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یک
صبح وقتی پر یـا ،مطـابق معمـول ،هفـت و نـیم صـبح بـا زنـا سـاعت شـماطه دار

بیـدار شــد بـه ن ــرش میرسـید آن روز هــم مــبل ب یـهی روزهاسـت؛ عــادی و بــدون
ً
هیچ اتفاق بخصوص .اصال حدس نمیزد خبری در انت ارش باشد که زنـدگیش
را دگرگون کند .اواخر خرداد بود و هوا گرمای تابستان را داشت .مبل هـرروز دسـت
َ
و صــورتش را شس ــت و موه ــای لخــت و بلنــد و ســیاهش را شــانه کـــرد و ماتیـــک

کمرنگی مالید و یک ذره ر یمل به مژههای تابدارش زد و مـانتو یش را رو ی تـاپ ررد
و شلوار جین آبی روشنش پوشید کـه درآنهـا انـدامش ظر یـفتر و بار یـکتر بـه ن ـر

میرسـید تــا وقتـی آن مــانتوی گشــاد تــنش بــود؛ بعــد از پلــهها پــایین آمــد و بــه پــدر و
مادرش سالم کرد ،که در آشپزخانهی اوپن بزرگ و دلباز که ادامهی سالن نشـیمن

ب ــود ،پش ــت میزص ــبحانه نشس ــته بودنـ ــد .خـ ـ ـ ــوشحال ب ــه ن ــر میرســـیدند و بـــا

لبخندی شیرینتر از همیشه جواب سالمش را دادنـد .کنارشـان سـر میـز نشسـت.
ً
مادرش فور ی برایش چای ر یخت و جلـو یش گذاشـت؛ کـار ی کـه معمـوً خـودش

میکرد .آن موقع علت مهربانی غیرمنت رهاش را نفهمید.

وقتی پنیر را ًی تکهای نان سنگک ل مه میکرد سنگینی نگاه پدر و مادرش
ً
را حس کرد که گرچه ناشتاییشان را خورده بودند اما ظـاهرا خیـال نداشـتند از میـز

دل بکننــد و بلنــد شــوند برونــد؛ بــرخالف عــادت همیشــگی منزلشــان ک ـه هــرکس

صــبحانهاش را میخــورد منت ــر ب ی ـه نمیمانــد و پ ـی کـارش میرفـ ــت .بیاختی ـار
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سرش را بلند کرد و از تحسین محبت آمیزی که در چشمهایشان دید یکـه خـورد و

کمی معذب شد .از خودش پرسید «چی شده که یکهو این جـور ی واسشـون عزیـز
شدهام؟» .موقعی که لیوان چای را به دهان میبرد چشمکی کـه پـدرش ،بـه خیـال
خودش ،قایمکی نبار مادرش کرد از نگاهش مخفی نماند.

مادرش با لحنی که سـعی مـیکـرد عـادی بـه ن ـر بیآیـد پرسـید" :گفتـی سـنجر

قراره کی بیاد؟"

وقت ـی ای ـن را میپرس ـید ر یرچشــمی پر ی ـا را میپایی ـد ک ـه ه ـیچ وا کنش ـی نشــان
ً
نداد ،انگار اصال چیزی نشنیده باشد .آقای مستوفی ،پدر پر یا ،کـه از بیاعتنـایی
دختــرش جــا خــورده بــود ،چنــد لح ــه صــبر ک ـرد و بعــد جــواب داد" :آخــر هم ـین

هفته".

بعد از مکثی کوتاه اضافه کردَ " :دم صبح میرسه .جمعه به طرف شنبه".

باز مکثی کوتاه کرد و در ادامه گفت" :میاد که بمونه و"...

جملــهاش را ناتمــام گذاشــت و نگــاهش بــه طــرف پر ی ـا چرخی ـد ،ک ـه حــاً بــا

حالتی بیتفاوت توجهش را به صحبتهای پدر و مادرش سپرده بود .وقتی آقای
ً
مستوفی گفت که «بابای سنجر خیال داره فورا پسرش را سر و سامون بده» و خـانم

مستوفی بـا لبخنـدی معنـی دار بـه او زل زد ،تـازه پر یـا دوزار یـش افتـاد و فهمیـد کـه

همــهی ای ـن ص ـ ری کبــری چی ـدنها و ایمــا و اشــارهها بــرای چ ـی بــوده و ب ــدر ی

عصبانی شد کـه بیمعطلـی از جـا برخاسـت و بـا صـدایی کـه از غضـ

ر یرلبی گفت" :من دیگه دیرم شده ،باید بروم .خداحافظ".

میلرر یـد

در همانحال که روسر یش را میبست ،به طرف در رفت و برنگشت حتی یـک

ن ر به قیافهی مبهوت پدر و مادرش بیانـدازد .امـا بیاختیـار جلـوی آینـهی قـدی

سرســرا پــا سســت ک ـرد و چنــد لح ــه بــه صــورتش خی ـره شــد .خیلیهــا می گفتنــد
ً
ر ی ــبایی چهــرهاش مینی ـاتور ی اســت ولـی ش ـ ایق ،صــمیمیترین دوســتش ،اصــال
َ
ایـ ـن ن ــر را قب ــول نداش ــت و می گف ــت«زنه ــای ت ــوی مینیاتورهـــا دهنشـــون قـــده
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نخودچیـه .کــی تــا حــاً دی ـده زن مینیـاتور ی لـ ـ ــ های درشــت و قلــوهای داشــته
باشه .ف ط چشمهای خمارت شبیه زنهای مینیاتور یه .همین و بس ».

از اتوبوس خبری نبـود و پر یـا ،نشسـته ر یـر سـایبان ایسـتگاه ،حـرص میخـورد.

وقتی قیافهی شاد پدر و مادرش یادش میآمـد بیشـتر لجـش می گرفـت و یـک بنـد

در دل غــر مــیزد « واســهی خودشــون بر یدهانــد و دوختهانــد بیاینکـــه ن ـــر مـــن رو
بپرسند .انگار نه انگار قرن بیست و یکمه! خ ـ ـ ـ ـ ـیال میکنن هنوز زمـون ننـه بـزرگ

هاس ــت کـ ـه دخت ــر را ب ــدون اینکـ ـه شـ ـ ـ ـ ــوهر آین ــدهاش رو بشناس ــه و دیـــده باشـــه

میفرستادن به خونهی بخت و طفلک بینوا تازه توی حجلـه چشـمش بـه جمـال

آقــا دامــاد روشــن میشــد .ولـی کـور خونــدن .مــن دختــر مســت لی هســتم و نمـیذارم

کسی جای من تکلیف آیندهام رو روشن کنه .ایــل و عشـیره نیسـت کـه هنـوز بهـه
به دنیا نیومده شوهر یا زنش رو معین میکنند! » ...با اینکه ف ط یک ربع از هشت
گذشـته بـود ،آفتــاب کـم کـم داغ میشــد و گرمـا کالفـه کننــده .خوشـبختانه همـان
موقع اتوبوس رسید و فور ی سوار شد .جای نشستن پیدا نکرد .یک زن دستفروش

میانسال سعی میکرد سفرههایش را به خانمهای مسافر قال

کند .در اندازههای

مختلف بودند از هـزار تـومن تـا پـنا هـزار تـومن .یـک نفـر دوتـا سـفره ازش خر یـد .بـا

پیاده شدن زن سـفره فـروش دو بـاره یـاد صـحبتهای سـر میـز صـبحانه افتـاد و بـاز
خونش به جوش آمد.

از پنجــره خیابــان را نگــاه م ـیک ـرد و پرخاشهــای درون ـیش را از ســر گرفتــه بــود:
ً
«یکی ازم نپرسید اصال تو تصمیم به ازدواج دار ی؟ً ...بد قول باباجون از تصـمیم

من مهم تره! ...این جور یه که دخترهای بیربون بدخت میشن .امـا مـن از اونـاش
َ
نیستم که مبـه بـز اخـوش سـر تکـون بـدهم و هرچـی گفـتن بگـم چشـم .هنـوز مـن رو
نشناختهاند .از همین اًن جوابم منفیه! ...چرا؟ خ

معلومه چرا .پسری که بعد

از این همـه سـال خـارج مونـدن و خیرسـرش درس خونـدن بخـواد ندیـده نشـناخته
دختری رو بگیره که ننه و بابـاش واسـش تیکـه گـرفتن بـه درد مـن یکـی نمیخـوره.
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خدا میدونه همهی تحفهای بعـد ازعروسـی چـه جـور شـوهری از آب در میـاد» ...

به م صد رسید و پیاده شد.
بیسـت دقی ــه بــه ُنــه بــود .بــرای رسـیدن بــه ســاختمان پزشـکان بایـد ســه چهــار

دقی ه پیاده رو ی میکرد .سرباًیی بود و ب در ی تند تند و با غض
ک ـه عــرقش در آمــد .مط ـ

طب ــهی ســوم بــود .عــو

قدم برداشت

اینکـه ســوار آسانســور ش ـود از

پلهها باً رفت تا انرژ ی بسوزاند و کمی آرام بگیرد .نفس زنان در را باز کرد.

پر یا بیست و سه سالش بود ،مدرک کارشناسی ر بـان انگلیسـی داشـت و از دو
ً
ماه قبل به جای دختر خالهاش ماندانا ،که به رودی زایمـان مـیکـرد ،موقتـا منشـی

دکتر فطرت شده بود که چشم پزشـک بـود .قـول داده بـود شـش مـاه جـور مانـدانا را

بکشـد .مانــدانا میترسـید ا گــر یـک غریبــه جانشـینش شــود کـار ی را کـه بـا آن همــه

زحمــت پیـدا کـرده بــود ازدســت بدهــد .وقتـی بــا درمانــدگی دســت بــه دامــن دختــر
ً
خالهاش شد اصال چشمش آب نمیخورد که پر یا ،با آن تحصیالت و وضع مـالی
ً
پدرش ،قبول کند .حسـابی تعجـ کـرد از اینکـه او فـورا جـواب مببـت داد .پـدر و
ً
مادرش هم دستکمی از ماندانا ن ــداشتند .بخصوص بابـاش اول شـدیدا مخـالف
بود و می گفت «حیفه با این تحصیالت واسهی چندرغاز پول تموم روز خـودت را

اسیر کنی .هشت صبح باید بیای بیرون و تا برگردی خونه شده شیش عصـر؛ تـازه
ا گــه بــه ترافیــک برنخــور ی .ا گــه ک ـار میخــواهی ،چــرا نمی ـای شــرکت خودمــون؟

همیشه یک نفر که به انگلیسی مسلط باشه ًزممون میشه» .اگر میدانسـتند چـرا
ً
پر ی ـا حاضــر شــده شــش مــاه جــای دختــر خالــهاش را بگیــرد حتمـــا خیلـــی کمتـــر
متعج

میشدند .نه ماندانا و نـه هـیهکس دیگـر نمیدانسـت هـدف بـزرگ پر یـا

در زندگی چیست .هرگز کسی در این باره از او چیزی نپرسیده بود؛ اگر هم یک نفر

پیدا میشد که بپرسد ،محال بود پر یا آنهه را راز بزرگش به حساب میآورد بـرایش
فاش کند.

خیلی رود به کار مسلط شده بود .به ن رش آسان و بیزحمت میآمـد .بعـد از

اینکه کـولر را روشـن کـرد ،دفترجلـد م ـوایی بـزرگ را از کشـو درآورد و بـاز کـرد .ف ـط
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ً
چهارده بیمار برای آن روز وقت گرفته بودند و حتما تـا عصـر حـداقل همـین تعـداد

هــم ب ـین مــر یض میآمدنــد .خــدا را ش ـکر ک ـرد ک ـه روز خیل ـی شــلوغی انت ــارش را

نمیکشد.
ُ
پنا دقی ه مانده به نه ،جوانی با عینک ته استکانی قـدم بـه مطـ
سالم کرد و گفت" :برای ُنه و ربع وقت دارم".

گذاشـت.

"اسمتون؟"
"محبی".

پر ی ـا ن ـیم نگــاهی بــه طــرف انــداخت و گفــت" :بفرمایی ـد بنش ـینید .دکتــر هنــوز

نیومده".
ُنه و نیم گذشته بود که دکتر فطرت آمد و درحالیکه با قدمهایی تنـد بـه طـرف
اتاق معاینه میرفت برای چند بیمار ی که در سالن انت ار نشسـته بودنـد سـری بـه

نشانهی سالم تکان داد .بعد از حـ ـ ـ ـ ــدود پنا دقی ه ،پر یا به جـوانی کـه عینـک تـه

استکانی زده بود گفت" :آقای محبی ،میتونید تشر یف ببر ید داخل".

ً
 ...معموً برای بههها قصه می گو یند ،و آنها اغل چنان بـه اولـین داسـتانی
ً
که واقعا برایشان جال بـود دل میبندنـد کـه بـه زحمـت راضـی میشـوند داسـتان
دیگری بشنوند .راو یان خردسـال از ایـن قاعـده مسـتثنا هسـتند ،و مـن هـم یکـی از
آنها بودم .چیز بیشتری میخواستم .با ولعی سیریناپذیر...

سرش را از رو ی کتـاب بلنـد کـرد .کلمـات جلـوی چشـمهـایش رژه رفتـه بودنـد

بیآنکــه از مفهومشــان چیـ ـزی دس ــتگیرش شــده باشــد .هرقــدر بــا خـــود کلنجـــار

میرفت نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند .از خیر مطالعه گذشت .در دل گفت

«کاشـکی اًن شـ ایق اینجــا بــود» .بیاختیـار دســتش بــه طــرف موبایـل رفــت ولـی

وقت ـی چشــمش بــه ســاعت دی ـوار ی رو بــرو یش افتــاد ک ـه ده و ن ـیم را نشــان م ـیداد
منصرف شد و بهتر دید نیم ساعت دیگر هم صبر کند .میدانست شــــ ایق رودتـر
از ده صبح بیـدار نمیشـود و تـا بجنبـد و ناشـتایی بخـورد شـده َدم ظهـر ،و تـازه آن
ً
وقــت اســت ک ـه خــوش اخــالق اســت و میشــود بــا او حــرف زد و احیانــا دوســتانه

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

بخش یکم :یک □
خواهشی از او کرد .ش ایق صمیمیترین دوستش بود .از دوره راهـنمایی همدیگر

را میشناختند و باهم به دانشگاه رفتـه بودنـد و همزمـان مـدرک کارشناسـی گرفتـه

بودند .حاً ش ایق بیکاربود و بـرای همـین هـم شـ ها تـا دیروقـت پـای تلویزیـون

مینشســت و صــبحها دیـر بلنــد میشــد و مــدام از اینکـه حوصــلهاش در خانــه ســر
میرود گله و شکایت داشت .پر یا و ش ایق از همه ن ر ن طـهی م ابـل هـم بودنـد،
ً
چه از ن ر اخالق و چه از نـ ر شکل ظـاهر .شـ ایق درشـت هیکـل بـود و نسـبتا قـد

بلنــد و کم ـی تپــل ،بــا موهــای بــور و چشــمهای آب ـی تیلــهای و گــــونههای ســرو و

ســفید .خــودش می گفــت «درســت ع ـین دختــر دهاتیهــای آلمــانیام» .بــرعکس

پر یا ،خیلی خونسرد بود و کمتر کسی عصبانیتش را دیده بـود .خــــودش بـه خنـده
می گفت «بسکه توی دهمون شام و ناهار سی

زمینی بهمون دادهاند این طـور ی

شدهام» .من ورش ده خیالیشان در آلـمان بود .با وجود این تفاوتها بـاهم خیلـی
جور بودند.

