ادامه....  کنيم نگاه رو اش بينانه خوش حالت اصال

  

 داشته دوست داريوش مثل کنی پيدا يکی که باشی شانس خوش قدر اين آينده در وممعل ازکجا

 ...!باشی داشته دوست رو اون هم تو و باشه

 ...! هستی هاش نويسنده پردازي خيال غرق هنوز ميدونم که رمانهات به نکن نگاه
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 لهت پا زير هبگير رو دستت نميشه خم کسی بيفتی که پا زير..  شيدا نداره رحم واقعی زندگی

 ...ميکنه

 زنهايی و ها دختر جامعه همين توي کنه تکيه مرد يه به بايد زن يه حتما بودن مستقل براي نميگم

 خرج هاشون خيلی..... کنند می کار هم اونها از بهتر حتی و مردها پاي به پا شير مثل که هستند

 يه به ميخواد دلشون ميشن ستهخ وقتی مردونه دنياي همين توي ولی...ميدند رو هاشون خانواده

 ....باشه داشته دوستشون که يکی....کنند تکيه واقعی مرد

 تجربه اون کنار رو استقالل اين ميتونی تو...داره دوست که واقعی مرد يه داري کنارت مرد يه تو اما

 »... کار سر بري و بدي تحصيل ادامه کنی

 .داد ادامه کردو تررا خشکش لبهاي بازبانش...کشيد عميقی نفس فرناز

 با و ميشه خسته اونم بگذره که يکم ولی... ميريزه عشق پات به آالن داريوش...  بفهم شيدا »

 عشق همون با ديگه سال پنج يا چهار نکن فکر...!زندگيش دنبال ميره داره تو به که عشقی تمام

 ...هاست قصه مال فقط حرفها اين خدا به...  برميگرده شور پر

 و...ايستاد اشتباهش پاي مردونه کردو اشتباه اون....بده گوش حرفهاش به و بزن حرف شباها برو

 ....گذاشت پا زير رو غرورش

 بياد تا کنی صبر ميتونی...  برداري هست بينتون که عشقی براي قدمی يه که توئه نوبت حاال

 ي جاده يه شما عشق ولی...! کنی خرجش ديگه محلی کم و ي نازوعشوه تا هزار و خواستگاريت

 ... بده فرصت بهش آورده بوجود برات که ايی عاشقانه هاي لحظه حرمت به..  است طرفه دو

 که کسی شد اشتباهی آدم يه عاشق نبودو دستش دلش افسار که فرشته من خواهر به نکن نگاه

 »....ايستاد مردونه هم پاش کردو اشتباه فقط داريوش ولی... مواد فروش قاچاق بودو معتاد

 ....ميداد گوش سکوت در او ميزدو ضربه روحش بر پروا بی تازيانه مثل فرناز حرفهاي

 :گفت دار خش و شکسته صدايی با
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 بی ازش است دوهفته آالن نميکشيد عقب ميخواست منو اگه نداره ايی فايده ها بحث اين فرناز »

 »...  خبرم

 را او بازوي و نشست بود شده سفيد تعصباني فرط از که لبهايش روي رنگی کم لبخند فرناز

 :افتادوگفت راه به شرکت ساختمان سمت به کشيدو

 هم صبح رسيدو وقت آخر ديشب و بود کشور از خارج سفر... ست تحفه ليلی اين مجنون هنوزم »

 شورش که حدي تا ولی... خوبه مرد ي واسه کردن ناز باشه يادت... پرسيد رو حالت دادو پيامک

 ...!» ميزنه رو دل زياديش و ميشينه دل به اندازش که نمک مثل درست ...نياد در

 عمل سنجيده ميکردو فکر سنش از تر بزرگ او بود شناخته تازه را سرخوش فرناز بُعد اين خب

 .ميکرد

 و ترين ساده روي دست فاميل دختران بين از که بود سليقه ته شاهين ميکرد اعتراف بايد و

 ... دريايی.... بود دلش وسعت به هم اش انديشه که دختري. بود هگذاشت ترينشان معمولی

 ...!دريايی

*** 

 .رسيدند شرکت سالن به که..... نرفتن و رفتن ميان بود مردد قدمهايش هنوز

 .ميشد چيره ها ترديد اين به ميبرد خود با را او کشان کشان که فرناز دستهاي و

 مهندس اتاق در بود بسته اتاقها در هميشه مانند. ...داد تابی شرکت خلوت سالن در را نگاهش

 ....هم مرغی

 ...کردن تايپ مشغول و بود درمانيتور سرش شده گره و هشتی ابروهاي با خنجري

 لحظه وهر دارد دست در خيس صابونی گويی که بود گرفته محکم چنان را شيدا دست وفرناز

 .بياورد در آباد ناکجا سراز بخوردو سُر دستش از است ممکن
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 هايش دولی ديگرميان ايی لحظه و بود پشيمان ايی لحظه ميزدو دامن هايش ترديد به اضطراب

 ....ور غوطه

 :گفت معترض کشيدو بيرون فرناز دست ميان از حرص با را اش کرده عرق و خيس دست

  

 »....ديگه ميام دارم خودم کن ول رو فرنازدستم »

 ديگر بار او غرولند به توجه بی باشد داشته را کودکش نشد گم هراس که مادري مانند فرناز و

 .گرفت تر محکم را او ي شده رها دست

 تيز و تند که بود هايش خنجر کردن تيز حال در او گويی... گرفتند قرار خنجري ميز روبروي وقتی

 :گفت هشتی ابروهاي همان با

 ....! مختصر و کوتاه» ....امرتون خانومها »

 به دست براي ميرفتند اتاقش به آموزان دانش وقت هر که افتاد مديردبيرستانشان ياد به شيدا و

 »....!امرتون خانومها»  ميگفت رسمی و خشک کردنشان سر

 با و کرد جمع را هايش خنده ي سفره بود نيامده خوشش اصال دماغ گنده دختر اين از که فرناز

 :گفت داشت تازگی هم شيدا براي که جدي صدايی

 »؟....دارند تشريف فروغی مهندس يآقا »

 :گفت و انداخت آنها دوي هر به نگاهی نيم مانيتور يباال از خنجري

 »....پذيرند نمی رو کسی هماهنگی بدون ايشون ؟....داشتيد قبلی وقت.... دارند تشريف بله »

 و شيدک آهسته را فرناز دست ميکند قل قل اش معده ميان جايی در اضطراب ميکرد حس که شيدا

 :گفت تر آهسته

 »....ميايم ديگه روز يه شو بيخيال بيا من جون فرناز »

 برايش دختر اين ي قيافه و بود شنيده کنجکاوش هاي گوش را شيدا هاي زمزمه که خنجري
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 :گفت و داد اش بينی به چينی شدو تر رنگ پر ابروهايش هشتی....آمد می آشنا بسيار

 نداريم استخدام فعال بگم بايد اورديد تشريف استخدام و خونه کار توي کار براي اگه.... خانومها »

 کارها اين به شخصا خودشون مهندس آقاي درضمن.... اداري قسمت ونه کارگري قسمت نه...

 »...نميکنند رسيدگی

 :گفت کشيدو شالش پر به دستی فرناز

 »....داريم ايشون با شخصی کار يه نيومديم استخدام براي خير »

  

 شيدا هم بعد فرنازو ي روانه نگاهی نيم و کرد جدا مانيتور از چشم حرف اين شنيدن با جريخن

 ....کرد

 داشت اصرار و ميکرده کار شرکت اين در قبال ميگفت که بود دختري همان آورد خاطر به را شيدا

 .کند امضاء مهندس را چکش

 ايی سرمه مانتوي و بود رنگی رتیصو رژلب يه آرايشش تمام که را ايی ساده و نقش ريز امادختر

 . نشناخت ،را مشکی شالی همراه وبه داشت تن به

 روي هم لوسی ي خنده گاهی که نقشی ريز دختري مخصوصا...نيامد خوشش کدامشان هيچ از

 :گفت تفاوت بی بردو داخل را سرش بازهم.ميگرفت شکل لبش

 کردند تاکيد و شلوغه خيلی سرشون اوردندو تشريف سفر از تازه مهندس آقاي.... هرحال به »

 پيش از هاي مالقات... گرفتاري همه اين با يقينا. کنم وصل اتاقشون به رو ضروري ها تماس فقط

 »....پذيرند نمی هم رو نشده تعيين

 تر شاکی و معترض بار اين است غرورش کردن تکه تکه حال در خنجري ميکرد حس که شيدا

 :گفت آهسته بردو لنسا ي گوشه به کشيدو را او دست

 اتاق در پشت که اين از....داده دست بهم بدي حس بريم بيا کن ول عطيه عمه جون فرناز»
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 »....ايستادم داريوش

 :گفت او از تر آهسته و انداخت خنجري به نگاهی نيم حرص پر فرناز

 در...  کنيم مالقات نميخواهيم که جمهور رييس با ميکنه بزرگش زيادي دختره اين..... بابا اي »

 باهم ما گذشته اون از...  نيست دماغ گنده ي دختره اين دست هم داريوش اتاق کليد ثانی

 »....بزنی جا راه وسط تو نبود قرار و زديم حرفهامون

 .شد شنيده آن از »پوف» به شبيه صدايی کردو خارج را آن حرص وپر کرد باد پر را لپهايش شيدا

....! 

 ....!ميلنگيد مرغش پاي يک ميرسيد او به هرکس ديگر نداشت شانس

 :گفت بود خنجري به چشمش که حالی در کردو شيدا گوش زير را سرش فرناز

  

 سر با هم اون و هستيم، اتاقش در پشت ما بگم و داريوش به بزنم زنگ آالن ميتونم شيدا ببين »

 داريوش اوال ميخوام ولی ليمبما خاک به رو راضی خود از ي دختره اين دماغ و استقبالمون به بياد

 ».... بگيرم رو دماغ گنده اين حال هم بعد و کنيم گير غافل رو

 ....!است ديده تازه را او گويی که آنچنان.... داد چرخی فرناز صورت در را نگاهش شيدا

 :گفت وآهسته نرم صدايی با سپس

 نگاهت وقتی که...!کردي تخود اسير عبدو جوري چه رو من ي بيچاره داداش ميفهم دارم تازه »

 »....!بستی پشت از هم رو شيطون دست تو ميافته راه دهنش از آب ميکنه

 شقيقه به اشاره انگشت زدوبا وسيعی لبخند و گذاشت تعريف پاي به را شيدا آخر ي جمله فرناز

 :گفت کردو اشاره اش

 ول رو حرفها اين حاال.... يکرد تعطيلش وقته خيلی تو که قسمتی اون...  کنه کار بايد جات اين »

 »؟...کدومه داريوش اتاق بگو کن
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 :گفت و کرد اشاره اتاقی به سر با شيدا

 ».....!گله گلدون يه درش کنار که.... روبرويه اتاق اون»

 ي تقه چند شيدا اعتراض از قبل و گرفت قرار اتاق روبروي کشيدو را شيدا دست آنی به فرناز

 .زد در به محکم

 و برداشت سمتشان به بلند گام چند شدو بلند جايش از بود شده آنها ي متوجه تازه که خنجري

 : گفت

 ».... داخل بريد نميشه هماهنگی بدون که کردم عرض ميکنيد کاريه چه اين خانومها »

 :گفت و رفت بود آمده دست به خنجر که خنجري سمت به کردو رها شيدا دست فرناز

 »....!هماهنگه ماهنگه نباش هماهنگی نگران شما »

 خنجري که اين از قبل »داخل بفرماييد» :گفت شنيدکه را داريوش رساي و محکم صداي که شيدا

 .بست سرش پشت را در شدو داخل زده شتاب و هول برسد او به

  

 سمت به و برخاست جايش واز بست را رويش پيش هاي پرونده طوالنی سفري از خسته داريوش

 گفت می ميزدو بال بال آن ديدن براي کبوترش که ايی پنجره همان. رفت رشه به رو قدي پنجره

 ...زندگيست پراز اينجا که

 شهر تماشاي به و. ميرفتند سو آن و سو اين شتابان هايشان روزمرگی غرق که ديد را مردمانی و

 .بود خزيده پوستش زير پاييزي باران لطافت که نشست ايی خورده باران

 ....يکنواخت و آرام. کشيد اش ستهخ چشمان به دستی

 .ميداد سامانی ، سروسامانش بی زندگی به فرصت اولين در بايد

 ....را اش دانه به دانه حوصله با و فرصت سر.... ميخريد بازهم را نازکبوترش بايد

 در به ايی ضربه صداي که ميچيد رديف به راکنارهم هايش بايد....ميرفت خواستگاريش به بايد
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 .انداخت فاصله هايش وبايد وا ميان

 هميشه رسامانند بلندو کند جدا ترافيک پر خيابان از چشم و برگردد اتاق در سمت به آنکه بی

 »داخل بفرماييد» :گفت

 ....بسته صداترهم بی شدو باز صدا بی در

 شمرده اما محکم مردانه لحن همان با نکردو جدا ميشد باز پاييز به رو که ايی پنجره از چشم

 :گفت

 هاي پرونده بگيد محسنی به و ميز روي کرديدبگذاريد تايپ که رو ايی نامه لطفا خنجري خانوم »

 پشت درراهم برديد تشريف وقتی... من دفتر بياره هم رو کارخونه کارهاي شرح رو جاري ماه

 ».ببنديد سرتون

 ...!شد مات و برگشت کنجکاو شنيد که را ممتد سکوت ثانيه چند گذر در

 ....!ديد می که را آنچه نميکرد باور....!حيرت و تعجب ميان يمرز

 پر ي نقطه يک مثل درست قرمز ژاکتی و رنگ شيري مانتويی با بود ايستاده اتاق وسط کبوترش

 ...!سفيد کاغذي دل در رنگ

 ....!ناباور و عجيب رويا يک مثل درست و

  

 :گفت و برداشت سويش به قدمی و شکست را سکوت ، کرد غلبه که تعجبش بر

 »؟....!بينم می خواب يا خودتی من ي جوجه »

 گونه نجوا آهستگی به ميرفت پايين و باال اش مرغی مهندس صداي ريتم با قلبش طپش که شيدا

 ....کرد سکوت و »سالم» :گفت فقط

 ...حيرت و سکوت همه اين ميان انداخت ايی فاصله ميز روي تلفن زنگ صداي و

 پشت مخاطب به جوابی آنکه بی و برداشت را وگوشی رساند ميز را خود بلند چندگام با وداريوش
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 تا بگذاري ايی جمله پايان که ايی نقطه مثل درست... گذاشت دستگاه روي را آن دوباره بدهد، خط

 ....!شنوي نمی ديگر ايی کلمه آن از بعد بدانی

 .... نداختا بود ايستاده اش قدمی چند در که داريوش به گذار نگاه شيدا

 روي گويی اما.... ميکرد سنگينی دلش سر که هايی گفته نا.... بزند را حرفهايش که بود آمده

 ....! بود شده سنگين چنين اين که بودند ريخته سيمان زبانش

 :گفت و چيد هم کنار را جمالت سختی به

 براي دلگير ظهر بعداز يه يادمه.... ندادي من به تو که فرصتی...  بشنوم رو حرفهات که اومدم »

 رو اتهامت انگشت تو و....ايستادم آالن که جا همين تقريبا و اتاق همين به اومدم زندگيم نجات

 و گرفتی نشونه من سمت به ميده نشون رو شمال قطب فقط که نما قطب ي عقربه مثل درست

 کردي پرتم زندگيت از هم بعد و اتاقت از ،محترمانه بدي فرصتی بهم اينکه بدون هم بعد

 »....بيرون

 ....بسته چشمانش شدو مشت دستانش داريوش

 فرار شنيدن از او ميکوبندو رويش به را اشتباهش حاال باشدو کرده خطا که ايی بچه پسر مانند

 ...ميکند

 .شود شل اش شده گره هايش مشت که شد باعث تلفن زنگ صداي

 :گفت بود غريب هم شيدا براي که صدايی با و رفت ميز روي تلفن سمت به عصبی بار اين

 »....نگيريد تماس ديگه نميدم جواب وقتی بگم بار چند خنجري خانوم »

  

 .گذاشت دستگاه روي ايی اضافه حرف هيچ بی را گوشی سپس و

 در وسواس با را جمالتدهدو نظم افکارش به تا فرصتی..... طوالنی و ممتد کشيد عميقی نفس

 .ميکرد پايين و باال ذهنش
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 :دارگفت خش و شکسته صدايی با و ايستاد کبوترش بروي رو سپس

 ساعت نيم زندگيت نجات براي جنگيدن تمام... نخواستی فرصتی تو چون...! ندادم فرصت بهت»

 زود ديدي خودتت سمت به رو من اتهام انگشت وقتی و اتاق اين توي اومدي... نکشيد طول هم

 خيلی..... رو من تند واکنش و ديدي رو فيلم هاو عکس اون که وقتی...  اومدي وکوتاه زدي جا

 مقاومت حتی دادم رو طالق پيشنهاد وقتی....!کشيدي پس ميکردم فکرش که اونچه از تر سريع

 ....! نکردي هم

 خودم با ؟... ميکردي فکري چه بود ذهنم توي که تلخی ي زمينه پيش اون با باش من جاي تو

 جريان در هم رو ات خانواده حتی و اومدي کوتاه زودي اين به که هست چيزي البد گفتم

 ايی صحنه چه و اورده سرم اليیب چه سابقم زن بودم گفته بهت صادقانه که من...! نگذاشتی

 »؟...!اومدي کوتاه زود قدر اين چرا تو.... ديدم

 نشست چشمانش در اشک ايی حلقه ، بود آور درد برايش روزها آن تلخ خاطرات ياداوري که شيدا

 :گفت ميلرزيد که صدايی با و کرد لغزان تارو را ديدش که

 و گناهم بی که ميکردم ثابت جوري چه...  نداشتم خودم از دفاع براي چيز هيچ چون اومدم کوتاه »

 خاطرم به چيز هيچ اوردند سرم رو بال اون که لعنتی روز اون از وقتی نداره خبر ماجرا اين از روحم

 چيزي اذيتش و آزار و سوار موتور مزاحم اون از و کردم خامی و نپختگی که دارم قبول...اومد نمی

 دادي اجازه چرا چشيدي رو روزگار گرم سردو توکه.... کردم بچگی من دارم قبول ، نگفتم بهت

 ؟....! بندازه سايه عشقمون روي ترديد و شک ي سايه

 »؟....!کنی شک بود دست کف يه قد آسمونش که کبوتري به تونستی طور چه

 :گفت و... اش سينه روي را دستش کف و گذاشت تر پيش قدمی داريوش

 ابد تا و پيشمونم بگم زبونی چه به ايستادم اشتباهم پاي هم حاال و کردم اشتباه من بفهم شيدا »

 ...ميکشم رو منتت



 

 609 

  

 کبوتر تو بگذار يزمبر پات به رو دنيام تا کن اشاره فقط تو دويدن سر به من از اشاره يک به تو از

 » تو آشيونه هم من و باشی من

 ....هم چشمانش اشک و لرزيد اش چانه شيدا

 به گويی ديگري از بعد يکی سبک نرم....  شد روان اش گونه روي اشکش گذاشت هم بر چشم

 ....ميريختند فرو پی در پی که بودند شده دوخته بهم سوزن و نخ

 . بود من زندگی سال يک وانشتا ميزنی حرف ازش تو که اشتباهی »

 رها بزرگهاش مادر خوش ي قصه شده ومروت رحم که ايی جامعه دل توي طالق مهر يه با پناه بی

 چه من بفهمی تا نکردند طردت خودسري خاطر به عزيزات...  کشيدم چی من بفهمی تا نشدي

 .کشيدم زجري

 . ميزدم پا و دست زخیبر چه توي من بفهمی که نکردند خالی رو پشتت برادرت و پدر

 خالی دستم چون کنند قضاوت ناعادالنه تو مثل رو من هم اطرافيانم ترسيدم چون کردم سکوت

 ».  نداشتم ازخودم دفاع براي چيزي بود

 بی او ي چهره مات که ديد را داريوشی لرزانش اشکهاي پس از و داد فرو را گلويش بغض شيدا

 .داد ادامه و کشيد آه يک عمر کوتاهی به وتاهیک نفس...ميداد گوش فقط سکوت در حرف

 تقدير دست و سادگی همين به...  زد سرش به عاشقی هوس فقط روز يه حاشيه بی شيداي اين »

 ... کشيد پر روحش و گرفت ياد کردو تمرين رو عشق تو با قدم به قدم و سرراهش گذاشت رو تو

 بکارت رفت يادت ولی...  موندم دختر نم و نزدي دست من جسم به که کردي مردونگی خيلی تو

 متعهدو مردنامردش به هنوز که زنی...  دختر يک قالب در زنه يه من روح.... ! نبري بين از روحم

 ...» کنه تصور ايی ديگه مرد کنار در رو خودش تونه نمی

 ....هم هايش هق هق صداي و گرفت اوج اشکهايش رسيد که نقطه اين به شيدا
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 :داد ادامه لرزان صدايی ميفشردبا را گلويش که بغضی و ميديد لغزان که اشکهايی ميان

 ...!نهيب هزار عقلم و ميزنه نهيب يه دلم....  افتادم گير تضادهام بين حاال »

  

 ثانيه به ثانيه رو هام لحظه تمام عوض در ولی... کنی برآورده رو آرزوهام دونه دونه دادي قول تو

 »...کشيدي گند به رو اش

 : گفت و کرد پاک را هايش گونه روي اشک دستش پشت با بردو باال را چپش دست شيدا

 »؟...!بزنی بند رو دلم نازک سفال ميخواهی چطور حاال...  شکستی رو دلم »

 سقوط چنين اين که بود اشکها آن وصل گويی ميريخت فرو کبوترش اشک قطره هر با داريوش

 .ميکرد

 سرش شيدا اگر که آنچنان نفس يک قدر به ايی فاصله ، ايستاد روبرويش و گذاشت پيش قدمی

 ...ميخورد او ي چانه به آوردو می باال را

 :گفت گونه نجوا بردو او گوش حوالی جايی کبوترش شال نزديک را سرش داريوش

 کنی گريه و بگذاري روش رو سرت که داره رو اون لياقت نامرد اين هاي شونه هنوز ميکنی فکر »

 »؟....!

