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 :معرفی
 .ھفتھ اول ماه جون بود. شده بود پایان خود نزدیک   مراسم خاکسپاری بھ

چمن سبز آن . را مھ پوشانده بود  گورستان سرسبز کویبری شھر گوتنبرگ
مھ غلیظ مانند دودی بود کھ از زمین . ماند میای را  اجاق از نفس افتاده

ھوا ابری بود و آسمان بغض کرده، نھ، توان باریدن داشت و نھ، . خاست برمی
در پشت سِر مردی کھ بھ زبان سوئدی جمالت . ی پس زدن ابرھا حال و حوصلھ

گفت، چند نفر مات  زیبایی را از روی عادت و وظیفھ بھ آرامی بدون احساس می
زدند و نھ یکدیگر  نھ با ھم حرف می. ساکت و بی حرکت ایستاده بودند و مبھوت

یکی از آنھا دختر جوانی بود کھ حیران بھ تابوتی کھ روی . دادند را دلداری می
دو زن در حالی کھ با دستمال . دو تختھ روی گور بود، خیره شده بود

در دست  را کھ ھای گل ُرز سفیدی  کردند، شاخھ می ھایشان را پاک  اشک
مردی با قامتی بلند وخمیده با موھای جو . روی تابوت پرتاب کردند داشتند 

 .بھ تابوت ُزل زده بود  گندمی، یقھ پالتوی سیاه خود را باال آورده بود و با حسرت
ی پوشیده از چمنی سر سبز مردی عینکی الغر و بلند قامت بھ  بر بلندای تپھ

چند قطره اشک . کرد سپاری را نظاره میخاک  درختی تکیھ داده بود و مراسم
را کھ روز قبل از خواھرش گرفتھ بود  گردنبند طالئی . ھایش غلطید روی گونھ
دو عکس کوچک در . بار از جیب بیرون آورد و قاب آن را باز کرد برای اولین

ای کھ  عکس جوانی خودش، کھ دیگر با آن بیگانھ بود، و دختر بچھ. قاب بود
آرامی با خود   بھ. اش بھ گور خیره بود ن بود و نگاه مبھوتحال،  زنی جوا

 :گفت
تو برام اولین و . خواست کھ تورو اذیت کنم ام نمی منو ببخش، ھرگز دل"

 ."ام عمل کنم ام کھ نتونستم بھ قول آخرین بودی شرمنده
چند شاخھ گل سرخ را کھ در دست داشت در پای بید مجنون بلندی کھ 

گوشی تلفن . ا یک متری زمین خم شده بودند، گذاشتھای سبز آن ت شاخھ
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ھا از موج اف ام اخبار پخش  رادیوی محلی ایرانی. را در گوش جا داد اش  ھمراه
 :خواند گوینده با صدائی جا افتاده و گرم اخبار می. کرد می
تظاھرات میلیونی مردم کشورمان در حمایت از رئیس جمھور منتخب ادامھ "
 ."دارد

بھ آھنگی کھ از . موج رادیو را عوض کرد. اش نقش بست تلخ بر لبانلبخندی 
 (Amy Winehouse: (شد، گوش داد ھوس پخش می امی وین

 
 .سوختم چون شعلھ برات می  
 .عشق، قمار باختن است  
 چرا پشیمان باشم؟  
 !اش کردیم آخ، کھ چقدر بد خراب  
این پایان قمار است، و ما با این صحنھ از بازی حذف   

 !شویم می
 .عشق، قمار باختن است  

 :اش پیچید صدای خشک و غمگین امی وین ھوس در گوش
 ."سوختم چون شعلھ برات می"

ھای سبیل  پُک با فیلتر آن گوشھ سیگارش را روشن کرد و بعد از اولین 
ً سفید بودند کنار زد و ستونی از دود را از ریھ ُکلفت ھا بیرون  اش را کھ تقریبا

خشک و جان خراش . خواند اِمی با تمام وجود می. لرزید میاش  دست. داد
 :خواند می
 .سوختم چون شعلھ برای تو می"

 .عشق، قمار باختن است
 :با خود زمزمھ کرد. ھایش غلطید دو قطره اشک روی گونھ

And now, the final frame 
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For you I was a flame 
Love is a losing game …  
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 پرستو

 
  بجای سرآغاز 

اتومبیل پیکان با . تھران تازه از خواب بیدار شده بود. دم دمای صبح بود
، دود  در ترافیک سبک صبح، سر چھارراه. سرعتی نچندان زیاد در حرکت بود

ی کنار جوی آب از  ھای تلنبار شده ھا تنیده در بوی زبالھ آلوده بھ بخار ماشین
ماند کھ  سگ پیری را می تھراِن خستھِ . آورد ھای باز اتومبیل ھجوم می شیشھ

تکاند کھ  داد و می را کش و قوس می  از پاسداری شبانھ  کشان تن خستھ خمیازه
ھوا تحویل دھد و   ی کثافت و گرد و خاک را از تن خود بھ شاید بوی آزار دھنده

گران، قلندران  رفتھ. ی امور را بھ شھروندان شھر چند میلیونی بسپارد اداره
. بودند  ھای پس مانده از ارتزاق مردم ، در حال جمع کردن زبالھپُرکار و کم توقع

. بودند  آلود خستھ با عجلھ در حرکت رھگذران خواب. ھوا گرگ و میش بود
را در آغوش داشت، نگران در صندلی عقب ِکز   پرستو در حالی کھ دخترش

آلود بھ  ھای خواب روسری خود را تا باالی ابرو پائین کشید و با چشم. کرده بود
 .خیابان نگاه کرد

 "رم؟ کجا دارم می"
شعارھای حمایت از جنگ بر در و دیوار شھر چون نیشتری بھ چشم 

شمایل . کرد سر ھر چھارراه حجلھ جوانی خودنمائی می. رفت رھگذران فرو می
در . ھا در بلندترین نقطھ نصب شده بود بزرگ رھبر انقالب در بیشتر گذرگاه

 :نوشتھ شدهزیر ھر پوستر شعاری 
 !"ایکاش من ھم یک پاسدار بودم"
 ."تواند بکند ما اھل جنگیم، آمریکا ھیچ غلطی نمی"
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اش بھ طرف  آگاه چشم پرستو بھ پوستر بزرگ رھبر انقالب نگاه کرد، ناخود
ماه کدر و . کرد نمائی می قرص ماه چرخید کھ ھنوز در گنبد آسمان خود

رنگ کھ گوئی آثار بجا مانده از تجاوزی  کمتنھا چند لکھ کبود و . خاکستری بود
 .شد اش بود، روی آن دیده می ناجوانمردانھ بھ حریم خصوصی

نگاه . رو ایستاد سر چھارراه امام حسین آقاجون ترمز کرد و کنار جدول پیاده
 :آقاجون گفت. اش چرخید پرسشگر پرستو بطرف

 ."رمخوام سیگار بخ می. یھ دقیقھ بشین تو ماشین اآلن میام"
آقاجون بھ . رو جلو مغازه بود کردن پیاده بقال سرچھاراه سرگرم آب و جارو 

در گاراژ کنار مغازه باز بود و پرتو نور المپی کھ از سقف . طرف مغازه رفت
چشمان پرستو بھ طرف گاراژ چرخید و . آویزان بود ھمھ جا را روشن کرده بود

رو زنی  در پیاده. گاراژ ایستاده بودمرد جوانی در وسط . اراده بھ آن خیره شد بی
ھا نشان از آن داشت کھ در  سر و وضع بچھ. با دو دختر بچھ ایستاده بودند
زن جوان روپوش سیاھی بھ تن داشت و رو . گذشتھ روزگار بھتری داشتند

کفشی سیاه بھ پا، و دست بھ کمر چشم . اش را تا باالی ابرو پائین کشیده بود سری
موھای . بود  د کھ سرگرم کلنجار رفتن با چراغ دستی مستعملیبھ مرد دوختھ بو

گاراژ پُر . اند ھاست حمام نرفتھ ھا حکایت از آن داشت کھ ھفتھ سیاه و ژولیده بچھ
ی  ھای پالستیکی بزرگ انباشتھ از وسایل مستعملی بود کھ آن خانواده از کیسھ

ً طی روزھا کار سخت از میان زبالھ در . کرده بودندھا جمع  کوچک احتماال
ھای روحی مچالھ شده و  ھا ھمھ چیز از کپسول گاز کھنھ تا قابلمھ اطراف کیسھ
ھای  گاری چھار چرخی کھ معموال میوه فروش. شد ی بچھ دیده می چرخ کالسکھ

در قسمت عقب گاراژ . کنند، در جلو گاراژ بود گرد از آن استفاده می دوره
ً بمنظور جدا پرده کردن بخشی از گاراژ برای خوابیدن نصب  ای بود کھ احتماال

ی واقعی فقر را از نزدیک  تا آن روز چھره. درد آمد اش بھ پرستو دل. شده بود
 :با خود فکر کرد. ندیده بود
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ده کھ  اند؟ این چھ زندگیھ؟ سر و وضع ظاھراشون نشون نمی خدایا اینا کی"
ً روزی زندگی بھتری داشت. معتاد و بی سر و پا باشن چقدر خیابون ! نحتما
ھای  لباس. ھا جمع کنن و از تو آشغال ھمھ خرت و پرت گردی کرده باشن تا این

 ."اند ھای جنوب ایران شبیھ عرب بیشتر بھ. ده کھ تھرونی نیستن زن نشون می
بوی گند لجن فاضالب کھ از جوی بزرگ مجاور بھ داخل کوپھ اتومبیل ھجوم 

ً سی سالھ کھ کیسھ مرد. داد آورد، پرستو را آزار می می ی  جوان قد بلندی حدودا
ھای نوشابھ خود را بھ درختی  ھای خالی پالستیکی و قوطی بزرگ پُر از بُطری

ھا بین پاھا، سرش را بر قسمت پائینی کیسھ  تکیھ داده بود، در حالی کھ دست
داری بھ تن  پیراھن آبی و شلوار جین کثیف و مارک. تکیھ داده بود، خوابیده بود

اش  ھای چرمی قشنگ ولی کثیف صندل. دور پاھاش پالستیک پیچیده بود. شتدا
 :پرستو فکر کرد. شد از ورای پالستیک دیده می

ً بھ" خاطر سرمای شب و یا ترس از دزدھاست کھ پاھاشو تو پالستیک  حتما
 ."پیچونده

شد از دو  را می ھا  چربی آن. عقب شانھ شده بود اش بھ موھای پُر پشت و سیاه
 .رسید خوش قیافھ بنظر می. ریش سیاھی داشت تھ. ھ متری دیدس

اش میاد  بھ قیافھ. ممکنھ پاک سازی شده باشھ. حتما معتاده یا شاید ھم بیکار"
 ."باری چھ زندگی نکبت. کھ کارمند ادراه باشھ

. در ھمین فکر بود کھ آقاجون با دو بطری نوشابھ و یک بستھ شیرینی برگشت
 :شد و گفتمتوجھ نگاه پرستو 

ھمون فوزیھ . جا میدون امام حسینھ، سرور شھیدان و آزادگان جھان این"
 ."سابق

 .سوار شد و راه افتاد
اطراف آن . تر شد اتومبیل بھ حوالی میدان آزادی کھ رسید ترافیک سنگین

ھا در  ردیف بھ ردیف اتوبوس. میدان خوش یمن و بد یمن، غوغائی برپا بود
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پیر و جوان در ھم .  بودند  ھای اطراف آن پارک شده اطراف میدان و خیابان
اشان   ی فلزی گوھای نصب شده در اطراف میدان از حنجره بلند. لولیدند می
 .رسانند کنندگان ُمضطرب خود می ھای مسافرین را بھ گوش بدرقھ پیام
 .ای لشگر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش"

 !"باش امان آماده باش، آماده بھر نبردی بی
 .ھم رسیدم، یا زھرا ای کاروان کربال من"

 .ات را ندیدم، یا زھرا بانگ سالم
 !”تکبیر 

 :زد جمعیت یک صدا فریاد می
مرگ . مرگ بر صدام یزید کافر. خمینی رھبر. هللا اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر"

 ."مرگ بر منافقین و کفار. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی. بر آمریکا
پیر و . بھ حرکت در آمدند ھا  م بیشتر شد و جمعیت بھ طرف اتوبوسازدحا

نیروھای اعزامی بھ جبھھ با . ھا جمع شدند جوان زن و مرد در اطراف اتوبوس
بر پیشانی بیشتر آنھا دستمال سبزی بستھ شده . کردند بستگان خود خداحافظی می

بدنھ جانبی . روی آن نقش بستھ بود" یا زھرا"و " یا حسین"بود کھ عبارت 
آذین شده " کاروان کربال"ھای سبزی با شعارھایی چون  ھا با پارچھ اتوبوس

 .بودند
ً متوقف شد، پرستو بھ مردم نگاه کرد دید کھ  مادرانی را می. اتومبیل تقریبا

افتاد کھ  یاد مادرش . بوسیدند گرفتند و می فرزندانشان را حریصانھ در آغوش می
بانگ . ی آخرین بار او را برای خداحافظی ببینددو روز قبل حاضر نشد برا

کاروان . ھا را متوقف کردند اتومبیل. اکبر از حنجره جارچیان فلزی بلند شد هللا
 .کرد کربال میدان را ترک می

 ."اکبر اکبر، هللا هللا"
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آقاجون کھ از اساس با این شکل از مراسم مخالف بود، رو برگرداند و بھ 
 :پرستو گفت

آخھ ! فرستن ھای مارو بھ مسلخ می نگاه کن ببین چطور جوون تورو خدا"
ُھ خوری  برای چی؟ خرمشھرو کھ پس گرفتید، اون صدام دَیوث ھم کھ بھ گـ

افتاده و حاضره غرامت بده، دیگھ جنگ برا چی؟ بابا بذارید این مردم یھ 
بجای این شامرتی . عاصی شدیم. بسھ دیگھ. مملکت خرابھ شده. نفسی ِبکشن

ھا یھ فکری بحال نون و آبی بکنید کھ با صد کیلو شعار بھ مردم وعده  یباز
زده بُنجل  ھای یخ ھای دراز کوپن گوشت و مرغ فکری بھ حال اون صف. دادید

و آباد کنید، کربال  این یھ تکھ خاک. خستھ شدیم. بابا بسھ دیگھ. وارداتی بکنید
؟ کم خودمون امام و خواین چیکار ُکنین خور زیادی می نون. اتون کش پیش
و ھم بھش اضافھ کنید؟ تازه مگھ  خواین کربال و نجف زاده داریم کھ می امام

حساب دو دوتا . و بگیرید ذاره یھ وجب از خاک عراق پدر می آمریکای بی
و راه  خودشون این جنگ. الزم نیست انشتین باشین کھ بفھمید. چھارتاس

مگھ . ھ تبدیل نکنن دست بردار نیستنانداختن، تا ھر دو کشور برادرو بھ ویرون
 "مغز خر خوردید؟

از ھیچ کس . زد آقاجون ھمیشھ ھمین طوری حرف می. لرزید تن پرستو می
نماز  ی خرج و حتی ھزینھ رفت و آمد پیش قبل از انقالب ھمھ. باک نداشت
وزیری  بازرگان را از نخست  کھ مھندس ولی از وقتی. داد را می  مسجد محل
گفت سیاست کار  دند صد و ھشتاد درجھ نظرش برگشت و میبرکنار کر

. ھا ھر وقت قاطی سیاست شدند خرابی بار آوردند این. سیاستمدارن است و بس
تازه حاال زلزلھ جنگ ھم بھ آن . گفت، بجای باران سیل آمده مھندس راست می

 .اضافھ شده
هللا  فضلرفت بھ شیخ  می  رفت، راست چپ می. ھای قدیمی بود از مصدقی

اش ھیچوقت قطع  البتھ نماز و روزه. گفت هللا کاشانی بد و بیراه می آیت نوری و 
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پرستو کھ ترس تمام وجودش را گرفتھ . کرد ھمیشھ بھ مسجد کمک می. شد نمی
 :گفت  بود، با صدائی خفھ

 ."شنوون ھا پائینھ، می شیشھ. آقاجون تورو خدا، پاسدارھا ھمھ جا ھستن"
ھا کجا بودن اونوقت کھ من نون  این بُزغالھ. ترسم گھ میم. گور پدرشون"

قند و . فرستادم دادم؟ کیسھ کیسھ برنج و حلب حلب روغن براشون می اینارو می
یادشون رفتھ ھر شب جمعھ . کردم ھای مسجدو من تھیھ می چای و حتی فرش

ور و  هللا العظمی، این مثل شوفر شخصی پیشنمازو کھ حاال شده امام جمعھ و آیت
ھای ضد  یھ دقیقھ از ماشین. بردم؟ آخھ بابا انصاف ھم چیز خوبیھ ور می اون

اتون بیان بیرون؛ البتھ اگھ جرأت دارین، با چشای خودتون ببینین چی بھ  گلولھ
دونی اینا کین؟  گاراژو تو میدون امام حسین دیدی کھ، می. روز مملکت آوردین

ھای صدام پوفیوز  از ترس بمبارونھای خوزستان ھستن کھ  ھا عرب این بدبخت
با پول نفت این . کنھ ھیچکی بھشون کمک نمی. بھ تھرون پناه آوردن

بیکارو کنار خیابون، تو   جوون. کنید ھاست کھ دارید مملکت اداره می بیچاره
دیدی؟ بابا اسم خودتونو رو این میدونا بذارین تا حداقل ھر   میدون امام حسین

و  اسم امام. امام حسین بینن یاد شما بیفتن نھ رو می بدبختیوقت مردم این نکبت و 
آخھ بھ کی شکایت کنم؟ تازه . گند زدید، بابا گند. خراب نکنید معصیت داره

 ."خدا بخیر بگذرونھ. اولشھ
ی پدرش بُرده بود کھ با پدر و زن پدرش  آقاجون شب قبل پرستو را بھ خانھ

. خداحافظی بغل کرده بود و بوسیده بود پدر پرستو او را ھنگام. حافظی کند خدا
اش  آرامی در گوش پدر بھ. را در چشمان او دید  پرستو برای اولین بار اشک

 :گفت
 !"کردم زندگی بھتری برات آرزو می. منو ببخش دخترم"

ھا بود دیگر با آن بیگانھ شده بود، بار دیگر با تمام وجودش  را کھ سال  گرمائی
اش  از چشم دیگران، یک بستھ دالر در جیب روپوشپدر آرام دور . حس کرد
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جون بھ خانھ  پرستو رو برگرداند و از در بیرون رفت و ھمراه آقا. گذاشت
جون  خواست آقا اش نمی دل. در تمام مسیر راه ساکت بود و حرفی نزد. برگشت

روا . پیرمرد غوغائی برپاست  دانست کھ در دل خوب می. ھای او را ببیند اشک
گوئی ھر دو توافق کرده بودند کھ ھر کس با . اش بپاشد کھ نمک روی زخمندید 

 .درد خود بسوزد
را درآورد و یکراست بھ طبقھ باال؛ کھ از مدتی قبل   خانھ کھ رسید روپوش بھ

نیم . و زار زار گریست در را بست . اقامتگاه موقت او و دخترش شده بود، رفت
طور فکر  حداقل این. اش کمی سبک شد ساعت؛ شاید ھم بیشتر، گریھ کرد  دل

آقاجون در اتاق نشیمن . ھا را پاک و موھا را شانھ کرد و رفت پائین چشم. کرد
ھمھ . خواند یک چشم بھ تلویزیون داشت و ھمزمان روزنامھ می. نشستھ بود

 . پرستو شب زود خوابید. خبرھا درباره جنگ و عوامل ضد انقالب معدوم بود
اگھ . عجلھ داشتند. تا کاروان کربال میدان را ترک کرد نیم ساعت طول کشید

. ای بود آقاجون آدم دنیا دیده. دادند رسیدند، پرواز را از دست می بموقع نمی
با نزدیک .چھار ساعت زودتر راه افتاده بود. گرفت را می  ھمیشھ جانب احتیاط

لرزش . اش عرق کرد تن. شدن اتومبیل بھ فرودگاه اضطراب پرستو باال گرفت
آلود بھ مادر  خواب  دختر با چشمانی. را بیدار کرد  ھایش دخترک خفیف دست

 :گوئی از او پرسید. نگاه کرد
 "بری؟ دونی منو کجا می می"

 :ھای مرتعش زیرلب برای خود نجوا کرد پرستو بھ زور لبخندی زد و با لب
 ."شھ چی درست می ھمھ. خوایم بریم پیش بابائی ام، می بخواب دختر ُگل"

تاب خود گفت، یا آرام کردن  را برای تسلی دل بی  مطمئن نبود کھ این جملھ
 آیا بھ آنچھ کھ گفت باور داشت؟! دخترک

پروازھای خارجی بعد از . شلوغ و بھم ریختھ. فرودگاه مھرآباد بازار شام بود
ً راه افتاده بودند مدت رده اشان با ھواپیما سفر نک تا آن روز ھیچ کدام. ھا مجددا
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آقاجون با خونسردی اتومبیل . رفت بار بود کھ بھ فرودگاه می اولین. بودند
. ش را روی چرخ گذاشت و راه افتاد ا پارک کرد و دو چمدان پرستو و نوه را 

 :قبل از این کھ اتومبیل را قفل کند بھ پرستو گفت
نامھ،  نگاه کن ببین ھمھ مدارک ھمراتِھ، پاسپورت، ارز، بلیط، رضایت"

 ."چیزی جا نذاری
. خود را کنترل کرده بود با سر جواب مثبت داد   بار کیف دستی پرستو کھ چند

ترسید گریھ  می. جرأت لب باز کردن نداشت. بغض گلویش را گرفتھ بود
وارد . را برای آینده انبار کند  و گریھ  گویا تصمیم داشت اشک. اش ندھد امان

ی اطالعات رفت و بعد از  طرف باجھ  آقاجون سریع بھ. سالن فرودگاه شدند
 :ای کھ آنجا نشستھ بود، پرسید مدتی انتظار، اطالعات الزم را از خواھر محجبھ

 ."بیا بریم"
ھا  بھ خروجی. خروجی چھار.بھ طرف تابلو رفت و شماره پرواز را نگاه کرد

 .نگاه کرد و چرخ را بھ سمت خروجی چھار بحرکت درآورد
رو  ھارو تحویل بدیم و کارت سوار شدن بھ ھواپیما نبیا بریم اونجا، چمدو"

. تونم ھمرات باشم آسونھ، تا اونجا می. بعد باید بھ بخش ترانزیت بری. بگیریم
 "ھاتو چکار کردی؟ بقیھ پول. شی بعد از اون وارد سالن ترانزیت می

 ."تو لباس بچھ دوختم"
تا لایر آخرشو باال  اگھ ببینن. ھا رحم ندارن انصاف این بی. کار خوبی کردی"
و  المال خودشون میلیون، میلیون پول بیت. مثل این کھ ارث باباشونھ. کشن می

و  کنن، کسی جرأت نداره سئوال کنھ مال کیھ اشون می خرج فک و فامیل
جون  آقا." "شھ رسھ ھزارتا مدعی پیدا می نوبت مردم بیچاره کھ می. چاپید می

 ."مات قس جون علی تورو خدا، تورو بھ
خیلی خودمو نگھ داشتم کھ این دم آخری چیزی . چی بگم دخترم، خفھ شدم"
خودت . ببین چی بھ روزم آوردن. دلم کبابھ. چیکار کنم، دست خودم نیست. نگم
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بدون شماھا، من چی دارم؟ یکی کھ . بینی کھ چطوری آتیش بھ زندگیم زدن می
دیگھ چی برام . اومدهروزش  اونجا، اون یکی دیگھ ھم کھ معلوم نیست چی بھ

. مونده کھ ساکت باشم؟ یھ لحظھ فکر کن ببین چندتا خونواده مثل ما از ھم پاشیده
کش خاک  ھاشون یا سینھ ھا بچھ خیلی. ھاش ھستیم تازه ما جز خوش شانس

ھارو سر راه دیدی کھ؟ تازه اینا حجلھ  حجلھ. خوابیدن و یا مفقوداالثر شدن
ھاشونو کھ سر بھ  ھ حتی جرأت ندارن کھ اسم بچھھا ھستن ک خیلی. شھیدای جنگھ

 ."اشون کردن دونن کھ کجا چال حتی نمی. نیست شدن بیارن
 :داد با خود زمزمھ کرد و در حالی کھ سرش را تکان می  این را گفت

 ."جونم  بھ فایز آب کوثر وعده دادی        چرا آتش زدی آخر بھ"

او در تمام مسیر فرودگاه ھای آقاجون متوجھ شد کھ  پرستو از صحبت
اشک . اش بھ او بوده و از آئینھ جلو حرکات و نگاه او را زیر نظر داشتھ حواس

 .گریھ پیر مرد را تا آن روز ندیده بود. اش را پوشانده بود پھنای صورت
 ."جون گریھ نکن آقا"

اولین بار بود کھ آن مرد صبور، با موھای جو گندمی را با چشمانی اشک آلود 
مثل این . ھای او خبری نبود گوئی و بذلھ  ھا بود کھ دیگر از شوخی مدت. دید می

ھا شادی را با  در گذشتھ غروب. کھ روح شادی و نشاط در وجودش خشکیده بود
. شد با ورودش خانھ پُر از نشاط و شور می. آورد خود از ُحجره بھ خانھ می

اش  دست دیگر روسری پرستو با یک دست دخترش را بھ خود چسبانده بود و با
. شد داشت منفجر می. را محکم زیر چانھ گرفتھ بود کھ جلو فریادش را بگیرد

 .تازه این آغاز سفر بود. جلو خود را گرفت
ای ساکت و ِمنگ بر جای خود  وارد سالن ترانزیت کھ شد برای چند دقیقھ

حفره  .لرزید زانوھایش می. توان حرکت نداشت. ایستاد و اطراف را نگاه کرد
ھرگز در زندگی خود را این چنین تنھا . اش باز شده بود سیاه و گشادی در دل

 :بھ خود نھیب زد. احساس نکرده بود
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ری پیش علی؛ ھمونی کھ برق چشای تیزش آتیش بھ  بس کن زن داری می"
داری . زنھ، ھمونی کھ بھ ھم قول دادید تا آخر عمر در کنار ھم باشید جونت می

رو شروع کنیم، کار کنیم، درس بخونیم،  تونیم زندگی جدیدی می. ری اروپا می
 ."اند ھا رفتن بیشترشون راضی خیلی

تک و توک . از شیشھ بلند سالن انتظار نگاھی بھ باند فرودگاه کرد
خورشید باال آمده بود و اشعھ ُپر نور و گرم خود را .  شدند ھواپیماھائی دیده می

ھیوالی  ٧٠٧بوئینگ . کرد نگ ھواپیما تحمیل میبا بیرحمی تمام بھ بدنھ سفید ر
دماغھ ُکلفت و درازش با . ماند کھ لباسی سفید بھ تن کرده بود را می  وحشتناکی

را کھ برای   ای دو بال کھ تا حداکثر ممکن بھ اطراف کش آمده بودند؛ ھر بیننده
 .کرد دید، دچار وحشت می بار آن را می اولین
 ."خدایا سقوط نکنھ"

بند کلفت طالئی  برق النگوھا و گردن. یانسال و چاقی در کنارش ایستادزن م
انگشتر بھ   حداقل شش. گردن داشت اولین چیزی بود کھ جلب توجھ کرد  کھ بھ

 .اش بود انگشتان
 !"قشنگھ نھ"

 .دانست چھ جوابی بدھد نمی. پرستو رو برگرداند و بھ زن نگاه کرد
 ."تا حاال سوار نشدم"
. من چند بار سوار شدم. بھتر از ایران ایره. ؟ توش این قدر قشنگھاولین بارتھ"

یعنی . بار از لندن بھ تورنتو پرواز کردم آخرین. ھا فالیت داشتم با بیشتر ایر الین
. اش توپ شده حسابی وضع. پسرم اونجا سوپر داره. لندن استوپ چنج من بود

. سالھ اونجا ھستنچند . کنن آنجلس زندگی می لس. دوتا دخترام آمریکان
بعد از انقالب رفتن آمریکا، زندگی بھم زدن . شوھراشون سرھنگ ارتش بودن

البتھ . رم اونجا ھا برای خرید می بیشتر وقت. کھ نگو و نپرس گرین کارت دارن
ھاش خیلی  ھای بوتیک جنس. رم یھ برادرم ھم لندنھ، اونجا ھم برای خرید می
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ً تھرون خرید . یاد چی گیر می ھمھ. داره ھمھ مارک. لوکس و خوبھ من اصال
و ) پنیر و کالباس(و  ھا چیز و ھَم و ژامبون لباس، حتی بعضی وقت. کنم نمی

راستی فری شاپ رفتی؟ چھل دقیقھ بھ . خرم ھم از اونجا می) زیتون(اولیوو 
البتھ من خودم بیشتر از فری شاپ لندن و . تونی سری بزنی می. پرواز مونده

. بخری بد نیست) ھدیھ(خوای برای کسی گیفت  اگھ می. کنم پاریس خرید می
ھای اروپائی  الین میدونی یھ خوبی ایر. ھا سرت کاله نذارن مواظب باش ایرانی

تونی ھر نوشیدنی  محض این کھ از مرز ھوائی ایران خارج شدن، می  اینھ کھ بھ
ھن شور ماشئیر ایران ایرو ببرن، ب مرده. ات خواست سفارش بدی کھ دل ِ وی پ

 ."ده می
ھای پوشیده از النگویش را باال پائین  گفت دست ای کھ می زن با ھر جملھ

 .پرستو فرصت شمردن آنھا را بدھد  خواست بھ گویی می. کرد می
 ."ھاش حرف نداره فروشگاه. این کیف ورساچیھ، پارسال تو لندن خریدم"

ھاش از گرما ُگل  ھای زن ِخپل، کھ گونھ چیزی از حرف. پرستو الل شده بود
تا آن روز فرصت نکرده بود در مورد چنین . شد اش نمی انداختھ بود، حالی
 .خورد اش بھم می احساس کرد حال. چیزھایی فکر کند

 ."آره خیلی خوبھ"
 :با دستپاچگی پرسید

 "ببخشید دستشوئی کجاست؟"
 :زن با تعجب پرسید

 ."پیداش نکردی بپرساگھ . عالمت زده. دونی؟ برو تھ سالن، دست چپ نمی"
اش  صورت. پرستو دخترش را بغل کرد و برای پیدا کردن دستشوئی راه افتاد

نیروئی از درون او را بھ جلو ھُل . کمی مکث کرد. را شُست و بیرون آمد
طرف فری شاپ رفت و وارد   آرام بھ. تابلوی راھنما نگاه کرد  بھ. داد می
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یک کارتن سیگار . را گرفت  تراست سراغ بخش دخانیا  یک. فروشگاه شد
 :دخترش، با لبخند گفت  وینستون قرمز خرید و رو کرد بھ

یک . خوای شکالت می. بریم ببینیم دیگھ چی دارن. خریم اینو برای بابائی می"
ُدکلن مردانھ و روژ لب و مداد چشم برداشت و بھ طرف   بستھ شکالت و یک ا

 .داشت تر قدم برمی محکم. کمی آرام شده بود. صندوق راه افتاد
نگاھی . وارد کابین ھواپیما کھ شد، صندلی خود و دخترش را براحتی پیدا کرد

اطراف کرد و با تقلید از بقیھ کیف دستی و سایر وسائلی را کھ ھمراه داشت   بھ
را در   دخترک. ی باالی سرش جا داد و خود را در صندلی ولو کرد در محفظھ

وئی و توضیحات ایمنی مھماندار ھواپیما چند آمدگ خوش. کنار پنجره نشاند
ھواپیما غُرش کنان راه افتاد و طولی نکشید کھ از . ای بیشتر طول نکشید دقیقھ

تھران کدر و دود گرفتھ زیر پایش . زمین کنده شد و پس از چند دور اوج گرفت
با  .اش آمد بار دیگر غم بھ سراغ. را نگاه کرد  پرستو از پنجره کوچک پائین. بود

 :خود گفت
آگھ . جون، عزیزجون حافظ آقا حافظ بابا، مادرجون، خدا حافظ؛ خدا خدا"

 ."ام کنید اتون حالل ندیدم
 .در فکر فرو رفت

رم؟ برای چی باید تھرونو ترک کنم؟ یعنی علی بھتر شده؟  کجا دارم می"
 "  شھ از نو شروع کرد؟ می

گرد گرفتھ؛ کھ ھرگز ھایش سنگین شدند و گذشتھ چون دفتر خاطراتی  پلک
آن را ورق بزند، جلو  فرصت نکرده بود؛ یا شاید ھم زندگی اجازه نداده بود، کھ 

ی آن چون فیلم سینمائی  ھر صفحھ و ھر خط و ھر لحظھ. ورق خورد  چشمانش
تصویر   اش را بھ عجیب بود، گوئی زندگی. اش ظاھر شدند در جلو چشمان

ھائی کھ  ھا و تعریف جزئیات حتی حرف ترین ھمھ چیز با کوچک. کشیده بودند
درست مثل این . اش گذشت اش برای او گفتھ بود، از ذھن علی از روابط خانواده
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زنی کھ خودش . کرد را تماشا می  کھ در سالن سینما نشستھ بود و سرگذشت زنی
خواست سناریوی آنچھ را کھ بر او  آیا می. ھم بازیگر بود و ھم تماشاچی. بود

  ، نقد کند؟گذشتھ بود
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 بخش اول 

 
سواد چندانی نداشت، . ش بنا بود و از اھالی دھات ییالق اطراف تھران پدر

قدی متوسط با موھای سیاه و صاف و . العاده دقیق و با ھوش بود ولی فوق
ً ورزیده داشت، کھ حاصل کار سخت او از نو . جوانی بود ھیکلی گرفتھ و نسبتا

با مادر . کارش ھم وارد بود  پُر کار، و بھاش نبود، مثل قاطر  خستگی حالی
پرستو کھ پدر و مادرش قمی بودند ازدواج کرده بود کھ حاصل آن دو فرزند 

پدر پس از . تربود ھرمز پسر بزرگ و پرستو کھ یک سال و نیم کوچک. بود
چند سال کار سخت با استفاده از دقت و ھوش خود اول بھ کار معماری و سپس 

ھای کوی کن ھنوز کامال در  زمانی کھ زمین. بفروشی رو آورد بساز و بھ حرفھ 
انداز کرده بود و فروش زمین پدری چند قطعھ  بورس نبودند، با پولی کھ پس

سازی  زمین خرید و با مقداری قرض از برادران ھمسرش شروع بھ ساختمان
. سھ دستگاه خانھ ساخت و فروخت. اش کھ سر و سامانی گرفت وضع مالی. کرد

پولدار شد و سر قفلی چند دھنھ مغازه در . م کم بھ کرج و سایر مناطق رو آوردک
  اش یاد ھندوستان کرد و بھ اش، فیل با پُر شدن کیسھ. پاساژ پالسکو را نیز خرید

ھای سخت را با جان و دل  مادر پرستو کھ رنج سال. فکر تجدید فراش افتاد
  پروراند، بھ را در سر می نیازی تحمل کرده بود و رویای روزھای خوش بی

موضوع ازدواج . زن داد  قانون حمایت خانواده حق را بھ. دادگاه شکایت کرد
خانھ با بگو مگوی ھر روزه بھ جھنم تبدیل . پدر کشمکش سختی را در پی داشت

کاری و کمربند و مشت و لگد چاشنی دعوای روزانھ  یواش یواش کتک. شده بود
محل کار مصطفی رفتند و حسابی او را کتک   بھبرادران زن یک روز . شد

. از آن روز بھ بعد دیگر جایی برای ماندن مادر پرستو در آن خانھ نماند. زدند
داغ   برای نقره. اش کرد او داد و روانھ قم  ای بھ پول و پلھ. پدر آمنھ را طالق داد
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خاطر کھ این   یا شاید ھم بھ. ھا را خود بعھده گرفت اش سرپرستی بچھ کردن
 .و یا شاید امیدوار بود کھ آمنھ برگردد. زن بدھد  حاضر نبود پول بیشتری بھ

ھمدان رفت و خواھر یکی از بناھای خود را کھ ھمدانی   سھ ماه بعد پدر بھ
بقول خودش مثل ُھلوی پوست . دختر خوشگل و نسبتا ًبوری بود. بود، عقد کرد

اش بھ لرزه  تن. اش فاز گرفت د برق سھبار او را دی مصطفی وقتی اولین. کنده بود
افتاد قسم خورد بھ ھر قیمتی کھ شده تا سرمای زمستان تمام نشده با آن دختر بھ 

بنا را . اش آویزان شده بود و شب و روز نداشت لب و لوچھ. حجلھ برود
ـف بھ سبیل می'' آرزو''یک . سرکارگر کرد َ ھای پُر  گفت و یک کیلو تُف و کـ

کرد و  ای سرکارگر را راھی ھمدان می ھر ھفتھ بھ بھانھ. سبیدج اش می پُشت
  اش تمام شد و آرزو را بھ دو ماه بعد تحمل. فرستاد ای ھم برای آرزو می تحفھ

 .خانھ آورد
مادر پرستو، آمنھ با یک دنیا غم و سرشکستگی؛ خوار و تحقیر شده با یک 

ھ و برای رفع بال خانھ رھنی و پول بخور نمیری کھ مصطفی آن را چون صدق
ھا زندگی  آورد، در غم و فراق بچھ و شر و خالص شدن از دست او بحساب می

برادرھا . روزھای اول سرگشتھ و سرگردان بود. ای را در قم شروع کرد ساده
تکھ شدن  ھنوز رنگ و روئی داشت، ولی از ترس تکھ. کردند اش می کمک

ُمرده بود و مادر ُکلفتی زن  پدر. سر و صورت اش بکشد  جرأت نداشت دستی بھ
جیک . مادر و دختر از این نظر شرایط یکسانی داشتند. کرد برادرھا را می

. گرفتند سر بودند و تصمیم می برادرھا آقا باال. شوھری در کار نبود. زدند نمی
آمنھ کھ سی و پنج شش سال بیشتر نداشت، ھنوز رنگ و روئی بر چھره داشت 

ولی . دانست برای چھ و چطور خودش ھم نمی. ر دلو کم و بیش امیدھائی د
ھر روز بعد از جارو . سرنوشت تن داد و ھمراه مادر شد  کم کم بھ. ناامید نبود

کردند و راھی حرم حضرت  ھا چادر سر می کردن، پُخت و پَز و شستن لباس
ھای  دختر روزھا و ماه. گذراند اش را در حرم می بیشتر وقت. شدند معصومھ می
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. آمنھ سواد داشت تا کالس نُھ درس خوانده بود. رفت با اِکراه ھمراه مادر می اول
خواندند و بعدش ھم  زیارتنامھ می. تا قبل از طالق چندان اھل نماز و روزه نبود

دختر کھ روزگاری صدای خوشی داشت، گاھی برای . نماز و دعا و قرآن
خواندن نماز برای رفتگان   کارش بھ. خواند زیارتنامھ می  بعضی از زائرین زن

خود را وقف حرم . ابوالفضل کشیده شد  و دعا و حدیث و روضھ در سفره
خواند، روزه ھم  گرفت و برای دیگران نماز می پولی می. معصومھ کرد

آمنھ، بھ آمنھ خانم تبدیل . کرد ھا سفارش خیاطی قبول می از ھمسایھ. گرفت می
. پوشید ھا را می لباس شصت سالھ. ائل بودندھا ُکلی برای او احترام ق ھمسایھ. شد

تاریخ مصرف کوپن زندگی . اش زده بودند گوئی ُمھر بازنشستگی بھ سجل
اش را تعیین و عذرش را خواستھ  جامعھ بیرحمانھ سھم. اجتماعی او تمام شده بود

کارش . جرأت لب باز کردن، حتی نالھ کردن و ضجھ کشیدن ھم نداشت. بود
نور امیدی . طور نبود ولی پیش خودش این. بھ پایان رسیده بوداش  تمام و مھلت
کرد، شکلک در  کرد و خود را در آئینھ نگاه می گاھی جرأت می. در دل داشت

 :کرد ھای ورچیده شده خود را صدا می آورد و با لب می
 ".زن با ایمان. زن با خدا. آمنھ خانم، آمنھ جان"

 . گرفت اش می غیض
کھ  مردیکھ پُفیوز تا زمانی. تو سرتون بخوره این زندگی .و و زھرمار کوفت"
ِگل  ھا عین کاه  کردم و شب اش کار می پاپاسی نداشت روزھا مثل خر تو خونھ  یھ

اش ھم  کرد تازه قربون صدقھ پشت و روم می. شدم بنائی زیر پاش پھن می
دستمال  آخر سر ھم مثل. دوتا بچھ براش پس انداختم یکی از یکی بھتر. رفتم می

ات بشھ اون غذاھائی کھ برات  کوفت. اش پرتم کرد تو رخت چرکا دماغ ُگنده
رو   ھام شھ و بچھ اش بھتر می ھمھ امیدم این بود کھ وضع زھرماری. پُختم می

. طوری آمنھ، اون. طوری آمنھ، این. جوون مرگ بشی الھی. کنم خودم بزرگ می
پدر . و بالی آمنھ بھ جونت بخوره ای درد. آمنھ، یھ دونھ می. آمنھ، فدات بشم
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ات ھم ورقلنبید؟ مردکھ اونوقت کھ عملگی  ات کھ پُر شد، زیر شکم سگ کیسھ
داشت  از آھک و گچ و سیمان ترک برمی  اش کرد و دستای گنده و نکره می

تو سرمای زمستون آب گرم . اومد زدم موش بود و صداش در نمی روغن می
 ."ات نبینی خیر از زندگی. شستم اشو می سیمانھای پُر گچ و  و لباس کردم می

ترکید، نیم ساعتی برای خود و بخت بدش و غم دوری  اش کھ می بُغض
گرفت، چادر سر  اش کھ آرام می دل. خواند کرد و روضھ می ھاش مویھ می بچھ
. کرد اش زندگی می ی برادر بزرگ رفت پیش مادرش کھ در خانھ کرد و می می

ی او  ھا نیز خانھ حتی بعضی از شب. پیش آمنھ بودھا  مادر بیشتر وقت
اگر بخاطر خرج خورد و خوراک و . کرد اش را می رعایت حال. خوابید می

  مادر عصای دست و ھمدم.  ماند عروس و غُرولندش نبود پیش او می  کمک بھ
سھم او از این ھمدمی غذا پُختن، جارو کردن، نگھداری . ھایش بود عروس

اش  ی پسر کوچک خانھ  بعضی از روزھای ھفتھ بھ. شستن بود ھا و لباس بچھ
زن پسر . برد آمنھ را ھم با خود می. کرد رفت و بھ زن او کمک می می

یک روز در میان دو سھ .  اش تھرانی و دیپلمھ بود و کلی قر و فر داشت کوچک
کرد و کلی با صورت و  اش می ساعتی را صرف تراشیدن موھای پا و زیر بغل

. اش بود شوھرش جان نثارش بود و مثل مموم در دست. رفت اش ور میموھ
یک روز . خرید ای یک بستھ تیغ ناست از بقالی محل می ھفتھ. کارمند اداره بود

 :آقا یدهللا بقال محل بھ او گفتھ بود
ایران   و بھ ھا تیغ ناست گن اسرائیلی کنم، می بخشید فضولی می آقا مھندس می"
 ."رت مارو خراب کننفرستن تا صو می

آھن یک ماشین اصالح برقی  بعد از آن روز با ھر بدبختی بود از فروشگاه راه
رفتند  روزھایی کھ آمنھ و مادرش بھ دیدن او می. اش خرید قسطی برای زن

. کرد، یا درد عادت ماھانھ و میگرن داشت اش درد می یا کمر. اش بد بود حال
اش را خیلی  مادر ھم کھ عروس. بود اش تب داشت و سرما خورده روز خوش
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گذاشت و بعد  اول قابلمھ غذا را بار می. شد دوست داشت، فوری دست بھ کار می
اش  خواست کمک از آمنھ ھم می. کرد ھا می شروع بھ نظافت خانھ و شستن لباس

رفت و  جان کھ یکی دو روزی از ھفتھ را ناخوش بود، بھ اتاق می عروس. کند
ھر با صورتی پُف کرده و آرایش شده با لباس تمیز بیرون ظ ھای بعداز طرف

رفت و سرگرم کار  کمی قربان و صدقھ مادر شوھر و خواھر شوھر می. آمد می
اش ھمیشھ روشن بود، و صدای مرضیھ و دلکش یک  ضبط صوت. شد خود می

 .شد لحظھ قطع نمی
زندگی  کرد خود را بھ اش غوغائی برپا بود ولی سعی می آمنھ گرچھ در دل

ھای  ماھیچھ. زد خوابی بھ سرش می ھا بی بعضی از شب. جدید عادت دھد
. خواست فریاد بزند و کسی را طلب کند اش می آمدند و دل ھایش کش می ران

خواند در  ای کھ می بھترین مرثیھ. استاد روضھ خوانی در مجالس زنانھ شده بود
. کرد را بازگو می گوئی حال و روز خود. کسی زینب بود وصف غریبی و بی

ھا کھ ھیچ،  زن. خواند بغض کرده با اشک و نالھ مرثیھ شام غریبان را می
سفره ابوالفضل را گرچھ از شرکت در آن . انداخت ھا را ھم بھ گریھ می ستون

خود راضی و ھای از  از دیدن زن حاجی. کرد متنفر بود، با تردستی اداره می
ھای وسمھ کشیده؛ کھ  ریزھای طال و چشم ھمتظاھر بَزک کرده با النگوھا و سین

یک نفس از ثروت حاجی و تحصیالت فرزندانشان در آمریکا و انگلیس حرف 
با خود حرف . گشت خستھ و کوفتھ بھ خانھ برمی. خورد اش بھم می زدند، حال می
 :زد می
 "کنید؟ رو دل نمی! لمبونید اسم ائمھ اطھار می ترکید چقدر بھ ای کھ بھ"

وقعی کھ سرگرم خواندن زیارتنامھ بود زنی بھ او نزدیک شد و در یک روز م
اش  داد، آھستھ در گوش ای ایستاده بود نشان می ای را کھ در گوشھ کھ طلبھ حالی

طلبھ بعد از کمی . آمنھ پیش رفت و سالم کرد. گفتھ بود کھ حاج آقا با او کار دارد
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انداختھ بود با صدائی گرفتھ کھ سرش را پائین  کردن، در حالی این پا و آن پا 
 :گفت
کنم، معصیت داره کھ شما تو این سن و سال تنھا  ھمشیره ببخشید فضولی می"

از خدا . رسھ اشون می دھن  اشون ھم بھ دست. اند  ھای خیر زیاد آدم. باشید
باالخره برای چند ماھی ھم کھ شده . خوان کھ ھمدمی مثل شما داشتھ باشن می

. خونم رو ھم خودم می اتون صیغھ. ی خدا شھ، ھم بنده می ھم خدا راضی. خوبھ
من در ھر امر خیری کھ برای رضای خدا و . ُحجره من ھمین نزدیک رواقھ

 ."ی خدا باشھ در خدمت ام بنده
ھای ترگل و ورگل طلبھ کھ  گونھ آمنھ کھ تا بناگوش قرمز شده بود، نگاھی بھ

ً گرد او از زیر عبا و شال کمر  بیرون زده بود، کرد و با لبخند تلخی شکم نسبتا
 :جواب داده بود

رو . مو از این راه در بیارم آقا ھنوز تصمیم نگرفتم کھ خرج زندگی حاج"
ً برادرامو برای مشورت خدمت شما می چش  ."فرستم ام ھر وقت احتیاج بود حتما

را  اش ھای برھنھ اش را باز کند و سینھ خواست یقھ اش می ل د. ناراحت شده بود
 :آقا نشان بدھد و فریاد بزند حاج بھ

ھنوز تصمیم نگرفتم کھ تن و بدنم را یکبار دیگر زیر دست و پای . نھ"
رسم، کھ  اش خدمت می وقت بھ. الشخورھائی کھ شما پاانداز آنھا ھستید بندازم

 ."آقا مرحمت زیاد حاج. شما ھم از نون خوردن نیفتد
، مصطفی، کھ سرگرم عیش و حال اش شوھرش سابق. دنده و لجباز بود یک

دو بچھ در . آمد آمنھ از او عذر خواھی کند و بھ خانھ برگردد خود بود، بدش نمی
پرستو دوازده سالھ بود و برادرش . گرفتند خانھ داشت کھ بھانھ مادر را می

گربھ را '' آرزو.''تر بود، ھر دو دل تنگ مادر بودند سال و نیم از او بزرگ یک
در عوض . زد روزھای اول دست بھ سیاه و سفید نمی. شتھ بوددم در حجلھ ک

او ھم . داشت   انبر در چنگ آقا را مثل گاز. ھا صد جور ناز و کرشمھ داشت شب
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چیز . ای نداشت تا وقتی کھ شام آماده بود و رختخواب گرم، ِگلھ. راضی بود
ً برای ھمین آرزو را از ھمدان آورده بود. خواست دیگری نمی از ناز . اصال

داد و  چشمھ را نشان می. شد قدم نمی آرزو ھیچ شبی پیش. برد اش لذت می کردن
کرد و کرم بھ  کمی آرایش می. داشت تا خودش آب بنوشد آقا را تشنھ نگاه می

آقا . رفت کرد و بھ رختخواب می مالید، لباس خواب نازکی تن می اش می صورت
وقتی . فرستاد را بھ رختخواب می ھا با ھزار بدبختی و عجلھ و توپ و تشر بچھ

ِشگرد . زد خواب می کرد و خود را بھ آرزو پشت می. رفت بھ اتاق خواب می
کار ھر . کرد اش می کشید و نوازش آرام در کنارش دراز می. اش بود ھمیشگی

 .اش بود شب
طبیعت . ھا را خیلی دوست داشت داد، ولی بچھ مصطفی گرچھ نشان نمی

ً جمع بود دل اش حواس. خشنی داشت ھا کم و کسری  خواست بچھ اش نمی کامال
اش بود  ھا تا حدی کھ در توان بھ لباس و خورد و خوراک آن. داشتھ باشند

ولی ھیچوقت بھ . کرد اشان را بموقع برطرف می ھا و احتیاج خواستھ. رسید می
آمد و  خانھ می ھر وقت مریض بودند، حتی وسط روز ھم بھ. داد ھا رو نمی آن
ھا  بچھ. برد ھا را دکتر می ترین نارحتی آن با کوچک. پرسید ھا را می حوال آنا

اش داشتند، ولی نوعی لجاجت و خشم  کردند و دوست محبت پدر را احساس می
پدر را در محروم شدن از مھر . شد اشان می کودکانھ مانع از نزدیک شدن

تازه . گیر نبود تسخ. آمد بابا بداشان نمی از زن. دانستند مادری مقصر می
کردند، بدرفتاری  ھای او را برآورده می تا زمانی کھ خواستھ. خوشگل ھم بود

روزگارشان سیاه . گذاشتند اش می اشان اگر پا روی دُم حال اما وای بھ. کرد نمی
اشان  زد و از خانھ بیرون اتاق خواب او را نداشتند، داد می حق وارد شدن بھ. بود
کرد و از  اشان می یکی دو ساعت بعد صدای. کشید طول نمیالبتھ زیاد . کرد می

ھای موسیقی او  اجازه نداشتند بھ صفحھ. گرفت کھ دیگر تکرار نکنند آنھا قول می
 . دست بزنند
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اش درازتر  پا از گلیم. ھا خبر داشت از عالقھ پدر بھ بچھ. کرد آرزو احتیاط می
نست کھ مصطفی دست بزن دا اگرچھ او را کتک نزده بود، ولی می. کرد نمی
مثل . خرید خواست برای او می ھرچھ می. برد از تھ دل از او حساب می. دارد

اش  رگ خواب. خرید چیز برای او می ھمھ. کرد آب خوردن برایش پول خرج می
ھر وقت . کافی بود کمی ناز کند.شناخت نقطھ ضعف او را می. اش بود دست

 :داد واب میکرد مصطفی با شوخی ج زیاده خواھی می
 ."دیگھ چھ فرمایشی دارید مادمازل"

 .نشست فھمید کھ تُند رفتھ و عقب می آرزو می
مثل . کنی؟ گناه دارن اشونو نگاه می ھا ھست؟ درس و مشق حواست بھ بچھ"
 ."شی دار می دیر یا زود خودت ھم بچھ. اشون کن ھای خودت نگاه بچھ

 :داد آرزو با شوخی جواب می
 ."ات نزن خودی صابون بھ دل بیخبری نیست "
ً دوتا دارم. شما عجلھ دارین خانم خوشگلھ" حاال بگو ببینم چندتا . من کھ فعال
 . "خوای می

 : داد آرزو با کرشمھ جواب می
 ."ھرچھ بیشتر بھتر"

بیشتر اوقات ساکت بودند و سرگرم کار . کردند ھا کمبود مادر را حس می بچھ
شرور نبود، . کرد با دوستان خود بازی میرفت و  پسر بھ کوچھ می. خود

گاھی پدر او را با خود . عاشق کارھای عملی بود. کنجکاو و با ھوش بود
از نشستن در ماشین آریا ـ شاھین . کرد کلی از او سئوال می. برد سرکار می

برادر آرزو، کھ حاال دیگر سرکارگر بود، با او . کرد ای پدر کیف می سرمھ
 :پرسید او می کرد و از شوخی می

 "آقا آجر پرت کنی؟ خوای پیش ما کار کنی و مثل صمد می"
 .خندید پسرک می
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 ."خواد مکانیک ماشین بشم ام می دل. خوام درس بخونم نھ، می"
 ."شھ ات سیاه و چرب می دست و لباس"

 :داد پسر جواب می
ولی ماشین ھر روز یھ . اش یھ جوره ساختمون ھمھ. بھتر از گچ و سیمانھ"

 . "شھ ساختمون ھم ھر روز یھ شکل جدیدی ساختھ می. " "دل جدید میادم
. آقا بود  خدمتی بھ ھای برادر آرزو حساب شده و بیشتر با ھدف خوش شوخی

بوی آن را از دور حس . شناخت محبت واقعی را خوب می. فھمید پسر این را می
دو ھفتھ یک بار  ای یک بار و اغلب گرمای آن را ھفتھ. آن بود  ی تشنھ. کرد می

از فرق سر تا نوک انگشتان پاھایش گرم . کرد در آغوش مادر احساس می
را   ھای او آن اش در چشم در نگاه. بلعید آن را می. حرفی الزم نبود. شد می
ھای شب ھر  سوخت، در نیمھ ھائی کھ مریض بود و در آتش تب می شب. دید می

کشید، آن را با  اش دست می و بھ پیشانی آمد اش می اتاق  ورچین بھ کھ پدر پا وقت 
پدر سر بھ . اش داشت ولی دوست. از پدر دلخور بود. کرد تمام وجود حس می

گاھی یکی دو تومان کف دست او . کرد با او شوخی می. گذاشت سرش می
 :گفت گذاشت و بھ شوخی می می
 ."مردیکھ برو عشق کن"

. ای نداشت ولی چاره. داشتاو را ھم دوست . پدر با پرستو ھم مھربان بود
دو زن . دانست حق شرعی خود می. تنوع طلب بود. خود را بیشتر دوست داشت

کھ از  ھم پولدار بود و ھم این. کھ ھیچ، سھ تا چھار زن را نیز حریف بود
آمنھ را خوب نشناختھ . ولی اشتباه کرده بود. سالمت کامل جسمی برخوردار بود

حتی . ھای روزھای اول کمکی نکرد التماس. سرسخت و یک دنده بود. بود
کرد و آمنھ  ای دعوا را شروع می ھر بھانھ  بھ. ساز نشد کتک و کمربند نیز چاره

ولی این . باالخره فکر کرد شاید طالق او را سر عقل بیاورد. زد را کتک می
ھرگز بھ . روزھا گذشت و از آمنھ خبری نشد. حربھ نیز مشکل را حل نکرد
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  برادران آمنھ کتک مفصلی بھ. سرشکستھ بود. توانست یعنی نمی. تدیدن او نرف
با . خوار شده بود. برای او مشکل بود. توانست فراموش کند نمی. او زده بودند

او را از . اش خوب بود، احترام چندانی برایش قائل نبودند وجودی کھ وضع مالی
انتظار نداشتند . بودنداش کرده  کمک. شناختند زمانی کھ کارگر ساختمانی بود می
امیدی بھ . آمنھ تنھا دختر خانواده بود. کھ با خواھرشان اینگونھ رفتار کند

ھا را  بچھ. کرد کھ آمنھ برای ھمیشھ رفتھ است تھ دل حس می. برگشتن او نداشت
تصمیم گرفت کھ . کرد فرستاد و یا خودش آنھا را بزرگ می یا باید پیش او می

  .ش بعھده گیرد، گرچھ مشکل بودھا را خود سرپرستی بچھ



 30 

 حاملگی 

خواست فرصت را از  نمی. رفت مرتب دکتر می. تاب بود آرزو برای بچھ بی
ھیچ شبی . ھرچھ بیشتر بھتر. بچھ یعنی سفت کردن غل و زنجیر آقا. دست بدھد

شنیده بود کھ عسل و . کرد غذاھای چرب و مقوی درست می. گفت نھ نمی
یک روز . مرد کمک کنند  توانند بھ یره، شیر و موز میمرغ، حلوااَرده و ش تخم

 :اش این بود بھانھ. بست ناف آقا می  ھا را بھ در میان صبحانھ یکی از این
تو دیگھ جوون ھیجده سالھ . کنی، باید قوت داشتھ باشی تمام روز کار می"

 ."از چھل گذشتی. نیستی
آقا ھم بدش . کرد میخرید و کباب  روزھای جمعھ گاھی دُنبالن گوسفند می

 .ھا ھم خوب بود برای بچھ. کرد راضی بود اش می کھ تر و خشک از این. آمد نمی
. اش آب شده بود قند در دل. اش عقب افتاده بود چند ھفتھ بود کھ عادت ماھانھ

خواست مطمئن  می. مصطفی حرفی نزد  ولی جانب احتیاط را از دست نداد و بھ
 .نُھ ماه از ازدواج آنھا گذشتھ بود. گرفت آزمایش را میروز یکشنبھ جواب . شود

ھای ھمسایھ  رفت و با بچھ برادرش عصرھا بیرون می. پرستو خیلی تنھا بود
اش بود و بھ سر و  آرزو در اتاق. ماند او در خانھ تنھا می. کرد بازی می

 پرستو مجبور بود یا با درس و مشق خود. پخت رسید، و یا غذا می اش می وضع
کھ پشت پنجره بنشیند و بھ خیابان و مردم رھگذر نگاه  را سرگرم کند و یا این

عادت کرده . زد آسمان و خیابان ُزل می نشست و بھ در چارچوب پنجره می. کند
. شُمردشان می. کرد با چشم مسیر آنھا را دنبال می. ھا بود عاشق پرواز پرنده. بود

ولی باز آمدن او را . قرار نبود بیایدکسی کھ شاید . گوئی در انتظار کسی بود
. تاب تعطیالت آخر ھفتھ بود بی! دانست چرا خودش ھم نمی. کشید انتظار می

برگشتن ھم یا . ھا را بھ قم برساند داد کھ آن پدرش ماشین را بھ یکی از بناھا می
 مشکل رفت و آمد باعث. رساند ھا را می کھ دائی آن آمدند و یا این بوس می با مینی

ھا  دل مادر برای دیدن بچھ. ھا نتوانند مادر را ببینند شده بود کھ بعضی از ھفتھ
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پخت، گاھی  کرد، غذا می خانھ را کھ چندان ھم بزرگ نبود، جارو می. کباب بود
با پسر مشکل . ماند خرید و منتظر می ھا می لباس، توپ و یا عروسکی برای آن

ا پرستو صحبت کند، ولی دختر از او کرد ب ھای مختلف سعی می بھ بھانھ. نداشت
. مھم نبود. پرسید ھا چیزی نمی از آرزو و پدرش و رابطھ آن. گرفت فاصلھ می

ای  ھا گلھ بچھ. خواست بداند کھ زن پدر با او چھ رفتاری دارد اش می ولی دل
در سن بلوغ بود و . کرد چشم و گوش پرستو را باز کند آمنھ سعی می. نداشتند

مطمئن نبود کھ آرزو بتواند از عھده آن کار . ھائی بھ او بیاموزد بایست چیز می
توداری و کم . پرستو مانند برادرش کھ بیشتر شبیھ پدر بود، درشت نبود. برآید

حساب  زیربار حرف بی. ُکپی او بود. حرفی را از مادر بھ ارث برده بود
تواند از  براحتی نمیمطمئن بود کسی . اش از این بابت جمع بود خیال. رفت نمی

اش  کاری از دست. ای نداشت دید، ولی چاره اش می غم را در چھره. پس او برآید
ی ابوالفضل و زیارتنامھ و  توانست با درآمد سفره ھا را نمی بچھ. ساختھ نبود

گداری دور از چشم ھمسرانشان از طریق  ھای پنھانی برادرھا کھ گاه  کمک
ھا  بچھ. حال راضی ناراحت بود ولی در عین. ره کندرساندند، ادا مادر بھ او می
پدر . اشان درست بود خورد و خوراک و پوشاک و مدرسھ. سالمت بودند

با این حال مادر بود . کرد رفتاری نمی  آرزو نیز با آنھا بد. اش بھ آنھا بود حواس
 ! ھا و نگران آینده بچھ

دوش این بچھ بندازه  دار بشھ چی؟ اگھ کارھای خانھ را رو اگر آرزو بچھ"
 "چی؟

اش ھشدارھا را بخوبی  کرد، گرچھ آنتن عقل از فکر کردن بھ آن پرھیز می
چھار چشمی . رسید، گوئی دنیا را بھ او داده بودند ھا کھ می بھ آن. گرفت می

ھا را  آن. شدند ھا خستھ می داد کھ بچھ آنقدر وسواس نشان می. اشان بود مواظب
برادران آمنھ با پرستو و ھرمز . ھا بازی کنند کھ با بچھ برد بھ خانھ برادرش می

اشان  دھن اشان بھ دست. اشان خوب بود وضع. اشان داشتند دوست. مھربان بودند
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آمنھ چند بار سعی کرد تا آنھا را . مادر بزرگ ھم ھوای آنھا را داشت. رسید می
ی زیاد از شلوغ. ھا دوست نداشتند حرم حضرت معصومھ ببرد، ولی بچھ  بھ

. ھا را دوست داشتند، ولی نھ برای مدت طوالنی بازی با بچھ. شدند خستھ می
تنھائی، و . شاید این تمرینی برای آینده بود. گیر بودند واقع کم حرف و گوشھ در

 .غریبی در جمع بود
سر راه . وقتی کھ پرستار خبر را بھ او داد، بال در آورد. آرزو حاملھ بود

ی فروش لباس زنانھ  سری ھم بھ چند مغازه. تر خرید  رینیخانھ، ُکلی گل و شی
 :زد با خودش حرف می. زد، تا چند دست لباس بارداری انتخاب کند

ً خوشحال می. دونستم می" خدا کنھ یھ . خره ھدیھ خوب می برام یھ. شھ حتما
 ."گردنبند مروارید اصل بخره

بر خالف . رفتاش   شب کھ مصطفی از کار برگشت، ذوق زده بھ استقبال
. اش را بوسید کرد، جلو رفت و آقا را بغل کرد و گونھ ھمیشھ کھ با ناز سالم می

 :شوھر کھ ھاج و واج شده بود با لحنی سرزنش آمیز بھ آرامی گفت
 !"ات برده   چھ شده مگھ بلیط. بینن عیبھ ھا می حیا کن زن، بچھ"

 :آرزو ذوق زده جواب داد
 !"شدهحدس بزن چی . از بلیط بھتر"
 ."از کجا بدونم. دونم نمی"

 .اش اش را گرفت و گذاشت روی شکم آرزو دست
 . "شیم داریم سھ نفر می. شھ آقای کوچلو این تو داره بزرگ می یھ"

اش  ی زن شوھرش کھ متوجھ شده بود، کمی خوشحال شد و دستی بھ شانھ
 :کشید و گفت

 ."شیم شیم، پنج نفر می در ضمن ما سھ نفر نمی. مبارکھ"
 :داری از آرزو پرسید وقتی وارد اتاق شدند با لبخند معنی

 "خوای؟ خوب حاال بگو ببینم چشم روشنی چی می"
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 :شناخت با زیرکی جواب داد آرزو کھ شوھرش را می
ھر چی نداشتم تا . ات رو سرامھ از ھزار چشم روشنی بھتره ھمینکھ سایھ"

 .دنبال یک لقمھ چربھدانست کھ آرزو  مصطفی خوب می." ھم دادی حاال بھ
 "خوای؟ خوب ناز نکن دیگھ، بگو ببینم چی می"

گفت  ولی احساس غریبی بھ او می. شد، خوشحال بود از اینکھ دوباره پدر می
این جای قضیھ را فکر نکرده . کھ آرامش موجود دوام چندانی نخواھد داشت

تو و اولین موضوعی کھ بھ فکرش رسید، پرس. ماه عسل تمام شده بود. بود
شب بعد از خوش و بش شبانھ تا دیر وقت بیدار ماند و فکر  آن. برادرش بود

 .کرد
کرد و  نوزاد را بغل می. پرستو خوشحال بود. چند ماه بعد آرزو دختر زائید

خوشی و  ھای اول بھ ماه. کرد پرستو بھ نامادری کمک می. کرد نازش می
. فشار روی پرستو زیادتر شدشدن نوزاد،  تر  ولی با بزرگ. خیالی سپری شد بی

ً از وظایف بی جمع و جور کردن لباس آرزو . چون و چرای او بود ھا تقریبا
شست و نھ  خودش دیگر نھ لباس می. سپرد کارھای خانھ را نیز گاھی بھ او می

ھر قیمتی  خواست بھ می. عجلھ داشت. سر سال دو باره حاملھ شد. کرد جارو می
بزرگ شده بود و حاضر . ا دوست نداشتھرمز ر. شده صاحب پسر شود

ی چندان خوبی با آرزو نداشت و آن را در رفتارش نشان  رابطھ. کرد جوابی می
امان . زد آرزو باید برای خرید نان و یا ھر کار دیگر ده بار بھ او زار می. داد می

 .کس بدھکار نبود گوشش بھ حرف ھیچ. از وقتی کھ سرگرم کاری بود
زیربار حرف زور . فھمید بود، خیلی از مسائل را میپرستو بزرگ شده 

پدر وضعیت . توانست کمک چندانی بھ او بکند مادر در قم بود و نمی. رفت نمی
کسی باید جور . آرزو ھم کوتاه بیا نبود. ای نداشت کرد، ولی چاره او را درک می

ً مناسب. کشید کارھای خانھ را می رد خانھ ترین ف ترین و بی زبان پرستو تقریبا
مثل . شد او تنھا کسی بود کھ ھرگز و در ھیچ موردی نظرش پرسیده نمی. بود
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ھا در  از دیدن بچھ. کھ برای خدمت کردن و حسرت خوردن در آن خانھ بود این
توانست  کرد کھ ایکاش او ھم می آرزو می. گرفت اش می کنار مادرشان دل

ھا بود کھ دیگر پدرش  مدت. ھا در کنار مادر بخوابد و با او درد دل کند شب
ی پدر با او تنھا در  رابطھ. او را فراموش کرده بود. رفت اتاق او نمی ھا بھ شب

حال و روز . جیبی خالصھ شده بود حد خریدن لباس و وسائل مدرسھ و پول تو
ی دوم کھ متولد شد،  بچھ. داد ای نشان می  او برای آرزو نھ مھم بود و نھ عالقھ

. داد اش می احساس تنھائی عذاب. دختر بالغی بود. تر شد لشرایط پرستو مشک
اش آتش گرفتھ، و مادر کھ  دید کھ پیراھن خواب می. شد ھا دچار کابوس می شب

زد و از او  لباس سفیدی بر تن کرده در چند قدمی او ایستاده، فریاد می
صلھ فا. کرد حرکت ایستاده بود و نگاه می اش کند، مادر بی خواست کھ کمک می

روی تخت . شد خیس عرق بیدار می. فقط کافی بود چند قدم بردارد. خیلی کم بود
خواب دیده . کشید بھ تن و بدن خود دست می. شد نشست و بھ پنجره خیره می می
تنھا . رفت درس و مشق مدرسھ خوب پیش می. ھای قبل مثل دیشب و شب. بود

آرزو بیشتر . گری نداشتسرگرمی او تلویزیون و نوارھای کاست بودند،کار دی
شد در عین حال ھمھ چیز را تحت  ھایش می اش صرف خودش و بچھ  وقت

تذکرھا بھ . خواست کار آشپزی را بعھده گیرد کنترل داشت و حتی از پرستو می
. رفت پرستو زیر بار نمی. امر و نھی و آرام آرام بھ مشاجره لفظی کشیده شد

کرد، ولی مصطفی  بدگویی او را می آرزو پیش پدر. خواست ُکلفت باشد نمی
آرزو را . داد ھای او نمی اش جمع بود و اھمیتی بھ شکایت و گلھ گذاری حواس

آرزو . ھا و توقع او تمامی ندارند دانست کھ خواستھ شناخت و می خوب می
. اش را صرف آنھا کند توانست قبول کند کھ مادر دو دختر است و باید وقت نمی

ستو کارھای خانھ را انجام دھد کھ او بتواند چون گذشتھ بھ انتظار داشت کھ پر
آرزو . کرد دید و مقاومت می پرستو می. اش برسد ھا و سر و وضع سرگرمی

ھم . جرأت نداشت دست روی او بلند کند. ای نداشت شد، ولی چاره عصبانی می
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 ھرمز. از عاقبت کار ھراس داشت. ترسید و ھم از پرستو و برادرش از پدر می
در مدرسھ . برد پرستو ھم از کسی حساب نمی. مانند پدرش خشک و سخت بود

مشاجره و جر وبحث ھر روزه آرزو و پرستو آرامش . اش نبود کس حریف ھیچ
 .خانھ را بھم زده بود

اش سرکش و مغرور بود و  مانند ھمھ دخترھای ھم سن و سال. ھفده سالھ بود
روزی یک ساعت جلو آینھ . اش توجھ خاصی داشت بھ سر و وضع و لباس

. کرد نشست و موھا را کھ چون شب زمستان سیاه و صاف بودند، آرایش می می
قامتی متوسط و اندامی . ای بھ او داده بود پوست سبزه او جذابیت خیره کننده