خــانم میانســال و قــد بلنــدی از جــایش برخاســت و بــه طــرف می ـز پر ی ـا آمــد و

پرسید" :ببخشید آقای دکتر عمل ًیز یک هم انجام میدهند؟"
"بعله".

"میشه بپرسم هز ینهاش چنده؟"

"این طور ی نمیتونم بهتون بگم .اول باید یـک سـری آزمـایش انجـام بدهیـد تـا
ً
معلوم بشه اصال میشه براتون این عمل رو انجام داد ،بعدش هز ینهاش رو هم خود
آقای دکتر میگن".

"اگه کسی آستیگمات باشه هم میتونه چشمهاش رو ًیز یک کنه؟"

پر یا با بیحوصلگی جواب داد" :این رو هم باید از آقای دکتر بپرسید".

"من شنیدهام اگه آدم ًیز یک هم بکنه بعـد از چنـد سـال ممکنـه چشـمهاش

دوباره به وضع قبل برگرده .راست میگن؟"
ً
پر یا بیحوصلهتر و ت ریبا کالفه گفت" :واً نمیدونم .از آقای دکتر بپرسید".
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ً
معمــوً از همصــحبتی بــا بیمارهــا خوشــش میآمــد و آن قــدر بــا خوشــرو یی بــه

حرف هایشـان توجـه نشـان مـیداد کـه بعضـی هایشـان ترغیـ

میشـدند سـفرهی

دلشان را پیشش بـاز کننـد و از مشـکالت شخصیشـان هـم بـرایش بگو ینـد .امـا آن
روز بـ ــا همـ ـ ـیشه فـ ــرق داشـ ــت .خـ ــانم میانسـ ــال ،بیخبـ ــر از آنهـ ــه در درون پر یــــا

می گذشت ،به پرچانگی افتاده بود ..." :آخه میدونید یکی از آشناهای ما ،یعنی
نوه خالهی پدرم ،چند سال پیش چشمش رو ًیز یک کردش"...

ســاعت ی ـازده و ن ـیم بــاًخره پر ی ـا بــه ش ـ ایق زنــا زد و هم ـین ک ـه صــدایش را

شــنید بیمعطل ـی و حت ـی بــدون ســالم و احوالپرس ـی بــا صــدایی آهســته و لــرزان
جور ی که مر یضها نشنوند گفت" :تروخدا یک قرار بذار امروز همدیگه رو ببینـیم.

دارم از حرص میترکم!"

ش ایق با لحنی نگران پرسید" :چی شده؟"
"وقتی دیدمت بهت میگم".

"کجا قرار بذار یم".

"ساعت پنا بیا اینجا .باهم میرو یم یک کافی شاپ ،مهمون من".

ش ایق خنده کنان گفت" :ولی هرچی دلم خواست سفارش میدم آ!"

پر یا خندید و گفت" :باشه ،شکمو خانم!"

ش ایق همهنان خنـده کنـان پرسـید" :ببیـنم ،بـاز از کـاه واسـهی خـودت کـوه

ساختهای؟"

در طب ه دوم کافی شاپ نشسته بودند که خلوتتر بود .شـ ایق درحالیکـه قاشـق
بســتنی را ک ـه رو ی ـش تک ـهای آنانــاس جــا خــوش کـرده بــود بــه دهــان میبــرد گفــت:
"خ
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پر یا ناخواسته صدایش را باً بـرد و بـا لحنـی تمسـخرآمیز گفـت" :سـنجر خـان

داره از فرنا برمی گرده!"

چند نفر از ک ــسانی که پشت میزهـای دیگـر نشسـته بودنـد نگاهشـان بـه طـرف

آنها چرخید و پر یا خجالت زده سرش را به ر یر انداخت.

ش ایق بهت زده به او خیره شد و پرسید" :سنجر خان دیگه کیه؟"

پر ی ـا لح ــهای مــردد و ســردرگم مانــد و ســپس گفــت" :بــذار قض ـیه رو از اولــش

برایت تعر یف کنم"...

"اولش یعنی کی؟"

"یعنی از موقع تولدم ...یا اگه دقیقتر بخوای چند روز بعد از تولدم".
ً
ش ـ ایق همانطورک ـه بــه او زل زده بــود گفــت" :ظــاهرا ای ـن قصــه ســـر دراز داره.

گوشم با توئه .هرچی دل تنگت میخواد بگو".

پر یا آب دهانش را قـورت داد ،نفسـی عمیـق کشـید و صـحبتش را شـروع کـرد:

"بابام یک دوست داره به اسم آقای شادبخت که باهم مبه برادر میمـونن و از ایـام

ســرباز ی ب ــاهم رف ـ ـ ـ ـیقاند و جفتش ــون زمینــهی فعالیته ــای تجار یشـــون یکیـــه و
گاهی وقتا هم توی یک کارهایی باهم شر یک میشن .خالصه یار غـار همدیگهانـد

و خیلی هـوای هـم رو دارنـد .اون طـور ی کـه خیلـی سـال پـیش از پرسـتو و مامـانم و
یکی دو نفر دیگه از فامیال شنیدم روز ی که آقای شادبخت ،که ماها بهش میگـیم
عمو منصور و اون موقع یک دختر هشت ساله به اسم سپیده و یک پسر پنا ساله

به اسم سنجر داشت ،اومد خونهمون تـا تولـد مـن نـوزاد رو بـه مامـان و بابـام تبر یـک

بگه ،جلوی جمع به بابام گفت «سعید ،این یکی دخترت عـروس خودمـه!» بابـام
انگار جواب داد «اگه قابل بدونی» یا «خودت صاح

اختیار ی» و خالصه از این

جور تعارفها .وقتی من بهه بـودم آقـای شـادبخت همیشـه مـرا عـروس کوچولـو یـا

عروس خودم صـ ــدا میزد و من هم که چیزی حالیم نبود غـش غـش میخندیـدم

و از این حرفش خـ ـ ــوشم میآمد چون خیرسرم خیـال مـیکـردم ایـن طـور ی از ب یـه
بههها متمایز میشم"...
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ش ـ ایق بیآنک ـه از بســتنی و کمپــوت و ش ـکالت و خامــه دورو بــرش لح ــهای

غافل شود ششدانا حواسش به حرفهای پر یا بود و منت ر بود ماجرا بـه جاهـای

هیجان انگیزش برسد.

پر یـ ـا جرعـــهای آب نوش ـ ـید و ادامـــه داد" :وقتـ ـی ســـنجر سـ ـیزده ســــالش بــــود

فرستادنش سوئیس و اًن پونزده ساله اونجاست و توی ایـن مـدت یـک دفعـه هـم

به ایران نیومده .بعد از رفتن سنجر ،کم کـم عمـو منصـور هـم قضـیه عـروس خـودم

یادش رفت و عادت کرد بهـم بگـه پر یـا جـ ــون .مـن هـم موضـوع رو فرامـوش کـــــرده
بــودم و فــ ط گــاهی از پــدر و مــادر ســـنجر میشــنیدم کـه اون رفتــه دانشــگاه و داره

لیسانس می گیره یا فوق لیسانساش رو گرفته و میخواد دکترا بخونه و از این جور
صحبتها که از این گوشم میشنیدم و از اون گوش ـ ـ ــم میرفت بیـرون .تـا اینکـه

امروز صبح بابام بهم خبر داد که سنجر قراره آخـر همـین هفتـه بیـاد ایـران و خیـال

داره بمونه و آقای شادبخت میخواد شازده پسرش رو سر و سـامون بـده و سربسـته

بهم فهموندن که من رو واسهی سنجر خان تیکه گرفتهاند .بابام وقتـی ایـن حـرف

رو میزد انگار باقلوا توی دهنش آب میشد و مامانم هم همهی ذوق کرده بود که
نگو!"...

"خ

پر یا سا کت شد .ش ایق که مشتاق بود ب یه ماجرا را بداند بـا هیجـان پرسـید:
بعدش؟"

"همین دیگه".

ش ایق که در خمار ی رو یدادی تکاندهنده مانده بود فر یاد اعتراضـش را بلنـد

ک ـرد" :پر ی ـا ،خیل ـی لوس ـی بخــدا! از ظهــر تــا حــاً دلــم هــزار راه رفــت ک ـه بب ـین چــه

مصیبتی سر این دختر طفلک اومده! ...حاً میشه بگی این وسـط نـاراحتی تـو از
چیه؟"

پر ی ـا بــا چهــرهای برافروختــه و لحن ـی عصــبی گفــت" :نــاراحتیم از اینــه ک ـه بــه

شخصیتم اهانت شده!"...
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شـ ایق بــا حــالتی ســاده دًنــه گفــت" :مــن کـه ســردرنمیارم چــه اهــانتی بهــت

شده " .

پر یا با خندهای توام با دلخور ی گفت" :خ ــا ک برسرت کنم که یـک ذره عـزت

نفس زنانه توی وجودت نیست وگرنه میفهمیدی چ در برخورنـده اسـت کـه یـک

مشت آدم بشینن بدون اینکه یک کلمه ازت بپرسن برای آیندهات تصمیم بگیرن

و واست تعیین تکلیف کنن .اینکه یک آقایی از اون سر دنیا ،به حساب قولی که

بابات بیست و چند سال پیش از رو ی شوخی یا رودربایستی به رفـی ش داده ،امـر

کنه دختری رو که واسش کنار گذاشتن و تـوی آب نمـک خوابونـدن بـرای نشسـتن
سر سفرهی ع د آماده کنند"...

هرچه بیشتر حرف میزد لحنش پرخاشگرانهتر و عصبیتر میشد" :وقتی فکـر

مـیکـنم ایـن جنــاب ســنجرخان بعــد از اینکـه هرچ ــدر خواســته تــوی اروپــا خــوش
ً
گذرونده ،حاً که مـوقع ازدواجاش شده میخواد حتما یک دختـر آفتـاب مهتـاب
ً
ندیده بگیره و اصال هم برایش مهم نیست کـه طـرف رو یـک ذره هـم نمیشناسـه و

شــاید باهــاش ه ـیچ جــور تفــاهمی نداشــته باشــه ،و همـین کـه ننــه و بابــاش اون رو
پسندیدهاند و آقا جونش بیست و اندی سال قبل سندش رو به اسمش زده برایش

کافیه ،دلم میخواد جیغ بزنم و سرم رو بکوبم به دیوار"...

ش ـ ایق دیگــر طاقــت نی ـاورد و حــرف دوســتش را قطــع ک ـرد" :پر ی ـا ،ان ــدر تنــد

نرو! ...درسته که میشه موضوع رو از این زاو یه هم دید ،اما جور دیگه هـم میشـه بـه

قضیه نگاه کرد".
ً
پر یا چالشگرانه پرسید" :مبال چه جور ی؟"
ً
ش ایق خیلی مالیم جواب داد" :مبال اینکه تـوی ایـن وانفسـای بیشـوهری کـه

خیل ـی دخترهــا چشـ ـ ـ ـ ــم بــه راه خواســتگارند ،یــک آقــایی از آشــناهاتون کـه تــازه از

خارج اومده خیال داره به توصیه پدر و مادرش بیاد خواستگار یت"...
پر یا شتابزده میان حرفش دو ید" :ولی من خیال ازدواج ندارم".
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"شاید تـو همهی قصدی نداشـته باشـی امـا اونـا ازدل تـو چـه خبــــــــــر دارن؟ بـه

هرحال ،ا کثر دخترهای همسن و سال و در وضـعیت تـو دلشــون میخـواد تشـکیل

خونواده بدهند؛ یکیش خودم .ا گـه یـک جـوون تحصـیلکرده و خـوب کـه دسـتش
هم به دهنش برسـه بیـاد خواسـتگار یم ،بیمعطلـی بعلـه رو مـیگم؛ بـه شـرا اینکـه

طرف کمی تا قسمتی هم خوش تیپ باشه .خودت تو هم ا گـه آدم مناسـبش پیـدا
ً
بشه ،فورا خیال ازدواج پیدا میکنی".
بعد برای اینکـه حـال و هـوای گفتگـو را عـو

لبخندی شیطنت آمیز گفت" :چه بسا آدم مناسـ

غش غش خندید.

کنـد ،زد بـه دنـدهی لـودگی و بـا

همـین سـنجر جـون باشـه! " و

پر یا لجوجانه سر جنباند و گفت" :محاله! محاله!"

ش ایق صحبتش را در همان مسـیر قبـل ادامـه داد" :تحصـیلکرده کـه هسـت.

سنش هم که بهت میخوره .باباش هـم کـه مایـه داره .ا گـه خـوش قیافـه هـم باشـه

که کار تمومه! ...بگو ببینم تیپش چطوره؟"
"نمیدونم".

"یعنی عکسش رو هم ندیدهای؟"

"کجا دیده باشم؟ اًن ده ساله که پایم رو خونه شون نذاشتهام".

شـ ـ ایق ب ــا تعجـ ـ

پسندیده اند؟"

پرسـ ـ ـ ـید" :پ ــس اون ــا ت ــرو کج ــا دیدهان ــد و بـــرای پسرشـــون

پر یا خنده کنان جـواب داد" :خـ  ،معلومـه خونـهی خودمـون،آیکیـو! ...مـن

خونه اونا نمیرم؛ اونا که خونهی ما میآیند .دسـتکم مـاهی دو بـار یـا عمـو منصـور و

ویدا خانوم خونهی ما مهموناند ،یا مامان و بابای من خونهی اونـا .پوپـک هـم کـه
با سارا ،خواهر کوچیکه جناب آقا سنجر ،خیلـی ایاقـه؛ هفتـهای چنـد بـار خونـهی

اوناست".
ً
"پس اون حتما عکس خواستگارت رو دیده".

پر یا با ت اهر به بیاعتنایی شانه باً انداخت و گفتً" :بد".
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"میتونی از پوپک بپرسی داداش سارا چه شکلیه".
ً
"نمیخوام بدونم چون قیافهاش اصال واسم مهم نیست .مهم شخصیتشه کـه

حسابی تو ررد از آب درآمده".

ش ایق که بار یگوشـیش گرفتـه بـود پرسـید" :ببیـنم فکـر مـیکنـی اخالقـش چـه

جور یه؟"

پر یـا ،کـه بـه نــوعی وارد بـاز ی دوســتش شـده بــود ،بـا آب و تــاب گفـت" :مــن دو

جور مختلف مجسمش میکنم .یکـی عصـا قـ ــورت داده و اتوکشـیده کـه کـراوات

میزنه و حتی پاپیون و هرروز که واسهی نامزد باز ی میاد خونهمون بـرایم گـل میـاره

یا شکالت؛یک جور دیگهاش هم اینـه کـه اسـپرت میپوشـه ،تـی شـرت و سـوئیت
شرت و کفش ورزشی و توی رفتارش بیقیده و عادت به کادو آوردن هم نـداره؛اما

در هردوحالت ،موقع صحبت ،یک خط درمیون فرانسه میپرونه و حتی فارسی را
ً
هــم بــا لهجــه حــرف میزنــه و احتمــاً بــه مــن میگــه مادمــازل پر یـا و بــه بابــام میگــه

موسیو مستوفی و مامانم رو هم مادام مستوفی صدا میزنه .از این گذشـته ،خیلـی
َ
هــم ســمجه و مبــه کنــه بــه آدم میچســبه و خـ ـ ـ ـ ـ ــالصه از اون ســر یش هایی ـه ک ـه
خالصی از دستش مکافات داره"...