 مرغی مهندس کمر دور را دستهايش شدو دلش مغلوب..... دل و عقل نابرابر جنگ ميان شيدا و

 امن جايی... ميکوبيد طپش پر قلبش که جايی گذاشت او ي سينه روي را سرش و کرد حلقه اش

 ...اشکهايش براي

 داد هل پايين به هايش کودکی سُرسُريه سراشيبی از را او گويی...  ريخت فرو دلش داريوش

 .دلچسب و ناپذير وصف هيجانی... باشند

 نجوا و آهسته و فشرد خود به را او و کرد حلقه اش ليلی هاي شانه دور به را دستهايش وار مجنون

 :گفت گوشش زير گونه
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 »...ميکنی نابودم جوري واين هالکتم ميدونی من ي جوجه...  هيش »

 :گفت سادگی به و گرفت فاصله کمی شيدا شد سپري که دلدادگيشان دقايق

 »....  ميکنه کثيف رو پيراهنت ام بينی آب»

 کرد تر تنگ را دستانش ي حلقه.بود آب زاللی به روحش يقينا که شد کبوتري غرق داريوش و

 :گفت بوسيدو نرم را شالش روي

  

 »....من دماغوي جوجه سرت فداي »

 ...! کند خرجش »غودما جوجه» که بود اين اش مرغی مهندس عاشقی اوج ديگر خب

 و آرام که ريتمی. گذاشت قلبش هاي طپش روي را سرش شد تر تنگ که دستانش حلقه

 .ميزد عاشقی ساز يکنواخت

*** 

 دقيقه چهل مرز از زمان... انداخت اش مچی ساعت به نگاهی انتظار همه اين از کالفه فرناز

 رو زير را ها پرونده فقط هدف بی هم او که خنجري به رو. رسيد دقيقه يک و چهل به و گذشت

 :گفت ميکرد

 »....بيرون بياد من دوست بگيد و بگيريد تماس مهندس اتاق با ميشه خانوم »

 :گفت آشکار غيضی بردوبا فرو هايش کاغذ داخل سرش کردو نازک چشمی پشت خنجري

 اينجا هنوز ميشه شروع شون جلسه هم ديگه ربع يه ندادند جواب ولی گرفتم تماس که ديديد»

 »...دارند تشريف

 .برگشت دوبار را مسير همان و رفت هدف بی قدم چند و گرفت خنجري از چشم فرناز

 خنجري ميز روي تلفن که شد بيشتر وقتی کردن قل قل اين و... ميجوشيد سرکه و سير مثل دلش

 ....!داد را غليظ قند آب ليوان يک دستور داريوش آمدو در صدا به
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 ...!پيچيد می بهم هم رودهايش رسما ديگر

 :گفت آهسته لب زير پنهان اضطرابی با

 چی رو سروي مامان و پرويز دايی جواب...!  نياره سرش اليیب....  کردم غلطی چه خدايا »

 »؟...بدم

 . ايستاد جا همان و رفت داريوش دراتاق کنار به

 و... زد در به ايی تقه دست به سينی بود شده پر کمرش تا قند که آب ليوان يک با غالم مشهدي

 .شنيد را داريوش داخل بفرماييد صداي فقط فرناز

  

 مبل روي مهندس کنار که شيدا به کنجکاو نگاهی چشمی زير و گذاشت ميز روي را سينی مشهدي

 قبل ولی....اما بپرسد را شيدا حال ميخواست....  انداخت بود رفته فرو اش يقه در سرش و نشسته

 :گفت محکمی صدايی با داريوش...دبزن حرفی اينکه از

 ».ببند سرت پشت رو در لطفا مشهدي »

 محترمانه بيرون برو همان جمله اين ميدانست و بود آمده دستش مهندس اخالق خوب که او و

 . است

 .بست سرش پشت را در و شد خارج در از غليظ چشم يک با و انداخت شيدا به نگاهی نيم

 نرم و گرفت شيدا دهان نزديک و داد چرخی آن در را قاشق و ترابرداش قند آب ليوان داريوش

 :گفت گوشی در پچ پچ مثل باصدايی

 ...» بخور قند آب يکم نمونده صورتت به رنگ من ي جوجه »

 گوش زير را سرش داريوش و.  نوشيد جرعه يک بود سرازير پايين به نگاهش که حالی در شيدا

 ....» بخور بيشتر يکم» :فتگ تر آهسته صدايی با بار بردواين او

 :گفت معترض و نوشيد بيشتر کمی بازهم شيدا
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 »....شد بد حالم... بخورم نميتونم ديگه داريوش »

 سراشيبی در دلش هم باز.... شنيد می کبوترش دهان از را خودش اسم مدتها از بعد که او و

 . شد سرازير پايين به شيرينی

 :گفت گوشش زير....  نفس يک ي اندازه به ايی فاصله... کبوترش شال روي شد خم

 ...!» بخوابی تخت روي خودم کنار امشب ميکنم کاري من ي جوجه »

 ...! نداشت را رنگی پر اين به هيجده مثبت اين انتظار....!شد گرد چشمانش آمدوباال آنی به سرش

 و کرد پرواز مانآس به پروايش بی هاي خنده صداي....! ديد را کبوترش متعجب نگاه که داريوش

 :گفت زد او بينی به کوتاه و آهسته ايی ضربه اشاره انگشت با

 ».... جلو ميرم شرعی و قانونی نکن بد فکر من ي جوجه »

  

 »داريوش برگرداندو مخالف جهت رابه صورتش و کرد نازک برايش کشدار چشمی پشت شيدا

 پاي رد که جايی همان را تشدس کف کردو بلند را چپش دست.  شد شيدايش »شيداي و مجنون

 :وگفت بوسيد بودرا عميقی زخم

 رو اش دونه دونه حوصله و فرصت سر من و کن خرج ناز کرور کرور تو امروز از من ي جوجه »

 »....ميخرم

 پيشانی ناگاه به که گرفت فاصله کمی کشيدو بيرون او دست حصار از نرمی به را دستش شيدا

 . ميکرد سجده آن روي که لبهايی و ورسيد او هاي نفس گرماي به اش

 . شدند نمی خارج سينه از ديگر که بودند حيا شرم اسير هايش نفس

 بلند جايش از ناگاه به داريوش و. داد تاب کردو گره درهم را دستانش و انداخت زير به را سرش

 :گفت شدو

 بگم منم تا بزن رتتصو به آبی يه پاشو نکردي سست اين از بيشتر رو ام اراده پاي تا جوجه »
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 »...بياره داغ ي قهوه دوتا غالم مشهدي

 .ميچيد دلش ي گوشه ميکردو رديف مرغی مهندس که هايی جوجه جوجه دل و جان با شيدا و

 به و برداشت را کيفش. کشيد سرخش هاي گونه به سپس و مانتو به دستی و برخاست جايش از

 . رفت اتاق در سمت

 کشيدو آسودگی سر از عميقی نفس ، بدهد قهوه سفارش و بردارد را نتلف داريوش ازاينکه قبل و

 :گفت

 »منتظره بيرون که وقته خيلی فرناز.... برم بايد ديگه من »

 دختر اين به.داشت مهربانش قلب وسعت به لبخندي که شد مجسم دختري چشمش پيش او و

 .بود مديون اينها از بيش

 اشاره و شصت انگشت دو با ايستادو اش نفسی يک رد وبازهم و گذاشت پيش قدم چند داريوش

 :گفت و داد کوچکی فشار را او بينی اش

 به من... گذاشتی نمی اينجا رو پات نبود فرناز اگه مطمئنم و ميشناسم رو خودم رنگی جوجه من »

 »مديونم خيلی درياست وسعت به دلش که دختر اين

  

 کمی را وسرش داد سر لبهايش امتداد تا هگون روي از آهسته و نرم را انگشتانش سر سپس

 :گفت بردو تر نزديک

 » اومدي که ممنونم کبوتر هالکتم »

*** 

 به چشمانش ، داريوش اتاق در شدن باز محض به پاميکرد، اون و پا اين مدام اضطراب از فرنازکه

 .فرستاد بيرون آسودگی با را اش شده مبحوس نفس شدو قفل شيدا روي

 و بود چيز همه گواه شيدا گلی گل هاي لپ و داريوش لب ي گوشه لبخند و براق چشمان خب



 

 615 

 .نبود اضافی سوال به نيازي

 :گفت زدو وسيعی لبخند

 »؟...!هستم بيرون هم من کرديد فراموش سالم »

 که کشاند خنجري سمت به و دزديد را نگاهش نشود رو فرناز پيش دلش و دست اينکه براي شيدا

 .ميکرد نگاه را او کنجکاو و بود شده بلند جايش زا داريوش احترام به

 پيش قدمی شناسانه حق مقتدرو رييس يک شد آمدو بيرون مجنون قالب از بازهم داريوش

 :گفت محکم و ومردانه فشرد گرمی به را او ودست گذاشت

 اخلد بياريد تشريف....هستند خوب ،خانواده شاهين آقا ، اومديد خوش خيلی خانوم فرناز سالم »

 »...باشم خدمتتون در

 :گفت کردو خنجري ي روانه ايی پيروزمندانه نگاه باشد ميدان پيروز که ايی فاتحه مانند فرناز

 مزاحم ديگه بديد اجازه اگه....  لطفتون از ممنون خوبند همه خان داريوش ماست از سالم »

 »کنيم ورد دور رو ها خيابون و گردي پاييز بريم شيدا با قرار امروز نميشيم

 :گفت ايستادو فرناز کنار گرفت فاصله داريوش از بود معذب خنجري نگاههاي زير که شيدا

 »برسونيد سالم خانواده به... ميکنيم زحمت رفع ديگه ما اجازتون با مهندس آقاي »

 . کرد می داري آبرو جمع در که کبوتري براي کشيد پر دلش داريوش و

 .ميکرد اش بدرقه داريوش براق چشمانو لبخند....  ميرفت وقتی وشيدا

  

 :گفت ميرفت اتاقش سمت به که حالی در داريوش

 ي قهوه يه بگيد هم غالم مش به. کنيد کنسل رو امروز ي جلسه قرار بزنيد زنگ خنجري خانوم »

 » بياره برام داغ

 به رنگی قرمز ژاکت که بود دختري درگير ذهنش هنوز که حالی در گفت چشمی حرف بی خنجري
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 .....!داشت تن

 را سرش کمی و گرفت را شيدا بازوي فرناز...  شدند خارج شرکت ساختمان از اينکه محض به

 :گفت.... لبش هميشگی چاشنی همان خنده بردوبا تر نزديک

 »؟....!شدي الزم قند آب که کرد چيکارت بال »

 .کشيد پس را بازويش معترض شيدا

 »؟....!نیميز که چيه حرفها اين بکش خجالت »

 :گفت خيالی بی با شدو تر وسيع لبخندش فرناز

 اون شدي الزم قند آب و کردي خلوت خان داريوش با و اتاق توي رفتی ساعت يک نزديک تو »

 ».بکشم خجالت من وقت

 .ميکرد حيايی بی چنين اين که بود داده قورت درسته را حيا حب فرناز انگار خب

 گفت شدو معترض نکندبازهم رو را دلش دست چشمانش داشت سعی که حالی در

 »... همين زديم حرف هم با فقط»

 :گفت کشيدو خود دنبال به و گرفت رو شيدا دستهاي فرناز

 ...!گلی گل تو هاي وگونه بود چراغونی خان داريوش چشماي چه من به اصال...!  شدم خر باشه »

 »...!داشتيد هم هيجده مثبت ي صحنه ميدونم که من

 با شيدا ي زده خجالت و معترض صداي با فرناز سرخوش هاي خنده...  شدند اتوبوس ارسو وقتی

 .بود آميخته در هم

*** 

  

 تپلی حسين امير به نگاهی و پيچيد حوله الی را خيسش موهايش و نشست تخت ي لبه روي

 بازي آنها اب ميدادو قل اطراف به را هايش نارنگی و بود برگردانده را خوري ميوه ظرف که انداخت،
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 .ميکرد

 :گفت پرستو به بوسيدورو را او آويزان و تپل ي گونه شدو خم

 بارون زير هم کلی... گردي پاييز بوديم رفته فرناز با صبح...  شدي معطل ببخشيد اومدي خوش »

 »ميشدم خُل حموم نميرفتم اگه...  زديم قدم

 ميوه ظرف داخل کردو جمع هارا ارنگین تمام شدو خم بود نشسته تخت پايين پرستو کنار که فرناز

 :گفت دادو قرار حسين امير روبروي را آن دوباره و گذاشت خوري

 از تو تا...!  نيست الزم هم مقدمه و حاشيه...  شو خيال بی رو معارف و تعارف جون شيدا خب »

 اون وندهم فقط...  کردم تعريف پرستو براي کامل شرح با رو کنان آشتی وقايع تمام بياي حموم

 »؟....!شدي الزم قند آب تو و اتاق توي رفتيد خان داريوش تو که قسمتی

 سبز نارنگی يک....  است داده از را مهيجی و مهم موضوعی و مانده عقب قافله از گويی که پرستو

 :گفت کردو پرتاب سمتش به و برداشت حسين امير دست کنار از رنگ

 ؟من..!داشتيد هم هيجده مثبت ي صحنه که نگفتی و يمکرد آشتی گفتی فقط تلفن پشت نامرد »

 »....!تهران رسوندم مترو با رو خودم جوري چه خوشحالی از نفهميدم خل

 اثابت اش شانه به که کرد پرتاب شيدا سمت به و برداشت نارنگی يک پرستو از تقليد به فرناز

 باشد هم جدي داشت سعی که هايش خنده ميان سپس. افتاد پايش پايين به خوردو قل بعد کردو

 :گفت

 .» کنه تعريف حضوري اومدي وقتی گذاشته رو مهيجش قسمت اون جون پرستو نباش نگران »

 »؟....!جون شيدا نه مگه» :داد ادامه کردو شيدا به رو سپس

 کردو پهن اش شانه روي کشيدو آن بين بازکردودستی مرطوبش موهاي ميان از را حوله شيدا

 :گفت

 رو هام گله من و زديم حرف هم با فقط داريوش و من زنيد می چيه حرفها اين کشيدب خجالت »
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 »....سادگی همين به رو داليلش اونم و گفتم

  

 :گفت کردو پرتاب سمتش به ديگري نارنگی فرناز

 چشماش جوري اون که نرسه بهش چيزي اگه جماعت مرد ؟....!ميکنی رنگ رو من کردي غلط »

 .!»... نميشه چراغونی

 سوي به کدام هر کنان قل قل ها نارنگی و کردو واژگون را خوري ميوه ظرف ديگر بار حسين امير

 دفعه از تر محکم و گرفت نشانه را اش سينه بار اين برداشت ديگري نارنگی پرستو. شدند راهی

 . افتاد شيدا دامن روي و خورد قل نارنگی و کرد پرتاب را آن قبل ي

 اون که اداري محيط توي مگه....!  روش هم آب يه داديدو قورت رو حيا حب ها شما چرا بابا اي »

 »؟...! کرد ميشه کاري نشستند دورش تا دور کارمند همه

 به رو متعجب چشمانی با پرستو و برگشت ديگر يک سمت به چهرشان ناگاه به فرناز و پرستو

 :گفت فرناز

 هيجده مثبت اون از ما کرده فکر... حيا بی ميگه ما به وقت اون....!  پروئه چقدر دختر اين فرناز»

 !»...  ميزنيم حرف رنگ پر هاي

 :داد ادامه کردو شيدا رو سپس

 »....!خانوم بود موچ و ماچ ما منظور... حيا با آبجی خير نه »

 مثل درست....را عطرش شيرين بوي آوردو خاطر به را اش مرغی مهندس گرم آغوش وشيدا

 .نشيند می پوستت روي ايی لحظه که بهاري خنک نسيم

 مطبوع گرماي لذت مانند..... جاري دلش ته خوشی حس و.... عميق بودو وسيع هايش خنده فرناز

 ...زمستانی سرد روز يک در داغ چاي فنجان يک

 با او که کرد پرتاب او سمت به شيدا سر قصد به و برداشت تري کوچک نارنگی بار اين پرستو
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 :گفت دهنده هشدار و ناراضی و ادد خالی جا مهارت

 »....!کنم تعريف که نشده چيزي نارنگی ي گلوله به بستيد رو من دوتا شما چرا بابا اي »

 ....!او هاي اعتراض و نارنگی بمباران ميان انداخت فاصله خانه در زنگ صداي

 :گفت کشيدو سرکی حياط به اتاق پنجره از دستپاچه و هول پرستو

  

 »... کرج برگرديم باهم تا بياد شد تموم که کارش بود قرار...  دنبالم اومده مودمح کنم فکر »

 ميرفت اتاق در سمت به که درحالی شدو بلند پرستو کنار از لبش روي لبخند همان حفظ با فرناز

 :گفت

 خفه فضولی از تا کن روشن رو غليظ قند آب اون تکليف توهم بازکنم رو در ميرم من تا پرستو »

 »....!منشد

 با توام لحنی با پوشاندو تنش به و برداشت دستش کنار از را حسين امير رنگ آبی کاپشن پرستو

 :گفت جدي و شوخی

 ميخوام...  نکنی تعريف فروغی مهندس با رو خودت هيجده مثبت ماجراي تمام مديونی شيدا »

 خلوت توي... ميکنه تعريف کارخونه و شرکت توي جبروتش و جالل از محمود که مهندسی ببينم

 »...نميزدي حرفی بودي زنش که هم موقع اون ؟تو... چطوريه خصوصيش

 به مختص وفقط فقط شان بين ي عاشقانه هاي خلسه و اش مرغی مهندس با او هاي خصوصی

 .دهد راه خلوت اين به را سومی شخص بود محال و بود خودشان

 در الی از را کردوسرش باز را در شتاب با و يمهسراس فرناز که کند اعتراض بارديگر تا کرد باز لب

 :گفت آوردو داخل

 ....!!!» اش خانواده با اومده فروغی مهندس بپوش درمون و درست چيز يه پاشو شيدا »

 .... برخاست جايش از درنگ بی شيدا
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 و افتاده آن ايی فيروزه هاي کاشی ي پاشويه روي که داشت را شان خانه حياط حوض ماهی حس

 .ميپرد پايين و باال پرشتاب اکسيژن ايی ذره ايبر

 ...!ترديد نهايت ودر... خواستن.... عشق مثل حسی...  بود برپا دلش در غريبی حس و

 می هايش گوش ي پرده در را ميکوبيد اش سينه در امان بی که را قلبش هاي گروپ گروپ صداي

 ...!،واضح واضح... شنيد

 و برخاست وازجايش گذاشت زمين به را حسين امير فاصلهباال ديد گيج و متحير را شيدا که پرستو

 .بودراکشيد حياط به مشرف که را شيدا اتاق ي پرده ثانيه چند از کمتر در

  

 روي سرگردان که ايی گيره و شد خم متضادش هاي حس ميان پرتی حواس با منگ و گيج شيدا و

 جمع سرش يباال دادو خم و پيچ پر ابیت را پريشانش موهاي و برداشت را بود شده رها زمين

 .کرد

 .شود دل يک خودش با تا فرصتی...کند حالجی را صبح وقايع تا ميخواست خلوتی دلش

 عشق که جايی همان دلش ته ته از بخشش به ودرنهايت ، بشمارد قدم به راقدم عشق که خلوتی

 .برسد ميدهند جا را

 کردن نق نق و تابی بی مرز به که را حسين يرام ميرسيد نظر به ترازاو پاچه دست که پرستو

 : گفت وار پج پج و اهسته کردو بلند زمين روي از هدف بی را بود رسيده

 »؟....!نزدي ما به حرفی و خواستگاري بياد ميخواد ميدونستی »

 :گفت صادقانه اما حواس بی بود نگرفته سامانی افکارش هنوز که شيدا

 ....!» شتمندا خبر شما مثل منم خدا به»

 ...ميچرخيد تاب و پيچ پر دلش در پريشانی ميزدو دامن اضطرابش به پرستو صداي

 پنج ، چهار و ميکنه آشتی صبح کی آخه...  ميخواد رو خاطرت جوري بد مهندس اين خدا به شيدا »
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 »؟...! هماهنگی بدون اونم خواستگاري مياد بعد ساعت

 ...!بود نداده او به را شدن دل يک تفرص حتی مرغی مهندس بود پرستو با حق خب

 ميکردو جوانمردي کسی ميخواست دلش چقدر و.  شود مرور تند دور روي که فيلمی مثل درست

 ....!ميزد را آن استاپ ي دکمه

 با که ميشد شنيده پذيرايی سالن از ايی پيچيده و گنگ و درهم بش و خوش و پرسی احوال صداي

 .بود آميخته در حسين يرام هاي گيري بهانه و ها نق نق

 :گفت کشيدو لباسهايش به دستی پرت حواس همان با

 »؟.... بپوشم چی نظرت به پرستو »

 .انداخت او لباس به تر دقيق نگاهی بود کرده غلبه اش پاچگی دست به تازه که او و

  

 روي آن بنفش رنگ و بود خورده برش سخاوتمندانه گردش ي يقه که کوتاهی آستين شرت تی

 ...درخشيد می خوبی به زانو يباال مشکی تنگ دامن آن

 :گفت بود شيطنت اش چاشنی که زيرکی با

 روهم چادرت بيخ و بپوش هم دمپايی يه و سرت بنداز چادر يه فقط خوبه هم خيلی هات لباس »