.  کرد خوزستانی است شناخت فکر می کسی کھ او را نمی. مناسب داشت
شادابی . کرد ھا را بھ خود جلب می د و نگاهاش بو ی تن روپوش دبیرستان برازنده

رفتن موزون مغرور او از نگاه رھگذرھا  چھره، اندام مناسب و دخترانھ و راه
ھای کنجکاو خود او را  اش با نگاه سن و سال پسران ھم. ماند دور نمی
ھای ھم سن  روزی یکی از جوان. برد ھا لذت می از توجھ آن. کردند می ورانداز 

ھ معموال ظھرھا نزدیک دبیرستان دخترانھ پالس بود، با نگاھی وسال اش ک
 : اش زمزمھ کرد خریدار از کنارش رد شده بود و در گوش

 "این زیبای غمگین کجائیھ؟ آبادانی ھستی کا؟"
العملی نشان  اش آمد، ولی عکس ی پسر خیلی خوش آن روز پرستو از جملھ

کھ آرزو برای او پاپوش درست  اینھم از برادرش و ھم از ترس . ترسید می. نداد
اش دعوت  اولین باری کھ آرایش کرد، روزی بود کھ بھ جشن تولد دوست. کند

موقع رفتن چیزی . آرایش کم رنگ او از نگاه کنجکاو آرزو دور نماند. شده بود
 .کھ از تولد برگشت، قشقرقی بپا کرد  ولی وقتی. نگفت

ً . ره پارتی کنھ و می آرایش میام روشن، حاال دیگھ خانم ھفت قلم  چشم" حتما
خوای بگی بزرگ شدی؟ دو  می. دیگھ چی. خوای بپوشی ژوپ ھم می فردا مینی



 36 

تونی نصف روز جلو آینھ بھ ِقر و  و حاضر نیستی بشوری، ولی می تیکھ رخت
 ."فِِرت برسی

کمی سایھ چشم و . پرستو از خودش مطمئن بود. اش حسابی پُر بود توپ
اش داد و کوتاه  جواب. شد سختی دیده می ھا کشیده بود کھ بھ لب بھرنگی  ماتیک کم

 :آرزو تھدیدش کرد کھ بھ پدر خواھد گفت.نیامد
شانس آوردی کھ من از اون ! از کجا معلوم کھ دوست پسر نداشتھ باشی"

کارھای مونده  حاال برو بھ. مادرای بدجنس نیستم، وگر نھ روزگارت سیاه بود
 ."برس کھ بھ پدرت نگم

دانست کھ تمام جار و جنجال برای  خوب می. پرستو دست او را خوانده بود
ھا را در ماشین لباسشویی ریخت  کمی رعایت کرد و لباس. بیگاری کشیدن است

ھنوز تصمیم نگرفتھ بود کھ . آرزو ھم بھ روی خودش نیاورد. اش رفت و بھ اتاق
. است و سر پُر شوری دارددانست جوان  می. کرد اش می درک. بھ سیم آخر بزند

نام در  ھرمز بعد از چندبار مشاجره با آرزو و ثبت. تر بود مصطفی برای او مھم
شک نداشت کھ او ھم دیر یا . ای پیش مادرش بھ قم رفتھ بود آموزشگاه حرفھ

. وضع مالی شوھرش خوب بود، و ھمھ چیز بر وقف مراد بود. کشد زود پَر می
 .کرد اش می خرج اش داشت و پول مصطفی دوست

با زیرکی چیزھائی را از آرزو . مدتی بود کھ پرستو رفتاری غیرعادی داشت
ای دو سھ  ھفتھ. اش زیاد شده بود ی دوست رفت و آمدش بھ خانھ. کرد پنھان می

گشت،  وقتی برمی. برد ھا را ھم با خود می بعضی روزھا بچھ. روز آنجا بود
آرزو رفتار او را زیر نظر . کرد میخوشحال بود و بھ دخترھا بیشتر توجھ 

ھای  ھا شک نداشت، ولی شادی و محبت ی پرستو بھ بچھ در عالقھ. داشت
ً باید . ماند غیرعادی او در چنین روزھایی از نگاه تیزبین او پنھان نمی حتما

 .کاسھ باشد ای زیر نیم کاسھ
  '' کنھ؟ رو پنھون می چی"
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 آشنائی 

دپیلم داشت و دو سالی . بلند و خوش قیافھ بود قد. علی برادر دوست پرستو بود
در . اش خوب بود حقوق. کرد ی مخابرات کار می بود کھ بعنوان کارمند در اداره

ھر روز عصر . کرد و اھل کتاب و روزنامھ و مجلھ بود ی پدر زندگی می خانھ
روزھا . ای با خود داشت گشت، روزنامھ، کتاب و یا مجلھ کھ بھ خانھ برمی

اش را اغلب کوتاه   موھای سیاه. خرید ان و ھر ھفتھ مجلھ فردوسی را میآیندگ
اش خیلی جور  با سبیل و عینک. ُمدل قیصری را خیلی دوست داشت. کرد می
با دو . داد دیگران گوش می  زد و با دقت بھ صحبت آرام و شمرده حرف می. بود

کھ چیزی و یا  اینمثل . کشید اش را می ھای سبیل اش گوشھ انگشت دست چپ
شد کھ  اش باعث می بینی نازک و قلمی. اش گیر کرده باشد ُخرده نانی در سبیل

شد کھ ھر چند دقیقھ یک بار با  اش مرتب پائین بلغزد، و ھمین موجب می عینک
افتاد کھ صحبت کسی را قطع  کمتر اتفاق می. نوک انگشت عینک را باال بکشد

ً معذرت می میو ھرگاه مجبور بھ این کار . کند بندرت بھ . خواست شد، حتما
شما : "اگر با نظر کسی موافق نبود این جملھ. کنید گفت شما اشتباه می کسی می

کرد کھ  و بعد نظر خود را مطرح می.کرد شروع می..." فرمائید، ولی درست می
در بحث محتاط بود . اش بود ھای طرف مقابل بیشتر مواقع درست بر خالف گفتھ

. اش نشود کرد کھ موجب رنجش مخاطب ای انتخاب می خود را بگونھو جمالت 
 :گفت بست رسیده خیلی آرام و با متانت می کرد بحث بھ بن ھر وقت حس می

حاال باشھ یھ وقت دیگھ سر فرصت . کنھ خوب دیگھ نظر آدما با ھم فرق می"
 ."کنیم حسابی راجع بھ این موضوع صحبت می

گاھی با خواھرش شوخی . ش بھ کار خودش بودسر. این جملھ پایان بحث بود
اش بھ او  کرد ولی حواس اش نمی امر و نھی. گذاشت کرد و سر بھ سر او می می
اش  تکیھ کالم. کردند آقا صدایش می علی. اش داشتند ھای محل دوست بچھ. بود

روزھایی کھ . ی او بود خریدن نان تنھا بعھده. اھل تعارف نبود. بود" ایم مخلص"
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شاطر محل . بھ او برسد  ماند کھ نوبت وایی شلوغ بود، یک ساعت منتظر مینان
 :پرسید دید بعد از سالم می وقت او را می  ھر. شناخت او را می

 "آقا چندتا؟ علی"
. ایستاد رفت تھ جمعیت می داد و می علی ھم آرام با انگشتان دست جواب می

دانست کھ علی  خوب می نانوا ھم. داد کرد، کسی را ھم ھُل نمی عجلھ نمی
ایستاد و مردم را نگاه  تھ صف می. مشتری پُر حوصلھ و بی درد سری است

کردند بھ شاطر حالی کنند کھ چندتا نان  ھای آنھا کھ سعی می کرد و بھ صحبت می
ھای خود را  نانوا مشتری. داد خواھند و خیلی وقت است منتظراند، گوش می می

با حوصلھ و . فھمید ھا را ھم خوب می حرفراست و دروغ . شناخت خوب می
شد با یک شوخی سر و تھ قضیھ را ھم  گو بود و اگر کسی عصبانی می بذلھ
 . آورد می

علی آرام و گرم . اش دیده بود بار علی را در خانھ دوست  پرستو یکی دو
جواب سالم او را داده بود و بعد از کمی خوش و بش با خواھرش آنھا را بھ 

بار کھ او را دید، علی موقع رفتن نگاھی  آخرین. ھا کرده و رفتھ بودحال خود ر
 :بھ پرستو کرد و بھ خواھرش گفت

آید  نذار بھش بد بگذره، وگرنھ دیگھ نمی. ات خوب پذیرائی کن از دوست"
 ."ھای منو بشوری شی از تنھائی جوراب جا، اونوقت مجبور می این

اولین بار بود کھ کسی . ر گرفتگُ◌ُ . گرمی صدای علی تَن پرستو را لرزاند
. تا بناگوش قرمز شد. ھاش آتش گرفتھ اند احساس کرد گونھ. کرد او توجھ می  بھ

علی ھمراھی کرده و . روی خود را برگرداند تا علی متوجھ تغییر حالت او نشود
وقتی از راھرو بھ . خودش ھم گرم شده بود. چنان وانمود کرد کھ متوجھ نشده

ای از ساعت شش گذشتھ  اش نگاه کرد، چند دقیقھ ھ ساعت مچیاش رفت ب اتاق
 .آن را بخاطر سپرد. بود
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از آن روز بھ بعد خانھ بودن، آن ھم حدود ساعت شش بعدازظھر بھ بخشی از 
. ی مورد عالقھ خواھرش بود جوانان، مجلھ. ی علی تبدیل شد برنامھ روزانھ

ھای مجلھ  بند صفحھ آذین ھای مطرح روز ھای معروف و خواننده عکس ھنرپیشھ
کردند  خواھرش کھ ھمھ در خانھ او را آبجی صدا می. ھا بودند جوانان و خواندنی

ھا و خوانندگان  ھنرپیشھ  ی پدر و مادر بود، عکس و بقول معروف عزیز دُردانھ
ھای  چسباند و یا کتاب اش می کرد یا بھ دیوار اتاق محبوب خود را قیچی می

اش، آبجی،  پرستو و دوست. گرفت ھا جلد می با آن درسی و دفترھایش را
ھا در  حداقل ده عکس از آن. طرفدار سفت و سخت گوگوش و داریوش بودند

علی ھر وقت خواھرش . ھای مختلف را بھ در و دیوار اتاق چسبانده بودند ژست
ھای گوگوش و داریوش را از دیوار  خانھ نبود، از روی شیطنت عکس

صدا بھ  چسباند و بی ھای ستار و رامش را می ھا عکس آن داشت و بھ جای برمی
شد با جیغ و فریاد بھ اتاق علی  آبجی وقتی متوجھ می. رفت اتاق خود می

از دیدن . افتاد کرد و دنبال او راه می پرستو ھم از فرصت استفاده می. رفت می
 .برد علی لذت می

 ."ھای رامش جیغ جیغو را از دیوار بکن یاهللا برو عکس"
 :کرد خندید و شوخی می علی می

فکر کن اگھ چند ماه . اش آخھ گوگوش کھ خواننده نیست، با این قد نیم متری"
ُنوقت از  شھ؟ چاق می می دار بشھ چی دیگھ با داریوش عروسی کنھ و بچھ شھ ا

 ."تونھ جلو دوربین ناز و کرشمھ بیاد بعدش دیگھ نمی. تونھ بیاد تو این در نمی
آبجی ھم . داد ھا را بھ او پس می کلی شوخی و خنده عکس خالصھ بعد از

 .کوتاه بیا نبود
ھرچھ باشھ گوگوش و داریوش بھتر از اون پیر مردھای ُمردنی و یا "

 ."خونن می.پروین
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" غوغای ستارگان"ترانھ . علی عاشق صدای بنان و شھیدی و پروین بود
ده بود، نوار پروین پرستو از روزی کھ متوجھ ش. پروین را خیلی دوست داشت

داد، گرچھ صدای پروین برای او نامأنوس  را خریده بود و در خلوت گوش می
خرید و یا از  زحمتی بود می  نوارھای گوگوش را با ھر. عاشق گوگوش بود. بود

یک بار از پدرش . کرد مثل او لباس یپوشد سعی می. گرفت آبجی قرض می
 :پدر مخالفت کرد. اجازه خواست کھ موھایش را کوتاه کند

. اشون کنی خوای قیچی حیف از این موھای سیاه و قشنگ نیست کھ می"
 ." دخترای مردم آرزوی موھای تورو دارن

بود باید   حرف پدر مھم. عادت کرده بود. پرستو بھ حرف پدرش گوش داد
 . داد گوش می

بھ ھر صدائی کھ از . شد قرار می کرد، پرستو بی اگر روزی علی دیر می
آبجی ھمھ قضایا را زیر نظر . داد العمل نشان می اختیار عکس شنید، بی یاط میح

ولی ھرگز بروز . گذاشت با شیطنت خاص خودش سر بھ سر او می. داشت
ھا ھم سربستھ از خصوصیات علی برای او تعریف  بعضی وقت. داد نمی
ن ھر حرفی کھ درباره علی از دھا. شد پرستو تمام وجودش گوش می. کرد می

. تحمل نگاه او را نداشت. رفت اش فرو می آمد تا اعماق قلب آبجی بیرون می
کرد و در رویا با  پردازی می خیال. دید ھا خواب او را می شب. شد دستپاچھ می

ھا در رختخواب  ساعت  ھرشب. گرفت از او قول و قرار می. زد علی حرف می
علی ساختھ بود، مرور ی خود و  ھایی را کھ در باره ماند و قصھ بیدار می

ھا و خالصھ ھرچیز ممکن کھ  اشان، مسافرت ھایشان، از خانھ از بچھ. کرد می
ھمھ چیز . ھای او جائی نداشتند غم و رنج در قصھ. رسید اش می بھ ذھن جوان

دار  قرار بود مادری فداکار، زنی باوفا و خانھ. برای او زیبا و خوشحال کننده بود
  .باشد
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 قرار 

. ھا غرق شکوفھ، جشن گرفتھ بودند و لباس نو بھ تن داشتند و درخت بھار بود
عطر خوش . کشیدند رخ ھم می ھای رنگارنگ خود را بھ دادند و گل پُز می
شھر . کاست ھای بھاری از شدت بوی آزار دھنده دود و گازوئیل می شکوفھ

ل تغییر چیز در حا  ھمھ. تن کرده بود طبیعت رخت عید بھ. خستھ بیدار شده بود
عجلھ داشتند و غرق شور و . ھا دستھ دستھ در آسمان در پرواز بودند پرنده. بود

ھا در  ابرھای سرگردان ُگلھ ُگلھ چون کولی. زادن و تدام حیات. عشق باروری
آبستن . شھر و طبیعت پُرطپش آبستن بود. رفتند آمدند و می می. حرکت بودند

 . عشق، آبستن تغیر، آبستن پیوند
ن و پسران خوش لباس ُگروه ُگروه شاد و سرخوش بعد از تعطیلی دخترا
بسیاری از دختران جوان با تقلید از . ھا در حرکت بودند ھا در خیابان مدرسھ

. آخرین مدھای وارداتی از کشورھای غربی خود را آراستھ و آرایش کرده بودند
بخشی از  پوش ی دنیای ُمد بود بھ تن ژوپ کھ آخرین کاالی عرضھ شده مینی

پسران . ھا بسمت باالی شھر بود تبدیل شده بود دختران جوان کھ مسیر بیشتر آن
دولن و  ی غربی آن ُمدل آلن نمونھ. نصیب نبودند نیز از غوغای بازار ُمد بی

. آرایی بخش زیادی از پسران جوان بود آرایش موی او بود کھ سرمشق خود
ک و توک دختران روسری بھ سر ت. ی وطنی آن ُمدل قیصر و سبیل بود نمونھ

تغییری کھ از مدتی پیش آرام شروع شده . کردند در انبوه دختران خودنمایی می
پوشش و روسری تا پیش از آن گرچھ وجود داشت و ھمھ جا حضور . بود

چشم مردم بھ دیدن چادر و روسری بشکل سنتی . داشت، ولی بدان صورت نبود
ولی آن شکل از . نان بود، عادت داشتای از ز آن کھ پوشش بخش قابل توجھ

ُمد بود یا طاعون؟ خشم بود، یا . روسری بدعت نوینی بود، شکل خاصی بود
کشید؟  کرد و آن را بھ چالش می امید کھ در میان غوغای ُمد روز خودنمایی می

. جلو دانشگاه، در خیابان، ھمھ جا بودند. ھای سیاه از کجا پیدا شدند این لکھ
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اورکت نظامی و شلوار لی . لباس پسران ھم تغیر کرده بود. بودتناقض شگفتی 
ھای غربی و  در کنار غوغای فیلم. ناآرام بود  دانشگاه. و کفش کتانی ُمد شده بود

ھائی کھ  فیلم. بندی طرفدار پیدا کرده بود ھای جاھلی و قداره موسیقی پاپ، فیلم
شدند، نقش اول را  میھای کاله مخملی کت و شلوار پوشی کھ بنز سوار  لوطی
جاھلی سخاوتمند و ُمرید مرتضی علی، مردی خداپرست و بزن بھادر . داشتند

ھا پالس بود و در  ھا در کافھ شب. ای در کاباره کھ چند نوچھ داشت و معشوقھ
ھای نیمھ لخت کھ یک دل نھ صد دل عاشق دل خستھ اش بودند؛  کھ رقاصھ حالی

ھمین سمبل جوانمردی . خورد رق میرقصیدند، تا خرخره ع برای او می
شد و عربده کشان خلق خدا را لت و  کھ پای ناموس در میان بود غیرتی می وقتی

ھم آن جاھل متدین و . ھمھ چیز طرفدار داشت. غوغائی بپا بود. کرد پار می
ھای آلن دلن و استیومک کوئین و  باز و ھم فیلم متعصب خانواده دوست خانم

چھ تناقض . روژ پُر بود و ھم حسینیھ ارشاد کاباره مولنھم . مارلون براندو
و با ھر دم و باز . زنده شده بود. کرد بھار بود و زمین نفس تازه می! غریبی

 زد؟ آبستن چھ بود؟ برای چھ می. زد ی خستھ و عاشق نیز می اش نبض جامعھ دم
لھ در فکر بود، ساکت و کم حوص. نصیب نمانده بود علی ھم از آن بھار بی

سرش در کتاب بود و بیشتر . گذاشت مثل گذشتھ سر بھ سر آبجی نمی. شده بود
. زد ھای جلو دانشگاه می ھر روز عصر سری بھ کتابفروشی. خرید کتاب می

چی . گرداند بست و پیچ رادیو را می برد و در را می اش پناه می زود بھ اتاق  شب
ھ علی عاشق شده و درد آبجی شک نداشت ک. دانست داد؟ ھیچ کس نمی گوش می

یک روز بعدازظھر وقتی کھ علی بھ خانھ آمد آبجی . گیر کرده عشق او را گوشھ
 :علی مکثی کرد و آرام پاسخ داد. سراغ مجلھ جوانان را گرفت

ای ھم ھست کھ از مجلھ  ھای دیگھ مجلھ جوانان خوبھ، ولی کتاب و نوشتھ"
 :ود جواب داداش گل کرده ب آبجی کھ شوخی." جوانان بھتر اند

 ."مثنوی مولوی یا شاید سرگذشت شیخ عطار نیشابوری! مثل چی"
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ای ھم ھست کھ دونستن اونا برای ما  چیزھای دیگھ. اونا کھ جای خود دارن"
ھا دیدن  بعضی وقت. شھ ھای رنگی خالصھ نمی زندگی فقط تو این مجلھ. الزمھ

مجلھ و کتاب آموزنده تونھ بھتر از صد  و تجربھ کردن زندگی مردم عادی، می
آباد چطوری زندگی  تا حاال فکر کردی، مردم بعد از پل جوادیھ و نازی. باشھ
ً اونجا رفتی؟ می می ھا  دونی چند نفر تو زمستون گذشتھ نتونستند شب کنن؟ اصال

تونند  تو ھمین تھرون خودمون نمی  دونی چندتا بچھ ھاشونو گرم کنن؟ می خونھ
دونی چندتا زندانی سیاسی  ره؟ می نفت کجا می دونی پول مدرسھ برن؟ می

 "داریم؟
داد کھ برای  ھائی گوش می آبجی گیج و مات بھ حرف. علی زبان باز کرده بود

ای بازاری  در خانواده. او تازگی داشتند و تا آن روز از زبان علی نشنیده بود
ً خوبی داشتند ی کرده در ناز و نعمت زندگ. بزرگ شده بود کھ وضع مالی نسبتا

گرچھ تیز و کنجکاو و باھوش بود، . تنھا دختر خانواده بود و عزیز ھمھ. بود
زندگی را چون . ولی تا آن روز برخالف برادرش بھ سیاست فکر نکرده بود

پدرش بعضی . کرد غزالی سرخوش در چمنزاری سبز و پُرگل سپری می
. فتھ بودھا خیلی سربستھ از گذشتھ و جنبش ملی شدن نفت چیزھایی گ وقت

 :کرد تکیھ کالمی داشت کھ ھمیشھ آن را تکرار می'' آقاجون''
ای ھم  چیزھای دیگھ. زندگی فقط خوردن و خوابیدن و کار کردن نیست"

 ."ھست کھ ھر آدم شرافتمندی باید بھ اونا فکر کنھ
 :اش این بود پرسیدند مثال چی، جواب ھروقت از او می. گفت بیشتر نمی

ً می"  ."ھمینف خودتون بعدا

منگ شده بود و خیره بھ دھان علی چشم دوختھ . آن روز پرستو ھم آنجا بود
وقتی کھ . کرد از حرف زدن آرام و شمرده و اعتماد بھ نفس علی کیف می. بود

جرأت . اش کند خواست بغل اش می گفت، دل سرپرست می ھای بی علی از بچھ
اه با یکدیگر حرف با نگ. عاشق علی بود. کشید یعنی خجالت می. کرد نمی
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تنھا تلنگری الزم بود کھ دلدادگی و شیفتگی تن و . دانستند ھر دو می. زدند می
ھای  فھم و ھضم گفتھ. سوختند در آتش تمنا می. اشان را بھ فعل در آورند جان

ً معنای واژه. علی برای پرستو دشوار بود . فھمید ی زندانی سیاسی را نمی اصال
بار بود کھ  اولین. ھا در زندان اند تنھا دزدھا و آدمکش کرد کھ تا آن روز فکر می

علی . اش نشست ھای علی بھ دل حرف. زد کسی از پول نفت برای او حرف می
شیفتھ ھر . ی او برای پرستو دلپذیر بود ھر کالم و جملھ. زد قشنگ حرف می

 .آنچھ بود کھ بھ علی ربط داشت
بعد از . پرستو ھم آنجا بود. یک روز بعدازظھر علی بھ اتاق خواھرش رفت

کمی مقدمھ چینی در مورد کتاب و کتاب خوانی، دو کتاب را کھ در الی 
 .روزنامھ پیچیده بود بیرون آورد

 "ھا را خوندین؟ این کتاب"
ً ھر دو ھمزمان با تکان  دخترھا ھاج و واج بھ یکدیگر نگاه کردند و تقریبا

را پیش روی آنھا گرفت و توضیح  علی کتاب اول. دادن سر بھ او فھماندند کھ نھ
 :داد
اسم . کرد نوشتھ این کتاب را معلمی کھ در روستاھای آذربایجان تدریس می"

اش  شایع است کھ در رودخانھ غرق شده و یا شاید غرق. او صمد بھرنگی است
ارزش . موضوع کتاب در مورد مشکالت  آموزشی و تعلیم و تربیتھ. کردن

ھم کتاب  این. مدیر مدرسھ. احمِده اش جالل آل سندهاین یکی نوی. خوندن داره
ً بھ من پس  بعد از این. تونید ھر دو را داشتھ باشید می. خوبیھ کھ خوندید حتما
ً می. ام مال خودم نیست از دوستم امانت گرفتھ. بدین تونیم با ھمدیگھ در مورد  بعدا

و با کس  درضمن بھتره اونارو با خودتون نبرین مدرسھ. آنھا صحبت کنیم
 ."ای ھم در مورد آنھا حرف نزنید دیگھ

ً شمرده و با تأکید گفت پرستو ھول زده دست دراز . دو جملھ آخر را علی کامال
دو کتاب کھ ھیچ، بخاطر . خواست با جان و دل می. کرد کھ ھر دو را بگیرد
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کھ مورد توجھ علی قرار  ھم این. علی حاضر بود ھزار کتاب ھم بخواند
آبجی ھم بعد از کمی شوخی و سر بھ سر گذاشتن با . ایش کافی بودگرفت بر می

 . ھا را گرفت علی یکی از کتاب
. ھا را خوانده بودند آبجی و پرستو کتاب. ھا را گرفت ھفتھ بعد علی سراغ کتاب

. غالمحسین ساعدی. ای دیگر با خود داشت آن روز علی دو کتاب از نویسنده
اش  شب کھ پرستو در اتاق خواب. ھ آبجی دادیکی را بھ پرستو و دیگری را ب

در البالی کتاب یادداشت کوچکی . تنھا شد، کتاب را در دست گرفت و ورق زد
با دقت . یادداشت را در دست گرفت. را کھ با حروف ریز نوشتھ شده بود، دید

 .تنھا دو جملھ بود. آن را خواند
 ."چھارشنبھ ساعت پنج روبروی سینما آتالنتیک"

. زده بھ یادداشت خیره شد گیج و ھیجان. شعر از فروغ نیز نوشتھ بود یک خط
 .اش شدت گرفت ضربان قلب

 ."باز کن پنجره را و بھ عشق لبخند بزن"
. طوفانی کھ در ذره ذره وجود اش کمین کرده بود، سر بر آورد. دستش لرزید

م کشید و مجرائی برای درھ نعره می. کرد ھا بود  غرش آن را حس می مدت
دل . ُجست شکستن حصارھای سخت ترس و تعبُد خود و دیگران ساختھ، می

گویی . کرد طوفان لجام گسیختھ بود و سرکشی می.  کرد و تن استغاثھ شیون می
. او تاب مقاومت را از دست داده بود  ی کوچک ُجثھ. قصد نابودی او را داشت

. ار گرفتھ بودکرد، آخرین حربھ را بھ ک اش می جالدی کھ از درون شکنجھ
ھر . تسلیم تو ام. خواست با تمام وجود فریاد بکشد اش می دل. لحظھ تسلیم بود

آمیز  ی شنیدن چند جملھ محبت ھا بود کھ تشنھ سال. آنچھ تو بخواھی، خواھم کرد
شدند، بلکھ گرمای مطبوع  ھایی کھ نھ بھ حکم وظیفھ و ترحم گفتھ می  بود؛ جملھ

بھ . ھا بود کھ منتظر بود سال. نشستند تن و جان می اعماق عشق را داشتند و بھ
بذر . کرد زد و بذر طلب می روح سرگشتھ و تنھایش فریاد می. تمامی تسلیم بود
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. ھا محرومیت از عشق وسعت سال  زیبائی بھ. وری بذر زیبائی بذر بار. عشق
 ھا قصھ گفتن سال. ھا خیره شدن ھا پشت پنجره نشستن و بھ پرواز پرنده سال

ھوسرانی شبانھ پدر و دوری و . برای خود، و حرص خوردن از دست آرزو
اش زنجیر انداختھ بود و او را چون  اینک عشق بر گردن. سری مادر سخت

. کرد زخم را بر تن رنجور خود احساس می. کشید زمین می غالمی زر خرید بر 
غرق کرد، بلکھ برعکس از خواندن آن دو جملھ  دردی حس نمی. زخم عشق

اولین تختھ پاره چنگ   ماند کھ بھ غریقی را می. نشئھ شده بود. لذت شده بود
اش افتاده بود، نھ درد  و جان  سوزشی کھ بھ تن. اش گرم شده بود تن. انداختھ بود

. خواستن و سیراب شدن. آور، کھ مرھمی بود بر عطش سیری ناپذیر خواستن
و جان و ذره ذره وجودش  با سر. خواست البتھ کھ می. درنگ جایز نبود

ماند  زائری را می. خواست کھ ساعت پنج روز چھارشنبھ بھ دیدار او بشتابد می
ھا بود کھ  مدت. شماری کرده بود ھا در انتظار آن زیارت خجستھ لحظھ  کھ سال

حال لحظھ دیدار چشم در چشم، . در خلوت خود ذکر معبود خود را گفتھ بود
البتھ کھ . توانست نھ بگوید شد، مگر می مگر می .بدون واسطھ فرا رسیده بود

جلو آینھ رفت و صورت و موھای ." جان منت داشت بھ. "با سر و جان. رفت می
لبخندی زد و دستی بھ . با نمک بود. خوشگل بود. خود را با دقت نگاه کرد

  .با رویای مالقات چھارشنبھ بھ خواب رفت. اش کشید موھای صاف و سیاه
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 دیدار 

گویی . گذشت زمان بکندی می. چھارشنبھ، از صبح آرام و قرار نداشتروز 
ساعت طول   ی یک ھر ثانیھ باندازه. ھای ساعت با او سر جنگ داشتند عقربھ

دو ضربھ پا را یک ثانیھ . کرد از یک شروع می. شمرد ھا را می ثانیھ. کشید می
ضربھ یک ھفت ھزار و دویست . صد و بیست ضربھ یک دقیقھ. کرد حساب می

روز قبل حمام . اش را با دقت اطو کرد روپوش مدرسھ. بیچاره شده بود. ساعت
لب و سایھ چشم را در کیف مدرسھ پنھان  ُرژ . گرفت و موھا را سشوار کشید

خواست بھ او فرصت فکر  گویا سرنوشت می. گذشت زمان بکندی می. کرده بود
. یتی نداشت، فکر کردن بودکردن بدھد، تنھا چیزی کھ در آن روز برای او اھم

اش را از  تصمیم. چون و چرای ھستی او بود، نھ مغزش اش بود کھ حاکم بی قلب
بھ دیدن . خواست سرقرار حاضر شود بھر قیمتی می. ھا پیش گرفتھ بود مدت

ده دقیقھ بھ . رفت کھ قرار بود نقشی تعیین کننده در سرنوشت او ایفا کند کسی می
پھلوی را پیاده رفت، کج کرد و بھ ولیعھد . آتالنتیک بودساعت پنج جلوی سینما 

خواست جلوی سینما  نمی. تاب بود بی. رسید و از آنجا بھ جلوی سینما آتالنتیک
ھایش عرق کرده  دست .  کمی باال رفت کھ شاید وقت بگذرد. خوب نبود. بایستد
ل کاغذی کف دو سھ بار با دستما. اش خیس بود ھا از عرق دست ب جلد کتا. بودند
. ھا را شستھ بود، خیس بودند کھ آن مثل این. فایده نداشت. ھا را پاک کرد دست

چند بار . حس کرد چند کیلوئی چاق شده. اش چسبیده بود روپوش مدرسھ بھ تن
 :بھ خود نھیب زد

 ."آروم باش دختر، این ھمون لحظھ ایھ کھ منتظرش بودی"
کم حوصلھ . گشت ای می گمشده چرخید، گویا دنبال ھا بھ ھر طرف می چشم

 . کرد کھ وقت بگذرد التماس می. شده بود
خواست او را تنھا  نمی. علی از بیست دقیقھ قبل در آن سوی خیابان منتظر بود

اش جا داده  یک شاخھ گل سرخ خریده بود و در جیب اورکت سبز رنگ. بگذارد
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قراری و سرگردانی  بیوقتی . کمی منتظر ماند. از دور متوجھ آمدن او شد. بود
پرستو . آرام نزدیک شد و سالم کرد. او را دید، تاب نیاورد و بھ طرف اش رفت

 :اراده گفت با دستپاچگی و بی. شوکھ شد
 ."وای خدا ترسیدم"

 :علی آرام پاسخ داد
 ."ببخشید منظوری نداشتم"

. رفت وار در کنار علی راه می برده. آباد راه افتادند با ھم بھ طرف یوسف
اش  علی کمک. ھایش بی حس اش خشک بود و لب دھان. اش بند آمده بود زبان

 :خودش شروع کرد. کرد، بھ او فرصت داد
ترسیدم  می. دونستم چطوری ولی نمی. ات خواستم ببینم ھا بود کھ می مدت"

 ."ام کھ اومدی خوشحال. قبول نکنی
از . کرد باز اش ریخت و زبان ترس. ھای علی بھ او قوت قلب داد حرف

ھا در انتظار چنین  گوئی سال. خودش گفت، از پدرش، از آرزو و برادرش
گرمی نگاه . داد او  گوش می  اولین بار بود کھ کسی با دقت بھ حرف.روزی بود

علی بھ او گفت کھ . تنھا چند دقیقھ الزم داشت. و دقت علی بھ او اعتماد بنفس داد
پرستو سرش را پائین انداختھ بود . رداش دا ی اوست و دوست ھاست دلباختھ مدت

او را بھ دنیائی . بخش بود شنیدن آن جملھ کوتاه از زبان علی لذت. داد و گوش می
ی کوتاه را  ی آن جملھ آرزوی شنیدن دو باره و صد باره. ِکرخت شد. دیگر برد

ً کسی بھ . ھرگز آن جملھ را بھ آن لطافت از زبان کسی نشنیده بود. داشت اصال
تماس پدرش با او در حد تأمین نیازھایش؛ کفش و لباس و پول . وجھ نداشتاو ت

اش  دانست پدر دوست توجیبی، کتاب و دیگر نیازھای روزمره بود، گرچھ می
برخورد مادر نیز بھتر نبود، ھر روز بیشتر از پیش در الک خود فرو . دارد
اغلب مدتی بود کھ حسابی خشک مذھبی و متعصب شده بود و . رفت می

وقت و بی وقت از . گفت داری برای او می از حجاب و دین. کرد اش می نصیحت
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. زد قیام امام حسین برعلیھ ظلم و بیداد و عاشورای حسینی برای او حرف می
از سلوک او . کرد کھ زندگی حضرت زینب را سرمشق قرار دھد نصیحت می

گذشتھ موھایش را کرد و چون  ھا بود کھ دیگر او را بغل نمی مدت. بیاموزد
. شد اش احساس می تلخی خاصی در چھره و نگاه و حرف زدن. داد نوازش نمی

  نسبت بھ. ھا نشان داده بود و چشم  عمق این تلخی خود را در شیارھای دور لب
توانست  دانست چرا؟ یعنی نمی نمی. ھمھ چیز و ھمھ کس بدبین و منفی شده بود

یا . ر تحمل کرده بود، برای او دشوار بودھائی کھ ماد بفھمد چرا؟ درک مصیبت
شاید ھنوز زود بود و بھ وقت بیشتری نیاز داشت کھ درک کند، پالسیده شدن در 

ھای دفتر  ماند کھ در البالی ورق جوانی یعنی چی؟ مادر گل سرخ شادابی را می
 . خاطرات پژمرده و خشک شده بود

اش  کرد، جسم و روح ورش اش زد و شعلھ دیدار با علی آتش بھ خرمن خشک
زد کھ علیرغم بد  ای را گاز می میوه. داد آتشی کھ بھ او قوت قلب . سوخت می

برای علی درد دل . اش را گشود ی دل سفره. طعمی شفابخش و آرام کننده بود
در خانھ نقش چرخ پنجم را دارد، و تنھا . کرد و گفت کھ ھیچ کس بفکر او نیست

ای را کھ   ھای تلنبار شده ناگفتھ. روند اش می سراغوقتی کھ بھ او احتیاج دارند 
باورش . بیشتر از یک ساعت با ھم بودند. دادند، بر زبان آورد اش می عذاب

. ی ساعت بدش آمد از عقربھ. تواند بھ این سرعت ھم بگذرد شد کھ زمان می نمی
زد و ھر  خواست ُکند حرکت کند، چون سگ تازی تاخت می ھر وقت کھ می

موقع . زد خواست زمان بگذرد چون خر لنگ درجا می اش می لزمان د
 :اش تشکر کرد و پرسید خداحافظی، علی مؤدبانھ از آمدن

 ."تونیم بازھم ھمدیگرو ببینیم اگر موافق باشی، می"
 .پرستو بدون ھیچ مکثی قبول کرد

خوابی شیرین و . تمام شب خواب علی را دید. رختخواب رفت شب زود بھ آن
  بھار بود و آسمان نیمھ. زدند با ھم در دشتی از شقایق سرخ قدم می .لذت بخش
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علی با انگشتان . کرد از گاھی رگباری از باران آنھا را خیس می ھر . ابری
. کرد شدند، مرتب می دست موھای صاف او را کھ بر اثر نسیم بھاری آشفتھ می

ُورکُت نظامی او را بھ خود می د کھ مانع از خیس کر اش سعی می چسباند و با ا
اش، حتی در خواب ھم چتری از  حضور آن مرد در زندگی. اش شود شدن

 .اطمینان و آرامش بود
ھایش  از نقشھ. زد علی از ھمھ چیز با او حرف می. دیدارھای آنھا ادامھ یافت

عدالتی کھ  از بی. خواند ھائی کھ خوانده بود و می از افکارش از کتاب. برای آینده
از این کھ باید بھ فکر مردم بود و برای سعادت . گفت از فقر می. بوددر جامعھ 

چیز زیادی . ھای علی بود ی حرف زدن و گفتھ پرستو شیفتھ. آنھا تالش کرد
آمد و لذت  اش می زد خوش کھ برای او حرف می شد، ولی ھم این دستگیرش نمی

بیان  ھای زیبائی برای از جملھ. زد خوب و با احساس حرف می. برد می
ھای  مثل کتاب. ھائی کھ پرستو دوست داشت جملھ. کرد منظورش استفاده می

ً ھرچیزی کھ علی می. قشنگ بودند. قصھ و شعر زیبا و آھنگین بودند گفت  اصال
 .برایش زیبا بود

علی . اند شایع بود کھ دانشجویان با گارد دانشگاه درگیر شده. تھران ناآرام بود
داد و روز بعد با ھیجان ھمھ  ھا رادیو گوش می شب. از ھمھ اخبار اطالع داشت
داد کھ  ای بھ او می گاھی کتاب و یا جزوه. کرد را برای پرستو تعریف می

روزھائی کھ قرار داشت، از . ای از او بود سایھ. بھ علی عادت کرده بود. بخواند
 ھایش گرفتھ بود و آنھا وسائل آرایش مختصری از ھمکالسی. تاب بود صبح بی

اگر . ترسید از آرزو می. پنھان کرده بود  ی کوچکی در کیف مدرسھ را در کیسھ
شد کھ برای  در آن صورت مجبور می. کرد کرد، الم شنگھ بپا می آنھا را پیدا می

 .او بیگاری کند کھ ساکت باشد و بھ پدر چیزی نگوید
م تون شھ؟ چطور می می  اگھ گند کار در بیاد چی؟ اگھ آرزو بفھمھ، چی"

 ."کشھ اش کنم؟ حسابی ازم کار می ساکت
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علی . برای دیدن علی حاضر بود تن بھ ھرکاری بدھد. عاشق بود و کور
چند بار ساعت آخر کالس نرفت . فھمید خدای او بود، تنھا کسی بود کھ او را می

ً مطمئن بود کھ پرستو عاشق علی است و . کھ با علی سینِما برود آبجی تقریبا
خودش نیز . شود اشان محدود نمی تنھا بھ دیدارھای اتفاقی در خانھھا  ی آن رابطھ
در . کرد اش می با جان و دل در سکوتی پُر معنا کمک. ی پرستو بود دلباختھ

اش را روی دست و سپس ران او گذاشت و  تاریکی سالن سینما علی آرام دست
 . خواست فیلم تمام شود اش نمی دل. اش ُگر گرفت تن. نوازشش کرد

رفتارش در خانھ آرام و . عشق او را بھ موجودی سر براه تبدیل کرده بود
از درگیر شدن با آرزو اجتناب . ترسید از رسوائی می. شنو شده بود حرف

شست، جارو  ظرف می. کرد کرد و در کارھای خانھ بیشتر بھ او کمک می می
. کرد می ریخت و آنھا را روی طناب پھن ھا را داخل ماشین می لباس. کرد می
اش  صدای خنده. کرد ھا با آنھا بازی می کرد و ساعت ھا را تر و خشک می بچھ

ھم این کھ او بھ . آرزو خوشحال بود. یک دم آرام نداشت. خانھ را پُر کرده بود
یکی دو بار از او . کرد کافی بود ھا را سرگرم می رسید و بچھ کارھای خانھ می

ھا  رابطھ آن. ک بود کھ زیاده روی نکندولی آنقدر زیر. پیش پدر تعریف کرد
ً خوب بود بست حاکم شده  در خانھ آتش. پدر از این بابت خوشحال بود. ظاھرا

 .ھرکس سرگرم کار خود بود. بود
گاھی با . شد تر و تودارتر از روز قبل می گذشت ساکت علی ھر روز کھ می

لحن  .از اوضاع مملکت گلھ داشت و برآشفتھ بود. کرد آبجی بحث می
حاال دیگر تنھا از وضع بد زندگی مردم . ھاش با گذشتھ فرق کرده بود صحبت

از فساد دستگاه . داد بلکھ علت آن را نیز توضیح می. کرد پائین شھر گلھ نمی
بند و باری  از شیوع بی. زد دولتی و لفت و لیس تعدادی رجال ناالیق حرف می

دانست کھ با  بخشی از سیاستی میھا را  ی این ھمھ. در بین جوانان شکایت داشت
ھدف خاصی طراحی شده بودند کھ فکر جوانان کشور را منحرف کرده، 
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زد و  برای آبجی حرف می. نگذارند بھ مسائل و مشکالت مملکت فکر کنند
 :گفت می
سری بھ . آدم نباید فقط دور و ور خودشو ببینھ. فقر پدر مردم را در آورده"

ھای ترک  چطوری با دست. کنن چطور زندگی میجنوب شھر بزن و ببین مردم 
ھاشونو با آب سرد زیر شیر فشاری  خورده تو سرمای زمستون مجبورند لباس

آخھ بابا اینا ھم . آھن بزن و اسیر آبادو ببین برو سری بھ پشت میدون راه. بشورن
  ھای گشاد تعداد انگشت پول و درآمد نفت فقط نباید تو جیب. اند مردم این مملکت

باید خرج . این سرمایھ ملی ماست. ھا بره شماری از ما بھترون و آمریکائی
تازه بھ این ھم قانع . ھای آنچنانی ھا و جشن ھا بشھ، نھ خرج سفر ھمین گدا گشنھ

برای چی؟ آخھ اینا کجا . ھارو خراب کنن خوان کپرھای این بیچاره نیستن، می
و ول کردن و اومدن  فقر دھاتھا از زور بیکاری و  برن؟ این فقیر بیچاره

ی خالی زن و  تھرون کھ شاید کاری دست و پا کنن و غذائی رو سفره
خوان گوش بفرمون  تاکی می. آخھ نوکری ھم حدی داره. ھاشون بذارن بچھ

. پرست و مردم دوست ھای وطن ھا پُره از جوون زندون. انگلیس و آمریکا باشن
و دست بھ  طور تعدادی اسلحھ برداشتنبینی کھ چ مگھ نمی. ھا عاصی شدن جوون

تا کی باید تنھا . کجای دنیا اینطوریھ. داری این کھ نشد مملکت. ماجراجوئی زدن
 "یک نفر تو کشور برای ھمھ تصمیم بگیره؟

ھا بود کم و بیش با چنین طرز فکری از  آبجی کھ سال. گفت گفت و می می
شکالت و سرگذشت پدر را کھ ھای آقاجون آشنایی داشت؛ وقتی کھ م البالی گفتھ

شد و  آورد، ھراسناک می بارھا از زبان مادرش، عزیزجون شنیده بود، بیاد می
خواست کھ سرنوشت پدر نصیب  اش نمی گویی دل. رفت اش می قربان صدقھ

شاید یکی دو سال دیگر وقت الزم داشت کھ خود نیز بھ ھمان راه . برادرش شود
 : کشیده شود
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چند روز پیش سر چھارراه فردوسی یکی از . خطر دارهداداش مواظب باش "
. ھارو کشت با نارنجک خودش و پلیس. ھمین خرابکارا با پلیس درگیر شده بود

مدیر یکی از . کردن ھا یواشکی پچ پچ می تو مدرسھ بچھ. جا بود خبرش ھمھ
اش  شایعھ کھ اقوام. ھای ما را خواست و کلی باھاش حرف زد ھمکالسی

دو ھفتھ از مدرسھ . ترسھ از ھیچکی نمی. دونن مھ تو مدرسھ میھ. ان فراری
اش تعھد  از بابا مامان. اش کردن، ولی بعد از مدتی دوباره اومد سِر کالس اخراج

دبیر ریاضی خیلی . اش دارن ھا دوست بعضی از معلم. گرفتن کھ ساکت باشھ
 ."کنھ بھش کمک می

بعد از مکثی کوتاه . ادد ھای خواھرش گوش می علی ساکت بود و بھ حرف
 :آرام شروع کرد

. پرستی ھستن ھای شجاع و وطن کنن آدم ھائی کھ این کارھارو می ببین این"
شھ با خودکشی برای مردم نون و  مگھ می. ولی راه اشتباھی رو انتخاب کردن

تا دلت . تازه گیرم کھ چندتا پلیس و مأمور دولتی را ھم بکشن. آب تھیھ کرد
ھای خارجی ھم  تازه دولت. پول ھم کھ داره. مور و پلیس دارهبخواد دولت مأ

تا این مردم خودشون راه نیفتن و کاری نکنن، آب از آب . کنن ازش حمایت می
کشورھائی کھ . رسھ خشونت کور بدون مردم بھ جائی نمی. خوره تکون نمی

اشون کوتاه  رو از زندگی ھای داخلی ھا و گردن کلفت موفق شدن دست خارجی
ای  ھاست کھ راه دیگھ ھمسایھ شمالی ما سال. کنن، تنھا با ھمت ھمین مردم بوده

اش تا حاال این  حداقل فایده. برای رسیدن بھ زندگی بھتر و عادالنھ در پیش گرفتھ
تحصیل و درمان برای ھمھ . سر پناه نیست بوده کھ دیگھ کسی گرسنھ و بی

ردم بدست اومده، نھ با سرکشی ھا بھ ھمت م ھمھ این. اینھ راه درست. مجانیھ
ببین تو . ان، ولی راه غلطی انتخاب کردن ھای شجاعی اینا آدم. چندتا جوون

باید مردم . خاک بمالن رو بھ ویتنام چطوری با کمک مردم تونستن پوزه آمریکا
 ."ھمین کارگرا. ھا مردم، ھمین گدا گشنھ. آگاه بشن و خودشون حرکت کنن
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 :علی ادامھ داد. داد ھای او گوش می فحر آبجی مات و مبھوت بھ
رو عوض  نفره تا دست آمریکا را از کشورمون کوتاه نکنیم، تا حکومت یک"

خیلی از کشورھا، مثل کوبا، حتی بعضی از . شھ نکنیم، وضع بھتر نمی
. تونیم ھم می  ما. انتخاب کردن  کشورھای اروپائی و آفریقائی راه پیشرفت جدیدی

ای  چاره. رو متحد کنیم کھ موفق بشیم ھا م، ھمین گدا گشنھفقط باید ھمین مرد
تو آلمان و خیلی از کشورھای اروپائی جوونا . عمر امپریالسم سر اومده.نداریم

کنن، اونوقت تو  ی مردم ویتنام و مبارزین فلسطینی دفاع می دارن از مبارزه
رو قتل    فرستھ ظفار کھ مردم اونجا کشور ما برعکس اونجا، حکومت ارتش می

با پول ھمین آمریکا بود کھ دولت ملی . ھا بدستور آمریکاست ھمھ این. عام کنھ
کھ نفت مارو غارت کنن  کنی برای چی؟ برای این فکر می. و ساقط کردن مصدق

 ."جاش اسلحھ بُنجل بھ ما قالب کنن و بھ
اش بیرون  نویس از جیب ای دست ھاش کھ تمام شد دو جزوه چند صفحھ حرف

 .خواھرش داد و بھ آورد
مواظب . خطر داره. ھیچکس نشون نده بھ. ھارو بخون اگر دوست داری این"
مرداد بدستور شاه  ٢٨این دفاعیات خسرو روزبھ کھ بعد از کودتای . باش

این یکی یھ منظومھ شعره بھ اسم آرش کمانگیر از سیاوش . تیرباران شد
 .بخونیمبذار چند بیت از اونو . خیلی خوب گفتھ. کسرائی

 .آری، آری زندگی زیباست
 .زندگی آتشگھی دیرنده با پرجاست

 .اش در ھرکران پیداست گر بیفروزیش رقص شعلھ
 .ور نھ خاموش است و خاموشی گناه ماست

. باید برگردونم. مال خودم نیست. خوام رو می دو روز دیگھ اینا! قشنگھ نھ"
 ."حتی بھ پرستو. یادت باشھ بھ کسی نگی
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ھا را گرفت، ولی نتوانست لبخند  کمی ترسیده بود، جزوه خواھرش کھ
 :با زیرکی از برادرش پرسید. آمیز خود را پنھان کند شیطنت

 "ھا رو ندیده؟ یعنی پرستو این"
 :علی بالفاصلھ جواب داد

 ." برای چی باید دیده باشھ. نھ"
آبجی دستی بھ موھایش کھ مثل موھای علی سیاه و کمی مجعد بودند کشید، 

 : سرش را با شیطنت خاص خودش پایین انداخت و جواب داد
 ."طوری پرسیدم ھیچی ھمین"

از . دانست و یا حدس زده بود خواھرش خیلی چیزھا را می. دروغ گفت
ً مطمئن بود . ھای پرستو متوجھ رابطھ او و علی شده بود ھا و تعریف حرف تقریبا

پرستو . اشان است در خانھ کھ رابطھ آنھا خیلی بیشتر از آن دیدارھای اتفاقی
جزئیاتی کھ خودش ھرگز برای او تعریف . دانست ھا از علی می خیلی چیز
 .از این بابت خیلی خوشحال بود. نکرده بود

ولی از کلمھ . فھمید دانست و نمی آبجی از کوبا و ویتنام و امپریالیسم چیزی نمی
 .تیرباران خیلی ناراحت شد

  "کرد؟شھ کسی را تیرباران  مگھ می"
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 رابطھ 

. عشق بھ پرستو. آتش عشق، آتش کین. ور شده بود آتشی در دل علی شعلھ
. رفت ھرروز صبح بموقع سرکار می. عدالتی و ظلم کین و خشم نسبت بھ بی

ھا محترمانھ و صمیمی برخورد  اش خوب بود، با آن اش با ھمکاران رابطھ
متنفر بود، ولی ھیچوقت از سھ نفر . با یکی دو نفر بیشتر دوست بود. کرد می

آمدند و ھر  دیر می. شایع بود کھ خبرچین ساواک اند. ترسید می. داد بروز نمی
ھر از مدتی . کسی جرأت اعتراض نداشت. رفتند خواست می اشان می وقت دل

ً  حواس. زد اشان می گرفتند و چند روزی غیب ھم مأموریت اداری می اش کامال
 :اش بھ او گفتھ بود ییکی از ھمکاران صمیم. جمع بود

تکون . ھا خبرچین سازمان اطالعات اند مواظب حرف زدنت باش، این"
 ."اس افتی و کُالت پس معرکھ گزارش گیر ساواک می بخوری با یھ 

راست بھ  ازظھرھا بعد از پایان کار یک بعد. زد علی جلوی آنھا حرف نمی
. رفت اش بود؛ می تانخانھ فردوسی کھ پاتوق او و چند نفر دیگر از دوس قھوه

بعد از ناھار چای و . خورد ناھار ھم کھ اغلب دیزی و یا چلوکباب بود، آنجا می
ً کار ھر روز. بندش بعد سیگاری پشت ولی بعد از . سیگاری نبود. اش بود تقریبا

اش را اغلب در آن جا مالقات  دوستان. چسبید خانھ سیگار می چای در قھوه
افتادند و قدم  خواندند و بعد راه می گاھی شعری میکردند و  بحث می. کرد می

ھا بود  در ھمین قدم زدن. رفتند ھای مقابل دانشگاه می فروشی زنان تا جلوی کتاب
. کردند شد و اخبار رادیو پیک را مرور می ھای جدی رد و بدل می کھ حرف

کسان   نوشتند کھ بھ کردند و می ھا خبرھای مھم را از رادیو پیاده می بعضی شب
قطع آنھا . آورد ریز می اش گاھی نشریات چاپ یکی از دوستان. دیگری برسانند

ھا  بین بزرگی داشت کھ با کمک آن شب علی ذره. اندازه کف دست بود بھ
کرد کھ ھفتھ بعد  خواند و سپس زیر شیروانی خانھ مخفی می نشریات را می

م زنان بھ طرف پارک خوردند و قد شدند و عرق می ھا جمع می جمعھ. برگرداند
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اش بد و  شد حسابی بھ شاه و حکومت سرشان کھ گرم می. افتادند شھر راه می
چند سالی بود یکدیگر را . اشان بیشتر از پنج شش نفر نبود جمع. گفتند بیراه می

ھا  ھا و جاھل در خیابان و پارک شھر ادای الت. ھم اعتماد داشتند شناختند و بھ می
رسید یکی دو نفر از آنھا  بنظر می. خندیدند با صدای بلند میآوردند و  می را در
تر از ھمھ  اسماعیل مسن. کرد کسی کنجکاوی نمی. ھای دیگری ھم دارند رابطھ

ھا و  ریش سفید آن. ھای سی در سازمان جوانان حزب فعالیت داشت در سال. بود
از  ھا رفت و آمد داشت و فروشی او بھ بعضی از کتاب. اش حجت بود حرف

نژاد را او بھ  دستنویس دفاعیات روزبھ و پاک. گرفت ھا کتاب ممنوعھ می آن
ھا را بھ دوستان و آشنایان قابل  ھا خواستھ بود کھ آن علی داده بود و از آن

تکنیک کوه رفتھ  ھای پلی یکی از دوستان علی کھ دو بار با بچھ. اطمینان برسانند
 .ھا ھمراه دانشجویان بروند کوه عھھا ھم جم بود، پیشنھاد کرده بود کھ آن

 ."خوابند آنجا می  شب. بیشترشون دانشجو اند.رن ھا کوه می خیلی"
کتاب خواندن و عرق . تری انجام داد او معتقد بود کھ باید کارھای جدی

 .کند خوردن درد کسی را درمان نمی
ی ھا بحث. زندگی اونجاست. رن کوه این کھ نشد کار خیلی از دانشجوھا می"

ھای دیگھ آشنا بشیم و چیزھای جدید  تونیم با خیلی تازه می. داره اونا داغ و جون
 ."یاد بگیریم

 .اسماعیل مخالف بود
تازه معلوم نیست کھ . کوه پاتوق یھ عده جوونھ کھ فقط بلدن شعارھای تند بدن"

بحث کردن با اونا فایده . ای کرد شھ فکرھای دیگھ می. ھای سالمی باشن ھمھ آدم
ھای بھتری  کنم راه من فکر می. دن فقط بد وبیراه و توھین تحویل آدم می. نداره

 ."ھم وجود داره
بعد از صحبت . ھای او احترام خاصی قائل بود گروه برای اسماعیل و حرف

ً منتفی شد  .او دیگر کسی دنبال قضیھ را نگرفت و موضوع کوه عمال
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ھای  الع داد کھ تعدادی از بچھمدتی نگذشت کھ اسماعیل بھ دو نفر از آنھا اط
 .ای مخفی منتشر کنند دار قصد دارند نشریھ استخوان

فقط باید . ای از اونو تھیھ کنم کنم با آنھا تماس بگیرم و نسخھ من سعی می"
در ضمن اون کسی کھ من . این کار جدیھ و خطر داره. خیلی مواظب بود

. کرد و بھ کسای دیگھ رسوند نویس شناسم، معتقده کھ باید این نشریھ را دست می
با ھو و جنجال و . شھ کار با حوصلھ و درازمدت کرد این طوری بھتر می

 ."ره شعارھای داغ کار پیش نمی
ھا تا دیر وقت آن را  شب. کرد علی از مدتی پیش نشریھ را مرتب دریافت می

اوضاع ھم نسبت بھ . خوشحال بود. شناخت سر از پا نمی. کرد نویس می دست
ی علمیھ قم بخاطر توھین  طالب حوزه. خبرھا خوب بودند. بق فرق کرده بودسا

ھا  مأموران انتظامی و امنیتی بھ شدت بھ آن. بھ مراجع تقلید شلوغ کرده بودند
دکتر شریعتی پس از سخنرانی . ھا را زخمی کرده بودند حملھ کرده تعدادی از آن

ان بھ خاطر حمایت از مھندس بازرگ. در حسینیھ ارشاد بازداشت شده بود
ھای درس  اعتصاب دانشجویان و سخنرانی در دانشگاه و تعطیل شدن کالس

علی با شور و ھیجان و دنیائی از . ای بود جنب و جوش تازه. بازداشت شده بود
تعارف و . دیدند بیشتر ھمدیگر را می. کرد امید خبرھا را برای پرستو تعریف می

اشان با  بیشتر وقت. تھ بود و با ھم راحت بودندھای اولیھ از بین رف درواسی رو
خواست پرستو بھ خاطر  نمی. کرد علی احتیاط می. گذشت خنده و شوخی می

کرد و سر ساعت معین  اش نگاه می مرتب بھ ساعت. دیدن او دچار دردسر شود
 . شد کھ بھ موقع بخانھ برسد از او جدا می

رفقایش با او شوخی . ه بودعلی مدتی بود کھ ماشین ژیان سبز رنگی خرید
 : کردند می
و بیار تا یھ سری بھ دَِرکھ بزنیم و بعد با اتوبوس  علی اون فورد مستنگ ر"

 ."برگردیم
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حسابی عرق . جمعی بھ فِشم رفتند و شب را در آنجا ماندند دو بار دستھ
بھ جای قدم زدن در . برای پرستو ھم بھتر شده بود. خوردند و کلی بحث کردند

ھنگام خداحافظی او را چند . زد کرد و در شھر دور می ھا سوارش می خیابان
عشق و عالقھ آنھا ھر روز بیشتر . کرد اشان پیاده می تر از خانھ محلھ پائین

دنیایی از . کرد سال دیگر دبیرستان را تمام می  پرستو یک. تابستان بود. شد می
ترس از برمال . ترسید می. نده بودھم خوشحال بود و ھم نگران آی. بیم و امید بود

شدن رازش و خانھ نشین شدن، و بدتر از ھمھ محروم شدن از دیدن علی 
ھر . آرزو با دقت مواظب رفتار او بود. علی زندگی او بود. اش کرده بود کالفھ

پرستو . فرستاد ھا را با اصرار ھمراه او می رفت بچھ اش می وقت بھ خانھ دوست
کرد، گرچھ در تمام مدت مزاحم بودند و  بود و مخالفت نمیبھ نیت او پی برده 

موھای سیاه و صاف . آبجی بیش از پیش با او مھربان شده بود.  گرفتند بھانھ می
 :بار با شوخی و خنده گفتھ بود  چند. کرد او را شانھ می

 ."موندی ام می کاش تو خواھرم بودی و ھمیشھ پیش"
: کرد ولی کی و چطور؟ با خود فکر می. حرف آبجی آرزوی قلبی پرستو بود

خواد با من ازدواج کنھ؟ نکنھ منو فقط برای سرگرمی و وقت  آیا علی می"
دونھ کھ ھنوز دبیرستان رو  خواد؟ شاید منو دختر سبک سری می گذرونی می

 "تموم نکرده، دوست پسر گرفتھ و دنبال عشق و عاشقیھ؟
 :گفت اش چیز دیگری می احساش

بارھا از آزادی و برابری زن و . علی روشنفکره. طوری باشھتونھ این نمی"
حتی یک بار گفتھ، ازدواج و خواندن صیغھ . ی فردا حرف زده مرد در جامعھ

شھ سرنوشت و آینده  مگھ می. عقد یک مراسم دست و پا گیر سنتی بیشتر نیست
شوئی دو نفرو با یھ آیھ تعیین و تضمین کرد؟ تنھا ضامن اصلی تداوم زندگی زنا

 ."بین دو نفر عشق آنھاست
 :علی بارھا بھ او گفتھ بود
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ھائی مثل شیر بھاء و جھیزیھ ریشھ در روابط عقب افتاده اجتماعی داره  سنت"
اگھ تفاھم و عشق نباشھ؛ حتی اگھ . فروشند کھ در واقع ِمھر دختر را بھ مرد می

بھ جھنم بھا و جھیزیھ بھ دختر و پسر بدن، زندگی تبدیل  صد میلیون شیر
 ."شھ می
صد بار . اونم منو دوست داره. من عاشق علی ام. علی اینطوری نیست. نھ"

. نجیب و انسان و مھربونھ. ھاست علی بھتر از این. اینو با زبون خودش گفتھ
 ."آل منھ مرد ایده

  .زد ی آینده با او حرف می باید در باره
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 پیشنھاد 

. چھارشنبھ بود. علی قرار داشتی ھر ھفتھ با  دوشنبھ و چھارشنبھ و جمعھ
صبح قبل از اینکھ بھ مدرسھ برود، بھ آرزو گفتھ بود کھ بعد از کالس ھمراه 

آبجی را در جریان گذاشت و . رود آبجی برای خرید لباس بھ کوچھ برلن می
خرید آن تنھا . خواست از قبل دیده بود لباسی را کھ می. زنگ آخر را جیم شد

دستپاچھ . زد اش شور میِ  دل. د سوار ماشین علی شدیک ربع وقت گرفت، و بع
علی طبق معمول با اوضاع سیاسی شروع . دانست چگونھ شروع کند بود و نمی

ً بھ . ولی پرستو در حال و ھوای دیگری بود. کرد تمرکز نداشت و تقریبا
جائی در باالی شھر پارک کرد . علی متوجھ شد. داد ھای علی گوش نمی حرف

 :رسیدو از پرستو پ
داری با ھم بریم این تریای روبرو و قھوه و شیرینی بخوریم؟ باید کمی  دوست"

 :آمیز اضافھ کرد علی با لحنی طعنھ. پرستو قبول کرد." صحبت کنیم
اشون از  این جا محل رفت و آمد بچھ بورژواھاست، اونائی کھ پول باباجون"

. عیب نداره. شھ اشون می نصیبره و سھمی از استثمار زحمتکشا  پارو باال می
 ."بذار یھ دفعھ ما ھم طعم زندگی از ما بھترونو بچشیم

نور . ی دنجی انتخاب کردند و نشستند گوشھ. خندید و بھ طرف تریا راه افتاد
ھای عاشق در  جفت. مالیم و موزیک آرام، فضای ُرمانتیکی بوجود آورده بود

قیمت فضا  گار و عطرھای گرانبوی دود سی. کافھ نشستھ و گرم صحبت بودند
 :علی از پرستو پرسید. را پُر کرده بود

 " خوری؟ چی می"
 :داد جواب داد پرستو در حالی کھ سرش را تکان می

خودت یھ . ھر چھ تو دوست داری. تا حاال ھمچو جائی نبودم. دونم نمی"
 ."چیزی سفارش بده
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اش بیرون  ز جیبپاکت سیگاری ا. تر سفارش داد علی دو نسکافھ و شیرینی
 :پرستو بالفاصلھ سئوال کرد. آورد و روی میز گذاشت

 "کشی؟ از کی تا حاال سیگار می"
 ."گاه گاھی، شاید روزی یکی یا دوتا. کشم زیاد نمی"

کار را با فیلتر  ھمین. اش را لمس کرد با دو انگشت دست راست نوک سبیل
 :مؤدبانھ از پرستو پرسید. سیگار نیز تکرار کرد

 "کال نداره سیگار بکشم؟اش"
 :پرستو جواب داد

ھای من نشینھ، و گر نھ باید تا فردا بھ  ولی دوِدشو بده اونور کھ بھ لباس. نھ"
 ."آرزو سین جین پس بدم

" ً  ."باشھ حتما
ھائی کھ دوست  چشم. ھای پرستو خیره شد سیگار را روشن کرد و بھ چشم

متوجھ . شب سیاه بودندمثل . زد اش می ھا آتش بھ جان داشت و برق آن
ذھن و فکر علی ھم درگیر . فھمید نگرانی او را می. سراسیمگی پرستو شده بود

تمام . زندگی جدا از این چشمان سیاه برای او سخت شده بود. ھمان مسئلھ بود
مادرش چندبار بھ او . سال داشت بیست و سھ. وجودش تمنای او را داشت

آرزومندانھ . داماد شدن و تشکیل خانواده باشدیادآوری کرده بود کھ باید بھ فکر 
 : گفت می
ماشاهللا کار کھ داری، وضع . ھامو ببینم ام، نوه گیر نشده خواد تا زمین ام می دل "

! خوای َعَزب بمونی تا کی می. باید سر و سامونی بگیری. بابات ھم کھ بد نیست
 ."رم برات خواستگاری قربونت برم لب تر کنی می

 :خندید و گفت. کرد مادر شوخی می علی کھ با
تازه . داری داره مگھ اینطوری بده؟ کی حوصلھ بچھ. عزیزجون ھنوز زوده"

شھ آدم دست یھ دخترو بگیره و بیاره خونھ  مگھ می. زندگی مشترک خرج داره
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با این حقوق . تازه من بیست و سھ سالمھ. شھ کمی صبر کن ببینیم چی می. باباش
 ."چرخوند شھ زندگی رو کھ نمی

مادرجون ھیچکی از اول خونھ و ماشین . ھمھ ھمین طوری شروع کردن"
ھمھ کار کردن و زحمت کشیدن و یواش یواش صاحب خونھ و زندگی . نداشتھ
گناه داره . نترس خدا خودش روزی رسونھ. از تو حرکت از خدا برکت. شدن
ھای شبونت  رفتنمن از بیرون . کنن ھا نفرین ات می ھا تنھا بخوابی مالئکھ شب
 ."ی خوبی نیست زمونھ. ترسم می

 :شوخی پاسخ داده بود  علی کھ سرخوش بود، بھ
بضاعتی کمی وقت  نویسم و از اونا بھ دلیل بی ھا یھ عریضھ می برای مالئکھ"
ً چند سالی بھم وقت میدن. گیرم می دم کھ  بھشون قول می. اونا کھ مھربونن حتما

اش  رو کھ ھم خدا و ھم بنده خدا از دیدن حسابیاش یھ دختر خوب و  سر موقع
 ."انگشت بھ دھن بمونھ، عقد کنم و بیارم خونھ

 ."بردار نیست الھی شوخی مشیت. طوری نگو معصیت داره مادر، این"
آبجی کھ در ھمان نزدیکی سرگرم کار خود بود، رویش را برگرداند و با 

 : شیطنت گفت
سر نداره، این داداش من از اون آب  رو زیر مادر از کجا معلومھ کھ کسی"

 ."ست زیرکاھا
 : علی کھ کمی سرخ شده بود، سریع جواب داد

ً بھ شما می  رو زیر فھمم، اگھ کسی و نمی منظورت" . گم سر داشتھ باشم حتما
 ."برای چی پنھان کنم

 .این را گفت و بالفاصلھ موضوع بحث را عوض کرد
ھای پرستو حرف  چشم. ھم بودند علی و پرستو محو تماشا و غرق در نگاه

جریان گرمائی بین آنھا بھ حرکت . تنھا آرزویشان توقف زمان بود. زد می
ھر دو از درون ُگر گرفتھ . درآمده بود و دو جسم را بھ ھم وصل کرده بود
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چنان بھم خیره بودند، کھ . گفت نگاه ھمھ چیز را می. حرفی الزم نبود. بودند
کھ چنان تصویر دقیقی از معشوق در ضمیر و گوئی ھر یک در تالش بود 

خود َحک کند کھ شاید روزی در تنگنای تاریک زندگی بھ کورسوئی از   روح
 : علی سکوت را شکست. نور تبدیل گردد

میدونی خیلی دوستت دارم؟ میدونی کھ اون چشمای سیاھت شب و روزم رو "
بھ آخر . رم کلنجار می چند روزه با خودم. کنم اش بھ تو فکر می سیاه کرده؟ ھمھ

دونی کھ شھامت ول  خودت خوب می. یا ول کنم. اش کنم خط رسیدم یا باید تموم
. اش کنم ام کھ تموم بھ ھمین خاطر تصمیم گرفتھ. رو ندارم کردن و گذشتن از تو

تونی ھرجوابی کھ  توھم می. زنم کنی؟ من حرف دلمو می دونم تو چھ فکر می نمی
 ."گھ برات سختھ، الزم نیست اآلن جواب بدیا. خواد بدی ات می دل

اش  ھای علی را خوب متوجھ نشد، یعنی بد متوجھ شد، اشک پرستو حرف
. علی سراسیمھ شد. اش بلرزه افتاد اش پرید و لب رنگ از چھره. سرازیر شد

چھره پرستو در آن لحظھ دختر . اش را نداشت عزیزترین کس  تحمل دیدن اشک
 . اش را با زور از او گرفتھ باشند عزیزترین عروسک ماند کھ ای را می بچھ
 "کنی؟ مگھ حرف بدی زدم؟ چرا گریھ می"

 :پرستو با ھق ھق گریھ جواب داد
 ."ای بودم شھ زد؟ من تو رویای دیگھ بدتر از این مگھ می"
 "چھ رویائی؟"
 ."انتظار پایان بھتری داشتم"

 :دعلی متوجھ برداشت غلط او شد و بالفاصلھ اضافھ کر
خوام با مادر و پدرم راجع  خوام بھت پیشنھاد کنم؟ می بھتر از این کھ من می"

. خوام ازت خواستگاری کنم البتھ اگھ تو جواب مثبت بدی؟ می. بھ تو صحبت کنم
تونھ خوشبختی را بھ خونھ من  تو تنھا کسی ھستی کھ می. پرستو من عاشق تو ام

 "خوای با من ازدواج کنی؟ ات می دل. بیاره
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ھایش را پاک کرد و راست بھ چشمان علی  پرستو دستپاچھ شد با دست گونھ
درست . علی منتظر جواب بود. خیره شد تا مطمئن شود کھ درست شنیده است

 . کشید ھا پیش انتظارش را می او ھمان چیزی را گفتھ بود کھ از مدت. شنیده بود
، عزیز دل ام قربونت برم. تونم نھ بگم علی جون، علی عزیزم، مگھ می"

حاضرم کنیز تو باشم، فقط . خوام البتھ کھ می. نصف عمرم کردی، ُکشتی منو
 ."کنارت باشم
لبخندی پھنای چھره سبزه . ھا در یک لحظھ از ذھن پریشان او گذشت ھمھ این