کرد" :سردر نمیارم چرا آقای شـادبخت پرسـتو

ش ایق ناغافل موضوع را عو

رو واسهی پسرش تیکه نگرفت .چون اون قبل از تو به دنیا اومده بود و هیچ معلـوم
نبود خدا دختر دیگهای به مامان و بابات بده!"...

پر یا از ته دل آه کشید و گفتً" :بد از بخت واموندهی من بود که قرعهی فال

به نام من دیوانه زدند!"

"حاً تصمیم دار ی چه طور ی با سنجرخان برخورد کنی؟"

پر یا قاطعانه و با غیظ و غض

گفت" :یک ذره هم بهش محل نمیذارم".

ش ایق با نیشخندی موذیانه گفت" :آی میخـ ـ ــندیم اگه سنجر مـرد ایـدهآل و

شاهزاده رو یاهات از آب در بیاد!"
قه هه خنده را سر داد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

□

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

شوخی عشق

پر یا با لبخندی محو و لحنی قهرآلود گفت" :خیلی بدجنسی!"...
***
س ــنجر ب ــه پش ــتی ص ــندلیش درهواپیم ــا کـ ـه کن ــار پـ ــنجره ب ــود تکیـــه داده بـــود و
چشمهایش را بسته بود .از تصـ ـ ــور اینکـه پـس از پـانزده سـال بـه وطـن برمـیگشـت

دستخوش التهابی دلپذیر بود .به تمام سالهایی که در سوئیس گذرانده بـود فکـر

میکـرد و خاطـ ـ ـ ـ ــرهها مبـل رودی مـتالطم و خروشـان بـه ذهـنش هجـوم میبردنـد.
ی ـاد روزهــای اول میافتــاد ک ـه چ ــدر دلتنــا خــانوادهاش و خانــه شــان میشــد.
جـــدایی از عزی ـ ـزان ،آن هـ ــم در آن ســـن کـ ـم ،بـــه راســـتی بیانـــدازه دشــــوار بــــود.

ساعتهای طوًنی در اتاقش ت ــنها میمانـد ،گوشـهای کـز مـیکـرد و چشـم بـه در و

دیوار میدوخت؛ یا کنـار پنجـره میایسـتاد و بـه ن طـهای نامشـخ

در دوردسـت

خیره میماند .خیلی طول کشید تا به وضع جدید خو گرفت و بر غم غربـت غلبـه
ً
ک ـرد .ت ریبــا در تمـ ـ ـ ــام تصــویرهایی از گذشــته ک ـه در خــاطرش جــان می گرفتنـــد

چهرهی مهربان و خندان ژان کلود هم نمایان بود؛ بهترین دوسـتش کـه ب ـدر بـرادر

بــرایش عزیــز بــود ،و شــاید بیشــتر از بــرادر ،چــون آدم بــرادرش را خــودش انتخـــاب

نمیکند ،حال آنکه او و ژان کلـود بـه ارادهی خودشـان ایـن پیونـد برادرانـه را شـکل

داده بودند.

امــا چنــد مــاه قبــل ،هنگــامی ک ـه پــس از مــدتها فک ـر ک ـردن بــاًخره تصــمیم

گرفت برای همیشه به ایران برگردد دیگر نه آن نوجوان هراسان بود و نه اندوه دور ی

از خو یشاوندان آزارش میداد .سالها بود که به زندگی در غربـت عـادت کـرده بـود
ً
و خیلی آسان با شرایط کنار میآمد و عمال هم توانسـته بـود خـود را بـا محـیط وفـق
ً
ً
دهد ،ولی روحا احساس غریبگی میکرد و تدر یجا به این ی ین رسیده بود کـه اگـر

تا آخر عمر هم در آن دیار بماند باز از آن احساس خـالص نمیشـود .یـاد لح ـهای
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افتــاد کـه تلفنـی بــه مــادرش خبــر داد خیـال دارد بــه ایـران برگــردد و بمانــد .مــادرش
ب در ی ذوقزده شد که چند لح ه ربانش بند آمد و بعد دو سه بار او را قسـم داد تـا

مطمئن شد این موضوع را از رو ی شوخی و محض خنده نمی گو ید .بعد که کمی

آرام گرفت ،یکهو و بیم دمه پرسید «ببینم تو پر یا یادته؟ دختر وسطی مستوفی رو

میگم .اًن واسهی خودش خانومی شده .خوشگل هم هست .تو هم باًخره باید

سر و سامون بگیری ،مگه نه؟»

حــاً حاف ــهاش بــه دورهــا رفتــه بــود ،بــه آخــرین روزهــای قبــل از ســفرش بــه

سوئیس .دخ ـ ـ ــتربههی چشم و ابرو مشکی ًغر و رنا پر یدهای را بـه یـاد مـیآورد

که در حیاطی بزرگ قاطی بهـههای همسـن و سـالش میدو یـد و پـدرش می گفـت
«سنجر حواست به نامزدت باشـه .مواظـ

بـاش یـک وقـت نخـوره زمـین .مواظـ

بــاش کس ـی اذیت ـ ـ ـ ـ ــش نکنــه » .ی ـا در روز ی دیگــر و جــایی دیگــر پــدرش می گفــت

«ســنجر نــامزدت رو ببــر واســش آب نبــات بخــر » .و او از اینک ـه مراق ـ

و حــامی آن

دختر کوچولو باشد لذت میبرد؛ احساس غرور میکرد .این صحنهها کـه سـالها

بود ته ذهنش مدفون شده بودند از اعماق به س ـ ــطح میآمدنـد و گذشـتهی دور را

بــه آین ــدهی نزدیــک ،کـ ـه نشســته در هواپیم ــا بــه سو یـ ـ ـــش پـــرواز مـــیکـــرد ،پیونـــد

میزدند .از خودش پرسید «حاً پر یا چه شکلی شـده؟» ه ـیچ جـور نمیتوانسـت
مجسمش کند.

یــاد لح ــهی خــداحاف ی در فرودگــاه ژنــو افتــاد .ف ــط ژان کلـــود و نـــامزدش،

مونیک ،و پدر و مادرش ،آقا و خانم ونسان ،برای بدرقهاش آمده بودند .وقتـی قبـل

از رفــتن بــه ســالن ترانز ی ـت بــرای آخــرین دفعــه ژان کلــود را ب ــل ک ـرد ،او درحالیک ـه
قطره اشکی گوشهی چشمش جمع شده بود در گوشش گفت «ببینـیم کـدوممون

رودتر متاهل میشو یم! » روز قبلش قضیهی پر یا و قـول و قـرار پدرهایشـان را بـرایش
تعر ی ـف کــرده بــود و ژان کلــود بــا تعجــ

و وحشــت پرســیده بــود « یعنـــی تـــو اًن

مجبــور ی بــا اون دختــره عروسـی کنـی؟» و ســنجر بــا خنــدهای بلنــد خیـال دوســت

صمیمی و قدیمیش را راحت کرده بود و گفتـه بـود « اون قضـیه ف ـط یـک شـوخی
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ً
بامزه بود و بس .اًن کسی حتی فکرش رو هم نمیکنه .اصال شاید جز پـدر و مـادر
خــودم و پــدر ومــادر پر ی ـا کس ـی ای ـن موضــوع ی ـادش نباشــه ».ســنجر ،ک ـه تمــام آن

ســالها در ســوئیس هرگــز از ن ــر عــاطفی پایبنــد کس ـی نشــده بــود ،ا کنــون از خــود
میپرسید « قراره به همین رودیها پایبند بشم؟»

نرگس خ ـ ــانم قدم به اتاق پر یا گذاشت و وقتی دید او رو ی تخت لم داده و مجلـه

میخواند گفت" :تو که هنوز لباس نپوشیده ای .معطل چی هستی؟ پاشو رختت
رو عو

کن و یک دستی به صورتت بکش".

پر یا بیآنکه از جایش بجنبد جواب داد" :من که گفتم نمیام".
صدای اعترا

مادرش بلند شد" :نمیام چیه؟ ...لوس باز ی درنیـار! بهشـون

برمی خوره .میخوای آبرومون رو ببری؟"
ً
پر یا لجوجانه گفت" :واسه چی باید بهشون بر بخوره؟ اصال چه مناسبتی داره

من واسهی است بال سنجرخان بیام فرودگاه؟ مگه همباز ی بهگیام بوده یـا تـوی

این مدت مدام با همدیگه نامه نگار ی داشتهایم؟"

نرگس با درماندگی دستهایش را رو بـه آسـمان بلنـد کـرد و نالیـد" :بخـدا ایـن

دختــر تــا مــن رو دق نــده راحــت نمیشــه! ...نمـیدونم بــه کــی رفتــه کـه ایـن جــور ی
سرتق شده".

لحنش را مالیم کرد و با التماس گفت" :حاً اگه محض خاطر مامانـت بلنـد

بشی بیای ،چی ازت کم میشه؟"

صدای آقای مسـتوفی از اتـاق ب لـی بلنـد شـد" :نـرگس کـار یش نداشـته بـاش.

اگه دلش نمیخواد بیاد ،اصرار نکن".

خانم مستوفی غرولندکنان از اتاق پر یا بیـرون آمـد و چشـمش بـه جمـال دختـر

ک ـوچکش پو پ ـک روشــن شــد ک ـه لبــاس پوشـیده و عطــرآ گین بــه نـ ـ ـــردهی راهــرو ی
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طب ــهی بــاً تکی ـه داده بــود و بــا دی ـدن مــادرش سرخوشــانه گفــت" :عوضــش مــن
حاضرم".

نرگس خانم به او تشر زد" :بیخود حاضری! ...تـو میخـوای بیـای چـی کـار؟...

مگه فردا مدرسه ندار ی؟ ...تـا از فرودگـاه برگـردیم خونـه شـده چهـار پـنا صـبح...
جالبه واً! اونی که باید بیاد ،نمیاد .اونـی کـه ًزم نیسـت بیـاد ،قبـل از همـه آمـاده

است .کار دنیا برعکس شده بخدا!"
ل

پوپک ،که با وجود شانزده سال سنش هنوز رفتارهـای کودکانـه داشـت ،فـور ی

ورچید و گفت" :اگه از دست پر یا عصبانی هستید چرا تالفیش رو ســر مـن در

میار ید؟"

نــرگس خــانم بــا ک ـا خل ـی جــواب داد" :تالفی ـ ـ ــش رو ســر تــو درنمی ـارم .ف ــط

میخــوام بــدونم میخــوای بیـای کـه چـی بشــه .هـیچ واجـ
فرودگاه اومدن از درس و مدرسهات ع

بمونی".

نیســت کـه بــه خــاطر

بعد با لحنی تمسخرآمیز و عصبی پرسید" :نکنه تو همباز ی سنجر بـودی و مـا

خبر نداشتیم!"

پوپک با دلخور ی ر یرل

رو به دست سارا برسونم".

جواب داد" :همباز ی سنجر نبودم .باید یـک چیـزی

"بدهش به من .خودم میدمش به سارا".

پوپک با دستپاچگی و تته پته کنـان گفـت" :ف ـط ایـن نیسـت .بایـد کمکـش

هم بکنم".

نرگس خانم کنایه آمیز پرسید" :نکنه قراره شما دوتـا امشـ

شادبخت باشید!"

مبصـر فامیلهـای

پوپک ،ب ض آلود ،گفت" :چ در گیر میدید مامان! ...ا گـه مـیگم ًزمـه بیـام،
ً
خ ًزمه دیگه .همـین دوسـاعت پـیش سـارا واسـم اسام اس فرسـتاد کـه حتمـا

بیام".
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باز صدای آقای مستوفی بلنـد شـد و ایـن بـار بـه کمـک تـه ت ـار یش آمـد" :یـک
که هزار ش

نیست! ...بذار بیاد".

نرگس خانم ر یرل

غر زد" :سعید ،تو همهاش اینها رو لوس میکنی".

امــا کوتــاه آمــد .پو پ ـک ظــاهرش نشــان نمـیداد ول ـی خیلـی ذوق ک ـرده بــود و از

خوش ــحالی در دلاش قن ــد آب میش ــد .س ــارا در پیـ ـامکش نوش ــته بـــود «امشـــ

همهی کس و کارمون میآیند فرودگاه .یک عالم سوژه دار یم .مبادا نیایی!»

برخالف بدرقهی سنجر که خلوت و خودمانی بود ،بیشتر ارپنجاه نفر به پیشوازش

آمده بودند :تمام عموها و داییها و خالهها و عمهها و دخترعموها و پسـرعموها و

پسرخالهها و پسرداییها و دختر خالهها و دخـتر داییها -بعضی هایشان بـا زن و

شوهر و بهه هایشان -و ...حتی خو یشاوندان دورتر .سـپیده ،خـواهر بـزرگ سـنجر،

و شــوهرش ،پرو ی ـز ،کم ـی دیرتــر از ب ی ـه بــه فرودگــاه رس ـیدند .و ی ـدا خــانم هم ـین ک ـه
ً
چشمش به دختر و دامادش افتـاد ،فـورا و قبـل از آنکـه جـواب سالمشـان را بدهـد،

پرسید" :بههها رو چی کار کردید؟"

ســپیده جــواب داد" :گذاشتیمشــون پــیش مامــانی ( من ــورش مادرشـــوهرش

بود) .واسه همین ان در دیر رسیدیم".

بعــد از لح ــهای مکــث ،آهــی کشــید و اضــافه کــرد" :خــدا کنـــه ر یـــاد آتـــیش

نسورونن! ...پرو یز بهشون قـول داده ا گـه رود بگیرنـد بخوابنـد ،یـک جـایزهی خـوب

واسشون میخره".

پرو یــز خنــده کنــان گفــت" :پاهاشــون رو کـرده بـودن تــوی یــک کفــش کـه ماهــام

میخواهیم بیآییم فرودگاه دایی جون رو ببینیم".

سپیده گفت" :فس لیها واسه من دایی شناس شدهاند!"

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

بخش یکم :یک □
و یــدا خــانم ،کــه خیلــی احساســاتی بــود ،بــا لحنــی پــر محبـــت گفـــت" :آو،

قربونشون برم! ...خ  ،میآوردینشون!"

سپیده و پرو یز ،همصدا ،گفتند" :فرودگاه را میذاشتند رو ی سرشون!"

افش ـین و رام ـین ،دو قلوهــای ســپیده ،چهــار ســاله شــان بــود و خیل ـی ســالم و

سرزنده و پر جن

میرفتند.