 »....داده انجام فرناز حاال تا که هم رو پذيرايی و چايی...  نيافته بيرون دستات تا بگير صفت

 شدوتندو داخل سر به چادر فرناز شدو باز در که کند رديف را هايش سفارش ميخواست پرستو

 :گفت زده شتاب

 بيا زود... ديده رو اش خانواده و خان داريوش کوچه توي انگاري... اومده هم محمود آقا پرستو »

 ».ميگرفت رو سراغت که بيرون

 :گفت و شيدا به وکردوميداد،ر تاب هوا در را دستهايش که حالی در سپس

 بستن رو از رو شمشير سروي مامان و جون عزيز برسه خان داريوش داد به خدا...  شيدا »
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 تا گفت عزيزجون....ندادند خودشون به رو گرفتن اجازه و تلفن يه زحمت چرا شاکييند،که وحسابی

 »...بگذاري بيرون اتاق از رو پات نداري حق نکرديم صدات

 امير که حالی در کردو مرتب سرش روي را شالش بود آمده مهيج ماجرا شنظر به که پرستو

 :گفت شيدا به رو ميگرفت بغل را حسين

 وسط افتاديم ازآسمون ماهم ناخواسته که حاال....  ميشه درست چيز همه نخور غصه برم قربونت »

 چی مجنون و يلیل اين عاقبت ببينيم تا بمونيم کنم ناراضی رو محمود برم....! تو خواستگاري

 »؟...!ميشه

 حسين امير و پرستو او وصل شدو خارج اتاق از کردو بازويش بند را آن دادو تابی را چادرش فرناز

 ....هم

 هم آن...! بود افتاده آسمان از هم باز که مرغی مهندس و هايش دودلی هاو ترديد و ماند او و

 ....!شان خانه وسط درست

*** 

 ....بود حاکم فتحی آقاي ي خانه جو بر غريبی سکوت

  

 .بود نشده بدل ردو شان بين حرفی ديگر ورودشان بدو بش و خوش و پرسی احوال جز

 داريوش گوش زير را سرش کردو خانوم سروناز و عزيزجان پنهان دلخوري به نگاهی نيم ديبا

 :گفت کنان پچ پچ بردو

 »...تگاريخواس اومديم خبر بی شد بد خيلی داريوش کنه ات خفه خدا »

 سر دادو چرخی بودند آنها از جزيی هم پرستو و محمود که مهمانان ميان را چاي سينی فرناز

 .نشست جايش

 رويی خوش کردوبا مرتب پايش روي را آن کشيدو اش پيشانی روي کمی را چادرش جان عزيز
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 :گفت

 »... اومديد خوش خيلی خانوم پري...  فروغی آقاي »

 :گفت کردو سامان به رو سپس

 » ماست افتخاره باعث اورديد تشريف خانوم ديبا با کرديد لطف خيلی.... ما زحمات با دکتر آقاي »

 نه که آنچنان کوبيد رويشان به را موقع بی خواستگاري اين....!بود او خاص که زيرکی با بعد و

 ....! کباب نه بسوزد سيخ

 ...!» بمونند خونه ميگفتم شاهين و زپروي به مياوريد تشريف که داشتيم اطالع اگه شرمنده »

 :گفت شرمندگی با بود گرفته کمال و تمام را عزيزخانوم رنگ پر ي کنايه که داريوش پدر

 هماهنگی محترمتون ي خانواده و شما با قبل از که بود ادب شرط ميدونم عزيزخانوم ايم شرمنده »

 ي اجازه شما بود نگران که نم پسر دلدادگی جوونی پاي به بگذاريد رو اين و...ميکرديم

 »....!نديد رو خواستگاري

 نگاهی نيم....! بود شده گرفتار پرستو هاي اصرار دام نبودبه ماندن به راضی هم ابتدا از محمودکه

 بهانه را حسين امير هاي نق نق و انداخت بود شده سرخ هم هايش گوش که مقتدرش رييس به

 ....دشدن آشپزخانه راهی پرستو همراه کردو

 بودو زير به سرش همچنان که داريوش به رو شد راحت جمع بودن خودي از خيالش که عزيزجان

 :گفت کردو شمرد می را قالی گلهاي

  

 خواستگاري از اون....  بگيره ايی لحظه و آنی هاي تصميم داره عادت انگار قامت بلند سرو اين »

 ...!اش جمعه روز صبح اول

 »...!اش مقدمه بی خواستگاري از هم اين و....! اش دفعه يک و صدا سرو بی طالق از اون

 :گفت و خانوم پري و فروغی اردالن به کرد رو سپس
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 رو چيزي بگيره ياد تا....  قامته بلند سرو اين گوش پيچوندن وقت آالن کنم فکر شما ي اجازه با »

 ».... نده دست از راحتی به مياره بدست که

 فشرده هم روي چشمهايش جان عزيز حرف هر با که انداخت ريوشدا به نگاهی نيم فرناز

 ....! کورتر دستش هاي مشت کور گره ميشدندو

 بيشتر شود تمام حرفهايش که ايی لحظه از داريوش ميزد حرف بيشتر هرچه عزيزجان

 ...!ميترسيد

 :گفت جمع به رو ماليم و نرم صداي با دارد نگه همچنان را مهمان حرمت داشت سعی واوکه

 ... نميکنه پيدا رسميت مجلسی هيچ اونها حضور بدون هستندو کار سر آالن شيدا برادر پدرو »

 »....!ديگه فرصت براي باشه خواستگاري ولی چشم سر قدمتون هستيدو ما ميهمان آالن شما

 گريزي راه هيچ که باشد رسيده بستی بن ي کوچه انتهاي به زنان نفس نفس گويی که داريوش

 بيرون هايش ريه اعماق از بود حسرت شبيه چيزي که را اش خسته نفس...! ندارد ور پيش

 .فرستاد

 ....!بودند بسته رو از را شان آخته هاي شمشير عزيزخانوم و سروي مامان

 :گفت کردو پچ پچ آهسته بردو داريوش گوش زير را سرش ديبا

 »....!برسی لیلي به تا بدو حاال...  جونت نوش....  مجنون آقاي خوردي »

 سو يک به هرکدام هايش مهره که را افکارش تسبيح ميکرد سعی مذبوحانه تالشی در داريوش

 .دهد نظم آن به و کند جمع جا يک را بودند روانه

 می شهريور يک و سی شب نيمه به خودرا شتابان که داشت را ساعتی ي عقربه حس

 ....!ميشود کشيده عقب رحمانه ،بی برسد حصب به بگذاردو فراتر قدمی ميخواهد که رساندوهمين

  

 ي چهره به نگاهی نيم کردو نزديک هم به را کتش لبه شدو جا به جا جايش سر کمی سامان
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 :گفت و کرد خانومش پدر به رو و انداخت داريوش زير به سر و برافروخته

 موي حرمت به دوميگذارن پيش پا کنند می سفيدي ريش مواقعی همچين بزرگترها...  دکتر آقاي »

 رو ما...!  اومدن کوتاه خانوم حاج شايد بگيد چيزي يه شما...  مونه نمی زمين حرفی سفيدشون

 »...کردند عفو مقدمه بی خواستگاري اين براي

 :گفت متواضع لحنی با ميکرد جا به جا را اش شرمندگی بار که داريوش پدر

 بزرگواري اگر...  متينه کامال عزيزخانوم ايشاتفرم هستيم خانواده اين ي شرمنده پري و من واال »

 يه قدر به صورت اين غير در و گذاشتند سرمون روي منت که بدهند ما به خواستگاري اجازه و کنند

 »...بدهند اجازه تا مونيم می منتظر و ميکنيم زحمت رفع هم بعد و ميشيم مزاحمشون چايی

 ....طلبيد می يفحر بودو بسته رو از را شمشيرش خانوم ناز سرو

 ... دوخت او دهان به چشم و گرفت کام در زبان نزدو حرفی عزيزجانش حرمت به اما

 ميکرد خرج که تواضعی و حرفش حرمت به بود شده گرفتار»  رودربايستی» دام در که عزيزجان

 :گفت و کشيد عميقی نفس

 ....» کنيم خبر هم رو برادرش و پدرش بديد اجازه پس »

 :گفت کردو رنازف به رو سپس

 »....خونه بيان و داريم مهمان بگو و بزن زنگ پاشو ننه فرناز »

 .رفت تلفن سمت به ميکرد بازويش بند را چادرش که حالی در غليظی چشم با فرناز و

*** 

 ...!است شدن له حال در ها ثانيه فشار زير ميکرد حس که بود سنگين آنقدر سکوت

 ...! بودند بسته رو از را شمشير قتحی ي خانواده

 کرد بود شده قرمز هم هايش گوش که داريوش به رو و کشيدو طاسش سر به دستی فتحی آقاي

 :گفت و
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 ؟از....!بدم دستت دوباره رو دخترم اعتباري چه به قائلم برات که احترامی تمام با خان داريوش »

 بديم اجازه که خواستی ما از نجااي اومدي روز يه ؟...نگذاري تنهاش راه نيمه دوباره که معلوم کجا

 بعد ولی... دادم بهت رو اجازه اين مادرم حرف حرمت به من و بياري بدست رو شيدا دل تا

 »؟...! نکنی وفايی بی راه نيمه که ميدي تضمينی چه....!شدم پشيمون

 :داد ادامه کردو تازه نفسی آقافتحی

 راضی بودي داده طالق رو اولت زنت اينکه دوجو با... شيدا خواستگاري اومدي که اول بار وقتی»

 منالت و مال به چشم که ميدونی.  نشست دلم به ات خانواده و خودت شخصيت چون...  شديم

 حاال ولی.... توست پی هم شيدا دل ديدم چون وصلت اين به شديم رضا اگه... نداريم و نداشتيم

 ....!» دستت بدم رو خترمد تا نيست قرص دلم ي گوشه چهار هنوز بخواي رو حقيقتش

 :گفت خواهانه عذر و شرمنده دادو تکه مبل به داريوش

 اگه...  کردم اشتباه که دونم می و....  هستم محترمتون ي خانواده شماو شرمنده من فتحی آقاي »

 ...» بدم بخواهيد که تضمينی هر حاضرم ببخشيد و کنيد بزرگواري

 :گفت و کشيد داريوش روي به را يرششمش و نياورد طاقت ديگر خانوم سروناز

 قولتون و حرف ضامن که... بديد خواهيد می تضمينی چه خان داريوش...  عزيزجون ي اجازه با »

 هم رو مهرش حتی اون... ميکنه فکر بهش که چيزي آخرين ماديات ميشناسيد که رو شيدا... باشه

 ببخشيد...  باشه قرص دلمون ي گوشه چهار که بده تضمينی يه... بخشيد بود سکه تا ده چهار که

 ما به.... ميترسه سفيد و سياه ريسمون از که ماري همون حکايت شديم ما ولی ميزنم حرف اين که

 »...!جوون بگيريم سخت بهت که بده حق

 مامان که ميکرد پايين و باال ذهنش در را جمالت ميزدو پا و دست هايش کنم چه ميان داريوش

 :گفت رسيدو دادش به پري
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 و...  داريم و داشتيم زندگيمون توي اشتباهاتی ما ي همه... جايزالخطاست آدميزاد فتحی آقاي »

 کنار...  پدرش حرف حرمت و من سفيد گيس تضمينش...! نيست جدا قاعده اين از من داريوش

 دوتا اين پاي جلوي سنگ ميکنم خواهش اما.. هستيم خدمت در بخواهيد هم مادي تضمين هر اون

 » نديد قرار بودند شوهر و زن هم دور چندان نه روزگار که جوون

 . کرد سالح خلع را فتحی ي خانواده معتبر سندي مثل خانوم پري آخر ي جمله

  

 :کردوگفت عزيزجان به رو ديد مساعد را جو که ديبا

 »؟...ببينم رو ماهش روي ما و بياد جون شيدا ميديد اجازه عزيزخانوم »

 :گفت دادو تکان تاييد عالمت به سري عزيزجان

 »...بکنه یسالم يه بياد کن صدا رو شيدا پاشو ننه فرناز »

 پايين به نردبان واز خوردن نيش ازکلی بعد که داشت را »منچ »بازي ي مهره حس داريوش

 رسيدن تا گام يک فقط بودو نردبان از صعود حال در حاال...! اول ي خانه به رفتن و سرازيرشدن

 »شکرت خدايا» : گفت دلش ته ته از کشيدو عميقی نفس... داشت فاصله آخر ي نهخا به

 جاي از ، ميبرد دل متانتش و وقار و ميرفت راه نسيم نرمی به که دختري احترام به ها فروغی

 .برخاستند

 چادري را اش گونه ماه سفيدو صورت آرايشی هيچ بدون که شد کبوتري ي چهره محو داريوش و

 .... بود گرفته قاب قرمز ريز گلهاي قغر سفيدي،

 ...ميچرخيد تاب و پيچ پر دلش در که بود اضطرابی اسير هايش نفس

 نام به قرعه بار هر ميچرخدو فلک... دارد را خودش فرودهاي و فراز و ها راز رمزو زندگی ديگر خب

 اين ،پيروز بلند سر کنونا او و.....تو بار يک من بار يک. کند نرم پنجه و دست او با تا ميافتد يکی

 .بود ميدان
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 : گفت وحريرگونه نرم و دادوآهسته فرو سختی به را دهانش آب

 »....!کنيد می ام شرمنده ، بنشينيد بفرماييد لطفا....اومديد خوش خيلی سالم »

 :گفت بوسيد را اش گونه کشيدو آغوش در را او صميمانه و محکم و گذاشت تر پيش قدمی ديبا

 ....» بينمت می که خوشحالم مگل سالم »

 :داد ادامه گوشش زير تر آهسته سپس

 ....!» کرده خودش» شيداي» رو من داداش که شيدايی »

 ضربان تا ، کشيد عميقی ونفس زد نرمی لبخند بود نشسته مشامش در ديبا خوش عطر که او و

 ...!بگيرد آرام کمی قلبش

  

 :گفت و رساند او به را خود گام دچن با و گذاشت فراتر قدمی نيز داريوش پدر

 »؟..!نه مگه.... هستی دخترم هنوز....  ماهت روي به سالم »

 :گفت شدو عميق لبخندش بود، شده تواضع و بزرگواري همه اين شرمسار که شيدا

 »....!دکتر آقاي کنيد می ام شرمنده »

 بوسيد را اش يشانیپ پدرانه کردو خم را سرش کمی و انداخت او گردن در دست داريوش پدر

 :وگفت

 »....دخترم خواهد می لياقت تو داشتن »

 را همه رفتارش که ميکرد تماشا را محبوبش ي نوه لذت غرق لبش، ي گوشه لبخندي با عزيزجان

 .ميکرد احترام به وادار

 به شدو رد کنارش از افتاد زير به سري يا بهاري خنک نسيمی مانند داريوش به توجه بی شيدا

 »....پري مامان سالم» : گفت لبخند همان خفظ با و رفت خانوم ريپ سمت

 :گفت کشيدو آغوش در را او بود کرده شفاف را چشمانش اشک که خانوم پري
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 »....گلم بينمت می که خوشحالم....  هستم تو پري مامان هم هنوز که شکر رو خدا »

 :گفت بود سرازير زير به نگاهش یحال در کردو سامان به رو آمد بيرون که پري مامان آغوش از

 براتون چيزي زحمت جز که قبلی ديدار...  اورديد تشريف کرديد لطف دکتر آقاي سالم »

 »....!نداشتيم

 براي که داد حق داريوش به و...  شد شيدا سادگی درنهايت فرونتی و متانت همه اين محو سامان

 ...بزند آتش و آب به را خودش دختر اين به رسيدن

 ».بودم خدمتتون در که منه افتخار باعث خانوم ميکنم خواهش» :گفت زدو نرمی بخندل

 نگاهش کندو دل او از سختی به شد می تر طپش پر کبوترش گام هر با قلبش ضربان که داريوش

 .شود رد کنارش از او تا ايستاد تر کنار قدري و انداخت زير به را

 ي خيره همچنان که شاهين کنار صندلی روي ردشدو نارشک از نرم او به توجه بی از هم باز او و

 .نشست اوبود

  

 :گفت فروتنی کمال کردودر فتحی آقاي به رو داريوش پدر برگشت جمع به که سکوت

 ....!» فتحی آقاي ي اجازه با »

 :داد ادامه کردو شيدا به رو سپس

 عروس بازم بدي افتخار هاگ که شديم محترمت ي خانواده مزاحم امروز...  دخترم جان شيدا »

 سختی روزهاي چه گذشته سال يک اين که ميدونيم خوب ما ي ؟همه...!بشی ها فروغی ي خانواده

 چيزي کردي بزرگواري تو و کرديم کوتاهی حقت در نوعی به ما ي همه و....  گذاشتی سر پشت رو

 ....! نياوردي ما از کدوم هيچ روي به

 »..ميمونی باقی من دختر باز تو باشه هرچی من داريوش به جوابت... باشه يادت رو اين

 :داد ادامه کردو جمع به رو سپس
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 رو حرفهاتون بريد داريوش با بدهند اجازه خانوم وسروناز عزيزخانوم ، فتحی آقاي اگه هم حاال »

 »...بزنيد

 صدايی با و کرد گفتن سخن به وادار را فتحی آقاي.... آمد داريوش پدر کالم دنبال به که سکوتی

 :گفت بود مطمئن نا و دار خش که

 ما بگيري زندگيت براي که هرتصميمی و بزن رو حرفهات برو خان داريوش با...  بابا جان شيدا »

 »...هستيم پشتت

 مرغی مهندس همراه نيست، مطمئن دانست می که قدمهايی با و برخاست داريوش از بعد شيدا

 .رفت اتاقش سمت به اش

 ...!بود داده قرار دولی ترديدو کوچه سر را راوبا اين فلک و

 ....!عاقلی بر ميزد نهيب که عقلی و عاشقی براي ميکرد دل دل که دلی

 .فهميد اش سينه هاي خس خس از را اين...!  ماندند جا در پشت هايش نفس شد بسته که در

 ازاو نگاه که ليلی ارقر بی و تاب بی ديگري و سردرگم و مردد يکی...  ايستادند اتاق وسط هردو

 ...ميدزديد

  

 کنان نجوا و آورد ترباال راقدري سرش بردو کبوترش ي چانه زير دست ايستادو اش نفسی دريک

 :گفت وآهسته نرم

 »؟....!ميکنی خرجم محلی بی طور اين که هات نفس بند نفسم ميدونی من ي جوجه »

 کرده منفعل ذهنش هايش فسن قدمی يک در هم آن اش مرغی مهندس به نزديکی همه اين

 .بکشند ازبرق را آن ي دوشاخه که برقی دستگاه يک مثل درست....بود

 :گفت بود مانده ثابت قالی گلهاي روي که چشمانی با زدو چنگ تر محکم را اش چانه زير ي گره

 تصميم يه براي من....داديد قرار شده انجام عمل توي رو من که نکرديد کارخوبی مهندس آقاي»
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 ».دارم زمان به نياز عاقالنه و درست

 بينی به کوتاه ايی ضربه هميشگی عادت بودبه نشسته لبخندي لبش ي گوشه که حالی در داريوش

 :وگفت نواخت او

 »...!متعهدي نامرد اين به هنوز ، گفتی می صبح يادمه من ي جوجه »

 ...!ميکرد ناپايدار و سست را عزمش و اراده تمام ماهرانه مرد اين

 :گفت و دوخت او ايی قهوه چشمان به خيره را نگاهش و رفت پس قدمی

 هاش پايين و باال و نشيب فرازو زندگی...!  ندارم اعتماد ديگه ولی متعهدم که ميگم هم هنوزم »

 از ؟...کنی نمی رها رو دستم ديگه ايی بهانه و ديگه روز يه...  باشم مطمئن کجا از انتهاست بی

 صداقت براي تضمينی ؟چه....نباشه دائمی زندگيمون روي ترديدت و کش سايه بدونم کجا

 راه باقی که اين به... کنه قرص دلم ته که چيزي يه بشم قانع که بگو چيزي يه...  هست حرفهات

 »...!کنم تکيه بهت رو

 هم در افکار به تا کشيد عميقی نفس و...ايستاد رخش به رخ و گذاشت پيش قدمی داريوش

 ...کند انتخاب جا به و درست را هايش جمله تا فرصتی...  دهد مینظ وبرهمش

 کف و آورد بيرون را آن و گرفت مشتش ميان را کوچکی چيز کردو کتش جيب در دست سپس

 ... گذاشت دستش

 ...افتاد بود داريوش دست کف در که کوچکی قرآن به چشمش دادو سُر زير به را نگاهش شيدا

  

 :گفت و گرفت تر باال را دستش کف داريوش

 دستت ديگه که ميخورم قسم آسمانی هاي آيه همين به...  خداست کالم حرفهام صداقت گواه »

 ... نکنم رها رو

 ».گرفتم حرفهام شاهد واحد و احد خداي من.... شيدا کن باورم
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 ...! تاخت می گير نفس و امان بی اش زندگی شطرنج شاه...! ومات کيش....  شد سالح خلع شيدا

 دستش کنار ميز روي را آن شدو خم و بوسيد نرم و برداشت او دست کف از را قرآن بردو دست

 .گذاشت

 .بنشيند دو آن هاي کشمکش ميان که بود ها اين از بيش خدا کالم حرمت

 آن جاي را عقل و کند پنهان ذهنش پستوي در را عشق تا گذاشت هم بر را چشمهايش شيدا

 ... بنشاند

 :گفت دوکشي عميقی نفس

 »؟.....! بشم دل يک خودم با ،تا نميدي فرصت بهم چرا مهندس آقاي »

 تر نزديک کمی را سرش ، نداشت سر در چيزي پيروزي سوداي جز که ايی فرمانده مانند داريوش