 .و قشنگ او را پوشاند
 ."چھ چیزی بھتر از این. خوام البتھ کھ می. دونم چی بگم نمی"

. اش جاری شد کرد بر زبان اش عمل می دیگر خارج از ارادهاش کھ  احساس
 .زبان دیگر تابع عقل نبود

تو بھ من ھمھ چیز . خودت خوب اینو میدونی. ھم تورو دوست دارم  علی من"
اش قبل از آشنائی با تو  راست. تو باعث شدی کھ خودمو مثل یھ آدم ببینم. دادی
ور پرت  ور و اون ھ با ھر نسیمی اینموندم ک رو می کاھی. دونستم کی ھستم نمی
کنی  فکر می. خوام البتھ کھ می. این تو بودی کھ منو بھ خودم شناسوندی. شدم می

کنن؟ خواھرت چی؟ تازه پدر و مادرم و آرزو ھم اونور  پدر و مادرت قبول می
 ."اند قضیھ

. کنی؟ من منتظر جواب تو ام خودت چی فکر می. ببین پرستو مھم تو ھستی"
 ."یھ مسائل قابل حل اندبق

طبق . راستش من امروز قصد داشتم در مورد خودمون با تو حرف بزنم"
ً . البتھ خوب شد کھ تو شروع کردی. معمول فرصتی برام پیش نیومد چون اصال

و از این . مشکل منو تو حل کردی. دونستم چطوری و از کجا شروع کنم نمی
 ."بابت ممنونم

 :علی با شوخی گفت
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 ."کنم خانم، بفرمائید قابل شما را نداره میخواھش "
 .ای کھ طغیان شادی و رضایت ھمھ وجودش بود خنده. دل خندید پرستو از تھ

  ."خوام این آرزوی منھ علی، البتھ کھ می"
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 ازدواج 

ً ھمھ راضی بودند نظرش این . آقاجون روزھای اول کمی مخالفت کرد. تقریبا
خواست کھ او برای ادامھ تحصیل بھ  اش می دل. بود کھ علی باید درس بخواند

گفت بھتر است مدتی  می. با نامزدی آنھا مخالقتی نداشت. اروپا و یا آمریکا برود
خارج رفتن . اھل درس نبود. آمد اش نمی علی از ادامھ تحصیل خوش. صبر کنند

ا او ر. شیفتھ و دلداده پرستو بود. اش را گرفتھ بود تصمیم. را ھم دوست نداشت
این را . حاضر نبود عشق پرستو را با ھیچ چیز در دنیا عوض کند. خواست می

پرستو را . عزیزجون از خداش بود. با صراحت بھ عزیزجون گفتھ بود
آبجی بال در . پدر را راضی کرد. مثل دخترش او را دوست داشت. شناخت می

برای او  پرستو. در نظر او ھیچکس در دنیا بھتر از پرستو نبود. آورده بود
وقتی فھمید از خوشحالی جیغ . عاشق پرستو بود. خواھر، دوست و ھمدم بود

 :کشید
 ”دونستم، نھ گفتم این علی از اون آب زیر کاھھاست؟ می”

ھم خودش، ھم پدرش و بیشتر از ھمھ زن پدرش کھ . نفع ھمھ بود ازدواج او بھ
. موی دماغ بود پرستو. خواست پرستو ھم بدون دردسر از آنجا برود اش می دل

تر شده بود، مانعی در  حضور پرستو در خانھ بنظرش، بویژه حاال کھ بزرگ
. عذاب وجدان داشت. پدرش روزھای اول مخالفت کرد. اش بود فرمانروایی

دید کھ پرستو  و حاال با چشمان خود می. در واقع دَر رفتھ بود. ھرمز رفتھ بود
 . ھم در حال پر کشیدن است

کنن  گن؟ ھمھ فکر می خوب نیست مردم چی می. دیپلم ھم نگرفتھآخھ ھنوز "
دونھ کھ  خدا خودش خوب می. خالص شم'' شراش''دست بھ سرش کردم کھ از 

اون کھ . زوده براش. این دختر باید درس بخونھ. ی چشام دوست دارم اونو اندازه
 ."ایھ رفت حاال نوبت این یکی
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. پرستو خوشحال بود. را راضی کرد آرزو او. مخالفت او تنھا چند روز بود
آرزو . شد خالص می. رفت کھ از آن خانھ بیرون می تر این عاشق علی بود و مھم

کرد،  کھ پرستو کلفتی می تا زمانی. کرد مرتب بدگوئی می. داد بد طوری گیر می
دستورات چپ و راست او تن نداد، شرایط   کھ بھ ولی از روزی . راضی بود
برادرش یک سال بود کھ از خانھ رفتھ بود و با . را نداشت تحمل او. عوض شد

خواند، دو  مکانیک می. سال آخر ھنرستان صنعتی بود. کرد مادرش زندگی می
عاشق ماشین . اش عالقھ داشت بھ درس. گرفت اش را می ماه دیگر فوق دیپلم

گرفت کھ کمک خرج  پولی می. کرد کار می  بعدازظھرھا در کارگاه دائی. بود
برای او پول . پدرش نیز او را فراموش نکرده بود. خود و مادرش بود

تا روزی کھ در خانھ . ھرمز مثل پدرش قوی و قرص و با ھوش بود. فرستاد می
ھا نیز مثل  بچھ. ترین پرخاشی را بھ او نداشت پدر بود، آرزو جرأت کوچک

بھ آرزو و اش نسبت  شد خشم و کین تر می ھر چھ بزرگ. ترسیدند سگ از او می
 .باالخره طاقت نیاورد و خانھ را ترک کرد. شد پدرش بیشتر می

پدر . مشکل خاصی پیش نیامد. ھمھ راضی شدند. یک ماه بیشتر طول نکشید
یک کامیون جھیزیھ و سھ دونگ یک آپارتمان را بھ . پرستو سنگ تمام گذاشت

عروس و . پدر علی نیز سھ دونگ دیگر را برای پسرش خرید. اسم او کرد
ماشین ژیان . ھمھ چیز بر وفق مراد پیش رفتھ بود. شناختند داماد سر از پا نمی

علی بھ پرستو و پدرش قول داد کھ . آن اضافھ شد  خانھ و جھیزیھ نیز بھ. کھ بود
اش را  ھای شبانھ بفرستد کھ درس ی مدارس پرستو را بھ کالس با شروع دو باره

مادر و . ول با ازدواج پرستو مخالف بودندتنھا دو نفر از ھمان ا. تمام کند
. از خانواده مادری ھرمز تنھا کسی بود کھ در عروسی شرکت کرد. برادرش

 :مادر با عصبانیت گفتھ بود
و دست  کنھ و دختر ُگلم و خام می دونستم اون زنیکھ سلیطھ این عملھ نفھم می"

دم دختراشونو مر. خورد ھای اونو می کھ خون تولھ مثل این. کنھ بھ سر می
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فرستن، اونوقت این مردکھ دختر نازنین منو ھنوز بالغ نشده  دانشگاه و خارج می
ھمون . بدبخت زن ذلیل. شناسیم بفرستھ کلفتی ی کسی کھ نمی خواد بھ خونھ می

زنیکھ گیس بریده الیق توه کھ مثل گاو نُھ من شیر ازت بدوشھ و باز مثل غالم 
 ."راست گفتن، خالیق ھر چھ الیق حقا کھ. اش باشی گوش بھ فرمون

  .ماه از اداره مرخصی گرفت و یک ھفتھ برای ماه عسل رفتند شمال  علی یک
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 اعتراض

علی از . کسی زنگ زد. حوالی ساعت پنج بود، تازه از کار برگشتھ بود
 :آشپزخانھ گفت

 ."کنم نرو، من باز می"
 "منتظر کسی ھستی؟"
ً برو تو اتاق. آره"  ."لطفا

پرستو صدای سالم . کسی پشت در بود. جملھ را گفت و بھ طرف در رفتاین 
شخصی کھ زنگ . علی او را دعوت کرد بیاد تو. ھا را شنید پرسی آن و احوال

وقتی علی بھ . پچ کردند و رفت ای با ھم پچ زده بود وارد راھرو شد و چند دقیقھ
 :اتاق برگشت، پرستو پرسید

 "کی بود؟"
 ."یکی از دوستام بود"
 ."چای دم کردم. چرا نیومد تو بشینھ چای بخوره"
 "ری؟ مگھ تو امشب مدرسھ نمی. رفت کار داشت باید می"
 ."تونی منو ببری سینما البتھ بد ھم نیست اگھ دوست داری می. ، معلم نداریم نھ"
اگھ . کاش زودتر گفتھ بودی. ولی راستش باید جائی برم. آره فکر خوبیھ"
 ."ذاشتم یدونستم قرار نم می
 "خوای بری؟ کجا می"
 ."خوام برم یکی از دوستامو ببینم می"
 "از کدوم دوستات، ھمکارات یا اونای دیگھ؟"
 "کنھ؟ مگھ فرق می"
 ."آخھ یھ خورده نگرانم"
 "نگران چی؟"
 ."دونم، ھمینطوری، شاید برای اینھ کھ فقط تورو دارم نمی"



 71 

 :گفتھای پرستو را نوازش کرد و  علی با دست گونھ
برو پیش عزیزجون، . خوام کسی رو ببینم می. نگران نباش ھیچی نیست"

ُومدم . الزم نیست شام درست کنی. شھ بینی، حتما خوشحال می رو ھم می آبجی ا
 ."گردم زود بر می. خوریم یھ چیز حاضری می

 ."ھا عرق نخوری"
 ."ام چشم عزیز دل"

 .داغ شدپرستو . ھای او را بوسید علی این را گفت و گونھ
با ھم بھ . اسماعیل مثل ھمیشھ سر وقت حاضر بود. ساعت ھفت قرار داشت

آدرسی را برای او چند بار تکرار کرد کھ . طرف ایستگاه اتوبوس راه افتادند
تا آن روز چنین تقاضائی از . و بعد از چند دقیقھ از ھم جدا شدند. بخاطر بسپارد

تاریک شدن ھوا تعدادی اعالمیھ را  اسماعیل از او خواست بعد از. او نشده بود
خوشحال و . تعداد آنھا زیاد نبود. ھا بیاندازند اش در خانھ با کمک یکی از دوستان

ً و با دقت برای او . زده بود ھیجان اسماعیل چگونگی کار و منطقھ پخش را کامال
ً کار را  توضیح داد، و تأکید کرد کھ چنانچھ بھ چیزی مشکوک شدند، فورا

ھا را بدون ھیچ  علی آن شب اعالمیھ. رده و ھر یک بھ طرفی بروندمتوقف ک
پرستو . ساعت حدود یازده و نیم بود کھ بھ خانھ رسید. مشکلی پخش کرد

علی مطمئن . مختصر غذائی درست کرده، و در حال تمیز کردن آشپزخانھ بود
بود کھ پرستو بیشتر از یک ساعت پیش عزیزجون و آبجی نمانده است و با 

راست بھ آشپزخانھ  در را باز کرد و یک. ھانھ کردن شام بخانھ برگشتھ استب
 .رفت
 "ھنوز نخوابیدی؟"
اگھ بگیرنت . تورو خدا کمی فکر کن. علی خطر داره. تونستم بخوابم مگھ می"

ً کار خاصی داشتی شھ؟ ماشین چی می تازه شلوار لی و کفش . و نبرده بودی حتما
 ."ره آدم با این لباس رستوران نمی. بودیورزشی و کاپشن ھم پوشیده 
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رفتار و لباس پوشیدن . دالر شدی جانی. قدر گیر نده این. دار عزیزم دست ور"
 !'' ھا  منو زیر نظر داری

 :اش کرد و گفت پرستو نگاه
مگھ غیر از این ھم انتظاری داری؟ علی ما دیگھ تنھا دو تا دوست نیستیم، "

کوچکترین اتفاقی برای تو بیفتھ، من . نیتو ھمھ زندگی م. زن و شوھریم
استکان . تو خونھ عزیزجون قرار نداشتم. نصف عمر شدم تا برگشتی. میرم می

صد جور قسم و آیھ خوردم . مادرت فکر کرد دعوامون شده. چائی از دستم افتاد
ً نباید اونجا می. کھ نھ بابا دعوا نکردیم آبجی ھمرام اومد و منو . رفتم اصال

آخرش . علی کجا رفتھ، بازم از اون کارھا''پرسید . و دم در دید ماشین. رسوند
. شھ کرد اگھ زن بگیره سر براه می عزیزجون فکر می. ده کار دست خودش می

 ."خیر کنھ اشو بھ خدا آخر و عاقبت
ھای پرستو را گرفت و او را با مھربانی روی صندلی نشاند و رو  علی دست

 :بروی او نشست و گفت
عزیز دلم زندگی تنھا این بخور و بھ خواب و رو مبل دراز کشیدن و  ببین"

ولی خیلی چیزھای دیگھ ھم . نھ! کھ اینا بده این  نھ. تلویزیون نگاه کردن نیست
ھست کھ یھ آدم با وجدان، یھ انسان، آدمی کھ مردم و کشورشو دوست داره، باید 

  ن ھم سن و سال تو بھدونی ھر شب چندتا زن و دختر جوو می. بھشون فکر کنھ
خورن و بدنشون از مشت و  خاطر این سیستم بد اجتماعی و فرھنگی کتک می

دونی تو ھمین تھرون خودمون چندتا دختر جوون  شھ؟ می لگد و کمربند سیاه می
مجبورند برای نون شب تن فروشی کنن و خودشونو زیر ھیکل لش و نیمھ 

. بھ خودت نگاه نکن. ھ خونھ ببرنمست مردھا بندازند کھ پولی در بیارن و ب
دونی اگھ یھ  پوسند؟ می ھا می دونی چند نفر تو این مملکت دارن تو زندون می

کنن؟ صد  ات می گیرنت و زندونی کلمھ از حقوق مردم و آزادی حرف بزنی می
. خفقانھ، خفقان. دن کی اجازه نفس کشیدن نمی ھیچ بھ. ھزار زندونی سیاسی داریم
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و بھ مردم  یھ کسی باید این حقایق. یھ کسی باید صداش در بیاد. استبداد مطلق
کی . افتھ باید بھ مردم بگیم کھ چھ فجایعی در بیخ گوششون داره اتفاق می. بگھ

ولی وظیفھ و مسئولیت انسانی ما . زندگی ُچخ بختیاری خوبھ. باید بگھ؟ من و تو
دونستی  اول ھم می دونی، یعنی از شھ؟ ببین پرستو، تو خودت خوب می چی می

طوری فکر کنی، ولی حداقل انتظارم اینھ  گم تو ھم باید این نمی. ام کھ من چکاره 
امروز دیگھ من . کھ سعی کنی منو بفھمی و بھ نظرات و کارھام احترام بذاری

اخبار رادیو و . کنن ھمھ مردم و جوونھا دارن تالش و مبارزه می. تنھا نیستم
وضع . ذارن چیزی بھ گوش مردم برسھ نمی. شھ تلویزیون ھمھ سانسور می

کنن، کارگرا اعتراض  ھا اعتراض می دانشجو. ھاست تر از این خیلی خراب
باور کن وضع با گذشتھ خیلی . کنن طالب و روحانیت اعتراض می. کنن می

ھا و مجاھدین حرف  ھا از چریک جوون. ھا جرأت پیدا کردن خیلی. فرق کرده
ھا و نوارھای آقا تو بازار دست  اعالمیھ. هللا خمینی از آیتھا  زنن و بازاری می

و  الملل ھم حکومت ایران حتی عفو بین. مملکت تکون خورده. شھ بھ دست می
. ای وجود نداره راه دیگھ. بخاطر شکنجھ و زندانی کردن مخالفین محکوم کرده

ُومده ا و یا باید بھ این خفت و نوکری آمریک. عمر حکومت این مردک سر ا
رو ترجیح  عزیزم من دومی . انگلیس راضی باشیم و یا اعتراض و مبارزه کنیم

روزی کھ موفق بشیم، خودت . اش برای تو سختھ دونم قبول گرچھ می. دم می
 ."نترس محکم باش. شھ من مطمئن ھستم کھ ھمھ چیز درست می. فھمی می

 .پرستو خود را عقب کشید. اش کند علی سعی کرد بغل
 ."ھم چیزھائی برای گفتن دارم منصبر کن "

ً سرسخت بود شد، ول کن  تا قانع نمی. علی عاشق سرسختی پرستو بود. شدیدا
 .ھای سر براه را دوست نداشت آدم. ایستاد اش می مقابل. نبود
. دونم چندتا زندونی سیاسی داریم الملل کیھ، نمی دونم عفو بین علی من نمی"

. خرن جھانخوارن و نفت ما رو ارزون می دونم کھ آمریکا و انگلیس ولی می
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خواد کھ تو رو بگیرن و مثل  ام نمی ولی راستش دل. یعنی اینو تو بھ من یاد دادی
. خوام ھم مانع تو بشم نمی. من نگفتم مبارزه نکن. خسرو روزبھ تیربارون کنن
رو تو ھمون کتاب   کنم مبارزه  ولی خواھش می. ذارم بھ نظرات تو ھم احترام می

. ترسونھ ات منو می ھای شبونھ بیرون رفتن. خوندن و رادیو گوش دادن نگھ دار
دونم  ری، نمی ھا کھ بیرون می شب. مگھ بھ من قول ندادی کھ ھمیشھ پیشم باشی

ً خیلی روزھا وقتی خونھ ھم ھستی می. ترسم کنی، می چکار می ری تو  اصال
ر دفعھ میگی اآلن میام، زنم، و ھ بار صدات می ده. اتاق و سرت تو کار خودتھ

خودت اینجائی و فکرت جای . نویسی معلوم نیست چھ می. یای ولی نمی
دونی چقدر دوستت  خودت می. علی ما تازه چند ماھھ عروسی کردیم. اس دیگھ 
کنم کھ ببینم اومدی یا  و نگاه می ھروقت خونھ نیستی ده بار از پنجره بیرون. دارم

ولی باز وقتی میای، . شمارم با انگشتام می. کنم و نگاه می نھ؟ ھزار بار ساعت
ھیچ فکر کردی اگھ بالئی سر تو بیاد عزیزجون و . خوای بری بیرون زود می

خب . خورن ھا کتک می گی خیلی دخترھا و زن شن؟ تازه تو می آقاجون چی می
زنن بر بیان، کھ تو باید  رو می تونن از پس اونائی کھ اونھا  مگھ خودشون نمی

تونن جمع بشن و  ھا نمی مگھ بقول خودت ھمین گدا گشنھ. شون مبارزه کنیبرا
کارو انجام بدی و خودتو بخطر بندازی و  تو چرا باید این. در مقابل دولت بیایستن

ای؟ ھم خونھ داری ھم کار داری و ھم  زندگی مارو بپاشی؟ مگھ تو گدا گشنھ
رادیو . کتاب بخون خوبھ .علی تورو خدا بذار ھر کی کار خودشو بکنھ. ماشین

ھر وقت دیر میآی . ای کھ خطر داره انجام نده ولی کارھای دیگھ. گوش بده
 ."شم نصف عمر می

اش کرد و موھایش را  علی بغل. ھای پرستو جمع شده بود اشک در چشم
خودش ھم دوست . آید کار خیلی خوشش می دانست کھ از این می. نوازش داد

 .او چسباند و آرام شد بھپرستو خودش را . داشت
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ی ثبات شاه آرام آرام با گسترش  جزیره. شد اعتراضات ھر روز بیشتر می
ھا بھ  دانشگاه. داد مخالفت و نافرمانی مدنی مردم مشروعیت خود را از دست می

مخالفت با حکومت علنی شده بود و . ھای سیاسی تبدیل شده بودند مرکز فعالیت
علی سر از پا . پیوستند مردم بھ صف مخالفین می ھای بیشتری از ھر روز گروه

ھا شرکت  در ھمھ سخنرانی. شد ای از اداره خارج می بھ ھر بھانھ. شناخت نمی
چند ساعت بیشتر . ھا کارش پخش اعالمیھ و شعارنویسی بود شب. کرد می
یکی از ھمکاران او . رفت ھرصبح با چشمانی خستھ سر کار می. خوابید نمی

 :پرسیده بود
اش  خوابی؟ ھمھ ھا کم می کھ خیلی سرت شلوغھ، شب شده مثل این آقا چی علی"

 ."کشی ای و خمیازه می خستھ
 :علی کھ دل خوشی از او نداشت جواب داد

ما . چھ کنیم دیگھ ھمھ کھ مثل شما نیستن کھ از صدتا اداره بھشون برسھ"
 ."کشی کنیم کھ خرج زنگیمونو در بیاریم ھا مسافر مجبوریم شب

ھمکارانش کھ دل پُری از آن مرد داشتند بھ حمایت از علی خواستند بھ تالفی 
 .علی مخالفت کرد. ھای او مشت و مالش بدھند خوش خدمتی

ً می. زھرچشم ازش بگیریم بھتره" کلی اطالعات . شھ ازش استفاده کرد بعدا
. وداش ریختھ ب علی ترس. جا بحث بود، حتی در اداره ھمھ." خوره داره بدرد می

کرد کھ در حمایت از  ھا را تشویق می کرد و آن با ھمکارانش بحث می
و تعدادی   چند بار نیز اعالمیھ. دانشجویان اعتصابی در تظاھرات شرکت کنند

ھا  جو اداره چند روز تحت تأثیر اعالمیھ. ی در دستشوئی اداره گذاشتھ بود نشریھ
وضع . یس صحبت کردنداداره و با رئ دو نفر از طرف ساواک آمدند . بود

رئیس ھمھ کارمندان . العمل شدیدی نشان بدھند تر از آن بود کھ عکس خراب
سی و رادیو مسکو موضوع . بی. اخبار بی. اداره را جمع کرد و بھ آنھا تذکر داد

سرخ جھانی اجازه  بود کھ بازرسان صلیب ۵۶تابستان . بحث ھر روز صبح بود
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کنند و گزارش مستندی تھیھ کنند کھ انتشار آن  ھای حکومت دیدن یافتند از زندان
تنھا چند ماه الزم بود . موجی از انزجار و نفرت در سطح جامعھ در پی داشت

پس از آن . کھ شور و خروش خشم مردم در سھ روز تبریز را بلرزه درآورد
بود کھ تظاھرات پلکانی خیابانی در دیگر شھرھا، بویژه تھران شروع شد و ھر 

 . تر شد دهروز گستر
ھا علی از  ھای درس دانشگاه با شروع تظاھرات خیابانی و بستھ شدن کالس

. اش را تشویق بھ شرکت در تظاھرات کرد اولین کسانی بود کھ ھمکاران
هللا  پیام آیت. اورکت نظامی و کفش ورزشی بھ لباس روزانھ او تبدیل شده بود

. قم را در اداره پخش کرد خمینی در حمایت از دانشجویان و طالب حوزه علمیھ
بھ راه بنظر  تھران کھ تا چند ماه پیش آرام و سر . مردم بھ حرکت درآمده بودند

هللا خمینی از نجف و اقامت در حوالی  با خروج آیت. رسید، خشمگین بود می
پاریس موج جدیدی از تظاھرات و درگیری مردم با پلیس و نیروھای امنیتی 

دیگر نھ رئیسی بود و نھ کسی بھ . ریختھ بود تی بھم وضع ادارات دول. آغاز شد
علی با . ھمھ جا حرف انقالب بود. ھمھ رئیس بودند. داد حرف رؤسا گوش می
اش از اعتراضات مردم و ضرورت براندازی  ی توان شور و شوق و با ھمھ

کرد و ضرورت  با تمام وجود از استبداد انتقاد می. زد حکومت شاه حرف می
هللا خمینی را رھبر  آیت. کرد را تبلیغ می" ھ واحد ضد دیکتاتوریجبھ"ایجاد 

اشان بھ پایگاھی برای چاپ اعالمیھ و تدارک  خانھ. دانست انقالب می
خواستھ و یا . پرستو نیز ھیچ اعتراضی نداشت. اعتراضات تبدیل شده بود

 ایستاد و ھا پشت دستگاه استنسیل می ساعت. ناخواستھ قاطی جریان شده بود
. کرد هللا خمینی دفاع می از حرکت مردم و آیت. کرد ھا را تکثیر می اعالمیھ

ھای اعالمیھ را بھ نقاط مختلف  کرد و بستھ دانست چرا؟ چادر سر می اگرچھ نمی
. کرد علی او را تشویق می. انگیز بود ھمھ چیز برایش ھیجان. رساند شھر می

ھا بھ  شب. نزدیک شده استکرد کھ بیشتر بھ او  شد و احساس می خوشحال می
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در حیاط مدرسھ   رفت و اعالمیھ دبیرستانی کھ در آن درس خوانده بود، می
یک فعال سیاسی تبدیل شده  دار بھ در عرض چند ماه از یک زن خانھ. ریخت می
غذا . کسی بھ فکر غذا نبود. وظیفھ پخت و پز از دوشش برداشتھ شده بود. بود

ی  شکل و شیوه. انگیز بود ای پرستو ھیجانھمھ چیز بر. اغلب حاضری بود
کرد و چون نوجوانی پا بپای علی و اسماعیل و  جدیدی از زندگی را تجربھ می

ھم در کنار علی بود .برد لذت می. کرد ھا شرکت می ھا در فعالیت دیگر رفقای آن
ی ھر انسان باوجدانی  کرد کھ وظیفھ و ھم اینکھ، بقول علی بھ وظایفی عمل می

در پوست خود . خانھ رفت پَر درآورد بار کھ با علی و رفقایش بھ قھوه اولین. بود
نشستن در کنار . درد داشت گنجید، گرچھ بعد از خوردن آبگوشت تا شب دل نمی

کرد انسان  احساس می. برد علی؛ در جمع رفقای او، او را بھ دنیایی دیگر می
کردند، در دل  تو صدا میاز اینکھ او را رفیق پرس. مفیدی برای جامعھ است

. سعی داشت جدی باشد و با مسائل برخوردی واقعبینانھ داشتھ باشد. کرد ذوق می
گذراند یا اینکھ با  توانست؟ آیا زندگی او ھمان بود کھ روزانھ از سر می آیا می

  سیالبی کھ راه افتاده بود، ھمگام شده بود؟
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 ژالھ 

راه چند تن از رفقا بھ میدان ژالھ روز ھفده شھریور علی با آبجی و پرستو ھم
پرستو تا آن روز . با شروع تیراندازی ھرکدام بھ طرفی فرار کردند. رفتھ بودند

تنھا در کتاب و . خون را ندیده بود. ھایی را از نزدیک ندیده بود چنین صحنھ
. دھند ھای علی و رفقایش شنیده بود کھ پلیس و ارتش خشونت بخرج می صحبت

اش فرار  ندیده بود کھ کسی از ترس جان. ا از نزدیک نشنیده بودصدای گلولھ ر
. ی باطوم در خود بپیچد و نقش زمین شود کند و بر اثر اصابت گلولھ و یا ضربھ

شاھد بود کھ چطور دختران و پسران جوان . آن روز واقعیت را از نزدیک دید
با . مین شدندآور در خود پیچیدند و نقش ز ھای باطوم و گاز اشک براثر ضربھ

چشمان خود دید کھ چگونھ کسانی را کھ براثر شلیک گلولھ زخمی شده بودند 
. بردند ھا باز بود، می ھای اطراف کھ در آن گرفتند و بھ خانھ روی دوش می

راست بھ  زده یک ھراس برش داشت و وحشت. اش از حدقھ درآمده بود چشمان
میدان ژالھ نرفتھ بود، ولی . ده بودجون تازه آم آقا. ی پدر و مادر علی رفت خانھ

کرد کھ تعداد زیادی کشتھ  داشت برای عزیزجون تعریف می. خبر را شنیده بود
ھای اطراف پُر از جنازه است، کھ پرستو سراسیمھ  اند و میدان و خیابان شده

پرستو . عزیزجون بالفاصلھ سراغ علی و خواھرش را از او گرفت. وارد شد
. اند و میدان پُر از جنازه است تعداد زیادی کشتھ شده شنید کھ آقاجون گفت

عزیزجون آب . اش افتاد رعشھ براندام. نتوانست حرف بزند. اش بند آمد زبان
 :آقاجون از او پرسید. تأثیری نداشت. اش کند آورد و سعی کرد آرام

 "تو با علی و آبجی بودی، اونارو دیدی؟"
 .کرد صدا میکشید علی را  پرستو درحالیکھ جیغ می

 ."آبجی ھم بود. علی اونجا بود"
. عزیزجون بھ طرف اتاق دوید و چادرش را برداشت. پدر و مادر دیوانھ شدند

 .آقاجون جلوی او را گرفت
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 "کجا؟"
 ."ھا مو بیارم خوام برم بچھ می"
ُرق کردن خیابون" سربازا تیراندازی . تونھ بیرون بره کس نمی ھیچ. ھا رو ق

 ."میکنن
 ."ھامو کشتن، بذار منو ھم بکشن اگھ بچھ. کننبذار ب"

 .آقاجون با تحکم دست او را گرفت
 ."مونی جا می ری، ھمین جا نمی ھیچ "

 :پرستو با ِھق ِھق گفت
علی . آور زدن اول گاز اشک. فکر کنم سر راه باشھ. آبجی با من فرار کرد"

وسط . جدولبرید کنار صف نزدیک . گفت مواظب باشید، ممکنھ تیراندازی بشھ
اکبر و مرگ برشاه گفتن، تیراندازی  ما رفتیم کنار، تا مردم شعار هللا. نباشید

. رو ندیدیم ولی علی. فکر کنم آبجی ھم فرار کرد. من فرار کردم. شروع شد
 ."ھاشم بنی یا قمر. خوام مو می خداجون، من علی

 اش گذاشت و سعی کرد آقاجون دست بر شانھ. کشید گفت و ضجھ می می
 :اش کند آرام
ھر چی . رضا بھ رضای خدا. گرده اتفاقی نیفتاده برمی. آروم باش دخترم"

 ."شھ خواست خداست ھمون می
داغ آورد و سعی کرد او را بنشاند  شوھرش نبات. عزیزجون از حال رفتھ بود

. اش خونی بود روپوش. در باز شد و آبجی آمد تو. اش کمی بھتر شود تا حال
 .ھایش قرمز بودند اش آشفتھ و چشم و سر و صورتھایش خاکی  لباس
میدون . رو درو کردن ھمھ. ھا کشتن شرف شده؟ بی عزیزجون چی. چی شده"

ھا  مردم در خونھ. برن بیمارستان ھارو با وانت می زخمی. و زخمیھ  پُر از کشتھ
 .دونید چھ محشری بود نمی. عام بود قتل. دن ھا پناه می شونو باز کردن و بھ بچھ

 ."جنایت. جنایت کردن
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 ."علی نیومده"
اش  آبجی بھ طرف. این صدای پرستو بود کھ بیشتر شبیھ نالھ بود تا حرف زدن

خودت کھ دیدی . ام، نگران نباش قربونت برم، عزیز دل. "اش کرد رفت و بغل
 ."دی خودی عذاب می چرا خودتو بی. علی با ما فرار کرد

ً اونو . علی نیومد کنار. افتادن م میمردم رو ھ. شلوغ بود. من کجا دیدم" حتما
 "کنھ؟ س پس چرا تلفن نمی اگھ زنده . زدن
ً داره یھ جائی بھ زخمی رو خوب می تو کھ علی" ھا کمک  شناسی، حتما
قدر خودتو  این. تحمل داشتھ باش دختر. گرده شاید ھم داره دنبال ما می. کنھ می

 ."اذیت نکن
دستشوئی برد کھ دست و صورتش را  آبجی لباس برداشت و پرستو را بھ

 .بشوید
 "کنی چی شده؟ فکر می"
ما کھ . ھای اول تظاھرات بودن ھا از صف بیشتر زخمی. ھیچی نگران نباش"

با این . تازه اولشھ. انقالب. انقالبھ. دختر طاقت داشتھ باش. اول صف نبودیم
تفنگ و  و باید با تفنگ و مسلسل. حکومت کثیف باید با زبون خودش حرف زد

اگھ بخوایم با طناب آقای بازرگان بھ چاه بریم ھیچوقت بیرون . مسلسل جواب داد
با خواھش و تمنا آبی گرم . ای کرد باید فکر دیگھ. نترس از ھیچی نترس. آیم نمی
باید کُکتل درست . مرداد باید درس خوبی برای ما باشھ ٢٨کودتای . شھ نمی
چیزی جلو . کنن ادن و خودشونو آماده میھا گروه تشکیل د خیلی از بچھ. کنیم

اگھ این دفعھ کللک رژیم کنده نشھ، دیگھ . نباید عقب بشینیم. آقاجون نگی ھا
 ."ات ابروست تونھ بھش بگھ باالی چشم کی نمی ھیچ

 .کرد اش می کرد، ھاج و واج نگاه ھایش را پاک می پرستو درحالیکھ اشک
. زنھ طور دیگھ حرف می! شھ شناختش این دختر چقدر عوض شده؟ نمی"

از تفنگ و مسلسل و ُککتل . کنھ ھای علی و رفقاش فرق می حرفاش با حرف
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کھ  زنھ، مثل این طوری با حرارت از انقالب و جنگ حرف می. زنھ حرف می
 ."خواد بره جشن تولد می
 ."کنی اتفاقی برای علی نیفتاده یعنی فکر می. برو بابا تو ھم با این شعارھات"
. حداقل چند ھزار نفر جلوی ما بودن. ما وسط صف بودیم. ھ کھ نھمعلوم"
اگھ اتفاقی افتاده کھ . خودی عزیزجونو عذاب نده ات کجا رفتھ دختر بی عقل
 ."افتاده

کرد کھ  پرستو ھم چون ھمیشھ خود را قانع می. داد آبجی او را دلداری می
جون  دستشوئی بیرون آمدند آقاوقتی از . گردد اتفاقی نیفتاده و علی بزودی برمی

 .دخترھا از عزیزجون سراغ او را گرفتند. رفتھ بود
 ."رفت بیرون کار داشت"

 :عزیزجون نالھ کنان ادامھ داد
یھ سفره . خالی برگرده نذار آقاجون دست. ات یا حضرت، امام زمان دخیل"

ده آقا تصدقت برم، حاجت امو برآور. ابوالفضل و یھ آش شلھ زرد نذر قدمت
 ."کن

ماشین پیکان را روشن کرد و . رفتھ بود دنبال علی. آقاجون کار نداشت
. ھای اطراف ژالھ را بستھ بودند خیابان. راست بھ سمت میدان ژالھ راند یک

اتومبیل . ای بھ میدان نزدیک شود ی نقلیھ دادند کھ ھیچ وسیلھ سربازھا اجازه نمی
ھا  جواب. کرد ان پُرس و جو میاز رھگذر. را پارک کرد و پیاده راه افتاد

. گفت ھفت ھزار نفر گفت پنج ھزار نفر، دیگری می یکی می. وحشتناک بود
جلو رفت و . قبل از سربازی شاگرد حاج نقی بود. یکی از سربازھا آشنا بود

 .سالم کرد
. ھا رو با ریو ارتشی بردن کشتھ. وحشتناکھ. آقا ھا کشتھ شدن حاج گن خیلی می"

 ."رو کندن و فرار کردن ھا  یھ عده ھم پاگون. ھا شوکھ شدن بچھخیلی از 
 "کنی؟ پس تو این جا چکار می"
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 :بعد از چند ثانیھ من من کردن گفت. سرباز ساکت شد
 ."ترسم ولی می. اش تصمیم دارم فرار کنم راست"
از . بینی کھ مردم حرف آخرشونو زدن ترسی؟ مگھ نمی دیگھ از چی می"

دیدی کھ حکومت نظامی ھم نتونست . شھ رو سنگ بند نمیامروز دیگھ سنگ 
اش خونده  فاتح. این دَیوث رفتنیھ. ات باش پسر بھ فکر آینده. جلوی اونا رو بگیره

ً کمک. س . ش باز باشھ اگھ حجره ا. فردا برو پیش اش. کنھ ات می حاج نقی حتما
 ."گم می رو پسرمو این جا ندیدی؟ علی. اش اگھ بازار بستھ بود برو خونھ

 ."آقا نھ حاج" 
 ."آخھ امروز این جا بوده"

ً برای خود زمزمھ کرد  .جملھ آخر را تقریبا
و مأمور  سواد و مال دھات گن سربازای بی می. زارن نزدیک بشیم مارو نمی"

رو مردم خودشون بردن،تعداد  ھا  ھا و زخمی خیلی از کشتھ. حمل جسدھا کردن
مردم در . اف پر از کشتھ و زخمیھھای اطر تمام خونھ. جان کمی این

فرمانده دستور داده . گن سربازھا ھم کاری نداشتند می. ھاشونو باز کردن خونھ
 ."و متفرق کنن بود کھ تظاھرات

بھ این فکر کن کھ ھرکدوم از این . ھمین امروز برو. پسرجان برو خونھ"
از امروز ھائی کھ کشتھ و یا زخمی شدن کس و کار و پدر مادری دارن،  جوون

در اولین فرصت درش . ھای مردم ده، خون بچھ اتھ بوی خون می این لباس کھ تن
 ."پاک کردن اش سختھ. نذار بوش بھ تنت بشینھ. بیار

 .سرباز جمع شده بود  اشک در چشم
آزارم بھ مورچھ . شناسید شما منو خوب می. گردم پادگان برنمی. آقا چشم حاج"

بھ ما . کردن کردم، زندونیم می اگھ سرپیچی میکار کنم؟  سربازم چی. نرسیده
 ."ھرچی بادا باد. گردم امشب دیگھ برنمی. گفتن سرپیچی برابر با دادگاه نظامیھ
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زد و سراغ  ھا را می در مسیر راه در خانھ. پیاده راه افتاد. تاب بود آقاجون بی
نریزی ھا خو بعضی. کردند ھا مداوا می ھا را در خانھ زخمی. گرفت علی را می
بھ طرف ماشین برگشت، . ھمھ زخمی ھراسناک شد از دیدن آن . شدید داشتند

علی را . ھا پُر بودند سردخانھ. کرد و بھ طرف بیمارستان راه افتاد  روشن
از این بیمارستان بھ آن . رفت ھا می بھ عیادت زخمی. فراموش کرده بود

اکبر از پشت  بانگ هللاصدای . شب شده بود. بھ چند مسجد ھم سر زد. بیمارستان
مردم . حسینھ ارشاد رسید، شام غریبان راه افتاده بود وقتی بھ. شد ھا شنیده می بام

 :دادند جمع شده بودند و شعار می
 ."عزا عزاست امروز"

 :با خود گفت. دریائی از آدم بود. بھ جمعیت نگاه کرد
ُرمساق حرف حساب حالیت نیست بی" مردم چطوری بایست و ببین این . پدر ق

. با چند بازاری سالم و احوال پرسی کرد. وارد حسینھ شد." زنن تو پُوز ات می
بھ او نزدیک شد و بعد از سالم در مورد پسرک سرباز با او . حاج نقی آنجا بود

 .صحبت کرد
ً کمک. ام رو چش"  ."جوون پاکییھ. کنم اش می حتما

 :اراده پرسید بی
 "رو ندیدی؟ علی"
خدا بھت . کنھ ھا کمک می تو سالن پشتیھ داره بھ زخمی. تجاس چرا ھمین"

 ."کبوده یھ لحظھ آروم نداره  اش با این کھ تمام تن. ببخشھ چھ جوون نازنینیھ
. برای یک لحظھ احساس کرد کھ دست و پاش چوب شدند. آقاجون خشک شد

 :حاج نقی متوجھ شد و پرسید. اش پرید رنگ
 "چی شد، حالت خوب نیست؟"

 .ھای او را بوسید اختیار حاجی را بغل کرد و گونھ آمد و بی بھ خود
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اومدم این جا کھ براش . امید امو از دست داده بودم. ات حاجی قربون دھن"
. تلفن ھم نکرده. علی صبح کھ از خونھ بیرون زده تا حاال برنگشتھ. نماز بخونم

 ."شن می عروسم و مادر علی دارن دیونھ. با زنش و خواھرش تو میدون بودن
 ."اش برو پشت ببین"

ای  عده. سالن پُر از زخمی بود. جای سوزن انداختن نبود. بھ سالن پشتی رفت
 .علی آنجا بود. ھا سرم وصل شده بود بھ خیلی. دادند خون می

پاورچین بھ اتاق خواب . شب از نیمھ گذشتھ بود کھ آقاجون بھ خانھ برگشت
 .غلتی زد و نگاھش کرد. را حس کرد بوی او. عزیزجون دراز کشیده بود. رفت
چائی، غذائی . ممنونم کھ پیداش کردی. و زیاد کنھ خدا عزتت. خستھ نباشی"

 "میل داری؟ خیلی گشتی؟
. بینی ری الشھ و زخمی می ھرجا می. مونھ خونھ می شھر مثل قصاب"
از . ھا نیست این تو بمیری از اون تو بمیری. کار تمومھ. ھا رحم نکردن شرف بی

آقا باید . خدا خودش رحم کنھ. تونھ جلوی مردمو بگیره فردا دیگھ کسی نمی
باز . اند ھا کم طاقت جوون. امیدوارم چند دستگی نشھ. تشریف بیارن ایران

ای اونجا بودن  بجز حاجی نقی عده. ھا بودن تو ارشاد خیلی. ترند بزرگترھا عاقل
نھم آبان کل بازارو  ھائی کھ ھر سال چھارم و اون. کنھ کھ آدم تعجب می

اکبر گویان  کردن، رنگ عوض کردن و تسبیح دست گرفتن و هللا چراغونی می
عده ھم واسھ این وارد معرکھ  یھ. پرن ور و اونور می مثل خرمگس معرکھ این
خدا بھ . کن کنن ھا رو از این مملکت ریشھ ھا و یھودی شدن کھ فردا بتونن بھائی

ن،  د ھمچین خودشونو خشک و مقدس نشون می ھا بعضی از این. دادمون برسھ
. کنھ صد سال خادم مسجد و ولی نعمت روحانیت بودن کھ ھر کھ ندونھ فکر می

. خورن ھم از آخور الوقت کھ ھم از توبره می امان از دست این آدمای ابن
امیداوارم کھ بین آقا و مھندس بازرگان ھمدلی . ھرکدومشون صدتا کاشانی ھستن

 ."نطوری نشھ، وای بھ حال این مملکت، من خیلی نگرانماگھ ای. بشھ
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کمی با این پسر صحبت . شھ انشاهللا ھمھ چیز درست می. توکل بھ خدا کن"
این دختره ھم کھ از اون . اش باشھ بھش بگو حواس. نصف عمرمون کرد. کن

اون کھ پاک تو حال و ھوای . کنھ اش کار می باز علی کمی با عقل. بدتر شده
. زرد نذر آقا کردم سفره ابوالفضل و آش شلھ من یھ. خیلی آتیشش تنده. سا دیگھ

 ."سفره سالمتیھ علییھ
اش گرفتھ بود، پشتی بزرگ را کمی باال آورد، آن را زیر  آقاجون کھ خواب

 .گردنش جابجا کرد و بھ زنش نگاه کرد
ھ ھائی کھ ھمیش خوای بھ کیا بدی؟ ھمون سفره ابوالفضل و آش شلھ زرد، می"

دونی کھ من ھیچ مخالفتی ندارم، ولی بھتر نیست  خورن و میرن؟ می میان می
ً برای کیا؟." "دفعھ اونو برای کسای دیگھ ببری این  "مثال
آنھا خودشون . تونی بھ علی و این دخترک بدی دونم، ولی می نمی  من"
ً برای اون. دونن کھ برای کیا ببرن می ن و و ول کرد ھائی کھ کار و تحصیل مثال

بھتر نیست . ھای این مردک اجنبی سینھ سپر کردن بروی گزمھ شب و روز رو 
 ."اینکارو بکنیم

با دلخوری جواب . دلش ناراضی نبود، ولی جرأت مخالفت ھم نداشت  زن تھ
 :داد
 ."کنی تو ھم کھ مثل پسرت فکر می"
کھ  کنم البتھ نھ مثل اون، ولی یھ طورائی دارم فکر می. و بخوای آره راستش"

زنگ بزن حجره . اشون کنھ خدا حفظ. کشن ھا دارن جور مارو ھم می این جوون
این طوری کھ . البتھ اگھ حجره باز باشھ. فرستم خونھ ھرچی الزم داشتی می

  ."شھ بوش میاد، بازار از فردا تعطیل می



 86 

 ماه 

خورشید کم جان زمستان کھ گریبان خود را با زور از . دم دمای غروب بود
ابرھای تیره رھا کرده بود، پیش از آن کھ فرصت خودنمائی پیدا کند چنگ 

ھا ھجوم آورده کھ با نمایان شدن  زده بھ پشت بام مردم ھیجان. غروب کرده بود
. اکبر فضای تھران را پُر کرده بود فریاد هللا. قرص ماه عکس آقا را در آن ببینند

اکبر و درود بر خمینی  ، هللای کوتاه مرگ بر شاه الشعاع سھ جملھ ھمھ چیز تحت
خواست و نھ توان اندیشیدن بھ  نھ کسی می. جملھ کھ یقین مطلق بودند  سھ. بود

لحظھ عمل بود . زمان فکر کردن نبود . شد، را داشت آنچھ کھ بر زبان جاری می
و مردم باور کرده بودند کھ تنھا عمل درست در آن لحظھ رفتن دیو و درآمدن 

نقطھ . رشتھ فضای تھران و کل کشور را اشباع کرده بودشبح ف. فرشتھ است
مردم خشمگین با تمام توان در تالش لمس شبح مقدس، . شد جوش نزدیک می

روزھا . کردند فرشتھ، آن روح خدا بودند و عکس او را در ماه جستجو می
. زدند ھا ھمراه با تکبیر فریاد می ھا بر سر بام اش را در تظاھرات و شب نام

امام، رھبر انقالب . داد، در راه بود عدالت، رأفت و آزادی می  ی کھ پیامروحان
. تاب بودند ھمھ بی. ھا قصد رجعت بھ موطن خود را داشتند ی خبرگزاری بگفتھ

 .بیم بود و امید
آقاجون ھم . ھای قبل ھمراه علی و خواھرش پشت بام بود پرستو نیز چون شب

داد کھ در  ھا ترجیح می ت یافتن خشونتولی با اوج گرفتن تظاھرات و شد. بود
و یا شاید این طوری . ترسید گویی از چیزی می. اش باشد ھا و عروس کنار بچھ

با تاریک شدن ھوا، ھمراه با . آسمان نیمھ ابری بود. اش بیشتر قرص بود دل
با رؤیت . آمد ای قرص ماه از پشت ابر بیرون می کوچ ابرھا ھر از چند لحظھ

تعدادی پا را فراتر گذاشتھ و خود را بھ . گرفت اکبر نیز باال می ماه فریاد هللا
ھرکس موفق بھ . ھای قوی مسلح کرده بودند، کھ شاید بھتر بتوانند ببینند دوربین

گفت، و  شد، با شعف فراوان تکبیر می دیدن محاسن مبارک امام در ماه می
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هللا اکبر، خمینی رھبر، . "گفتند ھا یک صدا لبیک می بام جماعت پراکنده بر پشت
ھیچوقت . کرد پرستو ھاج و واج ایستاده بود و بھ اطراف نگاه می.'' مرگ بر شاه

ھای مادر نیز کمک چندانی نکرده  نصیحت. درست و حسابی نماز نخوانده بود
ً مذھبی نبود. بود اش از دین بسیار سطحی و عامیانھ  و درک  شناخت. پدر اصال
پرستو . اول آشنائی خود را المذھب معرفی کرده بود علی ھم کھ از ھمان. بود

چشمان  ھرچھ بیشتر بھ . ی دیگر بھ ماه کرد و لحظھ ای بھ مردم نگاه می لحظھ
 :باالخره طاقت نیاورد و از علی پرسید. دید آورد، کمتر می خود فشار می

 "بینی؟ تو عکس آقا را می"
 :علی جواب داد

عظمت  و برای حس کردن آن باید بھ. یھعکس آقا کھ دیدنی نیست، حس کردن"
این یک حس سمبُلیکھ، الزم . این مردم بھ آقا باور دارن. مقام ایشان اعتقاد داشت

ً عکس ایشان را ببینی دنیائی از . ھم این کھ احساس کنی کافیھ. نیست کھ حتما
 ."معنویت تو این عمل نھفتھ ست

 .پرستو بیشتر گیج شد
 ."یتسمبُلیکھ، دنیائی از معنو"

خواھر علی کھ در دو قدمی او . توانست درک کند پرستو منظور علی را نمی
 :علی کرد و گفت ایستاده بود، نگاھی بھ

از کی تا حاال طرفداران سوسیالیسم علمی و حزب طبقھ کارگر بھ حرکات "
. نکنھ تو ماتریالیسم تاریخی لنین اومده. سمبُلیک، معنوی مذھبی معتقدند شدن

هللا خمینی را بعنوان رھبر انقالب  ھدف اینھ کھ نقش آیت. توھمھھا  ھمھ این
مردم تو خیابون دارن جونشونو . حاشیھ برونن رو بھ مطلق کنن و سایر نیروھا

ھا  دارھا و بازاری کارگرا اعتصاب کردن، شرکت نفت فلج شده، کامیون. میدن
اھو دوال ھاست کھ داره کمر ش این. و دانشجویان و کارمندا اعتصاب کردن

ھا خبردار نیست، و گرنھ جلو  هللا خمینی از این بازی باور کن روح آیت. کنھ می
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کنن ھدفی بجز  جور چیزھارو تبلیغ می ھائی کھ این این. گرفت اشونو می ھمھ
علی جون تو خودت خوب . انحراف افکار مردم و اشاعھ خرافات ندارن

اگھ عکس یا . ماه نشست سرنشین رو  دونی کھ چند سال پیش آپلو با سھ می
از شما . ھا اونو اعالم کرده بودن پوستری آنجا بود، تا حاال صد بار خبرگزاری

گفتی،  این حرف تو مثل حرفیھ کھ دیروز می. ھائی بزنید بعیده کھ ھمچین حرف
داداش جان مردم . کنن، عوامل ساواک اند ھا حملھ می ھائی کھ بھ بانک این

رو بکوبھ زمین و حاکمیت  کھ کل نظام شاھنشاھی انقالبی. خوان انقالب می
تو کھ خیلی بیشتر از من مطالعھ . خلق، یھ حکومت دمکراتیک بجاش بذاره

دونی کھ تو تاریخ چند دھھ گذشتھ چطوری با ھمین توھم  داری و خوب می
ای از  مگھ تو انقالب مشروطھ نبود کھ عده. پراکنی سر مردمو شیره مالیدن

ــ مگھ  دادن ـ مشروطھ نمی می ھمین قماش، شعار خواھیم، ما دین علی خواھیم 
مخ وایستاد و با پول  هللا کاشانی آخرش در کنار شعبان بی مرداد نبود کھ آیت ٢٨

ھای یادگاری آنھا  عکس. و با کودتا ساقط کردن سیا حکومت دکتر مصدق
باید . م گفتمرد  و بھ بنظر من بجای توھم پراکنی باید حقیقت. الحمدهللا موجوده

روی نقش و وزن طبقھ کارگر و نیروھای انقالبی تکیھ کرد، کھ دو باره سر 
خودی باید بھ نیروی خودمون، بھ صف مستقل  بجای حمایت بی. مردم کاله نره

ی آقا ھرگونھ  مگر ھمین چند روز پیش نبود کھ نماینده. طبقھ کارگر فکر کنیم
ھا و  ی چریک ، یعنی مبارزهیعنی چی. کرد آمیز را منع می حرکت خشونت

ھاست دارند با چنگ و دندون و با خون  ھا کھ سال مجاھدین ھمھ الکیھ، این
بجای این کارھا باید ارتش . کنن خودشون در مقابل این دیکتاتوری مبارزه می

امپریالیسم . کنی ارتش کوتاه میاد؟ آمریکا ارباب شاھھ فکر می. خلق تشکیل بشھ
فقط یک راه . واسھ چی؟ برای ھمچین روزی. مسلح کرده و تا دندون این رژیم

این قھرو ھم فقط بازوی مسلح . پاسخ قھر ضد انقالبی قھر انقالبیھ. وجود داره
بنظر من ھیچ . تونھ اعمال کنھ مردم یعنی ارتش خلق و پیشاھنگ انقالبی اون می
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ھا، باید تو  ھباید بریم تو کارخون. و بھ مردم گفت باید واقعیت. عکسی وجود نداره
گری نیروھای  ای شورای مردمی تشکیل بدیم و در مقابل وحشی ھر محلھ

 ."ساواک و ارتش از مردم دفاع کنیم
تا آن روز ھیچ وقت با چنان . ھای خواھرش یکھ خورد علی از حرف

 .صراحت در مقابل او عرض اندام نکرده بود
ده و چقدر با  می ھمھ چیز یاد بگیره؟ چھ شعارھای تندی کی وقت کرد این"

 "کنھ؟ با کیا رفت و آمد داره؟ حرارت بحث می
. ولی از جنس او نبود. یک رزمنده انقالبی بود. خواھرش بزرگ شده بود

دانست در مدتی  نمی. ھا بود کھ نسبت بھ خواھرش بی توجھ شده بود علی مدت
بیشتر شده اش با اسماعیل  کھ او سرگرم فعالیت سیاسی بود و از زمانی کھ روابط

شد کھ اسماعیل مسئول آن بود،  ای می اش صرف تکثیر نشریھ بود و تمام وقت
خواھرش ھم متأثر از شرایط و روابطی کھ در خارج از خانھ داشت بی صدا و 

خواھرش از جریان سیاسی . بھ دور از چشم او جذب فعالیت سیاسی شده بود
طبق عادت ھمیشگی . ماجراجو بودکرد کھ بنظر او جریانی انحرافی و  دفاع می

 :اش کرد و شروع کرد با مھربانی نگاه
ھائی کھ میگی درستھ، ولی خوب توجھ کن کھ ھر انقالبی بھ رھبری  ھمھ این"

ھای انقالبی بدالئل مشخص  در شرایط مشخص کشور ما دمکرات. نیاز داره
ز ھمھ تر ا تاریخی و فرھنگی و حتی مرحلھ انقالب و استبداد وحشی و مھم

کارگر در داخل کشور تونستند رھبری را بدست   غیبت نسبی حزب طبقھ
و حاصلی بجز تفرقھ و رو . کنی، چپ رویھ این راھی کھ تو پیشنھاد می. بگیرن

در شرایط امروز باید تشکیل . دیگھ نداره در رو قرار دادن نیروھای مردم با ھم
تحت یک پرچم و یک شعار رو تبلیغ کنیم و ھمھ  " جبھھ واحد ضد دیکتاتوری"

. هللا خمینی ھستن رھبر انقالب در شرایط فعلی آیت. با این رژیم مبارزه کنیم
آزادی زنان، احزاب، . اند  روشنی گفتھ ایشون ھم تو پاریس ھمھ چیزو بھ
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ً تجربیات تاریخی خالف نظرات شما را ...  ھا کمونیست دیگھ بھتر از این؟ اتفاقا
رژیم . شھ، نھ نیروھای انقالب نھا بھ نفع دشمن تموم میچند دستگی ت. نشون میده

 اگر این رژیم بیفتھ مسلمأ . ھای زنجیر امپریالیسم جھانی است شاه یکی از حلقھ
خوره و این در دراز مدت در جھت منافع  پایگاه آمریکا تو منطقھ ضربھ می

یگھ اگر بخواھیم از ھمین امروز در مقابل ھمد. کارگر و سوسیالیسمھ طبقھ
بایستیم، چھ بسا در فردای انقالب،تازه اگھ شکست نخوریم، جائی برای تبلیغ و 

ترین تماسی با  در آن صورت حتی امکان برقراری کوچک. فعالیت نداشتھ باشیم
تنھا اتحاد . افکن متنفرن مردم از نیروھای تفرقھ. کنیم طبقھ کارگر را ھم پیدا نمی

هللا خمینی  رھبر انقالب آیت. ات نگاه کن توجھ کن و خوب بھ اطراف. چاره کاره
 ." ایشون ھم رو وحدت کلمھ تأکید دارن. زنن ھم ھمین حرفو می

 ."جا صبر کن ھمین"
 .کرد این خواھرش بود کھ حرف او را قطع می

ً مذھب، سوسیالیسم و نیروھای " ً در ھیچ جای دنیا روحانیت و کلیسا و کال اوال
دوم این کھ تجربھ کوبا، ویتنام، . مصر و سوریھنمونھ . انقالبی را تحمل نکردن

امان  ده کھ تنھا از طریق صف مستقل و مبارزه بی ھمھ نشون می...  کره
اتحاد . نھ خاک پاشیدن تو چشم مردم. تونیم پوزه امپریالیسم رو بھ خاک بمالیم می

جبھھ ضد دیکتاتوری با التماس و . روی و حمایت کور، نھ خوبھ ولی دنبالھ
باید نیرو پشت سرت باشھ کھ بتونی نیروی مقابل رو . شھ خواھش کھ تشکیل نمی
تو ویتنام و کوبا و کره و خیلی از کشورھای دیگھ . مجبور بھ مصالحھ کنی

اگر قاطعیت انقالبی نباشھ، باز ھمون آش و ھمون . ارتش خلق پیروز شد
 ."اس کاسھ

از شنیدن . شد نمی داد ولی از بحث آنھا چیزی دستگیرش پرستو گوش می
ولی . برد کلماتی مانند قاطعیت انقالبی و ارتش خلق و پیشاھنگ انقالبی لذت می

بار آنھا را شنیده  ھای علی بیشتر برای او مأنوس و قابل قبول بود، چندین حرف
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باالخره با ھر تقالئی . سعی کرد وارد بحث شود ولی بھ او فرصت ندادند. بود
 :بود پرسید

گن ما  ھا کھ می شھ؟ این ھا چی می و بگیرن وضع ما زن نا حکومتآخھ اگھ ای"
گن اینا مخالف سینما و  ھمھ می. جور چیزا داشتھ باشیم باید روسری و این

رو  مگھ ندیدید چند روز پیش ریختند و سینماھا . جور چیزا ھستن موسیقی و این
 "شھ؟ پس چطور می.ھا حملھ کردن آتیش زدن و بھ مشروب فروشی

آقا خودشون گفتن کھ پوشش آزاده و کسی بھ زندگی . ھ اینطور نیستن"
 ."کنھ خصوصی مردم دخالت نمی

آقاجون کھ تا آن لحظھ ساکت بود، دخالت . داد این علی بود کھ جواب او را می
 :کرد و بھ آرامی گفت

ــ قومی بھ گمان فتاده در راه یقین" ـ بھتر . قومی متفکرند در مذھب و دین 
 ً خواین برین  می. فردا آقا تشریف میارن. تر فکر کنیم  بھ چیزھای مھمنیست فعال

اگر . تونھ ھر کسی رو فاسد کنھ مھرآباد؟ در ضمن فراموش نکنید کھ قدرت می
مجلس درست و حسابی نباشھ کھ بتونھ تصمیم بگیره و از حقوق و خواست 

و . شینھ ره یکی دیگھ جاش می یکی می. شھ مردم دفاع کنھ، ھیچی عوض نمی
مرداد در عرض  ٢٨خیلی از این مردم تو . بعدش ھم روز از نو روزی از نو

قبل . بیست و چھار ساعت شعار زنده باد مصدق را با جاوید شاه عوض کردن
. کردن و تو کودتا کاشانی ایھا بر علیھ مصدق تبلیغ می مرداد توده ٢٨از 

باید بھ مردم حالی کرد . بریدبنظر من نباید تُند . اش فقط تو چشم مردم رفت خاک
تونن گره  ھای سیاسی الیق و با سابقھ و متعھد و امتحان پس داده می کھ تنھا آدم

تونھ این  آقای مھندس تنھا کسی یھ کھ امروز می. از کار این مملکت باز کنن
 ."رو بھ ساحل امنی برسونھ کشتی طوفان زده
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این دوران ھرچی ھم پُز آقاجون مھندس لیبرالھ و بورژوازی لیبرال تو "
انقالبی بگیره، آخرش با امپریالیسم کنار میاد و در مقابل نیروھای دمکرات و 

 ."ایستھ انقالبی و بخصوص پرولتاریا و اردوگاه سوسیالیسم می
 :آقاجون نگاھی بھ علی کرد و گفت

رو  ما کسی. ھای کتابھ لیبرالیسم و بورژوازی و دمکرات انقالبی ھمھ حرف"
یم کھ بتونھ ھم در داخل و ھم در خارج از منافع ملی و حقوق این مردم خوا می

. رو دیدی تو نھ کوبا بودی و نھ شوروی. دفاع کنھ و بھ آزادی معتقد و پابند باشھ
ای بھ اونجا نداشتی  تونی از این کشورھا کھ حداقل یھ مسافرت یھ ھفتھ چطور می

اش بحال ما  ھیچکس دل. مدفاع کنی؟ باید بفکر منافع کشور خودمون باشی
اگھ آزادی تو مملکت نباشھ، اگھ مجلس درست و حسابی . سوزه نسوختھ و نمی

دمکرات و انقالبی و نھ  تونھ نفس بکشھ، نھ نداشتھ باشیم، نھ پرولتاریا می
. دوزن کنن و درشو با نخ می زمینی تو گونی می ھمھ را مثل سیب. روحانی

 ."سال کردنھمین طور کھ تو این بیست و پنج 
از موضع پدرش نسبت بھ . رسد دانست از بحث با آقاجون بجائی نمی علی می

پدر . کرد ادامھ بحث آنھا را بھ ھم نزدیک نمی. مرداد آگاه بود ٢٨کودتای 
در این . زخمی کھ التیام نیافتھ بود. خاطرات بسیار تلخی از وقایع کودتا داشت

ولی زمانھ عوض . اول او آقاجون بودمعلم . مورد بارھا با او صحبت کرده بود
ی نگاه آقاجون  ی کار نھ در روش و شیوه کرد کھ راه و چاره شده بود و فکر می

. ھای او گذر کرده بود علی از آقاجون و آموزه. ای دیگر است بلکھ بگونھ
پدر را متعلق . نظرات آقاجون را قبول نداشت. ھمانگونھ کھ آبجی از ھر دو آنھا

گرچھ در صداقت و . اش پایان یافتھ بود دانست کھ بعقیده او، رسالت بھ نسلی می
وقایع و تحوالتی کھ در جلو . ای نداشت ترین شک و شبھھ نیت او کوچک حسن

  .دادند چشمان او در جریان بود، حرف و حدیث دیگری را نشان می
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 تنش و انقالب ب 

تو "مردم حرف آخر را زده بودند، قصد داشتند . آقاجون درست حدس زده بود
ی  امواج مردم چون سیلی بنیان کن در طی دو ھفتھ. و زدند." دھن رژیم بزنند
دستگاه عریض و . ھای دو ھزار و پانصد سالھ را وا کند بافتھ ۵٧طوفانی بھمن 

طویل نظامی و انتظامی و امنیتی کھ با پول نفت و حمایت کشورھای غربی بنا 
سایھ خدا کھ تا دیروز بھ رأی و نظر مردم کمترین . بودند، فرو ریختندشده 

ھا و  مساجد و محلھ. آلود از کشور رفت اعتنایی نداشت، با چشمانی اشک
. گذشت شب و روز علی در مسجد می. ستادھای انقالب تیدیل شدند ھا بھ  دانشگاه

ستھ و ناخواستھ پرستو ھم خوا. علی عضو کمیتھ محل بود، و مورد احترام ھمھ
ای یک بار سری بھ خانھ  آبجی ھفتھ. در کمیتھ زنان فعال بود. رھرو او بود

ُکلت ماکاروفی . رفت گرفت و می کرد و پولی از عزیزجون می زد، حمام می می
ھا و نقش فعال آنھا در پیروزی قیام  بھ کمر داشت و با حرارت از چریک

جون در مسجد محل برو بیائی آقا. سرخوش و فعال بود. زد مردمی حرف می
از تھ دل . پرسیدند مورد اعتماد ھمھ بود و در ھر موردی نظر او را می. داشت

در . اش برآورده شده است تنھا آرزوی زندگی رسید کھ  بنظر می. خوشحال بود
جون تنھا کسی بود کھ چون گذشتھ  در این میان عزیز. کرد خانھ مدام شوخی می

سر ساعت معین غذا را آماده . داد چ تغییری انجام میوظایف خود را بدون ھی
کرد و با چادر نماز سفید گلدارش بھ اقامھ نماز  کرد و بموقع سجاده پھن می می
ھا بویژه دخترش زندگی او روال عادی خود را طی  شوره بچھ بجز دل. ایستاد می
ن اش کھ چو ھا و عروس کرد و بیشتر قربان صدقھ بچھ کم گلھ می. کرد می

  .رفت اش داشت، می دخترش دوست
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 مادر 

مردم بھ . نظافت شھر آغاز شده بود. شد تھران از حالت جنگی خارج می
. ادارات گرچھ درھم ریختھ بودند، ولی باز بودند. گشتند سرکار خود باز می

سرتاسر خیابان . دانشگاه بھ محلی برای فعالیت نیروھای سیاسی تبدیل شده بود
. ھای سیاسی بود از میزھای فروش کتاب و نشریات سازمان جلو دانشگاه مملو

ھائی کھ تا قبل از انقالب ممنوع بودند و داشتن یکی از آنھا برای زندانی  کتاب
ھای  نوجوان. رسیدند بھ وفور چاپ و بفروش می کرد، اینک  شدن کفایت می

ش نشریات ھا بھ فرو چھارده و پانزده سالھ سر ھر چھارراه و در ازدحام اتومبیل
در صحن دانشگاه و . ھای سیاسی مشغول بودند ھای سازمان و روزنامھ

. زده در حال بحث و گفتگو بودند ھای اطراف آن جا بھ جا جمعیت ھیجان خیابان
ھا شرکت  ھائی بودند کھ در بحث نیروھای چپ و مجاھدین مھمترین جریان

ً عناص. داشتند . ر افراطی مسلمان بودندمخالفین آنھا اغلب جوانان مذھبی و بعضا
در جلو . بیشتر مشاجره و خط و نشان کشیدن بود. از خشونت عیان خبری نبود

شدند کھ مسلسلی را کھ  ھا جوانانی دیده می ادارات دولتی و نیز در تقاطع خیابان
تر بود بر دوش داشتند و بھ نگھبانی مشغول  گاه تنھا چند سانتیمتر از قد آنھا کوتاه

 .بودند
گروھی از فعالین مدافع حقوق زنان . اسفند بود کھ اولین تنش بوجود آمدماه 

جمعیت . پرستو ھم بھ دعوت آبجی شرکت کرد. راھپیمائی اعالم کرده بودند
در آن . الھ در مقابل آنھا صف کشیدند نیروھای مخالف موسوم بھ حزب. زیاد بود

ز زبان چند نفر شنیده ا" یا روسری یا تو سری"بار شعار  جا بود کھ برای اولین
نیروی انتظامی در . جمعیت خشمگین شد و درگیری مختصری بوجود آمد. شد

ھای طرفدار رھبری انقالب کھ خود را صاحب  گروه. کار نبود کھ دخالت کند
دانستند، با خشم بھ زنان تظاھر کننده حملھ کردند و آنھا را  اصلی انقالب می

 .ھا مادرش را دید تو آن روز پس از مدتپرس. مانده رژیم طاغوت نامیدند پس
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 ."سالم مادر"
شوھر کردی منو ھم فراموش . پرسی سالم حالت خوبھ، احوالی از من نمی"

 ."کردی
ھمین روزا قرار بود با . شھ مگھ می. زنی نھ مادرجون، چھ حرفیھ کھ می"

داداش . خوب ھستی. علی کار داشت، یھ خورده عقب افتاد. علی بیایم دیدنت
 ."خوبھ
 ."مشغول کار و گرفتاریھ. اش خوبھ اونم حال"
ُومدی تظاھرات"  ."چقدر خوب شد کھ ا
کنی؟  ھا چکار می تو این طاغوتی. ولی من مثل تو نیومدم. آره خوبھ کھ اومدم"

ان کھ  یھ مشت قرطی. ھای طاغوتن اینا پس مونده. این جا جای تو نیست، دختر
. ژوپ و قر و اطوار خودشون ھستن شب و روز بفکر سرخاب ماتیک و مینی

برو، . برای من سرشکستگی داره کھ دخترم قاطی اینا باشھ. زود برو از این جا
چی . رسیم ما حساب اینارو می. ات برس برو زود برو خونھ و بھ خونھ زندگی

. انقالب نکردیم کھ این کافرای خدا نشناس عرض اندام کنن. فکر کردن
 ."اشون برسن ھ اینا بھ عشق و حالھای ما خون ندادن ک جوون

ھمھ کارمند و تحصیل . اینا زنای بدی نیستن. مادر جون این طوری نیست"
اشون  مردا کتک. خوان کھ کسی بھ اونا زور نگھ فقط می. کرده و دانشجو اند

اش خواست  نزنن و بھ زور سرشون چارقد و چاقچور نکنن و ھر مردی کھ دل
ھاشون  خیلی. طاغوتی ھم نیستن. گن مادر اینا بد نمی. نره یھ ھَوو سرشون بیاره

 ."چند سال زندان بودن
دونستم با اون شوھری کھ تو کردی، آخر  می. زود برو خونھ. بسھ، بس کن"

نھ از دین . الزم نیست بھ من درس بدی. کفر نگو. شھ ات این طوری می عاقبت
اسالم و قرآن کریم . فھمی چیزی حالیتھ، و نھ از انقالب و اسالم چیزی می

. ھا تعیین کرده داری و تربیت بچھ و اطاعت از شوھر و خونھ وظیفھ اصلی زن
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یھ . ھا تموم شده مطمئن باش کھ دیگھ دوره این جور لوندی. این کارا بھ تو نیومده
ُمت حزب. ھا بدیم کھ تا عمر دارن یادشون نره درسی بھ این پتیاره هللا بھ  ا

 ."من کار دارم. برو، زود برو از این جا. تھطاغوت و طرفداراش نھ گف
ھا  مادر پرستو کھ گویا سردستھ تعدادی از زنان چادری بود، بھ طرف آن

چند . طولی نکشید کھ تعدادشان زیاد شد. ھا را دور خود جمع کرد رفت و آن
ھا پیوستند و ھم صدا شروع کردند  مرد جوان کھ اغلب تھ ریش داشتند نیز بھ آن

گوی دستی با  مرد میانسال ریشوئی کھ دو بلند. ادن علیھ تظاھر کنندگانبھ شعار د
گوھا را بھ مادر پرستو و  یکی از بلند. اشان پیوست کرد بھ جمع خود حمل می