و جوش و شیطان بودند و به قول قدیمیها دیــــوار راسـت را بـاً

بیشتر از یک ساعت بود که هواپیمای سنجر بـه زمـین نش ـ ــسته بـود .چنـدتا از

است بال کنندهها چسبیده به دیوار شیشهای با نگاههای جسـتجوگر مسـافرانی را

میپاییدنــد کـه چمــدان و ســا ک بــه دســت یـا درحــال هــل دادن چــرو دســتیهای

مخصــوص حمــل بــار از گمــرک بی ـرون میآمدنــد .پو پ ـک و ســارا کم ـی دور از ب ی ـه

ایســتاده بودنــد ،پــچ پــچ مـیکردنــد و ر یـز میخندیدنــد ،بیآنکـه از ســـــــــالن ورودی

مسافران چشم بردارند .اولین کسی هم که سنجر را دید سارا بود و بـا فر یـادی بلنـد

ب یه را خبر کرد:

"داداشم اومد!"
ً
ت ریبا همهی فامیل یکهـو بـه طـرف دیـوار شیشـهای هج ـ ـ ـ ـ ــــوم بردنـد .بعضـی

هایشـ ــان سـ ــرک م ـ ـیکش ـ ـیدند ،بعض ـ ـی دیگـ ــر گردن ـ ـ ــشان را بـ ــه چــــپ و راســــت

میچرخاندنــد .کنجک ـاو بودنــد ببیننــد ســنجر بعــد از ایـن همــه ســال چــه ش ـکلی

شده .بین مسافرها او را جستجو میکردند.
یکی گفت" :ماشاً چه قدی کشیده!"
"چ در هم خوش تیپ شده".

"خیلی هم شیک پوشیده".

"بیخود واسهی سوغاتی به دلتون صابون نمالید .ف ط با یک چمدون کوچولو

آمده" .
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نــرگس خــانم کـه از قافلــه ع ـ

مانــده بــود و هنــوز نتوانســته بــود دامــاد آینــدهی

احتمـالیش را ببینــد بــا فشــار آرناهــا از بـین جمعیـت راه بــاز مـیکـرد و بــه رور جلــو

میرفت و یک بند با صدای بلند میپرسید:
"کو؟ کجاست؟"

هم ـ ـ ـ ـین که سنجر پایش به بیرون رسید خـود را در آغـوش مـادرش دیـد کـه بـه

پهن ــای صـ ـ ــورتش اشـ ـک ش ــوق میر یخ ــت .م ــادر و پس ــر یکـ ـدیگر را بوســـه بـــاران

مـ ـیکردن ــد ،بیآنکـ ـه هیهکدامش ــان بتوانن ــد کلم ــهای ب ــه ر ب ــان بیآورنـــد .آقـــای
شــادبخت ،بــا حــالتی من ل ـ  ،در چنــد قدمیشــان ایســتاده بــود و ل ـ

می گز ی ـد و

ســعی م ـیک ـرد بــر خــود مســلط باشــد و نگــذارد یکبــاره بــه گر ی ـه بیافتــد و اش ـکش

سرار یر شود.

وقتی سنجر بـاًخره از آغـوش مـادرش بیـرون آمـد ،بـین باروهـای پـدرش جـای

گرف ــت و هم ــان موق ــع ب ــود کـ ـه منص ــور ش ــادبخت دیگ ــر نتوانس ــت بـــیش از ایـــن

خــوددار ی کنــد و یکدفعــه ب ضــش ترکی ـد و عنــان احساســاتش را از دســت داد و،
بـ ـ ــرخالف اراده اش ،تمــام محبت ـی را ک ـه در دل داشــت در قال ـ

کلمــات بی ـرون

ر یخت .همه متاثر شدند و چند تا از زنهای فامیل اشکشان در آمد و این غلیـان
عاطفی دوباره و یدا خانم ،مادر سنجر ،را به گر یه انداخت؛ این دفعه بیصدا.

همان موقع ،سارا جلو آمد و ،با لحنی شوو و شنا وشـ ـ ـ ـکلکی بامزه ،خنـده

کنــان ،بــه مــادر و قــوم و خو یشهــای گر ی ـانش تشــر زد" :چــه خـ ـ ـ ـ ــبرتونه آب غــوره
گرفتهاید؟ حاً خوبه داداشم برگشته! اگه میخواست بره چـ ـ ـ ـی کار میکردید؟"

بعد خود را در ب ل بـرادرش رهـا کـرد و همـدیگر را بوسـه بـاران کردنـد .چنـد نفـر

خندیدند و حال و هوا عو

شد و رنا شادی به خود گرفت.

وقت ـی ســنجر ،ســپیده را بــه آغــوش کش ـید ،گونــهاش از اش ـکتر شــد .ســپیده

خواست حرفی بزند ولی ب ض ،صدایش را در گلو شکست.

ســپس ،نوبــت بــه فامیلهــا رسـید .پســرهای فامیـل ،کـه او محــض نمونــه یــک

کدامشان را هم به قیافه نمیشناخت ،تند تند خودشان را معرفی میکردنـد و او را
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ب ــل مــیکردنــد و بــا او روبــ ـــوسی مــیکردنــد و دخترهــای فامیــل هـــم اسمشـــان را

می گفتن ــد و ب ــه او خ ــوش آم ــد می گفتن ــد .س ــنجر گـ ـیا و به ــت زده بـــود و نگـــاه

ســرگردانش می ـان آن چهرههــای ناآشــنا میچرخیـد و بــا کنجکـاو ی ســعی مـیکـرد

حدس بزند کدامشان ممکن است پر یا باشد .اما نشنید کسی خود را به ایـن اسـم

معرفی کند.

ف ــط دختــری همســن وســال خــواهر ک ـوچکش ،ک ـه ازچشـــمهــایش شـــیطت

میبار یـد ،بــا چهــرهای بشــاش گفــت" :مــن پــوپکم .بهتــرین دوســت ســارا ،و خــواهر

کوچیکهی پر یا".

کلمهی پر یا را کشـدار بیـان کـرد و لبخنـد معنـی دار ی هـم چاشـنی جملـهاش

کرد.

مسن ترها میدان را برای جوانها خالی کـرده بودنـد و گوشـهای منت ـر ایسـتاده

بودند تا نوبت به آنها برسد .باًخره سـنجر بـه جمـع آنهـا پیوسـت و از چشـمهی
لطف و مهربانیشان که این همه سال از آن محروم مانده بود سیراب شد.

بــاًخره بعــد از یــک ســاعت روبوس ـی و خــوش و بــش و احوالپرس ـی ،رضــایت

دادنــد از هــم جــدا شــوند و دیـدار مفصــل را بگذارنــد بــرای ســر فرصــت و در جــایی
مناس  .سنجر ،همراه پدر و مادرش و سارا راهی منزل شدند و ب یه هم رفتند.

در راه برگشــت ،هــر چهارنفرشــان ســا کت بودنــد ،انگــار از بــس حــرف و صــحبت

داشــتند نمیدانســتند از کجـا شــروع کننــد .ســنجر ،کـه هنــوز از آن حالــت شــوق و
هیجــان بیــرون نیامــده بــود ،رو ی صــندلی جلــوی اتومبیــل ،ب ـــل دســـت پـــدرش

نشسته بود ،که چرت زنان رانندگی میکرد .سـارا ،لمیـده کنـار مـادرش ،آرام و قـرار
نداشت و دلش میخواست هزار چیز بگو ید و هزار چیز بپرسد.
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س ـ ــوالی ذهن سنجر را مش ول کـرده بـود امـا خجالـت مـیکشـید آن را بـه ربـان

بیآورد .و یدا خانم ،مبل اینکه فکر او را خوانده باشد ،ناغافـل گفـت" :دیدیـد پر یـا
نیومد؟ ...دختره از همون اول کار طاقهه باً گذاشته!"

آقای شادبخت ،خمیازه کشان ،خندید و گفت" :قرار نبود هنوز هیهی نشده

مادر شوهر باز ی دربیار ی!"

و یدا از عکس العمل شوهرش به خنده افتاد و موضوع را به شوخی برگزار کـرد:
ً
"اتفاقا باید از همین اًن تمرین کنم که دستم راه بیفته".
سارا پرسید" :میشه من هم از حاً تمرین خواهرشوهرباز ی بکنم؟"
همه به صدای بلند خندیدند.

منصور شادبخت گفت" :تحویل بگیر ید ،سرکار خانوم! مادر باید ایـن جـور ی

سرمشق دخترش بشه؟"
و یـ ـدا ب ــا اعت ــرا

ج ــواب داد" :چ ــرا س ــر چیـ ـ ـ ـ ـ ــزهای دیگ ــه از مـــن سرمشـــق

نمی گیره؟"
ً
ســارا فــورا گفــت" :مــن ف ــط خوبهــا و درشــتهاش را ســوا م ـیک ـنم ،مامــان
خانوم!"

آقای شادبخت ،برای آنکه موضوع را عو

دلیلی نداشت پر یا بیاد!"

کند ،گفـت" :از شـوخی گذشـته،

و یدا پرسید" :پس چرا پوپک اومده بود؟"

سارا ،به جای پدرش ،جواب داد" :پوپک محض گل رو ی من اومده بود!"

سنجر ،با اشتیاق و خنده کنان گفت" :قربون گل رو ی خواهرکوچولوم برم!"

و یدا گفت" :خ  ،باًخره سنجر مـا کـی بایـد چشـمش بـه جمـال پر یـا خـانوم

روشن بشه؟"

منصور ،که لحنش نشـان مـیداد از کنایـههای همسـرش کمـی دلخـور اسـت،

گفــت" :ســعید ،همــهمون را پــس فــردا ش ـ

سپیده و پرو یز هم بیآیند".

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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و یدا ،با خنـده گفـت" :طفلـک مامـان پرو یـز! خـدا کنـه امشـ

سرش نیاورده باشن که تا ابد از مادربزرگ بودن پشیمون بشه".

دوقلوهـا بالیـی

تا چند دقی ه بعد که به منزل رسیدند ،دیگر کسی حرفی نزد.

همین که سنجر چشمش به خانهی پدر یش افتاد یکهو دلش لرر یـد .تـا قبـل از

ســفر بــه ســوئیس ،تمــام ســالهای زنــدگیش را آنجــا گذرانــده بــود و در ایـام غربــت،
بخص ـ ـ ــوص س ــالهای اول ،بارهـــا خ ــواب آنجـــا را میدیـ ـد .ایــــن خانـــه همــــهی

خاطرههای شیرین بهگی را برایش زنده میکرد؛ همـین طـور خاطرههـای تلخـی را

که آنها هم ،با گذشت زمـان ،کـم کـم شـیرین و دلپـذیر جلـوه مـیکردنـد .آن خانـه
بــرایش م هــر تمــام شــادیهای کـودکی بــود .حــاً بــه ن ــرش خیلـی بزرگتــر از قبـل

میآمد .در م ایسه با آپارتمان ن لیاش در ژنو ،خانهی پدر یش قصر بود.

آقای شادبخت ،که ماشین را در پارکینا گذاشته بـود ،بـا مشـاهدهی پسـرش

که چمدان به دست محو تماشای خانه بـود ،پرسـید" :معطـل چـی هسـتی؟ بـرو یم
داخل".

سنجر ر یرلبی گفت" :هرچی نیگاش میکنم از دیدنش سیر نمیشم".
و یدا گفت" :تو که ان در اینجا را دوست دار ی ،خ

چرا رودتر نیومدی؟"

ســنجر ،بیآنک ـه چشــم از نمــای منــزل بــردارد ،همــان طــور ر یرلب ـی جــواب داد:

"ًبد موقعش نشده بود".

سارا گفت" :ماشاً داداش جونم حسابی فیلسوف شده!"

و غش غش خندید و ب یه هم از خندهی او به خنده افتادند .سـنجر بلنـدتر از

همه.

چون هیهکدامشان دلش راضی نمیشد بالفاصله به بستر بـرود ،و یـدا چـایی

دم ک ـرد و دور همــه نشســتند بــه گــپ زدن .از ای ـن شــاو بــه آن شــاو میپر یدنــد و
موضوعی را نیمه تمام رها میکردند و سراغ موضوعی دیگر میرفتند.
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عطــر چــایی در مشــام ســنجر پیهی ـد و او را سرمســت ک ـرد ،انگــار همــراه ای ـن

رایحه به گذشتهها میرفت .وقتـی اولـین جرعـهی چـای را نوشـید ،بـه ن ـرش آمـد
معجونی جادو یی است و خوش طعمتر از آن در دنیا پیدا نمیشود.

باًخره ،حدود ساعت پنا صبح ،منصـور گفـت" :بسـه دیگـه .وقـت واسـهی
ً
حــرف زدن ر ی ـاده .ای ـن بهــه کل ـی ســاعت تــوی هواپیمــا بــوده .اًن حتمــا داره از

خستگی از پا میافته .بلند بشید برو یم بخوابیم".
سنجر پرسید" :من کجا باید بخوابم؟"

مادرش با مهربانی جواب داد" :خ  ،معلومه ،عزیز دلم .توی اتاق خودت".

هنگامی که سنجر قدم به اتاق قدیمیش گذاشت و دید هنوز بـه همـان شـکل

پانزده سال قبل دست نخورده مانده است ،احساس کرد هرگز از ایران نرفته؛ تمـام
ایامی که در سوئیس گذرانده بود به ن رش خـواب و خیـالی ُپـرتالطم آمـد کـه حـاً
باید آن را به صندوقهه خاطرهها میسپرد.
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دو
نرگس خانم ظـرف سـاًد را در یخهـال گذاشـت و بـه نشـانهی رضـایت لبخنـد زد

چون دیگـر کـار ی نمانـده بـود کـه بـرای تـدارک شـام آن شـ

انجـام دهـد و حـداقل

یک ساعت فرصت داشت تا به سر و وضع خودش برسد .از آشپزخانه بیـرون آمـد

و از پلههای داخلی باً رفت.

هنگــام عبــور از کنــار اتــاق پر یـا بــه داخــل ســرک کشـید .دختــرش جلــوی کمــد

لباس ایستاده بود و معلوم بود هنوز مردد است برای مهمانی آن شـ

سنگینی نگاه مادرش را حس کرد و سر برگرداند.

چـه بپوشـد.

خنده کنان گفت" :خسته نباشید .پخت و پز تموم شد؟"

"سالمت باشی .آره همه چیز آمـاده اسـت .ف ـط یـادت نـره کـه یـک سـر سـوزن

هم بهم کمک نکردی!"
ً
"عمدا دست به سیاه و سـفید نـزدم .چـون ا گـه یـک پیـاز هـم پـا ک مـیکـردم یـا
ً
یک ذره روغن هم توی ماهیتابه میر یختم ،بعدا جلوی مهمونها پـز میدادیـد کـه

«پر یـا جــون تــوی پخــتن غــذاها خیلـی بهــم کمـک کـرد» یـا می گفتیـد «ایـن خــورا ک

دست پخت پر یاست » و اونا هم مجبور میشدن الکی یا راستکی تعر یـف کـنن و
جناب سنجر خان هـم خـودش را موظـف میدیـد ،بـه رور هـم شـده ،یـک خـروار از
ً
غذایی که مبال شاهکار آشپزی من بود بخوره"...
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نــرگس خــانم بــا بیحوصــلگی حــرفش را قطــع کـرد" :مــن کـه از پــس ربــون تــو بــر

نمیام .حـاً تـوی آشـپزی کمکـم نکـردی عیبـی نـداره ،ولـی تـرو خـدا بـا مهمونهـا،
بخصوص با سنجر ،گوشت تلخی نکن! ...یک جور ی نشـه جلوشـون خجـالتزده

بشیم .هرچی باشه سعید دوست چندین و چند سالهی باباته".