 :گفت گونه نجوا شدو خم او صورت توي بودو

 دست شده حل نم خون توي اکسيژن مثل و بينم می چشمات توي که عشقی حرمت به جوجه »

 از رو اون حاال و کرديم تمرين هم با گام به گام رو عشق تو و من... نزن من ي سينه به رد

 »...کن انتخاب ديگه راه يه نامرد اين تنبيه براي... حفظ ، حفظ... بَرشديم

 ...!ميکرد خراب آجر آجربه را او ي اراده ديوار دست به کلنگ اش مرغی مهندس

 و گرفت ميچرخيد او صورت روي که او مشتاق چشمان از را نگاهش رحمی یب وبا رفت پس گامی

 :گفت تلخی با

 طردم ام خانواده که روزهايی...  کردم تجربه زياد رو تلخ لحظات گذشته سال يک اين »

 برادرم و پدرم که روزهايی....  بدم رو زمين زير اون اجاره تا کاربودم دنبال به که روزهايی....کردند

 حتی... ندادند خودشون به رو رسيدم جا اين به چرا ببينند اينکه زحمت کردندوحتی خالی رو پشتم

  

 آدم تا هزار با و بود دنيا ته که شده خراب اون توي و رفتم دار طناب قدمی يک تا که موقع اون
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 از رو من و کردي من به پشت که رو ايی لحظه اون تلخی....ها اين همه....!  بودم خور دم ناجور

 !»... نداشت کردي بيرون اتاقت

 هم در محکم و سفت مشتهايش که آنچنان.... ميريخت فرو اليه به اليه داريوش ميزدو حرف شيدا

 ....ميشد پايين و باال کبوترش صداي ريتم با هايش ونفس..پيچيدند

 :گفت بود خش پر اما آهسته و نرم که صدايی با و گذاشت هم بر چشم

 ...!» انصاف بی بنده هات نفس به هام نفس شيدا....  کنه جبران مردنا اين بگذار »

 می ذهنش بر گذرا ميشدو نسيمی روزي اگر که بود داده خراش را روحش چنان روزها آن تلخی

 .ميکرد اشک پر را چشمانش هم با وزيد

 کوران در که شمعی مثل... ميديد لغزان تارو بود روان که اشکهايش پس از را اش مرغی مهندس

 ....خورد می تاب و پيچ تاب بی ميلرزدو هايش شعله باد

 اش نفسی يک در و گذاشت پيش قدمی بازهم... ميکرد پاره جا يک را دلش بند کبوترش اشکهاي

 ....!او با مماس درست ايستاد

 ... ميکرد ترش اراده بی نزديکی همه اين که شيدا

 به شيدا که داشت ادامه آنقدر گامها بازي ناي و گذاشت پيش گام يک داريوش و رفت پس گامی

 ...شد ديوار با مماس رسيدپشتش سدديوار

 :گفت کردو نرم پچی پچ گوشش زير گونه نجوا کردو سرخم داريوش

 »؟....! کنی گريه نامردو اين هاي شونه روي بگذاري رو سرت ميخواد دلت »

 دادو فرو سختی به را گلويش بآ بود بسته را تنفسش راه جانش قصد به که بغضی ميان شيدا

 :گفت

 ...» کنی می سست رو من ي اراده تو داريوش »

 هاي طپش روي را سرش کردو حلقه کمرش دور را آن کردو رد او کت ميان از را دستش سپس
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 ....گذاشت ميکرد قرارش بی که قلبی

  

 نقش لبش روي آرامش همراه لبخندي بود سقوط حال در دلنشينی سراشيبی در دلش که داريوش

 و کردونرم او گوش زير را سرش کردو حلقه کبوترش هاي شانه دور محکم را دستانش و بست

 :گفت ميکرد حس چادر روي از هم را هايش نفس گرماي که آنچنان آهسته

 ....» ميکنی سست رو من ي اراده هم تو... مشترکه حس اين من ي جوجه »

 :گفت بردو فرو بود کرده مستش يرينشش عطر که اي سينه در بيشتر را سرش شيدا

 !»...  ها نکنی رها رو دستم وقت هيچ ديگه...  ها خوردي قسم...  ها دادي قول تو داريوش »

 که کبوتري تاب بی... ميشد تر تاب بی لحظه هر داريوش ميکردو رديف را ها قسم و ها شيداقول

 ....بخشيد می ساده

 »....نکن گريه هديگ بسه کردي هالکم من ي جوجه هيش »

 ... افتاد اش شانه روي چادرش و گرفت فاصله او از شيداکمی کردو شل کمی را دستانش داريوش

 او سفيد پوست وبا خورده برش اش يقه سخاوتمندانه اوکه بنفش تيشرت به چشمش داريوش و

 چشمان به را نگاهش کندو دل سختی به و.....ماند بود،خيره رفته جنگ به نکردنی باور تضادي در

 :کرد زمزمه گونه ونجوا رساندو او ي شقيقه کنار به را سرش و....داد سُر کبوترش تر

 »....!انصاف بی بردي رو دينم و دل »

 را بود نشسته اش شانه روي که را چادر هاي لبه بود شده لباسش باز ي يقه متوجه تازه که شيدا و

 ....انداخت زير به خجل را سرش کردو نزديک هم به

 هل پايين به نشينی دل سراشيبی در مدام که ودلی گفتنی نا بود پا به غوغايی ذهنش در داريوش

 ...ميشد داد

 ....اش قدمی چند در.. ايستاد او به پشت و کردو بيشتر را اش فاصله
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 از طره چند بازهم دادو هل عقب به محکم را آن بردو فرو درموهايش دست کشيدو عميقی نفس

 ....خورد سُر پيشانيش روي لجوجانه آنها

 چادر قاب در صورتش گردي بازهم و بود انداخته سرش روي را چادرش کبوترش برگشت وقتی

 ...درخشيد می

  

 بيرون خيال و بود شده پنهان اش سينه ي گوشه در هايش نفس باشک قائم بازي در که شيدا

 .انداخت زير به را نگاهش و گرفت اش مرغی مهندس از چشم شرمگين... نداشت آمدن

 پريشان را او چنين بايد بود ديده اش مرغی مهندس که ايی هيجده مثبت ي صحنه ديگر خب

 ....!ميکرد حال

 :گفت کند عوض را فضا اينکه براي دادو فرو سختی به را دهانش آب

 »....!نشنيدي رو ها اون هنوز که دارم شرط سري يه من »

 ....کشيد عميقی سنف نداشت نظم هنوز افکارش که داريوش

 ....بخشد می که دليست سادگی به کبوترش شروط دانست می

 :گفت و نشست لبش ي گوشه لبخندي و رفت باال ابروهايش

 رد من هاي قرمز خط از که شرطی به اما داري که شرايطی تمام با ميکشم رو منتت من ي جوجه »

 »....!نشه

 .... ميشناخت را اش مرغی مهندس هاي قرمز خط خب

 ...! بود رنگش پر قرمز خط اولين غيرتش

 بيان معقول و نرمی به را رسيد ذهنش به که شرطی کردواولين تر محکم گلويش بيخ را چادرش

 .کرد

 »؟....!نداري مشکل که موضوع اين با...  برم رانندگی آموزشگاه و بگيرم ياد رانندگی بايد من »
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 رفت غش دلش بود کرده آماده برق و زرق پر و سنگين هاي درخواست براي را خود که داريوش

 ...!بود بهاري باران لطافت به اش سادگی که کبوتري براي

 :گفت و نشست لبش روي لبخندي

 شرط به ولی.... رانندگيه مهمترينش که بگيره ياد چيزهارو خيلی بايد من ي جوجه....  حتما باشه »

 »؟....قبوله....  باشه خانوم مربی اينکه

 ....کرد نمی فرقی چندان بودنش موئث و مذکر و بود رانندگی فن گرفتن ياد مهم خب

  

 :گفت تامل کمی از دادوبعد سُر لپش ي گوشه به را زبانش کردو تر کمی را لبش

 »....!دوم شرط حاال.... دارم قبول باشه »

 چشم که حالی در بعد و خورد جا ايی لحظه داريوش که کرد بيان جدي و محکم را جمله اين اينقدر

 :پرسيد بود کرده باريک را هايش

 »؟....!چيه من ي جوجه دوم شرط »

 :کرد بيان را اش جمله قبل دفعه از تر جدي کردو تازه نفسی شيدا

 ».....بدم تحصيل ادامه بايد من »

 .....کند پنهان بود آمده هايش لبش مرز پشت تا که را هاش خنده نتوانست ديگر داريوش

 برخاسته هوا به اش خنده شليک که حالی در ايستاد او روبروي کردو پر را شان بين ي فاصله

 :گفت زدو او بينی به ايی ضربه.... بود

 تا حاال... خوب هاي نمره با هم اون بده تحصيل ادامه بايد من ي جوجه... حتما..  حتما که رو اين »

 »....!بگو رو بعدي شرط زود نخوردمت

 چنين اين او که داشت خنده دادن تحصيل ادامه کجاي... بود کرده شگيج مرغی مهندس بازهم

 ميماند باقی لبهايش روي لبخند باز هم بعدي شرط شنيدن با دانست نمی و...!خنديد می پروا بی
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 ؟...!يانه

 :گفت زدو دريا به رو دل

 »....باشم داشته آمد در يه خودم براي تا.... کار سر برم ميخواد دلم »

 رو کردن صبر معناي به را دستش کف و گذاشت رنگ پر ي نقطه يک هايش حرف انمي داريوش

 :گفت و گرفت او به

 کار دوتامون جاي من شد قرار....! ايستادي من هاي قرمز خط روي اومدي درست جوجه ببين »

 »؟....! نرفته که يادت کنم

  

 اين بايد...بيايد کوتاه شتندا امکان اما... ! نبود دادن باج اهل اش مرغی مهندس انگار خب

 بهتر فرصت اين از و مينشاند سرجايش را بود کرده غيرتش قاطی را استبداد که را مرغی مهندس

 ...!کرد نمی ديگرپيدا

 :گفت و شد خيره اش ايی قهوه چشمان توي

 کار سر ميروند روز هر جامعه اين توي ديگه متاهل زن هزاران مثل کار سر برم دارم دوست من »

 آمد در يه...  باشم داشته مراوده آدمها با اجتماع توي برم ميخواد ميرسنددلم هم زندگيشون به و

 »باشم داشته خودم از باشه کوچيک اگه حتی

 :گفت دادو امتداد اش چانه تا گونه يباال از را دستش کف کالفه داريوش

 »....کنی کار شرکت توي خودم پيش که شرطی به قبوله باشه »

 :داد ادامه دهنده هشدار و يديتاک بعد

 »؟....قبوله... ميکنی کار خودم پيش شرکت توي فقط... نميام کوتاه هم اين از بيشتر شيدا»

 هم و بود فال هم...کند خرجش ناز باشدو اش مرغی مهندس کنار شب تا صبح امد نمی بدش خب

 ....تماشا
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 :وگفت کرد کج چپ تسم به را سرش نرم و نشست لبش ي گوشه لبخندي فکر اين از

 »؟...!ديگه مزايا و حقوق با... قبوله باشه »

 ....خالص بودو ناب که کبوتري تاب بی داريوش هم باز و

 :گفت کردو حلقه کمرش دور چادر روي از را ايستادودستهايش اش قدمی يک در داريوش

 »....!ياشمزا و حقوق تمام با...  ميريزم پات به رو زندگيم.... من ي ساده ي جوجه »

 ...!ببرد دل بود بلد خوب اش مرغی مهندس... نشست لبش روي رضايت سر از لبخندي

 يک ها ناگفته اين چوب... ماند می شان بين ايی گفته نا نبايد... ميگفت بايد هم را شرط آخرين

 ...کند ريسک دوباره نبود حاضر بودو نشسته تنش به جوري بد سال

 :گفت ميکردو پايين و باال ذهنش در را مالتج حالی در و گرفت فاصله کمی

  

 »....!بمونه باقی بينمون ايی گفته نا خواد نمی دلم...آخرم شرط اما و »

 ...کشيد هم رادر هايش اخم کمی داريوش

 از چشم که فهميد کبوترش نگاه از را اين.  داشت فرق بقيه با مطمئنا آخر شرط اين جنس

 .اوميدزديد

 ...نبيند را اش مرغی مهندس ابروي دو ميان تااخم تگذاش برهم چشم شيدا

 :گفت شمرده شمرده اما و آهسته سپس

 ...» ميزنم سر عليزاده مهندس مادر به و....  کهريزک ندانسالم ي خانه ميرم بار يک ماهی من »

 ....!ببيند را داريوش المعل عکس بازکردتا چشم و گفت را اين

 خيره او چشمان به وجدي گرفت فاصله کمی کردو جدا شيدا رکم ي حلقه از را دستهايش داريوش

 :پرسيد شدو

 »؟...!ميکنی چيکار تو نشدم متوجه »
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 ....!را تارش به تار کرد پاره را دلش بند اش مرغی مهندس ابهت

 :گفت تر محکم بار دادواين فرو را دهانش آب شيدا

 يه....  ميزنم سر عليزاده مهندس رماد به و کهريزک ندانسالم ي خانه ميرم بار يک ماهی من »

 ميخونم براش کتاب.  ميکنم حمامش...برم می غذا و خوارکی براش و اونجا ميرم...! غروب تا صبح

 »....نشينم می دلش دردو پاي و

 :گفت ابروهايش ميان غليظ اخم همان حفظ با ميزد گيج ذهنش سواالت ميان داريوش

 مگه.... رفته ايران از و کرده گم رو گورش نامرد ارفيقن اون دارم خبر من که جايی اون تا »

 ي خانه گذاشته و مادرش که ميدونی کجا از تو اصال ببينم ؟...! نبرده خودش با رو مادرش

 »؟...!ندانسالم

 ...داد نمی جواب براي فرصتی و بود بسته سواالتش بمباران به اورا مرغی مهندس

 ...برداشت اش انهچ چادرزير گره از دست و رفت پس قدمی

  

 بود او راه به چشم ماه هر ي نيمه که را مادري دل »عشق»  حتی چيز هيچ خاطر به نبود حاضر

 ...رابشکند

 :گفت شدو خيره او چشمانش توي تر مصمم

 ازش که کنه تشکر خواست می...  ما ي خونه در اومد بره ايران از خواست می که آخري روز »

 ي خانه گذاشته رو اون و ببره خودش با رو مادرش تا نداره مالی مکانا که گفت و نکرديم شکايت

 »...سادگی همين به... بزنم سر بهش گاهی تا خواست من از و... ندانسالم

 و.. بود کردن قل قل حال در جوش ي نقطه مرز تا خونش واو سادگی همين به گفت می کبوترش

 مستدام او زندگی روي مهران نحس گوياسايه. ...فهميد بودند کرده داغ که گوشهايش از را اين

 .نميکرد رهايش ايی لحظه که...بود
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 حرف ميان رنگ پر ايی نقطه و آورد باال را دستش کف شيدا بار اين که کند اعتراض تا کرد باز لب

 :گفت و گذاشت او

 حاضر مه حاال...  نکردم شکايت نامردش پسر از که بود مادر همين حرمت به من داريوش ببين »

 يک ماهی من...  بشکنم رو مادر اين دل عاشقيه که زندگيم اتفاق ترين مهم خاطر به ،حتی نيستم

 که نيست مهم هم برام.... ميزنم سر مادر اين به و ميرم هم بار چند باشه الزم اگه حتی...  بار

 »....نداره اون به دخلی اصال چون زد زندگيم به گندي چه پسرش

 فرستادو بيرون را آن فشار با کردو باد از پر را دهانش کشيدو موهايش ميان به دستی داريوش

 .شد شنيده پوف به شبيه صدايی

 ....شست می خود در را ها کينه که داشت آب زاللی به روحی قطعا شيدايش

 ....!شد نمی بخشيده نيز او خود بود اين غير اگر که

 :گفت و ايستاد روبرويش و گذاشت پيش قدمی

 ببين...  عنوان هيچ به اينکه شرط به ولی... ايشون ديدن بريم هم با ميتونيم اصال... قبوله شهبا »

 پرسی احوال موضوع اگه حتی...  کنی صحبت نامرد اون با نميخوام عنوان هيچ به ميگم دارم شيدا

 »... باشه مادرش از

 ...باشد ها روز آن تلخ خاطرات و گذشته وصل که نداشت ايی عالقه اصال هم خودش خب

  

 باال را چپش دست کوچک انگشت و نشست لبش روي لبخندي زدو برقی خوشی از چشمانش

 :گفت دادو انگشتی قول و گرفت داريوش به رو را کردآن خم را آن کمی آوردو

 ....» مهمه مادر اون فقط من براي..  ميدم قول... قبوله باشه »

 :داد ادامه باشد رسيده پيروزي به که سرداري شدومانند تر عميق لبخندش سپس

 ».شد تموم هام شرط ديگه من »
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 آن روي نرم و گرفت بود مانده برافراشته همچنان انگشتی قول براي که را او انگشت داريوش

 .بوسيد هم را آن عميق زخم روي کردو باز را اش شده گره مشت سپس بوسيدو

 خم قدري و ميداشت بر سر از کاله بايد بلند روح اين احترام وبه.... بزرگواري همه اين مقابل در

 ....اورد می فرود تعظيم سر و....شد می

 آهسته... بود نشسته پوستش زير قلقلک مثل حسی مرغی مهندس هاي نفس گرماي که شيدا

 .کشيد بيرون را دستش

 :گفت شدو خيره کبوترش چشمان به داريوش

 تو نظر از.... ميشه آماده ديگه ماه سه دويا تا که مکرد خريد پيش برج يه توي خونه يه من شيدا »

 کنم اجاره خونه يه ميتونم نيستی موافق اگه...کنيم زندگی مادرم پدرو با رو مدت اين نداره ايرادي

 »...بره می زمان يکم خوب ولی.. 

 :گفت آمدو او حرف ميان به و زد دلنشينی لبخند شيدا

 اونها مطمئنم چون... باشه انگيز هيجان بايد دکتر آقاي و يپر مامان با کردن زندگی من نظر به »

 »....هستند من دار طرف

 :گفت نرم و آهسته بردو او گوش نزديک را سرش شدو عميق لبخندش داريوش

 »...اومدي خوش من زندگی به...  رنگی جوجه هالکتم »

 .... داشتند ظرن زير را دو آن پرسشگر و منتظر چشم جفت چندين برگشتند سالن به وقتی

 ....افتاد راه به ازاو تر جلو گام يک با گرفت فاصله اش مرغی مهندس از شيدا

 ....نشست شاهين دست کنار صندلی همان روي بازهم سپس

  

 .....بودند دوخته او دهان به چشم همگی بودو رفته فرو غريبی سکوت در جمع

 ....ميکرد رديف را هايش صلوات دست به تسبيح و بود کرده سرگرم موزي با را حسين امير پرستو
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 برق چشمانش بودو لبش روي رنگی کم لبخند ميدانست را شيدا جواب پيش از گويی که فرناز

 .داشت خاصی

 .ميکردند نگاهش منتظر فقط سکوت در هم شاهين و آقاجان سروي مامان

 جا را عقل ميرودو دلش پی دانست می و شناخت می خوب را محبوبش ي نوه عزيزجان اما

 ...دانست می را جواب نگفته...ميگذارد

 :پرسيد کردو شيدا به رو عزيزجان شد طوالنی که سکوت

 بازم يا هستی همراهش رو راه باقی ؟...ننه چيه قامت بلند سرو اين به جوابت جان شيدا خب »

 »؟....کنه کشی منت بايد

 :گفت تهآهس بود دوخته ميز هاي پايه به نگاهش که حالی در شيدا و

 با رو راه باقی خوام می باشيد موافق و بديد اجازه سروي مامان و آقاجون و شما اگه عزيزجون »

 »...بشم همراه فروغی مهندس

 و ميگرفت اجازه اش خانواده از ادب نهايت در هم دوم بار براي حتی که دختري متانت ها فروغی

 ....آمد در پرواز به هايشان سينه شده حبس نفس ستودندو

 ....!ديدنی کرد پا به غوغايی داريوش دل در خوشی

 »شکرت خدايا» :گفت لب زير کنان نجوا و کرد بلند آسمان سوي به را دستهايش کف پرستو

 :گفت کردو ها فتحی به رو ديبا...  گرفت عمق لبخندش فرناز و

 رو عروسمون روي و...بخوريم شيرينی هست اجازه خانوم سروناز عزيزخانوم، ، فتحی آقاي »

 »...ببوسيم

 :گفت کشيدو عميقی نفس فتحی آقاي

 »....مبارکه که شاهلل انء خدا به توکل »
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 ....!تر تازه هارا بوسی ديده کردو پا به جمع در ازشادي هياهويی غوغاو... آقاجانش آخر ي جمله

 ....ودش داخل و کند الباب دق تا ايی اشاره منتظر بودو نشسته بسته در پشت شادي گويی

 :گفت کردو فتحی آقاي به رو گنجيد نمی خود پوست در خوشی از که داريوش پدر

 توجه با کرده قبول هم محترمش ي خانواده و دادند رو بله جون شيدا دخترم خدا شکر به که حاال »

 محرميت ي صيغه جوون تا دو اين بين نيست شادي و جشن امکان محرمه ماه دوم امروز اين به

 ».بگيريم را شون عروسی جشن صفر و محرم از بعد خدا اميد به تا هبش خونده

 : گفت کشيدو چادرش پر به دستی عزيرجان

 »...باشند محرم نا نداره خوبيت موافقم منم »

 ...کردند تاييد را او حرف سر با هم خانوم ناز سرو و فتحی آقاي

 در زدو دريا به دل عاقبت ميزدو پا و دست و بود مانده نگفتن و گفتن راهی دو ميان داريوش و