ھر . دادند ھر دو گروه شعار می. دیگری را بھ یک جوان ریشوی بلند باال داد
اش را نگاه  و دوستپرستو ھاج و واج ایستاده بود و مادر . گروه شعار خود

یک گروه با . داد کرد کھ ھر یک از طرفی بر علیھ طرف دیگر شعار می می
اش گرفتھ بود و کاری از دستش ساختھ  غیض. بلندگو و گروه دیگر بدون بلندگو

 .از دیدن مادر در چنین وضعیتی عصبانی شد. نبود
ه از حق آخھ چرا اینطوری شده؟ مگھ از مردا چھ خیری دیده کھ حاال دار"

مگھ رفتار بابا یادش رفتھ؟ کھ حاال با حق طالق . زنھ اونا بھ اسم اسالم حرف می
ھا یادش رفتھ؟ چرا مادر این طوری شده؟ چرا  و حقوق زنا مخالفھ؟ مگھ کتک

ناراحتی و تلخی زندگیھ خودشو فراموش کرده؟ چرا از زنای دیگھ داره انتقام 
 "گیره؟ می

منتظر علی . ز صف جدا شد و بھ خانھ رفتبی خداحافظی ا. اش گرفت دل
ھای او قانع  از حرف. فھمید علی ھمھ چیز را خوب می. ماند کھ با او حرف بزند

 .آبجی تُند بود. شد می
زد و جارو  با خود حرف می. ھا بود کھ خانھ را حسابی تمیز نکرده بود مدت

و آشپزخانھ را  ھای چرک را کھ تلنبار شده بودند در ماشین ریخت لباس. کرد می
 .کشید مرتب از پنجره سرک می. برق انداخت
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 "آید؟ پس چرا علی نمی"
. یخچال را باز کرد و کمی گوشت گذاشت بیرون کھ غذائی درست کند

مرغ کوکو درست  سبزی و سیب زمینی قاطی کرد و با تخم. حوصلھ نداشت
گذشتھ خانھ چھ آرامشی، چند ماه . چای دم کرد و جلوی تلویزیون ولو شد. کرد

ھا کارشان بحث و چاپ  شب. پاتوق و محل رفت و آمد ھمھ جور آدم شده بود
بعد از انقالب رفت و آمد . خانھ خیلی کثیف بود. اعالمیھ بود و روزھا تظاھرات

  رفقا بھ او گفتھ. شوند ھا جای دیگری برگزار می علی گفتھ بود کھ جلسھ. کم شد
ً پاک باشدی کسانی مانند او ب بودند کھ خانھ کسی نباید بھ آنجا رفت و . اید کامال

ساعت حدود یازده بود . سھ ساعت طول کشید. خانھ را حسابی تمیز کرد. آمد کند
سالم کرد و یک راست بھ سمت . کھ علی خستھ و کوفتھ بھ خانھ برگشت

 .آشپزخانھ رفت
 ."بوی خوبی میاد چھ "
بشین غذا . کھنھ شده چای ھم دم کردم کھ حاال دیگھ. کوکو درست کردم"

 ."بخور
 ."و نشستم شھ کھ خودم ده روزی می. باید دوش بگیرم"

طبق معمول سریع دوش گرفت و . این را گفت و بھ طرف حمام رفت
دورش . پرستو عجلھ داشت کھ وقایع آن روز را برای علی تعریف کند. برگشت

اول را بھ دھان  علی نشست و ھنوز لقمھ. چرخید، حولھ و لباس زیر بھ او داد می
 :نبرده بود، کھ پرستو شروع کرد

ھا اونجا  ھمھ گروه. خیلی شلوغ بود. امروز با آبجی رفتھ بودم تظاھرات زنا"
 "رو دیدم؟ دونی کی می. شد کھ من اومدم داشت دعوا می. بودن
 ."نھ"
ُومده بود و با بلند. مادرم اونجا بود" . داد گو شعار می با یھ عده زن چادری ا
ُومدم خواستن تظاھرات می با من دعوا . خیلی عصبانی بود. و بھم بزنن کھ من ا
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علی چرا . ان و تھ مانده رژیم طاغوتن گفت اینا یھ مشت قرطی می. کرد
. یھ خشک مقدس دبش شده. و رو ھمھ چیز بستھ طوری شده؟ مادر چشماش این

ُومده بودن از ھمھ گروه ھا ھم اونجا  ھای چریک ھای بعضی از بچھ بچھ. ھا ا
 "کنی، علی؟ تو چھ فکر می. بودن
 :علی مکثی کرد و گفت"
آبجی ھم بود؟ این دختره . اگھ یادت باشھ قبال در این مورد صحبت کردیم"

رھبری انقالب را اقشار . ذھنیت اقشار میانی جامعھ ما مذھبیھ. ره داره تُند می
این نیرو ظرفیت زیادی  مجموعھ. هللا خمینی ھستن میانی دارن کھ رھبر اونا آیت

گیری و از منافع اونا  ھای اقشار تحتانی جامعھ سمت داره کھ بھ سمت خواستھ
اند  ھا گفتھ هللا خمینی در سخنرانی ای کھ آیت مگھ خودت بارھا نشنیده. دفاع کنھ

مگر ایشون بارھا تأکید . بوسم ی کارگران را می ھای پینھ بستھ کھ من دست
ھا در واقع  این گفتھ. ھا ھاست نھ کاخ نشین کوخ نشیننکردن کھ این انقالب 

البتھ بازار و بورژوازی لیبرال ھم پشت . ھای طبقاتی ایشونھ دھنده ظرفیت نشان
سر این رھبری سنگر گرفتھ و تالش داره کھ بھ انقالب مھار بزنھ و اونو کنترل 

تھیدست  گرایش ضد امپریالیستی رھبری انقالب در دراز مدت بنفع اقشار. کنھ
ً زمینھ. شھ جامعھ تموم می ھای رشد مستقل و  قطع وابستگی بھ امپریالیسم قطعا

در شرایط فعلی بخشی . کنھ طرف کشورھای مترقی را فراھم می گیری بھ  سمت
. اشون ضربھ دیده کمی ناراحت و عصبانی اند از اقشار متوسط باال کھ منافع

باید مواظب باشیم کھ . پیونده میولی ھمین گروه نیز در دراز مدت بھ انقالب 
شھ نیروھای مذھبی در مقابل نیروھای دیگھ  روی باعث می چپ. روی نکنیم چپ

امروز در سطح . ھا بشن و یا این کھ جذب نیروھای بازار و لیبرال. بایستن
. دست نشده، نبرد کھ بر کھ آغاز شده جامعھ و دستگاه سیاسی کھ ھنوز کامال یک

اس  ھای اقشار باالئی جامعھ ه در واقع نزدیک بھ خواستھموضعی کھ آبجی دار
ما باید تالش کنیم کھ نیروھای ضد . دونھ اگرچھ خودشو چپ و رادیکال می
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ً شکست بدیم نھ این کھ با راه انداختن تظاھرات اون ھم بخاطر . انقالب را کامال
. نیمو بتازو جور چیزھای کم اھمیت نیروھای دمکرات مسائلی مثل حجاب و این

اون چیزی کھ امروز ضرورت عاجل داره قطع وابستگی بھ امپریالیسم و 
مسائل فرھنگی موضوع روبنائی ھستن کھ طی . استقالل اقتصادی کشوره

ھمیشھ زیربناست کھ اساس رشد یک جامعھ رو . شن ھای بعدی درست می روند
زیربنا تعیین کننده ولی . البتھ روبنا و زیربنا تأثیری متقابل دارن. ده تشکیل می

من روسری کھ ھیچ، چادر ھم حاضرم سرم . است و روبنا از اون تأثیر پذیره
کنم بشرطی کھ بتونیم وابستگی کشور بھ امپریالیسم رو قطع کنیم و روابط 

 ."سالمی با کشورھای مترقی برقرار کنیم
ھا را زیر  اش را روی میز گذاشتھ بود و در حالی کھ دست پرستو دو آرنج

اش  نگاه. ھا و دھان علی خیره شده بود چانھ قرار داده بود چھار چشمی بھ چشم
ھم این کھ علی برای او حرف . داد ای سری تکان می کرد و ھر از چند لحظھ می
از زیربنا و روبنا و قطع وابستگی . اش قرص نبود ولی تھ دل. زد راضی بود میِ 

موضوعی کھ ذھن او را بھ خود تنھا . بھ امپریالیسم چیز زیادی دستگیرش نشد
ھمھ آنھا . ھای ریشو بود ھای مادرش و شعارھای جوان مشغول کرده بود، حرف

 :علی سری تکان داد و ادامھ داد. را برای علی تعریف کرد
ھائی کھ  ھمین جوون. و تازوند ھمینھ گم نباید نیروھای انقالب وقتی می"

شعار نابجا و زود رس و یھ حرکت ھا را گرفتند، ببین چطوری با چندتا  پادگان
باید خیلی ھوشیار باشیم و نذاریم این . نسنجیده در مقابل تظاھرات زنا وایستادند

 ."بره چون تنھا ضد انقالب سود می. طوری بین نیروھای انقالب تفرقھ بیفتھ
 : پرستو اعتراض کنان گفت

ق چند زنی و مادر داره از ح. گی ضدانقالب و انقالب اش می بابا توھم ھمھ"
. ایھ زنھ طاغوتی گھ ھرکی سُرخاب و ماتیک می می. کنھ چادر چاقول دفاع می

این حرفا مال صد سال پیشھ کھ داره تحویل . این کھ دیگھ دمکرات انقالبی نیست
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. آخھ این کجاش تو آینده بنفع مردم و طبقات تحتانیھ؟ من کھ گیج شدم. ده مردم می
ً بعدش می. بھ انقالب ندارهیا روسری یا تو سری کھ ربطی  گن یا چادر یا  حتما

فکر کن اگھ منو مجبور . شھ اگھ بخواد این طوری بشھ کھ خیلی بد می. شالق
ببین پدرم با زن آوردنش . شھ ام می کنن روسری و چادر سرم کنم، چقدر سخت

 "چطوری خونواده ما رو از ھم پاشوند؟
ھای اجتماھی و جبر تاریخ  واقعیت. طوری نیست ببین پرستو عزیزم این"

 ."ده رو صیقل می خیلی از توھمات این نیروھا
 :پرستو کھ بیشتر گیج شده بود، از تاکتیک خود علی استفاده کرد و گفت

 ."تونیم یھ وقت دیگھ حسابی راجع بھ این موضوع بحث کنیم حاال می"
وقتی کمی ادامھ داد، ولی . لبخندی زد. ی او شده بود علی کھ متوجھ ُحقھ
 :آلود پرستو شد، گفت متوجھ چشمان خواب

ً بحث می"  ."کنیم باشھ بعدا
  .دیر وقت بود کھ بھ اتاق خواب رفتند
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 آبجی 

. تب و تاب گذشتھ را نداشت. چند ھفتھ بود کھ رفتار آبجی عوض شده بود
آبجی را . پرستو متوجھ تغییر رفتار او بود. کرد ساکت شده بود و کمتر بحث می

اش  دوستش داشت، کمترین ناراحتی او عذاب.شناخت می چون خواھر
بعضی روزھا . آمد ھا می ھای مختلف خانھ آن یک روز در میان بھ بھانھ . داد می

پرستو حس . قرار بود بی. رفت گرفت و بعد از کمی خوش و بش می حمام می
 اوائل. کرد، حرفی برای گفتن دارد، ولی جرأت بھ زبان آوردن آن را ندارد می

ولی . کرد و کلی نشریھ و کتاب با خود داشت آمد تمام مدت بحث می ھر وقت می
ھای دخترانھ بھ تن  لباس. حاال ساکت بود و از نشریھ و کتاب ھم خبری نبود

پرستو نگرانی خود را با علی در . کرد کرد و گاھی نیمچھ آرایشی ھم می می
 .میان گذاشت، و نظر او را پرسید

اگھ . مثل سابق نیست خیلی تغییر کرده خیلی ساکت شدهعلی آبجی دیگھ "
طاقت . ام شده؟ ناراحت  کنی چی زنھ، فکر می چیزی ازش نپرسی، حرفی نمی

اش و ازش بپرسم،  اش کنم، ببوسم خواد بغل ام می دل. اش ندارم این طوری ببینم
 ."ِچت شده عزیزم
ت و غرور بر اش نگاه کرد و لبخندی از رضای ی مھربان زن علی بھ چھره
 .لبانش نقش بست

قلوه . دونی شرایط سخت شده می. شھ نگران نباش ھمھ چیز درست می"
فکر . تُند رفت. زدم کھ این طوری بشھ حدس می. مونن ھای درشت فقط می سنگ

 ."کنھ از قدیم گفتن تب داغ زود عرق می. اش خورده کنم تو ذوق
 :با اعتراض گفت پرستو کھ منتظر جوابی درست و قانع کننده بود،

کنم، قد یھ  مدتیھ ھر سئوالی کھ ازت می. کنی بافی می  باز کھ داری فلسفھ"
باید فرھنگ عمیدو بیارم کھ . شھ دی کھ من ھیچی حالیم نمی کتاب توضیح می

. یھ چیزی شده. قربونت برم دختر داره آب میره. شاید چیزی از حرفات بفھمم
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گویمت ُگردی و سنگ درشت و . و ول کن بانقالب، پنقال. مثل این کھ تو پرتی
دونی، ببین شاید اتفاقی  تو کھ ھمھ چیزو می! دی کوچیک چیھ کھ تحویل من می

. کنھ یھ روز در میون بھ بھانھ حموم میاد این جا و لباس عوض می. براش افتاده
 ."ببین با کیا رفت و آمد داره. بابا خواھرتھ. گی باز تو از انقالب برام می

 .وتاه بیا نبودعلی ک
گیره و  رو می یاد، خیلی موج کھ می. ببین ھر انقالبی قانون خودشو داره"

ی عبوس  سخت چھره  ھای شھ، واقعیت وقتی اوضاع آروم می. کنھ ھیجان زده می
شن و یا عقب  دن، اونھائی کھ راه گم کردن یا غرق می خودشو نشون می

رو  باید بتونی این ھزینھ. دارهبرای مردم مبارزه کردن، ھزینھ . شینن می
تکھ ھم  تازه تکھ. کنھ روی می کرد، داره چپ جریانی کھ ازش دفاع می. بپردازی

اول مدتی . شن اینھ کھ بخشی از ھواداراش مثل خواھر من سرخورده می. شده
نگران نباش ھمھ چیز . گردن شن، بعد بھ زندگی عادی گذشتھ بر می ساکت می
 ."شھ درست می
 .ھای علی کُفری شد زد، از گفتھ اش حرف دیگری می ھ احساسپرستو ک

ما . من یھ زنم. کنی رو تکرار می برو بابا، بازھم کھ داری ھمون صغرا کبرا"
ً این طوری نیست کھ تو فکر . فھمیم رو بھتر می زنا احساسات ھمدیگھ اصال

 کنھ، ره، لباس عوض نمی یھ آدم سرخورده کھ زود زود حموم نمی. کنی می
باید خودم . تونی جواب بدی رو تو نمی مثل این کھ این یکی. کنھ آرایش نمی

 ."بپرسم
 :علی نگاھش کرد و گفت

فقط طوری شروع کن کھ بھ غرورش بر . خوبھ بپرس. فکر بدی نیست"
 ."نخوره

اش سنگ بزرگ و کوچک و  مشکل دوست. پرستو درست حدس زده بود
اش  خطی عاشق یکی از رفقای ھم. بودآبجی عاشق شده . انقالب و پنقالب نبود
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و سھ . سھ سال دانشگاه درس خوانده بود. کھ قبل از انقالب زندانی سیاسی بود
بھ او فرصت داد کھ . پرستو با احتیاط شروع کرد. سال ھم زندانی کشیده بود

ریخت و  اشک می. منتظر تلنُگری بود. دختر کالفھ بود. خودش شروع کند
دانست کھ  خوب می. رسد ھا بھ جائی نمی د کھ عشق آنمطمئن بو. زد حرف می

خواست کھ ھمھ چیز را زیر پا  نمی. ھم علی و ھم آقاجون مخالفت خواھند کرد
مردی کھ عاشق او بود از رفقایش بود کھ با دو رفیق دیگر . بگذارد و با او برود

بود مجبور مالک بیچاره کھ گویا بھائی . کردند ای زندگی می ای مصادره در خانھ
ــ مذھبی، برای نجات جان خود و   شده بود کھ بھ تاوان یک سوء تفاھم تاریخی 

ی  خانھ. اش، دار و ندارش را رھا کند و از کشور آب و اجدادیش بگریزد خانواده
کار نداشت و . ی تیمی علنی تبدیل شده بود ای در واقع بھ یک خانھ مصادره

کرد و ماھانھ مبلغی کمک ھزینھ  کار می اش ای برای سازمان بعنوان کادر حرفھ
تواند مشکل خود  آبجی چند بار از پرستو پرسید کھ چطور می. کرد دریافت می

شھ با  اولین سئوال پدر این خواھد بود کھ، مگھ می. را با آقاجون مطرح کند
او ھم . در این مورد با ھم حرف زده بودند. فعالیت سیاسی زندگی اداره کرد

ولی از ھمان اول برای او توضیح داده بود کھ زندگی خوشی در  .دوستش داشت
شانس . مدتی کردستان بود. نسبت بھ اوضاع خیلی بدبین بود. انتظارش نیست

ً نیمھ علنی زندگی می. آورده بود و شناختھ نشده بود قرار بود با چند . کرد تقریبا
سرمایھ اولیھ آن از  اش یک شرکت تولیدی راه بیاندازند، کھ البتھ نفر از دوستان

اش از  یعنی شرکت بھ اسم آنھا بود ولی سرمایھ. شد جایی دیگر تأمین می
اش بود، چنین برای پرستو تعریف  ھای مردی را کھ عاشق آبجی گفتھ. سازمان

 : کرد
تونیم مثل ھمھ زندگی کنیم، ولی این  اگر اوضاع خوب پیش بره کھ می"

معلوم نیست . شھ دھا دوباره شروع میبن آید، بگیر و بھ  طوری کھ بوش می
اگھ زمان . ممکنھ مجبور شیم دوباره مخفی زندگی کنیم. شھ سرنوشت ما چی می



 104 

هللا و ھزار دارو  شاه فقط ساواک بود، حاال ھم سازمان اطالعات ھست و حزب
. خوای با من زندگی کنی باید ھمھ این چیزھارو بدونی اگھ می. دستھ دیگھ

ھای  ای ھستی، ولی باید قبول کنی کھ تا حاال با سختی ا انگیزهدونم تو دختر ب می
قبل از این کھ جواب بدی خوب فکر . ای زندگی مخفی دست و پنجھ نرم نکرده

بعد از . کنم ھاست کھ دیگھ خونھ پدر و مادر زندگی نمی راستش من مدت. کن
خودم یھ خواھر و یھ برادر بزرگتر از . دستگیری اول، دیگھ خونھ برنگشتم
ً از کار سیاسی بیزاره. دارم کھ سرشون تو کار خودشونھ ھمیشھ . پدرم اصال

مونھ کھ ھرکی  مثل یھ لباس چرک بو گندو می. گھ، سیاست پدر و مادر نداره می
تنھا راھش اینھ کھ درش . ده رو آزار می اونو تن کنھ، بوش مشام ھر رھگذری

یھ خرده بورژوای . چھ جونو برون ب خرما بخور خرت. بیاری و بندازیش دور
 ."دونھ تا ظلم ھست مبارزه ھم ھست نمی. ُچخ بختیار دبشھ

 : ھا از آبجی پرسید پرستو بعد از این صحبت
 "خوای چکار کنی؟ حاال می"
. باید ببینیش. دونی چھ رفیق نازنینیھ نمی. تونم دل بکنم راستش اینھ کھ نمی"

. مھربون و خوش قیافھ ستمتین و کاری و . ھمھ بھش احترام میذارن
. قبول نکرد. خواستم بدون اطالع آقاجون و عزیزجون باھاش عروسی کنم می
تونیم بھ مردم و  امون احترام نذاریم، چطور می گفت اگھ ما بھ خانواده می

ترسھ  می. خواد بیاد با پدر و مادر صحبت کنھ می. ھاشون احترام بذاریم خواستھ
 ."قبول نکنن

عشق آنھا بنظر اوھم میوه . بود کھ چھ جوابی بھ این دختر بدھد پرستو درمانده
 .ای بود ممنوعھ

کنھ؟  شھ؟ آقاجون با اون ھمھ احترام تو بازار مگھ قبول می مگھ می"
آدم گدا و مفلس خدانشناس، آنھم   دونھ دخترش بره با یھ یھ . کنھ عزیزجون دق می

ً  بی گروه اینارو ضد انقالب  سر و صدا عروسی کنھ؟ تازه علی چی؟ او اصال
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گھ اینا یھ مشت  می. کنھ ھای پوک صدا می جا اونارو تربچھ جا و بی. دونھ می
 ."جوون ماجراجو ھستن

آبجی را دلداری داد و از او خواست کھ مدتی صبر کند کھ با علی صحبت 
 .کند
  تازه خودش ھم ھمین دوره. فھمھ ایھ، ھمھ چیزو خوب می علی آدم با منطق"

تازه اگھ نشد کھ نشد، تو . اش کنم کنم راضی منم سعی می. سر گذرونده رو از
ات  من درک. ھر کھ طاووس خواھد جور ھندوستان کشد. تالش خودتو کردی

 ."خودم حاضر بودم بھ ھر آب و آتیشی بزنم کھ بھ علی برسم. کنم می
چند بار صورت مسئلھ را برای خود . شام درست کرد و منتظر علی ماند

 .اش سودای دیگر داشت ولی احساس. گفت نھ اش می منطق. ر کردتکرا
چرا باید آبجی جور احترام و اعتبار آقاجون رو بکشھ؟مگھ عزیزجون "
. حق اونھ کھ تصمیم بگیره. خواد با اون مرد زندگی کنھ؟ زندگی خود اشھ می

دیھ خوب این ھم آزا. ده ھا ھم آزادی و حق انتخاب می گفت انقالب بھ زن علی می
 ."دیگھ

 .علی یکھ خورد. دلدادگی خواھر را برای علی تعریف کرد
. کنھ اش فکر می احساساتیھ، داره با قلب. این دختره دیوونھ شده. شھ مگھ می"

گروه اینا دو . زندگی فیلم وسترن نیست کھ یھ آدم ششلول بند قھرمان اون باشھ
دی یکی از اون  میاشو  تازه این بابا این طور کھ تو نشونی. تیکھ شده

رو  ھمھ. کنن اینارو داغون می. مبارزه سیاسی شوخی بردار نیست. تندروھاست
 ."کنن لت و پار می

 :پرستو بھ چشمان او ُزل زد و گفت
ھا  گی زن شھ، چرا برای اونا نشھ؟ تو کھ ھمیشھ می اگھ برای من و تو می"

ھمھ کھ . انتخابھ دیگھ ھم یھ خوب این. باید آزاد باشن و حق انتخاب داشتھ باشن
رو ھم دوست  خط ھم ھستن و ھمدیگھ  تازه ھم. نباید دکتر و مھندس انتخاب کنن
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چیھ، . ھای دیگھ مثل ھمھ آدم. تونن درس بخونن، کار کنن می. جوونن. دارن
ای  چون و چرای فردی طور دیگھ نوبت خواھرت کھ شد بقول خودت حقوق بی

 "شد؟
ھا ھنوز  بخشی از این. گی نیست دگی کھ تو میببین پرستو قضیھ بھ این سا"

خوان با این حکومت جدید ھم انقالبی  حتی می. معتقد بھ مبارزه مسلحانھ اند
دونی چقدر کشتھ شدن آخرش ھم  می. جریان کردستان کھ یادتھ. برخورد کنن

ای  جریان اینا آینده. تو ترکمن صحرا دیدی کھ چھ افتضاحی راه انداختن. ھیچی
یھ جناح تندرو تو حکومت . حکومت انقالبی ھم ھنوز یک دست نیست .نداره

فکر . بینھ ھست کھ داره تدارک دستگیری و سر بھ نیست کردن ھمھ چپ رو می
کنیم خوب نیست،  گذرن؟ وضع ما کھ داریم ازشون دفاع می کنی از اینا می می

ند جون و ھا آدم حاضر چھ رسھ بھ اینا، کھ با انقالبی در افتادن کھ میلیون
 "چی فکر کردی؟. مالشونو فداش کنن

. ولی یادت باشھ کھ خواھرت عاشقھ. ھا کھ میگی درستھ ببین علی ھمھ این"
خوبھ یواشکی برن ازدواج کنن؟ خودت . اش نیست عشق ھم این چیزھا حالی

 ."با آقاجون حرف بزن. فکر کن
توان عشق . گفت زنش درست می. حرفی برای گفتن نداشت. علی ساکت شد

ای بر چشم  بیند، عینک ویژه نمی. عشق کور است. درک این چیزھا را ندارد
 .تواند از پشت آن ببیند عاشق است کھ تنھا و تنھا چھره معشوق را می

 "چطوری با آقاجون حرف بزنم؟ چی بھش بگم؟"
مطمئن بود اگر اقدامی نکند، خواھرش ھمان کاری را خواھد . گیج شده بود

دختری . شناخت جنس خواھرش را خوب می. کند بھ او امر میاش  کرد کھ قلب
بود خودرأی و با اراده کھ تا آن روز ھمھ چیز را در زندگی براحتی بدست 

 . جسور بود و از خود مطمئن و در ناز و نعمت بزرگ شده بود. آورده بود
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اونوقت . تر بشھ شاید اوضاع آروم. بھش بگو صبر کنھ. باھاش حرف بزن"
 ."شھ با آقاجون حرف زد می تر راحت

بحث . گفت کھ اوضاع بدتر خواھد شد فریادی از درون بھ او می. مطمئن نبود
حکومت مرز مشخصی برای ضدانقالبی بودن . انقالب و ضد انقالب بود

توانست فردا ضد انقالب  کسی کھ امروز انقالبی بود، می. مشخص نکرده بود
ھا تند بود و برادران  بحث. ده بودفشارھای روانی در اداره زیاد ش. باشد

چند تن از ھمکاران او، بھ بھانھ وابستگی بھ . کشیدند الھی خط و نشان می حزب
بھ اتاق کارش رفت و سعی کرد خود را با . طاغوت پاک سازی شده بودند

اش  فکر خواھرش امان. فکرش آشفتھ بود و تمرکز نداشت. خواندن سرگرم کند
 . آبجی در مرز خطرناکی بود. داد یآزارش م. را بریده بود

 " چطوری با آقاجون حرف بزنم؟ چی بگم؟ "
. اش را از کتاب و نشریھ پاک کند رفقای مسئول بھ او گفتھ بودند کھ خانھ

تر از آن بود، کھ  اوضاع خیلی خراب. شدند تر می مجاھدین ھر روز جری
. توانست بگوید نمی یعنی. ھمھ چیز را بھ پرستو نگفتھ بود. کرد پرستو فکر می

ً یقین داشت کھ خواھرش با آن مرد می رود و با یک یادداشت کوتاه  تقریبا
شرایط سخت جاری . عزیزجون و آقاجون را از تصمیم خود با خبر خواھد کرد
ترین امکانی برای  تحمل کسانی چون آبجی و معشوق او را نداشت و کوچک

 .نفس کشیدن آنھا در نظر نگرفتھ بود
ھمھ چیز . کنھ بھشون کار بده تونن کار پیدا کنن؟ کی جرأت می چطور میاینا "

ھمھ . جنگ نفس مردمو بریده. ھا نیمھ تعطیلھ اداره. ست  مملکت در ھم ریختھ
ھا از زور بیکاری خودشونو برای اعزام بھ  خیلی از جوون. بندی شده چیز جیره

گ و بیکاری بھ سراغ تونھ تو بیداد جن عشق می. کنن جبھھ بھ بسیج معرفی می
شھ  ام نمی با دوستت دارم و عاشقت. ولی زندگی ھم منطق خودشو داره. آدم بیاد



 108 

ھیچ آدم عاقلی با یھ . ھای رومئو ژولیتی تموم شده ی عشق دوره. و سیر کرد شکم
 ."کنھ کارت بازی نمی

 . اش خطور کرد خودش نفھمید کھ این فکر چگونھ بھ ذھن
شھ بازی  با دو کارت نمی. کنھ یک رنگی طلب مییعنی چھ؟ زندگی سیاسی "
 ."کرد

 .دچار عذاب وجدان شد
از چی؟ از عشق؟ از مبارزه؟ از کدوم؟ ھر دو از یک . یعنی چی؟ پس بشینھ"

 !"مبارزه ھم نوعی عشقھ. اند جنس
 .کرد زد و موضوع را سبک و سنگین می با خود حرف می

کردم؟  رو ول می پرستوکردم؟  اگھ خودم بودم چیکار می. عجب برزخی"
 "پس چی؟. شھ؟ این کھ فرصت طلبیھ دادم؟ این کھ نمی تغییر ایدئولوژی می

توانست بھ راه حل  نمی. شد کرد بیشتر سر درگم می ھرچھ بیشتر فکر می
دور زدن و . جاده یک طرفھ با ترافیکی سنگین بود. درست و منطقی برسد
 .برگشتن ھم ممکن نبود
 . بودآقاجون دیوانھ شده 

اینا رحم . کنھ شھ؟ آخھ چی فکر کرده؟ داره با دم شیر بازی می مگھ می"
ھا پیش اسم ھمھ اعضا و حتی طرفداران  از مدت. کلی تدارک دیدن. ندارن

این دختره مغز خر . منتظر فرصت مناسب اند. کنن رو دارن جمع می ھا گروھک
دا بھ شیطون این لعنت خ. حاال ما بھ جھنم فکر جوونی خودشو باشھ. خورده

ً چھ. ایھ دیگھ چھ مصبیت ست؟ پدری، مادری داره؟ چطور  کاره  این پسره اصال
عشق کھ نون و . خوره؟ خوب بودن کھ کافی نیست کنھ، از کجا می می  زندگی

 ."شھ آب نمی
 : زد بھ صحرای کربال. جوابی نداشت. علی ساکت بود
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مگھ شما . زمینی نباشیم سیبآقاجون خود شما بھ ما یاد دادید کھ تو زندگی "
مگھ . گفتید زندگی فقط خوردن و خوابیدن نیست نبودین کھ از بچگی بھ ما می

گفتید اگھ آزادی و عدالت نباشھ، انسانیت ھم نیست؟ شما بھ ما  شما نبودین کھ می
خوب . یاد دادید کھ بجز خودمون باید بفکر مردم و سرنوشت مملکت  ھم باشیم

تونیم مثل شما فکر  نمی. ای ھستیم ما نسل دیگھ. ونھ عوض شدهزم. ھم ھمونھ  این
شھ  ولی بدون عشق ھم نمی. شھ من با شما موافقم، عشق نون و آب نمی. کنیم

این پسره . ده کھ در مقابل مشکالت بایستھ عشقھ کھ بھ آدم نیرو می. زندگی کرد
َِرن خارج  اشون اگھ بشھ کمک. ذاره معتقده دخترتونو تنھا نمی. آدم خوبیھ کنید ب

اینا یھ کمی خشک ھستن و . البتھ سختھ. تونن زندگی خوبی داشتھ باشن می
بیشتر اعضای . کنن بسختی چیزی رو قبول می. کنن ایدئولوژیک فکر می

من . رن اشون کنید از دست می آقاجون اگھ ول. اند  تجربھ گروھشون جوون و بی
شن، عاقبت خوش در انتظارشون اگھ فراری بشن، اگھ مخفی . ترسم از این می

دونید، حکومت با مخالفین خود سخت برخورد  شما بھتر از من می. نیست
ھمھ براش . بینھ رو ضد انقالب و وابستھ بھ استکبار می  ھمھ مخالفین. کنھ می

ھاشونو بھ شما  ترسم کھ اگھ گیر بیفتن فقط لباس از این می. الرض اند فی مفسد
شما تا . بزرگ مائید و با تجربھ، بھتره بھشون کمک کنیدشما کھ . تحویل بدن

تونھ رو آخر و عاقبت  کمک شما می. پرده خبر دارید ھای پشت حدودی از نقشھ
. خوب نیست با عمل انجام شده رو بھ رو بشید. زندگی این دو جوون تأثیر بذاره

بیست و خود شما . شناسید، مثل خود شما بھ عقایدش پا بنده دخترتونو خوب می
. یھ روز ھم شک نکردید. پنج سال تحمل کردید کھ سقوط اون مردک رو ببینید

اشون بیشتر دراز  بینید اینا، بقول خودتون، دارن پاشونو از گلیم حاال ھم کھ می
از دخترتون چھ انتظاری دارید؟ بیاد . کنید کنن، دارید باھاشون مخالفت می می

دار در بزنھ و با یھ کامیون جھیزیھ بره  ولخونھ بشینھ کھ یھ خواستگار بازاری پ
ما ]. ُرطب خورده منع ُرطب چون کند؟. [خونھ بخت؟ آقاجون این طوری نیست
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رو سفره شما بزرگ . عکس شما تو آینھ زمان ھستیم، با بیست و پنج سال فاصلھ
. رسھ ای بجز این بھ فکرم نمی دونم چکار کنم؟ چاره نمی. ام ناراحتم من. شدیم
 ."سوزیم امون می کنھ، اونوقت ھمھ اشون می ھا عاصی ت و طرد اونمخالف

تا آن روز ھرگز جرأت نکرده بود با . زد علی عرق کرده بود و حرف می
بھ طرف . آقاجون بلند شد و در اتاق راه افتاد. چنین لحنی با آقاجون حرف بزند

کت ولی ھمیشھ یک پا. سیگاری نبود. کمد رفت سیگاری برداشت و آتش زد
شاید سالی یک یا دوبار . سیگار و قوطی کبریتی در کمد اتاق نشیمن داشت

علی بھ چھره پدر . اش سفید شده بودند موھای کنار شقیقھ. کشید بیشتر سیگار نمی
 ."آقاجون پیر شده. "نگاه کرد
پدر با خود . اش دید ناراحتی و خشم را در چھره. اش برافروختھ بود چھره

ھای  شد رگ عصبانی کھ می. ی داشت خود را کنترل کندرفت و سع کلنجار می
  . شدند اش برجستھ می شقیقھ

تونھ با این درد کنار بیاد؟ یک عمر با خون دل زحمت کشیده کھ  چطور می"
زنیم و جز غصھ چیزی  رو بزرگ کنھ، حاال ھر کدوم ساز خودمونو می  ما

 ."براش نداریم
تنھا در . کردند ھمھ اتاق را ترک میدر گذشتھ وقتی کھ آقاجون عصبانی بود، 

آقاجون ھم ھر . زد کرد و با او حرف می دو سھ سال اخیر بود کھ علی جرأت می
. شد کرد و بعد از مدتی آرام می چھ دق دل داشت با داد و فریاد سر علی خالی می

فھمید، اگرچھ با نظرات سیاسی او بخصوص بعد از انقالب  علی او را خوب می
نھضت . خودش سفت و سخت طرفدار خط امام بود. مخالف بودصد درصد 

بعد از برکناری مھندس بازرگان، پدرش . خواند آزادی و جبھھ ملی را لیبرال می
 :یک بار با کنایھ از او پرسیده بود. زیر و رو شده بود

 "خوای؟ خوبھ برات سجاده و مھر و تسبیح بخرم؟ برای تولدت چی می"
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پدر را . نیاورده بود و با خنده و شوخی بحث را عوض کردروی خود  علی بھ
بھ . اش در بیشتر موارد برای او حجت بود حرف. از صمیم قلب دوست داشت

اھل ریا و تزویر و . آدم محکمی بود. پایمردی و جوانمردی او ایمان داشت
متعصب نبود، ولی پایبند اعتقادات . اش حرف بود حرف. تظاھر و دورغ نبود

 .اش بود مذھبی
 ."بیارش ُحجره. نھ تو خونھ. خوام این پسرو ببینم می. باھاش حرف بزن"

 .پرستو خوشحال شد. ھمان شب قضیھ را برای پرستو تعریف کرد
از این . خودی بھ اینا چسبیدی تو ھم بی. ای وجود نداره نگفتم، راه دیگھ"

ا چھ ھمون روزی کھ مادرمو دیدم ب. شھ جماعت آبی واسھ کسی گرم نمی
عصبانیتی بھ من پرخاش کرد، فھمیدم کھ دیگھ تو این مملکت جای تو و امثال تو 

و دو دستی تقدیم چارتا گروه  چی فکر کردی، اینا میان حکومت. نیست
فرستن جبھھ؟ سری  بینی چطور مردم جووناشونو می خدانشناس کنن؟ مگھ نمی

فھمی  وقت میھای طویل گوشت و مرغ و روغن کوپنی بزن، اون بھ این صف
یارو نون نداره بخوره ولی حاضره . کنن کھ مردم راجع بھ اینا چی فکر می

وای بحال اونائی کھ . ھمھ چیز زیر و رو شده. جوونشو در راه اسالم فدا کنھ
بینن  کنھ، چیزھائی کھ ایشون می آقاجون درست فکر می. باشون مخالفت کنن
آقاجون بھ اونا کمک کنھ از ایران امیدوارم . تونین ببینید شما و دوستات نمی

 ."برن
 .شد علی کھ روز سختی را پشت سر گذاشتھ بود،داشت عصبانی می

تازه سھ سالھ کھ . ری اش داری موج منفی می ھمھ. تو ھم کھ دور ورداشتی"
 ."کمی تحمل داشتھ باش. سازندگی وقت الزم داره. انقالب شده

 .نبود پرستو کھ از دنده چپ بلند شده بود، ول کن
مردمو شستشوی . سازندگی چیھ. ھات برو بابا تو ھم با این تئوری بافی"

کدوم سازندگی؟ . کنن خواد می اشون می مغزی دادن و خودشون ھرکاری دل
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ھا کمی بفکر  بھ جای چسبیدن بھ این خیالبافی. گرده اش ویرونی و عقب ھمھ
و  گوشت و مرغ و نونشده یھ وقت بپرسی . قیمتا دو برابر شده. مون باش زندگی

فکر کردی با . کنم؟ از بس سر صف ایستادم واریس گرفتم من چطوری تھیھ می
طوری  رو چرخوند؟ علی این شھ چرخ زندگی شندر غاز حقوق کھ میاری می این 
اونطور کھ تو . یھ خورده بیشتر فکر کن. باید تا دیر نشده یھ فکری بکنی. شھ نمی

اول در باغ سبز . کاله گشادی سر ھمھ گذاشتن .کردید نشده و دوستات فکر می
ھائی را کھ بھ مردم  نشون دادن، وقتی خرشون از پل گذشت، ھمھ قول و وعده

اش شعار جنگ جنگ تا پیروزی  حاال ھم کھ ھمھ. داده بودن فراموش کردن
یھ مھد کودکی جائی . زنھ برم دنبال کار بگردم ھا بھ سرم می بعضی وقت. دن می

 ."باید بفکر خودمون باشیم. یر بیارمشاید کار گ
معادالت . کنی ببین پرستوجان مسائل بھ این سادگی نیست کھ تو فکر می"

. شھ بھ این راحتی روھم ریخت و ضرب و تقسیم کرد اجتماعی را نمی
تو یھ . ھا تاریخی اند ھای تحوالت اجتماعی تابعی از روند دگرگونی قانونمندی

ممکن برسھ، چرا کھ مشکالت و موانع عینی و ذھنی نگاه ساده شاید بنظر غیر 
رو دچار تزلزل  اندیشی  در مراحل اولیھ انقالب آنقدر زیادن کھ ھر فکر ساده

ھا و انقالبای مشابھ، مثل لیبی، سوریھ و الجزایر نگاه  ولی اگھ بھ نمونھ. کنھ می
ویھ، و بینی کھ انقالب ایران با این کشورھا دارای یھ مخرج مشترک ق کنی می

ً ھمین مخرج مشترکھ کھ در دراز مدت رھبری انقالب و ناگزیر بھ  دقیقا
کنھ کھ توھمات ذھنی خودشو رھا و  کنھ و مجبورش می گیری درست می سمت

 ."گیری کنھ بھ سمت کشورھای دوست سمت
 .پرستو کھ در انتظار پاسخ دیگری از علی بود، برافروختھ شد

رو  ھای قلنبھ سلنبھ آوردی کھ این جملھعلی چی فکر کردی منو ھالو گیر "
زنم،  دی؟ من دارم از نون و گوشت و گرانی و پا دردم حرف می تحویلم می

گم بابا نره، تو  من می. دی ام می اونوقت تو لیبی و سوریھ و الجزایر تحویل
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دنبال . برن رو عقب می بابا اینا دارن جامعھ. ده اش شیر می دوش شھ بھ گی می می
شرقی  بینی شب و روز شعار نھ مگھ نمی. ان   چاقول و دعا و استخاره چارقد و

دن؟ نکنھ  غربی جمھوری اسالمی، مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی می نھ
من . تو دیگھ شورشو درآوردی. گن خوای بگی منظور اینا این نیست کھ می می

رو  یکیحرفات گوش دادم، ولی این  تورو خیلی دوست دارم، و ھمیشھ ھم بھ
تو ھم زود بیا بخواب شاید حداقل تو خواب . من رفتم بخوابم. تونم قبول کنم نمی

 ."رم دنبال کار شب بخیر فردا می. آرزوھات مستجاب بشھ
ھای تاریخی  گفت، تحوالت اجتماعی تابعی از روندھا و دگونی علی راست می

بود تا چماق واقعیتی تنھا چند ماه الزم . کرد بودندو ولی نھ آنگونھ کھ او فکر می
بگیر . اش وارد شود تلخ، کھ پرستو با شم غیر سیاسی آن را فھمیده بود، بر فرق

. روزی نبود کھ چند ده نفر را سر بھ نیست نکنند. ھای گسترده شروع شد بند و بھ
خواھر علی مدتی بود کھ با . آقاجون قرار نداشت. اشان بھ جھنم تبدیل شد خانھ

زد او را  علی بھ ھمھ کسانی کھ حدس می. کرده بود خانواده قطع رابطھ
ھا مراجعھ  بھ زندان. ھیچکس از او خبری نداشت. شناسند مراجعھ کرد می

دو ماه از آخرین دیدارش با . تر کند کاری کار را خراب ترسید با ندانم نکرد، می
شبی کھ خواھرش با عصانیت خانھ آنھا را ترک کرد و . گذشت خواھرش می

علی بعد از صحبت با پدر در پی . باال گرفت  آن شب بحث. رنگشتدیگر ب
بھ پرستو سفارش کرده بود کھ . فرصت مناسبی بود کھ با خواھرش حرف بزند

ھای غروب بود کھ علی  طرف. اگر آمد او را نگھ دارد کھ با او صحبت کند
بھ علی سر . شام را با ھم خوردند. از دیدن او خیلی خوشحال شد. پیدایش شد

اش را  او ھم کوتاه نیامد و جواب. ھای سیاسی بارش کرد سرش گذاشت و متلک
سھ نفری . االسالم و برادر مکتبی صدا کرد داد و چند بار او را حجت

. برای رفتن عجلھ داشت. آبجی علیرغم خوشحالی مضطرب بود. خندیدند می



 114 

ت و باالخره ھنگام صرف چای روبروی او نشس. کرد چینی می علی مقدمھ
 :شروع کرد

ھیچ صراطی  بھ. ات عصبانیھ خیلی از دست. من با آقاجون صحبت کردم"
تونھ بھ این  فھمی کھ آقاجون نمی خودت ھم خوب می. براش سختھ. مستقیم نیست

و، عزیزشو دو  شھ تنھا دخترش کی حاضر می. خواست تو جواب مثبت بده
ه کار و محل درآمد و زندگی شناسھ و بعالو دستی تقدیم کسی بکنھ کھ ندیده و نمی

عشق ھم حرف حساب و . تو عاشقی. کنم من تورو خوب درک می. نداره
ولی قبول کن کھ ھیچ . منطقھ المصب کور و بی. اش نیست چرتکھ انداختن حالی

شن کھ بھ دست خودشون دخترشونو بھ سالخ خونھ  پدر و مادری حاضر نمی
توش قدم گذاشتی ھم سنگالخھ و ھم رو کھ تو  واقعیت اینھ کھ راھی. بفرستن

جون رک و راست بھت بگم،  آبجی. بعالوه یک طرفھ ھم ھست. بست بن
ھا کردی؟ بعد از  نگاھی بھ روزنامھ. رید دونی کھ دارید بھ استقبال مرگ می می

رو دست بکار شده و برخالف نظر امام داره  اتفاقات چند روز پیش جناح تند
ً بفکر جون و . کنھ نیست می ھارو سر بھ دستھ دستھ جوون رھبری شما ھم اصال

خوای ھمراه کسی  تو این وضعیت چطور می. امنیت ھیچکدوم از شما نیست
مسئلھ . شوخی نیست. بری کھ نھ نون شب داره و نھ حتی جائی برای خوابیدن

شھ؟  خواین ادامھ بدین؟ مگھ می ھیچ فکر کردی کھ چطور می. مرگ و زندگیھ
انقالبی . ھا انسان پشت اون ایستادن انقالبی کھ میلیون. ر افتادیدشما با انقالب د

نگاه کن چطور آمریکا و کل . رو بھم ریختھ کھ تمام معادالت سیاسی منطقھ
خوان انقالب  جھان غرب دست بھ دست ھم دادن و با علم کردن صدام می

عادلھ شماھا کدوم طرف این م. رو بزانو در بیارن ضدامپریالیستی و مردمی ما
یا با انقالب ھستید و در کنار مردم و برعلیھ . وایستادین؟ وسط وجود نداره

. با عرض معذرت باید بگم کھ شما اون طرف معادلھ قرار دارید. امپریالیسم
برو تو . ھنوز دیر نشده کمی فکر کن. انقالب حق داره از خودش دفاع کنھ
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کنن و با جون  رو تحمل می خیابون مردمو ببین کھ با چھ فداکاری ھمھ مشکالت
این جنگ میھنی در واقع خصلت . کنن خودشون از انقالب و میھن دفاع می

چون امپریالیسمھ کھ پشت این جنگ وایستاده و از صدام . ضدامپریالیستی داره
شور و فداکاری مردمو . صدام بھ تفنگچی امپریالیسم تبدیل شده. کنھ حمایت می

رو کھ  خواد این آقائی آقاجون می. اجون حرف زدممن با آق. ببین و کمی فکر کن
فکر کن شاید امکانی باشھ و قبل از . ھنوز دیر نشده. باھاش دوست ھستی ببینھ

حداقل برای مدتی، تا . رو ترک کنید تر بشھ، بتونید ایران این کھ اوضاع خراب
من شک ندارم . اوضاع کھ بھتر شد، برگردید. درس بخونید. اوضاع آروم بشھ

در آن صورت . افتھ کنھ و بھ مسیر درستی می ھ انقالب راه خودشو پیدا میک
دونم تو چھ فکر  نمی. دوستی مثل شما نیاز داره ھای میھن برای سازندگی بھ آدم

البتھ . کنی؟ اگھ موافقی یھ قرار بذار کھ من و او با ھم بریم پیش آقاجون می
. و باره با ایشون صحبت کنیمشاید الزم بشھ د. آقاجون ھنوز جواب قطعی ندادن

 "موافقی؟
او را قطع کند، ولی علی با اشاره دست او را   پرستو چند بار سعی کرد حرف

ھای او گوش  آبجی کھ تا آن لحظھ ساکت بود و با دقت بھ حرف. ساکت کرد
اش را روی میز  داد، کمی خود را روی صندلی جا بھ جا کرد، ھر دو دست می

 :کھ نشان از ناراحتی داشت شروع کردگذاشت و با نیشخندی 
کھ این طور، اگھ منظور تو رو درست فھمیده باشم، پیشنھاد شما اینھ کھ اول "

بوس آقاجون برم و بعد با کمک مالی ایشون فاتحھ ھمھ چیزو بخونم و  بھ دست
برای ادامھ تحصیل راھی فرنگ بشم، البتھ غیر قانونی، این طور نیست؟ نھ 

ای کھ  کشور من و ھزاران ایرانی مبارز دیگھ. وطن منھ علی جون، این جا
و در نیمھ  اشون اشونو صرف مبارزه با رژیم شاه کردن و قیام و انقالب زندگی

حاال ھم حکومتی را بھ اونا تحمیل کردن کھ مردم و کشور . راه ازشون دزدیدند
. کنھ یرا درگیر یھ جنگ ضدانقالبی کرده و داره کشور را بھ ویرونھ تبدیل م
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ھای زحمتکش و کارگران و دھقانان  جنگی کھ دودش فقط و فقط بھ چشم توده
تنھا از این طریق . رو افشا کرد باید ایستاد و این سیاست ضد مردمی . ره می
اگھ ما ھم مثل رھبرای شما فرار کنیم، سرنوشتی . تونیم کشورومونو آباد کنیم می

ن، عزیزجون و ھمھ شما رو با تمام جون من آقاجو علی. مثل اونا خواھیم داشت
و فدای احساساِت   وجودم دوست دارم ولی حاضر نیستم مبارزه در راه خلق

. عام کردن رو قتل تو ھر رژیم ارتجاعی مبارزین واقعی. خانوادگی خودم کنم
مگر . راه سومی وجود نداره. رو ادامھ داد ولی باید ایستاد و مبارزه. تازگی نداره

رو مطرح کرد و در  ن انقالب بلشویکی نبود کھ شعار صف مستقل لنین در جریا
. شھ تاریخ نشون داده کھ می. مقابل جنگ امپریالیستی بر علیھ تزار قد علم کرد

این حکومت چیزی . تازی عقب نشستن یعنی باز گذاشتن دست ارتجاع برای یکھ
باید . ستبجز حاکمیت تجار و بازاریان گردن کلفت و بورژوازی کمپرادور نی

باید میون طبقھ کارگر رفت و . برای متوقف کردن این جنگ لعنتی مبارزه کرد
. رو تبلیغ کرد ھای کارگری ضرورت پایان جنگ و ایجاد صف مستقل و تشکل

بری رویائی  گیری ھم کھ تو ازش اسم می اون سمت. ای ھم وجود نداره راه دیگھ
رھبرای . یکی از اقمار شورویھاش تنھا تبدیل شدن بھ  بیشتر نیست، کھ نتیجھ

حزب حاکم در اتحاد شوروی با تجدید نظر تو اصول اساسی سوسیالیزم دنبال 
روی از اونا ھیچ نفعی برای طبقھ کارگر و  دنبالھ. تأمین منافع خودشون ھستن
شما ھم با حمایت از حکومت در واقع دارید با اونا . زحمتکشان کشور ما نداره

رشدی کھ شما  اون راه. زنید ھر تائید بھ اعدام انقالبیون میکنید، و م ھمکاری می
اش ھستید، در اصل چیزی بجز سازش طبقاتی و خاک پاشیدن تو چشم  در پی

ای بجز  تاریخ فعالیت چند سالھ خودتونو نگاه کن، نتیجھ. مردم نیست
امون نیروھای انقالبی  اگھ مبارزه بی. سرخوردگی و شکست برای مردم نداشتید

ھای اونارو رونویسی  ود، ھنوز رھبری شما تو کشور ھمسایھ بودن و نوشتھنب
  پیچی عافیت طلبی و رو ای کھ تو برای ما می جون نسخھ داداش. کردن می
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دم و تصمیم دارم کھ این جا  من ترجیح می. آوردن بھ یھ زندگیھ ُچخ بختیاریھ
رسیدن بھ مدینھ  تونید تو رویای شما ھم می. بمونم و بھ مبارزه ادامھ بدم

رو تکرار و تبلیغ   اتون دنبال اینا برید و شعار جنگ جنگ تا پیروزی فاضلھ
. شھ کی طرفدار واقعی طبقھ کارگره ھاست کھ معلوم می تو ھمین تند پیچ. کنید

 ."شھ بقول معروف تن سیاه و سفید لب رودخونھ معلوم می
 :پرستو وارد بحث شد و سعی کرد میانجیگری کند

مسئلھ اصلی . ھرکی نظر خودشو داره. چرا وارد بحث سیاسی شدین حاال"
ً کھ وضع بھتر شد، . اینھ کھ یھ طورھائی آقاجون و عزیزجونو راضی کنیم بعدا

شھ، شما دو تا ھی با ھم  آخھ این طوری کھ نمی. تر فکر کنیم تونیم راحت می
گور . بکشید کارگر و تجارت کمپرادور بھ رخ ھم بحث کنید و سوسیالیزم، طبقھ

. بھتر نیست راجع بھ اصل موضوع حرف بزنید و یھ قرار بذارید. اشون پدر ھمھ
اینا پدر و مادر شما . کنھ عزیزجون گناه داره، داره دق می. بعدش ھم خدا کریمھ

البتھ خوبھ، ولی یھ خورده ھم بفکر اونا . کنید شما فقط بھ خودتون فکر می. ھستن
طوری رفتار کنید کھ اونا ھم راضی  بلکھ یھ . ا گفتننھ این کھ ھرچی اون. باشید
 .".باشن

 :علی صحبت پرستو را قطع کرد و گفت
اونجائی کھ مسئلھ بھ ایدئولوژی و خط مشی . ھدف من کمک بھ شما دوتاست"

ولی یھ . فایده ست ھا گفتھ شده و تکرار اونا این جا بی گرده، حرف سیاسی برمی
ھ کھ با خوندن چندتا کتاب و نشریھ آدم موضوعو باید بدونی و اون این

علمی کھ با زمان . مارکسیسم یھ علمھ، مثل ھر علم دیگھ. شھ مارکسیست نمی
با برداشتای خشک و قرض گرفتن چند جملھ از . باید فھمیدش. کنھ حرکت می

شرایط . رو توضیح داد شھ مسائل اجتماعی و طبقاتی لنین و تکرار آنھا نمی
دوران تاریخی ھم دوران انقالب اکتبر . معھ روسیھ نیستجامعھ ما شرایط جا

داری بھ  دوران کنونی، دوران گذار از سرمایھ. دوران عوض شده. نیست
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ھای وابستھ بھ  ھرچھ بتونیم حلقھ. امپریالیسم درحال احتضاره. سوسیالیزمھ
ً جبھھ طبقھ کارگر جھانی بھ سرکردگی کشور  امپریالیسم و محدودتر کنیم، عمال

کشورھای رھا شده از یوغ امپریالیسم در صورتی کھ . راھا را تقویت کردیمشو
ً  داری را انتخاب کنن با تکیھ بھ کمک راه رشد غیرسرمایھ ھای سوسیالیزم واقعا

کارگر و  ھای طبقھ موجود، تحت تأثیر مجموعھ شرایط بھ ناچار باید بھ خواستھ
کھ ذھنیت و توھمات زحمتکشای کشورشون توجھ کنن و تو ھمین سمتگیریھ 

شما با این . این یھ انقالبھ. کنھ ھای انقالبی تغییر می رھبری، یعنی دمکرات
زنید و  سیاستی کھ در پیش گرفتید در واقع دارید تیشھ بھ ریشھ انقالب می

یھ . ھا و طرفداران آمریکا و صدام وایستادین طلب  ناخواستھ تو صف سلطنت
امروز اردوگاه . در درجھ اول دوران را بفھمھمبارز معتقد بھ سوسیالیزم باید 
. زنھ جماھیر شوروی حرف آخرو می  سوسیالیزم بھ سرکردگی اتحاد

انترناسیونالیزم پرولتری در واقع در پیوستن بھ این دریای خروشان و حمایت از 
ً موجود معنا پیدا می ً ھم گفتم این معادلھ دو طرف . کنھ سوسیالیزم واقعا من قبال

در کنار نیروھای انقالبی و در صف انقالب، یا . شما کجا وایستادین. دارهبیشتر ن
گم، ولی شق  ام کھ اینو می سو با ضد انقالب؟ من متأسف در مقابل آن و ھم

کل جھان غرب بسیج شده کھ با حمایت از صدام انقالب . ای وجود نداره دیگھ
. بیشتر مطالعھ و فکر کنکنم کمی  من ازت خواھش می. و بزانو در بیاره ایران

ھمین . برو تو خیابون و مردمو ببین. بھ منطق و شعور خودت رجوع کن
ببین با چھ فداکاری دارن با چنگ و . زنی اش از اونھا حرف می مردمی کھ ھمھ

تو . کنن، بعد قضاوت کن هللا خمینی دفاع می دندون از انقالب و رھبری اون آیت
باید باھاشون باشی کھ بتونی . ھ مردمو شناختش ھای دربستھ و حوزه نمی اتاق

اعتقادات مذھبی یک شبھ بوجود . ھاشونو بفھمی ازشون یاد بگیری و خواستھ
رو فھمید و بھشون احترام گذاشت کھ بتونی روشون  باید اونا. داره ریشھ. نیومده

اگھ . ُخم رنگرزی نیست کھ لباسو بکُنی توش و یھ رنگھ دیگھ بشھ. تأثیر بذاری
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. شور مردمو ببین. شد ھا موفق می ھ این آسونی بود شاه خیلی زودتر از اینب
با چارتا دانشجو و . کنن ات می جرأت داری حرف از سوسیالیزم بزن تیکھ تیکھ

اگھ . ی عامی آماده بشن باید ھمین توده. شھ سوسیالیزم ساخت روشنفکر نمی
اگھ . این مردمو باور کنیدانقالب و فرھنگ . کنن مقابل آنھا بایستی، ُخوردت می

کنم کھ با ھم بریم  کنم و یھ روزو تعیین می خواستی من با آقاجون صحبت می
 "موافقی؟. ات صحبت کن تو ھم با دوست. ُحجره

گیری سفتی را از علی  انتظار چنین موضع. آبجی تا بناگوش قرمز شده بود
. علی را بدھدخواست اول جواب  رفت، ولی می عجلھ داشت و باید می. نداشت
ای وجود ندارد، اگرچھ خود نیز  ھای علی بھ او فھمانده بود کھ راه میانھ حرف

ً می گویا منتظر بود کھ کس دیگری آن حقیقت تلخ را بھ او حالی . دانست تقریبا
ضد انقالب صفتی بود کھ . اش نشست ھای علی چون سوزن بھ قلب حرف. کند

. سوخت پُرشور او برای مبارزه می  جانتن و . توانست بپذیرد بھ ھیچ وجھ نمی
برایش سخت و غیرقابل تحمل بود کھ کسی کھ اولین کتاب و نشریھ را بھ 

 . سنگ سلطنت طلبان و عامل امپریالیسم بداند اش داده بود او را ھم دست
حاال ما شدیم ضدانقالب و سلطنت طلب؟ ھر کی مخالف حجاب اجباریھ؛ "

  ھا، بھم ھا، استثمار زحمتکشا، سرکوب خلق شیھا، بستن کتابفرو اعدام جوون
ھا باشھ ضد انقالبھ؟ این چھ انقالبیھ کھ ھر روز  ھا و بستن روزنامھ زدن میتینگ

کردن، اعدام  دارند ده تا بیست نفرو کھ تا دیروز بر علیھ رژیم شاه مبارزه می
داره؟ کنھ؟ این کدوم انقالبھ کھ ھیچ سازمان و یا حزب سیاسی حق فعالیت ن می

این کدوم انقالبھ کھ وقتی کھ مردمش نون ندارن بخورن شعار جنگ جنگ تا 
ده؟ این کدوم انقالبھ کھ دانشجوھا را دستھ دستھ از دانشگاه اخراج  پیروزی می

داری شماست؟  کنن؟ شکنجھ و اعدام انقالبیون جزئی از راه رشد غیرسرمایھ می
اضی اونا جزئی از راه رشد ھای اعتر ندادن حقوق کارگرا و حملھ بھ تجمع

ی  رو از کار بیکار کردن و فرستادن گوشھ داری شماست؟ زنا غیرسرمایھ
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ً  آشپزخونھ جز خصلت ھای دمکرات انقالبیھ یا واپسگرایی؟ شما دارید دقیقا
مثل این کھ رسالت . مرداد داشتید ٢٨کنید کھ  رو تکرار می ھمون سیاستی

ما ضد انقالبیم یا . و ھر دفعھ بھ شکلیای ندارید بجز تکرار اشتباه،  دیگھ
فکر کنم تا چند روز دیگھ برای خوش . کنن ھائی کھ مردمو سرکوب می اون

. دین ای رو کھ بنظراتون ضد انقالب اند لو می ھای دیگھ رید و گروه خدمتی می
آخھ این چھ دمکرات انقالبیھ کھ با سینما و ھنر و موسیقی و رقص و ھر چیزی 

ده، مخالفھ؟ این دمکرات انقالبیھ کھ صیغھ و قمھ  و زندگی میکھ بوی شادی 
کنھ؟ حرف تو معناش اینھ کھ چون جو مذھبیھ ما ھم  رو تبلیغ می زنی و استخاره

نکنھ رھبران شما قصد دارند برای این کھ با . ساکت باشیم، یا مثل اونا بشیم
ھائی  یم یا اونضد انقالب ما ھست. اعتقادات مردم درگیر نشن برن نماز جماعت

گفت ــ دین افیون  کھ صد و ھشتاد درجھ برخالف این گفتھ مارکس کھ می
ــ دارن عمل می توده . ترسم با شماھا حرف بزنم راستش من دیگھ می. کنن ھاست 
 ."ترسم لوم بدین می

قصدش از . آور بود اش بود ترس خشمی کھ در کالم. لرزید خواھر علی می
خودش ھم خوب . انتظار چنین بحثی را نداشت. ودروز خداحافظی ب  آمدن آن

ای ممنوعھ ست، ولی مصمم بود کھ آن را بھ دندان  دانست کھ عشق او میوه می
ھای علی کبریتی بر  حرف. چند نفر از رفقایش را اعدام کرده بودند. بگیرد

چادرش را سر کرد و با . منفجر شد. باروت تلنبار شده در وجودش بود
 :علی گفت عصبانیت رو بھ

 ."امیدوارم باز مجبور نشین چند سال دیگھ از مردم عذرخواھی کنین"
 . در را بھم کوبید و رفت
تا آن روز در مورد اختالفات ایدئولوژیک زیاد شنیده . پرستو ھراسان شده بود

چطور ممکن . بود، ولی ھرگز با شدت و خطر آن از نزدیک روبرو نشده بود
یگر، خواھر و برادر اینگونھ با خشم و کین با ھم ی تن یکد است دو نفر؛ پاره
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. برخورد کنند؟ وحشت کرده بود و فھم و ھضم آن برخورد برایش دشوار بود
سراسیمھ در چارچوب در ایستاد و نگاه . رفت. دیر بود. اش دوید اختیار دنبال بی

. چرخید اش یک بار بھ سمت علی و بار دیگر بھ طرف در می مضطرب
مثل این کھ کسی از درون بھ او نھیب زد کھ . اشک خیس بود ھایش از گونھ

حتی فرصت نیافت او را کھ عاشقانھ دوست داشت، . دیگر او را نخواھد دید
. بار احساس کند اش را برای آخرین برای خدا حافظی بغل کند و گرما و بوی تن

و خواھرش روسری . آبجی بود کھ علی متوجھ لباس او شد  تازه بعد از رفتن
 .و موقع رفتن چادر بھ سر کرد. روپوش داشت

 ."لعنت بھ شیطون فراریھ"
برای . او را اعدام کرده بودند  تازه یادش آمد کھ دو شب پیش تعدادی از رفقای

زانوھایش . برای ھمین بود کھ بی تاب بود و عجلھ داشت. خداحافظی آمده بود
سرش را . صندلی نشست اش را بھ لبھ میز تکیھ داد و آرام روی دست. سست شد

. پرستو در را بست و بھ طرف او رفت. گرفت و بفکر فرو رفت  میان دو دست
 .اش قرمز بود چشمان

تونی  چطور می. خواستی؟ رفت کھ دیگھ برنگرده خوشحال شدی؟ ھمینو می"
 ."رم اگھ نری خودم می. اش این جا ساکت بشینی؟ پا شو برو دنبال
 :علی صدایش کرد. کندبطرف اتاق رفت کھ لباس عوض 

ھاش نشدی؟ اومده  متوجھ لباس. کاری از دست ما ساختھ نیست. فایده نداره"
امیدوارم قبل از این کھ گیر بیفتھ، از . رفت کھ مخفی بشھ. بود خدا حافظی کنھ

 ."ایران بره
 "شھ این جا مخفی بشھ؟ فھمم چی میگی، مگھ نمی یعنی چی نمی"
اگھ . ون چیزی نگو، تا دو باره ازش خبر بگیریمج بھ آقا. شھ معلومھ کھ نمی"

اگھ اومد ھر چھ پول . کنم مقداری تھیھ کنم منم سعی می. پول داری دم دست بذار
فردا با . امیدوارم بتونھ خودشو نجات بده. شھ اش می الزم. تو خونھ بود، بھش بده
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و پا اش دست  کنم ببینم شاید بشھ امکانی برای خارج کردن ھا صحبت می بچھ
 ."کنم

 :پرستو روی صندلی نشست و زار زد
کشنش؟ مثل اونای دیگھ؟ تقصیر تو بود،  اگھ بگیرنش چی؟ یعنی می. رفت"

گفتی، تا ظلم ھست مبارزه  اش می تو بودی کھ ھمھ. تو بودی کھ بھش کتاب دادی
حاال . غیرت باشھ زمینی بی گفتی آدم نباید مثل سیب تو بودی کھ می. ھم ھست

حاال جواب . کنی و دختره بیچاره تو َحَچل انداختی ی از اینا دفاع میخودت دار
 "ات ُخنک شد؟ دی؟ خوب شد؟ دل جونو چی می عزیز

سرش . شنید علی فقط صدای او را می. زد کرد و حرف می پرستو ھق ھق می
 .ھزار و یک فکر بھ مغزش خطور کرده بود. مثل پتک سنگین بود

 "شھ؟ اگھ گیر بیفتھ، چی می"
گرچھ باور آن . کنند شایع بود کھ بھ دختران باکره قبل از اعدام تجاوز می

 .برایش دشوار بود
ھا این طوری رفتار کنھ؟ شایعھ ضد  شھ حکومت انقالبی با زندانی مگھ می"

 ."انقالبھ
عصبانی . گفت اش حرف و حدیث دیگری را بھ او می اش و احساس ولی تھ دل

 .سر پرستو فریاد زد. فریاد زد. ند و زدخواست فریاد بز اش می بود، دل
 ."بسھ دیگھ. ام کردی تونی ساکت باشی؟ آروم بگیر خفھ می"

با خشم . پرستو برای یک لحظھ ساکت شد. زد این اولین بار بود کھ داد می
 :تعجب کرد. العمل خشنی را نداشت انتظار چنان عکس. اش کرد نگاه
چی گفتم کھ این طوری عصبانی  قدر کم جنبھ است؟ مگھ من یعنی علی این"
 "شد؟

ساکت شد و بعد از . شناخت، حداقل در رویاھایش علی را طور دیگری می
  .چند لحظھ بھ اتاق خواب پناه برد
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 واقعیت 

ھای خشک و  برگ. کرد پائیز بود و طبیعت تھران آرام آرام لباس عوض می
ای بھ  و زرد و قھوهسبز   تنوع رنگ. ھا را پوشانده بود رنگ باختھ سطح خیابان

آلود و خستھ از جنگ تحمل  ولی تھران غبار. ھا زیبائی خاصی داده بود خیابان
با . سودای تک رنگی در سر داشت. چند رنگی نداشت، از آن بیزار بود

کرد کھ در  خشکاند و رھا می ھای سبز را با نسیم سرد پاییز می بیرحمی برگ
ھای ابر در گنبد نیلگون  لکھ. ندھای رھگذران ُخرد ک زیر سنگینی پاشنھ

پرندگان فوج فوج تھران را ترک . رفتند آمدند و می سرگردان بودند، می
 .داد نسیم سرد پائیز خبر از زمستانی سرد و تاریک می. کردند می

. پنجره را گشود و سرش را بیرون برد. پرستو تازه از خواب بیدار شده بود
از دورانی کھ تنھا در . ی از کودکیعادت. کار ھر روزش بود. عادت داشت

نگاھی . شد ھا خیره می نشست و بھ رھگذرھا و پرواز پرنده چارچوب پنجره می
شروع بھ . کردند فوجی پرنده بسمت جنوب پرواز می. ابری کرد بھ آسمان نیمھ

سھ بار از . خورد با ھر تغییر مسیر جزئی شمارش بھم می. ھا کرد شمردن آن
ھا  با پرنده. سردش شد. اش نشست سرد پائیزی بھ تن باد. اول شروع کرد

پنجره را بست و مشغول . خداحافظی کرد و سفری خوش برایشان آرزو کرد
ای بین آنھا بود،  قرارداد نانوشتھ. علی ھنوز خواب بود. آماده کردن صبحانھ شد

ر خوابید و دیر ھم از خواب بیدا علی دیر می. آماده کردن صبحانھ وظیفھ او بود
ماند کھ فیلم و یا سریال  خوابید، تنھا زمانی بیدار می پرستو زود می. شد می

کلی گفتنی داشت . شب قبل علی دیر آمده بود. کرد اش را جلب می خاصی توجھ
. اش بھم خورده بود دیروز دو بار حال. خواست برای او تعریف کند کھ می
کھ در صف بودند زنانی . مرغ بود بار در صف گوشت و مرغ و تخم اولین
ھای  خودش فکر کرده بود کھ ضعیف شده، ولی یکی از خانم. اش کردند کمک

 :اش گفتھ بود مسن آھستھ زیر گوش
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 ."مبارک باشھ، ضرر نداره اگھ بری یھ آزمایش بدی"
 .پرستو با تعجب نگاھش کرده بود

 "منظورتون چیھ؟"
 :زن با خنده از او پرسید

 "بچھ اولتھ؟"
سھ ساعتھ کھ تو صف . ام فقط کمی خستھ. این خبرا نیستنھ مادرجان از "

اش  علت. ُمردم از بس از این صف بھ اون صف برم. یخچال خالیھ. وایستادم
 "دونم تا کی باید اینطوری زندگی کنیم؟ نمی. ای اینھ، نھ چیز دیگھ

 :تر ایستاده بود، جواب داده بود زنی کھ کمی عقب
تو روسیھ ھفتاد سالھ کھ مردم دارن با کوپن . اولشھتازه . مگھ قراره تموم بشھ"

اش در  ھرکی جیک. اش ھم باقیھ و نیم تازه دولت اونا یھ غورت. کنن زندگی می
کنھ یھ راست  اش سوار قطارش می ده دست بیاید، یھ بلیط یھ سره می