سر این یکی موضوع هم پر یا توپش حسابی پر بود و گفت" :خاطر جمع باشید

نه بهشون اخم میکنم نـه بـه کسـی چشـم غـره مـیرم .امـا توقـع هـم نداشـته باشـید

بشم قند و عسل و ربون بریزم و بیخودی قربون صدقهی مـادر شـوهر و خواهرشـوهر

احتمالیم برم!"...

مکـ ـث کوت ــاهی کـ ـرد ت ــا نف ــس ت ــازه کن ــد و ،ب ــا لحنـ ـی کنایـ ـهآمیـــز ،ادامـــه داد:

"نمیفهمم یعنی ان در توی این خونه جا تنـا کـردهام کـه ایـن همـه عجلـه دار یـد
َ
رودتر از ش َرم خالص بشید!؟"
ً
نرگس که از جملهی آخر دخترش عمی ا من ل شده بـود ،بـا صـدایی لـرزان،
جواب داد" :الهی من قربونـت بـرم! ...ایـن چـه حرفیـه کـه میزنـی؟ ...تـو اگـه صـد

ساله دیگه هـم اینجـا بمـونی ،جایـت رو ی تخـم چشـم مـن و باباتـه! ...ولـی خـ ،
دختر َدمبختی و من هم مبـه هـر مـادر ی آررو دارم کـه ببیـنم بهـههـام سـر و سـامون
گرفتهاند ...سنجر هم به ن رم جوون برازندهای اومده"...

پر یـ ـا ب ــه نش ــانهی بیاعتن ــایی ش ــانه ب ــاً ان ــداخت و گف ــت" :مبـــارک هرکـــی

قسمتشه باشه!"

نرگس ،درحالیکه بـا تحسـین سـراپای دختـرش را برانـداز مـیکـرد ،گفـت" :اون

مــوقعی ک ـه قنــداقت م ـیک ـردم ه ـیچ نشــون نم ـیدادی ان ــدر چمــوش و خی ـرهســر

باشی".

و غش غش خندید.

پر یا هم خنده کنان جواب داد" :آخـه اون موقـع شـما هـم نمیخواسـتید از ر یـر

سنا هم شده واسم شوهر پیدا کنید! ...راستی ،از حاً بگم :مـن چـایی نمیـارم

آ! نمیخوام یک وقت خیال کنن اومدهاند خواستگار ی".

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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بخش یکم :دو □
نرگس موضوع را عو

کرد و پرسید" :حاً چی میخواهی بپوشی؟"

پر یا جواب داد" :هنوز تصمیم نگرفتهام " و با کرشمه اضـافه کـرد" :ولـی نگـران
ً
نباشـید! یــک چیـزی میپوشــم کـه حتمــا دل خواســتگار از فرنــا برگشــته رو ببــره.
شما هم عو

جر و بحث با من بهتره ببر ید به سر و لباس خودتون برسید".

"مگه میخوان منو بپسندند؟"

پر یا به تصویر دلربایش در آینه خیره شده بود که صدای زنا در به گوش رسید.

درهمانحال که از جا برمیخاسـت ،بـا خـود گفـت «بـرم ببینـــم ایـن شـازده پسـر

چه تحفیهای!"

همزمــان بــا ورود آقــا و خــانم شــادبخت و ســنجر و ســارا بــه سرســرا ،پر ی ـا هــم از

پلــهها پــایین آمــد .خــانوادهی شــادبخت دســت خــالی آمــده بودنــد تــا بــه قــول و یـدا

«خودشون رو ر یادی مشتاق نشان ندهند» .

سنجر ف ط لح های کوتاه پر یا را نگاه کرد که پیراهن نـارنجی بلنـد و گشـادی

بــا ن ــوش ســفید بــه تــن داشــت و شــال ســفیدی هــم بــر گیســوان انبــوه و س ـیاهش

انداخته بود .در دل گفت « خوشگل بودنش رو راست گفتهانـد .بـا اینکـه لباسـش

گشاده ،اما معلومه خیلی ترکهای و ظر یفه".

پر یـا هــم ر یرچشــمی ســنجر را برانــداز کـرد کـه پیـراهن ســه دکمــهی راه راه ررد و

سرمهای پوشیده بود و یک شلوار جین آبـی روشـن .قامـت بلنـد ،شـانههای پهـن و

سبیل بار یکی که چهرهی مردانهاش را جذابتر میکرد از نگاهش پنهان نماند.

وقتی آن دو به چند قدمی هم رسیدند و سالم و احوالپرسی و از آشـنایی بـاهم

ابراز خوشوقتی کردند ،رایحهی تلخ و سرد اودوکلن خوش بوی سنجر به مشام پر یـا

رسید و رایحهی تلخ و گرم عطر دخترجوان شامهی سنجر را نوازش داد.
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کمی بعد از اینکه مهمانهـا در سـالن پـذیرایی جابجـا شـدند ،نـرگس برایشـان

شربت آلبالو آورد.

مــوقعی ک ـه بــه ســنجر شــربت تعــارف م ـیک ـرد پرس ـید" :شــما ک ـه شــربت آلبــالو

میخور ید؟ " و اضافه کرد" :خونگیه".

سنجر ،همین که اولین جرعه را با لذت نوشید ،گفت" :طعم ایـن شـربت منـو

یـاد قــدیما و بهگیهــا میانــدازه و یــک عــالم احســاس گمشــده و فرامــوش شــده رو
توی وجودم بیدار میکنه".

لحن کالمش به ن ر پر یا ساده و صمیمی و توام با دلتنگی آمد.

آقای مستوفی پرسید" :اونجا از این چیزها پیدا نمیشه؟"

سنجر جواب داد" :تـوی م ازههـا محالـه؛ تـوی خونـهی ایرانیهـا ،شـاید .البتـه

اگه عرضهاش را داشته باشن که شربتی به این خوشمزگی درست کنن".

نــرگس ،ک ـه از ای ـن تعــارف غیرمنت ــره دســتپاچه شــده بــود ،بیاختی ـار گفــت:

"چشماتون خوشمزه میبینه!"

همه زدند ر یر خنده ،جز پر یا که چهرهاش همهنان خشک و سرد و بیاعتناء

باقی ماند.

انـدکی بعـد ،پو پـک بـا سـینی چـایی وارد اتـاق پـذیرایی شـد و بعـد از اینکـه بـه
ً
همه چایی تعارف کرد ،ب ل دست سارا نشست .پچ پچ هایشـان فـورا شـروع شـد.

و یدا کنار نـرگس و پر یـا یـک سـمت پـذیرایی نشسـته بـود و مردهـا در سـمت دیگـر.
ً
سنجر و پر یا نگاهشان را از هم میدزدیدند؛ انگار ،اصال یکدیگر را نمیدیدند.

سعید مستوفی راجع به سوئیس و زندگی در آنجـا از سـنجر میپرسـید و او هـم

بیآنکـه پرگــویی کنــد مودبانــه جــوابش را مـیداد .خیلـی راحــت و خونســرد بــه ن ــر

میرسید .کمـی کـه گذشـت ،و یـدا و نـرگس هـم حرفهـای زنانـه را رهـا کردنـد و بـا

آقای ـان همصــحبت شــدند .پر یـا ســا کت بــود .ســنجر یــک بــار هــم ســعی نکـرد ک ـه
ً
مخاطبش پر یا باشد .ظاهرا او هم وارد باز ی بیاعتنایی شده بود ،چــــون چنـد بـار
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موضوعهای بـامزه را خطـاب بـه پو پـک تعر یـف کـرد و باعـث شـد کـه دختــــــــرهای
نوجوان هم از خیر صحبتهای درگوشی بگذرند و توجهشان را به او بسپارند.

چند دقی ه از هشت و نیم گذشته بـود کـه بـاًخره سـپیده و پرو یـز هـم آمدنـد.

بابــت تاخیرشــان عــذر خواســتند؛ عذرشــان موجــه بــود چــون دوقلوهــا را بــه منــزل
مادربزرگشان برده بودند.

نرگس گفت" :خ  ،افشین جون و رامین جون رو هم میآوردیـد اینجـا .بخـدا

دلم واسشون یک ذره شده!"

پرو یز گفت" :اگه اون ووروجکها را میآوردیم ،دیگه امش

خونه رو میذاشتن رو ی سرشون!"

آرامش نداشـتیم.

سـنجر گفـت" :مـن کـه هنـوز ایـن خواهرزادههـای مامـانیم رو ،کـه ان ـدر همــه از

شیطونی هاشون حرف میزنن ،ندیدهام و خیلی مشتاقم رودتر ببینمشون".
پرو یـز ،بـا لبخنـدی موذیانـه ،گفـت" :ایشـاً ،فـردا شـ

کـه اومـدی خونـهمون و

صابونشــون بــه تنــت خــورد ،از اشــتیاق میافت ـی و از دایــی جــون بــودن اســـتعفاء

میدی!"

پشت بند این حرف قه هه سر داد.
فر یاد اعترا

سپیده بلنـد شـد" :تـو هـم دیگـه ر یـادی شـلوغش مـیکنـی .یـک

جور ی حرف میزنی که اگه کسـی ندونـه خیـال مـیکنـه پسـرهام ،دور از جونشـون،

دیو دوسر هستند".

پرو ی ـز ،بــا نگــاه عاقــل انــدر ســفیه ،فیلســوفانه ســر جنبانــد و گفــت" :ش ـ

دراز

است و قلندر بیدار".
ً
بعد ،انگار دید هوا پس است ،چون فورا اضافه کـرد" :البتـه از حـاً مـیگم ،هـر
خالفی ازشون سر زد ،بدونید که به باباشون رفتهاند".
و دوباره غش غش خندید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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ســنجر ،ک ـه پرو ی ـز را درســت نمیشــناخت و بــا اخالقــش آشــنا نبــود ،آن ش ـ

فهمید که آیزنهاش چ در بذله گـو و خـوش صحب ــت و شـوو طبـع و مجلـس گـرم

کن است.

سفره شام بـه راسـتی بسـیار رنگـین بـود و چنـدین جـور خـورش و پلـو و خـورا ک

مختلف بر آن خودنمایی میکرد ،که همگی شان هم صد البته ایرانی بودند.

مــوقعی کـه ســنجر بــا اشــتها فســنجان میخــورد ،یکدفعــه پو پـک خطــاب بــه او

گفت" :آقا سنجر ،میشه یک چیزی ازتون بپرسم؟"

سنجرشتابزده ل مهاش را فروداد و با مهربانی گفت" :معلومه که میشه".

"چطوره که شما بعد از این همه سال که خارج بوده ایـد ،ان ـدر خـوب فارسـی

حــرف میزنیـد ،ولـی بعضـیها کـه دو -ســه ســال بیشــتر خــارج نبــوده انــد ،فارسـی

یادشون میره و لهجه شون عو

میپرونند؟"

میشه و توی هر جملـه چنـدتا کلمـهی انگلیسـی

ســنجر دســت از خــوردن کش ـید و خیل ـی آرام و شــمرده جــواب داد" :مــن فک ـر

م ـیک ـنم اونــایی ک ـه ر بــون مــادر ی یادشــون می ـره ،خودشــون میخواهنــد ک ـه ربــون
مادر یشون رو فراموش کنند یا وانمود میکنند که فارسی یادشون رفتـه چـون خیـال

مـیکننــد یــک جــور افتخــاره؛ وگرنــه ر بــون مــادر ی چیـزی نیســت کـه فرامــوش بشــه.

البته خود آدم هم باید برای حف ـش یـک ذره بـه خـودش زحمـت بـده ،بخصـوص

ا گــه مبــه مــن ر یـاد بــا ایرانیهــا در تمــاس نباشــه .یــک راهــش اینــه کـه تــا جــایی کـه

میتونه و فرصت داره کتاب به فارسی بخونه".

ض ــمن ص ــحبت س ــنجر ،پر یـ ـا ،کـ ـه ر یرچش ــمی او را میپاییـ ـد ،چنـــد دفعـــه

سنگینی نگاهش را حس کرد ولی یک بار هم نتوانست غافلگیرش کند.

پوپک به پرسشهایش ادامه داد" :شما خیلی کتاب به فارسی میخوندید؟"

"گاهی وقتا آره .اما از هفت هشت سال پیش به این طرف موضـوع رو جـدیتر

گرفتم و شروع کردم ًاقل ماهی یک غزل از حافظ حفظ کنم"...
"حاً چند تا غزل حفظ هستید؟"
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"هشتاد و سه تا".

آقای مستوفی با تعج

و تحسین گفت" :آفرین! ماشاً به این همت!"

نـرگس بــه پو پـک گفــت" :ان ــدر ســنجر جــون را بــه حــرف نگیـر ،بــذار شــامش رو

بخوره".

پوپک ،بیاعتناء به تذکر مادرش ،گفت" :پر یا هم خیلی غزل از حافظ بلده".

منصور شادبخت خنده کنـان گفـت" :پـس ًزم شـد یـک دفعـه بـاهم مشـاعره

کنند!"

پر یا وا کنشی نشان نداد.
ً
سنجر آهسته گفت" :حتما پر یا خانوم برنده میشن".

پرو یــز کــه طاقــت نمــیآورد مــدت ر یــادی ســا کت بمانــد ،گفـــت" :ولـــی ایـــن

قضــیهی فرامــوش کــردن ر بــون فارســی راســته آ .یکــی از همکارهـــامون پســـرش رو

فرستاده بود خارج .شیش ماه بعدش که رفـت دیـدنش ،پسـره پـا ک فارسـی یـادش

رفته بود و باباش مجبور شد دیلماج بگیره".

همه به خنده افتادند ،ف ط پر یا سا کت ماند و حتی یک لبخند بر ل هـایش

نیامد.

و یدا خانوم گفت" :باز هم چاخان کردی ،پرو یز!"

پرو یز ،بیآنکـه خـود را از تـک و تـا بیانـدازد ،بـا لحنـی حـق بـه جانـ  ،جـواب

داد" :چاخان کدومه ،و یدا جون؟ به روح پدر مـش طـاهر قسـم ،هرچـی گفـتم عـین
ح ی ته".

منصـور خـان پرسـید" :ببیـنم ایـن مـش طـاهر بینـوا کیـه کـه تـو راه بـه راه از روح

امواتش مایه میذار ی؟"
عو

پرو یز ،سپیده جواب داد" :آبدارچی شرکت شونه".

باز شلیک خندهی حضار بلند شد؛ و باز پر یا سا کت و جدی باقی ماند.

آقای شادبخت گفت" :راستی ،تا یادم نرفته ،بگم که جمعهی ایـن هفتـه بـاغ

خان عمو دعوتید"...