 :گفت جمع به رو احترام و ادب نهايت

 کنم، عرض خدمتتون رو مطلبی خواستم می مادرم پدرو و فتحی محترم ي خانواده ي اجازه با »

 »....خوام می عذر حضورتون از جسارتم بابت.... اين از قبل البته

 چشم و....نشست سرشان روي سوالی عالمت مثل وکنجکاوي رفت فرو سنگينی سکوتی در جمع

 ....!دوختند او دهان به

 :گفت کردو رديف اهميت ترتيب به ذهنش در هارا جمله داريوش

 دردسر و داره رجوع حکم ما مجدد ازدواج.. کرديم ازدواج بار يک شيدا و من اينکه به توجه با»

 .نداريم رو تازه هاي زوج هاي

 در دائمی عقد به رو ما و کنيم خبر عاقد يه بدند اجازه خانوم زسرونا و فتحی آقاي ، عزيزخانوم اگه

 »....بياره

 زمانی ببينی، تند دور روي را فيلمی ميخواستی اگر حتی...شد تبديل! تعجب به ؟...سوالها عالمت
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 ...!ميکشد طول اين از بيش

  

 با فتحی ي خانواده و.ميکرد داري آبرو بودو کرده پنهان لبهايش پشت زور به را هايش خنده فرناز

 بسته نقش لبهايشان روي لبخندي القول متحد ها فروغی و...ميکردند نگاه گرد چشمانی و تعجب

 ....!بود

 :گفت دادو باال را ابرويش تاي يه عزيزجان

 يه شما خرهباال.... نداره ايرادي من نظر از...کردي سفيد هم رو مجنون روي توي قامت بلند سرو »

 ....بوديد رشوه و زن زمانی

 ..بشناسند بهتر رو همديگه ميخواد دلشون رسيدندو بهم تازه که دختريه و پسر مال نامزدي دوران

 اگه.کنيد شروع رو زندگيتون باهم دوباره ميخواهيد و رسيديد توافق به ظاهرا که هم دوتا شما

 حديث و حرف هم فاميل توي ديگه هست هم بهتر جوري باشنداين موافق هم سروناز و پسرم

 »...پيچه نمی

 ... !نداشت شوهرش از کمی دست هم خانوم سروناز بودو کرده داغ سرش رسما فتحی آقاي

 و انداخت ساعتش به نگاهی نيم آوردو تر باال را مچش بود ساکت مجلس اينجاي تا که شاهين

 :گفت

 »؟...!نميشه پيدا عاقد شب هفت ساعت ؟...!ايه عجله چه آخه خان داريوش »

 مبل به و کشيدو عميقی نفس آمد می بيرون ميان در يکی هايش نفس اضطراب شدت از که وا و

 :گفت دادو تکيه

 کنم خواهش ايشون از ميتونم..  دارم سراغ آشنا محضردار يه من بدند اجازه فتحی آقاي اگه »

 ».کنند جاري رسمی رو عقد ي خبطه بيارندو تشريف

 ... کرد گاهین نيم مرغی مهندس به چشمی زير شيدا
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 را اش اراده پرچم بودو کرده خودش هاي خواسته مطيع را همه نرمش و چرب زبان و درايت با که

 .بود برافراشته راسخ عزمی با

*** 

 ....خوش روياي يک....  بود خواب يک مثل چيز همه

  

 ...!آيد یم سراغت به)نيمروز خواب(قيلوله هنگام که تابستانی ظهر از بعد يک روياهاي همان مثل

 ...وسبک نرم

 ....گام به گام بود، کرده را چيز همه فکر اش مرغس مهندس

 گونه وسواس و دقت با... ميداد ها سخن داد او از عزيزجان که دستی چيره آرايشگر همان فرزانه

 نشاندو صورتش روي رنگی صورتی ماليم آرايش نهايت در ميکردو کار پرستو و ديبا نگاههاي زير

 مرواريد يک شده بافته گيس از رج هر روي و انداخت چپش شانه روي را آن و بافت ار موهايش

 از بود پر که تلی کردو رها صورتش روي تاب و پيچ پر راهم هايش چتري از ايی طره...کاشت

 .گذاشت سرش روي انتها در و برداشت جعبه داخل از را درشت و ريز براق هاي نگين

 :گفت کردو جا به جا کمی او سر يرو را نگين پراز تل فرزانه

 باور کردم درست که هستی عروسی اولين وتو کارم تازه که دونی می ديگه ببخشيد جون شيدا»

 وسايل تمام کردم فراموش که شدم هول اينقدر کرد تعريف رو ماجرا زدو زنگ فرناز وقتی کن

 ...بيارم خودم با رو آرايشگري

 براي... بشی خوشبخت که ان شااهلل.... کنم شينيون رو موهات نميشد که هم کم وقت اين توي

 ».ميکنم جبران عروسيت

 قلبی خوش و مهربانی به بود نشسته دلش به صورتش و مو ي ساده و ماليم آرايش که شيدا

 :گفت زدو لبخندي.... بود موروثی عطيه عمه ي خانواده اين در گويی که فرزانه
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 اين به کم وقت اين توي تونست نمی تو غير کس هيچ ئنممطم عزيزم عاليه کارت جون فرزانه »

 »...کنه کار خوبی

 هزار صد تراول چهار دادو خرج به سخاوتمندي شيدا ي ساده و شيک آرايش ديدن با هم ديبا

 :گفت و گذاشت فرزانه روي پيش تومانی

 »....ماش زحمتت مزد و شيرينی هم اين شده خوشگل خيلی عروسمون....  دردنکنه گلت دست »

 لبخند با که فرناز به تکليف کسب براي و شد شرمنده نداشت را مزد دست اين انتظار که فرزانه

 .فشرد هم روي تاييد عالمت به را چشمهايش فرناز و.کرد نگاه بود ايستاده ايی گوشه

  

 وتف او به» واحدي واهلل قول» و گذاشت پيش قدمی بود سپرده محمود به را حسين امير که پرستو

 :گفت گوشش زير آهسته کردو

 ...» شدي خوشگل خيلی بشه کوفتش مهندس »

 :گفت زدو گوشش پشت آنرا کشيدو کوتاهش و صاف موهاي به دستی ديبا

 خيلی ديگه جون شيدا ببخشيد... خوشگل عروس لباس يه داداشم سفارش آخرين هم اين و »

 همين بخوره سايزت به که کنم داپي کم وقت اين توي تونستم که لباسی وتنها شد ايی عجله

 ». کنم جبران عروسيت شاهلل انء...! بود

 :گفت و گذاشت تخت روي را لباس سپس

 تو تا ميکنيم بهت رو پشتمون ما بشه معطل زياد نيست درست اومده عاقد عزيزم کمه وقت »

 »...بپوشی رو لباست

 ...!ميديد که را آنچه شد نمی باورش پوشيد که را لباس

 ...!بود داده خرج به خساست پارچه مصرف در خياط که هايی لباس مانه از

 باز وجب دو تا ميشد شروع اش شانه سر از بازبودکه هفت يک فقط بلکه نبود کار در ايی يقه اصال
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 مهري آخرين به آن امتداد که پشت بزرگتردر هفت يک و... بود خورده برش پايين به دست

 آن ي شده دوزي سنگ بلندو دامن حسنش تنها...!  نبود کار در هم آستينی....ميرسيد کمرش

 .داشت امتداد پايش مچ تا بود،که

 ...بپوشد جمع در را لباس اين نبود حاضر ميکردي هم اش قطعه قطعه

 :گفت و گرفت اش سينه جلوي را دستش بود معذب لباس بازي از که شيدا

 رو اين تونم نمی من بازه خيلی اما ست ازهاند و خوشگله خيلی لباس نکنه درد دستت جون ديبا »

 »...بپوشم

 :گفت و برداشت اش سينه جلوي از را او دست ديبا

 معلوم لباس بازي ديگه کنی سرت که شال يه مياد بهت و خوشگله خيلی عزيزم چرا واي »

 ».نيست

  

 :گفت ديبا به رو بود مانده خيره لباس باز ي يقه به نگاهش که پرستو

 »...داشت چيزي شنلی يه کاشکی بشه حل مشکلش نکنم فکر شال يه با خانوم يباد ببخشيد »

 نگاه ميکند مجلس راهی ها لباس همان با را او عاقبت و آيد نمی بر ديبا پس از ميدانست که شيدا

 زير آهسته و رفت کنارش به بود حفظ از دستش کف مثل را شيدا که او و. انداخت فرناز به ملتمسی

 :گفت گوشش

 »....!بيرون بري در اين از چادر با که ميکنم کاري من به بسپرش... نباش نگران »

 :گفت ديبا به رو لبخند با سپس

 نظر يه بياد کنم صدا رو خان داريوش برم من... خوشگليه و شيک لباس واقعا نکنه درد دستون »

 »....ببينه

 .کرد نگاه لباس به وافر حضی با همباز و.داد پاسخ را او لبخند بود خريدش از مسرور که ديبا
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 ...آمد بند نفسش رسما لباس آن توي شيداش ديدن با شد داخل که داريوش

 .بياستد بسته در کنار بگيردو چشم شيدا از سرعت به که شد باعث خانومها حضور شرم ولی

 :گفت زيرکی با فرناز

 »؟...يهچ شما نظر...  تنشه قالب و شيکه خيلی شيدا لباس خان داريوش »

 اش شده حبس نفس لباسش باز ي يقه ديدن با دادو سُر کبوترش سمت به را نگاهش داريوش

 :گفت ديبا به رو دادو بيرون را

 من کن فکر درصد يه اما.... کشيدي زحمت لباس خريد براي که نکنه درد دست جان ديبا »

 ...بيرون بياد جوري اين شيدا بگذارم

 »...گرفتی می تر پوشيده لباس يه حداقل

 :گفت معترض ديبا

 لباس همين فقط کم وقت اين توي گذشته اون از... معروفه برند يه از عروس لباس اين داداش »

 »...!که نيست باز هم خيلی نگير سخت ديبا جون بود سايزش

  

 :گفت برگرداندو پشت به را او و رفت شيدا سمت به فرناز

 »...ميشه درست سرش بندازه شال يه نيست ازب خيلی خانومه ديبا با حق خان داريوش »

 به خونش رسما ديگر بود، بيرون کمرش تمام سخاوتمندانه که شيدا باز پشت ديدن با داريوش

 :گفت اخطاري و دهند هشدار شيدا به رو...آمد جوش

 جوري اين گذارم نمی بگذرم عقد اين خير از شده... ميکنی چادرسرت يا ميپوشی مانتو يا شيدا »

 ....!» بيرون يايب

 :گفت شدو عميق لبخندش فرناز

 »...!ميارم براش آالن هست من عقد سر سفيد چادر....!  نياريد جوش خان داريوش »
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 . بود بسته پشت از را سياستمداريش و چرچيل دست فرناز ميکرد اعتراف بايد او و

 ...!سادگی همين به.  شد خارج اتاق از سفيد چادر با بود گفته فرناز که گونه همان ترتيب اين به و

*** 

 . انداخت می هايش کودکی داستانهاي ياد به را او که ساده آنقدر....بود سادگی نهايت در چيز همه

 آينه و.... آن بخش زينت خدا کالم جلد يک شدو عقدشان سفره عزيزجان قديمی ي ترمه

 ...روشن شمع دو با نشست عقد ي ساده ي سفره توي فرنازهم عروسی شمعدان

 سفره درون را بودند خودآورده با ها فروغی که را گلی دسته دادو خرج به سليقه باز عطيه عمه

 .کنارش هم شيرينی ظرف يک و گذاشت

 ....کشيد آسودگی سر از نفسی شد، مجلس وارد سر به چادر که شيدايش ديدن با داريوش

 .بود هايش قرمز خط از فراتر قدم چند بود خريده کبوترسفيدش براي ديبا که عروسی لباس

 :گفت آهسته گوشش حوالی جايی کردو سرخم ايستادو کنارش و گذاشت پيش گام چند

 »....!منه قرمز خط روي درست که نره کنار چادرت باشه حواست جوجه »

 تاب و آب با رسيدچنان می اش دلداده به وقتی داماد رمانهايش توي...! نداشت شانس ديگر خب

 ....ميشد آب بينوا ي خواننده دل که کرد می فتعري او از

  

 ...کشيد می نشان و خط برايش چشم با ميزدو حرف هايش قرمز خط از اش مرغی مهندس حاال

 ...!بود داده قورت هم با غيرت راهمراه ابهت مرد اين

 کمی کردو پهن آن روي سفيدي ي ملحفه و گذاشت عقد ي ساده سفره روبروي صندلی دو فرناز

 خوش و نقش ريز و سال پنجاه تقريبی سن با بود مردي عاقله که عاقد براي صندلی تر سو آن

 ...داشت ديرينه دوستی و آشنايی داريوش گويابا که....  مشرب

 ....گرفت اوج قلبش ضربان نشست صندلی روي اش مرغی مهندس ه همرا به وقتی
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 تا گذاشت صندلی بالفاصله فرناز و...بوسيد را اش گونه آمدو کنارش به زنان عصا عزيزجان

 .بنشيند عزيزجانش

 را او حرف سر با سروي ومامان ميکرد »پچ پچ» سروي مامان گوش در چيزي مدام سارا وخاله

 دلش ساده سروي مامان دانست نمی وشيدا» ...هست حواسم باشه:»  گفت می ميکردو تاييد

 ....!چيزيست چه پی حواسش

 محمود پرستو بودندو ايستاده سفره روبروي عميقی لبخند با سامان باودي دکترو آقاي و پري مامان

 دست کنار هم آقاجانش ساراو خاله سروي مامان و کنارشان فرنازهم و شاهين و.....سوتر آن کمی

 سفره ديگر سمت شوهرش همراه وسيع لبخند يه با عطيه عمه...بودند ايستاده عزيزجان

 دختر داشت اعتقاد همچنان که عزيزجان دستور به که فرزانه غير به داشنتد حضور همه..بودند

 نگه بهانه به هم او ميشودو بسته بختش گرنه باشدو داشته نبايدخضور عقد ي خطبه خوندن موقع

 ...رفت حياط به حسين امير داشتن

 شود اضافه سکه چهارده به سکه تا هزار خواستند می که دکتر آقاي و داريوش هاي اصرار ميان و

 بازهم شودو حفظ همچنان ها فتحی ي خانواده سنت تا...شد سکه چهارده همان مهرش بازهم

 ....شد اش قباله وصل لواسان زمين

 شناسنامه به نگاهی نيم بازکردو رويش پيش را بزرگی ميزدنددفتر صدا مشيري آقاي را او که عاقد

 :گفت و انداخت هاي

 »...کنم جاري رو عقد خطبه تا نيدک رعايت رو سکوت لطفا آقايون و خانومها »

 :گفت دلش در و فشرد دست در را اش مخملی کبوتر شيدا

  

 ي دفعه.... برسی جفتت به تو ميکنم دعا منم... بشم خوشبخت کن دعا...  رسيدم جفتم به من »

 »....کنارمی اولش از حاال ببين ولی بيارم خودم با رو تو رفت يادم عقد سر قبل
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 :پرسيد می که آمد خودش به شيريم آقاي صداي با

 »؟....وکيلم خانوم عروس »

 ....!شنيد می بود حاکم جمع بر که سکوتی در هم را هايش نفس صداي

 بند دست آوردويک بيرون رنگی زرشگی مخملی جعبه دستش کنار ي کيسه از شدو خم داريوش

 کف کشيدو بيرون ادرچ اززير آهسته را کبوترش دست و.... آورد در داشت بافت گيس طرح که

 .داشت دست در شيدا که مخملی کبوتر روي درست گذاشت دستش

 ...نشست لبش روي نرمی لبخند کبوتر ديدن با داريوش

 کردو پاک را اشکهايش چادرش ي گوشه با سروي زدومامان رضايت سر از لبخندي عزيزجان

 را همگان رفتارش و ابتشنج که خواهري به وافر حضی با شاهين زدو پس را اشکهايش آقاجانش

 ...ميکرد نگاه بود کرده احترام به وادار

 :گفت دوم بار براي مشيري آقاي

 »؟....وکيلم خانوم عروس »

 فرو را گلويش آب سختی به فشردو اش کرده عرق دست در اش مخملی کبوتر همراه را بند دست

 ...داد

 زنجيري بار اين آوردو بيرون ديگر ايی جعبه دستش کنار ي کيسه از شدو خم ديگر بار داريوش

 گذاشت بند دست و مخملی کبوتر همان روي دستش کف را بود شده مزين اهلل پالک با که ظريف

.... 

 رديف يک به يک را خداوند اسماء پرستو و بود جاري لبخندش روي اشکهايش خوشی از فرناز

 ...ميکرد

 ....!بود گذاشته تمام سنگ کبوترش براي داريوش

 ...ميکردند نگاه پسرشان به افتخار با ها وغیفر و
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 :گفت سوم بار براي مشيري آقاي

 و کالم جلد يک مهريه با فروغی داريوش آقاي دائم نکاح و عقد به رو شما وکيلم خانوم عروس »

 شهرستان در واقع متري سيصد زمين قطعه يک و آزادي بهار تمام سکه چهارده مجيدو اهلل

 »؟...بيارم در لواسانات

 ديگه بار ،هشت هفت يه باشم شما جاي من اگر خانوم عروس هرچند» :داد ادامه مزاح با سپس

 »....بياره در لفظی زير جادويی ي کيسه اون از خان داريوش بازم تا دادم نمی جواب

 ....نشاند لبها روي لبخند او شيرين مزاح

 اهلل زنجير ميان که را اش مخملی رکبوت و بود شده پنهان اش سينه ميان جايی هايش نفس شيدا

 :گفت دلش در فشردو دست در را بود شده محصور بند دست و و

 فراموشم ها کردم خودت به توکل خدايا...  کنی دعا ام خوشبختی واسه دادي قول نره يادت »

 »؟...!نکنی

 :گفت دلنشينی و نرم صداي با سپس

 ...»»بله»  مادرم پدرو و عزيزجون ي اجازه با »

 در پرواز به آسودگی با بودند نشسته بست اش سينه حصار پشت هايش نفس که داريوش

 ...آمدند

 گردنبندي بار اين و.... آورد بيرون کيسه درون از ديگر ايی جعبه بار اين و شدو خم ديگري بار و

 صلمت هم به ظريفی زنجيري با ازطرفين و بود وصل هم به هايشان نوک که اليیط کبوتر دوتا که

 ....گذاشت شيدايش دست کف بودندرا

 ...ميديد لغزان را شيدا و داريوش و بود جاري رسما اشکهايش ديگر سروي مامان

 ...کرد اش روانه »احد اهلل و قل» پرستو کردو پاک را ترش چشمان چادرش گوشه با عزيزجان
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 .....شد تازه ها بوسی ديده بازار داد بله که داريوش

 مشتش ميان هم باز و نکند کبوترش از دل اما و گذاشت ميز روي را ها یلفظ زير تمام شيدا

 .فشرد

  

 يک هرکدام به سامان ديباو و.... دادند هديه او به طال کامل سرويس يک دکتر آقاي و پري مامان

 ...نفيس دارو مارک ساعت

 :گفت وشداري به رو مزاح با وبود آميخته در لبخندش شيرينی با اشکهايش شوري که فرناز

 »؟...!شد تموم جادويی ي کيسه اون هاي لفظی زير زياده نازش ما عروس خان داريوش »

 شدو خم زدو نرمی لبخند بود رساند کبوترش به را او محکمی ريسمان مثل که دختري به داريوش

 را داشت الماس نگين تک يک که سفيد طالی با انگشتر يک آن توي که ديگري ي جعبه بار اين

 ....نشاند حلقه انگشت روي آن آوردو باال را شيدا چپ آوردودست بيرون

 شکلی مستطيلی ي جعبه عقد ي سفره کنار شده چيده هاي کادوي ميان از پاچه دست و هول ديبا

 :گفت و برداشت را

 .» بدم رو ها حلقه رفت يادم شدم زده ذوق اينقدر خدا ترو ببخشيد »

 و کوچک وديگري مردانه و بزرگ يکی بود آن داخل طال ساده ي حلقه دوتا بازکرد که را جعبه در

 .... تر ظريف

 :گفت کرد شيدا به رو سپس

 به فرصت سر داريوش با شااهلل انء بخرم بهتري ي حلقه ونشد بود کم وقت جون شيدا ببخشيد »

 »ميکنيم خريد خودت سليقه

 با فرناز و....زدند دست شانافتخار به جمع نشست که ها انگشت روي و شد بدل ردو که ها حلقه

 :گفت آمدو عسل کاسه يک
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 »....!نميشه عروسی که عسل خوردن بدون که باباعروسی اي »

 و گذاشت داريوش دهان در عسل کوچک انگشت با بود دستش کف کبوترش همچنان که شيدا

 ....شتگذا کبوترش دهان در را آن بردو فرو عسل در کمی را انگشتش موقر و مردانه هم داريوش

 :وارگفت پچ پچ و آهسته بردو او گوش نزديک را سرش سپس و

 »....رنگی جوجه اومدي خوش من زندگی به »

 ....ميکند رقصی خوش طريقی به ما از يک هر براي و دارد غريبی هاي بازي زندگی ديگر خب

  

 ....! روان دنبالش به هم گاهی و و مرادي اسب سوار گاهی

 ....!بود اش مرغی مهندس کنار مراد سبا بر سوار شيدا حاال و

 مهيا ناخوانديشان مهمانان براي را شام ي سفره دادندو خرج به زنيت عطيه عمه سروي مامان

 ....کردند

 "آخر فصل "

 ...رفتند کنارشان به تبريک گفتن براي ، بنشيند شام ي سفره سر آنکه از پيش محمود و پرستو

 :گفت ريوشدا به رو تواضع و بافروتنی محمود

 چندان پرستو و من موندن و بود خانوادگی و خصوصی مجلس اين مهندس آقاي ميدونم »