ما ھم . خوب اونا ھم انقالب مستضعفی کردن دیگھ. اش سیبری فرستن می
 ."نوش جونمون. مخودمون خواستی

 :خانمی مسن کھ لباسی سیاه بھ تن داشت، با غیض بھ او نگاه کرده و گفتھ بود
بینی کھ ضد انقالب چطوری داره ھر روز یھ علم  تازه مگھ نمی. جنگھ خانم"

. صدر ھم بھش اضافھ شدن ندازه؟ صدام کم بود حاال منافقین و بنی شنگھ راه می
دن، اونوقت شما از چند دقیقھ منتظر  میھای ما دارن تو جبھھ جون  جوون

ھنوز کفن . اشونو ِبکنھ خدا ریشھ. موندن تو صف جیغ و داد راه انداختید
بینھ چارتا آدم شکم  آره وقتی می  مى  آدم شاخ در. ھای خواھرم خشک نشده جوون

اتون  انصاف. بازی در میارن سیر این طور دارن واسھ یھ خورده معطلی ُکولی
بینید کھ ھمھ مارو تحریم کردن؟ چاره چیھ، باید کمی تحمل  نمی کجاست؟ مگھ

 ."داشتھ باشیم
 :زن اولی جواب داد
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دوتا مرغ و یھ شونھ . تا بچھ قد و نیم قد دارم پنج. جون کدوم شکم سیر خانم"
اش باید با  بقیھ. شھ گیرم ده روزه تموم می مرغ و دو کیلو گوشت کھ می تخم

ات خانم  قربون دھن. دون گوشت شکم شونو سیر کنمخوراک لوبیا و عدس پلو ب
مستضعفین کھ . رسھ اشون از صد جا می شکم سیر مال اونائی کھ سھمیھ. جون

 ."شکم سیر ندارن
بھ پرستو کمک   چند زن. صف تکان خورد. ھای کوپن را اعالم کردند شماره

ھای  فطر. خستھ بود. ولی بدش ھم نیامد. شرمنده شد. کردند کھ جلوتر برود
وقتی خوب فکر کرد یادش آمد کھ عادت . اش بھم خورد عصر باز حال

 :اش گذاشت و با لبخند گفت اش را روی شکم دست. اش عقب افتاده ماھانھ
ھم وقت بود کھ تو انتخاب کردی؟  ولی این. سالم کوچولو، خوش اومدی"
رار یھ عده ھم دارن ف. گیرن رو می دونی کھ یھ عده دونی کھ جنگھ؟ می می
بذار . ام ولی نترس خودم مواظبت. شن ھا ھم تو جنگ کشتھ می و خیلی. کنن می

 ."بابایی بیاد کھ براش تعریف کنم
 .خوابش گرفت و رفت خوابید. ھرچھ منتظر ماند علی نیامد

ات  برادر مکتبی توبیخ. شھ داره دیرت می. جون پاشو دیگھ آقا، علی علی"
 ."کنھ ھا می

ھایش را  علی غلتی زد و چشم. وھای او را نوازش کردکنارش دراز کشید و م
 .باز کرد

 " ساعت چنده؟"
تونی از خواب  آئی صبح نمی شب دیر می. شش و ربع، پاشو دیگھ تنبل خان"

 ."بیدار شی
 . او را گرفت و کشید  علی با دو انگشت نوک دماغ

 ." س ا صبحونھ آماده. پاشو. آخ، نکن دیگھ"
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اش را شست و مسواک  ھمیشگی با سھ شماره صورتبلند شد و طبق عادت 
اش را اصالح  ریش. پوشید بھ آشپزخانھ رفت اش را می زد و در حالی کھ پیراھن

. اش جمع بود حواس. کرد ھا بود کھ دیگر ھر روز اصالح نمی مدت. نکرد
ھمیشھ . بست اش را تا آخر می ھای پیراھن دگمھ. خواست جلب توجھ کند نمی

 . پوشید بلند می پیراھن آستین
تنھا دل خوشی و . تاب بود، شروع بھ صحبت کرد پرستو کھ از شب قبل بی

از وقتی کھ . دانست علی ھم خوب می. اش حرف زدن برای علی بود سرگرمی
علی . کند  اش زده بود، پرستو کس دیگری نداشت کھ با او درد دل آبجی غیب
ھای او گوش  ا دقت بھ حرفکرد ب علی ھم ھمیشھ سعی می. اش بود تنھا مونس

بین  نکتھ. کرد خوب و با حرارت تعریف می. برد از حرف زدن او لذت می. کند
ھا، تا  از صف برای او حرف زد و از گفتگو با زن. بود و شم تیز و قوی داشت

 .رسید بھ خودش
 " شد؟ دونی دیروز چی می"
 " نھ از کجا بدونم؟"
ھمین باعث شد کھ . م کمک کردنھا بھ خانوم. ام تو صف بھم خورد حال"

بعدش ! گم، بچھ اولتھ ام گفت، تبریک می یھ خانم مسن تو گوش. زودتر بیام خونھ
ام بھم  عصری ھم دو باره حال. ھم گفت ضرر نداره اگھ برم یھ آزمایش بدم

اول فکر کردم بھ خاطر . ام عقب افتاده دونستم عادت ماھانھ می. خورد
 ."حساب کردم، فھمیدم کھ باید حاملھ باشمایھ، ولی خوب کھ  خستگی

ھمیشھ اولین . عادت داشت. اش بھ چشمان علی ُزل زد با تمام شدن جملھ
دانست کھ احساس واقعی علی در  خوب می. العمل علی برای او مھم بود عکس

ای؟ ھمچی قراری  حاملھ! چی. "علی یراق شد. ھمان اولین واکنش اوست
 ."برو آزمایش بده. شده عالیھ ولی باشھ حاال کھ. نداشتیم
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بار پشت گردن او را  از جا بلند شد وپرستو را از پشت بغل کرد و دو سھ
 .بوسید

 ."باید جشن بگیریم. امروز زود میام"
شلوار لی را ھم از . پوشید کاپشن نمی. لباس پوشید و از خانھ بیرون رفت

ُدکلن نمی. ھا پیش کنار گذاشتھ بود مدت ای دو بار  را ھفتھاش  زد و صورت ا
ای دست  خواست بھانھ اش نمی اصًال دل. جانب احتیاط را داشت. کرد اصالح می

 :بھ قول خودش. عناصر افراطِی اداره بدھد
اش را بزند و بھ پیشبرد و تحقق  حاضر بود چادر سر کند کھ بتواند حرف"

 ."ھای مردمی انقالب کمک کند آماج
مغرب طلوع کرده بود و گرمای مطبوع  ولی گویا آن روز آفتاب بخت او از

 .بیشتر، آن ھم از زبان پرستو احساس نکرد  آن را تنھا چند لحظھ
اولین جرعھ چای از گلویش پائین نرفتھ بود کھ یکی از ھمکارانش بھ او 

 :گر از او پرسید با نگاھی پرسش. اطالع داد کھ رئیس او را احضار کرده است
 "چکار داره؟"

ای با او نداشت، سرش را برگرداند و با  رابطھ چندان حسنھھمکارش کھ 
 ."چیزی بھ من نگفت. دونم نمی: "میلی پاسخ داد بی

ای بود کھ بتازگی مسئولیت اداره مخابرات را بھ او  سالھ ٢٨رئیس جدید جوان 
شایع بود کھ در زمان شاه مدت کوتاھی در ارتباط با پخش . سپرده بودند

قبل از انقالب در بازار کار . گویا دیپلم ھم نداشت. زندان بودهھای آقا  اعالمیھ
ھر دین و مذھبی بجز . رحم نداشت. العاده مذھبی و متعصب بود فوق. کرد می

بھ قول . دانست شیعھ اثناعشری و اسالم ناب محمدی را مردود و گمراه کننده می
 :ودندمعاونین و مشاورنیش کھ یک شبھ در رکاب او وارد اداره شده ب

 ."یھ برادر مکتبی دبشھ"
 :از ھمان روز اول گربھ را دم حجلھ کشت و ُرک و راست گفت
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بنابراین مستخدمین و . ھای حیاتی انقالب اسالمیھ مخابرات یکی از شریان"
ً منطبق با اھداف و آماج ھای انقالب و  مسئولین و فرھنگ آن باید کامال

. صر اجرائی آن را باید پاالیش کردسیستم اداری و عنا. رھنمودھای امام باشند
در غیر این صورت عناصر شیطان بزرگ و سرسپردگان شرق و غرب 

. تونن با نفوذ در آن اطالعات مھمی را در اختیار دشمن بذارن براحتی می
 ."ی طاغوت تموم شده دوره

. دستی بھ موھایش کشید. اش را بست اش را پوشید و دگمھ پیراھن علی کُت
 :ی ایستاد و فکر کردا برای لحظھ

ً سابقھ. تونھ باشھ؟ ترفیع نیست چی می" این . ی منو بھش گزارش کردن حتما
ً اونجا بوده و تا تونستھ دُم تکون . کاری ازش برمیاد  مردک حرامزاده ھر حتما
روژ و باکارا  پدر تا قبل از انقالب ھر شب کاباره مولن بی. داده و بدگوئی کرده

. اش بشھ  اش نزدیک میز تونست از بوی گند دھن نمیھا ھیچکی  بود، و صبح
گردونھ، قرآن رو میزش گذاشتھ و وااسالما سر  حاال ریش گذاشتھ و تسبیح می

 ."داده
 :ای بھ ذھن اش ھجوم آورد فکر آزار دھنده

 ."پاک سازی"
ی پیش دو نفر از ھمکاران او را احضار و بھ آنھا اطالع داده بود  رئیس ھفتھ
در آنجا حکم تعلیق از خدمت را کف دست . کارگزینی معرفی کنند  ھکھ خود را ب

در . رفت اولین بار بود کھ بعد از انقالب بھ اتاق رئیس می. ھا گذاشتھ بودند آن
 :ی التی گفت صدای جوانی با لھجھ. زد

 ."هللا بسم. در بازه"
. اولین چیزی کھ نظرش را جلب کرد، درھم ریختگی دفتر بود. وارد اتاق شد

رئیس صندلی میز تحریرش را بھ کنار میز کوچکی کھ . شد شتر با بارش گم می
چھار صندلی کوچک مخصوص . در وسط اتاق قرار داشت منتقل کرده بود
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صندلی رئیس در میان چھار صندلی چون . ارباب رجوع اطراف میز بودند
این  کھ قصد رئیس از انتقال آن صندلی مثل این. کرد چشم کوری خودنمائی می

میز . تر بنظر برسد بود کھ موقع گفت و گو موضع برتری داشتھ باشد، و بلند
عکس شاه سرنگون شده جای خود را . دفتر پوشیده از پوشھ و کاغذ و کتاب بود

ھای  چند پوستر از قربانیان جنگ ھمراه با شعار. بھ شمایل مبارک امام داده بود
بوی َگنِد عرق بدن ھمراه با بوی تند . دانقالبی بھ دیوارھای اتاق چسبانده شده بو

ً کوتاھی داشت، . سیگار فضای اتاق را پُر کرده بود رئیس جدید کھ قد نسبتا
پیراھن سبز پاسدارھا بھ تن داشت و در کنار پنجره، در حالی کھ بھ حیاط اداره 

حداقل . اش کثیف بود اش چروک و یقھ پیراھن. کشید خیره شده بود، سیگار می
شلواری خاکستری بھ پا داشت کھ کمربندی . ای بود کھ حمام نرفتھ بود یک ھفتھ

. اش نگاه داشتھ بود کھ مانع از پائین آمدن آن شود محکم آن را روی شکم
اش نشان از عالقھ زیادش  اش، قطر کمر و شکم گرد و قلمبھ علیرغم جوان بودن

اند و نگاھی بھ با وارد شدن علی بھ اتاق، روی خود را برگرد . بھ غذا داشت
 :اش در مقابل او ایستاده بود انداخت و گفت علی کھ با قامت بلند و تراشیده

 "خوری؟ چای می. بشین بشین. پس علی شمائید"
منتظر پاسخ علی نماند و با صدائی کھ معلوم بود صدای خودش نیست و سعی 

ً فریاد زد اش را بھ داشت با کلفت کردن آن قدرت  :رخ بکشد، تقریبا
 ."دوتا چای بیار"

رئیس پُکی بھ سیگار زد و شروع بھ . خانھ نشستھ بود مثل این کھ در قھوه
 :صحبت کرد

کنھ با  استکبار جھانی فکر می. و تحریم کردن دونی مملکت طور کھ می ھمین"
ولی غافل از اینھ کھ . تونھ اراده مردم شھید پرور ما رو ضعیف کنھ این کار می
با چنگ و دندون داره از کشور اسالمی و انقالب دفاع  هللا بیداره و امت حزب

ُمت مسلمون تو ھمھ جبھھ. کنھ می من خودم تا حاال سھ بار جبھھ . ھاست جھاد ما ا
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حاال ھم ما رو این جا گذاشتن کھ تو . ام نشد رفتم، ولی سعادت شھید شدن نصیب
این جا دشمن . تره دونی جنگیدن تو این جبھھ خیلی سخت می. این جبھھ بجنگیم

اونجا تانک و . تو جبھھ دشمن رو بروتھ. خودشو پشت ھزار نقاب قایم کرده
القصھ . دونی کھ چطوری باید با اونا رو برو بشی و نفربر و مسلسلھ و می توپ

ذارن خون شھداشون پای مال بشھ، و یھ عده  این کھ این مردم خون دادن و نمی
رو  ما ھمھ. اونا خنجر بزننتو لباس دوست و ریش گذاشتن از پشت بھ 

ً معتقد بھ شریعت و نظامھ و کی منتظر  خوب می. شناسیم می دونیم کی واقعا
آدم خوبی . رو خوندم من پرونده و سابقھ شما. فرصتھ کھ بموقع بھ ما خنجر بزنھ

رو کھ انتخاب کردی با شعار نھ شرقی نھ غربی  ھستی ولی راستش راھی
و ھمچین جای حساسی اونم تو این شرایط جنگی وجود شما ت. انقالب در تضاده

تشریف ببرید کارگزینی، . شما بھتره بھ فکر یھ شغل دیگھ باشید. جایز نیست
 . "رو حاضر کردن برادرا حکم شما

علی عرق . زد کھ جائی برای چانھ زدن و بحث نبود رئیس طوری حرف 
کمی این پا و آن  .خواست بھ این راحتی اتاق رئیس را ترک کند اش نمی دل. کرد

 :پا کرد و شروع بھ صحبت کرد
این انقالب مال ھمھ مردمھ، بعالوه من ھیچ . حل درستیھ کنید این راه فکر می"

اونائی ھم کھ پیش . ھای مردمی انقالب ندارم عقیده خاصی بجز دفاع از آماج
 اند کھ نون بھ نرخ روز اینا اونائی. شما بدگوئی کردن دوستای انقالب نیستند

ً ھم سن ھستیم. خورن می کھ ھفده ھیجده سالم بود  من از موقعی. من و شما تقریبا
تمام امیدم این بود کھ حکومت استبدادی سرنگون بشھ . بر علیھ شاه مبارزه کردم

حاال شما دارید منو بعنوان دشمن انقالب از کار . و کشور ما روی آزادی ببینھ
مونو در راه مبارزه  زندگی. ب ھستیمما دوستداران این انقال. کنید بیکار می

کنید با این  فکر می. کنید رو اخراج می حاال چطور شده کھ شما ما. صرف کردیم
ھای معتقدی مثل من راه برای  کنید؟ با رفتن آدم کار با استکبار مبارزه می
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چند سالھ کھ با شرافت و پشتکار تو این اداره کار . شھ ھای چاپلوس باز می آدم
رئیس کھ انتظار اعتراض علی را نداشت، صحبت او را قطع کرد و  ."کردم

. ھائی کرد کھ معلوم بود حفظ کرده ھای بی مایھ و تکرار جملھ شروع بھ لفاظی
 :در پایان چون جوابی نداشت صدایش را ُکلفت کرد و گفت

این . عالمھ کار سرم ریختھ یھ. برو آقاجون، برو آقاجون مزاحم کارم نشو"
. و جای دیگھ حوالھ کنھ خدا روزیت. مال آدمای مکتیبھ، قربونت برمانقالب 

و گرفتھ بودید از ھر تیر برق  اگھ شماھا قدرت. اید شانس آوردین کھ تا حاال زنده
فرستادین  رو می کردید و یا مثل برادرای بزرگتون ما یھ روحانی آویزون می

 ."برو جانم وقت ندارم. سیبری
ھمھ چیز از قبل آماده . بقیھ کارھا با سرعت پیش رفت. علی از دفتر خارج شد

آبدارچی اداره در راھرو در چارچوب در ایستاده بود، جائی کھ کسی او را . بود
 :دید، جلو آمد و آھستھ گفت نمی
کی . ھیچی سرجای خودش نیست. آقا خیلی متأسقم، زمونھ عوض شده علی"

، اگھ کسی تو این اداره لیاقت خدا بھ سر شاھده. کرد کھ این طوری بشھ فکر می
کردن، امروز  اونائی کھ تا دیروز کاسھ لیسی می. رئیسی داشتھ باشھ، فقط شمائید

خدا پشت و . گیرن کاره شدن و دارن از شما انتقام می رنگ عوض کردن و ھمھ
 ."مونن آدمای خوبی مثل شما ھیچوقت تو زندگی در نمی. پناھت باشھ

 :و گفت اش کرد علی با لبخند نگاه
. اینم یھ امتحانھ، باید پس داد. زندگی باال و پائین داره. شھ چی درست می ھمھ"

 ."ممنونم خدا حافظ
کمتر اتفاق افتاده بود کھ در آن . احساس غریبی داشت. از اداره بیرون آمد

اش زده،  فکر کرد سری بھ رفیق مسئول. ساعت از روز در خیابان پرسھ بزند
ً راھنمائی. رداو را در جریان بگذا تصمیم گرفت بھ پرستو . اش خواھد کرد قطعا

 .قرار بود آن روز جشن بگیرند. نگوید
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 ."گیریم باشھ حاال کھ این طوره جشن می"
 .زد رفت و با خود حرف می راه می

کنیم؟ رفقای ما دارن با جون و دل  چرا این طوری شده؟ نکنھ داریم اشتباه می"
کنن، ولی ما باور داریم کھ  رو تُف و لعنت می ماھمھ . کنن از انقالب دفاع می

شھ؟ چند سال از انقالب گذشتھ، ولی ھیچی تغییر  مگھ می. راھمون درستھ
 ."تر ھم شده نکرده، بر عکس وضع خراب

در کنار جوی آب، . مسیرش بھ سمت دانشگاه بود. زد بی ھدف پرسھ می
تیتر درشت آن از پس . بودصفحھ اول روزنامھ کیھان ماه پیش روی زمین افتاده 

 .اش فرو رفت ھای ِگل و خاک چون نیشتری بھ چشم لکھ
 ."مھاجم مسلح و عامل کشتار مردم ٢٣اعدام انقالبی "

ی سعید سلطانپور بعد از تیرباران دیده  در سمت چپ صفحھ تصویر نیم تنھ
 :فتبا خود گ. مکثی کرد و بھ عکس خیره شد. اش بود آثار گلولھ بر سینھ. شد می
این . سلطانپور کھ مھاجم مسلح نبود. کنن کارو می یعنی با ما ھم ھمین"

اختیار شعر او را زیر لب زمزمھ  بی. دستگیر کردن  رو کھ شب عروسی بیچاره
 :کرد
 .با کشورم چھ رفتھ است"

 .با کشورم چھ رفتھ است
 با کشورم چھ رفتھ است

 .ھا از شبنم و شقایق سرشارند کھ زندان
 گان شھیدان، انبوه ابرھای پریشان سوگوارو بازماند

 .بارند ھای سوختھ می لھ در سوگ ال
 با کشورم چھ رفتھ است

 .ھا ھنوز سوگوارند کھ گل
 با شور گردباد آنک
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 ."چرخم زار بادیھ می تر از گردباد در خاک منم کھ تفتھ
ای  ھا، برای لحظھ ھای سخنرانی در انجمن گوتھ و شور و امید آن شب یاد شب

ی تبرباران شده  عکس نیم تنھ. ای بود ولی تنھا لحظھ. او قوت قلب داد  بھ
. ھای او ظاھر شد کنان در جلو چشم سلطانپور، بجرم ناکرده، بار دیگر رقص

زده کھ تا چندی پیش سرشار از سبزی و سر زندگی  ھای خشک خزان برگ
ھا را  آب آن آلود جوی سپرده بودند؛ بودند بھ زور و جور طبیعت تن بھ آب گل

رو  ھای خشک و رنگ باختھ کف پیاده فرشی از برگ. برد غلت زنان با خود می
 :ھا کرد؛ با خود گفت نگاھی بھ برگ. را پوشانده بود

باید زمستون سختی در . ریزانھ فصل برگ. بھار و تابستون چھ زود گذشت"
و سر تونیم زمستون با این ھمھ فشار، بدبختی و مصیبت جنگ می. راه باشھ

 "کنیم؟
ھای  دکمھ. اش را خشک کرده بود باد خزان عرق. سوز سرما را احساس کرد

تر قدم بردارد؛  سعی کرد سریع. ھا را در جیب فرو برد اش را بست و دست کُت
گویی قشون چنگیز بھ . ای برپا بود معرکھ. بھ جلوی دانشگاه رسید. توان نداشت

رو توسط گروھی  پیاده.  کردند دیکتھ میضیافت آمده بودند و یاساھا را بھ مردم 
ُُرق شده بود  ."جنبونیم کنیم، جنبشی می چپی راست می"فریاد، . جوان ریشو ق

فضای خیابان را پُر ." خشم امام خلخالیھ.... " "هللا رھبر فقط حزب فقط حزب"
ی جلوی دانشگاه کھ تا چند ماه پیش محل فروش انواع و اقسام  رو  پیاده. کرده بود

ھای  میزھای فروش کتاب. ماند ھای اشغالی فلسطین را می شریھ بود، سرزمینن
سفید یکی پس از دیگری با لگد برادران مسلح بھ قمھ و زنجیر و کلت کمری در 

 .شدند جوی آب سرنگون می
 ."جنبونیم جنبشی می. کنیم چپی راست می"

تابفروش جمع زدند در مقابل بساط یک ک چند برادر جوان در حالیکھ فریاد می
 .شده بودند
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 ."تو تو خواب ببینی ھمچین راستت بکنیم کھ ننھ! چپی ھستی؟ آره"
. با تمام شدن این جملھ یکی از برادران مکتبی متعھد با لگد زیر میز زد

ھا روی آن چیده شده بود، بلند کرد و  دیگری برزنت سبز رنگی را کھ کتاب
 :فریاد کشید جوان دیگری. ھا را روانھ جوی آب کرد کتاب
 ."نجسھ بابا، باید بندازیشون تو آب تا پاک شن"

 :با عصبانیت گفت. جوان صاحب بساط اعتراض کرد
کجای اسالم نوشتھ کھ مردمو باید از نون خوردن . برین چرا نون مردمو می"

حیا . دارین جا ھم دست از سرمون برنمی از کار بیکارمون کردین، این. انداخت
 ."ھم چیز خوبیھ

اش تمام نشده بود کھ یکی از برادران، کھ گویا آتش بیار معرکھ بود،  جملھ
 .اش خواباند گوش  سیلی محکمی زیر

 ."ناموسی؟ زبونت ھم درازه مردکھ این نون خوردنھ یا تبلیغ کفر و بی"
کرد با تمام نیرو ساق پای او را  برادر دیگری کھ بیشتر احساس مسئولیت می

 :بقیھ اصحاب خشم امام فریاد زدند. با زنجیری نشانھ رفت
 ."تکبیر"
 ."خشم امام خلخالیھ. خشم امام خلخالیھ. اکبر اکبر، هللا هللا"

و بھ طرف میز بعدی کھ صاحب آن با عجلھ در حال جمع کردن بساط خود 
اش جاری شده بود، در  ی لب جوان کتابفروش کھ خون از گوشھ. بود راه افتادند

ھا کرد؛  کرد، شروع بھ جمع کردن کتاب را پاک میحالی کھ با یک دست خون 
 :زد با خود حرف می

 ."مغز فاالنژھای بی. اصحاب جھل"
ً ھمراه آن یکی از . ھا در حرکت بود، در کنار میز بعدی ایستاد علی کھ تقریبا

 :برادران نگاھی بھ قیافھ او انداخت و با تمسخر گفت
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یا شاید . ھ تو ھم چپ و چولینکن. کنی احساس ھمدردی می! چیھ، از رفقاست"
 ."حتما قبال سبیل و عینک ھم داشتی. منافق

 :علی سرش را پائین انداخت و بھ آرامی گفت
 ."ترم نھ برادر من از خط کش ھم راست"

ھا و  فروش  خودش را در غوغای دست. جای ایستادن نبود. براه خود ادامھ داد
کتابفروش ھنوز در جلوی آلود جوان  صورت خون. ازدحام مردم گم کرد

ً دل. اش بود چشم ھوا . خواست کھ پایش بھ کمیتھ کشیده شود اش نمی بعالوه اصال
دو ماشین گشت . بود" خشم امام"گرفتند سر و کارش با  ھرکس را می. پس بود

دانست کھ این بخشی از  خوب می. در چند متری اوضاع را زیر نظر داشتند
" خشم امام"ھای مختلف برای  سر بھ بھانھ خود ھای انقالب فرھنگی است و دستھ

شد، شب  اش می سعادت زیارت خشم امام نصیب ھرکس کھ  . کنند طعمھ جمع می
رفیق از دیدن او . راست بھ سراغ رفیق مسئول رفت یک. آورد را بھ روز نمی

 .جا خورد
 ”چی شده، بدون قرار قبلی اومدی؟"
پا از اداره  از چند سال کار با یھ تیبعد . راستش اینھ کھ از کار بیکار شدم"

 ."اومدم کھ با شما مشورت کنم. بیرونم کردن
 :زد نگاھی بھ علی کرد و گفت رفیق مسئول در حالی کھ سیگاری آتش می

. اوضاع ملتھبھ. شھ باالخره کاری برات پیدا می. این کھ ناراحتی نداره"
چندتا از این . ندهجا کشو روی نیروھای باصطالح انقالبی کارو بھ این چپ

معلومھ کھ انقالب و . ھا با انقالب در افتادن و اعالم جنگ کردن گروھک
شھ ھمین  مگھ می. ایھ حساب ساده. کنن نیروھای مدافع آن از خودشون دفاع می

ھا تو خیابون  طوری وایستاد و روز روشن شاھد رژه میلیشیای مسلح این جریان
جوون مدافع انقالب خودسرانھ دست بھ یھ ایھ کھ بعضی نیروھای   طبیعی. بود

ً تموم . ات قرص باشھ دل. سری کارھای نسنجیده بزنن این یھ بحرانھ کھ قطعا
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چاره چیھ؟ . گرچھ ممکنھ ھزینھ سنگینی داشتھ باشھ و یھ عده ھم فدا بشن. شھ می
ھا حاضر نیستن  لیبرال. کنن ھر دو طرف دارن اشتباه می. ست نبرد کھ بر کھ 

خوب حاال بگو ببینم . کنن سختی می دارن جون. رو ترک کنن صحنھبراحتی 
ً کاری  جان؟ من می خوای چیکار کنی رفیق می تونم با رفقا صحبت کنم، اونا حتما

حیفھ کھ نیروت صرف . ای مثل تو کمھ کادرھای با تجربھ. برات دارن
 ."کنم چند روز صبر کن خودم خبرت می. کاری بشھ ُخرده

 :اش نداشت، مکثی کرد و گفت از مسئول علی کھ دل خوشی
دونی چرا منو اخراج کردن؟  می. ھاست تر از این ولی رفیق اوضاع خراب"

ً بخاطر وابستگی سیاسی منظورم اینھ کھ بحث انقالب و ضد انقالب . ام دقیقا
بخش . خودی کردنھ طلبی و خودی و غیر بحث شدت گرفتن انحصار. نیست

ً اعت زیادی از این قادی بھ حضور و حقوق نیروھائی بجز خودشون ھا اصال
سر نیستن؛ بلکھ از  رسھ کھ نیروھای خودسر، ھمچین ھم خود بنظر می. ندارن

حرکت . رو برای جارو کردن ھمھ آماده کنن شن کھ زمینھ باال سازماندھی می
ً اونارو اسکورت  پاترول. اونا حساب شده اس، خودجوش نیست ھای گشت تقریبا

گفت؟ ُرک و بی پرده گفت، انقالب مال بچھ   ونی رئیس من چید می. کنن می
جائی واسھ شماھا وابستگان شرق . مال اونائیھ کھ مکتبی ھستن. مسلموناست
. اش ھم حرف مفتھ بقیھ. اشونو برای اسالم دادن جوونای ما خون. وجود نداره

 ."اید ندهشانس آوردید کھ ھنوز ز. تو جای دیگھ حوالھ کنھ برو آقاجون خدا روزی
رفیق مسئول کھ چند سالی در خارج کشور زندگی کرده بود و تازه بعد از 

باری از دانش تئوریک بھ کشور بازگشتھ بود، در حالی کھ بھ  انقالب با کولھ
 : چشمان علی خیره شده بود گفت

...    خونی؟ نکنھ تو ھم بھ تبلیغات بی بی سی و ھا را نمی مگھ پرسش و پاسخ"
و با دید  مسائل. لوح نباش  جان ساده و موج گرفتھ شدی؟ رفیقدی  گوش می

موضع ضدامپریالیستی خط امام خط . رو ببین روندھای کلی. تری نگاه کن وسیع
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ای کھ انقالب ما بھ منافع  ضربھ. ده و نشون می سرخیھ کھ روند اصلی انقالب
انقالبھ و ھای این  استراتژیک امپریالیسم در منطقھ زده، تنھا یکی از خصلت

ای در  اش جایگاه ویژه دقیقا بھ این اعتباره کھ انقالب ایران و رھبری داھیانھ
حرکت انقالب . المللی پیدا کرده ی بین جبھھ نیروھای ضد امپریالیستم در عرصھ

از . یاد ولی روند اصلی اون رو بھ باالست ره، پائین می باال می. گونھ است موج
ھا طول کشید تا  سال. اش قضاوت کرد و در باره و دید این منظر باید انقالب

. ھا بود تازه اونجا رھبری دست بلشویک. انقالب اکتبر تونست خودشو تثبیت کنھ
و بر پیشونی  طبقھ کارگر موفق شده بود ُمھر خودش ١٩١٧یعنی از ھمان اکتبر 

 ھا طول کشید کھ انقالب اتیوپی سال. رو در دست بگیره انقالب بزنھ و ھژمونی
و در درون اردوگاه سوسیالیزم  و پیدا کنھ و متحدین و دوستاش تونست راھش

جنگ و محاصره اقتصادی کشورھای غربی . تانزانیا ھم ھمین طور. ببینھ
رو در روند پیشروی و تعمیق انقالب بوجود آورده، معھذا  مشکالت زیادی

اش دفاع ره و از دستآوردھ بینی کھ انقالب با عزمی راسخ داره جلو می می
ی ملی بشیم و تنھا مشکالت موجود  ھر آینھ کھ اسیر منافع تنگ نظرانھ. کنھ می

ً ناامید و دل جامعھ . شیم سرد می رو ببینیم و بھ علل واقعی اونا توجھ نکنیم، مسلما
و خوب بخون، کلی مطلب تو اونا ھست کھ  ھای رفیق جان پرسش و پاسخ رفیق

ات  ھائی کھ تحت مسئولیت سعی کن در حوزه. گیری ھاتو می مسلما پاسخ سئوال
تر  تونیم بھ محکم از این راه می. و بین رفقا باال ببری ھستن، کینھ از ضد انقالب

 ." شدن پیوندمون با انقالب و تقویت روحیھ انقالبی رفقا کمک کنیم
 : رفیق مسئول چند بیت شعر از طبری را برای او خواند

 " ......  افترا گویان فراوانند"
  ھای قشنگی زد ولی قانع حرف. اش گوش داد ھای رفیق علی با دقت بھ حرف

 : یاد حرف پرستو افتاد. نشد
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گم، اونوقت تو از کوبا و الجزایر برام  ھای طوالنی می من از پا درد و صف"
جان حرف من در مورد باور بخشی از رھبری در  رفیق." "زنی حرف می

ً آ یک نیروی . ھای فردی و اجتماعیھ زادیمورد نیروھای دگراندیش و کال
ً با ھر نوع . تونھ از موضع واپسگرایانھ ضد امپریالیسم باشھ اجتماعی می اینا کال

ھای سازماندھی شده راه افتادن و  بینید کھ دستھ مگھ شما نمی. آزادی مخالف اند
اش مشکوک باشن، زیر  رو کھ سر راھشون باشھ و یا حتی بھ لباس کی دارند ھر

کجای این کارھا . کنن ھای چاقو لت و پار می گیرن و با ضربھ ت و لگد میمش
ھر انقالبی کھ با . انقالبیھ؟ ھیچ حزب و سازمان سیاسی اجازه فعالیت نداره

امروز . کنھ گرد می شھ و عقب خودش آزادی نیاره مسلما پس از مدتی متوقف می
ھای فردی خبریھ  آزادینھ از تحوالت اجتماعی و . ما شاھد چنین روندی ھستیم

ھا توجھ کنیم، و حتی  ما باید بیشتر بھ این نارسائی. ھای اقتصادی و نھ از رفرم
در . گیرنده انتقاد کنیم تر از مسئولین و نھادھای تصمیم الزمھ کھ بیشتر و صریح

رو  شیم با این تفاوت کھ باید منتظر باشیم کھ کی ما غیر این صورت مثل اونا می
کنھ صد در  البتھ من بھ سیاست و خطی کھ رفیق مطرح می. ردارناز سر راه ب

ولی شکل انعکاس و طرح . دونید و خوب می صد باور دارم و خود شما ھم این
و اینھ کھ . بنظر من کار ما شده تأئید کردن. فھمم رو خوب نمی اون در جامعھ
ھا را  بھتر نیست ھمان طور کھ ما در نشریات گروھک. کنھ ابھام ایجاد می

رو ھم ببنیم  خونیم، اونوِر قضیھ ھای پوک و یا چرخ پنجم ضدانقالب می تروپچھ
ِکشھ  رو از جبھھ بیرون می ُکشھ؟ کیھ کھ داره رفقا کیھ کھ داره می. و مطرح کنیم

ً . رو اعالم کنیم و بھ مردم بگیم کنھ؟ خوب اینا و اعدام می بھتر نیست کھ مستقیما
و مورد خطاب قرار بدیم و پاسخ بخوایم؟ شما  رھبری و دولت و شورای انقالب

کنھ کھ ما با یھ دوست و  دونم کھ رھبری ما فکر می کنید؟ من می چی فکر می
ھمراه متعصب و مذھبی سرو کار داریم، ولی یادمون نباید بره کھ ھمین ھمراه 
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ً ھمین ی ما رو از  تونھ ھمھ گن، می طوری باشھ کھ می متعصب، گیرم کھ واقعا
 ."ھای من بد برداشت نکنی امیدوارم کھ از حرف. دم تیغ بگذرونھ

رفیق مسئول کھ ناراحت شده بود سیگار دیگری روشن کرد و پس از پُکی 
 :عمیق شروع بھ صحبت کرد

ای بجز تو شنیده بودم، فکر  ھا رو از زبون ھرکس دیگھ اگر این حرف"
دونم از  شناسم و می رو خوب می ردم بریده و یا جو گیر شده، ولی توک می

تو جزء اون دستھ از رفقائی کھ تحت شرایط . دار ما ھستی کادرھای استخون
ھای  کنم از حرف فکر می. آور دیکتاتوری شاه از جونت مایھ گذاشتی خفقان

ً . ات و اتفاقات بعد کھ شاھد بودی ناراحت شدی امروز رئیس فردا طور  مسلما
کنم  منم با رفقا صحبت می. حاال بھتره بری کمی فکر کنی. کنی ای فکر می دیگھ

ً برو اوضاع زیاد مناسب نیست. کھ شاید کاری برات جور کنم نیروھای . فعال
آزاد کردنشون کلی وقت و . کنن خودسر حتی دوستای انقالبو ھم دستگیر می

ً خداحافظیھ قرار بذاریم واسھ چند رو. گیره نیرو می  ."ز دیگھ، باشھ؟ فعال
از برخورد رفیق مسئول . از رفیق مسئول جدا شد و بھ سمت خانھ راه افتاد

ھمیشھ از موضع باال با . اش بود عادت. رفتار کرد  با او مثل بچھ. دلگیر شد
اش مثل نگاه عاقل  شکل حرف زدن و نوع پاسخ دادن. کرد دیگران برخورد می

اش خود را  بار چند سال زندگی در خارج و دانش تئوریکبھ اعت. اندر سفیھ بود
ای  ھا کمبود و نقیصھ بافی  ولی علی علیرغم ھمھ تئوری. دانست برتر از ھمھ می

علی یقین . داند دید و مطمئن بود کھ خودش ھم آن را می را در شخصیت او می
آن داشت کھ رفیق تجربھ چندانی از کار مخفی در شرایط سخت ندارد و اصول 

ای از فعالیت و کار  ھیچ تجربھ. ھا و رھنمودھای حزبی خوانده را تنھا در کتاب
ھیچ . ھیچ گاه زانوھایش سر یک قرار از ترس نلرزیده. در شرایط سخت ندارد

ھرگز بھ فکرش . اش را ھنگام خداحافظی از جان و دل بغل نکرده وقت رفیق
ھا برای پخش  شب. ا باشدھ ھم خطور نکرده کھ ممکن است این آخرین دیدار آن
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این امکان را نداشتھ کھ بھ . اعالمیھ بھانھ نتراشیده و بھ زنش دروغ نگفتھ
ً براحتی از نگاه نگران او می شد فھمید کھ  چشمان نگران ھمسرش، کھ تقریبا

اش در  ھیچ غروبی موقع ترک خانھ تن. او را باور نکرده، نگاه نکرده   دروغ
در . ھمسرش نسوختھ بود  سھ زدن بر سر صورتتمنای در آغوش گرفتن و بو

بعد از انقالب بھ ایران برگشتھ . ھیچ تظاھراتی قبل از انقالب شرکت نکرده بود
اش  لباس. اش را در خارج از کشور گذرانده بود ھای زندگی و بھترین سال

کھ رفیق دکتر  از این. شد ھمیشھ اطو زده بود و ھیچ وقت اتوبوس سوار نمی
معلوم بود کھ با تمام وجود خود را شایستھ آن . برد کردند لذت می صدایش می

علی از خودبزرگ بینی و اعتماد بنفس، بنظر او غیر زمینی، او . دانست مقام می
بارھا آرزو کرده بود کھ ایکاش . اش بود مسئول. ای نداشت متنفر بود، ولی چاره

بود و سن و سالی داشت، کھ کارگر چاپ  اسماعیل با این. اسماعیل مسئول او بود
شد بھ او اعتماد کرد؛ تکیھ داد و مطمئن بود کھ  می. مثل ستون قرص بود

اش حال  دیدند اولین سئوال ھربار یکدیگر را می. شود ھیچوقت سرت خراب نمی
کوچکترین تغییر و ناراحتی او را از . و احوال پرستو و پدر و مادرش بود

. پرداخت کرد و اول بھ آن می فراموش میخواند، موضوع قرار را  اش می نگاه
اش بوی کاغذ و  تن و لباس. جنس خودش بود. اسماعیل از جنس دیگری بود

اسماعیل با آن شلوار مستعمل و . آمد اش می چقدر از آن بو خوش. داد چاپ می
ساده حرف . داد پیچاند و کش نمی ھا را نمی جملھ. چروکیده، قوی و برازنده بود

اش بھ  سمت نگاه. آورد ھای مارکس و لنین نقل قول می از نوشتھکمتر . زد می
اش بھ دل   ھمین خاطر حرف و بھ. ھای عادی و روزمره بود مسائل روز و درد

ھا بود کھ او را ندیده  مدت. ھای او نیز واقعی و زمینی بودند حل راه. نشست می
 .بود
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ً . اینا فکر کنھنباید مثل . زدم دیدمش و کمی باھاش حرف می کاش می" حتما
یک . تو َخول و خاک بزرگ شده. پاھاش رو زمینھ. اس برخوردش طور دیگھ

 ."اشو بدون کار و زحمت نگذرونده ساعت از زندگی
ھای شکستھ آنھا نگاه  ھای بستھ و شیشھ رفت و بھ کتابفروشی سالنھ سالنھ می

ھای مھاجم  قیافھ یکی از جوان. دانست خودش ھم نمی. رفت کجا می. کرد می
بخاطر . اش خیلی آشنا بود قیافھ. شناخت او را می. اش بود متعھد در ذھن

پسر قصاب . پس از مدتی فکر کردن؛ باالخره بیاد آورد. آشنا بود. آورد نمی
در محل بھ . عالف و بیکار بود. بیست و سھ چھار سال داشت. محل بود

گویا .  او را نشناختبا ریش . بزرگ شده بود. شرارت و چاقوکشی معروف بود
شناخت و بھ او احترام  علی را خوب می. او ھم خود را بھ آن راه زده بود

 :گفت دید با لھجھ التی می ھر وقت او را می. گذاشت می
 ."خستھ نباشی. آقا علی.مخلصیم"

ای  وای بھ حال جوان بیچاره. دانست خود را حافظ ناموس دخترای محل می
بھانھ . شد یل شدن دبیرستان دخترانھ در محل پیداش میکھ از بد حادثھ موقع تعط

 ."اینجا چیکار داری بچھ قرطی:  "پرسید رفت و می جلو می. الزم نبود
اش  یک سیلی بیخ گوش. آیندش نبود کافی بود جوابی بشنود کھ خوش

 .خواباند می
ُومدی دختربازی؟ حاال مثل بچھ آدم سر . ات جا اومد بچھ خوشگل حال" ا

 ."و گم کن تا لت و پارت نکردم گیرو گورتو ب خرت
 :با خود فکر کرد

 ."خواستیم، چی شد عجب روزگاری شده، چی می"
ناراحت و دَمق بود، با پوست ُکلفتی سعی . اش کرده بود شک و دو دلی کالفھ

 .ھای رفیق مسئول قانع کند داشت کھ خود را با حرف
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کلی تجربھ . دن شخیص میھا را بھتر از ما ت رفقای رھبری مسائل و روند"
ً فکر ھمھ چیزو کردن. دارن  ."مسلما

قرار بود جشن . اراده بھ سمت قنادی براه افتاد بی. نزدیک قنادی نوشین بود
ای، کھ پرستو عاشق آن بود،  وارد قنادی شد و یک جعبھ نان خامھ. بگیرند
سر راه بھ گل فروشی رفت و یک دستھ گل سرخ بزرگ و قشنگ ھم . خرید
بھ فردوسی کھ رسید وارد یک جواھر فروشی شد و گردنبنِد طالئی با . خرید

 .قابی کوچک کھ جای دو عکس داشت، برای پرستو خرید
راستی قرار نبود پرستو . ''کنن رفقا کمک می. شھ کار پیدا می. گیریم جشن می"

چی شد؟ این شیطون یواشکی دست مارو گذاشت تو ''. بھ این زودی حاملھ بشھ
ُومد. حاال کھ شده، عیب نداره. حنا اسمشو چی بذاریم؟ اگھ دختر بود، . خوش ا
 ."اگھ پسر بود امید. پگاه

 :با خود تکرار کرد
 ."قشنگھ. پرستو، پگاه"

ای را کھ دید  گل و نان خامھ. بھ خانھ کھ رسید پرستو مثل ھمیشھ منتظر بود
 :علی را بغل کرد. ھا ذوق کرد کلی خوشحال شد و مثل بچھ

 ."مرسی علی جون"
. راست بھ اتاق رفت تا لباس عوض کند گل و شیرینی را بھ پرستو داد و یک

کُت بیرون آورد و   جعبھ را از جیب. اش را کھ در آورد گردنبند یادش افتاد کُت
 :پرستو مھلت نداد. غذا حاضر بود. بطرف آشپزخانھ رفت. روی میز گذاشت

. حاملگی دیدم  رفتم چندتا مغازه و لباس سر راه. مثبت بود. رفتم آزمایش دادم"
پُر از . شھر خیلی شلوغ بود. ھارو گشتم و بعدھم کالسکھ و خالصھ کلی خیابون

گشت ارشاد و خواھرای . کسی جرأت تکون خوردن نداره. پاسدار و گشت
نکنھ خوشحال . ات گرفتھ تو چیکار کردی؟ قیافھ. زینب مواظب حجاب زنا ھستن

 ."نیستی
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 :ود گفتعلی با خ
چقدر . شماره مو ھم می موی دماغ. این زن تُخم ِجن خورده. شیطون لعنت بھ"

 ."اش سعی کردم بخندم من کھ ھمھ. ام گرفتھ زود متوجھ شد کھ قیافھ
عذاب وجدان . روزھای بعد ھم سکوت کرد. اش چیزی نگفت در مورد اخراج

رده بود کھ اتفاقی پرستو بو ب. آمد از دروغ و دو رویی بدش می. داد آزارش می
 :افتاده چند بار از او سئوال کرد

 "اتفاقی افتاده؟"
بیشتر فکرش مشغول حاملگی خودش بود و آن . زد کھ اخراج شده حدس نمی

تا حدی کھ علی مجبور بھ . شد پا پیچ علی می. پنداشت را علت نگرانی علی می
ولی پرستو . کرد شد و با صد قسم و آیھ دست بھ سرش می توضیح واضحات می

رفتار علی گرمای گذشتھ را . ھای او مجاب شود تر از آن بود کھ با حرف زیرک
مثل سگ بو . کرد ھای او را خوب حس می ساختگی بودند شوخی. نداشت

ً، عصرھا کھ . ای برای گفتن و تعریف کردن نداشت علی چیز تازه. کشید می قبال
ساکت بود، دیگر چیزی برای ولی حاال . گشت، کلی گفتنی داشت از کار بر می
علی فکر . پرستو خریدار وقایع تکراری نبود. اش خالی بود چنتھ. گفتن نداشت

ً بزودی کاری برای او دست و پا خواھند کرد می ولی آنھا . کرد کھ رفقا حتما
پیشنھاد کردند کھ تمام . او سازگار نبود  ھای دیگری داشتند کھ با روحیات خیال

از مخفی شدن . کار مخفی بود. علی قبول نکرد. ب کار کندوقت در چاپخانھ حز
 .اش نیامد رفیق مسئول خوش. پاسخ منفی داد. و زندگی نیمھ علنی نفرت داشت

ھا آرزوی چنین  خیلی. دن جان چنین پیشنھادی را بھ ھر کسی نمی رفیق"
 ."کنی کنم کھ شما چرا قبول نمی تعجب می. رو دارند کاری

 :وداستدالل علی ساده ب
را ھم   راه مبارزه. ھای کاری بوده  زندگی من تا امروز بین مردم و در محیط"

تازه خیلی از . تونم نیمھ مخفی باشم بعالوه پرستو بارداره نمی. از مردم یاد گرفتم
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وجود من تو چاپخونھ . شناسن ھای محل منو می ھمکارای سابق ام و حتی بچھ
 ."بکنم ای بھتره من کار دیگھ. زیاد خوب نیست

باز ھم . ھائی از سازمان جوانان را قبول کند پیشنھاد کردند کھ مسئولیت بخش
اش  دل. جنگ بود و قحطی کار. گشت ھمھ جا  دنبال کار می. قبول نکرد

باالخره روزی او را . گشت دنبال اسماعیل می. خواست بھ پدر مراجعھ کند نمی
ھا بود او را ندیده  مدت. بوسیداش کرد و حسابی سر و صورت او را  بغل. دید
با ھم بھ قھوخانھ رفتند و کلی صحبت . اسماعیل پدرش بود، مادرش بود. بود

ھا با  گفت این می. سیاست مرکزیت را قبول نداشت. اسماعیل شاکی بود. کردند
اسماعیل معتقد بود کھ باید از . دفاع از خط امام ھمھ ما را بکشتن خواھند داد

ھا  این. حتی رئیس جمھوری کھ تازه برکنار شده، حمایت کنند مھندس بازرگان و
ضد امپریالیسم بودن آنھا معنایش ترقیخواھی نیست، . بھ آزادی بیشتر معتقد اند

ً بایکوت کرده بودند. برعکس شاید بسیار خطرناک ھم باشد . اسماعیل را تقریبا
ھای او  حرفعلی روبرویش نشستھ بود و بھ . گرفت کمتر کسی با او تماس می

دید، ولی با کلیت  ھای او می ھائی از افکار خود را در گفتھ رگھ. داد گوش می
اش را بھ او  کمی بحث کردند و باالخره موضوع اخراج. موضع او مخالف بود

آینده او و پرستو  طبق عادت گذشتھ اسماعیل بحث را رھا کرد و بھ . گفت
 :پرداخت

در درجھ اول با دور اندیشی در فکر  جان یھ مبارز خوب باید ببین رفیق"
درستھ من سنی ازم گذشتھ و . اش باشھ کاری و سالمت خودش و خونواده ادامھ

دونم اگھ تو خونھ آرامش نباشھ، اگھ نون سر سفره  متأھل نیستم، ولی خوب می
فقر و بیکاری مادر خیلی از اختالفات . شھ پذیر می نباشھ، شیرازه زندگی ضربھ

ی آدم ھم درب و  اگھ زندگی مشترک بھم بخوره، فکر و روحیھ. تو خونوادگیھ
گم باید  نمی. کھ دیگھ باید منتظر خم شدن آدما شد  اون وقتھ. شھ داغون می

یھ موقعھ الزمھ کھ آدم .  ھمچین منظوری ندارم ًطلبی کرد، نھ اصال فرصت
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نباید دچار . ھکن کلھ شقی دردی دوا نمی. ده اشو ھم بده، کھ اگھ الزم باشھ می جون
. زندگی ادامھ داره. باید واقعبین بود و راه حل درستی پیدا کرد. توھم بشیم

من چندتا . طوری فکر و عمل کن کھ بتونی تو آینده ھم بھ راھت ادامھ بدی
اشون شاید  رم سراغ ھمین امروز می. سمپات دارم کھ شرکت ساختمانی دارن

رو خیلی  اش را بخوای من آینده سترا. وضع خرابھ. بتونم کاری برات جور کنم
خوام ناامیدت کنم، ولی حقیقت اینھ کھ این جماعت بھ  نمی. بینم تاریک می
ھای خودشون کھ رئیس جمھور و نخست وزیر و وزیر امورخارجھ  نورچشمی

کنی بھ ما  فکر می. ھای خودشونو ھم اعدام کردن بودن رحم نکردن، حتی بچھ
یادت باشھ کھ . زنن رو می ھای سیاسی ریشھ جریانکنن؟ دارن یکی یکی  رحم می

تجربھ کاشانی . مرداد یادشون نرفتھ ٢٨. دونن مارو دشمن دیرینھ خودشون می
برای ما باشھ، کھ البتھ و متأسفانھ رھبری اونو   تو جنبش نفت باید درس بزرگی

گ شاید علت این فراموشی اینھ کھ ِلن. خواد فراموش کنھ فراموش کرده و یا می
ور بوم  رو انتخاب کردن کھ دارن از اون این دفعھ سیاستی. خودشون ھم گیره

یادت باشھ اونجائی کھ پای انتخاب در میون باشھ، اینا حاضرند با ھر . افتن می
ببین با مصدق و اسم این پیرمرد چھ . و بزنن کسی کنار بیان تا ریشھ چپ

حاضر نیستن حتی یھ . ھینھمصدقی برای اینا یھ ُکفره، یھ تو. کنن رفتاری می
اونوقت چطور . بست تو یھ ده کوره بھ اسم مصدق باشھ ی سنگالخی و بن کوچھ

روندھای . زنن، رحم کنن انتظار داری بھ ما کھ چپ و راست اَنگ وابستگی می
. اش ھم تو مملکت وجود داشتھ باشھ ھای عینی المللی درستھ، ولی باید زمینھ بین

گرده و فقط و فقط بھ یھ نوع اندیشھ  ر سال پیش برمیاش بھ ھزا کسی کھ نگاه
. شھ گم نمی نمی. تونھ براحتی از این روندھا تأثیر بگیره ده، نمی حق حیات می

جاست کھ باید حواسمون   ھمین. خواد و ھزینھ داره ممکنھ، ولی خیلی زمان می
ایھ  نکتھاین . ھا نشیم باید طوری حرکت کنیم کھ گوشت دم توپ این ھزینھ. باشھ

ً تو ھم قبول نداری. کھ رھبری قبول نداره من یھ . بفکر ادامھ کاری باش. قطعا
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سن و سال خودت و . پیشنھاد دیگھ دارم کھ مطمئنم صد در صد با اون مخالفی
تونی دست اونو بگیر و بھ یھ کشور اروپائی  اگھ می. رفیق پرستو زیاد نیست

من با چندتا از رفقائی کھ . ی برینذار مجبور شی بھ کشور ھمسایھ شمال. برو
ھا  رو اونجا بودن؛ و دو طرف، ھم شرق و ھم غربو از دیدن، ساعت چند سالی

جا  زیادی داشتن، ولی وضع شرق از این  درستھ کھ پیشرفت. صحبت کردم
  بیشتر شھرھای اونجا از شھرھای معمولی. اش برم آزادی کھ قربون. بدتره

رفتن دست خودتھ، ولی . تازه اونجا آخر خطھ. ترن کشور خودمون عقب افتاده
ھم خودت . تو اروپا امکان درس خوندن داری. بیرون اومدنت کار حضرت فیلھ

توصیھ . تونید برگردید اگر اوضاع بھتر شد می. تونید کار کنید ھم ھمسرت می
ام نیست، چون  من باک. کنم کھ در مورد دیدارت با من بھ رفقا حرفی نزن می

. شناسم تورو مثل برادرم می. بھشون گفتم، ولی نگران تو ھستم ھمھ چیزو
ھر راھی کھ بری، . چند سال با ھم کار کردیم. دونی خودت ھم اینو خوب می

ھفتھ دیگھ . ھای سخت منی ھرکاری کھ بکنی، بازھم تو ھمون رفیق سال
ً قرار می می  "موافقی؟. رو ببنیم ذاشتیم ھمدیگھ تونیم ھمونجائی کھ قبال
ھای او گوش داد و اولین حرفی کھ زد این بود کھ بھ ھیچ  لی با دقت بھ حرفع

در مورد . خارج رفتن یعنی فرار از مبارزه. وجھ حاضر بھ مھاجرت نیست
ناخودآگاه و یا شاید از روی تعصب ارزیابی . آینده ھم با نظر او موافق نبود

رای کار پیدا کردن ولی از تالش او ب. اش را تحویل اسماعیل داد رفیق مسئول
 :اسماعیل مکثی کرد و گفت. تشکر کرد و قول داد کھ ھفتھ بعد او را ببیند

ھا باید کمی عقب بشینی کھ  بعضی وقت. خارج رفتن فرار از مبارزه نیست"
برای عیاشی و تفریح کھ . ری تازه تو با ھدف می. بتونی بھتر ادامھ بدی

ً با دست پُر و کلی تجربھ  .کنی خونی، کار می ری درس می می. ری نمی مسلما
من معتقد نیستم کھ ھمھ چیز کشورھای اروپائی بد و . گردی مفید برمی

ً چند . چیزھای خوب ھم زیاد دارن. امپریالیستیھ اگھ با ھدف حرکت کنی، مسلما
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مشکالت  یھ پزشک آگاه بھ . ات مفید باشی تونی خیلی برای جامعھ سال دیگھ می
تونھ بھ  یھ استاد دانشگاه باانگیزه بھتر می. رسھ مردم میاجتماعی بھتر بھ درد 

کنم تو یھ  در ضمن من بھت توصیھ می. تصمیم با خودتھ. اش عمل کنھ وظیفھ
تونھ تو این شرایط  می. رفیق فھمیده ایھ. شرایط مناسب با پرستو حرف بزن

ً درک. سخت ھمراه و کمک فکری خوبی برات باشھ دوتائی . کنھ ات می مسلما
با پدرت ھم . نذار خودش بفھمھ تأثیر خوبی روش نداره. تونید فکر کنید بھتر می

ھمھ . ات کنھ تونھ کمک می. آدم با شرفیھ. شناسھ ھا رو می خیلی. حرف بزن
توان و امکانات تک تک . چیزو سیاسی و از زاویھ سیاست تشکیالتی نبین

یشتر تقویت کنیم، رو ب ھر چی اینا. سازه و می ماست کھ توانمندی تشکیالت
محکم بایست و خودت . تنھا بھ اونا تکیھ نکن. شھ تشکیالت بیشتر می امکانات
من کمی اندوختھ دارم، پول احتیاج داشتی، تعارف . رو من حساب کن. عمل کن

ً خداحافظ.نکن  ."پس تا ھفتھ بعد فعال
اگرچھ . آرام شد. اش بود دیدن اسماعیل قرصی مسکن و مرھمی بر زخم

از آن . اش برداشتھ بود تغییر نکرده بود، ولی بار سنگینی را از دوشچیزی 
ھای اسماعیل چون  از گفتھ چند جملھ. آور رھا شده بود احساس تنھائی و عذاب

 :شد اش تکرار می ملودی ناامیدکننده و غمگینی در گوش
 ."برو خارج درس بخون"
افتادترین شھرھای ما   عقب. نذار تورو بھ کشور ھمسایھ شمالی بفرستن"

 ."وضع اشون بھتر از اونجاست
 ''.اونجا آخر خطھ"
 ."و بزنن حاضرن با ھر کسی کنار بیان کھ ریشھ چپ"
 ."ھای خودشونو اعدام کردن ھا بچھ این"
مثل . زد چی شده؟ خیلی از آزادی حرف می. اسماعیل بریده، برگشتھ"

. م انقالبی کار کشتھ نبودھای او حرف یھ آد حرف. کرد ھا استدالل می لیبرال



 148 

ھای اون رفیق قرص دوره مبارزه با دیکتاتوری شاه کھ با  ھاش، حرف حرف
ً . کرد نبود شور و اطمینان از سوسیالیزم و اردوگاه سوسیالیستی دفاع می اصال

شھ، این مرد  مگھ می. اش بیرون نیومد کالمی در باره کشور شوراھا از زبون
. زنھ حرف الکی نمی. حق با اون باشھ؟ رفیق قرصیھ نکنھ. الگو و معلم من بوده

بھ " شاید احساساتی شده و ترسیده؟. تونن اشتباه کنن ھای قرص ھم می ولی آدم
ھای  کرد ھمخوانی عجیبی بین گفتھ اطراف خود و زندگی روزمره کھ نگاه می

این حقیقت تلخ و آزار دھنده از درون موجب . دید اسماعیل و زندگی واقعی می
اش  شده بود، ولی وقتی کھ بھ ایدئولوژی و مسئولیت حزبی رامش او میآ

 .کرد رسید، ھمھ آنھا را رد می می
یعنی حاصل تالش مردم کشور شوراھا بعد از ھفتاد سال کمتر از . شھ مگھ می

رفقا بو ببرن . این نگاه غیر علمیھ. امکان نداره. ی ماست شھرھای عقب افتاده
ً برای ھمیشھ  ھمین چند وقت پیش بود کھ رفیق بھ . زارن کنارش میحتما

حجازی کھ تازه از شوروی برگشتھ بود، گفت ـــ اگھ یھ آلونک تو شوروی پیدا 
ــ نمی. سازیم شھر براتون می کردید، یھ رفیق کھ دروغ . تونھ درست باشھ ـ

. گویی و آدرس عوضی دادن در سیاست کار کثیف و پلیدیھ دروغ. گھ نمی
ھای اسماعیل بُرج و باروی باورھای  گفتھ.'' سال اونجا زندگی کرده خودش چند

ھای رفیق غیرقابل  برای او حتی شک کردن بھ گفتھ. او را ھدف گرفتھ بود
ی ھر آنچھ را کھ خود او بذر  ھایش ستون و پایھ حال اسماعیل با گفتھ. تصور بود

ی انتقاد زیر ضرب  اش کاشتھ بود، بیرحمانھ با تیشھ آن را در فکر و اندیشھ
نھ توان مقابلھ و نھ شھامت باور آنچھ . سوخت اش بحال خودش می دل. گرفتھ بود

 . اش بھ او گفتھ بود را داشت کھ عزیزترین رفیق
باید در مقابل . گھ در مورد کشتارھا و ضدیت اونا با چپ و آزادی درست می''

. زه فعالیت داشتھ باشنھمھ باید اجا .این کشتارھا بایستیم و صریح انتقاد کنیم
روندن   طلبی و بھ حاشیھ ای ھدفی بجز انحصار ھای فلھ ھا و اخراج بستن دانشگاه
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ھای خودشون رحم نکردن، مگھ  گھ اونا بھ نورچشمی راست می. دیگرون نداره
 ."شھ بھ ما رحم کنن می

پرستو ھم . چند روز بود کھ شب و روزش در اغتشاش فکری سپری شده بود
ً  پس. بو برده بود. داد دم و ساعت گیر می. باالی قوز شده بودقوز  اندازش تقریبا

یکی از مسئولین حزبی چند ھزار تومن بھ او داده و تأکید کرده . تھ کشیده بود
ولی تا کی؟ چھ مدت . ھا قرضھ؛ ھر وقت سرکار رفتی برگردون پول  بود کھ این

فت قبل از دیر شدن با پرستو باالخره تصمیم گر. کاری کند توانست پنھان می
یک روز بعدازظھر بعد از خیابان . صحبت کرده، حقیقت را بھ او بگوید

. ھای طوالنی و کسل کننده بھ خانھ برگشت و با پرستو صحبت کرد گردی
. علی دستپاچھ شد. حرفش تمام نشده بود کھ اشک در چشمان پرستو جمع شد

 .کند و بھ او قوت قلب بدھدسعی کرد توجیھ . منتظر چنین واکنشی نبود
ً نگران نباش، نمی" اگھ شده عملگی . ذارم بھ تو سخت بگذره ببین پرستو اصال

 ."زارم زندگی تو بد بشھ کنم، نمیِ 
ریخت  پرستو ُزل زده بود و در حالی کھ اشک می. کلی حرف زد

 :بعد از تمام شدن حرف علی، پرستو با گریھ گفت. کرد می اش  نگاه
اعتمادی  چیز بدتر از بی علی ھیچ. ام ھستم ن دلواپس غذا و لباسفکر کردی م"

گی؟ سراغ ھرکسی کھ  ھمھ مدت صبر کردی، حاال بھ من می این. نیست
گی؟ جای  شناختی رفتی و درد دل کردی، حاال بعد از سھ ماه داری بھ من می می

است؟ این قدر برای من ارزش قائلی؟ پس ھمھ   تو آخر ھمھ من تو زندگی
 "زنی الکیھ؟ ھائی کھ می رفح

یاد حرف اسماعیل . علی جوابی نداشت. ریخت گفت و اشک می پرستو می
سھ روز حتی جواب سالم او را ھم . آن شب پرستو قھر کرد و رفت خوابید. افتاد
روز سوم بود کھ در . کالفھ شده بود، تحمل ناراحتی پرستو را نداشت. داد نمی

سازی شده بودند،  ھا ھم پاک کھ آن  اش، ن سابقبھ دو تن از ھمکارا  خیابان 
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. ھای غروب بود طرف. ھا بود کھ آنھا را ندیده بود مدت. خوشحال شد. برخورد
. ھا رفت تا بیاد روزھای گذشتھ گپی بزنند ھمراه آن. اش کردند بھ خانھ دعوت

ساعت ده شب بود کھ . غذائی خوردند و لبی تر کردن. چند ساعتی پیش آنھا ماند
ً نیمھ مست راھی خانھ شد با . شام درست کرده بود. پرستو منتظر بود. تقریبا

 :دیدن علی و احساس این کھ مشروب خورده صدایش بلند شد
فکر . این ھم شد زندگی. حاال اومدی، اونم مست. ساعتھ کھ منتظرم سھ"

ات  سر چھارراه شالق. اومد افتادی چھ بالئی سرت می نکردی اگھ گیر گشت می
و   دادی؟ منو با شکم پر این جا گذاشتی می  زدن اونوقت جواب آقاجونو چی می

خوای بذاری بھ من  این طوری نمی. ام روشن بابا چشمم. رفتی عرق خوری
شش ماھھ کھ از خواھرت خبری . شھ سخت بگذره؟ آقاجون داره دیونھ می

نگ دو سھ روز پیش اومدن با ر. خوابھ ھا با قرص می عزیزجون شب. نیست
ــ بھ جای این کھ  قرمز رو دیوار خونھ ــ مرگ بر کمونیست کثیف  اتون نوشتن 

ً بھ یاد زحمتکشا و پرولتاریا . بفکر ماھا باشی رفتی سراغ رفیقات حتما
 ."گیالساتونو خالی کردین

علی کھ حسابی خستھ بود، تحمل کرد و . اش را بلند کرد گفت گفت و صدای
ً داد می. پرستو ول کن نبود. ھیچ نگفت تا آن . چون پلنگِ زخمِی بود. زد تقریبا

اش  اش تمام شد و صدای باالخره طاقت. روز او را چنین برافروختھ ندیده بود
 :درآمد

ناراحتی خودم بس . سرمو بُردی. زنی مثل یھ عجوزه غُر می. بس کن دیگھ"
 ."نیست، تو ھم بھش اضافھ شدی

و کردی و مست  رفتی با رفیقات حالت. گذره کدوم ناراحتی؟ بھ تو کھ بد نمی"
ً انتظار داری پاھات این. و پاتیل برگشتی و مشت و مال بدم  طوری ناراحتی؟ حتما

 ."برات برقصم'' جمیلھ''و مثل 
. زدند با ھم داد می. زد ھر یک حرف خود را می. جر و بحث باال گرفت
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ساعت نگذشتھ بود  نیم. ای از خانھ پناه برد باالخره خستھ شدند و ھر یک بگوشھ
اش را شستھ و چای درست کرده  صورت. اش رفت کھ پرستو دو باره بسراغ

اش  ھای سیاه چون گذشتھ چشم. کرد حداقل چنین وانمود می. عصبانی نبود. بود
اش  موھای صاف و شانھ شده. آورد می برقی کھ علی را از پا در. زد برق می

علی تازه متوجھ . تر کرده بود جذاب بارداری او را. ھایش افتاده بود روی شانھ
نسیم مالیمی از آن . اش علی را آرام کرد چھره آرام و موھای سیاه. آن تغییر شد

اش وزید و آتش گداختھ درون او را بھ خاکستر  نواز بھ روح و جسم سیمای دل
سینی چای را روی فرش گذاشت و راست روبروی علی کھ . سردی تبدیل کرد
ً دراز کشی  .ده بود و بالشت را در زیر آرنج خود گذاشتھ بود، نشستتقریبا

چیزھائی . دونم توھم ھم ناراحتی می. ات کنم خواستم ناراحت جون نمی علی"
این . تو بھ من گفتی کھ باید از حق خودم دفاع کنم. کھ گفتم خودت بھ من یاد دادی

. خودتھاین حرف . باید ھر دومون ازش دفاع کنیم. زندگی مال ھر دوی ماست
دونی کھ تو  خوب می. امون بخاطر عشق. ما بھ ھم قول دادیم. درد تو درد منھ
اگھ عصبانی . ھیچ چیز تو این دنیا برام عزیزتر از تو نیست. تُخم چشم منی

نھ فقط لباس و . تو ھمھ چیز. خوام با تو باشم می. شدم، برای اینھ کھ دوستت دارم
. ام با تو باشھ ام، روح خوام فکرم، احساس میخوراک و خونھ و رختخواب بلکھ 

اینھ . از تو ھم ھمین انتظارو دارم. ام نیست ات بس نصف. خوام من ھمھ تورو می
سھ روز سعی کردم . خوام آدم درجھ دو زندگی تو باشم نمی. کنھ ام می کھ ناراحت

. دمکر داشتم ِدق می. رسید ُجونم بھ لبم. مثل سھ سال گذشت. باھات حرف نزنم
بیا بریم پیش . جون باید یھ کاری بکنیم ببین علی. خوری اونوقت تو رفتی عرق

تا . تونم برم پیش بابام و باھاش حرف بزنم من می. آقاجون باھاش حرف بزنیم
. صد بار گفتھ ھر کاری داشتی بھش زنگ بزنم. چیزی ازش نخواستم حاال ھیچ

. من و داداش کاری انجام بدهخواد برای  اش می دل. دونم عذاب وجدان داره می
ً کمک می . ماشین داریم. من کلی طال دارم. آقاجون ھم ھمین طور. کنھ حتما
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من ھم کمک . اندازیم کنیم، یھ شرکتی چیزی راه می کمی قرض می. خونھ داریم
ھرکاری کھ تو خواستی . کنم حساب کتاب می. کنم میام اونجا جارو می. کنم می
ً خوب . کنم می ھای ورامین کلی  بابا طرف. ھا تولیدی باز کردن خیلی. شھ میحتما

داری  تونیم یھ تیکھ ازش بگیریم، مرغ می. گھ آینده اونجاست زمین خریده، می
ھا رفتن، ماھم  خیلی. تونیم بریم یھ کشور دیگھ تازه اگھ نشد می. راه باندازیم

رفتھ بودم بھ امروز . ُکشنت می. نذار دستگیرت کنن. پیر کھ نشدیم. روشون
ولی . جرأت نکردم چیزی بگم. آقاجون خیلی ناراحت بود. عزیزجون سر بزنم
ُـردم تا جلو  بار ازم پرسید می چند. مثل این کھ بو برده خواین چیکار کنین؟ مـ

آقاجون حرف . گفت کھ اینا برا ھمھ نقشھ دارن تو حرفاش می. امو گرفتم دھن
. ه قبل از این کھ گیر بیفتین از این جا برینگفت بھتر می. خبرداره. زنھ ُمفت نمی

پیر مرد شک . دونم از کجا شنیده کھ از تھرون رفتھ نمی. نگران خواھرت بود
ام برای دیدن باباش پشت  خوام نوه دو سھ بار گفت نمی. داشت کھ آبجی زنده باشھ

. اشو بده کھ جون تورو نجات بده حاضره زندگی. دیوارھای زندون انتظار بکشھ
علی تورو خدا . ذارم ازم بگیرن رو نمی این یکی. گفت اونو کھ از دست دادم می

 ."خوش یُمن نیست. اتون خبر بدیھ شعار رو دیوار خونھ. برو پیش آقاجون
اش بھ او آرامش و  آھنگ صدای پرستو و چھره. داد علی با دقت گوش می