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

□

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

شوخی عشق

پرو یز وسط حرف پدر زنش دو ید" :البته از دولتی سر سنجر جان".
ً
شــادبخت ،بیاعتنـــاء ،صــحبتش را ادام ــه داد" :مخصوصــا تا کیـــد کـــرد کـــه
ً
ســعید و خونــوادهاش هــم حتمــا بیآینــد .حــاً یــک چی ـز بــامزه واســتون تعر یــف

کن ـ ـ ــم .خان عمو گفت« به سعید بگو دخترهایش رو هم بیاره » .وقتی بهش گفتم

که پرستو نمیتونه بیاد چـون شـوهرش منت ـل شـده بـه شـیراز ،پرسـید «مگـه پرسـتو
شوهر کرده؟»"...

نرگس با تعج

به منصور گفـت" :ولـی خـان عمـو کـه خـودش عروسـی پرسـتو

بودش!"
ً
"من هم همین رو بهش گفتم .ولی گفت که اصال یادش نمیاد".

خـ ــان عمـ ــو ،عمـ ــوی منصـ ــور شـ ــادبخت بـ ــود و از قـ ــدیم سـ ــعید مســــتوفی را

میشناخت و همیشه به او می گفت « تو هم انگار بـرادرزادهی خـودم باشـی؛ عـین
منصور دوستت دارم و واسم عزیزی » .خان عمو ،که هشتاد و هفت بهار را پشـت

ســر گذاشــته بــود ،هرگــز زن نگرفتــه بــود و یـال وز بــه کهنســالی رسـیده بــود ،و در بــاغ

بزرگش در کرج تنها زندگی میکرد.

آقای مستوفی با نگرانی گفت" :نکنـه خـان عمـو فراموشـی گرفتـه؛ یـا شـاید هـم

داره آلزایمر می گیره!؟"

ای ـن بــار هــم بــاز پرو ی ـز بــه جــای پــدرزنش جــواب داد" :آلزایمــر کدومــه ،جنــاب

مســتوفی؟ خــان عمــو حاف ــهاش از مــن و شــما هــم بهتــره .ا گــه هــزار تــومن از یکــی

طلبک ـار باشــه ،محالــه ی ـادش بــره .ا گــه فراموش ـ ـ ــی داشــت کـه مــن مــاهی یــک بــار
میرفتم ازش پول قر میکردم".
ً
مهمانهــا و میزبانهــا – بــه جــز پر یـا – بــه صــدای بلنــد خندیدنــد .ظــاهرا او آن
خشـک و جـدی بمانـد.

ش روزهی خنـده گرفتـه بـود و خیـال داشـت تـا آخرشـ
ً
مت ابال ،سنجر هم ،آشکارا ،حتی یک نیم نگاه هم نبارش نمیکرد.
نرگس خانم گفت" :جال

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

اینه که پرستو و خسرو پنجشنبه میآیند تهرون".

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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ً
منصـور گفـت" :چـه خـوب! پـس بهشـون بگیـد حتمـا بـه مهمونــــــی خـان عمـو

بیآینــد .پیرمــرد رو خوشــحال مـیکـنن .شــاید ایـن جــور ی ی ـادش افتــاد کـه پرســتو

شوهر کرده".
ً
و یدا مست یم به صورت پر یا زل زد و گفت" :پر یا جـون ،تـو هـم حتمـا بیآیـی آ!

منت رتیم".

پر یا گفت" :باشه چشم".
لحنش سرد بود.

پس از شام ،از نهارخور ی به سالن پذیرایی برگشتند .نرگس از مهمانها سوال

کرد که چای میل دارند یا قهوه.

به سنجر گفت" :هم قهوهی ترک دار یم ،هم قهوهی فرانسه".

سنجر گفت که قهوه ترک مینوشد و سپس از جا بلند شد و قدم زنـان تـا کنـار

پنجره رفت و به حیاا بزرگ خانه خیره شد که در تار یکی فرورفته بود.
بی آنکه شخ

خاصی مخاطبش باشد ،با لحنی آ کنده به دلتنگـی گفـت:

"از این حیـاا خیلـی خـاطره دارم .اون هـم خاطرههـای خـوش .راسـتی ،اون تـاب
قدیمی هنوز اینجاست؟"

آقای مستوفی ،سرخوشانه ،جواب داد" :آره .هنوز قرص و محکم َسرجاشه".

بعد ناغافل رو به پر یا کرد و گفت" :چرا تو و سنجر نمیرو یـد بـاهم یـک گشـتی

توی حیاا بزنید و خاطرههای گذشته رو تازه کنید؟"

پر یا ،که غافلگیرشده بود ،لح های مردد ماند چه بگو ید و سـپس ،دسـتپاچه

و معذب ،جواب داد" :اًن آلرژ یم گرفته .ا گـه هـوای شـ
عطسه و تا یکی دو ساعت ازش خالصی ندارم".

بهـم بخـوره ،مـیافتم بـه

پرو یز ف ط چند ثانیه طـول داد تـا سـکوتی را کـه یکبـاره بـر اتـاق سـنگینی کـرده

بود با خندهی پرصدایش بشکند" :تاب باز ی باشه برای موقعی که هوا روشنه!"
سپیده نگاه شماتت بار ی نبارش شوهرش کرد و ل

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

گزه رفت.
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پر یا مطمئن نبود ولی به ن رش رسید در نیم نگاهی که خیلی سـر یع بـه سـنجر

انداخت ،برق غض

را برای لح های در چشمهایش دید.

همگی نشسته بودنـد و چـای و قهـوه مینوشـیدند کـه زنـا موبایـل بلنـد شـد.

سرها و نگاهها به این سو و آن سو چرخیدند.
سپیده گفت" :موبایل منه".

دستش را به طرف کیفش دراز کرد و تلفن همراهش را در آورد.
"الو ،بفرمایید .سالم مامانی"...

صــدایش ناگهــان از نگرانــی لرر یــد" :چ ـی؟ ...چــی؟ ...چطــور ی؟ ...باشـــه،

همین اًن میآییم .خداحافظ".

و یدا ،که دلواپس به ن ر میرسید ،پرسید" :چی شده؟"

ســپیده ،بــا کالفگــی و ســردرگمی ،جــواب داد" :افشــین و رامــین خواســـتهاند

شوالیه باز ی کنند و هرکدوم شون یک دیـا رو عـو
حاً کلهی جفت شون توی دیا گیر کرده"...

کالهخـود گذاشـته سـرش و

یکهو ،پر یا ،بیاختیار ،غش غش خندید و با صدای بلند گفت" :این که شـد

عین قصهی آلیس!"...

اما وقتی دید که ب یه سا کتاند ،معذب شد و خندهاش را را فروخورد.

پرو یز که ،برخالف همسرش ،نه هول شده بـود و نـه دسـت و پـایش را گـم کـرده

بود ،در این حال هم باز زد به شـوخی و گفـت ..." :وقتـی سـپیده حاملـه بـود ،صـد

دفعــه بهــش گفــت ان ــدر ای ـن کتــاب آل ـیس در ســرزمین عجای ـ

رو نخــون رو ی

روحیه بههها اثـر مـیذاره ،امـا مگـه بـه خـرجش رفـت .بـاز جـای شـکرش باقیـه کـه
شاهنامه نمیخوند ،وگرنه اًن هفت خوان رسـتم داشتیـ ــم ،بـا اژدهـا و دیـو سـفید

و"...

ســنجر گفــت" :امــا ،ا گــه اشــتباه نکـنم ،اون صــحنه مــال کتــاب آن ســوی آینــه

است".

پر یا ،بیآنکه نگاهش کند ،آهسته گفت" :بعله .درسته".

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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"عو

سپیده ،کـه مـانتو یش را پوشـیده بـود و آمـادهی رفـتن بـود ،بـه شـوهرش تشـر زد:
خوشمزگی ،بلند شو برو یم ببینیم چه خا کی به سرمون باید بکنیم!"

پرو یز ،درحالیکه بیعجله از جا برمیخاسـت ،بـا لحنـی حـق بجانـ  ،گفـت:

"من کـه از اولـش عـر

کجا پیدا کنیم؟"

کـردم شـ

درازه! ...حـاً ایـن وقـت شـ

جـراح دیـا از

چند نفر خندیدند؛ یکیشان هم پر یا بود.

و یدا ،با نگرانی ،گفت" :ما را بیخبر نذار ید".

پرو ی ـز ،بــا خونســردی و بیخی ـالی ،در جــواب مــادر زنــش گفــت" :بیخــود هــول

نکنیــد ،و یــدا جــون! خــودم مشــکل رو حــل مــیکــنم .از مالنصـــرالدین کـــه کمتـــر
نیستم!"

و خنــده کنــان پشــت ســر ســپیده ،کـه تنــد تنــد بابــت اینکـه مهمــانی را خــراب

کردهاند عذر میخواست ،از سالن پذیرایی بیرون رفت.
آقا و خانم مستوفی تا در حیاا بدرقه شان کردند.

یــک ســاعت بعــد ســپیده زنــا زد و خبــر داد ک ـه بــه ســالمتی ســر دوقلوهــا را از

دیا بیرون آوردهاند.

نیمه ش گذشته بود که خانوادهی شادبخت منزل مستوفی را ترک کردند.
ً
موقــع خــداحاف ی از پر ی ـا ،ســنجر ،ک ـه تمــام ش ـ ت ریبــا یــک کلمــه هــم بــا او

حرف نـزده بـود ،سـرش را کمـی جلـو بـرد و بیآنکـه کسـی متوجـه شـود ،بـا صـدایی

بس ـیار آهســته بــه دخترجــوان گفــت" :بای ـد بیشــتر بخندی ـد .خنــده خیل ـی بهتــون

میاد!"

پر یا تا بناگوش سـرو شـد و احسـاس غریبـی بهـش دسـت داد .نمیدانسـت از

این جسارت لجش گرفته یا...

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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سارا ،پیش از آنکه به بستر برود ،برای پوپک یک پیامک فرستاد:
جوابش بالفاصله رسید:

پریا از سنجر خوشش اومد؟
نمیدونم .سنجر چی؟

سارا هم بیمعطلی یک پیامک دیگر فرستاد:

اون رو هم نمیدونم.
***

صبح جمعه ،پر یا ،برخالف انت ـار پـدر و مـادرش ،بیآنکـه بهانـهای بـیآورد یـا بـد
قل ـی کنــد ،بــرای رفــتن بــه بــاغ خــان عمــو آمــاده شــد .قبــل از آن ،آقــای مســتوفی بــه
نرگس گفته بود « اگه نخواست بیاد ،اصرار نکن .درمورد سنجر ،نمیخوام هیهـی

را بهش تحمیل کنیم .بذار همه چیـز بـه اختیـار و اراده خـودش باشـه کـه اگـه یـک
وقت بعدها مشکلی پیش آمد و اون طور ی کـه خیـال مـیکنـیم خوشـبخت نشـد،

ما رو م صر ندونه .هرچی قسمت و مصلحت باشه ،همون میشه!» خانم مستوفی

هم که ته دل اش ،کم و بیش ،با ن ر شوهرش موافـق بـود ،بـه توصـیه او عمـل کـرد.
ً
وقتـی آن دو پر یـا را آمــادهی رفــتن دیدنــد ،حســابی یکـه خوردنــد ،امــا اصــال بــه رو ی
خودشان نیآوردند و یک ذره هم تعجبشان را آشکار نکردند.

آن روز ،پر یا ،با آرایش مالیمش ،در مانتوی عنابی رنا ،شلوار جـین قهـوهای و

روسری نازک الوانی که موهایش را میپوشاند و در آن بیش از همه رناهای آجری
و سبز به چشم میآمدند ،به راستی خیلی دلربا شده بود.

یک ربع مانده به یازده ،در دو اتومبیـل بـه راه افتادنـد .خـانم و آقـای مسـتوفی و

دو دختر جوان ترشان در یک ماشین ،و پرستو و شوهرش ،خسـرو ،و دختـر دوسـاله

شان ،شادی ،در ماشینی دیگر.
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ترافیک در جاده سنگین بود ،و پر یا رو ی صـندلی ع ـ

اتومبیـل کنـار پوپـک

لمیده بود و ،بیآنکه به اطراف یا صحبتهای پدر و مادرش توجهی نشان بدهد،

ششدانا حواسش را به فکرهایی سـپرده بـود کـه ف ـط بـرای خـودش مهـم بودنـد و

معنی داشتند .از شبی که سنجر را دیده بود ،هرازگاه ،ناخواسته یاد او میافتاد .بـا
اطمینان کامل میدانست که هنوز هیچ احساسـی بـه او نـدارد .امـا از آنجـایی کـه
ً
ســنجر ،چــه از ن ــر ظــاهر و چــه از ن ــر رفتــار ،کـامال بــا آنهــه مجســم کـرده بــود فــرق

داشــت ،کنجک ـاو بــود او را بیشــتر بشناســد و بــرای هم ـین هــم تصــمیم گرفــت بــه
مهمــانی خــان عمــو بــرود .مــرد جــوان بــه ن ــرش مرمــوز و پیهی ـده میآمــد و -اگــر

میخواست با خودش روراست باشد – جال  .حتم داشت که شناختنش آسان

نیس ــت .بعضـ ـی کاره ــایش مب ــل آدمه ــای خج ــالتی و محج ــوب بـــود و بعضـــی

رفتارهایش بسیار جسورانه .هم فروتن به ن ر میرسید و هم م رور یا شـاید متکبـر و
ازخــود متش ـکر؛ شــاید هــم اعتمــاد بــه نفســش ر ی ـاد بــود – خــواه کـاذب ی ـا واقع ـی!؟
همین اعتماد به نفس – یا عزت نفس – بود که هم پر یا را جذب میکـرد و هـم او را
ً
عصــبانی م ـیک ـرد و لجــش را درم ـی آورد .ظــاهرا تــودار و خو یشــتندار بــود ،و هم ـین

طور...

یکهو از اینکه این قدر فکر سـنجر ذهـنش را مشـ ول کـرده از خـودش حرصـش
ً
گرفت و سعی کرد توجهش را به چیز دیگری بدهد؛ مبال اتفاقهایی که روز قبـل در
مط ـ

دکتــر افتــاده بودنــد ،امــا ه ـیچ موضــوع جــالبی در آنهــا پی ـدا نک ـرد ،وقــایع

روزهــای قبــلتر هــم چنگـی بــه دل نمیزدنــد .ناگهــان بــه ن ــرش رسـید کـه از وقتـی

دانشگاه را تمام کرده همهی روزهای زندگیش یکنواخت و کسل کـــــــننده و مالل
آور و خا کستری بودهاند :بدون خون ،بدون هیجان.

درست موقعی که کـم مانـده بـود از احسـاس کالفگـی و خف ـان جیـغ بزنـد ،بـه

م صــد رسـیدند .دلــش میخواســت ســنجر جلــوی در منت ــرش ایســتاده باشــــــد و

درهمان حال میدانست اگر او را در این حالت ببیند از چشمش میافتد.
کسی انت ارشان را نمیکشید.
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مردی که قیافهاش شبیه اف انها بود و چنـد قـدمی در بـزرگ بـاغ ایسـتاده بـود،

ً
فورا جلو دو ید و در را باز کـرد و بـه آنهـا خوشـامد گفـت .صـدای خنـده و شـادی و

موسی ی از دور به گوش میرسید.