 وسط افتاديم درست آسمون از هم ما پرستو قول به که خوشحالم خيلی اما...!نداشت ضرورتی

 »...بشيد خوشبخت اميدوارم و ميگم تبريک بهتون... خانوم شيدا و شما عروسی جشن

 و مردانه و دوخت چشم درستکارش و صادق کارمند به و نشست لبش روي ینرم لبخند داريوش

 :گفت شمرده اما محکم

 »..داشتيد تشريف هم شما که خوشحالم حقانی جناب نفرماييد »

 :داد ادامه کردو پرستو به رو سپس
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 »...نگذاشتيد تنها رو شيدا که کرديد لطف خيلی حقانی خانوم »

 و هول بود افتاده شماره به هايش نفس و ميرسيد نظر به پاچه تدس ابهت همه اين از که پرستو

 :گفت داريوش به رو زده شتاب

 »....!افتاديم آسمون از که خوشحالم...  ميکنم خواهش »

 .کرد پنهان لبهايش پشت را لبخندش داريوش

 ...!نظير بی بودو يونيک خودش مانند کبوترش دوست

 سرد استرس ازشدت که را او رسيدودست دادش به زدو دلش ساده پرستوي به لبخندي شيدا

 :گفت و گرفت را بود شده

  

 »...بوديد همرامون مراسم اين توي محمود آقا همراه که کردي لطف خيلی جون پرستو »

 است کردن صحبت مشغول محمود با داريوش ديد که وقتی کشيدو آسودگی سر از نفسی پرستو

 :گفت و کشيد کناري به را شيدا

 ابهت مرد اين برسه دادت به خدا... زدم حرف مهندس با جمله يه تا اومد بند نفسم... شيدا يوا »

 ...! داده قورت درسته رو

 و بخونی رو کرشمه و ناز ي فاتحه بايد که باشه طور اين که هم تون خصوصی خلوت توي اگه

 زنی نمی حرف که هم کالم يک آخه....! مهندس بله....  مهندس چشم بگی همش و کنار بگذاري

 »؟...!چيه به چی و طوريه چه تون خصوصی ي رابطه توي ببينم

 ...نشست لبش روي شيرينی لبخند

 مثل و ميکند تن به مجنون لباس خلوت در اش مرغی مهندس که دانست نمی دلش ساده پرستوي

 ...!پيچد می اش ليلی دور به پيچک

 :گفت و گرفت دستش توي تر محکم را دستش
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 مهمان پيش وقت چند ؟همين....!بينی می رو داريوش که اولته بار انگار ميزنی حرف ريجو يه »

 »؟...!رفته يادت بود خونت

 خاطر از را نداشت کردن قد قد تا ايی فاصله که را نظير بی مرغ آن ميشد مگر بود نرفته يادش نه

 ...ببرد

 پی حواست تو ولی ميشدم خفه تمداش استرس از...  رفت آبروم شب اون... ننداز شيديادم واي »

 »...نبود من

 :پرسيد آهسته اما جدي شدو خيره شيدا چشمان توي سپس

 خرجت هيجده مثبت بلده اصال...ابهت همه اين با مهندس اين....  بگو رو راستش پرستو جون »

 »؟...!کنه

 ...!نداشت پايانی ي نقطه پرستو هاي فضولی گويی خب

 :گفت ميگرفت پرستو بازوي از ريزي نيشگون که درحالی و...شد رواپ بی هايش خنده ديگر شيدا

  

 »؟....ميزنی که چيه حرفها اين بکش خجالت پرستو »

 ...بود کبوترش شيرين هاي خنده پی حواسش تمام اما ميزد حرف محمود با ظاهر در داريوش

 ....بود نشسته شاديهايشان ميان سبزي قرمه خوش بوي

 مامان دست کار ليته ترشی ظرفهاي...دلنشين اما ساده سخاوت نهايت در شد گشوده ايی سفره و

 دوغ ها تنگ و... شده سفره برکت نان هاي تکه و نشست سبزي هاي سبد کنار عزيزجان سروي

 سفره وسط رنگ و آب خوش مرغ هاي ديس همراه زعفرانی پلوي هاي ديس....  آن بخش زينت

 ...سفره دور دورتا سبزي قرمه خورش هاي بشقاب نشستندو

 :گفت گشاده روي با بود ور غوطه ميانش شادي که صدايی با نوازي مهيمان رسم به سروي مامان

 »...کنيد ميل شام بياريد تشريف لطفا »
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 ...!ميزد حرف قلم لفظ چنين اين که دلش ساده سروي مامان براي رفت غش دلش شيدا و

 :تگف گوشش زير آهسته و نشست شيدا کنار داريوش

 خودم بگو خواستی چيزي اگه...نره کنار چادرت باشه حواست فقط... هاتم خنده اون هالک جوجه »

 »...ميدم بهت

 :گفت مردانه و محکم صدايی با بار اين و گرفت فاصله کمی سپس

 »؟....!بکشم برات ميخوري چی شيدا »

 مانند..پسوندي و پيشوند هيچ بدون زد می صدا »شيدا»  فقط درجمع را او اش مرغی مهندس

 ....غيره و غير و... عسلم و گلم و خانومی و عزيزم

 فصل که هايی جوجه همان.... اش رنگی نوع از هم آن بود جوجه او براي فقط دونفرشان خلوت ودر

 ... ميرسند بفرش به متنوع شادو رنگهاي با مقوايی بزرگ هاي جعبه داخل بهار

 در سروي مامان سبزي قرمه خوش بوي همراه شا مرغی مهندس شيرين عطر بوي که او و

 :گفت آهسته بود نشسته مشامش

 »....بريز سبزي قرمه يکم لطفا »

 :گفت و ريخت اش زعفرانی پلوي روي را سبزي قرمه اشتها با سامان

  

 مدام بودو کرده مختل رو فکرم سبزي قرمه اين بوي.... اومديم وقتی از کنيد باور فتحی خانوم»

 قرمه به و بشيم موندگار شام هم ما تا... باشه مثبت جوابش خانوم شيدا که يکردمم خدا خدا

 »....ميده زود گرسنه چه عاشقش نوع از چه رو دل مراد خدا انگار... برسيم سبزي

 جان نوش» :ميگفت مدام زده ميکردخجالت سير ابرها روي ها تعريف اين از که سروي مامان

 ».جان ،نوش

 ....شد صرف ميهمانان ي وتعارفها ها خنده ميان شام و
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 .... برسند صبح به تا ميرفتند که هايی لحظه.... شب پايانی ساعات

 و ايستاد شيدا کنار داريوش که داشتند رفتن قصد کردندو پاره تکه هارا تعارف فروغی ي خانواده

 :گفت

 »...داشتم خدمتتون عرضی يه فتحی آقاي »

 لبخند با شنفت می تر گل و گفت می گل داريوش پدر بودبا هرفت پوستش زير خوشی که آقاجانش

 :گفت و برگشت سمتش به

 »...شماست با حواسم خان داريوش بفرماييد »

 :گفت بودند شده خيره او به کنجکاو که نگاههايی زير مردد داريوش

 »...ببرم خودم با رو شيدا من ميديد اجازه اگه فتحی آقاي »

 ...!نوشتند نمی بنام عشاق رديف در را اش مرغی مهندس اسم گرا بود انصافی بی ديگر خب

 :گفت و نشست دستش کنار مبل روي بود سخت برايش ايستادن که عزيزجان

 خدا اميد به...  مونه می امانت دوماه اين ما دست زنت...!  ننه داري ايی عجله چه قامت بلند سرو »

 ....بشه دلت چراغ که...زندگيت و سرخونه برو و بگير رو زنت دست بيا شد تموم صفر و محرم که

 »..ميکنيم فراهم براش مختصر جهاز يه ماه دو اين توي هم ما

 ...!ايی تبصره و ماده هيچ بدون خواست می را کبوترش داريوش

 :گفت ادب درنهايت کردو فتحی آقاي به رو

  

 شروع رو زندگيمون امشب از شيدا و من بدند اجازه اگه فتحی آقاي.... عزيزخانوم اجازه با البته »

 »....کنيم

 کاري »ميگفت که او صبح حرف پی حواسش و بود زير به نگاهش همراه سرش شرم از شيدا

 »...بخوابی کنارم تخت روي امشب که ميکنم
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 ...!ميدادند او به را اراده مدال بايد شک بی

 .بود داده قرار خطاب ار آقاجانش کردکه پرتاب حال زمان به را او اش مرغی مهندس صداي

 ي آماده ديگه ماه سه يا دو تا که کردم خريد پيش برج يه توي خونه يه من فتحی آقاي »

 بديد اجازه اگه...  بشه آماده خونه تا ميکنيم زندگی مادرم و پدرم پيش هم مدت اون تا...تحويله

 »...کردم رزرو واپيماه بليط مشهد براي هم فردا و هتل ميرم رو امشب ببرم خودم با رو شيدا

 کشيدو می کيلو کيلو شيدا که خجالتی از غير به بود کرده را جا همه فکر اش مرغی مهندس خب

 ....!گذاشت می کنار

 .بود هويدا چشمانش توي آن برق اما و بود کرد پنهان چادرش پشت را هايش خنده عطيه عمه

 .اشتد لب به محجوبی لبخند زيرش به سر شوهر کنار سارا خاله

 ...ميکرد نگاه بود گذاشته تمام سنگ امشب که قامتی بلند سرو به وافر حض با عزيزجان و

 ...ميخنديد لبهايشان همراه به چشمهايشان ها فروغی و

 :گفت کردو پچ پچ آهسته بردو فرناز گوش زير را سرش پرستو

 »....!!بزاد دوقلو امشب شيدا کنم فکر فرناز »

 » صداي با هايش خنده و کند پنهان لبش حصار پشت را هايش خنده تا نياورد تاب ديگر فرناز

 و بود معذب نگاهها زير فتحی آقاي....شد خرجش شاهين غره چشم يک که...پريدند بيرون»  پقی

 از عميق را هايش نفس کشيدو طاسش سر به دستی...دشوار و سخت کاري برايش گيري تصميم

 ....داد بيرون سينه

 ...داشتند فتحی آقاي دهان به چشم بودند شده خبر با داريوش تصميم از زهتا که ها فروغی

 :گفت کردو جمع به رو عاقبت فتحی آقاي

  

 راضی هم سروناز و من بگيرند ايشون تصميمی هر...حجته حرفش که داره بزرگتر يه خونه اين »
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 ».هستيم

 :گفت و داد تکان تاييد عالمت به را سرش سروي مامان

 ....» ميزنه ايشون رو آخر حرف نکنه کم سرمون از رو عزيزجون ي هساي خدا »

 به گينس کتاب در نمونه عروس عنوان به بايد را سرويش مامان اسم اگر بود انصافی ديگربی خب

 ...!نميرساند ثبت

 نيم....شمرد می را قالی گلهاي که داريوش به و داشت زير به سر خجالت از که شيدا به جون عزيز

 :گفت کشيدو خشکش لبهاي روي را وزبانش انداخت نگاهی

 زيادي نامروتی روزگار از و... گذشته جوون دوتا اين به سختی روزهاي اندي و سال يک اين واال »

 ...ديدند

 به...  شدند هم محرم و است همديگه پی دلشون که حاال...شد اذيت من شيداي بيشتر همه از و

 خوب زندگی يک براي... کنند شروع رو زندگيشون تا ديمب دستشون به دست امشب همين نظرم

 ... نيست آنچنانی عروسی و دهل و ساز به نيازي

 قامت سروبلند اين...همه جفت هم دوتا اين مال خدا شکر که باشه هم جفت هاشون دل بايد فقط

 ميشه رخبردا هم فاميل جوري اين ميکنه دعوت رو همه و ميگيره مهمونی صفر و محرم از بعد هم

 »... خودشون زندگی پی رفتند که

 و نشست می دل به کالمش چنين اين که بود داده پيوند ها فرشته با را روحش عزيزجانش

 .انگيخت می بر را همگان تحسين

 :گفت ديد که را جمع سکوت عطيه عمه شوهر

 »...کنيد ختم صلوات يه بشه تکميل شاديمون اينکه براي خب »

 :گفت کردو فرناز به رو جان عزيز ، پيچيد فضا در که آلش محمدو بر صلوات عطر

 می قامت بلند سرو اين که جور اين کن جمع برايش سفر وسيله مختصري يه شيدا کمک برو ننه»
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 »...طلبيدتشون رضا امام گقت

  

 ...بودند شده دار تب و سرخ هايش گونه خجالت از گذاشت اتاقش به پا که شيدا

 آن ضرورت به توجه بدون را شيدا هاي لباس و بود برداشته را مشکی ي کيسه هولش از پرستو

 کيسه داخل تند و تند

 با پرستو دست رنگ مشکی بزرگ کيسه ديدن با و شد وارد کوچکی چمدان با فرناز. ريخت می

 :گفت خنده

 »؟...!هولی چرا تو بشه عروس قرار شيدا....! عمومی حموم بره قرار مگه دختر »

 :گفت داد تکان تاييد عالمت به سري پرستو

 »؟...کنم جمع چی تو هاشو وسايل ميگی راست »

 اتاق وسط گول و گيج که شيدا به رو و گذاشت تخت روي را اش سفري کوچک چمدان فرناز

 :گفت بود ايستاده

 کن جمع رو ضروريت وسايل باش زود منتظرته بيرون خان داريوش دختر برده ماتت چرا شيدا»

 »....برداري لباس خيلی تونی نمی... نيست بزرگ چندان چمدون اين

 باز ميکرد حس که چرا کند مرگ دق خوشی از بار اين را او هايش بازي در داشت خيال گويی فلک

 ...رفتند مرخصی به هايش نفس هم

 عزيز که چادري همان...  چادرنمازش بودو اش سجاده و مهر برداشت که چيزي اولين و شد خم

 .... اش مخملی کبوتر آن کنار و... ميکرد وصل مکلوت به را او خوشش بوي بودو دوخته جان

 :گفت و گذاشت چمدان داخل را آرايشش لوازم از تا چند سخاوتمندانه فرزانه

 هتل اسم خان داريوش وقتی حالت به خوش....  ميشه الزمت باشه همراهت ها اين جون شيدا »

 شهر يباال ستاره پنج هتل يه توي بره شب بکنه گیزند تهران وسط آدم رفت غش دلم برد
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 »....!بخوابه

 بهانه به شود باز ها زودي اين به ترش کوچک خواهر گوش و چشم نميخواست دلش که فرناز

 :گفت پرستو به بردو بيرون را او کمک

 »...روبيارم مسواکش برم منم کنه جمع هاشو لباس کن کمکش پرستو »

  

 .برد بيرون را او ميلش خالف بر کشيد را فرزانه دست فرناز

 :گفت شيدا به رو ضروري غير هاي لباس از ميکرد پر را چمدان که حالی پرستودر آنها رفتن با

 برامون ها نره يادت و حسين امير و محمود و من خدا ترو رضا امام بوس پا ميري حالت به خوش »

 »...  کن دعا

 :گفت کردو پاک مانتويش ينآست ي گوشه با را غلتانش اشکهاي پرستو

 »...بودم کرده تحفه نذرتوي که بفرستم صلوات تا هزار شبی بايد امشب از... دختر نميري »

 ايستادو پرستو به رو و انداخت سرش روي را همرنگی شال و کرد تن به رنگی شيري مانتوي شيدا

 :گفت

 شدي داشتم همدم يه به نياز که روزهايی...  کردي خواهري حقم در درشتت ريز هاي محبت با »

 ...ميده روح زندگيم به که دارم قشنگی خاطرات تو با...  هام گريه براي ايی شونه شدي.. . همدمم

 خوش روزهاي یکالسهم... ناخوشم و خوش روزهاي رفيق و يار و بودي هام بچگی همبازي

 »؟...کنم جبران رو هات محبت تونم می طوري چه مدرسه

 :گفت کردو باران بوسه غليظی تف با را هايش گونه بود روان شاشکهاي که پرستو

 سرم راحت و نيست دلم گوشه تو ي غصه ديگه امشب از...برم قربونت.. بشی خوشبخت الهی »

 »....بالشت رو ميگذارم رو

 :گفت شدو داخل شتاب با فرناز
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 »؟...کردي جمع رو وسايلت مسواکت هم اين بيا شيدا »ََ

 :گفت کردو پاک را اشکهايش مانتويش آستين ي گوشه با هم باز پرستو

 »؟...!باشه نشده بيدار حسين امير ببينم برم من »

 چمدان زيپ شدو خم....  لبهايش وصل لبخند همچنان ولی بود آب پر اشک از چشمانش فرنازکه

 .... گذاشت شيدا پاي کنار را آن بست را

 ...ميباريد و ميباريد صدا بی و نرم شيدا چشمان

 :گفت شدو خيره شيدا آب خيس چشمان به ايستادو روبرويش فرناز

  

 گذاشتن احترام به مجبور رو همه بلندت روح...  داده بهت کبوتر لقب داره حق خان داريوش »

 ...» باش خودت مواظب.... ميکنه

 :گفت آمد می بر شادي سر از که هايش بغض ميان شيدا

 قياس قابل چيز هيچ با درياييت دل وسعت.... کنم انجبر رو هات محبت تونم می جوري چه »

 »....اومد گيرش تو مثل درايتی با زنی که بود يارش اقبال و بخت شاهين...نيست

 در که دختري... بود ستودنی روحش وسعت که گذاشت دختري هاي شانه روي را سرس سپس

 درس او به سيعشو هاي لبخند با و نکرد رها را دستش اش زندگی هاي لحظه ترين سخت

 ....بود داده مقاومت

 او از را چمدان شدو خم و گذاشت پيش گامی....  آمد در پرواز به دلش کبوترش ديدن با داريوش

 :گفت کردو ها فتحی ي خانواده به رو و ايستاد او شانه به شانه و گرفت

 »؟....بشيم مرخص حضورتون از ميديد اجازه »

 جاري اش گونه روي دويدندو می هم پشت پايان به ايی بقهمسا در اشکهايش خانوم ناز سرو

 ...بودند
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 پيش قدمی کردو پاک را بودند شده جمع چشمش ي گوشه که اشکهايی دست با فتحی آقاي

 :گفت و ايستاد روبرويشان و گذاشت

 که حاللی نون حرمت به.... بخشيدي و کردي بزرگواري تو و کردم بد حقت در... بابا جان شيدا »

 ...» کن حاللم دادم هتب

 ....باريد می و باريد می چشمانش شيدا

 :گفت بوسيد را بود کرده خرجش حالل نان منت بی که پدري دست شدو خم

 »....!نبودم براتون خلفی دختر که کنيد حاللم شما »

 را داشت آسمان وسعت به روحی که دختري پيشانی و انداخت گردنش پشت دست آقاجانش

 :گفت و بوسيد

 ...» بابا بشی خوشبخت الهی »

  

 :گفت و گذاشت داريوش دست در و گرفت را او دست سپس

 ...» باش چشمم نور مواظب »

 و رفت پس قدمی لرزيد می لبهايش و بود شده سرخ هاي رگه از پر چشمانش که آقاجانش

 .کرد پنهان کاغذي دستمال ميان را اشکهايش

 اشک بهار ابر مانند و هاداشت فرشته با نسبتی هک افتاد قلبی خوش پيرزن به چشمش شيدا

 ....ميريخت

 بوسيد و گرفت دستش دو ميان را اش چروکيده دست زدو زانو کنارش و گذاشت پيش قدمی

 :گفت

 الهی... نخوره هم آب شما ي اجازه بدون و باشه شما هاي محبت ي بنده داره حق سروي مامان »

 ...» بشه بسته درهاي ي همه کليد که ربدهقرا جون عزيز يه خونه هر توي خدا که
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 :گفت و بوسيد را محبوبش ي نوه صورت جون عزيز

 رو شوهرت هواي....  نکنی نپختگی خامی باشه حواست... ننه باش زندگيت و خودت مواظب »

 و ميره در دستت از زندگيت نخ بره که حواست نکن چماق سرش توي رو گذشته و باش داشته

 نگذار منتظر رو من قامت بلند سرو اون اين از بيشتر... ننه برو شو بلند.... گمدر سر کالف ميشه

«... 