ھمان احساس را . ھای اسماعیل بود ھای او مثل حرف حرف. داد قوت قلب می
خواست  اش می دل. ھای اسماعیل نبود ھای او کمتر از گفتھ تأثیر حرف. داشت

ھای ساده با  بنشیند و بھ حرف ھا حاضر بود ساعت. بیشتر برای او حرف بزند
. ھای پرستو جمع شده بود اشک در چشم. بندی نچندان درست او گوش دھد  جملھ

ت آن زن را کھ بیشتر از نیمی از توانس مگر می. اش آتش گرفتھ بود جگر 
او را بھ انسان اش  وجود و حضور پرستو در زندگی. وجودش بود آنگونھ ببیند

کسی بود کھ او . یار و غمخوارش بود. تنھا ھمسرش نبود. کاملی تبدیل کرده بود
چرا او را فراموش کرده . از جنس خودش بود. شناخت را بیشتر از خودش می
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 بود؟
ھای  ھای پرستو، آقاجون و اسماعیل یا پرسش و پاسخ حرفچی درستھ؟ "

 "رفیق؟
ای امام فصل جدیدی  چند روز پیش از زبان رفیق شنیده بود کھ اعالمیھ ده ماده

ھای تلویزیونی تا چند روز  و مناظره. ھای انقالب خواھد گشود را در تحقق آماج
ً از سر گرفتھ خواھند شد آینده را روشن  بین بود و رفیق خوش. دیگر مجددا

. بست موجود خواھد بود او معتقد بود کھ اعالمیھ ده ماده ای راھگشای بن. دید می
. ھای او را بوسید اش گرفت و گونھ صورت پرستو را در میان دو دست

 :ھایش را پاک کرد و گفت اشک
تو یھ شرکت . کنیم با ھم ھمھ چیزو درست می. شھ چیز درست می ھمھ"

. کنم تا چند روز دیگھ شروع می. قرارھامونو گذاشتیم. ر کنمساختمونی قراره کا
ً کار بھتری پیدا . ولی مھم نیست. اش کمی کمتره حقوق وضع کھ بھتر شد حتما

 ."کنم می
بدتر شده . کنی اش داری با این امید زندگی می کدوم وضع، سھ سالھ کھ ھمھ"

گفت  آقاجون می. نکن نیست می گیرن یک شبھ سر بھ ھرکی را می. کھ بھتر نشده
پشت . زنن برای ظاھر سازیھ ھائی کھ اینا تو رادیو و تلویزیون می ی حرف ھمھ

اگھ دارن بھ شما . ھا قبل طراحی کردن ای دارن کھ از مدت ھای دیگھ پرده برنامھ
ھا  دن فقط بھ این خاطره کھ بھ مردم بگن این گروھک اجازه نفس کشیدن می

. رو خراب کنن دیگھ  ھای خوان اول گروه می .ھستن کھ با حکومت در افتادن
روزی کھ تموم بشھ یھ . گفت تاریخ مصرف شما ھنوز براشون تموم نشده می

رو بفروشیم تا وضع بدتر از این  بیا خونھعلی  دن ساعت ھم بھتون امون نمی
 ."جا بریم نشده از این

دیر  برای رفتن ھیچوقت. فھمم، حق ھم داری رو خوب می من ناراحتی تو"
ً کِل نیروشون رو جنگ متمرکز شده. نیست شھ رد  مرزھا بازه راحت می. فعال
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پس . دونی ای ھم دارم کھ تو ھم کم و بیش می ھای دیگھ بعالوه من مسئولیت. شد
. حاال بریم بخوابیم. بھتره کمی صبر کنیم و با فکر بیشتر و بھتر تصمیم بگیریم

 ."زنگ بزن بگو. پیش آقاجون ایناریم  فردا شب می. ساعت از دوازده گذشتھ
ای مو را کھ روی پیشانی و  پرستو مکثی کرد و دستی بھ موھایش کشید دستھ"

 : اش بود را کنار زد و گفت چشم
تورو خدا بھ فکر این . نذار دیر بشھ. ھا برای رفتن دیره بعضی وقت، چرا''

خندن و بگن، نذار تو مدرسھ بگھ بابام رفتھ خارج، بعد بقیھ بھش ب. بچھ باش
 ."اش بابات ضد انقالب بوده و کشتن

 ."ریم پیش آقاجون و عزیزجون فردا می. حاال بریم بخوابیم"
اش را گره  مشت. وقتی آقاجون خبر اخراج او را شنید، رنگ از رویش پرید

 : فشرد گفت ھایش را بھم می کرد و در حالی کھ دندان
کھ برای کمک بھ جبھھ چند روز پیش چکی را . ام درست بود پس حدس"

آقا  دونی چی گفتن؟ پیغام دادند کھ حاج می. فرستاده بودم مسجد، پس فرستادن
اتونو از ضد انقالب پاک کنید، بعد بفکر کمک بھ جبھھ  بھتره شما اول خونھ

تو اینارو . بھتره تا دیر نشده کاراتو انجام بدی و از این جا بری. باشید
ھا  رھبرای ھمھ این گروه. شناسید شما اینارو نمییعنی ھیچکدوم از . شناسی نمی

ھائی کھ اونجا  خوان با تئوری ان یا یھ عمر تو خارج کشور بودن و می یا جوون
بھشون یاد دادن مشکالت ایرونو حل کنن شاید خوشت نیاد، ولی اینا فکرشون 

شن و  وضع ھم کھ خراب بشھ از رودخونھ رد می. بیشتر اونور مرزه تا این جا
مرداد ھم  ٢٨. شین این شماھا ھستین کھ از دم تیغ رد می. رن اونور آب یم

اول خودت برو بعد . بھتره کاراتو ھرچھ زودتر انجام بدی. ھمین طور شد
ھرچی پول احتیاج داشتید . خواد بفروشید رو نمی خونھ. فرستم پرستو را من می

نیاد، من براتون  اگھ کار ھم گیرتون. زارم دست تنگ بشین نمی. فرستم من می
قاچاقچی کھ . فرستم پُرس و جو کنھ من یھ نفرو می. معطل نکن. فرست پول می
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 ."کنھ زیاده می آدم رد 
 :داد بعد از مکثی کوتاه گفت ھای پدر گوش می علی ساکت بود و بھ حرف

اعالمیھ ده . نبرد کھ بر کھ. ولی آقاجون مسائل انقالب بھ این سادگی نیست"
ً کاری تو یھ شرکت . رو حل کنھ بست فعلی تونھ بن میای امام  ماده من فعال

ً کھ وضع بھتر شد . قراره از چند روز دیگھ شروع کنم. ساختمانی پیدا کردم بعدا
. شما بدبین ھستید.تونم خارج بشم اگر بدتر شد می. کنم ای پیدا می کار دیگھ

رو  اونور قضیھ شما. بینید بخاطر تجربھ تلخ گذشتھ ھمھ چیزو سیاه و سفید می
 ."ھا با انقالب در افتادن و مسلح شدن بینید کھ بعضی از این جریان نمی

 :آقاجون کھ سیگاری آتش زده بود حرف او را قطع کرد
ده سنگ رو سنگ بند  پسرجان بمببارون امون نمی. کدوم شرکت ساختمونی"

. میھکدوم اعال. سازی راکده خونھ. خوای ساختمون بسازی شھ، اونوقت تو می
رو دادن کھ حاال بخوان  تا حاال کدوم آزادی. دن رو بازی می اینا دارن ھمھ

صدر و یزدی بھ اینا  مگھ شما از بنی. رو اجرا کنن ای اعالمیھ ده ماده
ھا کھ کسی  اونوقت. من با اینا بزرگ شدم. کنن اتونو می ریشھ. ترین نزدیک

مان شاه کھ کسی بھ ز. کردم کرد، بھشون کمک می براشون تره خورد نمی
من اینارو . ھا بودیم کھ ھوای اونارو داشتیم روحانیت اعتنائی نداشت ما بازاری

موضوع بھ این .ات تخت تخت باشھ خیال. ھا شوخیھ ھمھ این حرف. شناسم می
. اینا با کسی شوخی ندارن. حرف سر اسالم و حکومت اسالمیھ. سادگی نیست

رو کھ دست راست  ه ھای یکی از روحانیون بلند پای مگھ چند روز پیش حرف
رن، و بعد خودشون جواب  گن اینا کی می ای می آقاست نشنیدی کھ گفتند عده

فرستم  منم می. برو کاراتو راست و ریس کندادند کھ ما نیومدیم کھ بریم؟ 
 ."رو پیدا کنن یکی

. الف و متضاد گیر کرده بودبین دو قطب مخ. علی توان انتخاب نداشت
رو از یک سو، و  رفقا و ارزیابی آنھا از اوضاع و روندھای پیش  باورش بھ
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ً بھ . کالفھ شده بود. ورزید از سوی دیگر آنھا عشق می  فشار کسانی کھ عمیقا
مبارزه در راه سعادت و بھروزی مردم آرمانی . خواست میدان را خالی کند نمی

توانست  مگر می. ھا زندگی کرده و بزرگ شده بود بود کھ با عشق آن سال
اولی را انتخاب کرد، . بعالوه کار ھم پیدا کرده بود. براحتی از آن دل بکند

 .آقاجون عصبانی شد
ولی . ھا راکد بود بازار ساختمان بھ دلیل جنگ و بمباران. مشغول کار شد

ا توانستھ بود ھ جنگ کارھای دیگری را بوجود آورده بود کھ شرکت بھ برکت آن
ھای فلزی دور سنگ  از جملھ کارھای جدید ساختن نرده. خود را سرپا نگاه دارد

. قبر شھیدان جنگ کھ ھم تعدادشان زیاد بود و ھم این کھ بیشتر آنھا جوان بودند
ھای پشت جبھھ کھ از طرف جھاد  ریزی و کشیدن جاده برداری و خاک خاک

برای ساختن ابنیھ و یا تعمیرات ھم گاھی قراردادھائی نیز . شد سفارش می
. ھای اسماعیل، بودند مدیران شرکت دو مھندس جوان از سمپات. رسید می

شرایط را خوب . رفتارشان با کارگران و کارمندان شرکت خوب و منصفانھ بود
کارکنان شرکت خود را عضوی از یک خانواده کھ شرکت بود، . فھمیدند می
وظیفھ . با ھم دوست و رفیق بودند. گذاشتند یھ میدانستند و از جان و دل ما می

ھا و وصول  علی حسابرسی و اداره امور مالی شرکت، پرداخت بدھکاری
. زده جنوب بودند ھای جنگ دو شریک مرتب در حال سفر بھ شھر. ھا بود طلب

ثبت . بستند قراردادھا را خودشان می. سرکشی بھ کارھای تھران بعھده علی بود
درآمد زیاد نبود ولی برای ھمھ . داد آنھا در شھرداری را علی انجام میو تأئید 

از . کردند ھمھ نوع ُخرده سفارش قبول می. امیدشان بھ آینده بود. کرد کفایت می
ھا گرفتھ تا ساختن  جوئی در انرژی مصرفی کارخانھ ھای صرفھ پروژه
. کرد میپرستو اما راضی نبود و مرتب گلھ . ھای بزرگ ذخیره آب مخزن

 :گفت کرد و می علی شوخی می. شد تر می اش روز بھ روز بزرگ شکم
ری و  وقتی راه می. ات جبھھ، مثل تانک چیفتن انگلیسی شدی باید بفرستیم"
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 ."مثل یھ تانک چیفتن. لرزه زنی زمین زیر پات می غُر می
اشان  با یک ساک لباس بچھ کھ خودش دوختھ بود، بھ خانھ  عزیزجون ھر ھفتھ

. نگران بود. اش از علی، ھوای پرستو را داشت آقاجون علیرغم دلخوری. آمد می
شد از کشیدگی  ناراحتی و اضطراب را بوضوح می. کشید مرتب سیگار می

در انتظار چھ . ای بود گویا در انتظار حادثھ. اش تشخیص داد عضالت چھره
 بود؟

بار نرفت و با علی زیر . پرستو موضوع رفتن را چند بار دیگر مطرح کرد
 :چند جملھ موضوع بحث را عوض کرد

ً کھ من کار می. شھ اوضاع بھتر می" ام  دل. کنم و تو ھم پا بھ ماه ھستی فعال
 ."خواد موقع زایمان کنارت باشم می

 :چند بار گفتھ بود. کرد ولی آقاجون طور دیگری فکر می
آروم تو بیشھ درست مثل ماده شیری کھ . وضع موجود آرامش قبل از طوفانھ"

 ."ی مناسب حملھ کنھ شکارشو تحت نظر داره کھ در لحظھ
  . ولی کو گوش شنوا
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 حقیقت تلخ 

دو ماه بیشتر از زایمان پرستو نگذشتھ بود کھ . آقاجون درست حدس زده بود
. تعداد زیادی از رفقای رھبری علی را بازداشت کردند. یورش شروع شد

آقاجون کھ گویا خبردار شده بود، صبح . دندسر و صدا ھمھ را جمع کر شبانھ، بی
عزیزجون را پیش . اش ھمراه عزیزجون بھ خانھ علی رفت زود با ماشین پیکان

 :علی گفت پرستو گذاشت، چند دست لباس در چمدانی ریخت و با تَشر بھ
 ."سوار شو"

تجربھ بھ او آموختھ بود کھ در چنین . علی متوجھ شد کھ اوضاع عادی نیست
. باید در مقابل امر پدر بایستد، مقاومت حداقل در آن لحظھ فایده نداشتمواقع ن

زد  حدس می. خبر آمده است دانست چرا و برای چھ آقاجون سراسیمھ و بی نمی
ماشین را در باغی . آقاجون بھ اطراف تھران راند. کھ باید اتفاق بدی افتاده باشد

ای در وسط باغ  خانھ. داطراف جاجرود، کھ متعلق بھ حاج نقی بود پارک کر
ھمھ چیز . خانھ کامل بود. کردند بود کھ پیرمردی با زنش در آنجا زندگی می

زد، بلکھ  آقاجون با علی حرف نمی. حتی چند جلد کتاب در قفسھ بود. داشت
 .کرد بیشتر امر می

اوضاع کھ . گی کاری داشتی بھ سرایدار می. مونی تا خبرت کنم اینجا می"
 ."ات میام دنبالآروم شد خودم 

 :علی ساکت بود، تنھا پرسید
 "چرا حاال، مگھ چی شده؟"
رو  ھا برات روزنامھ. فھمی اخبار گوش بده می. خونی ھا می تو روزنامھ"
 ."فرستم می

ابتدا فکر کرد کھ شاید آبجی . مطمئن بود کھ اتفاق بدی افتاده. گیج شده بود
باید چیز . نویسن زنامھ نمیاگھ بخاطر آبجی باشھ کھ تو رو''. دستگیر شده

 ."ای باشھ دیگھ



 159 

حاج . آقاجون از طریق حاج نقی خبر داشت. مطمئن بود کھ پدرش خبر دارد
با حکومت بود، . داد اش خون بود، خبرھا را بھ او می نقی، کھ مثل خود او دل

دستی را کھ . سرد و گرم روزگار یادش داده بود کھ تقیھ کند. ھا نبود ولی از آن
. کند  بوسید کھ بھ موقع اگر زورش رسید از ُمچ قطع وانست گاز بگیرد میت نمی

اش خون بود،  دل. کرد چیزی را فراموش نمی. کار کشتھ بود و حافظھ فیل داشت
مورد اعتماد بود و در بیشتر جلسات رسمی و غیر . کرد ولی حفظ ظاھر می

قالب و حتی طی قبل از ان. اش را داشتند کردند و احترام اش می رسمی دعوت
ھای طوفانی انقالب تمام امکانات و ثروت خود را در اختیار روحانیت  ماه

حاج نقی . دانستند ھا ھم این را خوب می آن. باورشان کرده بود. گذاشتھ بود
ھردو . اش بود رفیق دوران جوانی. کرد چیز را از آقاجون پنھان نمی ھیچ

ھای سخت او را از  بار در آن سالدو آقاجون . مثل برادرش بود. مصدقی بودند
حاضر بود ھمھ ثروت و آبروی . اش بود مدیون. داده بود  ورشکستگی نجات

نقی با سپاه  حاج. بارھا این را بھ زبان آورده بود. خود را بھ پای آقاجون بریزد
محرم بود و حتی از اخبار دورنی ضد اطالعات سپاه نیز . رفت و آمد داشت

اجی برای آقاجون ارزش طال داشتند از طریق او بود کھ خبرھای ح. خبر داشت
. خبردار شده بود، دخترش کشتھ نشده و جائی مخفی شده و یا فرار کرده است

. سپاه دنبال دخترش و بیشتر شوھر او بود، ولی علی را ھم زیر نظر داشت
. کردند یک ھوادار ساده است ھا در مورد علی زیاد نبود، فکر می اطالعات آن

بھ ھمین دلیل . ھای قبل از انقالب او اطالع چندانی نداشتند کم و کیف فعالیت از
وقتی مقاومت . خواست جانب احتیاط را رھا کند آقاجون نمی. ی چربی نبود لقمھ

در . علی را دید، از ھمان زمانی کھ پرستو پا بھ ماه بود با حاجی مشورت کرد
 .ارھا را راست و ریس کردواقع با توجھ بھ نظر و پیشنھاد او بود کھ ک

جگرم . شن کاری اینا تلف می  ھای با لیاقت کھ دارن با ندانم حیف از این جون"
ات راحت  خیال. سوزه برن، اگھ نگم مغز استخونم می اگھ بگم زبونمو می. کبابھ
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 ."ام رو چش. کی بھتر از علی. کنم داری می مثل پسرم ازش نگھ. باشھ
خبر را ھمان روز از تلویزیون و . ھا بود روزنامھصبرانھ در انتظار  علی بی

 .سی شنید. بی. رادیوی بی
وقایع را از طریق رادیو و . چند روز تک و تنھا در آن باغ بزرگ ماند

در ھمان روزھای اول چند کتاب را کھ با خود آورده . کرد تلویزیون دنبال می
سرایدار مرد . پختند می غذا برای او. زد بعدازظھرھا در باغ قدم می. بود، خواند

نقی کار  ھا پیش ھمراه ھمسرش بھ تھران آمده بود و پیش حاج سال. مھربانی بود
دخترش شوھر کرده بود . ترکمن بود. دو فرزند داشت کھ بزرگ بودند. کرد می

صحرا  بعد از وقایع ترکمن. پسرش معلم بود. کرد و در بندر ترکمن زندگی می
از زندگی . کرد با لھجھ ترکمنی دلنشینی تکلم میفارسی را . فراری شده بود

حاجی بھ او گفتھ بود کھ علی مریض است و . گفت ھا برای علی می ترکمن
چیز را حدس  ھمھ. ای بود پیرمرد کھ آدم فھمیده. احتیاج بھ استراحت مطلق دارد
 .آورد زده بود ولی بھ روی خود نمی

 ."فھمم فھمم، می می"
بمحض اینکھ علی . کھ چون پسرش از او مواظبت کندبھ حاجی قول داده بود 
ی شیرین ترکمنی  شد و با لھجھ شد، آرام نزدیک می نزدیک دیوار بلند باغ می

 :گفت می
 ."ات خوب نیست زیاد جلو نرو برای سالمتیآقا "

دانست  گرچھ ھنوز ھم نمی. دانست کھ باید رعایت کند فھمید و می علی می
سی شنیده بود کھ گروھی از رھبری را بھ جرم . بی. از اخبار بی. چرا

. ھا خبر نداشت از کم و کیف و وسعت دستگیری. اند جاسوسی دستگیر کرده
خواند کھ از موضع حکومت و دالئل  زد و می ھا را ورق می حریصانھ روزنامھ

 .دستگیری چیزی دستگیرش شود تا شاید بھ تحلیل درستی از اوضاع برسد
ً  اس یا یھ تھاجم گسترده؟ اگھ یھ بازداشت ساده هآیا یھ بازداشت ساد" اس حتما
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ولی چرا این قدر تبلیغات . گفتن مقامات حکومتی تو رادیو تلویزیون چیزی می
 "بر علیھ حزب زیاد شده؟

مرتب از جاسوس بودن و وابستگی حزب در . حزب را منحل اعالم کردند
حکومت اعتراض بعضی از کشورھا بھ این عمل . زدند تلویزیون حرف می

ھا این را نشان  حداقل مطالب روزنامھ. ولی گویا سنبھ پُر زور بود. کرده بودند
اش برای دیدن پرستو و دخترک نوزاد ریش  دل. یک ھفتھ گذشتھ بود. داد می

بار بود کھ احساس  اولین. چشید بار بود کھ طعم تلخ دوری را می  اولین. ریش بود
آالیش  ھای ساده و بی ه و موھای صاف حرفکرد چقدر بھ آن چشمان سیا می

دید  در رویاھای خود می. زد زد و با خود حرف می در باغ قدم می. وابستھ است
 . کشید اش برای دیدن آنھا پر می دل. کند اش را بغل کرده و نوازش می کھ دخترک

اش باشن چی؟  تصمیم گرفت باغ را ترک کند ولی چطوری؟ کجا؟ اگر دنبال
نقی با ماشین  ھوا تازه تاریک شده بود کھ حاج. گر ھم صبر کرددو روز دی

علی را سوار . ھای سپاه نداشت، وارد باغ شد اش کھ دست کمی از پاترول جیپ
ذوق زده شد و در حضور . پرستو و دخترش آنجا بودند. ای برد کرد و بھ خانھ

دی ھرگز عملی کھ در شرایط عا. جون پرستو را بغل کرد و با ولع بوسید آقا
اش جاری  بار اشک برای اولین. جرأت انجام آن را در حضور آقاجون نداشت

کرد، مثل کنھ بھ او چسبیده بود و سر و  اش نمی ول. پرستو ھم گریھ کرد. شد
علی فکر کرد از . اش را برگرداند آقاجون روی. بوسید اش را می صورت

حداقل . خوب نشناختھ بودجون را  آقا. کرد اشتباه می. ھا ناراحت شده حرکت آن
او   پدر روی برگرداند کھ اشک. این جنبھ از احساسات انسانی او را نشناختھ بود

اش در آن جمع کوچک معنا پیدا  تمام زندگی. کرد پیرمرد گریھ می. را نبینند
اش را  پرستو برای او ھم عروس بود و ھم جای خالی دختر ناپدید شده. کرد می

نقی در  آنھا را تنھا گذاشت و مدتی با حاج. اش بود خم چشمعلی ت. پُر کرده بود
ً از بیرون . بعد از رفتن حاجی بھ اتاق برگشت. اتاق دیگر پچ پچ کرد شام را قبال
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آقاجون معتقد بود کھ علی . ھا صحبت کرد نشست و با ھر دوی آن. خریده بودند
را پیدا کرده بود کھ آشنائی . باید ھمانجا بماند تا کار پاسپورت پرستو درست شود

ً  بقیھ کارھا در آن. حاضر بود علی را تضمینی بھ ترکیھ برساند طرف مرز تقریبا
نقی در ترکیھ  توانستند از آشنائی کھ حاج پول و سایر امکانات را می. راحت بود

آقاجون معقتد بود کھ علی در ترکیھ منتظر پرستو بماند و بعد سھ . داشت بگیرند
. ی آن برای او مھم نبود ھزینھ. ری، آلمان و یا کانادا بروندنفری بھ کشور دیگ

. خواست از کشور خارج شود نمی. علی مخالف بود. ولی این تنھا نظر او بود
 :حرف آخرش را زد

گردم  برمی. مون چند روز دیگھ ھم بیشتر تو اون باغ نمی. رم من نمی"
تازه اگر ھم دستگیر . نیمک ما از اونھا داریم دفاع می. بادا باد  ھرچی. تھرون

 ."مونیم بشیم، مدتی بیشتر اون تو نمی
 :و داد زد. آقاجون عصبانی شد

دونی اون تو چھ  نمی. جون ات دادن بچھ شستشوی مغزی. ات پوک شده کلھ"
ھای مزاحمو کنار زدن  اول خودی. چیزو کردن حساب ھمھ. بساطی راه انداختن

 ٢٨باباجون این از . خوای بفھمی نمیچرا . شما آخری ھستین. ھا بعد گروھک
یا توبھ کنھ و تواب بشھ و یا . ھرکی گیر اینا بیفتھ دو راه بیشتر نداره. مرداد بدتره

این . شق سومی وجود نداره. کش دیوار اش سینھ منتظر بمونھ کھ یھ روز بذارن
 ."تونھ پا در میونی کنھ ھیچکی ھم نمی. دستور از باالست. کار بیخ داره

. بھ ماندن و ادامھ کار و مبارزه داشتتصمیم . حرف آخرش را زده بودعلی 
 .اش بدھکار نبود ولی علی گوش. پرستو بھ التماس افتاد

اش را با خود  صبح روز بعد آقاجون آمد و پرستو و نوه. آن شب را آنجا ماندند
نقی  ھای ظھر بود کھ حاج طرف. مقداری پول برای علی گذاشت و رفت. برد

 .ی خود برد اش را بھ خانھ آقاجون پرستو و نوه. علی را بھ باغ برگرداند آمد و
تازه . تره جا امن این. مون، خوب نیست تنھا تو اون خونھ باشی جا بھ ھمین"
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فردا برو خونھ ھرچی الزم داری با خودت . ھمدم عزیزجون و من ھم ھستید
ً علی فکر کنھ. بیار دخترک احساس مسئولیت اگھ نسبت بھ تو و این . بذار فعال
 ."کنھ، پس بھتره تنھا زندگی کنھ نمی

دو روز . خواست حرف روی حرف آقاجون بزنھ نمی. پرستو سکوت کرد
نیاورد، شب سوم بعد از خواباندن دخترش بھ اتاق نشمین   تحمل کرد، طاقت

نزدیک او نشست و . آقاجون طبق عادت مشغول ورق زدن روزنامھ بود. رفت
 :گفت
. مثل پدر برام عزیز اید. خواد رو حرف شما حرف بزنم ام نمی دل آقاجون"

چند سالھ کھ . علی شوھر منھ. ولی راستش این طوری زندگی کردن برام سختھ
اش باشم،  اگھ من پیش. اش شناسم می  مثل کف دست. کنم دارم باھاش زندگی می

ترسم کار دست  می. ره اونور اگھ تنھا باشھ می. تونم روش تأثیر بذارم بھتر می
حاال کھ . حضورش تا حاال تو زندگی من امنیت و شادی بوده. خودش بده

سایھ . رم تا جھنم ھم باھاش می. خوام تنھاش بذارم اوضاع عوض شده، نمی
بھ . عزیزجون یک عمر کنار شما بوده. فھمید سرمھ، آقاجون شما اینو خوب می

ای سی یھ روز تنھاتون ھ قول خودتون، تو اون روزھای سخت بعد از سال
ی شما رو تنھا  رو، جگر گوشھ دونید کھ امروز من علی چطور روا می. نذاشتھ
ً راجع بھ من چی فکر خواھید کرد. بذارم یھ روز دوری از علی برام مثل . بعدا

ھم یھ شکلی از   خوب این. کنم بذارید پیش علی باشم خواھش می. یھ سال زندونھ
دونم سختھ  می. یارم تا سر عقل بیاد بھش فشار می. یام کوتاه نمی. زندگیھ دیگھ

 ."تره طوری، بدون علی برام سخت زندگی این. کنم ولی تالش می
 .آقاجون سیگاری آتش زد و بھ چھره دردمند پرستو خیره شد

دونید  نمی. شماھا ھنوز سرد و گرم این روزگارو نچشیدید. دونم چی بگم نمی"
رو کھ آدم یھ بار خودش رفتھ  تازه، راھی. نی چیکھ در بھ دری و ناامیدی یع

علی تعصب داره . روا نیست بذاره دیگرون ھم سرشون بھ ھمون سنگ بخوره
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دونم کھ چھ سرنوشت  من خوب می. و ھمین تعصب المصب کورش کرده
کوه باید باشی کھ بتونی دوام . ترسم از آخرش می. سختی در انتظار ایناست

بیچاره . رھبری چمدونشو بست و رفت اونور آب ھای سی ھمین سال. بیاری
اش  ھیچکس ھم کک. ھائی مثل علی بودن کھ موندن و از دم تیغ گذشتن آدم

اینا مثل خود علی معتقد بھ . ترن رحم اینا بی. تره امروز وضع خراب. نگزید
دونھ کھ  حکومت خوب می. کنھ و ھمین کارو خراب می. ایدئولوژی و مکتب اند

ھیچوقت ھم فریب چارتا شعار پشتیبانی . چپا یعنی نابودی خودش آزاد گذاشتن
دونن کھ حزب اینا دنبال  ان،خوب می مگر بچھ. خوره و نمی مصلحتی از خط امام

مگھ . ای کھ مذھب توش ممنوعھ جامعھ. کسب قدرت و یھ جامعھ کمونیستیھ
حاال . تیادشون رفتھ کھ چطور تو روسیھ استالین ھمھ کلیساھا و مسجدھا رو بس

کھ چی، کھ ریشھ خودشون کنده . چطور اینا انتظار دارن کھ آزادشون بذارن
کھ ما از  کنھ با گفتن این فکر می. تونھ بفھمھ و نمی علی کور شده این حقایق. بشھ

یعنی . بیننھ رو نمی ھیچی. کنن کنیم، براشون قالی پھن می انقالب دفاع می
باید از این الک سخت و بستھ . اشو باز کنھ علی باید چشم و گوش. تونن ببیننھ نمی

. ھای خودش ببینھ، نھ با عینک تعصب و با چشم تعصب بیرون بیاد و اوضاع
دخترم، من میرغضب نیستم کھ . شاید سر عقل بیاد. بذار چند روز فکر کنھ

تو اون دوره کسی نبود کھ مارو . رو وادار بھ کاری کنم بخوام بھ زور شما
چند روز صبر . اشو دیدیم ما ھر دو نوع. لی امروز ما ھستیمراھنمائی کنھ، و

 ."کن
خواست خودش  می. آقاجون ھم خوب فھمیده بود. اش را زده بود پرستو حرف
 .تصمیم بگیرید

علی اوضاع را برای رفتن سبک . اش گذشتھ بود سھ روز از دیدار با خانواده
آقاجون برای خروج چون . زد کھ تحت تعقیب نیست حدس می. کرد و سنگین می

ً مطمئن بود، اگر دنبال. او از ایران اقدام جدی نکرده بود اش آمده بودند پدر  تقریبا
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پول باندازه کافی . تصمیم گرفت باغ را ترک کند. کرد یک ساعت ھم معطل نمی
بھترین مکانی کھ در آن شرایط . توانست تا مدتی با آن زندگی کند داشت و می

خیالی  آدم بی. آنجا امن بود. اش بود و ھمکار سابق بنظرش رسید خانھ دوست
دانست  می. اش بیاد تصمیم داشت با شرکت تماس بگیرد، کھ اوضاع دست. بود

 .پس قصد دستگیری او را ندارند. اند  اش نرفتھ کھ خانھ
 ."گردم سر کار اگھ این طوری باشھ برمی"

. اش را زد ستھای غروب بود کھ زنگ در خانھ دو طرف. باغ را ترک کرد
از دیدن علی . کرد مجرد بود و تنھا زندگی می. اش در را باز کرد ھمکار سابق

نشستن و . رفت. اش کرد برود تو دعوت. اول یکھ خورد و بعد خوشحال شد
تواند چند روزی را پیش او  علی از او پرسید کھ آیا می. کمی صحبت کردند

 :اش کمی فکر کرد و گفت دوست. بماند
 "جا؟ را اینحاال چ"
 ."نخواستم برم خونھ بابام. ام شده اش با پرستو حرف راست"
آقا من اھل سیاست   ای افتاده؟ ببین علی با پرستو حرفت شده یا اتفاق دیگھ"

از این جماعت ھم خیلی بدم . دونن ھمھ ھم اینو می. ام نیستم، تو عالم حال و حول
ترسم، چون چیزی ندارم  م نمیاز چیزی ھ. ان اشون تو مایھ ضد حال ھمھ. میاد

. شھ، ما نیستیم کنی کھ برام دردسر می تعارف اگھ فکر می ولی بی. کھ پنھان کنم
تا این جا ھستی . ای بکنی خیال، ولی بعدش باید فکر دیگھ یھ ھفتھ ده روز بی

کھ  تو اداره تو تنھا کسی بودی، کھ با این. کنیم با ھم حال می. ات رو چشم ام قدم
ات مردونھ بود و بھ اون چیزی کھ  حرف. ات داشتم موافق نبودم، قبول با نظرت

 ."خوش اومدی. حاضر بودی توونشو ھم بدی. گفتی باور داشتی می
. راست رفت شرکت فردای آن روز صبح زود از خانھ خارج شد و یک

او را بھ دفترش برد . مھندس آنجا بود. ھمکارانش از دیدن او کلی خوشحال شدند
 .ا بستو در ر
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اسماعیل چند . فکر کردیم گیر افتادی. رو ترسوندی المصب کجا بودی؟ ما"
حاال . خیلی نگران بود. گرفت رو می اش سراغ تو ھمھ. بار با ما تماس گرفت
 ."گردی سرکار؟ کلی کار عقب افتاده داری بگو ببینم کی بر می
م دستگیر فھمید کسی سراغ او نیامده؛ بعالوه اسماعیل ھ. علی خوشحال شد

 .نشده
 ."یام یام، ھفتھ دیگھ می می"

اش در مواقع  از اداره کھ خارج شد، رفت بھ جائی کھ برای رفیق مسئول
دو روز طول کشید تا توانست رفیق را کھ ریش . گذاشت اضطراری پیغام می
دستپاچھ بود و عجلھ . گردھا را پوشیده بود، مالقات کند گذاشتھ و لباس دوره 

داد کھ  ھایش بھ او اطمینان می رفیق در طی صحبت. بت کردندکمی صح. داشت
 .مسئلھ خاصی نیست

کار تمومھ، تا چند روز دیگھ . ھای الزم با آقای رفسنجانی گرفتھ شده تماس"
خودشونو آتیش . تازه خیالت راحت باشھ، رفقا مثل ققنوس اند. شن ھمھ آزاد می

مطمئن باش مثل ستون بتونی . ھاشون از تو آتش پر بکشن زنن کھ جوجھ می
 ."کنن مقاومت می

رفیق ھیچ رھنمود . دستپاچگی و عجلھ رفیق از نگاه تیزبین علی دور نماند
 :تنھا حرفی کھ زد این بود کھ. خاصی برای او نداشت

 ."ھاتو کم کنی و با دقت بیشتری رفت و آمد کنی سعی کن تماس"
 .یدعلی در دل بھ ساده لوحی و کم تجربگی رفیق خند

دونھ کھ تو این شرایط سخت باید  جان ھر آدم ناشی ھم می آخھ رفیق"
سیاست ما چیھ؟ چھ . رو کم کرد و با دقت بیشتری رفت و آمد کرد ھا تماس

 "شھ؟ بھ ھوادارھا چی بگیم؟ می ھای حزبی چی  کار حوزه. برخوردی باید بکنیم
نفر از رفقای  با چند. از فردای آن روز خودش دست بکار شد. جوابی نگرفت

ھا گفت کھ تا اطالع ثانوی ھمھ  اش تماس گرفت و بھ آن تحت مسئولیت
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بھ چند . اشان را از کتاب و نشریھ پاک کنند  ھای خود را قطع کنند و خانھ تماس
دانست در محل کار و زندگی تابلو ھستند توصیھ کرد کھ ھرچھ  نفر کھ می

. زندگی خود را تغییر دھند یا حداقل شھر محل. زودتر از کشور خارج شوند
ھرشب با دو کیسھ پالستیک پُر از مواد . اش بود ی دوست چھار روز در خانھ
تالش . ریش گذاشھ بود. موھایش کمی بلند شده بود. رفت غذائی بھ خانھ می

ای  از ھیچ کوچھ. داشت کھ تا حد امکان قیافھ و ظاھر روشنفکری نداشتھ باشد
مواظب اطراف بود کھ مطمئن شود تحت تعقیب و مرتب . شد دو بار رد نمی

ً رفت و آمد داشت، پرھیز می از مراجعھ بھ محل. نیست . کرد ھائی کھ قبال
ً نمی جا شکارگاه مناسبی برای اصحاب  مطمئن بود کھ آن. رفت قھوخانھ اصال

غروب روز پنجم با دو کیسھ مواد غذائی و یک دستھ گل زنگ . خشم امام است
کسی . دو سھ بار زنگ زد. کسی در را باز نکرد. دا در آورداش را بھ ص خانھ

خانھ چون ھمیشھ . باالخره کلید را از جیب در آورد و در را باز کرد. خانھ نبود
در یخچال را باز کرد و مواد غذائی را . چیز تمیز و شستھ بود ھمھ. زد برق می

اتاق خواب و بھ . ھیچ اثری از غذای بچھ در یخچال نبود. در یخچال گذاشت
متوجھ شد کھ پرستو از . آنجا ھم از وسائل بچھ خبری نبود. اتاق نشیمن سر زد

از سکوت حاکم بر آپارتمان و تخت خالی دخترک شیرخوار  .خانھ رفتھ است
ی فعالیت سیاسی بھ  اولین بار بود کھ ھُرش سوزانی از ھزینھ. اش گرفت دل

ندایی از درون . را فرا گرفت غمی عمیق سرتا پای وجودش. خورد اش می چھره
. تا آن روز بھ چنین موضوعی فکر نکرده بود. گفت کھ این آغاز راه است بھ می

حکایت رنج و دربدری و دوری از خانھ و خانواده را پیش از آن زبان آقاجون و 
عزیزجون و رفقایی کھ پس از بیست و پنج سال از زندان شاه آزاد شده بودند؛ 

اش  بود، ولی ھرگز سوزش آن را روی پوست و گوشتچندین بار شنیده 
تا آن روز معنای تخت خالی و سکوت ناشی از رفتن یار و . احساس نکرده بود

در آن لحظھ خود را تنھا و . ھمسر و فرزند را از نزدیک امتحان نکرده بود
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 : با یأس سری تکان و گویی خود را دلداری داد، گفت. کس احساس کرد بی
ً خونھ"  ."آقاجون و عزیزجون ھستن حتما

دو ھفتھ بود کھ . اش و پرستو یک ذره شده بود اش برای دیدن دخترک دل
افتاد کھ چنین مدت طوالنی از او دور  کمتر اتفاق می. عزیزجون را ندیده بود

ای یکبار با ابوتیاره بھ  از وقتی کھ خواھرش ناپدید شده بود، حداقل ھفتھ. باشد
اتومبیل کثیف و خاک گرفتھ . پنچره خیابان را نگاه کرداز . رفت دیدن مادر می

ای  برای لحظھ. مطمئن نبود کھ بتواند آن را روشن کند. اش بود سرجای ھمیشگی
کرد و  فرم پرستو کھ ھر روز صبح پنجره را باز می قامت گرفتھ و خوش

 .اش ظاھر شد شمرد در جلو چشمان ھا را می پرنده
ھفتھ چقدر غذاب کشیده باشھ؟ آیا باز ھم اصرار کنھ؟ تو این دو  چی فکر می"

کنن؟ آدم نھ زبونشونو بلده، و نھ  داره کھ بریم خارج؟ مگھ خارج حلوا پخش می
شھ؟ اگھ ھمھ برن باز باید سی  تازه ایران چی می. با فرھنگ اونا آشنائی داره

ھای اطو کشیده برگردیم و برای اونائی کھ موندن با  سال دیگھ با لباس
اگھ قراره آدم اختھ . شھ نھ نمی. ھائی کھ تو خارج یاد گرفتیم، موعظھ کنیم ریتئو

تازه . کنن رفقا حماسھ درست می. باید اینو بھ پرستو بگم. بشھ، بھتره این جا بشھ
زاره اینا ھر کاری  المللی بخصوص کشورھای دوست نمی فشارھای بین

یارم  رم ھردوشونو می فردا می. رو بھ پرستو بگم باید اینا. اشون خواست بکنن دل
 ."خونھ

. با یک سطل آب و چند دستمال رفت پائین. صبح زود از خواب بیدار شد
برگشت باال، حمام . ماشین را تمیز کرد و بعد از کلی تالش آن را روشن کرد

سر راه کمی . ای خورد و راه افتاد مختصر صبحانھ. گرفت و لباس تمیز پوشید
ولی عزیزجون و . آقاجون خانھ نبود. ھ خانھ پدر رفتای خرید و ب نان خامھ

عزیزجون . اش رفتند اش کردند و کلی قربان و صدقھ بغل. پرستو ذوق زده شدند
 :زد ریخت و حرف می اشک می
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فکر خودت نیستی بھ ما رحم . شدم داشتم دق مرگ می. کجا غیبت زده بود"
آخھ این کھ . شیسعی کن جلوش آفتابی ن. آقاجون از دستت عصبانیھ. کن

این چند روز کجا بودی؟ کجا . خبر بزنی بیرون اش نیست کھ یھو بی رسم
تازه دیروز بود کھ . ات گشتیم ھمھ جارو دنبال. خوابیدی؟ نصفھ عمر شدیم

آخھ . گیرن رو می دارن ھمھ. اول فکر کردیم دستگیر شدی. فھمیدیم رفتی شرکت
 "تونستی بکنی؟ بودن، چکار میبرای چی رفتی شرکت؟ اگھ اونجا منتظرت 

 :اش کرد و گفت علی بغل. ریخت گفت و اشک می عزیزجون می
ھا کار  با کلھ گنده. تابی نکن عزیزجون، کسی با من کاری نداره قدر بی این"

ما کھ . خوان مار رو از سر بزنن شنیدی کھ چی گفتن، بقول خودشون می. دارن
برای اونائی کھ تا حاال گرفتن جا ندارن،  .شھ چیز درست می  ھمھ. ای نیستیم کاره

 ."چھ رسھ بھ ما
. ھم خوشحال بود و ھم عصبانی. اشک در چشمان پرستو جمع شده بود

کرد کھ  زد تالش می زور می. دانست چرا و کدام یک بیشتر بود خودش ھم نمی
ای  از ھمان لحظھ. شناخت علی را خوب می. خود را با وضع جدید عادت دھد

فتن علی را شنید، حدس زد کھ برای چھ رفتھ و مطمئن بود کھ بزودی کھ خبر ر
. ھر لحظھ منتظر بود کھ از در وارد شود. ھا پیدایش خواھد شد برای بردن آن
اشان عصبانی  اش بھ زندگی مشترک از علی بخاطر بی توجھی. حاال آمده بود

از طرفی . ودھای خودش ب فقط فکر خواستھ. بفکر او و آینده دخترک نبود. بود
از آدمای ضعیف کھ . دید خوشحال بود کھ مردش را اینگونھ مصمم و قرص می

شاید بھ ھمین دلیل بود کھ بھ مادرش احترام . آمد اش نمی کردند خوش جا خالی می
. ولی باک نداشت. شک نداشت کھ زندگی سختی در انتظار اوست. گذاشت می

از سرسختی . ی اگر دستگیرش کنندتصمیم گرفتھ بود کھ در کنار علی بماند، حت
علی را اینگونھ شناختھ بود و ھمین طور ھم او را . برد علی لذت می

علی سخت و سرکش برای او . علی را طور دیگری دوست نداشت. خواست می
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ھمین خصوصیات علی بود کھ . بیشتر جذاب بود تا علی آرام و سر براه و ترسو
دانست و حدس زده بود کھ این سرسختی  میخوب . او را بیشتر وابستھ کرده بود

خوب . تواند بھ بھای سعادت و آرامش زندگی او و دخترش تمام شود علی می
منطق و  بی. گر است فھمید کھ عشق کور او چون عشق بھ زندانبان و شکنجھ می

تصمیم گرفتھ بود تا آنجائی کھ توان دارد در رکاب میرغضب خود . ویرانگر
  توانست؟  می. پیاده گز کند
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 جدائی 

. کرد تھران بار دیگر رنگ عوض می. ھا آب شده بود بھار بود و برف
ھای  ھای برق و سیم کابل. ھای بھاری بودند ھا پوشیده از شکوفھ درخت

شکارچیان . کاروانسرای فوج پرندگان مھاجر خستھ از راه رسیده بودند تلفن 
بھار بود، فصل . نشستھ بودندای در اطراف شھر تور گسترده و بھ کمین  حرفھ

پرنده جوان . فصل خواستن. زایش و آمیزش، فصل شکوفائی زندگی و طبیعت
علی بھ زندگی عادی . خبر سودای زندگی داشت و شکارچی در پی شکار و بی

رفت و با نھایت احتیاط  طبق عادت ھر روز صبح سرکار می. برگشتھ بود
. از دستگیری رھبری گذشتھ بوددو سھ ماه . گرفت محدود رفقائی تماس می

 .شد، کھ اکثرا امیدوار کننده بودند ھا شنیده می اخبار ضد و نقیضی از زندان
 ."کنند رفقا چون کوه مقاومت می"

گذشت با اطمینان خاطر بیشتری  ھر روز کھ می. خوشحال بود و امیدوار
اوائل . ادایست تر در مقابل اعتراض پرستو و خانواده می رفت و محکم سرکار می

فروردین بود کھ از طرف سپاه بھ مسئولین شرکت اطالع دادند کھ پروانھ 
مدیران شرکت . روشن تعلیق شده ای ارتباطات نا فعالیت شرکت بھ دلیل پاره

ھا لو  اسماعیل تحت پیگرد بود و رابطھ او با آن. دانستند علت آن را خوب می
کس از  ناپدید شده بود و ھیچ او. ای دیگر بود ولی واقعیت بگونھ. رفتھ بود

بیکاری دوباره آب سردی . علی دوباره بیکار شد. سرنوشت او اطالعی نداشت
اش رسید، سالمتی  ای کھ بھ ذھن اولین مسئلھ. بر آتش گداختھ درون او بود

 .اسماعیل بود
ً تا چند " زنده ست؟ خارج شده؟ نکنھ دستگیر شده باشھ؟ اگر دستگیر شده حتما

 ."راغ من ھم میانروز دیگھ س
 .ترسید

 "تونھ مقاومت کنھ؟ کشھ؟ اسماعیل می چند روز طول می"
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پرستو اصرار داشت . دوباره روز از نو روزی از نو و بحث و جدل در خانھ
ھر . رفت کمتر بیرون می. علی مخالف بود. کھ قبل از دیر شدن بھ ترکیھ بروند

ترین صدائی از خواب  کوچکھا با  شب. روز منتظر بود کھ زنگ خانھ را بزنند
امید . ھنوز امید داشت. کرد پرستو تحمل می. شد زود عصبانی می. شد بیدار می

ولی این . بھ این کھ شاید شرایط بھتر شود و یا علی از خر شیطان پائین بیاید
ً دنبال کار نمی. یک ماه بود بیکار بود. طور نشد یعنی جرأت . رفت تقریبا

  . مھ کس مشکوک بودبھ ھمھ چیز و ھ. نداشت
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 ی سیاه جعبھ

با . اواخر اردیبھشت بود کھ ضربھ نھائی چون پُتک بر سرش فرود آمد
ای را در تلویزیون دید کھ تا آن روز احتمال آن  چشمان از حدقھ درآمده برنامھ

قھرمانانی کھ رفیق مسئول آنھا را . اش ھم خطور نکرده بود ھرگز حتی بھ ذھن
جمالتی کھ . ردیف در صفحھ تلویزیون ظاھر شدند بود بھبھ ققنوس تشبیھ کرده 

اش  ھا بر زندگی از زبان رھبری شنید بھ کابوسی بدل شد کھ سایھ آن سال
 . سنگینی کرد

حزب از آغاز تأسیس تا بھ حال ابزاری برای جاسوسی و خیانت بوده "
 ."است

ً از دست ھا این جملھ در تن. بقیھ مصاحبھ را نشنید. اش افتاد استکان چای تقریبا
گویی ھر حرف آن را با چکش و قلم بر ذره ذره . ثبت شد. مغزش حک شد

پژواک آن چون نواری ضبط شده، ھزار بار در . مغزش کنده کاری کردند
پرستو کھ نزدیک او نشستھ بود، متوجھ تغییر حالت علی . اش تکرار شد ذھن
 :و گفتاش گذاشت  بر شانھ  رفت و کنارش نشست و آرام دست. شد
 ."ممکنھ رو فیلم صدا گذاشتھ باشن. سازی کردن صحنھ. دروغھ باور نکن"

او با تمام وجودش احساس کرده بود کھ فیلم . شنید ھای او را نمی علی حرف
َتُ◌ن صدا و لحن حرف زدن او را . صحنھ سازی نبود. حقیقت دارد

اولین . ھای او گوش داده بود بار از نزدیک بھ سخنرانی چندین. شناخت می
 :العمل او بعد از چند دقیقھ سکوِت کشنده ظاھر شد عکس

 ."اونارو شکوندن. ھا، دروغھ، شکنجھ کردن، شکنجھ کردن شرف بی"
اراده  پرستو حیران و بی. بلند شد و شروع بھ قدم زدن در اتاق کرد. زد داد می

 .اش راه افتاد دنبال
 ."باشھ شاید غلط. دونھ کس ھیچی نمی ھیچ. علی آروم باش"

. دید پرستو درد را در عضالت صورت او می. پیچید علی از درد بخود می
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. آن را دو بار در زندگی تجربھ کرده بود. فھمید معنای درد واقعی را خوب می
دردی کھ تمامی . وقتی کھ مادرش رفت و زمانی کھ دخترش را زائیده بود

اش در حال  بدن  عضالتکرد تمام  نداشت و فشار آن چنان کشنده بود کھ حس می
صدا نبود کھ از . گفت رفت و بد و بیراه می علی راه می. ریش ریش شدن اند

اش را  گوئی پدر و مادر و عزیزترین کسان. آمد، ضجھ بود اش بیرون می حلقوم
ماند کھ بر روی جسد تکھ  مادری را می. با ھم در یک لحظھ از دست داده بود

پیشانی خود  زد و با کف دست بھ زار می. کرد اش مویھ می پاره شده جوان
پرستو تا آن روز ھرگز او را چنین برافروختھ ندیده . عرق کرده بود. کوبید می
اش  گریھ. دھد احساس کرد کھ شوھرش را از دست می. علی خم شده بود. بود

 :گرفت
گی باید  مگھ خودت ھمیشھ نمی. یھ خورده فکر کن. علی تورو خدا آروم باش"

 ."کمی صبر داشتھ باش. فکر کرد دو بار
. پرستو صدای ُخرد شدن آن را شنید. چیزی در درون علی شکستھ بود

. و کمر او بجلو خم شده بودند  شانھ. ھا را در چھره و قامت بلند علی دید ترک
حال با . ھا ممکن است بر اثر ترس و درد یک شبھ پیر شوند شنیده بود کھ انسان

شد و ھیچ کمکی  اش ُمچالھ می شوھرش عزیزترین ِکسدید کھ  چشمان خود می
دید کھ  گذشت پرستو با چشمان خود می ھر لحظھ کھ می. توانست بھ او بکند نمی

شروع بھ فریاد کشیدن . داد چھره با نشاط و مصمم علی چگونھ تغییر شکل می
داد و با مشت بھ دیوار  فحش می. مشکل بود. اش کند پرستو سعی کرد بغل. کرد

. چون کودکی گریست. اش کرد بغل.  اش سرازیر شد اشک از چشمان. کوبید یم
 .پرستو سراسیمھ بود و از درک احساس او عاجز بود. لرزید اش می تن

شھ آدم با یھ برنامھ تلویزیونی این طوری بشھ؟ حزب برای علی چھ  مگھ می"
 "معنی داشت؟
ختن کاخ آروزھائی دانست کھ طغیان روحی علی واکنش بھ فروری پرستو نمی
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بود کھ از دوران نوجوانی تا آن شب برای خود ساختھ بود و با تمام وجود برای 
با . حزب برای او حکم فرزند اول را داشت. تزئین و نظافت آن تالش کرده بود

آن زندگی کرده بود و حال با چشمان از حدقھ درآمده شاھد بود کھ چگونھ در 
علی چند . نھ تنھا گرفتند بلکھ ویران کردند. تندطی چند دقیقھ آن را از او گرف

. بطرف اتاق رفت و لباس پوشید. در آغوش پرستو گریست، کمی آرام شد  دقیقھ
 .پرستو جلوی او را گرفت. ساکت شده بود

 "خوای بری؟ کجا می"
 ."خوام برم بیرون، کار دارم می"
ً رو ب اگھ با این وضع آشفتھ تو. گشت زیاده. نرو خطر داره" بینن، حتما
 ."تونی بیرون بیائی پات بھ کمیتھ برسھ، دیگھ نمی. گیرنت می
 ."کنھ کھ اون تو باشم یا بیرون دیگھ فرق نمی"
 ."نرو علی"

تلویزیون ھنوز روشن بود و . با دست کنارش زد و از خانھ بیرون رفت
نفرت عجیبی نسبت بھ آن . پرستو بھ تلویزیون خیره شد. برنامھ ادامھ داشت

ی رنگی اش بھ نظرش شوم و  صفحھ. جعبھ سیاِه سخت در وجودش سر برآورد
حسی کھ تا آن روز ھرگز تجربھ نکرده . احساس بدی بھ او دست داد.سیاه آمد

پارچھ ضخیمی را چون . از دیدن آن متنفر بود. تلویزیون را خاموش کرد. بود
زندگی او با این  .آور شده بود، کشید چادری بر روی آن، کھ دیگر برای او ترس

 توانست تغییر کند؟ جعبھ مخوب چقدر می
. فضای خالی خانھ حکمفرما شده بود پس از رفتن علی سکوت ترسناکی بر 

. حجم بود و حجم. ھمھ چیز خالی بود. نھ احساسی و نھ فکری. زمان ایستاده بود
. احساس خفگی کرد. سکوت بود و سکون، خالئی چندش آور. حجمی تھی
یقھ . اش کند ره رفت آن را باز کرد کھ شاید نسیم بھاری کمی آرامبطرف پنج

اش  ی سوزانی در تن و جان گوئی کوره. فایده نداشت. را باز کرد  پیراھن
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احساس . اش را پوشانده بود عرق تمام پھنای صورت و گردن. سوخت می
. گفت کھ مادرش یکبار دیگر رفت و ھرگز باز نخواھد گشت غریبی بھ او می

پنجره را . خانھ بدون علی برای او زندان بود، گورستان بود. ای ماندن نبودج
لباش پوشید و دخترک را . اش را شست و بھ اتاق خواب رفت بست، صورت

. با اولین تاکسی خود را بھ خانھ آقاجون رساند. بغل کرد و از خانھ بیرون رفت
او را . پدر بود، مادر بود. او علی بود  ترین شرایط برای آقاجون ھمیشھ در سخت

. بیدار بود. داد ھای او گوش می صبور بود و با دقت بھ حرف. فھمید خوب می
 :جلو آمد و دخترک را از او گرفت و گفت. گویا منتظر بود

 "رفت بیرون؟"
ریخت با سر جواب داد و بھ طرف عزیزجون  پرستو در حالی کھ اشک می

ھای او  یزجون جای امنی برای اشکھای عز مدتی بود کھ آغوش و شانھ. رفت
ولی کمتر بُروز . جگرش خون بود. حال عزیزجون بھتر از او نبود. بودند

ھایش را در دل  درد. خواست بیشتر از این آقاجون زجر بکشد اش نمی دل. داد می
سی و . کرد را برای اوقات فراغت و تنھایی اندوختھ می  کرد و اشک تلنبار می

رک با آن مرد راه خودخوری و صبوری را بھ او آموختھ چند سال زندگی مشت
 .بود

خواست علی را در  نمی. دو روز بعد دخترش را بغل کرد و بھ خانھ برگشت
علی بھ کمک احتیاج داشت و او . آن شرایط دشوار بحال خود رھا کند

مطمئن نبود خانھ . دو روز بود کھ از او خبری نداشت. ترین کس او بود نزدیک
پف کرده در حالیکھ   با صورتی. مست بود. علی خانھ بود. کرد اشتباه می. باشد

پاھا را روی میز دراز کرده بود، با یک زیر پیراھن رکابی در آشپزخانھ نشستھ 
دخترک را روی صندلی بچھ نشاند و در . گیالس عرق روی میز بود. بود

 :کنارش نشست
 "غذا خوردی؟"
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 ."نھ سیرم، اشتھا ندارم"
در یخچال را باز کرد و کمی نان و پنیر و خیار روی میز . نگفتچیزی 

ی او ھمھ  ی آشفتھ چھره. نھ سئوالی و نھ بحثی، جایی برای بحث نبود. گذاشت
طوری فکر  شاید ھم این. رسید سال پیرتر بنظر می  علی چند. گفت چیز را می

ً . العملی نشان نداد عکس. آدم سابق نبود. ژولیده بود. کرد . کرد  تشکر میمعموال
مثل این . ای خیره شده بود ی میز تکیھ داده بود و بھ نقطھ اش را بھ لبھ یک دست

زیرسیگاری پُر کھ خاکسترھای آن . کرد کھ داشت بھ موضوع مھمی فکر می
بعد از . روی میز پخش شده بود را برداشت و در یک کیسھ پالستیکی خالی کرد

ً  این دانست چطور  نمی. آن را سرجایش گذاشت کھ میز را دستمال کشید مجددا
اش قفل  ولی دھان. زد علی باید حرف می. حرفی برای گفتن نبود. شروع کند

پارچھ ضخیم چون دو روز پیش صفحھ تلویزیون را . بھ اتاق نشیمن رفت. بود
. بھ عکس عروسی خود و علی کھ روی تلویزیون بود، نگاه کرد. پوشانده بود

آیا آن . گرچھ تنھا سھ سال از آن گذشتھ بود. رش رسیدچقدر دور و کھنھ بنظ
خیلی چیزھا عوض شده . روزھای خوش گذشتھ باز خواھند گشت؟ مطمئن نبود

ی امید، نیرو  ھمھ. از درون تھی شده بود. علی بدجوری ضربھ خورده بود. بود
با یک برگ بازی کرده بود و بازی را . و باورش را در قمار سیاست باختھ بود

مبارزه برای او با . ی بازی در دست نداشت کارت دیگری برای ادامھ. ختھ بودبا
ھای خود شنیده بود کھ حزب آلت  ولی آن شب با گوش. اش معنا داشت حزب

تا آن شب طعم تلخ شکست، آنھم شکستی بھ آن . دست کشورھای خارجی بوده
ھمھ چیز برای . ای را نداشت آمادگی تحمل چنین ضربھ. سنگینی را، نچشیده بود

. گاھی باشد کھ بدان نیاز داشت توانست آن تکیھ پرستو نمی. سقوط او مھیا بود
اسماعیل و رفیق . توان روبرو شدن با پدر را نداشت. آقاجون ھم ھمینطور

. چند جا سراغ آنھا را گرفتھ بود. خبری نداشت. اشان زده بود مسئول ھم غیب
ش تنھا کسانی بودند کھ برای او ا ھمکاران سابق. ھیچ کس اطالعی نداشت
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. ھر دوی آنھا علی را دوست داشتند. ھا مانده بودند، و چھ کسی بھتر از آن باقی
ھای انجمن اسالمی اداره نیز  حتی بچھ. دوست داشتنی بود. علی قابل احترام بود

 :چند بار گفتھ بودند. داشتند  او را دوست
 ."کاش علی مکتبی بود ای"

. با عرق خوری شروع شد. رفت و ھر شب رفت. ھاعلی رفت سراغ آن
خواست بھ او فرصت بدھد تا خود را  کرد، می تحمل می. پرستو متوجھ بود

شست و  ھای او را می لباس. کرد چون مادری از او پذیرائی می. دوباره پیدا کند
کرد کھ حمام بگیرد و لباس عوض  با شوخی و خنده مجبورش می. کشید اطو می

 .زمان حالل مشکالت است. وار بودامید. کند
ھر مرگی یھ شیونی . گذرونھ و از سر می این بحران. شھ علی بھتر می"
 ."شھ گیره، ولی تموم می وقت می.داره

بھ بیابانی کھ بجز شن و نمک . بھ برھوت پرت شده بود. علی نمرده بود
نیرو برای ایستادن؛ برای برگشتن، برای غصھ خوردن . دید چیزی در آن نمی

یک . تریاک اول چاشنی عرق بود. و باورش را از دست داده بود  انگیزه. نداشت
. ای یک بار بھ چند بار در ھفتھ تبدیل شد ھفتھ. بعد جای آن را گرفت. پُک بود

روبروی او ایستاد و ھرچھ دق دل . بار کھ پرستو متوجھ شد، داد کشید اولین
. اش کرد فقط گوش داد و نگاه. اش نبود علی باک. داشت سر او خالی کرد

اش نبود، ُکلفت و پرستارش بود،  او دیگر زن. ھا از او فاصلھ گرفتھ بود فرسنگ
ً پولی در جیب مادری بود کھ وظیفھ اش  اش ُرفت و روب و پخت و پز و احیانا

ولی برای پرستو . چیز مھم نبود برای او ھیچ. خیال شده بود علی بی. گذاشتن بود
کمی از طالھایش را . نداز مختصری را کھ داشتند خرج کرده بودا پس. مھم بود

از مراجعھ بھ . کرد با سیلی صورت اش را سرخ می. یک ھفتھ پیش فروختھ بود
. دروغ گفتھ بود. بار سراغ علی را گرفتھ بود پدر چند. کشید پدر خجالت می

ز او بعد از ازدواج ھرگز ا. اش را بھ او دراز کند خواست دست اش نمی دل
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دخترش کھ متولد شده بود، پدرش حساب بانکی با ده ھزار . تقاضائی نکرده بود
حساب بانکی را تا آن روز از علی . تومان و یک گردنبند طال بھ او ھدیھ داد

بنظر او پول . پنھان نگاه داشتھ بود، چون علی از پول ھدیھ گرفتن متنفر بود
علی از حساب بانکی خبر  حال از این کھ. دادن بھ کسی صدقھ دادن است

توانست چند ماھی کمک خرجی برای  آن پول حداقل می. نداشت، خوشحال بود
چھ داشت کھ بگوید و چگونھ . توانست مراجعھ کند بھ آقاجون ھم نمی. خانھ باشد

. اش، تریاکی شده بگوید؟ آیا جرأت داشت بگوید علی؛ تنھا پسرش، نورچشم
 .خواست باعث مرگ او شود نمی. سکتھ کندترسید آقاجون  می. امکان نداشت

عادی . کشید پرده و بدون رودرواسی تریاک می دو ماه بود کھ علی دیگر بی
اگر . گرفت ھر وقت پول نداشت، از پرستو می. کرد شده بود، پرده پوشی نمی

باالخره اتفاقی کھ انتظارش را . طاقت پرستو تمام شده بود. کرد کم بود اخم می
 :یک روز وقتی علی پول خواست، پرستو محکم جلوی او ایستاد. دنداشت، افتا

باید . انداز داشتیم تموم شد کمی پس. مگر سر گنج نشستم. تموم شد. پول ندارم"
اگھ . ھمھ چیزو ول کردی و بھ عشق و حال خودت چسبیدی. بری کار کنی

ت الزم نیس. خوای این طوری ادامھ بدی بھتره پیش ھمون دوستات بمونی می
ما داریم با ھم زندگی . ات نیستم ام کلفت من. جا ھتل نیست این. خونھ بیائی

اش کنی و ببریش بیرون؟ شده یھ  شده یھ بار بغل. تازه یھ بچھ ھم داریم. کنیم می
فکر کردی این مدت از کجا خوردیم؟ کی پول آب و . اسباب بازی براش بخری

نا . بس کن دیگھ. ادامھ بدیخوای این طوری  رو داد؟ تا کی می  برق و غذا
تا ِلنگ ظھر . تبدیل شدی بھ یھ آدم عملی ُخمار. سالمتی مرد خونھ ھستی

من . سرا کھ نیست کاروان. گردی زنی بیرون و لول برمی خوابی بعد می می
مردم . گیره تازه کلفت ھم برای نظافت و پُخت و پز پول می. اتم نھ کلفت زن

 ."کنن تابی نمی دن، این قدر مثل تو بی میجووناشونو تو جنگ از دست 
. اش بدھکار نبود گوش. خواست علی ساکت بود، پول می. زد پرستو داد می
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 :دست پرستو را گرفت و بھ صورت او خیره شد و گفت
ُخب حاال تو ھم کمی . از خونھ بابات کھ نیاوردی. چند سال من خرجت کردم"

 ."ُجور بکش
بھ . بردار نبود ولی علی دست. کنار کشید اش را با عصبانیت پرستو دست

پرستو در . دو باره سعی کرد دست او را بگیرد. کرد جز پول چیز فکر نمی ھیچ
 :کشید گفت حالیکھ فریاد می

 ."برو کار کن. ھرچھ دادم بسھ. یک لایر ندارم کھ بھت بدم. ام نشو نزدیک"
پرستو چون . داش کر علی کنترل خود را از دست داد و سیلی محکمی حوالھ

ھیچ کس تا آن روز دست روی او بلند نکرده . ماده پلنگی زخمی بھ او حملھ کرد
علی با . جیغ بچھ کھ بلند شد، پرستو بطرف بچھ رفت. علی زد و او ھم زد. بود

از ھمان لحظھ تصمیم گرفت کھ . عصبانیت در خانھ را بھم کوبید و بیرون رفت
 .واست کھ دیگر پرستار او باشدخ نمی. طور دیگری با او رفتار کند

اش بھ ساز  تا امروز ھمھ. خودش باید خودشو را از آن منجالب بیرون بکشھ"
 ."دیگھ بسھ. او رقصیدم

علی ھر بار بعد از مرافعھ از خانھ . زد و خورد چندبار دیگر تکرار شد
داد کھ  خواست و قول می گشت، معذرت می رفت و وقتی بر می بیرون می

بار  آخرین. بس برقرار بود ولی تنھا دو روز در خانھ آتش. تغییر دھدرفتارش را 
پرستو ھم کوتاه . علی پرستو را زیر مشت و لگد گرفت. زد و خورد باال گرفت

نیامد و با ماھیتابھ محکم بھ صورت او کوبید و تھدیدش کرد کھ اگر از خانھ 
پرستو . ترسید. وردعلی جا خ. بیرون نرود، بھ سپاه رفتھ او را لو خواھد داد

علی دیگر . قامت بلند علی در چشم او کوچک و خوار آمد. متوجھ ترس او شد
آن . زد، نبود اش می اش آتش بھ جان ھای سیاه ، کھ برق چشم آن معشوق گذشتھ

اش کثیف بودند، کسی نبود کھ قرار بود تا جھنم  ھای انگشتان مرد ژولیده کھ ناخن
مردی بود کھ . مرد نحیف و ذلیل دیگر علی او نبودآن . اش پیاده گز کند ھمراه
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اش، بھ  بھ حزب. قبل از این کھ با او نرد عشق ببازد بھ دیگری دل باختھ بود
اش را از او گرفتھ بودند، بھ یکباره فرو ریختھ و زانو  و چون حزب. باورش
علی قوی و . آن مرد شکستھ، مرد او نبود از آن مرد بیزار بود. زده بود
اش موج   نفس در چشمان خواست کھ اعتماد بھ ی را دوست داشت و میمصمم

 :اش کرد و گفت قبل از آنکھ علی خانھ را ترک کند، نگاه. زد می
 ."این بود قول و قرارت. خجالت بکش"

با . زد با خودش حرف می. دخترش را در آغوش گرفت و بھ گریھ افتاد
اش را تنھا  مانند مادرش بچھخودش قول داده بود کھ   بھ. زد مادرش حرف می

مادرش طعم تلخ . فھمید کھ چرا مادرش بد ُخلق و خشک بود حاال می. نگذارد
بھ ھمین . موجودی کھ آرامش زندگی او را بھم ریختھ بود. ھو را چشیده بود

. ی مردش شود خواست غرورش پایمال خواستھ نمی. ھا را ترک کرد خاطر آن
شاید علت آن کھ . شریکی ترجیح داده بودتنھائی را بھ نکبت اتاق خواب 

حال . مھری مادرش نفرت پیدا نکرده بود، سرسختی او بود ھیچوقت از بی
ھویی کھ علی . علی ھَو آورده بود. خودش ھم در چنین شرایطی قرار گرفتھ بود

خواست اتاق خواب  اگر پدرش می. بھ خانھ آورده بود، نھ زن، بلکھ اعتیاد
ی  خواست ھمھ دیگری تقسیم کند، علی ھَوئی آورده بود کھ میمادرش را با زن 

سند خانھ و . کوتاه بیا نبود. اش را از او بگیرد اتاق خواب و حتی آرامش زندگی
. ھای خود و دخترش را در دو چمدان ریخت و رفت تھ مانده طالھا و لباس

بود کھ توانست برود؟ پیش مادر؟ نھ، مطمئن  کجا می. جائی برای رفتن نداشت
ی کتک را  خودش درد ُکشنده و تحقیر کننده. مادرش سپاه را خبر خواھد کرد

خواست دوباره اسیر ُخرده  نمی. توانست برود خانھ پدر ھم نمی. چشیده بود
تنھا او بود کھ . رو پناه بردن بھ آقاجون بود تنھا راه پیش. فرمایشات زن پدر باشد

یم داشت تا روزی کھ علی با آن نکبت و تصم. توانست گره از کار او بگشاید می
چیز را  رفت خانھ آقاجون و ھمھ. کند، بھ خانھ برنگردد می خواری زندگی 
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بار بود کھ احساس کرد چون پدری  این اولین. اش کرد آقاجون بغل. تعریف کرد
سر . کند، او را در آغوش باز و پھن خود گرفتھ مھربان کھ دخترش را بغل می

 .اشت و گریستاش گذ روی شانھ
 ."گردم تا روزی کھ علی بخواد این طوری زندگی کنھ برنمی"
ُفت و خیز داره. این مردک فکر کرده سیاست بچھ بازیھ. نباید برگردی" . ا

سند . کنی جا زندگی می از امروز این. نباید برگردی. مردش نیستی نرو جلو
 "رو آوردی؟ خونھ

 .پرستو با سر جواب مثبت داد
 ."ده خوابھ، یا بھ حرف من گوش می وشھ خیابون میره گ یا می"

آقاجون کارھای او را بسرعت . سھ ماه طول کشید، علی کمی سر براه شد
علی را تنھا روز آخر . نقی در ھمھ کارھا دست راست آقاجون بود حاج.انجام داد

 .تنھا چند دقیقھ با ھم حرف زدند. دید
بعدش یھ کشور . رم ترکیھ میامشب . خوام معذرت می. رفتارم خوب نبود"