همین که همگی از ماشینها پیـاده شـدند ،آقـای مسـتوفی گفـت" :اول بـرو یم

به خان عمو سالم کنیم".

تمــام کســانی ک ـه بــا خــان عمــو آشــنا بودنــد و بــه منــزلش رفــت و آمــد داشــتند،

خوب میدانسـتند کـه او سـال هاسـت در کـاله فرنگـی کـه نزدیـک عمـارت اصـلی

ســاخته شــده بــود اقامــت دارد و از عمـارت اصــلی ف ــط بــرای مهمانیهــا اســتفاده

میکند.

تعــداد ر یــادی میــز و صــندلی در بــاغ چیــده بودنــد و مهمانهــا در گروههـــای

کوچک و بزرگ دور هم جمع شده بودند .در همان حـال کـه بـه طـرف کـاله فرنگـی
میرفتند ،پر یا با نگاه تخمین زد که حدود صد نفر به آنجا دعوت شدهاند .در دل
گفت « انگار عروسی باشه!"

خان عمو همین که چشمش به آنها افتاد کـه قـدم بـه اتـاق گذاشـتند ،گـل از

گلش شکفت و ازجا بلند شد و با خوشـرو یی گفـت" :خـدا رو شـکرکه سـنجر عزیـز

برگشت ایران و باعث شد یک دفعه دیگـه شـما رو ببیـنم .تـو کـه همـین جـور ی بـه

من پیرمرد سر نمیزنی ،سعید بیمعرفت".

آقای مستوفی درهمانحال که با خان عمو روبوسی میکرد ،گفت" :بـاور کنیـد

مشتاق دیدارتون هستم و همیشه احوالتون رو از منصور میپرسم .ولـی خـ

کار کنم که راه دوره و مش له ر یاد".

چـی

خان عمو لبخندزنان گفت" :میدونم .میدونم .حق دار ی .این هم که گفـتم

محـض خنــده بـود وگرنــه اهـل گلــه گــذار ی نیسـتم .مـیبینم ماشـاً دخترهــا بــزرگ

شدهاند و واسهی خودشون خانمی شدهاند .شنیدم پرستو عروسی کرده!"

خســرو ،بــه جــای پــدر زنــش ،جــواب داد" :خــان عمــو ،شــما کـه خودتــون ش ـ

عروسیمون تشر یف داشتید".
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بخش یکم :دو □
خان عمو ،با صدایی که به نسبت سابق کم رمق شـده بـود ،گفـت" :اگـه شـما
ً
میفرمایید ،حتما همـین طـوره .ولـی مـن یـادم رفتـه .امـان از پیـری کـه واسـهی آدم
حاف ـه بـاقی نمـیذاره .فامیـل هـی بـزرگ میشـه و هـوش و حـواس مـن هـی تحلیـل

میره و دیگه همه توش جا نمی گیرن".

خســرو گفــت" :اًن چهارســال میشــه کــه افتخــار دامــادی آقـــای مســـتوفی رو

دارم".

همان موقع چشم خان عمو به شادی افتـاد و گفـت" :ایـن دخترتونـه؟ اسـمش

چیه؟"

پرستو جواب داد" :شادی ،خان عمو " .و به دختر گفـت" :بـه خـان عمـو سـالم

کن".

شادی ،با لحنی شیرین و کودکانه گفت" :سالم ،خان عمو جون".

خان عمو ،با محبت ،جواب سالمش را داد و گفت" :خدا بهتـون ببخشـتش.

ماشاً چ در شیرین ربونه!"

پرستو ،خنده کنان ،گفت" :به باباش رفته".

نگاه پر یا به اطراف چرخید و متوجـه شـد چنـد نفـری کـه در اتـاق بـا خـان عمـو

نشستهاند ،همگی مسناند.
َ
خان عمو به مستوفی گفت" :بیا یک ذره و ر دلم بنشین ،باهم اخـتالا کنـیم.
شما جوونها هم برو ید توی هوا خنک باغ خوش باشید .اینجا دلتون می گیره".
سعید و نرگس ماندند و ب یه بیرون رفتند.
ً
پوپک فورا رفت سراغ سارا.

پرســتو بــه شــوهرش گفــت" :خســرو جــون ،شــادی رو ببــر یــک خــرده تــوی بــاغ

بگردون".

خســرو فهمیـد کـه همســرش میخواهــد بــا خــواهرش تنهــا بمانــد تــا حرفهــای
ً
خودمانی بزنند؛ و ت ریبا مطمـئن بـود در بـارهی چـه موضـوعی خیـال دارد صـحبت

کند.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

□

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

شوخی عشق

گفت" :باشه .چشم".

بی معطلی شادی را ب ل کرد و رفت تا مزاحم نباشد.

همین که خسرو کمی از آنها دور شد ،سپیده ،با بیصـبری ،پرسـید" :خـ ،

ن رت چیه؟"

"راجع به چی؟"

"راجع به چی نه ،راجع به کی؟"
"خ  ،راجع به کی؟"

"خودت رو به اون راه نزن! خوب میدونی من ورم کیه".

پر یا خندید و گفت" :هنوز هیچ ن ری ندارم .ف ط چند ساعت دیدمش".

پرستو ،کـه بـه ایـن آسـانیها کوتـاه نمیآمـد ،گفـت" :بـه دلـت نشسـته؟ یعنـــی

میارزه آدم برایش وقت بذاره؟"

پر یا ،لجوجانه ،خواست همهنان طفره برود و گفت" :نمیدونم".

پرستو به پافشار ی ادامه داد" :دروغ نگو! محاله هیچ ن ری نداشته باشی .آدم

نـیم ســاعت هــم بــا یکــی حــرف بزنــه ،میفهمــه کـه ازش خوشــش میـاد یـا نــه .حــاً
ً
ممکنه بعدا ع یدهاش عو بشه".
ً
پر یا باًخره تسلیم شد و گفت" :کال خوشاینده".
"اما مامان می گفت اون ش

همهاش اخم کرده بودی".

"اخ ـ ـ ـ ـ ــم نکــرده بــودم .عــادی بــودم " .خنــده کنــان اضــافه کــرد" :خودمـــونیم

خبرگزار ی ننهی ما هم خـوب فعالـه! نرسـیده راپـورت همـه چـی رو گذاشـت کـف

دستت".

درهمان حال که سرگرم صـحبت بـا خـواهرش بـود ،بیاختیـار ،بـین مهمانهـا

سنجر را جستجو میکرد .ناگهان چشمش به او افتـاد ،کـه کنـار چنـد پسـر و دختـر
جوان پشت میزی نشسته بود و بگو و بخند میکرد.
با فر یادی خفه گفت" :اوناهاش!"

پرستو هولزده پرسید" :کو؟ کجاست؟"
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و به اطراف سر چرخاند.

پر یـا بــه او تشــر زد" :ای ـن جــور ی نیگــا نکـن! ....پشــت یکــی از میزهــای ســمت

چپ نشسته .همونیه که تی شرت مشکی و قرمز تنشه".

سنجر ،انگار سنگینی نگاه دو خواهر را حس کرده باشد ،رو ی برگردانـد و پر یـا

را دید .از جا بلند شد و به سمتشان رفت.

پرستو ،دستپاچه ،گفت" :داره میاد این طرف!"

پر یا ،ر یرلبی با بدخل ی ،گفت" :دیدم .کور نیستم".

وقت ـی س ـنجر نزدیــکتر رس ـید ،خواهرهــا پــا سســت کردنــد .ســنجر جلــو آمــد و

یکباره رایحهی دلپذیر اودوکلن تازهاش در مشام پر یا پیهید ،کـه ایـن دفعـه تلـخ و
گرم بود؛ درست مبل بوی عطـر پر یـا .سـالم و احوالپرسـی کردنـد .پـیش از آنکـه پر یـا
خواهرش را معرفی کنـد ،سـنجر بـه پرسـتو گفـت" :شـما بایـد پرسـتو خـانوم باشـید،

درسته؟"

پرستو ،درهمان حال که به سراپای مـرد جـوان دقیـق شـده بـود ،جـواب مببـت

داد.

ســنجر گفــت" :خیلـی لطــف کردیـد تشــر یف آوردیـد .امیـدوارم ر یـاد بهتــون بــد

نگذره".

لح های همه سا کت ماندند و بعد سنجر گفت" :خـ  ،مزاحمتـون نمیشـم.

با اجازه".

از آنهــا دور شــد و برگشــت ســر می ـزش .پر ی ـا و پرســتو هــم بــه گردششــان ادامــه

دادند.

پرستو گفت" :خودمـونیم ،خیلـی خـوش تیـپ شـده .عجـ

زده!"

هیکلـی هـم بهـم

پر یا جوابی نداد.

پرستو ،که معلوم بود حسابی به هیجان آمده ،گفت" :ببین ،یک وقـت خیـال

نکنی میخوام فضولی کنم ،ولی حیفه از دست بره و نصی
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یعنـی ا گــه دیـدی پســر خوبیـه ،بیخــود از لــا مامــان و بابــا ،یـا چــه مـیدونم واســهی

اینک ـه بــه خــودت ثابــت کن ـی مســت لی و از ای ـن جــور حرفهــا ،لگــد بــه بختــت
نزن!"...

پر یا ،با لحنی خشک ،گفت" :حاً ،از کجا معلوم اون از من خوشش بیاد؟"
ً
"حتما خوشش میاد! ...مطمئـنم ا گـه مـن اًن سـرخر نبـودم ،اینجـا میمونـد و

سر صحبت رو باهات باز میکرد".

پر یا در جوابش ،قاطعانه ،گفت" :بعید میدونم".

پرستو ،که انگار یکدفعـه یـادش افتـاده بـود کـه خـواهر بزرگتـر اسـت و وظیفـهی

نصیحت دارد ،گفت" :بیخود انرز ی منفـی پخـش نکـن .ایـن هـم یـادت باشـه کـه

همیشــه ان ــدر جــوون و خوشــگل نیســتی .مــا تــوی ش ـیراز یــک همســایه دار ی ـم ک ـه
ً
ً
اسمش عزت خانومه .قبال پرستار بوده .حاً بازنشسته شده .حدودا باید شصت
سالش باشه .زن خوب و مهربونیه .گاهی به همدیگـه سـر مـیزنیم و کـم کـم بـاهم

خودمونی شدهایم .یک دفعه که رفته بودم خونه اش ،سر درد دلش باز شد و واسـم

ت ـ ـ ــعر یف کرد که وقتی بیست و چند سالش بود توی یک بیمارستان کار میکرد و
یکــی از دکترهــای اونجــا خواســتگار پــر و پــا قرصــش بــود .اون هــم از طــرف بــدش

نمیاومد؛ نه اینکه عاش ش باشه ،ولی به ن رش از هرجهـت مناسـ

بـود .بـا ایـن

حال ،به طرف جـواب رد داد .خـودش هـم نمیدونسـت چـرا؛ می گفـت «هنـوز هـم

نفهمی ـدم چــرا ای ـن ک ـار رو ک ـردم .انگــار ش ـیطون زد پــس کلــهام و ع ــل رو از ســرم

پروند " .این دکتره که خیلی خاطر عزت خانوم رو میخواست ،خـودش رو منت ـل

کرد به یک بیمارستان دیگه .بعد از اون ،هرخواستگار دیگـهای واسـش پیـدا شـد،

عـزت خـانوم اون رو بـا خواسـتگار اول م ایسـه مـیکـرد و میدیـد از اون پـایین تــره و

زنــش نمیشــد .ای ـن جــور ی بــود ک ـه هیهوقــت بــه خونــهی بخــت نرفــت .بعــدها

همهاش افسوس اون دکتـره رو میخـورد .هنـوز هـم افسوسـش رو میخـوره و گـاهی

وقتا که یادش میافته ،میشینه تنهایی گر یه میکنه"...

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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پر یا حرف خواهرش را قطع کرد" :حاً ،تو میترسی بالیی کـه سـر عـزت خـانوم

اومد سر من هم بیاد و پیردختر بشم و بترشم؟"

پرستو ،دستپاچه و معذب ،جواب داد" :خدا نکنه! ...ولـی خـ  ،آدم بایـد از

زندگی دیگرون درس بگیره"...
ً
پر یا غش غش خندید و گفت" :اصال به گروه خونت نمیخوره!"...
پرستو ،با دلخور ی ،پرسید" :چی به گروه خونم نمیخوره؟"
"اینکه بخوای مبه مادربزرگها مردم رو نصیحت کنی!"
"تو هم که ف ط بلدی بزنی تو ذوق آدم!"

بعد جفتی زدند ر یر خنده.

در گوشــهای دیگــر از بــاغ ،پو پ ـک و ســارا بــاهم خلــوت ک ـرده بودنــد و راجــع بــه

خواهر و برادرشان حرف میزدند.

سارا ،با لحنی جاهل مآب ،پرسـید" :ببیـنم ،بـاًخره ایـن آبجـی تـو زن داداش

ما میشه یا نه؟"

"هنوز که چیزی بروز نداده .پر یا خیلی توداره".

"درست عین سنجر".
"خ

باهم جور میشن دیگه".

"اگه از من بپرسن ،میگم خیلی بهم میآیند".
"من هم مواف م باهم عروسی کنن".

"پس ،کار تمومه .بلند بشیم برو یم بهشون بگیم".

ر یز خندیدند.

سارا گفت" :اگه ازدواجشون سر بگیره خیلی باحـال میشـه .مـن و تـو هـم بـاهم

یک جورهایی فامیل میشیم".

پوپک گفت" :اما یک اشکالی هم داره".
"چه اشکالی؟"

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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"اگه باهم اختالفشون بشه یا ،ربونم ًل ،یک وقـت از هـم طـالق بگیـرن ،مـن و

تو هم مجبور میشیم باهم قهر کنیم!"
"مگه خر یم؟"

"یعنـ ـی ت ــو هرچـ ـی ه ــم پـ ـیش بیـ ـاد ب ــا م ــن قه ــر نمـ ـیکنـ ـی ،حتـــی اگـــه از اون

خواهرشوهرهای بدجنس و موذی بشم و هی خواهرت را بهزونم؟"

"تو غلط مـیکنـی خـواهر مـن رو بهزونـی! همهـی گـیس هـات رو مـیکشـم کـه

جی ت دربیاد".
ً
"بفرمـا! از همـین اًن دعـوا شـروع شـد .مـیگم ،بهتـره بگـیم فـ ـ ــعال دسـت نیگــر
دارند تا ما اول باهم به توافق برسیم ،بعدش راجع به عروسیشون تصمیم بگیرن!"
هردو قه هه سر دادند.

خــان عمــو تصــمیم گرفتــه بــود بــرای ناهــار ف ــط بــا یــک جــور غــذا از مهمانهــا

پـــذیرایی کنـــد :آبگوشـــت؛یا بـــه قـــول خـــودش دیـ ـزی پـــارتی بدهـــد .بــــه یکــــی از

معروفت ــرین س ــفره خان ــههای س ــنتی ته ــران ص ــد و بیس ــت دیـ ـزی ســـنگی ،بـــا
مخلفــات ،ســفارش داده بــود ،ک ـه حــدود ســاعت یــک ،آنهــا را بــا وانــت آوردنــد.