 که دلی ساده زن رفت سرويش مامان کنار به ميکرد مهار را اشکهايش سختی به که شيدا

 ...ميداد مهربانی بوي دستهايش

 :گفت و بوسيد را دستش شدو خم

 »...داره رو»  ناياب دُر»  حکم برام بازدمش و دم که برم هاتون نفس قربون الهی »

 :گفت و کردو پاک را اشکهايش چادرش ي گوشه با سروي مامان

 »....کردي سفيدم رو که بشی خوشبخت مادر الهی »

 حاال که گولش و گيج کريم يا همان...رسيد شاهين به شد جدا که سرويش مامان هاي مهربانی از

 .بود شده خودش براي مردي

  

 ...ميباريد هم او چشمان

 : گفت بغض با و ايستاد روبرويش

 فهميدم فرناز انتخاب با اما پرته حواسش مدام که گولی و گيج ياکريم يه ميکردم فکر هميشه »

 خيلی بايد که جواهريه دختر اين..  باشه فرناز به حواست و.... ميکنی عمل سنجيده و عاقلی خيلی

 ....» بدونی رو قدرش

 :گفت و گرفت آغوش در محکم را شيدا و ردنياو تاب ديگر شاهين

 برادري برات و نبود تو پی حواسش که کن حالل رو گول و گيج ياکريم اين کوچيکه آبجی »
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 »...نکرد

 :گفت هايش خنده و اشکها ميان عطيه عمه

 تازه روحمون بخنديم کم يه کنيد می گريه همش چيه...  نکنيد هنديش فيلم ديگه بابا اي »

 »....بشه

 غم با ايی ميانه و....  بود برده ارث به مادرش از را مهربانش قلب شک بی قلبش خوش عطيه مهع

 ...ميداد ترجيح ديگري هرچيز به را لبخند و نداشت غصه و

 ... راهشان روشنی براي ريختند آبی کاسه سرشان پشت شدند رد قرآن زير از که وداريوش شيدا

 ....بود بسيار هاي نشيب فراز از پر شک بی که راهی

 ...آمدند شان بدرقه به داريوش ماشين کنار تا هايشان لبخند و اشکها همان با جمع

 تميز را مغازه هاي يخچال تا بود آمده برادرش کمک به که حالی در رحمانی رضا تر سو آن کمی و

 الحا و... دلش ليلی شد و نشست اش زندگی ي قصه ميان روزي که افتاد دختري به چشمش کند

 .... بود ديگري سهم

 :گفت کردو رضا به رو فتحی ي خانواده ديدن با آقا اکبر

 راضی اگه.... راهيه به سر و نجيب دختر شکوفه عموي دختر..... نبود تو سهم دختر اين داداش »

 »...  بياي بيرون بالتکليفی اين از هم تو تا ميگذاريم پيش پا بشی

  

 و گرفت چشم بود تر محرم نا او به نامحرمی هر از حاال و داشت آينه و آب لقب که دختري از رضا

 :گفت

 ....» ميشه مقدر همون باشه خير چی هر شاهلل انء خدا به توکل »

 ....!بود شده بسته نشده خوانده او عشق داستان

*** 
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 ...ميباريد کولش و سر از ستاره هتل

 ها چمدان آمدو دوان دوان سمتش به وشداري ماشين ديدن با که دربانی و مجللش البی از را اين

 ..فهميد راگرفت

 آهسته کردو هدايت داشت قرار سالن ي گوشه که رنگ خردلی مبلهاي سمت به را شيدا داريوش

 :گفت گوشش زير

 »...بيام من تا بنشين اينجا تو جوجه »

 ...شد تر نفيس روغن رنگ تابلوهاي و نفيس هاي پرده محو شيدا

 هم شباهت بی قسمت اين نشد رمانهايش شبيه زندگيش هاي قسمت از دامک هيچ اگر ديگر خب

 ...!نبود

 ...! بودند زده سري چنينی اين هاي هتل به رمانهايش قهرمانان تمام

 :گفت بردو گوشش کنار را سرش شدو خم داريوش که ميزد قدم خياالتش در

 ....» بريم پاشو جوجه »

 او با حرف بی سپس ايستادو کنارش دادو چرخی.... بايیوزي بود نور غرق که البی در را نگاهش

 .شد قدم هم

 اتاق وارد داشت تن به ايی برازنده و شيک ايی سرمه شلوار و کت که مردي راهنمايی با وقتی

 ......!زده شگفت آخر در شدو متحير ميديد که چيزي تصور از شدند

 ....! شد می باز شهر به رو که ايی پنجره

  

 ....ديد نمی هم هايش خواب در را هتل اين هفدهم ي طبقه زا شهر ديدن

 ....!بود خورده پيوند حقيقت به حاال که رويايی

 .....داشت قرار پايش زير به شهر که بود اين معنايش تنها و
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 ... رساند پنجره کنار به را خود برسد آب به که ايی تشنه مانند

 ....باران نور را شهر ها ينیزم و بود کرده باران ستاره را آسمان خدواند

 ....درخشيد می چنين اين که آويخته گردنش به نورانی ريزي سينه شهر گويی

 ....بود شهر به رو هاي پنجره عاشق که شد کبوتري محو داريوش

 را دستهايش و برداشت سرش از آرامی به را شالش ايستاد سرش پشت و گذاشت پيش قدمی

 :گفت آهسته بردو ميکرد مست را او بويش که موهايی ميان را شسر کردو حلقه کبوترش کمر دور

 »....ميگردم بر کنی تماشا رو شهر سير دل يه تو تا گذاشتم جا ساک يه ماشين توي من جوجه »

 :گفت حواس بی و گيج.... پايان بی ميخواست سکوتی و... درخشيد می که بود شهري مست شيدا

 .»... باش راحت برو باشه...  باشه »

 ي متوجه گولش و گيج کبوتر بود مطمئن تقريبا و...  نشست لبش روي نرمی لبخند داريوش

 ....ميدهد را جوابش هوا به سر چنين اين که نشده او حرفهاي

 او حضور ي متوجه حتی و بود ايستاده همچنان پنجره کنار کبوترش برگشت که هنگامی داريوش

 ...نشد

 روي را ودستهايش گذاشت پايش کنار را دستی ستادوساکاي او به پست و گذاشت پيش قدمی

 :گفت گوشش کنار آهسته دادو قرار او بازوي

 »؟...بکنی دل پنجره اين از نميخواي... تو مست من و شهري مست تو جوجه »

 ...ميکرد طلب را ليلی بودو کرد تن به مجنون لباس باز اش مرغی مهندس

 و گرفت درخشيدند می شب دل در رنگ پر و رنگ کم که چراغهايی و شهر از دل سختی به شيدا

 :گفت و برگشت او سمت به

  

 »؟....داريوش »
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 ته ته از افتاد می شيرينی سرازيري در دلش کبوتر دهان از اسمش شنيدن بار هر با که داريوش

 :گفت دل

 »؟....!شده چی باز رنگی جوجه جانم »

 :گفت کردو نگاه بود گرفته رنگ اش یمرغ مهندس لبهاي روي که نرمی لبخند به شيدا

 می زندگی آدمهايی توش که ايی خونه يه...  است خونه يه چراغهاي اين از کدوم هر داريوش »

 تمام کنه خدا.... دارند ايی قصه يه خودشون براي کدوم هر و هستند شادي و غم از پر که کنند

 »...!بشه تموم خوشی به ها قصه

 :گفت کشيدو کبوترش مخملی ي گونه روي را دستش پشت داريوش

 سرنوشتی خداوند و... داريم خودمون ي واسه قصه يه آدمها ما ي همه ؟...!هنديه فيلم مگه جوجه »

 نيست ما دست خداوند حکمت و خواست به ميشه مربوط که بخشش اون...  کرده مقدر برامون رو

 که... خودماست دست ميشه ربوطم ما ي اراده و همت و شعور و عقل به که بخشش اون ولی... 

 »بسازيم رو زندگيمون چطور

 روي تاب و پيچ پر که را شيدا موهاي از ايی طره بود ايستاده کبوترش نفسی يک در که داريوش

 :گفت زدو کناري به را بود افتاده صورتش

 »....!!!داري من دست امانتی يه جوجه »

 ... بود کرده گيجش اش مرغی مهندس هم باز

 »؟....ياد نمی يادم چيزي.... امانتی» : گفت پرسشی کشيدو هم در کمی هايشابرو

 و بود نشسته کبوترش حالت خوش چشمهاي يباال که ابروهايی به بود شده گره دلش داريوش

 :گفت و زد او بينی به آهسته ايی ضربه....بود خورده تاب درهم اخم با حاال

 ....» بردي رو دلم هات اخم اون کن وا »

 :گفت و آورد باال را رنگی آبی ساک پايش کنار از شد خم سپس
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 ....!!» رنگی جوجه ساکه اين منظورم »

  

 ....!ميديد که آنچه از ناباور و متعجب و بود افتاد حيرت هاي گودال در هم باز

 و بود گذاشته آن درون را اش مهريه حتی کادوها و طالها تمام طالق موقع که بود ساکی همان اين

 ...!بود بازگردانده داريوش به

 :گفت ديد متحير را او چشمان که داريوش

 » نزدم دست بهشون دادي من به رو ها اين که روزي از »

 ميبردو در به سالم جان اش مرغی مهندس وقت بی و وقت هاي گيري غافل اين با اگر ديگر خب

 ....! بود آورده شانس ميرساند صبح به را امشب

 و گرفت را دستش...! بود مانده باز نيمه دهانش تعجب از که زد کبوتري به نرمی لبخند داريوش

 »...بنداز بهش نگاهی يه جوجه بشين تخت روي بيا گفت

 ...بود گفته او که کرد همان و داد فرو دهانش آب با را هايش حيرت شيدا

 را مهرش سکه هچهارد کردو باز را درش نرمی به افتاد رنگی ايی سرمه جعبه به چشمش شيدا

 ابروهاي با داريوش که ايی لحظه آن...  گرفت جان چشمش پيش طالق روز تلخ خاطرات و... ديد

 ....گذاشت طالق برگه روي را جعبه شده گره

 :گفت ميلرزيد که صدايی با و...شود مبحوس درونش تلخ خاطرات تا بست را جعبه در

 کهريزک ندانسالم ي خانه به رو پولش رگشتيمب وقتی ميشه ندارم خوبی ي خاطره جعبه اين از »

 »؟...کنم هديه

 فشردو اش سينه ميان را سرش شد تر نزديک کمی ديد را او لبهاي پشت بغض که داريوش

 :گفت

 خرجش ميتونی داري دوست که جور هر توئه مال ها ؟اين.... ميکنی بغض ديگه چرا من ي جوجه »
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 »...کنی

 بياورد بيرون هوا و حاال اين از را او اينکه براي دادو حرکت پشتش روي رانرم دستش سپس

 :گفت

 »...بندازي هم اونها به نگاهی يه نيست بد باشه هم خوب خاطرات ساک اون توي ميکنم فکر »

  

 شالهاي به چشمش... داد چرخی ساک در را ونگاهش گرفت فاصله اش مرغی مهندس از قدري

 رفته تجريش به روزه يک اردو براي که بود روزي سوغات که افتاد رنگی ليمويی و سفيد سرخابی

 ...بودند

 :گفت و برگشت لبش به لبخند آنها ديدن با

 بوديم رفت عاشقانه قرار اولين براي يادته دارم خوب ي خاطره خيلی شالها اين از داريوش واي »

 »؟...!خريدي برام رو ها اين و تجريش

 را کشيدآن بود نشسته مرواريدي رج هر روي که وترشکب ي شده بافته موهاي به دستی داريوش

 :گفت بوسيدو کردو نزديک لبهايش به

 ...» جوجه بره يادم بردي يغما به دينم دل که رو روزي ميشه مگه »

 از ديگر برداشت که بود داده او به عيدي عنوان به مرغی مهندس که ظريفی بند دست که شيدا

 :گفت بود نشسته ميانش هيجان که صدايی با... داشتن فاصله کردن پرواز تا گامی خوشی

 »... خوبه خاطرهاي از پر دارم دوست خيلی هم رو بند دست اين داريوش واي »

 : گفت نرم و گرفت را کبوترش چپ دست

 »....مچت دور بندازم بده داري دوستش اينقدر که حاال »

 بيرون را موبايلش بار اين بردو فرو ساک داخل را سرش بازهم...  نشست مچش دور که بند دست

 ... آورد
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 ... شود مرگ دق خوشی از تا داشت فاصله گام چند فقط... ديگر خب

 و نرم را عشق اش مرغی مهندس با که رنگی خاطرات... داشت خوبی خاطرات موبايل اين با

 ...!ميکرد نجوا سبک

 :گفت بود نشسته اش ليلی تماشاي به وافر حضی وبا بود کبوترش شادي مست که داريوش

 داري الزم که هاي چيزي تا خريد ميريم سفر از قبل فردا شده قديمی يکم موبايل اين جوجه »

 »...ميگيرم برات هم خوب موبايل يه بخري

 :گفت کشيدو موبايل خاموش ي صفحه به دستی شيدا

  

 نمی ديگه وبايلم ميکنه زنده برام رو خوبی خاطرات و دارم دوست رو موبايل اين ولی ممنون »

 ...» خوام

 بيرون را شده گرفته گروگان کبوتر کردو کتش جيب در دست داريوش که بود موبايلش محو شيدا

 من ي جوجه» :گفت و داد تاب و گرفت بود موبايل به نگاهش همچنان که شيدا روي پيش و آورد

 »...کن نگاه رو اين

 ... افتاد حيرت از تري عميق دالگو در هم باز کشيدو باال را چشمانش حواس بی شيدا

 ...! بود برگشته حاالو بود درآمد پرواز به بامش از که نري جفت همان بود کبوترش

 ...ديد می لغزان ميخورد تاب هوا در که را کبوترش که آنچنان نشست چشمانش پشت اشک

 و رفت کيفش سمت به شدو بلند تخت روي از فاصلهباال و نشست هايش لبخند روي اشکهايش

 را کبوتر و نشست داريوش کنار تخت روي بازهم و کرد پيدا را کبوترش پرتهايش و خرت ميان از

 ... کرد اش گمشده کبوتر جفت

 :گفت نشست می هايش لبخند روي که اشکهايی ميان و

 »؟...! کردي پيدايش کجا از داريوش واي »
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 :فتگ کردو پاک را کبوترش اشکهاي دستش انگشتان سر با داريوش

 »...ديگه چيه واسه ات گريه من ي جوجه »

 ...ميچرخيد او صورت در چشمانش ميکردو نوازش را کبوترش موهاي دست با که حالی در سپس

 :داد ادامه

 کبوترت موقع همون زمين خوردي خيس هاي کتونی اون با و دفترم توي اومدي شب اون يادته »

 گذاشتم و ديباست دختر صدف مال کردم فکر ردمک پيداش وقتی من ميز ي پايه زير بود افتاده

 بهت همين براي کنم تنبيهت ميخواستم توئه ماله شدم متوجه وقتی ولی.... ميزم کشوي توي

 »...ندادم پس بهت رو کبوترت که خوشحالم و...  ندادمش

 :گفت کشيدو نرم کبوترش اشک غرق صورت روي را دستش داريوش

  

 گريه ديگه بسه...برسونه تو به رو من شد باعث و...  ميکنند معجزه اه کبوتر اين بود تو با حق »

 »...اشکهات اين با ميکنی هالکم نکن

 :گفت بوسيدو را آن روي و کرد نزديک لبش به را کبوتر دو هر شيدا

 »...اش آشيونه به برگشت هم جفتش شکرت خدايا »

 :گفت بود کبوترش پاکی و سادگی همه اين محو که داريوش

 ببينمت لباس توي سير دل يه نشد که چشم همه اون پيش بياري در رو مانتوت خواي نمی جوجه »

«...! 

 متوجه ببخشيد:»  گفت پرت حواسی با هم کنار هايش کبوتر حضور از مست سر و گيچ شيدا

 »؟...گفتی چی نشدم

 »؟...ميکنی همراهيم جوجه»:گفت بود نشسته لبهايش روي که لبخندي با داريوش

 :گفت حواس بی بود هايش کبوتر غرق همچنان که شيدا اام
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 »....اومدم همراهت که من »

 ...ميکرد استفاده خودش ادبيات از بايد گولش و گيچ کبوتر به سادگی اين به موضوعی تفيهم براي

 :گفت گونه نجوا و آهسته گوشش کنار جايی تربردو نزديک قدري را سرش بار اين

 »...!رنگه پر هيجده مثبت يه منظورم جوجه »

 ... !شد گرد چشمهايش آنی به شيدا

 تا که بود نياورده... بارد می کولش سرو از ستاره که هتل اين به را او اش مرغی مهندس ديگر خب

 ...!کنند بازي »دوقل قل يه» کنارش بشمارندو ستاره صبح

 ...!بود گوش پيچاندن وقت حاال عزيزجانش قول به اما

 :گفت آميز تهديد صدايی با کردو باريک کمی را چشمهايش

 »؟...!کنم تنبيهت ديگه جور يه و نزنم ات سينه به رد دست گفتی يادمه »

 :گفت گونه نجوا رساندو کبوترش پيشانی به را اش پيشانی کشيدو عميقی نفس داريوش

  

 ميدم قول بگير نظر در برام ديگه تنبيه يه داريوش جون.... کنی کشم زجر خواي می انصاف بی »

 »...نزنم زيرش ديگه که

 ي رشته سر مبادا تا نکند چماق شوهرش سر روي را گذشته که بود داده قول عزيزجانش به

 هم قامت بلند سرو اين گوش پيچاندن براي...  شود تبديل گم در سر کالفی به زندگيش

 ... کند يشزندگ خرج را او هاي سياست و بگيرد کمک فرناز بزرگ چرچيل آن از ميتوانست

 ميکرد نگاهش مشتاق که داريوش به رو و نشست لبش روي لبخندي و کرد باز را هايش اخم

 :گفت

 »....کنی صبر شده قضا که عشا و مغرب نماز رکعت هفت ي اندازه به بايد »

 فرو کبوترش گردن در را سرش شدو حلقه کمرش دور دستهايش زدو برقی چشمانش داريوش
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 »...!رنگی وجهج هالکتم» :گفت بردو

 ...بود بديل بی مجنونی خلوت در که بود مرغی مهندس هالک او و

*** 

 امينيان افسون.... گذاشت خواهم صبح دوشنبه روز آخر پست.... دارد ادامه

 ...بود رسيده »ميش و گرگ »مرز ميان جايی به آسمان کرد باز که را چشمهايش

 که انداخت بود خواب غرق که اش غیمر مهندس به شدونگاهی جا به جا جايش سر قدري

 .... شد می ديده محو رنگ قرمز خواب چراغ سوي کم نور زير صورتش

 و بود شده سنجاق ديگريش هاي عادت به اش مرغی مهندس خوابيدن پوش تن بی عادت

 ...!شناخت نمی تابستان و زمستان

 ....کشيد باال اش چانه زير تا را رفته کنار پتوي

 ...کرد پنهان پتو زير را خودش و شد مچاله خود در سرما از وزد غلتی داريوش

 ايی نقره تارهاي حاال که اش مرغی مهندس مشکی موهاي ميان به را دستش نرم و آهسته شيدا

 ...بوسيد آهسته را لبهايش نزديک جايی لغزاندو بود نشسته آن ميان

  

 پاره دلش بند تار به تار ميکرد نگاهش توبيخی وقتی که بود ابهت با مرغی مهندس همان هنوز

 ...ميشد

 ...ميخريد ناز ميخريدو ناز ميکردو تن به مجنون لباس خصوصيشان خلوت ودر

 ....زندگيش قهرمان شد پاييز يک دل توي که مردي هاي نفس به بود شده گره هايش نفس

 ...زد سرش به عاشقی هوس روزي که دختري زندگی قهرمان

 ...شد بلند جايش از دکن دل اش مرغی مهندس از

 ...کرد رخنه وجودش پی و رگ ميان سرما رسيد، سرد هاي سراميک روي به که پاهايش
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 که خوابی لباس روي و برداشت را بود شده رها سرگردان زمين روي که پوشی شدوتن خم

 ....کرد تن به را بود نفرشان دو خلوت مخصوص

 ....شد خارج قاتا از آهسته گامهايی با... پاورچين وپاورچين

 ... بود برده ارث به جانش عزيز از که يادگاري ، بود او خانه خيز سحر ديگر

 ...ها زمينی خداوندو ميان شيرين پيوندي کرد آغاز صبح نماز رکعت دو با را روزش

 به نماز از بعد روز هر بايست می که بود نشسته عادت ي طاقچه ي لبه گويی» سهراب »قول وبه

 ....ايستاد می شهر تماشاي به و ميرفت پذيرايی سالن قدي ي پنجره کنار

 ... برسد روز به تا رفت می و بود گذاشته جا پلکش پشت را شب آلود خواب شهر

 آمد می فرود ها ،زمينی سر بر که روشنايی هجوم بودو مهمانش خورشيد که افقی از را اين

 ....فهميد

 ...!آمدند استقبالش به هايش مرگی روز ، رسيد که خانه آشپز... خانه طپنده دل به

 از که يادگاري... رفت اش قرمزي گل قوري آن با جان عزيز نفتی سماور سراغ به روز هر عادت به

 ....بود شده او سهم زمينی ي فرشته آن

 :گفت وار زمزمه و کشيد آن فلزي سردو ي بدنه روي مهربانی به دستی

 ....» ميشم بيدار زود صبح که خوبيم دختر چه ببين خير به صبحت عزيزجون سالم »

  

 خانه اهالی براي را صبحانه ميز کردو روشن را کتري زير کشيدو دلتنگی سر از عميقی نفس سپس

 هاي مربا و عسل و گردو کنارش و کره و وپنير شير آن ثابت پاي و شد سفره برکت نان.... مهيا

 .... داشت هايش گري کدبانو از نشان که خانگی

 ميز روي اش چانه زير قديم عادت به را دستش و نشست آشپزخانه صندلی روي کردو دم را ايچ

 ...!کرد ستون
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 اين و ميزد سري سو هر به آمدو می در پرواز به ميکردو گوشی بازي پردازش خيال ذهن هم هنوز

 ...کشيد پر گذشته به ذهنش بار

 که پاييزي به و...نشست خوش وجودش پود تارو ميان عشق و....  شد عاشق که پاييزي اولين به

 .رسيد اش مرغی مهندس وصال به

 ...!بيافريند عشق که بود شده زاده پاييز گويی

 کوچ ذهنش از گاه هيچ را آن معنوي و ناب لحظات ي تجربه و مقدس مشهد به سفرشان اولين

 ... نميکرد

 ....دلچسب و بود شيرين هايش وفرود فراز تمام با اش غيرتی مرغی مهندس کنار در زندگی

 نمی ياد از راهم گذاشت شرکت به پا همسرش عنوان به داريوش همراه به که را روزي اولين

 ...!برد

 :گفت محکم لحنی با ايستادو خنجري ميز روبروي داريوش

 اومدن براي ايشون باشه تون خاطر... فتحی قلی خانوم هستند من همسر ايشون خنجري خانوم »

 »...ندارند اجازه به نيازي من اتاق به

 :گفت بود حيرت غرق که حالی در بينوا خنجري

 »... حتما مهندس آقاي بله »

 :گفت بردو پيش دوستی ي نشانه به دستی کردو شيدا به رو سپس

 »...بشيد خوشبخت ان شااهلل مهندس خانوم ميگم تبريک »

 ....!شد افلغ ميکند ها زمينی خرج که فلک و چرخ بازي از نبايد ديگر خب

  

 بارداريش آزمايش ي برگه که فهميد وقتی را اين...  نداشتند پايانی گويی ها گيري غافل اين و

 مشق و درس وسط درست که ناخواسته ي بچه اين ي غصه از او چشمان و... بود مثبت
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 از داريوش و...باريد می باريدو می بود افتاده دامنش توي مرغی مهندس لطف به دانشگاهش

 ...!ميکرد باران بوسه را او اشک غرق صورت وشیخ

 ... شدن »مادر »است زيبايی حس چه و

 عروسک خواستن حس از پر... دادند جا بغلش توي رنگی صورتی پتويی الی را نازنينش که وقتی

 .... بود عميق عشقی حاصل که شد کوچکی و سفيدي

 پيشانی شد خم... اشتد عروسکی سفيدو صورتی که دخترش ديدن با اش مرغی مهندس

 :گفت و بوسيد را کبوترش

 »....!باشه قشنگی اين به حسی شدن پدر نميکردم فکر.... رنگی جوجه ممنون »

 ليلی گرد وار پروانه و و شناخت نمی پا از سر اش مرغی مهندس داشت خاطر به خوب را روزها آن

 ....ميداد جا چشمش روي را او نازهاي و...ميچرخيد اش

 هالکش بدجوري که...بود شده اضافه مرغی مهندس رنگی جوجه به هم برفی جوجه يکحاال

 ...!بود

 به را خودشان و شدند می ناخوانده ميهمان ها خوشی نا هم گاهی و نبود خوشی سراسر زندگيش

 ...!ميدادند جا ها خوشی ميان زور

 نمی آشنا و غريبه هايش گدازه ميشدو سيار آتشفشان کوه مانند اش مرغی مهندس که روزهايی

 ...!شناخت

 ...!کند آرام را او اش زنانه هاي سياست با چگونه که دانست می که بود اش رنگی جوجه تنها و

 بنشيند »من نيم» کفه روي بود مجبور شيدا و نشست می »من»  ي کفه روي داريوش که روزهايی

. 