تونیم  خوای بیای اونجا؟ می می. شاید سوئد و یا کانادا. دونم کجا ھنوز نمی. دیگھ
 ."زنم برات زنگ می. یھ بار دیگھ سعی کنیم
علی برای او دیگر . الل شده بود. توانست حرف بزند نمی. پرستو جوابی نداد

زد، خستھ بودند و حلقھ  رق نمیاش ب چشمھای سیاه. مثل سابق بلند و کشیده نبود
چرا علی برای . درک این احساس برایش سخت بود. شد کبودی دور آنھا دیده می

 .او آن آدم سابق نبود؟ دخترش را بغل کرد و بوسید و رفت
علی قصد رفتن بھ کانادا داشت، ولی مجبور . بقیھ کارھا با سرعت پیش رفت

ن خانھ را کھ سند آن بھ اسم پرستو آقاجو. شد در یونان تقاضای پناھندگی کند
دو سال طول . کرد بود، کرایھ داد و ھرماه کرایھ را بھ حساب پرستو واریز می

ولی . زد پرستو در ابتدا با اکراه با او حرف می. زد علی ھر ھفتھ زنگ می. کشید
باالخره علی از او . ھا آب شد و مکالمات روال عادی پیدا کرد آرام آرام یخ
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 .بھ آتن برود خواست کھ
دم کھ ھمھ چیز  قول می. ات نیومد برگرد اگھ خوش. با پاسپورت ایرانی بیا"

دونم دل چرکین  می. ام برای دیدن تو و دخترک خیلی تنگ شده دل. خوب بشھ
دم کھ ھمھ چیز خوب  قول می. ھستی، ولی من مثل روزھای اول دوستت دارم

 ."بشھ
  کرد؟ اش عمل می آیا علی بھ قول
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 بخش دوم 

داد ھواپیما تا چند دقیقھ دیگر در  صدای خلبان کھ بھ مسافرین اطالع می
دخترک در . نشیند، پرستو را بھ دنیای واقعی باز گرداند فرودگاه آتن بھ زمین می

. پرستو از پنجره کوچک کابین ھواپیما بیرون را نگاه کرد. کنارش خواب بود
دخترش نگاه کرد و با بھ . شد ھ دیده میآتن پھن و ِکدر در کنار دریای مدیتران

 :لبخند گفت

  ."زنھ اش برق می ریم پیش بابائی، اونی کھ چشای سیاه می"
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 آتن

با توقف آرام ھواپیما در کنار خرطومی متصل بھ ساختمان فرودگاه مسافران 
ھمھ تالش داشتند کھ ھر چھ زودتر خود را بھ در . بھ جنب و جوش افتادند

ترسیدند کھ دیر بھ خانھ  گویی عجلھ داشتند و می. برسانندخروجی ھواپیما 
ی باالی  آرام کیف خود و دخترش را از محفظھ. ای نداشت  پرستو عجلھ. برسند

تقریبا آخرین نفر بود کھ از ھواپیما . سرش پایین آورد و روی صندلی گذاشت
اش  ی وسایل وارد سالن بزرگی شد و منتظر بقیھ. دنبال بقیھ راه افتاد. خارج شد

نگاھی . برد تشنھ بود، باید او را بھ دستشویی می. کرد تابی می دخترک بی. ماند
ً طوالنی در مقابل دستشویی بانوان . بھ اطراف کرد در سمت چپ او صفی نسبتا
 :با خود گفت. تشکیل شده بود

 "تونستن تو ھواپیما برن توالت؟ مگھ نمی! چھ صف طوالنی"
در انتھای . و مانتوی خود را در آورده بودندبعضی از مسافرین روسری 

ھایی کھ در صف ایستاده بودند ھمانھایی نبودند کھ ھمسفر او  خانم. صف ایستاد
در زیر مانتو و روسری . اشان زمین تا آسمان فرق کرده بود قیافھ لباس. بودند

دند ای زوار بو قیافھ و شکل و شمایل دیگری داشتند در ھواپیما بیشتر شبیھ دستھ
ھای رنگ و  حاال عوض شده بودند لباس. رفتند، تا سفر فرنگ کھ بھ زیارت می

ً دامن ھا  اشان آن ھای باالی زانو و شلوارھای جین تنگ و چسبان وارنگ و بعضا
ھا موھای مش و بور خود  ھای دیگری تبدیل کرده بود بعضی از خانم را بھ آدم

 .پف کند و حالت بگیردزدند کھ کمی بیشتر  را مرتب با دست شانھ می
ھا، تمیزی سالن فرودگاه و پچ پچ آرام و شاد کسانی کھ  تنوع رنگ لباس خانم

در انتظار نوبت ورود بھ ھال کوچک دستشویی زنانھ بودند تأثیر مثبتی بر 
اش آمد وارد ھال کھ شد  از فضای شاد آن جا خوش. روحیھ پرستو گذاشت

د ھال کوچک دو در سھ متری دستشویی ھا ایرانی بودن تعجب کرد، بیشتر خانم
پیشخوان سفید دستشویی پُر از وسایل . بھ سالن آرایش عمومی تبدیل شده بود
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. ای را بھ خود اختصاص داده بود و سرگرم بود ھر کس گوشھ. آرایش بود
بعضی پا را فراتر گذاشتھ و چمدان کوچک خود را باز کرده و لباس عوض 

با لباس زیر زنانھ ایستاده بودند و دامن امتحان یکی دو زن جوان . کردند می
ھا فکر نکرده  ھا بود کھ بھ این جور لباس مدت. اش گرفت پرستو خنده. کردند می
گره روسری را شل کرد، تکانی بھ . دو سال بود کھ ھم مادر بود و ھم پدر. بود

ھایش  اش لغزید و روی شانھ سرش داد روسری از روی موھای سیاه و صاف
اش  دست. شیر آب را باز کرد و با لیوان یکبار مصرفی بھ دخترک آب داد. ادافت

اش کشید و با دستمال مرطوب و معطری کھ در  را خیس کرد و بھ صورت
صورت خود را شست و . ھواپیما بھ او داده بودند، صورت او را مرطوب کرد

وباره بھ نگاھی د. اش را بھ موھایش کشید و موھا را شانھ کرد ھای خیس دست
شور و شعف زندگی را در چھره . ھمھ سرگرم آرایش بودند. اطراف انداخت

کردند؟ مگر باید برای  چرا و برای کی خود را بََزک می. دید ھا می تک تک آن
خواست آنطور باشند کھ خود  اشان می کردند؟ نھ، شاید دل کسی آرایش می

ی متنوع و نشاط آور محیط ھا ھا ھم مانند او مفتون رنگ شاید آن. خواستند می
اش کرد و روژلبی را کھ در  اختیار دست در کیف دستی بی. اطراف شده بودند

ی شرمگینی کھ دزدکی از  آرام چون دختربچھ. فرودگاه خریده بود بیرون آورد
  کند، نگاھی بھ اطراف کرد و روژلب را بھ لب وسایل آرایش مادرش استفاده می

اش زیاد شد  جرأت. کھ رنگ صورتی آن یکدست شود ھا را بھم مالید لب. کشید
و مداد چشمی را نیز کھ در کیف داشت بیرون آورد و سایھ کمرنگی در پشت 

ھمچنان جوان و . یک لحظھ بھ چھره خود در آینھ خیره شد. ھا نقش کرد چشم
. ی مقابل متوجھ نگاه دزدانھ زنی کھ در کناراش ایستاده بود شد از آینھ. زیبا بود

کرد؟ دخترش را بغل کرد و از دستشویی  ا او ھم زیبایی او را تحسین میآی
 .خارج شد
مسافران در اطراف . ھا روی باندی سیاه و الستیکی در حرکت بودند چمدان
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. کردند ھای کنجکاو چمدان خود را جستجو می آن جمع شده بودند و با نگاه
ت، ولی دومی را از اولی را برداشت و روی زمین گذاش. ھا را شناخت چمدان

ای رفت و  زنان بھ درون محفظھ چمدان غلطت. کمی دستپاچھ شد. دست داد
با خود فکر کرد، حاال چکار کنم؟ بھ اطراف نگاه کرد کھ . نگران شد. ناپدید شد

شاید از کسی بپرسد، ولی طولی نکشید کھ چمدان دو باره از سمت دیگر روی 
. رفت کھ فرصت بیشتری داشتھ باشد کمی جلوتر. خوشحال شد. باند ظاھر شد

چمدان را برداشت و با زحمت در حالی کھ دخترک را در آغوش داشت آن را 
جلو آمد و با متانت . مرد میانسالی در کنار او ایستاده بود. روی زمین گذاشت

. گویا رفتار او را زیر نظر داشت. پرستو با حرکت سر پاسخ داد. سالم کرد
مرد کھ گویا متوجھ مشکل او . احتیاج دارد؟ پرستو تشکر کردپرسید آیا بھ کمک 

کمک . رفت و پس از چند لحظھ با چرخ دستی برگشت. شده بود، منتظر نماند
ھای او را روی چرخ گذاشت و با دست بخش کنترل پاسپورت را  کرد و چمدان
پرستو تشکر کرد و بھ طرف باجھ کنترل پاسپورت و امور . بھ او نشان داد

سعی . کمی مترصد شد کھ از کدام طرف برود. دو قسمت بود. کی براه افتادگمر
یونانی کھ . بھ دو زبان انگلیسی و یونانی نوشتھ شده بود. کرد تابلو را بخواند

ً نمی تازه معنی کستوم . توانست بخواند انگلیسی را ھم با دشواری می. فھمید اصال
اش را   پاسپورت و بلیط. قف کردپلیس او را متو. را ھم خوب نفھمیدـ  گمرگـ 

. پلیس لبخندی زد و او را بھ طرف خروجی دیگر راھنمائی کرد. بھ او نشان داد
زن کھ آرایش مالیمی . در باجھ پلیس زن مو سیاه نچندان جوانی نشستھ بود

پرستو برای اطمینان . ای مھربان سالم کرد داشت با لبخندی ملیح و چھره
اش را نیز از کیف دستی بیرون آورده بود کھ  ازدواجنامھ شوھر و سند  رضایت

پلیس زن تنھا پاسپورت او را گرفت و پس . در صورت نیاز بھ پلیس نشان دھد
ھای او نگاه کرد و با لبخند  از کنترل ویزا و مشخصات او با مھربانی بھ چشم

 :گفت
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 بھ یونان خوشـ  پارس، امپراطوری بزرگـ ایران، پرشین، گرت امپرور، "
. داد  پاسپورت را مھر زد و با دست راه خروج را بھ او نشان." بفرمایید. آمدی

پرستو در حالی کھ با یک دست دخترش را در آغوش گرفتھ بود و با دست 
. داد از بخش ترانزیت و گمرگ خارج شد دیگر چرخ دستی را بھ جلو ھول می

. دیگری وارد شد شود بھ کشور توانست باور کند کھ بھ این راحتی ھم می نمی
از ترانزیت . آمد ھم گفتند بعالوه بھ او خوش. ای از او نکردند ھیچ سئوال اضافھ

کھ خارج شد و وارد سالن اصلی فرودگاه شد، جمعیت زیادی را دید کھ در پشت 
مکثی کرد و با نگاھی کنجکاو جمعیت را . ھا در انتظار عزیزان خود بودند نرده

ھای  ساعتی پیش بھ فرودگاه آمده بود در کنار نرده علی کھ از. از نظر گذراند
اش از چپ بھ راست  ھم این کھ نگاه. سمت راست در خروجی منتظر او بود

برای . دستھ گلی در دست و لبخندی بر لب بھ او خیره شده بود. چرخید او را دید
علی . توانست باور کند نمی. خودش ھم نفھمید چرا. ھایش سست شد ای قدم لحظھ

شلواری ِکرم و پیراھنی آستین . کرد بلند و راست و خندان بھ او نگاه می. ودب
اش را کھ کمی بلند شده بودند بھ طرفی  موھای سیاه. کوتاه و تمیز بھ تن داشت

اش را نتوانست از پشت عینک آفتابی بخوبی ببیند،  ھای سیاه چشم. شانھ کرده بود
عرق سردی . زد دل بھ او لبخند می علی بود کھ بار دیگر از تھ. ولی خودش بود

بیشتر از دو سال بود کھ او را از نزدیک ندیده بود، تنھا . اش نشست بھ تن
علِی نھ دو . علی بود کھ منتظر او و دخترش بود. صدایش را در تلفن شنیده بود

آن مرد را تنھا از صورت . ھر دو آنھا بود. سال پیش و نھ علی چھار سال پیش
علی . کرد روح و احساس او را در خود حس می. شناخت اش نمی و چھره

روزھای آشنائی و عطش و تمنای خواستن و علی روزھای سقوط و زانو زدن 
اش  علی دیگر آن جوان چند سال پیش نبود، کمی پیرتر و سیمای. ھر دو را دید

. اش رفت بھ طرف. اش بشاش و آفتاب سوختھ بود صورت. تر شده بود مردانھ
پرستو و دخترش را، ھر دو را با ھم در آغوش . زد تمام وجود لبخند میعلی با 
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ھای پرستو نزدیک کرد و چند بار او را  ھایش را بھ گونھ با احتیاط لب. گرفت
. در واقع خود را در آغوش او رھا کرد. پرستو مقاومتی نکرد. حریصانھ بوسید

. اس غریبی داشتاحس. اش گذاشت ھایش آزاد نبودند، سرش را روی سینھ دست
اش از حضور دیگران  شاید غریزه. اش داغ نشد تحریک شده بود، ولی تن

ھا ایجاد  و یا شاید دو سال دوری از آن مرد، سدی نامرئی بین آن. خجالت کشید
 .اش را نداشت اھل تظاھر نبود و قصد فریب خود و احساس. کرده بود

ر زیادی برشخصیت او ھا و دو سال زندگی مستقل تأثی خوردن دعوا و کتک
توانست؟  آیا می. او باشد" بھ تمامی تسلیم"تصمیم نداشت کھ دیگر . گذاشتھ بود

قرار بود دو باره شروع کنند و بھ زندگی . داد رفتارش این را نشان می
اشان شانسی دیگر بدھند، پس باید ھمھ چیز را یک بار دیگر امتحان  مشترک

علی آرام و . اش دو علی در جدال بودند تبار خاطرا در ضمیر و کولھ. کرد می
لرزاند و شیفتھ و  اش تا اعماق وجوداش را می مھربانی کھ برق چشمان سیاه

ھایش سیاه بودند و بھ صورت او  وار در پی او روان بود، و علی کھ ناخن برده
. خواست علی خودش را می. خواست و نھ دیگری را نھ آن را می. سیلی زده بود
سرد و گرم . گاه نبود دنبال تکیھ. اش باشد کرد کھ ھمراه زو میمردی را آر

تواند خودش باشد و روی پای  زندگی بھ او تحمیل کرده بود بفھمد کھ باید و می
صاحب . خواست کھ ھمراه او گام بردارد و با او ما شود کسی را می. خود بایستد

ه و نیاز خود این جا و برده ھر قدر ھم کھ مھربان باشد، بازھم کنیزش را با اراد
خواست  آیا این قانون را فھمیده بود؟ و یا تنھا از روی غریزه می. کشاند آن جا می

گرفت، آگاھانھ و یا  بھ آن عمل کند؟ چنین حسی از ھر چھ و ھر کجا مایھ می
ای کھ در اولین تماس دو  فاصلھ. ناآگاھانھ در برخوردش با علی خود را نشان داد

رفتار خود احساس کرد، بھ خودش و علی فھماند کھ در روی  باره با علی در
. دانست و نھ علی چیزی تغییر کرده بود کھ نھ خود می. چرخد پاشنھ قبلی نمی

خطوط چھره و برق چشمان . پرستوی زیبا و دلفریب کنیزک چند سال پیش نبود



 190 

با  زن کاملی بود،. تغییر کرده بود. کرد اش حکایت دیگری را روایت می سیاه
مادر دختری بود کھ . خواست مفعول زندگی باشد ای مصمم کھ دیگر نمی چھره

در پاسخ علی کھ با صدائی . خواست شدن و بودن را خود فاعل و کننده باشد می
 :لرزان گفت

 ."ام برای تو و دخترم یک ذره شده بود دل"
 :تنھا گفت

 ."ام کھ سالمت و سرحالی خوشحال"
دختر با اکراه بھ آغوش پدر . و دخترش را بغل کردھا را بھ او داد  علی گل

 .اش کرد پرستو تشویق. رفت
خوای بابارو یھ ماچ گنده بکنی؟ برو  مگھ نگفتی می. برو بغل بابا دخترم"

 ."دخترم
اش بھ مادر بود، خود را در آغوش  دخترک با شک و تردید در حالی کھ نگاه

ً غریبھ کھ شاید تنھا  ای گنگ و کمرنگ مربوط بھ دو سال  خاطرهآن مرِد تقریبا
گفت کھ آن مرد  اش بھ او می حس کودکانھ. اش بود، رھا کرد پیش از او در ذھن

علی در حالی کھ دخترش . داد قصد آزار او را ندارد مھربان کھ بوی ادکلن می
را بغل کرده بود، چرخ دستی را از پرستو گرفت و با ھم از سالن فرودگاه 

 .خارج شدند
آفتاب تُند و آسمان آبی آتن اولین چیزی بود کھ توجھ پرستو را بھ خود جلب 

گویا در آتن زمین از آسمان و عرش . شد ای ابر در آسمان دیده نمی لکھ. کرد
رنگ الجوردی و زیبای آن انسان را بھ ستایش . ی بیشتری دارد کبریائی فاصلھ

یونان باستان آسمان را محل  شاید بھ ھمین علت بوده کھ مردم در. کند وادار می
اند و رعد و برق و باد و باران را از  پنداشتھ زندگی خدای خدایان زئوس می

پرستو در جائی خوانده بود کھ زئوس خدای . اند دانستھ ھای ویژه او می قدرت
خدایان یونان باستان بوده و پس از نبردھای فراوان توانستھ بود فرمانروائی خود 



 191 

زا و  زئوس کھ خدای باد و تُندر و باران ھستی. گسترش دھد را بھ زمین نیز
رنگ الجوردی . ھا سکونت داشت گر بود در آسمان آبی و بلندای کوه ویران

زئوس در . باز او است آسمان نشانی از جبروت، قدرت و نیز طبع ھوس
پسندیده   ھای یونان باستان سمبل شخصیت اخالقی ھم بوده و ھمھ صفات افسانھ

او قادر مطلق بوده و بر زمین و آسمان و دریا و . ر خود گرد آورده بودرا د
رومیان بعدھا او را بعنوان ژوپیتر خدای جاودانھ . کرد است جنگل حکمرانی می

در . زیبائی آسمان یونان سمبل عشق آسمانی و بارگاه زئوس است. پرستیدند می
آسمان بود ولی بتدریج خدای ھا آمده است کھ او در ابتدا خدای نور و  افسانھ

چنانچھ عملی بر خالف . توانست بر خالف میل او باشد ھیچ چیز نمی. خدایان شد
ھای تُند و آتشفشان  رعد و برق و باران. لرزاند میل او بود، زمین و آسمان را می

. اند البتھ او را خدائی عاقل و خردمند نیز نامیده. اند ھای خشم زئوس بوده نشانھ
وده کھ خوبی؛ بدی، تندرستی، شادی و غم را بھ بشر داده و بدکاران را زئوس ب
ھا آمده است کھ زئوس خدائی ھوسباز بوده و  ھمچنین در افسانھ. داده کیفر می

. ھرکول یکی از پسران زئوس است. ورزی داشتھ است مھارتی خاص در عشق
یبا و ھوای گرم آسمان آبی و دریای مرجانی ز. ھخامنشیان از نوادگان او ھستند

ھای فراوانی از عشق و دلدادگی  و مطبوع این سرزمین منبع زایش افسانھ
ھای یونان باستان آمده است کھ پدر دانائھ شنیده بود  در افسانھ. خدایان بوده است

او دختر خود و . او پسری بدنیا خواھد آورد کھ پدر بزرگ خود را خواھد کشت
اما . کھ نتواند با ھیچ مردی ھمبستر شود اش را در برجی زندانی کرد ندیمھ

ی بام بدرون اتاق وارد  زئوس کھ طالب دانائھ بود بصورت باران طال از رخنھ
حاصل این معاشقھ پسری بنام پرسئوس از جنس زمین . شد و با دانائھ درآمیخت

یونانیان باستان ھخامنشیان را از نوادگان پرسئوس . بود و مقام نیمھ خدائی داشت
بدین . دانستند دانستند و نام پارس و پارسی را از مشتقات نام این خدا می می

ً بھ خدای خدایان یعنی زئوس  ترتیب سنت پادشاھی ھخامنشی را مستقیما
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در ادبیات یونانی از خشایارشاه و داریوش بعنوان نوادگان زئوس نام . رسانند می
 .برده شده است

ای از افکار متناقض و  مجموعھ پرستو وقتی بھ آسمان آبی آتن نگاه کرد
. اش گذشت ای از عشق و ھوس و نیروی ستیز بودند از ذھن پراکنده کھ آمیختھ

ھای تنھایی و سرگردانی و بویژه چند ماه آخری  گذاشت کھ در ماه بر خاکی پا می
ی آن خوانده و شنیده  ھای زیادی در باره کھ منتظر ویزای سفر بھ آتن بود، افسانھ

و از ھمان اولین روزی کھ خود را متقاعد کرد کھ بار دیگر بھ علی پرست. بود
داد در مورد یونان کھ قرار  بپیوندد سعی کرده بود تا آنجا کھ وقت بھ او اجازه می

چند کتاب در مورد تاریخ و فرھنگ و . بود محل زندگی او باشد، بیشتر بداند
نیروئی از . ن جا بگذاردخواست گیج و بیگانھ قدم بھ آ نمی. زبان یونان خواند

تواند چون گذشتھ چتری از  گفت کھ حضور علی دیگر نمی درون بھ او می
ی تلخ و دردناک روزھایی کھ علی بخاطر  خاطره. آرامش و امنیت برای او باشد

شکست در سیاست او و دخترش را تنھا گذاشت و برای تسلی روح زخم 
. برد، ھنوز در خاطراش بودی خود بھ بطری عرق و مواد مخدر پناه  خورده

اش بود و غرق شدن در ماتم خود  ھای او کھ شریک زندگی توجھی بھ خواستھ بی
علی، قبل از آشنا . بھ او فھماند کھ تنھا یک نیمھ از علی سھم اوست نھ بیشتر

تا آن زمان کھ دنبال . اش ازدواج کرده بود شدن با او با باور و اعتقادات سیاسی
ولی وقتی کھ از او خواست کھ مرد . ھ چیز خوب و خوش بوداو روان بود، ھم

چنین ذھنیتی موجب شد . زندگی او باشد، ھمھ چیز عوض شد و ورق برگشت
. توانست خود را برای شروع دو باره و زندگی جدید آماده کند کھ تا آنجا کھ می

خواست کھ  نمی. ھای خود احترام بگذارد تصمیم داشت کھ بھ خود و خواستھ
ھای او گردن  گر برای او تنھا یک مادر خوب و ھمسری باشد کھ بھ خواستھدی

 . برخورد پرستو در آن روز این را نشان داد. نھد می
 .با سئوال علی در مورد پرواز بخود آمد
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بعد از سوار شدن بھ ھواپیما مثل این کھ وارد . ھمھ چیز خوب و راحت بود"
. غذا ھم خوب بود. خوب و مھربان بودنمھماندارھا ھمھ . ای شدیم دنیایی دیگھ

راستی عزیزجون و . اش خواب بود بازی آوردن، کھ البتھ ھمھ برای بچھ اسباب
 ."آقاجون خیلی سالم رسوندند

. پرستو خیلی کوتاه و شمرده ناراحتی پدر و مادرش را برای علی تعریف کرد
بیلی متوقف علی چرخ وسایل را در کنار اتوم. بھ طرف پارکنیگ راه افتادند

پرستو در فکر سئوال کردن بود کھ علی . کرد و صندوق عقب را باز کرد
علی بی تاب . توضیح داد کھ ماشین او نیست و آن را از دوستی قرض گرفتھ

ماند کھ آرام آرام بھ  پرستو کودکی را می. کرد مھربان باشد بود و سعی می
ه بھ سئوالت علی پاسخ محتاط بود و خیلی کوتا. شد ای نزدیک می شخص غریبھ

آن شور و شعف چند ساعت پیِش ھنگام سوار شدن بھ . دست خودش نبود. داد می
ی خاطرات تلخ گذشتھ  گویا دیدن او ھمھ. ھواپیما، با دیدن علی رنگ باختھ بود

دخترش را در صندلی عقب نشاند و خود در کنار علی . را در او زنده کرده بود
از ھوا . کرد کھ با او صحت کند صت استفاده میترین فر علی از کوچک. نشست

از پدر و مادر و اوضاع ایران . زد اش برای او حرف می و آتن و مردم
توانست خوشحالی خود را  نمی. اشان در تھران سئوال کرد از خانھ. پرسید می

ً طوالنی علی اتومبیل را در مقابل ساختمان . پنھان کند بعد از طی مسافتی نسبتا
 .پیاده شد و دِر ماشین را برای پرستو باز کرد. ای پارک کرد سھ طبقھ

. کنم، تو این ساختمان جا زندگی می این. ی ماست این ھم محلھ. خوش آمدی"
. آتن مشکل مسکن داره. ات بیاد امیدوارم خوش. زیاد بزرگ نیست ولی تمیزه

 ."آید خونھ براحتی گیر نمی
 .کار آسانی نبود. کرایھ کرده بودآپارتمان را چند ماه پیش با کمی رشوه 

ھای خارجی کھ بیشتر اشون وضع مالی خوبی دارن، روی دست  توریست"
. ھاشونو بھ اونھا کرایھ بدن دن کھ خونھ مردم ترجیح می. شن ھمھ بلند می
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تازه اغلب برای . دن و ھم این کھ کم دردسر اند ھا ھم خوب پول می خارجی
 ."مونن مدت کوتاھی می

زد دخترک را از ماشین بیرون آورد رو کرد بھ  الی کھ حرف میعلی در ح
 :پرستو و گفت

 ."ات بیاد امیدوارم از این محلھ خوش"
 :ی اطراف را بھ او نشان داد با دست منظره

زمستون زیاد . تره طبیعت آتن با تھران کلی فرق داره این جا کمی خشک"
 ."بھ فرھنگ ما نزدیکھفرھنگ مردم یونان خیلی . ھواش عالیھ. شھ سرد نمی

. وارد حیاط کوچکی شدند کھ مساحت آن کمی بیشتر از بیست متر مربع بود
ھا  ھای سبز آن دو تاک مو از داربست چوبی خود را باال کشیده بودند و برگ

در سمت دیگر حیاط دو بوتھ گل کاغذی . سرتاسر سقف داربست را پوشانده بود
خودش برگشت . از آسانسور خبری نبود. فتنداز پلھ باال ر. کردند خود نمایی می

زن صاحبخانھ کھ . آپارتمان علی در طبقھ اول بود. و وسایل پرستو را باال برد
ھا را از پنجره دیده بود در را باز کرد و با دیدن پرستو شروع کرد  گویا آمدن آن

کھ  داد اش نشان می ی مھربان بھ زبان یونانی با او حرف زدن لبخند گرم و چھره
ھای او چیزی دستگیرش نشد با  پرستو کھ از حرف. گوید آمد می بھ او خوش

علی با لکنت زبان توضیح داد کھ پرستو . لبخند و سر تکان دادن پاسخ او را داد
پرستو تنھا یک . زن لبخندی زد و بھ صحبت خود ادامھ داد. فھمد یونانی نمی

ـ .خوشگلـ ـ بیوتیفول . شدھای او را کھ انگلیسی بود، متوجھ  کلمھ از حرف
علی برای او توضیح داد کھ آن زن چون مادری . لبخندی زد و با سر تشکر کرد

چند روز قبل بھ او اطالع داده کھ ھمسر و دخترش قرار است . مواظب اوست
یک . روز قبل راه پلھ و حیاط را جارو کرده بود و شستھ بود. از ایران بیایند

. موساکا، درست کرده کھ علی مجبور نباشد غذا درست کندقابلمھ غذای یونانی، 
گفت کھ نگران  کرد، بھ پرستو می زن صاحبخانھ کھ علی او را آنتی صدا می
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مثل دخترای خودم . تو خیلی خوشگل ھستی. نباشد، خودش مواظب اوست
. دو دختر داشت کھ ھر دو در جزیره ِکرتا مشغول کار بودند. مواظبت ھستم
ھا تلفنی  آنتی ھر شب با آن. بود و از درآمدشان راضی بودندکارشان خوب 

ھای خارجی  بقول آنتی بعضی از توریست. اشان بود خیلی مواظب. زد حرف می
اشان خواست با  کنند چون پول دارند میتوانند ھر وقت دل فکر می. خیلی ھیز اند

ً این طوری نیست. دخترای یونانی بخوابند گ آنھا فرق فرھنگ ما با فرھن. اصال
. پیر زنای انگلیسی و آلمانی میان این جا تا با جوونای یونانی بخوابند. کند می

ھیچ . خودم مواظبت ام. جا تا دخترای ما را تور کنن مرداشون ھم میان این
 ."کنم مثل دخترای خودم ازت مواظبت می. نگران نباش

آمرانھ اضافھ فرصت حرف زدن و حتی تشکر بھ علی نداد و بعدش با لحنی 
 :کرد
 ."رم براش قھوه میارم ام می حاال ببرش باال من"

ً برای . ھم این کھ زن بھ آپارتمان خود رفت، علی نفس راحتی کشید علی بعدا
 :پرستو تعریف کرد و گفت

دو دختر دارد کھ یکی . شوھرش کارمند بانکھِ . زن بسیار خوب و آگاھیھ"
تمام روز تنھاست . رگ در ِکرتاستمدیر ھتل و دیگری مدیر یک رستوران بز

ای  امکان نداره کھ ھفتھ. و منتظره کھ کسی را گیر بیاره کھ باھاش حرف بزنھ
کلی . ایھ شوھرش ھم مرد بسیار با وقار و فھمیده. یک یا دو روز برام غذا نیاره

ھای حکومت نظامی بعد از  در سال. راجع بھ ایران و تاریخ ایران مطالعھ کرده
. امی تو یونان مدتی طوالنی در یکی از جزایر اطراف زندانی بودهکودتای نظ

ایران و . زنھ اش حرف می شھ، از دوران اسارت ھر وقت کمی سرش گرم می
گھ فرھنگ و تمدن غرب و شرق از  ھمیشھ می. ھا را خیلی دوست داره ایرانی

م گر ھ متاسفانھ امروز کشورھای سلطھ. دو کشور یونان و پارس ریشھ گرفتھ
اشون باشھ حملھ  کنن و ھر وقت ھم بنفع ایران و ھم یونانو با ھم غارت می
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ھا را  کشن و ھر وقت بخواھند یونانی ھا می اسکندر بھ ایران را بھ رخ ایرانی
. کنن علیھ کشورھای آسیایی تحریک کنن حملھ خشایارشاه بھ یونان را علم می

آنتی از روزی . سر ندارنپ. وضع مالی اشون بد نیست. ساختمان مال خودشونھ
رم  بعضی روزھا می. اش میگھ تو مثل پسرم ھستی جا اومدم ھمھ کھ من این

ولی آنقدر حرف . البتھ خیلی دوست داره کھ با ھم بریم. کنم براش خرید می
صد . شناسھ دارھا و کسبھ را بھ اسم می ی مغازه ھمھ. گیرم زنھ کھ سر درد می می

دارھا از قصاب و سبزی فروش و تا لبنیاتی تو  غازهھمھ م. بار منو معرفی کرده
ھای بازار خبر  فکر کنم نصف فروشنده. بازار سرپوشیده اسم منو یاد گرفتن

نگران نباش ھمین امروز فردا دست تو را ھم . یایی دارن کھ تو امروز می
 ."بره بازار کھ بھ ھمھ معرفی کنھ گیره و می می

ً  ن روز در حالی کھ کالسکھآنتی فردای آ. حدس علی درست بود ای کھ تقریبا
. برای دختر پرستو کوچک بود؛ ھمراه داشت، زنگ آپارتمان را بصدا در آورد

منتظر تعارف پرستو نشد و وارد آپارتمان شد و یکراست بھ سراغ دخترک 
دخترک اول غریبی کرد ولی ھمین کھ کالسکھ را دید . رفت و او را بغل کرد

کرد  زد و چیزھائی برای پرستو تعریف می مرتب حرف میآنتی . کمی نرم شد
ولی از حرکات دست و اشارات او . فھمید ھا را نمی کھ پرستو یک کلمھ از آن

ای  چاره. متوجھ شد کھ آنتی تصمیم دارد او را برای خرید با خود بھ بازار ببرد
رفت  یھا بھ کالس زبان م مدتی بود کھ صبح. علی خانھ نبود. جز اطاعت نداشت

اتومبیل را ھم . کرد اش کار می و بعدازظھرھا در مغازه یکی از دوستان قدیمی
اش بود کھ سھ سال زودتر از علی بھ  از رفقای سابق. از او قرض گرفتھ بود

اش خوب  علی برای پرستو تعریف کرد کھ وضع مالی. یونان مھاجرت کرده بود
وز شنبھ بود و مغازه از دیگر آن ر. کرد علی سفید و سیاه پیش او کار می. است

خرید و جا بھ جا کردن اجناس وظیفھ . علی رفتھ بود مغازه. تر بود روزھا شلوغ
. آمد اش بعد از یک ساعت می کرد و دوست ساعت نُھ مغازه را باز می. او بود
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بھ اعتبار ھمین کار نیمھ وقت بود کھ توانستھ . کار راحتی نبود ولی مجبور بود
پس از گرفتن اقامت و اجازه کار ناچار بود با کمک . دگی کندبود در آتن زن

ای کھ  گرفت در جزیره ھزینھ مختصری کھ از دفتر پناھندگان سازمان ملل می
بدون داشتن کار نقل مکان بھ آتن . اردوگاه پناھندگان در آنجا بود، زندگی کند

ً غیرممکن بود بنابراین با . تگرف ای بھ او تعلق نمی در آتن کمک ھزینھ. تقریبا
بیکاری در آتن، . کمک گرفتن از رفقای قدیمی موفق شد این کار را پیدا کند

بویژه در بین مھاجرینی کھ بھ زبان یونانی و انگلیسی مسلط نبودند، بیداد 
در بعضی از جزایر توریستی دستفروشی حرفھ رایج مھاجرین بود، کھ . کرد می

آن روز بھ پرستو قول . شانس آورده بودعلی . اغلب با مزاحمت پلیس ھمراه بود
 .از یکشنبھ چھار روز مرخصی داشت. داده بود کھ بعدازظھر زودتر برگردد

ای جز  اش بیرون نرفتھ بود؛ چاره پرستو گرچھ ھنوز خستگی سفر از تن
. لباس پوشید و ھمراه آنتی رفت بیرون. اطاعت نداشت، از خانھ ماندن بھتر بود

ً د خانھ زن صاحبخانھ؛ کھ . یکراست رفتند بازار. ر مرکز شھر بوداشان تقریبا
پرستو بھ پیروی از علی تصمیم داشت او را آنتی صدا کند، سر ھر چھار راه 

چند کلمھ .داد ی سر و دست چیزھایی را بھ او نشان می ایستاد و با اشاره می
. کرد میانگلیس بلد بود کھ در ھر موردی از آنھا برای راھنمایی پرستو استفاده 

ھایی کھ بیشتر از  توریست. ھا پُر از توریست بود تابستان بود و خیابان
کشورھای اروپای شمالی و مرکزی بودند، اغلب شلوارھای کوتاه و تی شرت 

ھا در آفتاب دراز  پوست برنزه آنھا حکایت از آن داشت کھ ساعت. بھ تن داشتند
کھ بفھمد چرا این مردم از دیگر شاید چند سال دیگر وقت الزم داشت . اند کشیده

دانست در  تا آن روز نمی. آیند کھ آفتاب بخرند کشورھای اروپایی بھ یونان می
ً شش ماه از سال آسمان اشان تیره است و خبری  اروپا کشورھایی ھستند کھ تقریبا

ھا برای پرستو جالب بود و مفتون زنان خوش  دیدن توریست. از آفتاب نیست
ً ن ھا فارغ از ھرگونھ ھراس و  ای کھ در خیابان یمھ برھنھھیکل و بعضا
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نھ . روز دوم بود کھ تھران را ترک کرده بود. زدند، شده بود ای قدم می دغدغھ
ھضم چنین تفاوت فاحشی برای او . شد از گشت خبری بود و نھ کسی مزاحم می

طبق عادت و یا شاید ترسی کھ طی چند سال بھ ضمیرش تحمیل . دشوار بود
اش را بھ  کرد و بی اراده دست ه بود، ھر از گاھی بھ اطراف نگاھی میشد

اش را پائین بکشد، اگر چھ سرش  خواست روسری گویا می. کشید پیشانی می
. کرد کسی مواظب اوست حس می. معذب بود. برھنھ بود و روسری نداشت

. نده بودپیراھن آستین بلند گلداری بھ تن داشت کھ تا باالی ساق پاھایش را پوشا
. ترسید کسی آن را برباید گویا می. اش را محکم با دست گرفتھ بود کیف دوشی

وارد . برھا باشد آنتی بھ زبان بی زبانی بھ او فھمانده بود کھ باید مواظب جیب
بازار سرپوشیده بزرگی شدند کھ محل فروش سبزی و گوشت و ماھی و انواع 

ھای زن و مرد سرگرم چانھ زدن با  دهفروشن. و اقسام پنیر و زیتون و میوه بود
ای بود کھ اختاپوس  در بیرون از بازار دکھ. ھای خارجی خود بودند مشتری

. رسید کھ دو نوع قیمت در آنجا وجود دارد بنظر می. فروخت کرد و می کباب می
آنھا کھ کمی بیشتر از آنتی . آنتی پرستو را بھ قصاب و پنیر فروش معرفی کرد

زنی کھ سبزی . آمد گفتند و کمی با او شوخی کردند ودند، خوشانگلیسی بلد ب
پرستو . فروخت جلو آمد پرستو را بغل کرد و خم شد و دخترش را بوسید می

ای از مردم  انتظار چنین برخورد دوستانھ. توانست باور کند نمی. حیران بود
ھ در ھای ایران شنیده و خوانده بود ک در اخبار و روزنامھ. عادی را نداشت

در کشورھای . کنند کشورھای اروپایی مردم با مھاجرین خارجی بدرفتاری می
کنند و بھ اشکال مختلف آنھا را مورد  صدا می" کلھ سیاه"اروپای غربی آنھا را 

ھای  ھا و گروه در تلویزیون دیده بود کھ فاشیست. دھند تحقیر و توھین قرار می
ندگان غیر اروپایی و آسیایی حملھ ھای محل اسکان پناھ نژادپرست بھ اردوگاه

 کدام درست است؟ این یا آن؟. اند اند و حتی آنھا را بھ آتش کشیده کرده
فروشندگان یونانی کھ . خریدند ھا بیشتر میوه و پنیر و زیتون می توریست
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بیشترشان تا حدی بھ زبان دیگر کشورھای اروپایی آشنایی داشتند سرگرم کار و 
میوه و سبزی تازه با بوی ماھی و گوشت فضای بازار را بوی . کاسبی بودند
آنتی با اشاره دست بھ پرستو فھماند کھ او ھم باید چیزی برای نھار . پوشانده بود

پرستو بعد از این کھ متوجھ شد، بھ این فکر افتاد کھ چھ بخرد؟ فرصت . بخرد
ی او از آن روز تازه فھمید کھ زندگ. نکرده بود کھ حتی نگاھی بھ یخچال بیاندازد
علی بعدازظھر از کار . بھ بعد دو باره بھ روال گذشتھ باز گشتھ است

یعنی روز از نو روزی از نو؟ نھ، آمادگی آن . گشت، باید غذا در خانھ باشد برمی
شب قبل خستھ بود . کرد باید با علی صحبت می. فکرش را نکرده بود. را نداشت

پول . تصمیم گرفت کمی خرید کند .علی ھم مزاحم او نشد. و زود خوابید
بعالوه خودش . علی ھزار درخما روی میز تلویزیون گذاشتھ بود. اش بود ھمراه

. اش خوب وضع مالی. ھم بیشتر از چھار ھزار دالر پول از ایران آورده بود
با اشاره دست بھ آنتی . آقاجون ھم ھمینطور. پدرش کلی پول بھ او داده بود

آنتی خوشحال شد و در حالی کھ . با علی بیرون غذا بخورندفھماند کھ قرار است 
کمی میوه و یک ." او، او، رمانتیکو: "اش را تکان می داد گفت ھر دو دست

اش بود سفارش  آنتی بھ فروشنده کھ دوست. ھندوانھ کھ خیلی دوست داشت خرید
از موقع حساب کردن آنتی خودش . ای سرخ و شیرین بھ او بدھد کرد کھ ھندوانھ

در . از میز دیگری پنیر و زیتون ھم خرید. پرستو پول کرفت و بھ فروشنده داد
ای ایستاد و با صاحب آن بعد از معرفی  راه بازگشت بھ خانھ، آنتی در جلو مغازه

داد دو  زد و سر تکان می مغازدار در حالی کھ لبخند می. پرستو کمی حرف زد
پرستو تنھا کلمھ حلوا را . دادجعبھ کوچک از پیشخوان برداشت و بھ پرستو 

. آنتی با اشاره بھ او فھماند کھ شیرین است و دخترک دوست دارد. متوجھ شد
 .ھای ظھر بود کھ رسیدند خانھ طرف

در حمام را . پرستو عرق کرده بود. ھوا گرم بود. دو سھ ساعتی بیرون بودند
ی پالستیکی  پرده. حمام و توالت در کنار ھم بودند. زیاد بزرگ نبود. باز کرد
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ماشین لباسشویی در . ضخیمی توالت و حمام را از یکدیگر جدا کرده بود
دیوارھای حمام موازاییک سفید و کف آن با موزاییک . ای از حمام بود گوشھ

معلوم بود علی حمام و توالت را . حمام تمیز بود. مشکی بزرگ فرش شده بود
لبخندی زد و . زدند ھا برق می ییکموزا. قبل از آمدن او حسابی تمیز کرده است

سری بھ . روز قبل فرصت نکرده بود آپارتمان را نگاه کند. از حمام بیرون رفت
مبل سفیدی کھ بھ شکل حرف انگلیسی ال بود در کنار دیوار . اتاق نشیمن زد

در زیر میز . شد ھای آلمنیوم سفید دیده می ای با پایھ در مقابل آن میزی شیشھ. بود
کف اتاق را فرشی پشمی کلفت سفید . روزنامھ فارسی و یونانی بودتعدادی 

نگاھی بھ آن کرد، فکر کرد این فرش مناسب این اتاق . رنگی پوشانده بود
اینچ روی میزی  ٢٨تلویزیون سیاه . تو این فصل سال خیلی گرم است. نیست

کھ  در باالی تلویزیون علی تابلوی بزرگی از عکس عروسی اشان. ایستاده بود
در گوشھ اتاق بر روی . ای از عکس دخترک بود را آویزان کرده بود در گوشھ

میز گرد کوچکی آباژور قشنگی و در کنار آن گلدانی با کاکتوسی بزرگ و زیبا 
. اش آمد از دقت و سلیقھ علی در انتخاب و تزیین اتاق خوش. کرد خودنمائی می

اتاق نشیمن بھ . اش نشست انتخاب کاکتوس، طبیعت خشن و سرسختی آن بھ دل
دوصندلی و میزی . زیاد بزرگ نبود. در بالکن را باز کرد. شد بالکن منتھی می

از بالکن بھ مناظر . زیرسیگاری تمیز و خالی بود. ای از آن بود گرد در گوشھ
کنم؟ چرا  من این جا چکار می. "اش گرفت دل. اطراف و آتن بزرگ نگاھی کرد

پرندگان سرخوش و سیر از درختی . آسمان آبی و صاف بود" باید این جا باشم؟
گرچھ . ھای شاد خود غوغایی بپا کرده بودند پریدند و با نغمھ بھ دیگر می

ً در مرکز شھر بود، ولی آسمان آبی را می دود حاصل از . شد دید آپارتمان تقریبا
تاب آن را گرمای ھوا در بالکن کھ حاال آف. ترافیک سنگین بھ اندازه تھران نبود

ھای  روی صندلی نشست و بھ خیابان. رھا کرده بود، چندان آزار دھنده نبود
شاید فنجانی چای و یا . رسید ھمھ چیز آرام و خوب بنظر می. کرداطراف نگاه 
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اش  توانست اولین جشن او در غربت و آشنایی و آمیزش یک نوشیدنی خنک می
در رفتن بھ آشپزخانھ و آوردن تشنھ بود، ولی رغبت چندانی . با آن شھر باشد

شاید ھنوز دلبستگی چندانی بھ آن . نوشابھ و یا یک لیوان آب سرد احساس نکرد
آیا وقت بیشتری الزم داشت؟ آن زیبایی، آسمان . محیط و آن خانھ پیدا نکرده بود

کردند، ھنوز  آبی و حضور پرندگان کھ نھ در حال سفر، بلکھ در آنجا زندگی می
اش با دیدن آنھا آرام  از جنس و رنگی نبودند کھ روح. نھ بودندبرای او بیگا

پرندگان، آسمان و درختانی کھ  . از او نبودند. بھ او تعلق نداشتند. گرفت می
بوی دیگری داشتند، بوی آقاجون، . مونس او بودند، از جنس دیگری بودند

اش ایران  یاش، بوی خانھ پدر ھای زن پدر اش و حتی بچھ ، مادر عزیزجون، پدر
از . ای یافت کھ بھ شھری پر ھمھمھ وارد شده است خود را بیگانھ. دادند را می

دیروز کھ تھران را ترک کرده بود، بجز چند ساعتی کھ علی در خانھ بود با 
ھای  چند ساعتی کھ با آنتی بیرون بود، چون آدم. کسی فارسی حرف نزده بود

علی تنھا . ھ دیگران فھمانده بودمنظور خود را ب  الل با حرکات دست و لب
آیا قرار بود زندگی آینده او بھ ھمین شکل ادامھ . انگیزه او از سفر بھ آتن بود

دخترک . تخت را مرتب کرد. یابد؟ بھ اتاق خواب، کھ ھنوز نامرتب بود، رفت
. بھ تنھایی عادت نداشت. خستھ شده بود . گرفت دنبال او روان بود و بھانھ می

. را روشن کرد و سعی کرد کھ کانال سرگرم کننده برای او پیدا کندتلویزیون 
دخترک را در جلوی تلویزیون نشاند و . داد ھا توم و جری نشان می یکی از کانال

نگاھی بھ . رفت آشپزخانھ. کمی نان و حلوا در بشقابی در جلوی او گذاشت
ً خالی بودند قفسھ عدد بشقاب و لیوان  ھا بھ چند مجموعھ ظرف. ھا انداخت، تقریبا

چند سوسیس . در یخچال را باز کرد. شدند ای خالصھ می و یک قابلمھ و ماھیتابھ
یک پاکت شیر . و یک بستھ کالباس و کمی نان و پنیر و چند عدد میوه در آن بود

لیوانی شیر برای . علی تازه آن را خریده بود. بھ تاریخ آن نگاه کرد. نیز بود
تازه متوجھ شد کھ ھنوز بھ آقاجون و . نشمین بازگشت دخترش ریخت و بھ اتاق



 202 

بھ . قول داده بود کھ بھ محض رسیدن، زنگ بزند. عزیزجون زنگ نزده است
علی قول داده بود کھ حدود ساعت . ساعت یک بعدازظھر بود. ساعت نگاه کرد

ھا را روی  اش را باز کرد و لباس چمدان. کرد باید با او صحبت می. دو برگردد
در حمام را باز . حولھ و لباس زیر برداشت و بھ طرف حمام رفت. ریخت تخت

وقتی از حمام بیرون آمد، دخترک . گذاشت و بھ دخترک گفت کھ در حمام است
ای روی او انداخت و سرگرم مرتب  مالفھ. در جلو تلویزیون خواب رفتھ بود

ان و یک بستھ سوھ. ھای علی را کنار گذاشت سوغاتی. ھا شد کردن لباس
یک دست لباس تمیز و مرتب روی تخت پھن . مقداری پستھ برای آنتی برداشت

ھا را عوض کرد و گلدان را بھ اتاق نشیمن برد  آب گل. کرد و بھ آشپزخانھ رفت
تازه روی مبل دراز کشیده بود کھ صدای چرخش کلید در . و روی میز گذاشت

دستھ گل میخک سفید وارد  مواد غذایی و یک  علی با دو کیسھ. قفل در را شنید
پرستو خود را . ھا را در آورد و بھ طرف پرستو رفت سالم کرد و کفش. شد

گونھ او را بوسید و بعد خم شد و آرام . روی مبل جا بھ جا کرده بود و نشستھ بود
علی فکر . با صدایی آرام احوال پرستو را پرسید. با دست گونھ او را نوازش داد

پرستو جریان . کرد اشتباه می. تازه از خواب بیدار شده استکرده بود کھ او 
 :علی خوشحال شد و گفت. اش با آنتی را مفصل تعریف کرد بیرون رفتن

 "ات اومد؟ کمی مثل تھرانھ، مگھ نھ؟ از آتن خوش. ات بد نبوده پس روز"
خیلی . حداقل من این طور متوجھ شدم. آره، مردم خون گرم و خوبی داره"

 ."باز و آزاده اش  محیط
زد بھ طرف آشپزخانھ رفت تا مواد غذایی را جا  علی در حالی کھ حرف می

ای در  یک میز و دو صندلی در گوشھ. آشپزخانھ زیاد بزرگ نبود. بھ جا کند
ھا را بھ  ھای مواد غذایی را روی میز گذاشت و گل کیسھ. کنار پنجره بودند

 .دادپرستو کھ دنبال او بھ آشپزخانھ رفتھ بود 
الزم . بھ ھمھ جا نزدیکھ. ات اومده؟ کوچیکھ ولی تمیز و خوبھ از خونھ خوش"
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شانس آوردم کھ این خونھ . شھ پیاده رفت ھمھ جا می. نیست اتوبوس سوار بشی
ھا  ھا رو بھ توریست جور خونھ دن این ھا ترجیح می بیشتر یونانی. گیرم اومد
 ."ھا ندارن ریستولی آنتی و شوھرش دل خوشی از تو. کرایھ بدن

کرد، کھ  برای او فرقی نمی. شناخت شھر را نمی. پرستو در دنیای دیگری بود
کسی کھ بھ . غربت، غربت است. خانھ در کدام نقطھ از شھر واقع شده است

تنھا احساس او در آن روز این . محیط آشنا نیست، ھمھ جا برای او یکسان است
 .داد و عزیزجون و بقیھ را نمیبود کھ آتن، تھران نبود و بوی آقاجون 
از برخورد . گفت از کارش می. زد علی از ھر دری با پرستو حرف می

او . گفت کرد جالب است، برای او می ھا و خالصھ ھرآنچھ کھ فکر می مشتری
 :گذاشت رو کرد بھ پرستو و پرسید کھ مواد غذایی را در یخچال می در حالی

 "از آبجی خبر داره؟ره ُحجره؟  آقاجون مثل گذشتھ می"
فقط . اش فکر شماست ھمھ. ره اش بھ کار نمی دل. ره، ولی چھ رفتنی می"
رسوند  دیروز کھ منو می. اس، ولی خبر خاصی نداره دونھ آبجی زنده می

ترسیدم  می. ام نبود دل تو دل. کرد اش گلھ می ھمھ. فرودگاه خیلی ناراحت بود
 ."پاسدارھا بشنون و براش دردسر درست کنن

 ."ھرچی بگھ کم گفتھ. آقاجون حق داره"
داشت  ھای پالستیکی خالی را از روی میز برمی پرستو در حالی کھ کیسھ

 :گفت
راستی یادم رفت بگم، من بھ آقاجون قول دادم کھ بھ محض رسیدن زنگ "
 ."اگھ بتونی یھ تک زنگی بزنی خیلی خوبھ. اش نیست اآلن دل تو دل. بزنم

 :اش کرد و گفت علی نگاھی بھ ساعت
 "خوای تو ھم بیایی؟ می. تا دیر نشده برم زنگ بزنم. خوب شد یادم آوردی"

 ."سالم زیاد برسون و از طرف من تشکر کن. نھ تنھا برو، بچھ خوابھ
ی خالی مربایی را از کمد آشپزخانھ بیرون آورد کھ پُر از سکھ  علی شیشھ
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تلفن زدن از خانھ خارج  اش خالی کرد و بھ قصد محتوای آن را در جیب. بود
 .شد
 ."اس گردم، باجھ تلفن سرکوچھ زود برمی"

 :پرستو پرسید. کمی گرفتھ بود. علی زود برگشت
 "چی شد تلفن زدی؟ خوب بودن؟"
. خیلی سالم رسوندند. تاب بود بی. کرد عزیزجون گریھ می. آره، خوب بودن"
 ."ام برای این پیرمرد و پیرزن کباب شد دل

 .و بھ طرف حمام رفتلباس درآورد 
 ."ده ام، از بس عرق کردم بو گند می تن. باید دوش بگیرم"

پرستو روی مبل نشستھ بود و تلویزیون . با سھ شماره دوش گرفت و برگشت
ھا بیشتر بھ زبان یونانی بود  برنامھ. صدای تلویزیون را بستھ بود. کرد نگاه می

. آمد و در کنارش نشستعلی . شد ھا دستگیرش نمی کھ او ھم چیزی از آن
 :نگاھی بھ پرستو کرد و گفت

ً . مونی بزنم بھ تختھ مثل قالی کاشون می. دیشب نتونستم خوب ببینمت" اصال
 ."تر ھم شدی پیر کھ نشدی ھیچ، خوشگل

انتظار نداشت کھ علی بدون مقدمھ تا این حد پیش . پرستو تا بنا گوش سرخ شد
 .تسرش را پایین انداخت و چیزی نگف. بره

کمی راجع بھ برنامھ تلویزیون . تصمیم گرفتھ بود صبر کند. علی تحمل داشت
 :حرف زد و رو کرد بھ پرستو و پرسید

 "خوری؟ چای می"
 .پرستو نیم خیز شد

 ."ای سرکار بودی خستھ. کنم رم اجاقو روشن می بشین من می"
گذشتھ پرستو یادش آمد کھ در . علی بلند شده بود و در راه آشپزخانھ بود

از پنجره آمدن او را انتظار . اشان شکل دیگری بود رابطھ. طور نبود این
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گشت و با او  با وارد شدن او چون پروانھ دورش می. چای آماده بود. کشید می
 .زد حرف می

 !"شن طوری عوض می ھا این چی شده؟ چرا آدم"
با .کرد در گذشتھ آمدن او را لحظھ شماری می. اشان تغییر کرده چقدر رابطھ

کرد و بھ خیابان نگاه  بار پنجره را باز می چند. شمارد انگشتان دست تا صد می
با کوچکترین . کرد تا شاید او را کھ در حال پارک کردن ژیان است، ببیند می

در آن روزھای خوب و حتی بعد از . شد خود می تماس فیزیکی او، از خود بی
یر آور شکست و ویرانی کاخ تولد دخترشان تا قبل از این کھ علی در ز

اش  ھای گرم شد و با دست باورھایش خم شود، وقتی بھ او نزدیک می
ی  ولی آن روز کھ علی گونھ. گرفت اش ُگر می کرد، تن اش را لمس می صورت

اش گرم نشد، بلکھ بیشتر خجالت  او را بوسید و یا از زیبایی او تعریف کرد، تن
آیا او را بخشیده . م خصوصی او وارد شده بودای بھ حری گویی مرد بیگانھ. کشید

ً تصمیم داشت با او زندگی کند؟ خودش ھم نمی تنھا چیزی را . دانست بود و واقعا
داری نیامده  کھ خوب فھمیده بود و بھ آن باور داشت این بود کھ بھ آتن برای خانھ

 چنین باوری بھ فصلی از. ھا را بشمارد  کھ در انتظار آمدن شوھرش لحظھ
حال تصمیم داشت کھ تنھا . اش تعلق داشت کھ آن را پشت سر گذاشتھ بود زندگی

خواست ھم ھمسر و ھم  دیگر نمی. ھمسر او باشد و او را دوست داشتھ باشد
اش  ای از قلب تا قبل از آمدن احساس غریبی در گوشھ. مادر و تیماردار او باشد

سال زندگی دور از علی چون دو . گرفت آورد و بھانھ علی را می بھ او فشار می
دانست کھ آن مرد آیا ھمان  حال کھ در کنار او بود نمی. ده سال بر او گذشتھ بود

مطمئن بود کھ دیر یا . شوره داشت گرفت؟ دل اش را می اش بھانھ علی بود کھ قلب
برق چشمان علی بھ او فھمانده بود کھ با ھمھ . زود با آن لحظھ روبرو خواھد شد

آیا نگاه و باور . بیشتر از دو سال از علی دور بود. تمنای او را داردوجودش 
علی بھ زندگی مثل او تغییر کرده بود؟ آیا او ھم چون پرستو فھمیده بود کھ او 
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دیگر آن دختر دبیرستانی گذشتھ نیست؟ در گذشتھ پرستو ھر روز غروب قبل 
را در قوری درست زمانی آب جوش . کرد از آمدن علی چای را آماده می

 حاال چطور؟. ریخت کھ چای با ورود علی بھ خانھ حسابی دم کشیده بود می
 :علی با سینی چای وارد شد و گفت

بیشتر از چای . خورند ھا چای دم کشیده نمی تو اروپا مردم مثل ما ایرانی"
جوشانند و یک کیسھ چای تو ھر لیوان  آب را می. کنند ای استفاده می کیسھ

چای . بیشتر آب جوش رنگیھ تا چای. ده مزه چای نمی. چای حاضرهندازند،  می
ً وقتی کھ تو دم کرده باشی. ھمون چای خودمون شکل حرف زدن، . مخصوصا

ای  برای لحظھ. نشست ی علی بھ دل پرستو نمی ھای بی مایھ تعارف و تعریف
آرزو کرد، ایکاش علی بیشتر خودش باشد، مثل ھمان روزھای خوب اول 

آن روزھایی کھ علی ھرگز بیخودی از پرستو تعریف . اشان شترکزندگی م
. فھماند اش را بھ او می نگاه و رفتارش بود کھ عمق احترام و عشق. کرد نمی

ذره ذره وجودش محبت . فھمید کرد و می آن را حس می. کالم و حرفی الزم نبود
 .بلعید و احترام او را می

 :گفتعلی بعد از چای رو کرد بھ پرستو و 
ریم یھ رستوران خوب غذا  می. میز رزرو کردم. ریم بیرون شام می"
 ."ای بگو کھ بریم ھروقت آماده. خوریم می

. ھا ھمھ شلوغ بودند خیابان. ھای غروب بود کھ از خانھ بیرون رفتند طرف
از چند خیابان کھ گذشتند . ھوا ھنوز گرم بود. دخترک را در کالسکھ نشانده بودند

خیابان موازی ساحل پُر از بار و رستوران . دریا را احساس کردندنسیم خنک 
. کمی خلوت شد. طول خیابان را قدم زنان طی کردند. ھمھ شلوغ بودند. بود

تراس . رستورانی کھ علی در آنجا میز رزرو کرده بود، کنار ساحل بود
ً پُر بود. رستوران رو بھ دریا بود رای دیدن ھا ب بیشتر توریست. رستوران تقریبا
دختر جوانی . علی از قبل میز رزرو کرده بود. آمدند غروب آفتاب بھ آنجا می
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. میز آنھا در انتھای تراس و رو بھ دریا بود. آنھا را تا میزشان راھنمائی کرد
دختر جوان پس از . آماده بود" رومانتیکو"ھمھ چیز برای یک شام بقول آنتی 

نان گرم و کره و ماست خیار  چند لحظھ با لیست غذا و دو سبد کوچک
علی لیست غذا را با حوصلھ و سطر بھ سطر برای . مخصوص یونان برگشت

پرستو کباب . پرستو خواند و ترجمھ کرد و منتظر ماند کھ پرستو تصمیم بگیرد
علی غذای . زمینی سرخ شده سفارش داد ی مرغ ھمراه با ساالد و سیب فیلھ

یخ کباب گوشت و مرغ و میگو و مخصوص آن رستوران را کھ از چند س
برای دخترک ھمبرگر و . سوسیس و چند نوع سبزی بود سفارش داد

برای پیش غذا ھم یک ظرف بادمجان سرخ . زمینی سرخ شده سفارش داد سیب
دختر گارسون ھمھ را با . شده با گوجھ و سبزی و یک ظرف میگو کباب شده

 :علی از پرستو پرسید. دقت یادداشت کرد
 "خوای؟ ھ چی مینوشاب"

 :منتظر پاسخ او نماند و اضافھ کرد
 "موافقی یھ بطر شراب سفارش بدیم؟"
 ."یھ بطر؟ چھ خبره؟ من کھ مشروبخور نیستم"
 ."سھ لیوان بیشتر نیست. زیاد نیست"

یک بطر شراب مخصوص رستوران و یک کوکاکوال را ھم بھ لیست غذا 
یک صندلی مخصوص بچھ در جلو بعد از چند دقیقھ مرد جوانی با . اضافھ کرد

. طولی نکشید کھ دختر گارسون با شمع و شراب برگشت. میز آنھا حاضر شد
 :اش را بلند کرد و گفت علی جام

 ."ام بخوریم بذار اولین جرعھ را بھ سالمتی اومدن تو و این دخترک ملوس"
ً زیبا و بقول آنتی رومانتیک منظره  ی غروب آفتاب از تراس رستوران واقعا

دلیل نبود کھ   بی. بود، تا حدی کھ پرستو نتوانست در برابر آن مقاومت کند
پرستو نتوانست . کردند ھا نیز آنجا را انتخاب می ھا و حتی خود یونانی توریست
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دوربینی را کھ در کیف داشت بیرون . از کنار آن ھمھ زیبائی بی تفاوت بگذرد
وانی کھ وظیفھ پذیرائی از دختر ج. آورد و چند عکس از علی و دخترش گرفت

آنھا بھ عھده او بود جلو آمد و دوربین را از او گرفت و خودش شروع بھ عکس 
دو عکس سھ نفری و یک عکس دو نفری از پرستو و علی، . گرفتن از آنھا کرد

یک عکس از پرستو و دخترش و با اصرار زیاد چند عکس تکی از پرستو 
ی پرستو  شیفتھ". فنتاستیسکو: "گفت می بعد از ھر فالشی لبخند بھ لب. گرفت

تر از ھر کس دیگر برای  دختر جوان گویا زیبائی پرستو را مناسب. شده بود
ھائی کھ ھر کدام از آنھا در زندگی  عکس. دید ھمگرا شدن با آن منظره زیبا می

علی کھ . شام عالی بود. ھمھ چیز خوب بود. ای بعھده گرفتند اشان وظیفھ آینده
اش در آتن و ھر آن چھ  از زندگی. و سرخوش شده بود بھ حرف درآمدخوشحال 

غمی پنھان کھ نشان از پشیمانی او بود . کھ تا آن روز از سر گذرانده بود گفت
پرستو برای او از . زد اش موج می زد در چھره در تمام مدتی کھ حرف می

ھر نوع  اش آرام بود و بدور از لحن. اش در ایران گفت روزھای سخت زندگی
علی . کرد اش درد دل می گویا برای دوست دوران کودکی. گزاری و شکایت گلھ

خواست  اش می دل. داد ھای پرستو گوش می سرا پا گوش شده بود و بھ حرف
آالیش او کھ از  ھای ساده و بی ھا در برابر آن زن بنشیند و بھ حرف ساعت

پرستو در آن شب بعد . گرفتند گوش کند اش سرچشمھ می اعماق قلب و احساس
ی علی کھ غرق تماشای او بود تصویر  ھا یک بار دیگر در چھره از سال

اش را کھ در کنار او بودن برایش دنیایی از آرامش و  کمرنگی از علی محبوب
یک . امنیت بود، علی کھ حاضر بود با پای پیاده تا جھنم ھم ھمراه او برود، دید

علی جام . خورد اولین بار بود کھ شراب می. لیوان شراب او را گرم کرده بود
. پرستو اعتراض نکرد. جام پرستو را تا نیمھ پُر کرد. دوم را ھم تا تھ سر کشید

اش برای  خواست جرأت کند و از تصمیم می. قصد داشت ھمپای مردش باشد
  . علی بگوید



 209 

 عطش 

بود کھ دخترک در کالسکھ خواب . دیر وقت بود کھ قدم زنان بھ خانھ برگشتند
علی دخترک را بغل کرد و در تخت کوچکی کھ در کنار تخت . بھ خانھ رسیدند

ای بی  چند دقیقھ. دونفره بود خواباند، بھ بالکن رفت و سیگاری روشن کرد
خیابان کماکان . ھای عمیقی دود کرد حرکت در بالکن ایستاد و سیگار را با پُک

. شد زنده دار می ھا آتن شب تابستان. خوابید ھا نمی آتن شب. تابستان بود. شلوغ بو
اش اثر کرده  شراب بر ذھن و احساس. پرستو بھ اتاق رفت و لباس عوض کرد

. تر شده بود اش گرم تن. حس شده بودند اش کمی بی نوک انگشتان دست. بود
از طعم َگس و بوی آن کھ مخلوطی از بوی . خورد اولین بار بود کھ مشروب می

ً  حواس. مست نبود. فکر کرد مست است. بود میوه بود خوشش آمده اش کامال
کشید، زیر نظر  ترین حرکت علی را کھ در بالکن سیگار می و کوچک. جمع بود

اش راه  ای از امید بھ دل بارقھ. شب خیلی خوبی را با ھم گذرانده بودند. داشت
چند  دخترک خواب بود و علی گرم از. شب ھنوز بھ پایان نرسیده بود. یافتھ بود

ایستادند و یا تصمیم داشتند کھ شب را تا آخرین  آنجا می  آیا ھم. جام شراب
اش با ھم باشند و از تن و جسم احساس خود یکدیگر را سیراب کنند؟  دقیقھ
لباس خواب نازک آبی رنگی را کھ چند روز . اش گرم بود اش خشک و تن لبان

بھ . د لباس برداشت و تن کردپیش از سفر بھ آتن از کوچھ برلن خریده بود از کم
اش را کمی مرتب کرد و  دستشویی رفت موھایش را شانھ کرد، آرایش صورت

با شراب . شود علی بھ او گفتھ بود کھ شراب باعث تشنگی می. بھ آشپزخانھ رفت
لیوانی برداشت و آن را از آب سرد پارچی کھ . باید آب بخورد کھ سردرد نگیرد

 .علی در دستشویی بود، شیر آب باز بود. نوشیددر یخچال بود پُر کرد و 
ً داره مسواک می" موقع مسواک زدن شیر . ھمیشھ ھمین طور بود ''زنھ حتما

علی کارش . بھ پیروی از علی دو باره بھ دستشوئی بازگشت. بست آب را نمی
 .تمام شده بود کھ او وارد شد
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 "ای نھ؟ خستھ"
 ."نھ زیاد"

 .بھ دھان برد پرستو این را گفت و مسواک را
سویی کھ از  نور کم. پرستو وارد اتاق شد. علی روی تخت دراز کشیده بود

بدن زیبا و موزون او در . تابید، کمی اتاق را روشن کرده بود پنجره بھ اتاق می
ماند کھ ھنرمندی چیره دست  زیر لباس خواب نازک مجسمھ خوش تراشی را می

ھایش ھنوز برجستھ  پستان. اشیده بودتک تک زوایای آن را با دقت و چیرگی تر
ھا و بازوھایش چون شناگری  ورزشکار نبود، ولی شانھ. و دخترانھ بودند

اش کھ تحت تأثیر دو لیوان  چشمان سیاه. ای متناسب و خوش ترکیب بودند حرفھ
موھایش . درخشیدند شراب خمار شده بودند براثر انعکاس روشنایی کم رنگ می

َخت و براق بخشی از برجستگی  ھایش از دو سوی شانھ چون دو شط قیرگون ل
توانست در برابر آن ھمھ زیبایی  مگر علی می. اش را پوشانده بودند سینھ

ھایی کھ ھمھ ذرات وجودش از شھد  خاطره شب. انگیز بی تفاوت باشد ھوس
ای در مرز بین بیھوشی و خواب افتاده بود بھ  شھوت سیراب شده بود و بھ خلسھ

ھا بود کھ بوی تن او را در  سال. پرستو آرام در کنار او دراز کشید. دخاطرش آم
اش در آتش  تن. احساس عجیبی داشت. فراموش کرده بود. بستر خود حس نکرده

اش را بیرحمانھ بیادش  و اراده  اش تصمیم ولی فکر و ذھن. سوخت تمنا می
ذره ذره . نداشت تا تن دادن و تسلیم شدن بھ لھیب عطش فاصلھ چندانی. آورد می

ھای گداختھ آن  وجودش خود را برای ُگر گرفتن و سوختن در گرمای بیرحم لب
علی بیشتر از دو سال بود . اش تصمیم دیگری داشت اراده. مرد آماده کرده بودند

بھ . سوخت گرچھ از خود اطمینان نداشت می. کھ در انتظار چنین شبی بود
 .اش غلتید طرف

 :ش کرد و گفتآرام گونھ او را نواز
 ."رسیدن بھ تو برام سراب شده بود. ناامید شده بودم"
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پرستو خود . سعی کرد او را در آغوش بگیرد. العملی نشان نداد پرستو عکس
 .را کنار کشید

ُومدم. بھتره کمی بیشتر صبر کنیم. آماده نیستم" بیشتر . تازه دیروز از ایران ا
. تونم علی من نمی. کمی نیستدو سال وقت . از دو سال از ھم دور بودیم

پرستو از . وقت الزم دارم. بذار مثل دوتا دوست باشیم. خوام معذرت می
 .".یادآوری گذشتھ و این کھ چطور با او رفتار کرده بود، خودداری کرد

 :تنھا زیر لب زمزمھ کرد. حرفی برای گفتن نداشت. علی پاسخی نداد
 ."کنم تا قیامت ھم صبر می. ھرچھ تو بخوای"

چھ داشت بگوید؟ نگاه پرستو . این جملھ را بیشتر برای خودش گفت تا پرستو
پرستو بزرگ شده . از لحظھ ورودش این را فھمیده بود. با گذشتھ فرق کرده بود

پرستوی گذشتھ ھرگز بدون این کھ با او مشورت کند، با آنتی بیرون . بود
 .رفتار او محکم و مصمم بود. رفت نمی