هشت پیشخدمت هم برای پذیرایی از مدعوین آمدند.

در سه اتاق بزرگ عمارت اصلی ،که پشت هم ردیف شده بودنـد و درشـان بـه

یکـدیگر بــاز میشــدند ،رو ی زمـین ســفره پهــن کـرده بودنــد تــا بــزم ظهرگــاهی آن روز
ً
کامال ایرانی باشد .جلوی هر نفر ،در یک سینی کوچـک ،دیـزی را گذاشـته بودنـد و

کنــارش ســنگک داغ و پنی ـر و گــردو و ســبزی خــوردن و ترش ـی لیتــه و ترش ـی انبــه و
ر یتون پرورده ،که این آخری نوعی سنت شکنی به حساب میآمد.

خانوادههای شـادبخت و مسـتوفی ،بـا خـان عمـو و سـنجر ،در یـک اتـاق و سـر

یک سـفره نشسـته بودنـد .قبـل از آنکـه شـروع کننـد بـه خـوردن ،میزبـان از تمــــــــــــام

مـدعو ینی کـه ،مبـل خـودش معـده شـان نفـخ مـیکـرد ،بابـت اینکـه آبگوشـت را بــه

آنهــا تحمیـل کـرده عذرخواســت و بــه آنهــا توصـیه کـرد بعــد از صــرف ناهــار یــک

استکان عرق نعنا بنوشند که به وفور در دسترسشان است.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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پ ـ ــرو یز ،که محـال بـود بتوانـد بیشـتر از نـیم سـاعت ر بـان بـه دهـان بگیـرد و مـزه

پرا کن ـی نکنــد ،بــه صــدای بس ـیار بلنــد ،جــور ی ک ـه در هــر ســه اتــاق صــحبتش را
بشنوند ،گفت" :خان عمو ،سر و جون فدای شما! معده که قابلی نداره".

یکی از مهمانهـا گفـت" :تـو چـون معـدهی خـودت آهـن رو هـم هضـم مـیکنـه

این حرف رو میزنی .هیچ از معدههای لکنتی ما پیرمردها خبر ندار ی!"

آن روز ،سنجر ،که ب ـل دسـت خـان عمـو نشسـته بـود ،بیپرواتـر از شـبی کـه بـه

منـ ـ ـ ــزل مستوفی رفته بودند ،پر یا را برانداز میکرد و نگاهش را از او نمیدزدید .امـا

پر یا سعی میکرد باهم چشم در چشم نشوند.

پرو یز ،که حواسش به آن دو بود ،با صدایی که انگار بلندگو قـورت داده باشـد،

سرخوشانه گفت" :ایشـاً دفعـهی دیگـه کـه همگـی دور هـم جمـع شـدیم واسـهی

عروسی باشه!"

چند تا از مهمانها ،از این سو و آن سو ،با کنجکاو ی پرسیدند:

"عروسی کی؟"

"خبری هست ما نمیدونیم؟"

پر ی ـا معــذب شــد و ســر بــه ر ی ـر انــداخت .لبخنــدی مرمــوز بــر ل هــای ســنجر

نشست.

سپیده به شوهرش چشم غره رفت و او بـرای آنکـه دهـن ل ـیاش را ماسـتمالی

کند ،فـور ی و بـا دسـتپاچگی ،جـواب داد" :ا گـه خبـری هـم باشـه ،مـن بـیاطالعم.

ولـی وقت ـی ایـن همــه دختــر و پســر جــوون و دمبخــت اینجــا جمــع شــدهاند ،خـ ،
باًخره یک خبری میشه ،دروغ میگم؟"

یـ ـ ـ ـ ـکی از مهمــانهــا ،ک ـه آقــایی میانســال بــود ،گفــت" :نکنــه خــودت خی ـال

تجدید فراش دار ی ،پرو یز خان؟"

پرو ی ـز ،بــا لــودگی ،جــواب داد" :مــن بــه کـ ــف دســت بابــام میخنــدم همه ـی

خیالهایی داشته باشم!"...

شلیک خنده مهمانها بلند شد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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تمام مدت ناهار ،یک نفر نتوانست چشم از سنجر بردارد و او خسرو بود .وقتی

بــرای نوشـیدن چــای از ســر ســفره بلنــد شــدند و بــه طــرف آًچیقهــای بــاغ یـا قهــوه
خانهای سنتی رفتند که سالها قبـل خـان عمـو در ر یـرزمین عمـارت تـدارک دیـده
بود و به ندرت پیش میآمد از آن استفاده شود ،خسرو دخترشان را به پرستو سپرد

و با قدمهایی تند خود را به سنجر رساند که تنهایی در راه قهوه خانه بود.

تــا آن لح ــه ،آنهــا را بهــم معرفـی نکـرده بودنــد و ایـن زحمــت بــه دوش خســرو

افت ــاد .بع ــد از اب ــراز خوش ــوقتی از آش ــنایی یکـ ـدیگر و تعارفه ــای رایـــا ،خســـرو

پیشنهاد کرد که پشـت میـزی بنشـینند و ضـمن نوشـیدن چـای بـاهم گپـی بزننـد.
سنجر هم ،صد البته ،قبول کرد.

خســرو بیمعطل ـی و بــدون م دمــه چینـی رفــت ســر اصــل مطلـ

و گفــت" :از

موقعی که چشمم بهتون افتاد ،مبهوت شده ام!"...
ً
وقت ـی بــا نگــاه متعج ـ ســنجر مواجــه شــد ،فــورا گفــت" :عجلــه نکنی ـد! اًن

توضیح میدهم .من یک رفی ی داشتم به اسم فرهاد کـه خیلـی باهـاش صـمیمی

بودم؛ یعنی یک جورهایی بهترین دوستم بود .چند سال پیش تـوی یـک تصـادف

ماشین کشته شد!"...

سنجر ،با اندوه ،گفت" :خدا رحمتش کنه".

"هرچی خا ک اونه عمر شما باشه! ...خیلی از مرگش غصـه خـوردم " .ناگهـان

مکـث کـرد ،انگــار نمیدانســت چطــور صــحبتش را ادامــه دهــد یـا شــاید ناغافــل از
عنوان کردن ایـن موضـوع پشـیمان شـده بـود .کمـی سـا کت مانـد و بـر خـود مسـلط

شـد و حـرفش را ادامــه داد" :امـروز ،همـین کـه شــما رو دیـدم ،بیاختیـار ،یـاد فرهــاد

افتادم .شکل اون خدابیامرز نیستید؛ یعنی یک ذره بهش شـباهت دار یـد ولـی نـه

ر یاد .عوضش ،حرکات و طرز حرف زدنتون و حالت هاتون درست مبه اونه"...

ســنجر ،ک ـه حســابی یک ـه خــورده بــود ،حــرف خســرو را قطــع ک ـرد و بــا حــالتی

عصبی پرسید" :حاً ،شما خیال میکنیـد روح اون مرحـوم تـوی جسـم مـن حلـول

کرده؟"

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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ً
خسرو ،خنده کنان ،جواب داد" :نـع .اصـال .مـن بـه ایـن جـور خرافـات اعت ـاد

نــدارم .خــاطرتون جمــع باشــه .مخــم هــم تکـون نخــوره .خــل هــم نیســتم .امــا خـ

پ ـیش می ـاد ک ـه بعض ـی آدمــا یــک جورهــایی بهــم شــبیه باشــن .چی ـز غیرعــادی و

عجیبـی هـم نیسـت! ...سـرتون رو درد نیـارم .حـرفم رو خالصـه مـیکـنم .مـن امـروز
مطمئن شدم که ما دوتا میتونیم دوستهای خوبی واسهی همدیگه بشیم؛ البته
اگه منو ًیق دوستی بدونید!"...

سنجر ،که برای لح های به ع ل خسرو شک کرده بود ،نفـس راحتـی کشـید و

گفت" :اختیار دار ید .باعث افتخارمه".

خســرو ،بــا لحنـی خودمــانی ،گفــت" :تعــارف رو بــذار یم کنــار! ...مــن اًن ف ــط

میخواهم یک قولی ازتون بگیرم ...از قضیه شما و پر یا خبر دارم .البته این رو هـم

میدونم کـه هنـوز نـه بـه داره نـه بـه بـار .منط ـیش هـم همینـه! ...امـا میخـوام قـول
بدهیـد کـه چــه ایـن وصــلت ســربگیره یـا نــهً ،اقــل یــک بــار بیاییـد منزلمــونً .بــد

میدونی ـد ش ـیراز زنــدگی م ـیکن ـیم! ...ول ـی بــا اینک ـه راهمــون دوره دلـــــــم میخــواد
همین اًن قول مردونه بدهید که یک بار میآیید پیشمون".

و دستش را به طرف سنجر دراز کرد و او ،گرچه هنوز کمی گیا و مبهوت بود،

دستش را فشرد و قاطعانه گفت" :باشه قول میدهم".

لبخندی به نشانهی رضایت بر ل های خسرو نشست و پرسـید" :راسـتی ،تـا

حاً شیراز بوده اید؟"
ً
سنجر ر یر لبـی گفـت" :نـع .مـن ت ریبـا هـیچ جـای ایـران رو هنـوز ندیـدهام؛ جـز

شمال رو".

خسرو گفت" :پس دیگه واج

بخاطر حضرت حافظ".

شد کـه بیاییـد؛ ا گـه بـه خـاطر مـن هـم نباشـه،

س ـ ــنجر ،ک ـه حــاً ،بــه طــرز ی توض ـیح ناپــذیر ،بــا خســرو احســاس صــمیمیت

میکرد ،ناخواسته ،گفت" :خیلی عجیبه! این دفعهی دومه که محبت من به دل

کسی مینشینه که یک عزیز از دست رفته داره".
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خسرو ،با کنجکاو ی پرسید" :دفعهی اولش چطور ی بود؟"

ســنجر خندی ـد و جــواب داد" :حک ـایتش مفصــله .وقت ـی اومــدم ش ـیراز واســت

تعر یف میکنم".

خسرو ،برای محکم کار ی ،گفت" :یادت باشه قول مردونه دادی .اگه قسمت

نبود همدوماد بشیم هم باز باید دستکم یک بار بیای پیشمون!"
سنجر پرسید" :همدوماد یعنی چی؟"

"یزدیها به باجناق میگن همدوماد".

"تو یزدی هستی؟"
"همه ُملک ایران سرای من است! ...خـودم هـم نمـیدونم کجـاییم .پـدربزرگ

پدر یم یـزدی بـود .تـوی تهـرون بـه دنیـا اومـدم ،امـا چـون پـدرم رو مـدام میفرسـتادن

مامور یت ،بهگیام همه جای این مملکت گذشـت ...خـ  ،حـاً دیگـه بـرو بـه
فامیالت برس ،چون هرچی باشه امروز شمع مجلس تویی".
شماره موبایل هایشان را به همدیگر دادند.

ســنجر ،درهمــان حــال کـه از خســرو دور میشــد ،احســاس کـرد کـه از باجنــاق

احتمــالیش خیل ـی خوشــش آمــده و حــدس زد آن دو بتواننــد دوســتهای خــوبی

بشوند.

غروب شده بـود .پرسـتو دختـرش را ،کـه نحسـی مـیکـرد ،بـرده بـود بخوابانـد ،و

پر یا که هیهکدام از قوم و خو یشهای شادبخت را نمیشناخت تنها مانده بـود و
احساس غریبگی میکرد .تصمیم گرفت که در آن باغ درندشت به گردش برود.

قــدم زنــان ،بــه کنج ـی دنــا رس ـید و رو ی نیمکت ـی ســنگی نشســت تــا کم ـی

خسـتگی در کنـد .هـیهکس آن اطـراف نبـود .نگـاه سـرگردانش بـه رو ی درختهـا
چرخیـد ،بیآنکـه چیـز خاصـی بــه چشــمش بیآیـد .دسـتخوش هــزار فکـر و خیـال

بود .احساس سردرگمی و بالتکلیفی میکرد ،مبل کسی کـه بـا چیـزی مواجـه شـود

که از آن سردرنمی آورد ،نمیدانـد چیسـت ،خـوب اسـت یـا بـد ،شـادی مـیآورد یـا

غم ،باید از آن بترسد یا دوستش داشته باشد ،به طـرفش بـرود یـا از آن دور ی کنـد و

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

بخش یکم :دو □
بگریـ ـزد .ح ــدس مـ ـیزد بــزودی درگیـ ـر مــاجرایی میش ــود کـ ـه بـــرایش تـــازگی دارد،
خودش را و زنـ ــدگیش را دگرگون میکند .دلشوره و اشتیاق ،همزمان ،در وجـودش

بیدار میشدند.

صدای قدمهایی را از دور شنید .سر برگرداند و سنجر را دیـد کـه بـه آن سـمت

میآمد .یکهو دلش لرر ید ،یخ کرد ،حس کرد نمیتواند از جایش بجنبد ،انگـار بـه
نیمکـت ســنگی میخک ـوب شــده ،انگــار خــودش هــم از ســنا شــده .بایـد منت ــر

میماند.

سنجر نزدیک و نزدیکتر میآمد .از خود پرسـید «مـیخـواد سـر صـحبت رو بـاز

کنه؟ چی میخواد بگه؟ از اون حرفای کلیشهای و تکـرار ی تحـو یلم میـده؟ از آب
و هـــوا و حـــرف میزنـــه؟ازم میپرســـه مهمـــونی بهـــم خـــوش گذشته؟ســــوالهای
خصوصیتر میپرسه؟ » دیگر حتی بوی تلخ و گرم اودوکلن سنجر هم به مشـامش

میخورد.

همان موقع ،رامـین و افشـین ،جیـغ و دادکنـان ،از بـین درختهـای پشـت سـر

سنجر سروکله شان پیدا شد .هرکدام یک بادبادک در دست داشتند.
فر یاد میزدند" :دایی وایستا! دایی وایستا!"

ســنجر پــا سســت ک ـرد .متوقــف شــد .خــواهرزادههــایش بــه کنــارش رس ـیدند.

صدایشان همهنان بلند بود:

"دایی قول داده بودی بادبادکمون را هوا میکنی!"

سنجر نیم نگاهی بـه پر یـا انـداخت .بعـد رو ی برگردانـد و گفـت" :باشـه .بـرو یم

بادبادکها را هوا کنیم".

دور شدند .صدای قدم هایشان در سکوت گم شد .باز پر یا تنها ماند.

در دل گفت" :مرده شور هرچی بادبادکـه ببـره! » هیهوقـت در زنـدگی ایـن قـدر

از بادبــادک احســاس بی ـزار ی نک ـرده بــود .یـ ـ ــادش نمیآمــد هرگــز از بادبــادک ب ـدش
بیآید.
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ش ـ  ،اتـ ـ ـ ـ ـ ــومبیل بــا ســرعت بزرگــراه نیمــه تار یــک را میپیمــود .در راه برگشــت بــه

منزل بودند .پر یا در دل می گفت « هیچ قرار ی واسهی دیدار بعدی گذاشته نشـد.
ً
ً
باز میبینمش؟ کی؟ کجا؟ اصـال بـه ایـن رودیهـا دو بـاره مـیبینمش؟ اصـال دلـم

میخواد باز ببینمش؟"
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