 نرسيدو هم ساعت رچها و بيست به عمرش که داشت خاطر به خوب هم را قهرشان اولين

 دانه به دانه داريوش و فروخت ناز کرور کرور او آمدو کشی منت به خودش روش به مرغی مهندس
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 ...!خريد را اش

  

 ...بود عزيزجانش زمينی، ي فرشته دادن دست از ترينش تلخ...  تلخ روزهاي ميان و

 ...شد بهره بی وجودش از زمين که برکتی

 صبورانه چه و شد هايش گريه گاه تکيه اش مرغی مهندس تواراس و پهن هاي شانه روزها آن

 ...!ميداد دلداريش ميکردو همراهيش

 اش مرغی مهندس و...است باردار هم دوم بار براي فهميد که بود روزها آن هاي تلخی ميان و

 .کرد باران بوسه را صورتش بازهم

 نمی خود پوست در خوشی از ديگر يوشدار آمد دنيا به که او..... بود پدرش اصل برابر کپی نادرش

 ...گنجيد

 ...کشيد پر عليزاده مهندس مادر سمت به ذهنش

 چشم البد و بود خيره ايی نقطه به فقط زندگيش آخر روزهاي..... که حرفی کم و ساکتی پيرزن

 ...! نيامد سراغش به و نکرد وفا قولش به هرگز که پسري انتظار

 ...آورد در به را دلش....  نداشت ايی توشه حسرت و غم جز که هم مادر اين دادن دست از

 اتاق يک برايش و شد کار به مشغول شرکت در او کردو وفا عهدش به اش مرغی مهندس

 کار داريوش رفته رفته اما ميکردو نقش ايفاي نخودي نقش در اوايل....  گرفت نظر در مخصوص

 ....شرکت هاي هجلس و قراردادها ثابت پاي شد هم او دادو يادش را

 ديگر حقيقت در ولی... بود مانده باقی عامل مدير سمت در همچنان اش مرغی مهندس هرچند

 رسيدگی مرغداري و کارخانه کارهاي به داريوش و ميشد اداره و ميچرخيد او نظر زير شرکت

 ....ميکرد

 ...کرد سرازير حال به گذاشته از را او کتري قل قل صداي
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 ....شود نشين ته ذهنش ميان خاطراتش تا کشيد عميقی نفس

 حاال کوچک ي عقربه که انداخت آشپزخانه ديواري ساعت به نگاهی نيم شدو بلند صندلی روي از

 ...بود رسيده هفت ديگربه

  

 افتاد جانش عزيز ياد به شدو گذاشته خوش خاطرات غرق پيچيدبازهم مشامش توي که چاي عطر

 ... اشتد زندگی طعم و رنگ هايش چايی که

 حلقه کمرش دور به پشت از اش مرغی مهندس و گرم دستهاي که ميزد پرسه خاطراتش توي

 ...رفت فرو گردنش گودي ميان را سرش و شد

 »....خودم خيز سحر رنگی جوجه خير به صبحت سالم »

 اي سينه به را اش تکيه سالها اين تمام مانند و گذاشت او ي مردانه دستان روي را دستش شيدا

 :گفت و داد او

 »؟...خوابيدي خوب خير به صبحت سالم »

 را آن و بود کبوترش نرم گردن در سرش...ميکرد طلب را ليلی و بود شده مجنون هم باز داريوش

 ...ميکرد باران بوسه

 :گفت بريده بريده هايش عاشقانه ميان

 »...!شدم بيهوش... کنم فکر که.... بودم خسته.... قدر اين »

 :گفت کردو جا به جا را خود کمی و انداخت خانه آشپز در به نگاهی نيم شيدا

 »...!ها ميشه پيدا شون کله و سر ها بچه االن داريوش »

 :گفت بردو فرو او گردن در باز را سرش و گرفت تر محکم را او اش مرغی مهندس

 ...» نکن پرت رو حواسم داريوش جون...  رنگی جوجه »

 صدا سرو با نادر که کرد خم سر کبوترش لبهاي قصد به و گرداند بر خود سمت به را او سپس
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 ...شد داخل

 ...ايستاد شيدا کنار و....  کشيد پس را خود آنی به اش مرغی مهندس و

 :گفت انرژي پر و رسا و بلند نادر

 »...  خونه اهل به سالم »

  

 اش نوجوانی ي زاده که جوشی و جنب بودو انداخته راه به که طوفانی و صدا سرو همان با سپس

 دهانش در مربا و کره و نان ايی قلمه و گذاشت دستش کنار را اش کوله و نشست ميز پشت بود

 :گفت ميکرد تماشايش وافر حضی با که داريوش روبه و داد فرو

 »؟... شمردي رو هات جوجه پاييزه روز آخرين امشب بابا »

 شيدا که عسلی و کره و نان ي لقمه که حالی در و نشست دستش کنار صندلی روي داريوش

 ي گوشه پسرش هاي شيطنت از که لبخندي با گذاشت می دهانش در را بود پيچيده برايش

 :بودگفت گرفته رنگ لبهايش

 جا کجا دونم نمی که برفی جوجه يه.. ندارم بيشتر جوجه تا سه من نيست شمردن به نيازي »

 زود بايد و نشسته دستم کنار آالن که فوکلی جوجه ويه ؟...! نيومده صبحانه براي هنوز که مونده

 »...شيدا مامان ميگيد بهش شما که رنگی جوجه و...  نمونه جا مدرسه سرويس از تا بره

 :گفت کردو شيدا به رو شدو عميق لبخندش نادر

 يرينیش...  زياد ي پسته با آجيل... هندونه....! ها کنی جور رو چله شب بساط امشب شيدا مامان »

 »....کن درست هم ات خوشمزه هاي ژله اون از گردو با کرده دون انار.. ايی خامه

 ....را دلشان محبت هاي مهر شيدا و داريوش ميکردو رديف را اش چله شب سفارشات نادر

 :گفت و نواخت پسرش بينی به کوتاه ي ضربه داريوش

 که دونی می...  باش رياضيت متحانا فکر به باشی شکمت فکر به که اين جاي به فوکلی جوجه »
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 ...!» بگذاره تو ما ي درخونه از رو پاش نداره حق هيجده زير ي نمره

 ...!بود اولويت در درس اش مرغی مهندس براي هم هنوز

 کوله شدو خم و کردو پاک را شير آثار و بردو دهانش به دستی و کشيد سر را شيرش ليوان نادر

 :گفت و برداشت را اش

 ...» مياد مدرسه سرويس االن ميرم ديگه من.. هست حواسم راحت خيالتون...  بابا چشم »

 :گفت کردو داريوش به رو سپس

 »؟.... !نرفته که يادت ها توجيبی پول روز امروز بابا »

  

 گذاشت ميز روي را آن دوباره نوشيدو ايی جرعه کردو نزديک لبهايش به را شيرش ليوان داريوش

 :گفت و

 ...» پذيرايی سالن توي تلفن ميز کنار گذاشتم ديشب... نرفته يادم فوکلی هجوج نه »

 :گفت بردو فرو دهانش داخل و برداشت ديگر ايی لقمه نادر

 شبه براي من شيداسفارشهاي مامان مونم می جا سرويس از آالن ديگه رفتم من...  بابا مرسی »

 »....خداحافظ خانه اهالی.... ها نره يادت چله

 ...ميکردند نگاه او به وافر حضی با دو هر و بود کرده لبهايشان ميهمان را لبخند نادر هاي تشيطن

 ... رفت کردو جمع را صدايش سرو بساط که نادرش

 :گفت کردو شيدا به رو داريوش

 بيان امشب ها بچه و فرناز و شاهين با بگو وآقاجون سروي مامان به بزن زنگ... رنگی جوجه »

 ....» باشيم هم ردو تا جا اين

 مهندس گندمی جو موهاي ميان به را دستش شدو نزديک او به قدري و نشست دستش کنار شيدا

 :گفت بردو اش مرغی
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 دعوت هم رو سامان آقا و ديبا... باشيم هم دور تا بيان ميگم هم دکتر آقاي و پري مامان به باشه »

 »...ميکنم

 :گفت بود برده شيرين ايی خلسه به را او موهايش بين کبوترش دست حرکت که داريوش

 برام رو خريدت ليست.... خريد بري ماشين بدون ميشه سختت.... تعميرگاهه هنوز ماشينت »

 غذا بيرون از ميزنم زنگ نکن خسته رو خودت هم شام براي... بگيرم برگشتن موقع تا بنويس

 »...بيارند

 بدنش از را سرش گري کدبانو و زنيت تننداش جرم به سروي مامان که بود مانده اش همين خب

 ...!کند جدا

 :گفت و گرفت شکل لبهايش روي نرمی لبخند

  

 مهمون دوتا از و بده خرج به زنيت نيست بلد دخترم بگه و بکنه رو ام کله سروي مامان ميخواي »

 ....» ميام بر پسش از نباش نگران... کنه پذيرايی

 پاي ميدانست که لحنی بودبا گردش در او موهاي نميا همچنان چپش دست که حالی در سپس

 :داد ادامه کند می سست هايش خواسته برابر را اش مرغی مهندس ي اراده

 شرکت امروز تونم کارنمی همه اين با ديگه باشه هم شرکت به امروز حواست ميشه داريوش »

 »....برم

 حلقه او ي شانه دور را شدستهاي شدو خم و رفت او صندلی پشت شدو بلند جايش از داريوش

 ايی بوسه بود دور سالهاي يادگار که عميقی زخم روي و گرفت را کبوترش چپ دست سپس کردو

 :گفت نشاندو عميق

 هم اونجا به حواسم رييس خانوم چشم ؟...!ميکنی دلبري جوري اين و هالکتم ميدونی جوجه »

 »....دارم کار باهات شب چون نکن خسته رو خودت فقط هست
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 ....!نداشت تمامی که رنگش پر هاي هيجده مثبت با بود مرغی مهندس هنوزهمان ديگر خب

 اش نفسی يک در کردو بلند صندلی روي از را او بوسيدو طوالنی و عميق را او ي گونه سپس

 که نازنين صداي با بار اين که رفت لبهايش قصد کردوبه حلقه کمرش دور را ودستهايش ايستاد

 گردنش پشت به کالفه دستی ايستادو صاف کند دل کبوترش از بود کرده يرگ مامانش سوزن

 :گفت و کشيد

 ...» بره پايين باباشون گلوي از خوش آب يه گذاشتند ها جوجه اين اگه »

 لبانش روي نرمی لبخند ماند می ناکام بارتالشش هر که اش مرغی مهندس هاي شيطنت از شيدا

 ....کرد پنهان لبهايش حصار پشت را آن شدو جاري

 و آهسته کبوترش گوش کنار شدو خم داريوش برسد آشپزخانه به پايش نازنين اينکه از قبل و

 : گفت گونه نجوا

 هستم منتظرت خواب اتاق توي... کن مدرسه راهی زود رو نازنين شد عوض نظرم رنگی جوجه »

«...! 

 : گفت زده شتاب و هول پدرش ديدن با و رساند آشپزخانه به را خود دوان دوان نازنين

  

 »؟.... نرفتی هنوز... بابا سالم »

 و گذاشت پيش قدمی رفتهباال ابروهايی با شد معما برايش دخترش زدگی شتاب که داريوش

 و او ميان عميق عشق حاصل که او به وافر حضی کشيدوبا صورتش وبرفی سفيد پوست به دستی

 :کردوگفت نگاه بود کبوترش

 »؟...ميرفتم بايد مگه چطور....  خودم رفیب جوجه به سالم »

 :گفت بود کرده بيشتر را استرش پدرش ابهت که نازنين

 »...داشتم کار شيدا مامان با... خير به صبحتون نداشتم منظوري بابا ببخشيد »
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 شدوپيشانی خم بود گذاشته اش زنانه هورمونی تغييرات پاي به را دخترش پريدگی رنگ داريوش

 کوچک و ظريف بينی به کوتاه ايی ضربه اش هميشگی عادت طبق بوسيدو رانهپد را دخترش

 :زدوگفت دخترش

 بري که اين از قبل.... بردار برو تلفن کنار ميز روي گذاشتم رو ات جيبی تو پول برفی جوجه»

 بر هم مدرسه سرويس با... باش هم خودت مواظب و بخور ات صبحانه حتما ، حتما مدرسه

 »باشه؟...  ميره هم تو کالهمون باشه اين غير هک خونه ميگردي

 :داد ادامه کردو شيدا به رو داريوش و گفت ايی آهسته چشمی و انداخت زير به را سرش نازنين

 »....کارخونه ميرم دير امروز.... بخوابم يکم ميرم من شيدا »

 کلماتش هيجان از هک حالی در و رفت شيدايش مامان سمت به و کرد تند پا پدرش رفتن با نازنين

 :گفت داد تاب هوا رادر موبايلش... بود شده بريده بريده

 ي مدرسه بعداز بياد تونه می و نداره کالس امروز ميگه.... خطه پشت حسين امير مامان...  مامان »

 »....بده درس بهم فيزيک من

 ميخورد تاب معلق واه در و بود آويزان نازنين موبايل از که مخملی کبوترهاي از را چشمش شيدا

 :گفت کردو باريک را هايش چشم و گرفت

 »؟...!تو يا گرفته تماس اون صبح وقت اين »

 :گفت پاچه دست و هول نازنين

  

 اجازه بابام و مامان از بايد گفتم... خطه پشت هم آالن زدو زنگ حسين امير خدا به مامان نه »

 »...ميشه شل آدم دل بند ميکنه اخم وقتی که یميدون... بزنم حرفی بابا به نشد روم اما بگيرم

 ....!هم را نازنين هاي شدن سفيد و سرخ بودو ديده نازنين به را حسين امير پنهونی نگاهاي خب

 کردو نزديک لبش به را بود بويش خوش عطر غرق که را داريوش ي خورده نيم شير ليوان شيدا
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 :گفت نوشيدو ايی جرعه

 مزاحم ديگه و ميکنه کمکم و ميده درس رو فيزيک بهم بابام گووب کن تشکر برسون سالم »

 »!نميشيم ايشون

 :وگفت گذاشت پيش قدمی و شد معترض نازنين

 يا و نباشم بلد اگه ميکنه حل فيزيک مسئله يه وقت هر شناسی می که رو بابا اخالق مامان »

 من مامان.... ميشه دونيم به وسط از بيچاره که ميکوبه ميز به رو خودکار چنان کنم حل اشتباهی

 ...» ها دارم کنکور ديگه سال

 . بود مانده خيره هوا در معلق هاي کبوتر به همچنان چشمانش شيدا

 ....!ميزد پرسه ذهنش ميان عشق خاطرات

 که ايی گيره با دادو تابی کردو راجمع آن و کشيد اش شانه روي پريشان موهاي ميان دستی

 :گفت و بست سرش يباال بود کرد رها نهآشپزخا صندلی روي نازنين

 خصوصی معلم برات ميگم بابات به اصال يا... ميدم ياد بهت خودم نداري مشکل که من با خب »

 »؟...چيه نظرت هوم بگيره خانوم

 :گفت کوبيدو زمين روي اعتراض نشانه به را پايش بار اين نازنين

 يه از بيشتر و فيزيکه مباحث توي شما از رت مسلط خيلی و دانشجوئه حسين امير خانوم مامان »

 يه ياره نمی نه شما حرف روي فقط بابا... ميکنم خواهش.... ميگذاره وقت برام خصوصی معلم

 ....» ديگه کن راضيش جوري

 پزشکی دانشجوي که پرستو يباال قدو خوش و ابرو و چشم خوش حسين امير مطمئنا ديگر خب

 ترو استاد فيزيک مباحث و مفاهيم تفهيم در او از بيشتر خيلی خيلی .... بود هم نام به دانشگاه يک

 ...!بود ماهرتر
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 : گفت و گرفت اش مخملی هاي کبوتر از چشم

 قدم اونها روي و کنی رعايت رو قرمزهاش خط اينکه شرط به ميزنم حرف پدرت با باشه »

 وقت تا خجالت از حسين ميرا بيچاره.... نکنی پريشون پيش ي دفعه مثل رو موهات.....! نزنی

 پيش دلخوري نگذار باباته کارمند محمود آقا برم قربونت...! نکرد جدا قالی گلهاي از چشم رفتن،

 »...! ميشناسی که رو غيرتيت باباي بياداخالق

 :گفت و نشست لبهايش روي دلنشينی لبخند نازنين

 اون با روسري بدون گرنه و اومده وپرست خاله با اميرحسين نميدونستم دفعه اون کن باور مامان»

 »اومدم نمی بيرون بندي دو تاپ

 جير بی خصوصی معلم صحنه آن ديدن از بعد داشت حق محجوب و زير به سر حسين امير خب

 منت هم کلی تازه و کند نازنين خرج را وقتش و... بزند هايش کالس وته سر از شود ومواجب

 ...!بکشد

 می آتشفشانی دوباره ميرساند اش مرغی مهندس گوش به را اتفاق باداين ناکرده خدايی اگر و

 .... !!! سيار شد

 ظريفيش صورت و دار تاب بلندو موهايی با که انداخت دخترش گير چشم پرو اندام به نگاهی شيدا

 حسين امير و....!بلرزد اش برفی جوجه اين براي دلش و دست که داشت حق داريوش....ميبرد دل

 ....کند التماس او شدن وصیخص معلم براي

 :گفت و کشيد عميقی نفس

 هم دور اينجا بيان شام محمود وآقا پرستو خاله با ست چله شب امشب بگو حسين امير به »

 »باشيم

 : داد ادامه و آورد باال تهديد حالت به را اش اشاره انگشت سپس

 حل داري مشکل که رو حثیمبا حسين امير با سالن گوشه پدرت هاي قرمز خط رعايت با هم تو »
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 »...کن

 :گفت و بوسيد را او ي گونه و شد خم خوشحالی از نازنين

 ...» تکی که برم مهربونت دل قربون »

 . نبود نيازي ها اين از بيش ميکردوبه کفابت قدر همين شدن خر براي خب

 ».....شيدا» :ميگفت خواب اتاق بلنداز صدايی با که نشست افکارش ميان داريوش صداي

 و شد نازنين به رو...!شناخت می رنگش پر هاي هيجده مثبت باآن را طاقتش کم مرغی مهندس

 :گفت

 اگه ميادو مدرسه سرويس آالن مدرسه برو و بخور چيزي يه بيا بعدم و بده رو جوابش باش زود »

 کارمچي بابات ببينم برم منم...  ميشه سخت ديگه کردنش راضی و ميشه شاکی بابات بمونی جا

 »داره

 :گفت و گذاشت گوشش کنار آوردو بيرون انتظار حالت از را گوشی پاچه دست و هول نازنين

 شب ما منزل بياريد تشريف شام خانواده اتفاق به گفت و رسوند سالم مامانم... خان حسين امير »

 ...بپرسم نازتو دارم مشکل که رو هايی بخش ميتونم من هم شام از قبل تا.... باشيم هم دور چله

 خوشتون کلی خورديدو قبل ي دفعه که خوشمزه ساالدهاي اون از هم من لطفتون از تشکر براي و

 »؟....چيه نظرتون ميکنم درست اومد

 ...ميشد نازنين و حسين امير دل ميهمان زود يا دير و بود شدن متولد حال در ديگر عشقی

 ... شد خارج آشپزخانه از دست به گوشی نازنين

 ....!ميخوردند تاب خم و پيچ هواپر در که بود اش مخملی هاي کبوتر پی چشمش شيدا

 ....!ميشود آغاز »فيزيک»  درس همين از چيز همه که داشت يقين و ميدانست و

 ».....زندگيتان بام جلد خوشبختی کبوتر »

 پايان
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ت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال اين فايل در ساي

 تلگرام ما مراجعه کنيد.
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