را جمع کرده بود و بھ خود فشار  اش نیرویش عضالت تن پرستو با تمام
بعد از چند لحظھ تصمیم گرفت او را . خواست فریاد بکشد نمی. آورد می

 .بھ خود نھیب زد. اش را غرق بوسھ کند درآغوش بگیرد و تمام تن
 "علی چقدر عوض شده؟. تحمل کن"

تختخواب را توانست بخوابد؟  مگر می. علی چندبار در جای خود غلت زد
ترک کرد، پاکت سیگارش را برداشت و بھ بالکن پناه برد و در را پشت سر 

شبگردان نیمھ مست ھنوز در  . بھ آسمان پرستاره آتن خیره شد. خود بست
در اتاق خواب . سیگارش را آتش زد و بھ فکر فرو رفت. زدند خیابان پرسھ می

وابی خوش فرو رفتھ در چند متری او در آن آپارتمان کوچک دخترش در خ
. پرستو ھم آنجا روی تخت خوابیده بود، گرچھ مطمئن بود کھ خواب نیست. بود

کرد؟ روشنایی شھابی کھ از یک سمت آسمان بھ سمت دیگر  بھ چھ فکر می
علی در حالی کھ محو تماشای زیبایی شب . اش خورد رفت و ناپدید شد، بھ چشم
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 :بود فکر کرد
 "شھ؟ ؟ سرنوشت دخترمون چی میخواد با من زندگی کنھ می"

قبل از آمدنش فکر . انتظار چنین برخورد سردی را نداشت. قفل کرده بود
ولی برخورد . ی او را دارد کرد کھ پرستو ھم مثل خودش تمنای دیدار دوباره می

 .آن شب او پیام دیگری بھ او داد
لگدھایت ھنوز آثار مشت و . ام من گذشتھ را فراموش نکرده. باید تحمل کنی"

 ."بر روح روانم باقی ست
ولی . خواست پرستو ھمھ او را می. رسید کرد و بھ جایی نمی علی فکر می

حاصل تمام تالشی کھ در یک سال آخر کرده بود، رھایی بخشی از فکر و روح 
علی ھنوز . کرد، بود بخشی کھ شاید برای قانع کردن آن زن کفایت نمی. اش

ولی . اش با حزب سست شده بود رابطھ. و اعتقادشوابستھ بود، بھ باورش 
ً وابستھ و معتقد بھ ایدئولوژی خود بود اطمینان داشت کھ این . کماکان شدیدا

. دوران سخت نیز خواھد گذشت و زندگی بھ روال گذشتھ خود باز خواھد گشت
 :بارھا برای خود تکرار کرده بود. نباید کوتاه بیاید

 ."تتا ظلم ھست، مبارزه ھم ھس"
پرستو پیام . جرأت نداشت این جملھ را در حضور پرستو بھ زبان بیاورد

او دیگر آن ھمسر صبور و با گذشت چند سال . دیگری را بھ او تفھیم کرده بود
در ھمان مدت زمان کوتاه . رفتارش در مواقعی خشک و آمرانھ بود. پیش نبود

. در واقع رابط آنھا بود .برد کھ حتی رابطھ او با دخترش را تحت کنترل دارد پی
از ھدیھ بابایی خوشت اومد ''،'' برو بغل بابائی: ''گفت او بود کھ بھ دخترک می

ای است کھ تازه بھ جمع  کرد مرد غریبھ حس می'' بگو مرسی دخترم"، "دخترم؟
آیا . اشان در این مورد فکر نکرده بود قبل از آمدن. ھا پیوستھ است دو نفری آن

یران شده امکان پذیر بود؟ خودش ھم پاسخی برای این سئوال بازسازی روابط و
برزخ شکست ھنوز ھم . دو سال با عذاب وجدان زندگی کرده بود. نداشت
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رفت و بھ گذشتھ سفر  ھا بفکر فرو می ساعت. گریبان او را رھا نکرده بود
بھ روزھایی کھ ھنوز شور و شوق و امید رھایی انسان از قید و بند . رد. ک می

روزھایی کھ ھیچ چیز . استبداد و بی عدالتی بر وجودش مستولی بود
عدالتی وارد  اش در مبارزه با بی ترین خللی در اراده توانست کوچک نمی

چرا با دو کارت وارد بازی سیاست . کندھزاران بار گذشتھ را مرور کرده بود
دادند،   بھ او میھا و رھنمودھایی کھ از باال نشده بود؟ ایمان و باور مطلق بھ گفتھ

چرا بھ ھشدارھای آن زن توجھ نکرد؟ چرا دست . چشم و گوش اش را بستھ بود
پدر را کھ یک عمر با سودای خوشبختی او زندگی کرده بود، کنار زد؟ تا آن 

علیرغم . روز ھنوز نتوانستھ بود پاسخی مناسب برای چراھای خود بیابد
ھ گذشتھ باور داشت و نتوانستھ بار آن ھنوز ھم ب آمدھای مصیبت شکست و پی
مبارزه در راه سعادت و بھروزی مردم برای . اش را با آن پاره کند بود بند ناف

افتاد کھ علیرغم شکست سنگین  بیاد پدرش می. او امری مطلق و ھمیشگی بود
مرداد، یک روز ایمان بھ پیروزی را رھا نکرد و با امید بھ  ٢٨بعد از کودتای 

اردوگاه سوسیالیستی ." مبارزه ادامھ داره. تونم من ھم می. ''ه بودآینده زندگی کرد
ً دیر یا زود  بزرگترین دستآورد مبارزه تاریخی زحمتکشان جھان است و قطعا

این تنھا پاسخی بود کھ بارھا و بارھا بھ . جنبش بار دیگر برآمد خواھد کرد
باره با رفقای  بھ ھمین دلیل بود کھ از مدتی پیش دو. سئوالت خود داده بود

رفت و گاھی ھم در  ھر ھفتھ جلسھ می. اش در آتن رابطھ برقرار کرده بود سابق
دیو اعتیاد را با دشواری . کرد اشان شرکت می ھای اجتماعی بعضی از فعالیت

خال سودای دود را با . گرچھ فکر آن رھایش نکرده بود. بسیار کنار گذاشتھ بود
رازی بود کھ از بیان و تکرار آن . رده بودھای شراب پُر ک خالی کردن شیشھ

در طی چند ماه گذشتھ با تحمل درد شدید و . حتی برای خود وحشت داشت
انگیزه . خماری زجرآور توانستھ بود تا حد زیادی میخوارگی را کنترل کند

. کرد کار در مغازه وقت او را پُر می. اصلی او آمدن پرستو، دخترش و کار بود
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سفارش دو لیوان . ان بطری شراب را با ولع تمام خالی کردآن شب در رستور
پرستو با خنده جلوی او را گرفت، و با اشاره دست بھ گارسون فھماند . دیگر داد

شاید سردی . لذت و نشئگی او از چشمان تیز آن زن پنھان نماند. کھ الزم نیست
کرد ولی بھ راه  علی فکر می. او بھمین دلیل بود و یا شاید بھ او اعتماد نداشت

توانست مسیری را برای خود و  دانست و نمی نمی. رسید حل و پاسخ درستی نمی
ھا بھ این  چرا قبل از آمدن آن. اش در ذھن خود ترسیم کند زندگی خانوادگی

ھا بود کھ در عطش بھ آغوش کشیدن تن سفت و  موضوع فکر نکرده بود؟ مدت
ولی آن شب . شماری کرده بود برای چنین روزی لحظھ. سوخت گرم پرستو می

نھ گفتن او؛ نھ از خستگی و یا . پرستو با خونسردی تقاضای او را رد کرده بود
ای را بیاد او آورد کھ در مدت بیش از دو سال بین  ناز و کرشمھ، بلکھ فاصلھ

ای کھ تنھا بُعد زمانی نداشت، بلکھ شکافی را بھ او  فاصلھ. ھا ایجاد شده بود آن
اشان  ھای زندگی زناشوئی آنھا، روح و احساس ی جنبھ کرد کھ در ھمھیادآوری 

پرستوی آن شب دیگر آن زن جوانی نبود کھ ھر وقت با دست . ایجاد شده بود
آیا خودش ھم علی چند سال . شد داد از خود بی خود می ھایش را نوازش می گونھ

کرد تا  سعی میرفت و  با فکر و خیاالت خود کلنجار می. دانست پیش بود؟ نمی
زمان حالل . تازه روز دومھ کھ اومده. ''برای سئوال خود پاسخی بیابد

حل مناسبی بود کھ در آن شب مھتابی  و امید تنھا راه. امیدوار بود." مشکالتھ
 .بنظرش رسید

ً در برخوردش  اش می اگھ دل. بذار فکر کنھ" خواد با من زندگی کنھ، مسلما
ً ز. کنھ تجدید نظر می ندگی در آتن آرام و آزاد را بر بازگشت بھ فضای مسلما

 ."تنگ و محدود تھران ترجیح خواھد داد
چھار روز مرخصی گرفتھ بود و تصمیم داشت کھ در آن چھار روز او را با 

قصد داشت تا یک روز او را بھ دریا ببرد تا با . آتن و آثار تاریخی آن آشنا کند
با ھمھ چیز و ھمھ کس بیگانھ بود، حتی با . دپرستو با آتن بیگانھ بو. ھم شنا کنند
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. برای آشنائی و خو گرفتن بھ محیط و زندگی جدید وقت الزم داشت. شوھرش
. خواست کھ آن فرصت را ھر چقدر ھم کھ طوالنی باشد، بھ او بدھد علی می

اش کھ با سماجت عقب زده شده بود چون  غریزه جنسی. اش کش آمده بود بدن
سیگار دیگری روشن کرد و از بالکن بھ خیابان . داد ش میکودکی لجباز آزار

. رسید کرد، بگوش می صدای موزیک کھ از دور زوربا را پخش می. خیره شد
ای از این شھر پرھیاھو تعدادی  شاید در جایی در گوشھ: ''با خود فکر کرد

ا ھا و عزیزان خود در گرد غم در کنار استخر ھتلی ھمراه با خانواده توریست بی
اش  نگاه'' اند ھا با این موزیک درحال رقص گرد استخری در زیر نور آبی چراغ

ـ (١(ھای بھ جا مانده از معبد آتنا ای در انتھای شھر بھ ویرانھ بھ دور دست بھ تپھ
 '' چند سال دیگھ باید اینجا بمونیم و انتظار بکشیم؟. ''خیره شدـ  معبد باکره جوان

علی . پرستو با صدای پرندگان از خواب بیدار شدھوا تازه روشن شده بود کھ 
اش را زیر سرش گذاشتھ بود در کنار او روی شکم خوابیده  در حالی کھ دست

تا آن جا کھ بیاد داشت، . اش ھیچ تغییری با گذشتھ نکرده بود حالت خوابیدن. بود
اش را زیر سرش  کرد و دست یک پایش را جمع می. خوابید ھمیشھ ھمانطور می

خواست او را  می. پرستو آرام روی تخت نشست کھ بیدارش نکند. گذاشت می
ھایش  تر از کتف اش کمی تیره پوست صورت. اش خیره شد بھ نیمرخ. بھتر ببیند

. اش خواست کھ با دست موھای او را نوازش کند ای دل برای لحظھ. بود
رمای اش تمنای گ تن. احساسی غریب و دو گانھ از اعماق وجودش سر برآورد

ای را طلب  اش، عشق و یکرنگی علی آن مرد را داشت ولی روح و احساس
مردی کھ در کنار او در خوابی خوش بود، . شناخت ھا پیش می کرد کھ سال می

در حالی کھ بھ . زد اش می اش آتش بھ جان ھمان علی کھ چشمان سیاه. علی بود
 : زد او خیره شده بود، در دل با او حرف می

ھای شیرینی کھ در گذشتھ با ھم  دخترم، بخاطر خودمون و لحظھمن بخاطر "
فقط . تونیم دوباره امتحان کنیم اگر تو بخوای می. پشیمانم نکن. داشتیم این جا آمدم
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 ."تونھ زندگی مارو نجات بده تو و رفتار تو می
از پشت شیشھ در بالکن بھ . پاورچین از تخت پائین آمد و بھ اتاق نشیمن رفت

آفتاب تازه . ماشین شھرداری در حال تمیز کردن خیابان بود. نگاه کردخیابان 
در آن دور دست . باال آمده بود و پرتو نورانی خود را روی شھر گسترده بود

معبد آتنا، الھھ . ھا چیزھایی راجع بھ آن خوانده بود ای را دید کھ در کتاب تپھ
خودش ھم بھ عشق باور . ای کھ سمبل پاکیزگی و عشق بوده دوشیزه. باکره
اش  بھ ھمین دلیل شب پیش علیرغم تمنای جسم و کشش بیرحمانھ غریزه. داشت

اش  دل. خواست تن خود را تسلیم او کند نمی. دست رد بھ سینھ علی زد
آیا ممکن بود؟ بھ آشپزخانھ رفت کتری . خواست خود را تسلیم عشق او کند می

تاق نشیمن برگشت و تلویزیون را بھ ا. را آب کرد و روی اجاق برقی گذاشت
چیزی . چند لحظھ نگاه کرد. کرد تلویزیون اخبار پخش می. روشن کرد

تازه اگر بھ زبان . خواند گوینده اخبار را بھ زبان یونانی می. دستگیرش نشد
ھیچ . حس کرد کر و الل است. فھمید خواند، باز ھم چیزی نمی دیگری ھم می

شھ تلویزیون نگاه کنی و یک  مگھ می''نی شد، از خودش عصبا. فھمید چیز نمی
نشست و چند . داد برنامھ کودک کارتن نشان می. کانال عوض کرد'' کلمھ نفھمی؟

تلویزیون را خاموش کرد و بھ آشپزخانھ رفت و . خستھ شد. ای نگاه کرد دقیقھ
پنجره مشرف بھ بالکن ساختمان رو . ھمانجا در کنار پنجره نشست. چای دم کرد

اش  ای نگاه برای لحظھ. در بالکن روی طنابی لباس پھن کرده بودند. رو بودبھ 
چطور ممکنھ ''تعجب کرد، . ھمھ لباس زیر زنانھ بودند. ھا خیره ماند روی لباس

زنی حاضر بشھ لباس زیرشو رو طناب جلو چشم مردای نامحرم آن ھم بھ 
فرھنگ . تھرانھ، اینجا آتناونجا : ''خندید و با خود گفت'' سمت خیابون پھن کنھ؟

شد،  در گذشتھ چای کھ آماده می. چای آماده بود." کنھ ما با فرھنگ اینا فرق می
ولی آن روز این کار . کرد چید و بعد علی را بیدار می صبحانھ را روی میز می

 .فنجانی چای برای خود ریخت و منتظر علی ماند. را نکرد
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پنیر و کالباس و . و نان گرم خریدعلی بیدار شد لباس پوشید بیرون رفت 
. روز آفتابی و گرمی بود. با ھم صبحانھ خوردند. زیتون ھم در یخچال بود

خورشید باال آمده بود و گرمای مطبوع خود را از سمت بالکن نثار آپارتمان 
پرستو در حالی کھ دخترک را در کنار خود داشت روی . کرد کوچک می

علی دخترش را . کشید، نشستھ بود سیگار میصندلی مقابل علی کھ در بالکن 
پس از چند لحظھ از . داد بغل کرد و با دست مناظر اطراف را بھ او نشان می

 :پرستو پرسید
جاھای دیدنی . دوست داری بریم بیرون و شھرو بگردیم؟ آتن خیلی قشنگھ"

 ."یخچال خالیھ. باید کمی خرید ھم بکنیم. زیادی داره
توانست خود را  بسختی می. شد خانھ نشستن خستھ میاز . پرستو موافق بود

 .اش تنگ بود و ھوای تھران را داشت دل. سرگرم کند
ھا در  توریست. شھر شلوغ بود. ساعت یازده بود کھ از خانھ بیرون رفتند

رفتند و از  ای بھ مغازه دیگر می زدند و از مغازه ھای مرکزی پرسھ می خیابان
از ھمھ . زد علی مرتب حرف می. گرفتند گاری میھا و مناظر عکس یاد خیابان

ھا  ی آن داد و تاریخچھ ھا را بھ پرستو نشان می ھا و ساختمان خیابان. گفت چیز می
رانی شھری تا  از سیستم اداری و شرکت اتوبوس. داد را برای او توضیح می

داد  پرستو گوش می. زد ھا برای او حرف می تاریخ آتن و تنبل بودن یونانی
رچھ دریافت آن ھمھ اطالعات آن ھم روز دوم پس از ورودش بھ آتن برایش گ

علی . ای ایستادند در جلوی مغازه. دختر تشنھ بود. ھوا گرم بود. دشوار بود
رو میز و صندلی چیده بودند کھ  در بیرون مغازه روی پیاده. پیشنھاد بستنی داد

علی رفت و . کھ میزی خالی شد ای منتظر ماندند چند دقیقھ. ھا پُر بودند بیشتر آن
بعد از چند دقیقھ دختر جوانی با یک سینی کھ در . سفارش بستنی و نوشابھ داد

مؤدبانھ سالم کرد و . ھایی کھ علی سفارش داده بود، آمد آن سھ لیوان آب و بستنی
بعد از رفتن او علی رو . ھا را روی میز گذاشت و رفت ھای آب و بستنی لیوان
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 :و گفت کرد بھ پرستو
حتی از . کنن ھا تو رستوران و ھتل کار می تابستان. ھا دانشجو اند بیشتر این"

ھم . کنن جا و کار می کشورھای دیگر اروپا مثل انگلیس، آلمان و سوئد میان این
اشو کھ دیدی،  قیافھ. زد این دختره یونانی را مثل من حرف می. تفریح و ھم درآمد

 ."یونانی نبود
مادر . دخترک حسابی تشنھ بود. ی او را تایید کرد سر گفتھ پرستو با حرکت

 :علی از پرستو پرسید. اش داد کمی آب بھ او داد و بعد نوشابھ را دست
ھای  دوست داری بریم آکروپولیسم را ببینیم؟ اآلن کمی گرمھ ولی طرف"

ساختمان اصلی آن شش قرن قبل از میالد . خیلی جالبھ. شھ بعدازظھر شلوغ می
 ."ح بنا شدهمسی

قدم زنان راه افتادند تا بھ . علی متوجھ شد. پرستو موافق نبود و جوابی نداد
ً بزرگی رسیدند علی برای او تعریف کرد کھ آنجا بھ میدان مشروطھ . میدان نسبتا

ً  میدان مشروطھ مھم. ست. مثل میدان آزادی تھران ا. معروف است ترین و تقریبا
میدان محلی . شوند اغلب در آن میدان برگزار میمراسم مھم . قلب شھر آتن است
ھای ملی و حتی اعتراضات دانشجویی و اعتصابات کارگری  برای رژه و جشن

شود کھ این میدان روزگاری پاتوق  روایت می. است و قدمت تاریخی دارد
. کرد پرستو بھ اطراف نگاه می. فیلسوفانی مانند ارسطو، سقراط و افالطون بوده

ھای مختلف  ھا از زاویھ توریست. تمیز و شستھ بود، پُر از توریست بودمیدان کھ 
ھمھ چیز برای او . پرستو غرق تماشا بود. گرفتند ھای یادگاری می آن عکس
دغدغھ مردم از ھر رنگ و  ھا و حضور بی آسمان آبی، تنوع رنگ. جالب بود

بعد از . نژاد و مذھب تأثیر بسیار مثبتی بر روح و روان پرسشگر او داشت
ھا و یا شاید بتوان گفت بعد از چند سال برای اولین بار احساس کرد کھ  مدت

نیازی در . دارد خواست قدم برمی اش می بدون اضطراب و ترس آن گونھ کھ دل
شاید بھ ھمین دلیل بود کھ از شوخی علی با دخترش . دید کنترل رفتار خود نمی
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. ای خندید وجودش برای چند لحظھھا با تمام  اش گرفت، و بعد از مدت خنده
اش بھ کالسکھ دخترک؛ کھ  در حالی کھ چشم. گرمای ھوا را فراموش کرده بود

تغییر . زد راند، بود، سالنھ سالنھ در کنار مردش قدم می علی آن را بھ جلو می
نگاه او با شب قبل، حتی موقع صبحانھ تغییر . روحیھ او از چشم علی دور نماند

پرستو مقاومت نکرد، بلکھ برعکس عضالت . م دست او را گرفتآرا. کرده بود
خواھد دست او را در دست  اش می اش را شل کرد تا علی آن گونھ کھ دل دست

ی علی  گرمای ظھر تابستان آتن بر گرمای عطش سیراب نشده. داشتھ باشد
. پرستو داغی آن را احساس کرد، و خود نیز از آن بی نصیب نماند. افزوده بود

اش و از آن  اش بھ پوست ھا بار دیگر گرمای مطبوعی از دست پس از سال
. اش را گرم کرد حرکت درآمد و تمام تن ھایش بھ طریق بھ تک تک مویرگ

ھا و تمرکز آن در نقاط معینی از  گرمایی کھ شدت یافتن جریان خون در رگ
ت بار دیگر چون شب پیش عضال. ھمراه داشت پیکر نچندان درشت او را بھ

پرستو مردم و آثار باستانی و آرامش محیط را . پاھایش کش آمدند و فریاد کشیدند
در آن لحظھ . اش بپا کرده بود خواستن علی شورشی در درون. از یاد برده بود

علی تن گرم و عرق . خواست کرد و تنھا یک چیز می تنھا بھ یک چیز فکر می
خواست  گویا می. اش کرد اهسرش را بھ طرف علی برگرداند ونگ. کرده او را

علی ھنوز . مطمئن شود کھ گرما واقعی است و از تن و جان او مایھ گرفتھ است
اش را عینک  علی او بود، گرچھ برق چشمان سیاه. چون گذشتھ خوش قیافھ بود

اگر علی کمی ھوشیارتر بود و در ھمان لحظھ متوجھ نگاه او . آفتابی پوشانده بود
ً پرستو نھ تنھا مقاومتی نمی شد و در آغوشش می می کرد، بلکھ شاید  گرفت، یقینا

اشان، کنترل خود را از دست  ھای اول ازدواج در آغوش گرم او چون سال
شاید فکر و . سمت دیگری بود اش بھ نگاه. ولی علی این کار را نکرد. داد می

. ای گذرا لحظھ. تنھا یک لحظھ بود. اش سرگرم موضوع دیگری بود خیال
گیرند و گرمای  ھا از ھستی زمینی و انسانی خود فاصلھ می ای کھ انسان لحظھ
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ای کھ تمنا و من واقعی فرمانروا  لحظھ. شوند جسم و تمنای جان یکی می
ای کھ در  لحظھ. زند شوند و ھر مصلحت اندیشی و قید و بندی را پس می می

ھا ممکن است  سانای کھ بعضی از ان لحظھ. نامند مذھب آن را دنیای معنوی می
آیا عشق . ای بود در آن لحظھ پرستو اسیر چنین خلسھ. حتی مرتکب قتل شوند

ھای علی بود کھ او  بود و یا تمنای جسم؟ آیا نیاز چند سالھ تن محروم از نوازش
ھای  را بھ چنین دنیایی کشاند و یا تالش عاطفھ و امید بھ زندگی و بازسازی پل

 . خواست وال زمان میویران شده؟ پاسخ بھ این سئ
علی تمام تالش و نیروی خود را بکار گرفت کھ . روزشان بھ خوبی گذشت

کرد کھ پیوندی عاطفی  تالش می. سیما و تصویری مثبت از آتن بھ او نشان دھد
منظری کھ شاید بتواند . اعتنا و آتن بوجود آورد بین آن زن زیبا، دلفریب و بی

اش  دل. آن شھر پرھیاھو، خشن و زیبا باشد نیروی کمکی در دلبستگی آن زن بھ
اگرچھ خودش با آنچھ کھ باعث فاصلھ . خواست کھ بار دیگر او را رھا کند نمی

رازی کھ از . و جدایی آنھا در گذشتھ شده بود، تصفیھ حساب قطعی نکرده بود
آن وحشت داشت و مطمئن بود کھ پرستو نیز برای پی بردن بھ آن ھر حرکت و 

 .زیر نظر داردعمل او را 
برای پرستو و دخترش کباب فیلھ مرغ ھمراه . ناھار را در رستوران خوردند

دو لیوان آبجو . و ساالد معروف یونانی سفارش داد (٢)یونانی با ماست و خیار 
ً لب نزد در راه . و یک نوشابھ ھم سفارش داد کھ پرستو بھ لیوان خود تقریبا

ای زدند کھ پرستو روز اول ھمراه آنتی بھ  سرپوشیدهبازگشت سری ھم بھ بازار 
شناختند، با دیدن او سالم و  ھا علی را می بعضی از فروشنده. آنجا رفتھ بود

 .بعد از خرید قدم زنان بھ خانھ برگشتند. پرسی کردند احوال
ً با بی خیالی و بدون گفتگویی جدی در مورد آینده  سھ روز دیگر ھم تقریبا

تالش او . آمده بود. مثل این کھ بھ مھمانی . ر فکر آینده نبودپرستو د. گذشت
آتن برای او جالب و دیدنی . بیشتر معطوف شناخت دو باره علی بود
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برد، با عالقھ بیشتری محو تماشا  بودبرخالف روز اول؛ ھر جا کھ او را می
اکروپولیس در زبان (روز دوم علی با اتوبوس او را بھ آکروپولیس . شد می
شاید این بھترین جایی بود کھ تاکنون . برد) نانی بھ معنای شھر سنگی استیو

دیدن آکروپولیس و توضیحات علی برای او در واقع نقبی بود بھ گذشتھ . دیده بود
تاریخی سرزمینی کھ تنھا چند روز پیش با دنیایی از اندوه و تردید و امید آن را 

گردد یا نھ؟ اکروپولیس در  آنجا برمیدانست کھ دو باره بھ  رھا کرده بود، و نمی
نمای آن را در ھمان مدت کم بارھا از . ای بنا شده بود مرکز آتن در باالی تپھ
علی برای او توضیح داد کھ این بنا در . اشان دیده بود بالکن آپارتمان کوچک

ھای بجا مانده از معبد آتنا یا  بخش آن ویرانھمھمترین . گذشتھ دژ دفاعی آتن بوده
علی او را بھ دیدن تندیس یازده متری . ی جوان است پارتئون یعنی معبد باکره

 ھای معبدی کھ معبد بر روی ویرانھ. آتنا کھ از عاج ساختھ شده بود بُرد
آن روز پرستو کھ محو . خشایارشاه آن را با قساوت ویران کرده بود، ساختھ شده

آنچھ کھ موجب افتخار و دید،  آن ھمھ زیبایی شده بود با چشمان خود می
ھای  سرافرازی شکوه تاریخی کشور است، بھ بھای ویرانی و نابودی زیرساخت

ای فکر کرد کھ آیا  برای لحظھ. معماری تمدن کشور دیگری بدست آمده است
ھا  حق دارد کھ بھ چنین تاریخی ببالد و افتخار کند؟ در آنجا بود کھ پی برد یونانی

انگیز  علی سرگذشت غم. شاه دارند کھ ما بھ اسکندر ھمان احساس را بھ خشایار
. معبد را کھ حاال سمبل عظمت گذشتھ یونان باستان بود برای او توضیح داد

ای چرب برای  انگیز معبد آتنا مانند اورشلیم بود کھ ھمواره طعمھ سرنوشت غم
پارسیان برای بنا کردن . سیر کردن آز و حرص مھاجمین رنگارنگ بوده

. ھا از آن کلیسا ساختند ت تاریخی خود آن را ویران کردند و رومیافتخارا
ھا در حال  عثمانیان آن را بھ مسجد تیدیل کردند و زمانی کھ در جنگ با ایتالیایی

ی آن مواد منفجره انبار کردند کھ  شکست بودند در زیر ساختمان بازسازی شده
قدمت تاریخی داشت،  دوباره بخش مھمی از بنایی را کھ بیش از دو ھزار سال



 222 

بعدھا لردھای انگلیسی با رشوه دادن بھ خلفای عثمانی بقایای . ویران کنند
ھای پُر  ھا را زینت بخش موزه باقیمانده از پارتئون را بھ انگلیس بردند کھ آن

در نزدیکی معبد آتنا معبد . افتخار امپراطوری بریتانیای کبیر در لندن کنند
ھای یونان باستان آمده است کھ پسر دو مادر  ر افسانھآرختیئوس قرار داشت کھ د

 .دانند ھا خود را نوادگان آرختیئوس می یونانی. آتنا و گایا است
در آنجا قرار  (٣)تئاتر دیونوس . قدم زنان بھ بخش جنوبی آکروپولیس رفتند

ترین  ای ساختھ شده است، قدیمی ھای صخره ای کھ از سنگ تئاتر نیم دایره. داشت
دیونوس . تئاتر جھان است کھ حدود سیصد سال پیش از میالد مسیح بنا شده است

کھ پسر زئوس بود و بھ خدای شراب و شھوت شھرت داشت، این تئاتر را بنا 
میرد و زئوس او را روی زانوی  مادر او پس از معاشقھ با زئوس می. نھاده بود

ان باستان در این تئاتر ھای دراماتیک یون اولین نمایشنامھ. کند خود بزرگ می
نفر  ١۵٠٠٠این تئاتر یکی از شاھکارھای معماری است کھ گنجایش . زاده شدند

ای طراحی  دایره است بگونھ را داشتھ و جالب این کھ بنای آن کھ بصورت نیم
شده  شده کھ حتی در باالترین سکوھای آن صدای بازیگران نمایشنامھ شنیده می

ھا  کھ خدای شھوت و شراب بوده، در اینجا جشنروایت شده کھ دیونوس . است
او بھ زنان عالقھ وافری . کرده است و مراسم گوناگون لھو و لعب برگزار می

ھای علی بھ این جا کھ رسید پرستو با شوخی آمیختھ بھ  حرف. داشتھ است
 :شیطنتی گفت

 ."دیونوس باید خدای محبوب مردا باشھ"
 :خ گفتعلی کھ شرایط را مناسب دید در پاس

 ."ھا شاید ھم خانم"
آیا این شوخی نیز . تراژدی آتن اولین بار در این تئاتر اجرا شد. ھر دو خندیدند

 خود آغاز تراژدی دیگری نبود؟
علی مصرانھ در تالش بود کھ شاید . شد پرستو بکندی نرم می. شد ھا آب می یخ
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تشخیص داده بود، رام بتواند زنی را کھ اینک متین و مستقل و با اراده و زیبا 
زنی کھ امیدوار بود شاید بتواند بھ کمک . اش شیفتھ او بود زنی کھ تن و جان. کند

ی پایانی  ھای شبانھ خود نقطھ اش را دوباره باز یابد و بھ کابوس او مسیر آینده
 توانست؟  آیا می. بگذارد

رست غذای مختصری د. ھا را برای شنا بھ ساحل دریا برد روز آخر علی آن
ساحل دریا . اش قرض گرفتھ بود راه افتادند کردند و با اتومبیلی کھ از دوست

ُتراق کردند روی باالخره در منطقھ بعد از یک ربع پیاده. شلوغ بود . ی خلوتی ا
تا آن روز بجز یک بار آن . کشید ستو خجالت میپر. علی بالفاصلھ مایو پوشید

در . مال رفتھ بودد، مایو نپوشیده بوداشان کھ چند روزی بھ ش ھم بعد از ازدواج
خواست پرستو خودش  علی ساکت بود و می. آنجا ھم با لباس بلند شنا کرده بود

لباس دخترک را عوض کرد و او را بغل کرد و بھ طرف دریا . تصمیم بگیرد
تا فاصلھ صد متری از ساحل عمق آن بھ سختی تا . آب زالل و آبی بود. رفت

پرستو ھم . حل نشست و شروع بھ شن بازی با دخترک کرددر سا. رسید کمر می
علی بھ آب زد و بعد . ھا پیوست بعد از چند دقیقھ با پیراھن چیت گلدار خود بھ آن

ترسید،  دخترک کھ تا آن روز دریا ندیده بود؛ می. از کمی شنا کردن برگشت
آب اش کرد تا قدم زنان بھ  علی دست او را گرفت و کمک. ولی کنجکاو بود

اش کرد  بغل. دخترک آب را دوست داشت. زمان زیادی الزم نبود. نزدیک شود
ھای کوچک و رنگی را کھ در کف مرجانی دریا  و جلو رفت و با دست ماھی

پرستو با احتیاط در حالی کھ پیراھن خود را کمی . کردند، بھ او نشان داد شنا می
ستفاده کرد و با پا مقداری علی از فرصت ا. باال گرفتھ بود، چند متری جلو آمد

علی در حالی دخترش را بغل کرده . پرستو پا بھ فرار گذاشت. آب بھ او پاشید
دخترک از ." کنھ اش، داره فرار می بریم بگیریم: ''گفت خندید و می بود، می

ای دور  باالخره پرستو حولھ. خندید اش آمده بود و بلند بلند می شوخی پدر خوش
گویی . پایید مرتب اطراف را می. اولین بار بود. عوض کردخود پیچید و لباس 
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علی با نگاھی . واھمھ داشت کھ مبادا کسی او را در آن حالت نامطلوب ببیند
. نظیر بود در چشم او پرستو در لباس شنا ھم، زیبا و بی. کرد اش می خریدار نگاه

کھ دخترش را بھ دوش گرفت و در حالی کھ با یک دست پاھای دخترک را 
ھای او نشستھ بود؛ گرفتھ بود، با دست دیگر دست پرستو را گرفت و بھ  برشانھ

زمان زیادی طول نکشید کھ پرستو بھ شنا کردن در آب دریا . طرف دریا رفتند
اول . یعنی فرصتی پیدا نکرده بود کھ شنا یاد بگیرد. دشنا بلد نبو. عادت کرد

اش  کھ عمق آب زیاد نیست، ترس ولی ھمین این کھ جلوتر رفت و دید. ترسید می
کردند و او را بھ یکدیگر  ھر دو با دخترک بازی می. اش آمد ریخت و خوش

تا آن روز طعم شیرین داشتن . خندید دخترک خوشحال بود و می. دادند پاس می
تا قبل از ورود بھ آتن بھ بازی با یک نفر و آن ھم . پدر و مادر را نچشیده بود

کرد کھ کس دیگری کھ باید او را  ولی حاال حس می. داشت تنھا با مادرش عادت
کسی کھ با او مھربان بود و در  . کرد، وارد زندگی او شده بابایی صدا می

. بعد از مدتی شنا بھ ساحل برگشتند. کرد اش احساس امنیت و آرامش می آغوش
خواست در کنار پدر  نمی. دخترک آب خنک و شن خیس و نرم را دوست داشت

از آنھا جدا شد و بھ کنار ساحل رفت و سرگرم بازی . ادر روی حولھ بنشیندو م
علی . پائیدند پرستو و علی روی حولھ دراز کشیدند و با چشم دخترک را می. شد

 :از پرستو پرسید
 ."بھ این میگن زندگی! قشنگھ نھ"

ھرکس بھ . شد ساحل آرام آرام شلوغ می. پرستو با سر حرف او را تأیید کرد
کردند و  ای شنا می عده. کرد ش و سلیقھ خود از آفتاب و دریا استفاده میرو

دویدند و گروھی راه  چند نفری می. گرفتند تعدادی دراز کشیده بودند و آفتاب می
ھای دنج و خلوت و بھ دور از چشم  تر جفت جفت در گوشھ جوان. رفتند می

 .د بودنددیگران در آب بھ ھم چسبیده بودند و غرق در دنیای خو
علی دست پرستو را . بار دوم کھ بھ آب رفتند دخترک را در ساحل گذاشتند
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علی . ترسید پرستو می. آب تا زیر گردن او باال آمده بود. گرفت و جلو برد
یکی دو بار کھ ماھی بھ . اش کرد و برای او توضیح داد کھ خطری ندارد کمک

. علی او را بغل کرد. ست دادپای پرستو خورد، جیغ کشید و تعادل خود را از د
بار دوم علی او را بھ . پرستو مقاومتی نکرد و خود را در آغوش او رھا کرد

اش زمزمھ  ھای او نزدیک کرد و در گوش سرش را بھ گوش. سینھ خود فشرد
 :کرد
ھا بود کھ برای چنین روزھایی لحظھ  مدت! ات دارم دونی چقدر دوست می"

 ."کردم شماری می
آیا از ترس بود و . ولی با ھر دو دست کمر علی را گرفت. پاسخی ندادپرستو 

 .دانست یا پاسخ بھ گفتھ او؟ خودش ھم نمی
اشان را جمع کردند و  وسایل. دخترک خستھ بود. شد غروب آفتاب نزدیک می

علی در بیرون . ساحل شنا از معبد پوزئیدون فاصلھ چندانی نداشت. راه افتادند
معبد . با ھم بھ طرف معبد راه افتادند. صد متری پارک کرد از معبد در فاصلھ
پوزئیدون خدای دریاھا و عنصر مایع و . ھا قرار داشت در بلندای صخره

ھای یونان باستان آمده است کھ  در افسانھ. لرزاننده زمین و برادر زئوس بود
 ھا و نیز ھا و چشمھ ھای روی زمین، حتی دریاچھ ی آب پوزئیدون خدای ھمھ

کرد و  پوزئیدون بر سر حاکمیت شھر آتن با آتنا رقابت می. پریان دریایی است
ولی آتنا موفق شد با . ھای آب شور را بھ مردم ھدیھ داد بھ ھمین دلیل چشمھ

ھا  پوزئیدون خدای طوفان. حرکت دادن زمین درخت زیتون را بھ مردم ھدیھ کند
ونان باستان قبل از سفر برای و جزر و مد است، بھ این دلیل دریا نوردان در ی

از باالی . رفتند کھ او در سفرھای طوالنی حافظ آنھا باشد عبادت بھ معبد او می
غروب آفتاب ھر . ای دارد تپھ مشرف بھ دریا غروب آفتاب زیبایی خیره کننده

علی نیز آن روز . کشاند ھای عاشق را بھ آنجا می روز ھزاران توریست و جفت
پرستو را بھ آنجا برد تا شاید بتواند در آن غروب زیبا با او  ھنگام غروب آفتاب
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 . تجدید عھد کند
ی  در بلندای تپھ ایستاده بودند و غروب سحرانگیز قرص خورشید را در پھنھ

پرستو دخترک خستھ را در کالسکھ نشانده بود و علی . بیکران دریا شاھد بودند
ر دو دست او را از پشت در در پشت سر او ایستاده بود و در حالی کھ با ھ

پرستو مفتون غروب آفتاب و پایین . کرد اش نجوا می آغوش گرفتھ بود درگوش
خواست  اش می دل. داد ھای علی گوش می رفتن تدریجی قرص خورشید، بھ گفتھ

تماس تن گرم و خیس علی در آب شور و زالل دریا . نجواھای او را باور کند
ای تصمیم گرفت کھ رو برگرداند  برای لحظھ. وداش بر پا کرده ب طوفانی در دل

ً باور  و در چشمان علی نگاه کرده از او بپرسد کھ آیا بھ آنچھ کھ می گوید واقعا
داد کھ علی رازی را از او پنھان  اش بھ او ھشدار می غریزه. ترسید دارد؟ می

تأثیر  و شک او. کند زد کھ اشتباه می بھ خود نھیب می. دانست چیست نمی. کند می
ولی زن بود و بخوبی طعم خوش و شیرین عشق واقعی . رفتار گذشتھ علی است

آور  عشقی کھ در زمانی نچندان دور شھد شیرین و نشئھ .فھمید و یکرنگی را می
روزھایی کھ ھر حرف علی برای او آیھ بود و برای . آن را بارھا چشیده بود

کھ ھنوز زندگی بھ او یاد روزگاری . باور کردن نیازی بھ فکر کردن نداشت
اش پستوھای تاریک و پنھانی دارد کھ  ھای ذھن نداده بود کھ ھر انسانی در داالن

اشان فقط و  پستوھایی کھ کلید قفل. ھا آسان نیست سرکشیدن و وارد شدن بھ آن
ولی در عین . وحشت پرستو از آن پستوھا بود. فقط در دست صاحب آن است

تواند حالل  آورد کھ زمان می بھ آینده بھ او فشار می حال عشق بھ زندگی و امید
اش آمده بود، گرچھ ھنوز  از آتن خوش. توانند تغییر کنند ھمھ می. مشکالت باشد

در آن . خواھد بکند دانست کھ در آن شھر غریب چکاره است و چکار می نمی
ب غروب آفتاب پشت بھ معبد پوزئیدون و در مقابل سحر و جادوی ھم پیوندی آ

قرص خورشید را . و آفتاب تصمیم گرفت کھ آخرین شانس خود را امتحان کند
کھ دیگر بخش کوچکی از آن نمایان بود و پرتوھای نارنجی رنگ آن سطح آب 
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رویش را برگرداند، سرش را باال گرفت . را روشن کرده بود، بھ شھادت گرفت
ً نشنید اش را بھ صورت علی چسباند و با صدایی خفھ کھ علی  و گونھ تقریبا

 :گفت
 "دی کھ دیگھ ما را تنھا نذاری؟ قول می"

آرام سرش را . علی نشنید ولی حرکت آرام پرستو ھمھ چیز را بھ او فھماند
پرستو یک بار دیگر . پایین آورد و موھا و گردن گرم و لطیف او را بوسید

. ھای او را کھ دور کمرش بود لمس کرد و نوازش کرد دست. اش ُگر گرفت تن
 .لرزیدند زانوھایش می

 :در راه بازگشت بھ خانھ بود کھ علی گفت
 ."باید بریم دفتر سازمان ملل"

 :پرستو پرسید
 "دفتر سازمان ملل برای چی؟"
پول بلیط و کارھای مربوط بھ ویزای شما از . باید اطالع بدم کھ شما اومدید"

دارم و باید  از طرفی من کار نیمھ وقت. طریق دفتر سازمان ملل انجام شده
طبق قانون . ورود شما را اطالع بدم کھ بتونیم کمک ھزینھ کامل بگیریم

. دن پناھندگی برای شروع زندگی مقداری پول بابت خرید وسایل خونھ می
 ."ویزای شما ھم باید تمدید بشھ

کرد کھ علی  دانست و تا آن روز فکر می پرستو راجع بھ این مسایل چیزی نمی
 .کند درآمد خودش زندگی می با پول آقاجون و

 "یعنی باید با پول سازمان ملل زندگی کنیم؟"
گیرن تا مدتی از این  ھمھ اونھایی کھ پناھندگی سیاسی می. ای نیست مسئلھ"

بعد از زیر پوشش . کنن تا کار درست و حسابی گیر بیارن طریق زندگی می
 ."سازمان ملل میان بیرون

 "کی باید بریم؟"
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 ."مباید وقت بگیر"
ھای  میزان تصادف در جاده. حواس علی بھ جاده بود. جاده شلوغ و تنگ بود

بیشتر . ھا کھ فصل ھجوم توریست بود، زیاد بود اطراف آتن، بویژه در تابستان
آمدند، بھ رانندگی  ھایی کھ از کشورھای اروپای مرکزی و شمالی می توریست

کردند کھ ھمین موجب  دگی میھا عادت نداشتند و با سرعت زیاد رانن در آن جاده
 .شد بروز تصادف می

پرستو زبانش باز شد و بعد از چھار روز شروع بھ حرف زدن در باره آینده 
 .کرد
 "خوای واسھ ھمیشھ اینجا زندگی کنی؟ می"
 ."حداقل تا زمانی کھ اوضاع بھتر نشده باید اینجا باشیم. ای نداریم چاره"
 "شھ؟ میکنی اوضاع بھتر  فکر میھنوز "
ً اوضاع بھتر می. مونھ طوری نمی شرایط این" . شھ جنگ کھ تموم بشھ، قطعا

کشور . مردم از جنگ خستھ شدن وضع اقتصادی خرابھ .فشار رو ایران زیاده
 ."داغون شده باید کاری بکنن

روزھای آخر . گفت اینا نیومدن کھ برن می. ای داره ولی آقاجون نظر دیگھ"
ً درس  می نظرشون این بود کھ اگھ بتونیم . نذارید زمان بگذره. بخونیدگفت، حتما

گفت بیکاری تو یونان زیاده و وضع یونان چندان  می. بھ یک کشور دیگھ بریم
 ."بھتره برید کانادا و یا سوئد و آلمان. خوب نیست

 :علی دنده عوض کرد و گفت
من این  از طرفی چون. خواد کلی پول می. کانادا رفتن راحت نیست. مشکلھ"

 ."تونم بھ سوئد و یا آلمان برم جا پناھندگی گرفتم نمی
ً در سکوت گذشت دخترک . ھر یک غرق در افکار خود بود. بقیھ راه تقریبا

بھ خانھ . ھوا تاریک شده بود. خستھ بود و روی پاھای مادرش خواب رفتھ بود
اشت و بھ حولھ را برد. کھ رسیدند، پرستو پتویی پھن کرد و دخترک را خواباند
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تازه از حمام . علی پایین رفت کھ وسایل را از ماشین باال بیاورد. حمام رفت
ای بود کھ دور  اش حولھ بیرون آمده بود، ھنوز لباس نپوشیده بود و تنھا تن پوش

علی برگشتھ بود و تازه لباس در آورده بود و با شورت در . خود پیچیده بود
اش کھ بھ پرستو افتاد سری تکان داد و  چشم. راھرو کنار حمام ایستاده بود
 :درحالی کھ لبخند می زد گفت

 ."شی تر می ماشاهللا بزنم بھ تختھ روز بھ روز خوشگل"
ھایش نقش بست کھ از چشم علی  پرستو جوابی نداد ولی لبخند ملیحی بر لب

آرام سرش را بھ گردن او . بھ او نزدیک شد و او را در آغوش گرفت. دور نماند
پرستو . اش او را نوازش داد ھای تَف کرده کرد و چون گذشتھ با لب نزدیک

اش بھ دخترک افتاد کھ در اتاق نشیمن خوابیده  پس از چند لحظھ چشم. سست شد
ھای گرم و  حولھ را کھ حاال دیگر تا روی کمرش پایین افتاده بود و پستان. بود

کردند، باال کشید  ھای علی را حس می بخش لب اش گرمای مطبوع و لذت برھنھ
 :و گفت

 ."شھ، بذار بعد دختر بیدار می"
 :علی کھ بھ نفس نفس افتاده بود، گفت

 ."شھ نھ خوابھ، بیدار نمی"
 :پرستو حولھ را دوباره دور خود پیچید و گفت

 ."بذار یھ وقت دیگھ. وقت زیاده"
رھایش کرد و بھ . شناخت پرستو را می. علی فھمید کھ اصرار فایده ندارد

 .ف حمام رفتطر
. پرستو آن شب بعد از دو سال دو باره برای خودش و علی شام درست کرد

آیا ماه عسل دوباره بود؟ یا این طور بھ خود . میز را چید و شمعی روشن کرد
 قبوالنده بود؟

ھای  در ھفتھ. رفت علی ھر روز صبح سرکار می. مشکالت اولیھ کم نبودند
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بعضی از روزھا با آنتی برای خرید . بود اول پرستو با دخترش در خانھ تنھا
آنتی با مھربانی بھ او در یاد گرفتن زبان یونانی . ھمدم ھم بودند. فت بیرون می
داد، در  کلماتی را کھ آنتی بھ او یاد می. پرستو تشنھ یاد گرفتن بود. کرد کمک می

ند ھر روز چ. کرد طی روز و ساعاتی کھ در خانھ تنھا بود، با خود تکرار می
دخترک . ھای روزمره بودند جمالتی کھ بیشتر صحبت. کرد جملھ را تمرین می
ای  بھ بھانھ. ھا دخترک پیش آنتی بود بعضی وقت. گرفت خیلی سریع یاد می

. چون مادری مواظب پرستو و دخترش بود. برد رفت باال و او را با خود می می
ولی . فضولی استکرد کھ او زن پُر حرف و  روزھای اول پرستو فکر می

ھای اولیھ او آنتی زنی  برخالف پیشداوری. طولی نکشید کھ نظرش عوض شد
روزھای . ھا در کنار ھمسرش زندگی کرده بود سال. بسیار فھمیده و آگاه بود

آنتی برای او تعریف کرد . سخت و سیاه کودتای سرھنگان را از سرگذرانده بود
کرده کھ خبری از  ه دیگر سفر میای بھ جزیر کھ با دو بچھ کوچک از جزیره

با دو دختر خود در  ھا شد ساعت مجبور می. اش بدست آورد شوھر زندانی
ای با  ھا انتظار بکشد کھ شاید بتواند چند دقیقھ گرمای شدید پشت در زندان

تازه بعد از آزادی از زندان زندگی سختی را شروع . شوھرش مالقات کند
شوھرش گرایش . وانستند روی پای خود بایستندچند سال طول کشید کھ ت. کردند

چند . ھای کودتا از مخالفین سرسخت حکومت نظامی بود چپ داشت و در سال
از ایران و مبارزات مردم ایران برعلیھ . سال زندان بود و شکنجھ شده بود

بھ زبان انگلیسی مسلط بود و بارھا از . حکومت شاه اطالعات زیادی داشت
او ھم تالش داشت کھ با . برای ھمسرش تعریف کرده بوداش  خاطرات زندان

زبان بی زبانی و حرکات دست و سر مشکالتی را کھ از سر گذرانده بود برای 
. شرایط بھتر خواھد شد. پرستو تعریف کند و بھ او بفھماند کھ باید مقاومت کند

ت خودم از. ھام ھستی نگران نباش تو ھم مثل بچھ"چند بار بھ او گفتھ بود 
حتی یک بار در لفافھ بھ او فھماند کھ باید بھ علی کمک کند کھ .'' کنم مواظبت می
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ھای او را درست متوجھ نشد ولی  پرستو حرف. بھ زندگی درستی رو بیاورد
متوجھ شد کھ در پس رفتار آرام و . ھای او بود حس کرد ھشداری را کھ در گفتھ

تمام سعی در پنھان کردن آن بستھ شوھرش رازی نھفتھ است کھ علی با زیرکی 
 .دارد

روزی سھ . نام کند بعد از چند ماه موفق شد در کالس آموزش زبان یونانی ثبت
با تالش زیاد و کمک آنتی توانست دخترش را در مھد . رفت ساعت کالس می

رفت و منتظر  آنتی ھر روز بعد از خرید بھ مھد کودک می. کودک ثبت نام کند
بیشتر روزھا ھر دو ھم زمان . ھمراه خود بھ خانھ بیاوردماند کھ دخترک را  می

خواست  گویا می. آنتی عالقھ عجیبی بھ دخترک داشت. رفتند بھ مھد کودک می
ھای خودش را با محنت و در  ھائی را کھ بچھ با محبت کردن بھ آن دختربچھ سال

 .کندای بھ جزیره دیگر برده بود، جبران  بدری از شھری بھ شھری و از جزیره
. اش کار زیاد بود بھانھ. آمد ھا دیر بھ خانھ می بعضی شب. کرد علی کار می

زندگی بھ روال عادی افتاده بود، گرچھ روابط . کرد پرستو باور نمی
با آقاجون و عزیزجون تماس تلفنی . اشان گرمای گذشتھ را نداشت زناشوئی

تی وقتی آنتی متوجھ زدند؛ ولی پس از مد اوایل از تلفن عمومی زنگ می. داشتند
ھروقت آقاجون . ھا خواست کھ از تلفن خانھ استفاده کنند شد، با اصرار از آن

ی پایین فریاد  کرد و از طبقھ بالفاصلھ در آپارتمان را باز میزد،  زنگ می
 : زد می
 .'' تلفن! پشتو''

 علی. ھا پول بفرستد کھ بتوانند بھ کانادا بروند آقاجون اصرار داشت برای آن
خواست ھزینھ سنگین این سفر را بھ پدر  اش نمی دل. ترسید می. مخالف بود
بارھا بھ پرستو گفتھ بود کھ پیرمرد پا بھ سن است و سرمایھ او باید . تحمیل کند

علی . ھرچھ داشتھ تا حاال خرج ما کرده. اش باشد در خدمت دوران بازنشستگی
 :گفت می
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 ."ھخیری کھ بھ خونھ رواست، بھ مسجد حروم"
 .:خانھ را، علی مخالفت کرد. پرستو پیشنھاد فروش خانھ را داد

قرار نیست برای ھمیشھ این . اش داریم گردیم الزم یھ روز برمی. بذار باشھ"
 ."جا باشیم

کرد، چند نشریھ در جیب  ھای چرک را جمع می یک روز کھ پرستو لباس
تا آن روز . آشپزخانھ گذاشتھا را بیرون آورد و روی میز  آن. شلوار علی دید

در این مورد . اش رو کرده باشد ھای گذشتھ کرد کھ علی بھ فعالیت فکر نمی
علی . ھا را بھ او نشان داد شب وقتی بھ خانھ آمد، نشریھ. چیزی بھ او نگفتھ بود

 :با خونسردی گفت
یادم . ام ام گذاشتم تو جیب چیز مھمی نیست یکی از دوستام بھ من داد، من"
 ."تھ بودرف

 :اش کرد و گفت اش را باور نکرده بود، نگاه پرستو کھ حرف
 ."فقط ھمین؟ امیدوارم این طور باشھ کھ تو میگی"

علی در . شام را در سکوت خوردند و بعد از شام ھر یک مشغول کاری شد
کرد نیم نگاھی ھم بھ تلویزیون داشت و اخبار  حالی کھ با دخترش بازی می

پرستو ھم سرش در کتاب بود و سرگرم انجام دادن تکالیف داد و  گوش می
رقصیدند و  اش می کلمات در جلو چشمان. تمرکز حواس نداشت. اش بود مدرسھ
تا آن روز فکر کرده بود کھ علی از ھمھ چیز دست . رفتند اش فرو نمی بھ ذھن

 فقط خود و دخترش. اش کند اش را صرف خانواده خواھد بیشتر وقت کشیده و می
از نشریھ خواندن علی . دید و انتظار داشت کھ علی نیز مثل او فکر کند را می

از فعالیت سیاسی علی، کھ آن را . نگرانی او از پنھانکاری او بود. ناراحت نبود
نگران بود کھ علی بار دیگر او و دخترش را رھا . ترسید دید، می ھوی خود می

ھیچ قیمتی در مقابل او کوتاه از خودش مطمئن بود و تصمیم نداشت بھ . کند
. ترین ناراحتی برگردد پدرش چند بار در تلفن تأکید کرده بود کھ با کوچک. بیاید
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کرد، پیغام داده  حتی برادر پرستو؛ ھرمز، کھ چند سال بود در آمریکا زندگی می
ولی پرستو . اش کنذ تواند برای رفتن او بھ آمریکا کمک بود کھ اگر بخواھد می

اش  خواست خودش تصمیم بگیرد و مسیر زندگی آینده می. یمی نداشتچنین تصم
 . ھای ترحم آمیز دیگران خستھ و بیزار بود از کمک. را تعیین کند

شام . برخالف گذشتھ منتظر او نماند. شبی علی دیر بھ خانھ آمد. چند ماه بعد
از  با صدای باز شدن در. دخترش را داد، کنار او دراز کشید و بھ خواب رفت

. پرستو بلند شد و بھ راھرو رفت. علی تلو تلو خوران وارد شد. خواب بیدار شد
او را بھ . اش کرد کھ لباس عوض کند کمک. پرستو حرفی نزد. علی مست بود

گویی از رو بھ رو . علی صبح زود رفت سرکار. اتاق خواب برد و خواباند
بود تا زبان یونانی را یاد پرستو با تمام توان در تالش . ترسید میشدن با او 

زبان را کلید ورود . بگیرد کھ تا ھر چھ بیشتر محیط جدید زندگی اش را بشناسد
چون مادری . آنتی تنھا حامی جدی او بود. بھ جامعھ تشخیص داده بود

پرستو در برخوردھای روزمره با مردم عادی متوجھ شده بود . اش بود مواظب
آنھا کھ . ھا ندارند بطھ چندان خوبی با توریستکھ مردم آتن علیرغم خونگرمی را

شدند خارجی است، برخوردشان عوض  شناختند، وقتی متوجھ می او را نمی
 . خیلی از مردم آتن سیاھپوستان و مھاجرین را ھم دوست نداشتند. شد می

انتظار داشت کھ پرستو چون . بعد از آن شب رفتار علی آرام آرام تغییر کرد
ولی پرستو عوض شده . کرد ما و عشق گذشتھ را جستجو میگر. گذشتھ باشد

خواند و  با جدیت درس می. رفتار و برخوردھایش با گذشتھ فرق کرده بود. بود
با پدرش تماس گرفت و از . گرفت ای از جامعھ میزبان یاد می ھر روز چیز تازه

یونان او خواست تا مدارک تحصیلی او را ترجمھ کند و بعد از تأیید در سفارت 
کرد کھ تنھا راه موفقیت او در آتن درس  در آن روزھا فکر می. برای او بفرستد

 ولی آیا او تنھا تصمیم گیرنده بود؟. خواندن است
گرفت، انتظار او  ھر چھ پرستو بیشتر از او فاصلھ می. علی حریص شده بود
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. بود ولی پرستو تغییر کرده. توقع داشت پرستو چون گذشتھ باشد. شد بیشتر می
از اولین شبی کھ با او ھمبستر شده بود، فھمیده بود کھ پرستو دیگر آن زن سابق 

اش جای  و احساس  روح. کرد تنھا تن او بود کھ سنگینی او را تحمل می. نیست
خواست کھ تن گرم و  علی پرستویی را می. کرد ارضایش نمی. دیگری بود

کشاند و درآغوش اش بخواب  میاش او را بھ الیتناھی، بھ مرز بیھوشی  گداختھ
. کرد اش فرو می چسبید و ناخن در تن وار بھ او می پرستویی کھ دیوانھ. رفت می

بعد از . تر شده بود تر و خوش ترکیب آن زن پرستو نبود، گرچھ پیکرش تراشیده
گویی . شست ھایش را می رفت و لب و دھان و سینھ ھمآغوشی بھ حمام می

ای  شد ولی چاره ناراحت می. بوی او خالص کندخواست تن خود را از  می
. شد تر می چون معتادی کھ در پی نشئگی بیشتر باشد، ھر روز حریص. نداشت

رفتار علی بر خالف . داد پرستو با این امید کھ علی تغییر خواھد کرد، تن می
پرستو ھر روز بیشتر از او فاصلھ . انتظار او نھ تنھا تغییر نکرد بلکھ بدتر شد

ھایی کھ  شب. ھای او مقاومت کرد طولی نکشید کھ در مقابل خواستھ. گرفت می
داد روی  راند و ترجیح می او را از خود می. اش بیشتر بود علی مست بود توقع

. در کنارش بود ولی با او نبود. کرد علی دیگر او را خوشحال نمی. مبل بخوابد
نزدیک کند، تأثیر چندانی چند بار نومیدانھ سعی کرد کھ شاید خود را بھ او 

دید  سدی در مقابل خود می. توانست نقب بزند بھ روح و عاطفھ او نمی. نداشت
ھا بھ نبردی  زندگی آن. بھ علی باور و اعتماد نداشت. کھ گذر از آن دشوار بود

کرد کھ در مسایقھ ماراتنی شرکت کرده کھ  احساس می. دائمی تبدیل شده بود
در . کرد داد، ھمھ چیز را بھ او واگذار می افتاد و وا می میاز نفس . پایانی ندارد

برد، شام را در  او را بھ سینما می. شد چنین روزھایی بود کھ علی غرق لذت می
خرید و تا دیر وقت در بستر با او بیدار  خوردند، ھدیھ برایش می رستوران می

. وام نداشتچنین وضعیتی چند روز بیشتر د. زد ماند و برای او حرف می می
کرد و چون اسبی سرکش شیھھ  روح سرکش و اراده او بار دیگر قد علم می
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ھای  حرف. کرد خود را قانع کند سعی می. کرد کشید و آزادی را طلب می می
در . ای برسد، فایده نداشت کرد کھ شاید بھ نتیجھ علی را برای خود تکرار می

. رسیدند یک نقطھ بھم می ای گیر کرده بود کھ شروع و انتھای آن در چرخھ
یک شب کھ علی نیمھ مست بھ خانھ آمد . زندگی در کنار علی ھمان بود کھ بود

آن شب علی . و تن او را طلب کرد، عصبانی شد و با پرخاش او را از خود راند
 . العملی نشان نداد ناراحت شد، ولی عکس

بود خوب صبح روز بعد پرستو زود از خواب بیدار شد، شب را نتوانستھ 
. ھوا تازه روشن شده بود کھ از خانھ بیرون رفت. علی ھنوز خواب بود. بخوابد

تصمیم . ھدف در خیابانھای مرکزی شھر پرسھ زد و فکر کرد مدتی را بی
اشان را از گردابی کھ در  گرفت با او صحبت کند کھ شاید بتوانند زندگی مشترک

اندی کھ در آتن زندگی کرده در طی یک سال و . آن فرو رفتھ بود نجات دھند
امیدوار بود کھ با حرف زدن، علی سفره . بود، چیزھای زیادی یاد گرفتھ بود

 . اش را باز کند دل
. کشید علی بیدار شده بود و در بالکن سیگار می. نان خرید و بھ خانھ برگشت

در . خواستند مشاجره شب پیش را بھ رخ ھم بکشند گویا نمی. ھر دو ساکت بودند
علی طبق عادت در . کوت صبحانھ خوردند و منتظر ماندند دخترک بیدار شودس

پرستو رفت و صندلی را کنار کشید و در . کشید بالکن نشستھ بود و سیگار می
 . مقابل او نشست

 "ات چیھ؟ امروز برنامھ"
 :اش را لمس کرد و گفت علی پکی بھ سیگار زد و با دو انگشت نوک سبیل

 "ری؟پیشنھادی دا. ھیچی"
 ."نھ"

 :علی مکثی کرد و گفت
یکی دو . ام را ببینم بعدازظھر باید برم یکی از دوستان. راستی یادم رفتھ بود"
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خوای جایی بریم، بھتره تا قبل از  اگھ می. گردم کشھ، زود برمی ساعت طول می
 ."ساعت پنج بریم و برگردیم
الی آن بھ بالکن ی خورشید از با ی روبرو کھ اشعھ پرستو در حالی کھ بھ تپھ

 :کرد پرسید تابید نگاه می می
خوای تو بقالی  خوای ھمین طوری بھ زندگی ادامھ بدی؟ تا کی می می"

ولی یھ وقتی آدم باید بساط . ات کار کنی؟ کار کردن عیب نیست دوست
ای  بھتر نیست راه دیگھ. اشو یھ جایی پھن کنھ و برای خودش کار کنھ زندگی

 "انتخاب کنی؟برای زندگی کردن 
ً چھ راھی؟ خوب دارم کار می" ھمھ کھ دکتر و مھندس . کنم دیگھ مثال
 ."شن نمی

 :پرستو راست بھ چشمانش نگاه کرد و گفت
کنی، ولی  روزی چھار ساعت کار می. علی قرار بود با ھم رو راست باشیم"

ات  گردی دھن ھا وقتی برمی تازه خیلی شب. ای ھشت ساعت بیرون از خونھ
تونی برای ھمیشھ از من پنھان کنی؟ باالخره  کنی می فکر می. مشروب میدهبوی 

. ای برای آینده داری ری، و نھ برنامھ نھ کالس زبان می. شی یھ روز خستھ می
تونھ مغازه داشتھ باشھ،  ات می اگھ دوست. کنی تو حروم می داری وقت و جوونی

 ."تونی انجام بدی ز میاین حداقل کاریھ کھ تو شرایط امرو. تونی تو ھم می
علی سیگار دیگری آتش زد، مکثی کرد و در حالی کھ خاکستر سیگارش را 

 :ریخت گفت از بالکن بھ خیابان می
ات خیلی خوب باشھ  اول این کھ باید زبان. مغازه داری کار ھر کسی نیست”

دوم این . ھا بربیایی ھای جنس، کھ مثل مافیان و مشتری کھ از پس توزیع کننده
این . باید بتونی دوال چارال بھ مردم بندازی. اش رو داشتھ باشی کھ باید خمیرمایھ

 ."کار از من ساختھ نیست
ری؟ اگھ از این کار بدت میاد چرا تن  خب کھ چی؟ پس چرا اونجا می"



 237 

تازه ھر کسی کھ وارد کار بازار . ای باشی دی؟ باالخره باید بھ فکر کار دیگھ می
ً عیب نیست. چرخھ تمام دنیا داره رو کار بازار می .باز نیست شد کھ حقھ . اصال

ات نیست؟ مگھ قرار  کنی از رفقای سابق اش کار می مگھ ھمین آقایی کھ پیش
اش من فکر  مونو سر و سامون بدیم؟ راست نبود کھ با ھم کار کنیم و زندگی

 ."کنی کنم تو خیلی چیزھارو از من پنھون می می
ً چی؟ نکنھ فکر " و یا بھ کارھای خالف . ام کنی دنبال زنای دیگھ میمثال

 "مشغولم؟
داری . سوخت ام نمی اگھ این طوری بود دل. ھا نیست ھیچکدوم از این. نھ"

دونی من با اون  کنی کھ می کاری می. خوای من بدونم کنی کھ نمی کاری می
 ."ام مخالف

 :علی خود را جا بھ جا کرد و گفت
تونم کھ دیگھ غالم  نمی.  ھرچی گفتی گوش دادمتا حاال. پرستو دست بردار"

ھا رفتار  با من مثل غریبھ. تو بشم و ھر کجا خواستم برم از تو اجازه بگیرم
صد جور . کنی من حالیم نیست؟ حاضر نیستی کمی گذشت کنی فکر می. کنی می

آخھ این ھم شد زندگی؟ عین . باید نازنو بکشم تا گوشھ چشمی بھ من نشون بدی
اونوقت انتظار . کنی لب یخ شدی کھ با آفتاب چلھ تابستون ھم عرق نمییھ قا

ات بنشینم و قربون صدقت برم؟ دو  داری من از ساعت چھار بیام بغل دست
تو این مملکت مردم با ھر وعده غذا نیم . لیوان شراب خوردن کھ کفر خدا نیست

ر میاد و فکر خورن، اونوقت من اگھ یھ لیوان بخورم تو صدات د بطر شراب می
 "چی رو دارم ازت پنھون کنم؟. کنم کنی کھ من دارم پنھون کاری می می
حرف من اینھ کھ . دونی خودت ھم اینو خوب می. بحث یھ لیوان شراب نیست"

خوای چطوری زندگی آینده ما پیش بره؟ بازم داری  کنی و می داری چکار می
 "مگھ اینطور نیست؟. کنی از اون کارا می

 :ندی زد و گفتعلی پوزخ
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اونم کھ . این جا خبری نیست ھرچی بود تو ایران بود. ات راحت باشھ خیال"
بذار ھر کی کار . ھا خستھ شدم من از این کنترل کردن. ما گذاشتیم و در رفتیم

این جا . ره بچھ ھم کھ مھد کودک می. خونی تو کھ داری درس می. خودشو بکنھ
خواستی بیایم . ھمھ عافیت بخیریم. کنھ نمیکھ دیگھ پاسدار و زندون تھدیدمون 

 ."ام سرم بھ کار خودم باشھ بذار من. خارج دیگھ، این ھم خارج
ً مطمئن شده بود کھ علی باز با . خواست رسیده بود پرستو بھ آنچھ کھ می تقریبا

سیاسی و در انتظار تغییر اوضاع است کھ   اش سرگرم فعالیت رفقای سابق
روی علی و  او نبود، بی خیالی و بی توجھی و زیاده مخالف فعالیت. برگردد

اش نسبت بھ دخترش و خودش بود کھ او را آزار  فراموش کردن مسئولیت
ی آنھا در  علی ھنوز زندانی خاطرات گذشتھ و بازخوانی ھر روزه. داد می

روزش زمانی بود کھ با رفقایش   بھترین ساعات. ھا بود دل بستھ آن. اش بود ذھن
حاضر بود . شد غرق در شادی و شور می. کرد گذشتھ را مرور میخاطرات 

گرم کننده و  اش در مورد گذشتھ و خاطرات دل ھا بنشیند با دوستان ساعت
زمان حال برای او فاقد مفھوم واقعی بود و . انگیز آن روزھا صحبت کند ھیجان

م شدن کرد با تما فکر می. برد بھمین دلیل زندگی را باری بھ ھرجھت پیش می
ی  با کمیتھ. شود و رفقای زندانی او آزاد خواھند شد جنگ اوضاع رو بھ راه می

ھایی را بعھده گرفتھ بود، ضمن  خارج از کشور حزب تماس داشت و مسئولیت
ً با مشکالت روحی و میخوارگی خود درگیر بود مدتی بود کھ با . این کھ شدیدا

این امید کھ بتواند مشکل  کرد با بخش روزھایش را سپری می ھای آرام قرص
دانست و از درک شرایط روحی  پرستو این نکتھ را نمی. الکل خود را مھار کند

اند،  کرد کھ علی در مدتی کھ از ھم دور بوده تا آن روز فکر می. او عاجز بود
ھای  کرد کھ ویژگی در علی مردی را جستجو می. انسان دیگری شده است

گذشتھ نزدیک و حال علی . ی روشن را داشتھ باشدا گذشتھ دور و امیدھای آینده
برای خودش . منتظر بود کھ علی تغییر کند. خواست را خوب نفھمیده بود و نمی
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اش نسبت بھ درس خواندن ھر  عالقھ. سرد شد دل. در این تغییر نقشی قایل نبود
نیز چند ماه دیگر . رفت ترین بھانھ مدرسھ نمی با کوچک. شد تر می روز کم و کم

ی  رابطھ. ھر کدام سرش بھ کار خودش مشغول بود. بھ ھمین روال سپری شد
چند بار . علی او را بھ حال خود رھا کرده بود. شد ھا ھر روز سردتر می آن

ای علی از بحث  علی ھر بار بھ بھانھ. سعی کرد با او صحبت کند، فایده نداشت
 .ی درستی ندارداش خراب است و تعادل روح سرباز زد و گفت کھ اعصاب

. شناخت سر از پا نمی. بس علی چند روزی خوشحال بود با اعالم آتش
کرد  مرتب تأکید می. ھایش بیشتر در مورد  ایران و برگشتن احتمالی بود حرف

 .گردیم کھ وضع بھتر خواھد شد و ھمھ برمی
 ."ھای مردم پاسخ مثبت بدھد حکومت مجبوره بھ خواستھ"

طولی نکشید کھ . خوشبینی علی دوام چندانی نداشترویا و . ولی چنین نشد
پُتک دیگری . ھای خارجی پخش کردند جمعی را خبرگزاری ھای دستھ خبر اعدام

ھا و تلویزیون  شوری در روزنامھ اخباری کھ از اتحاد. اش فرود آمد بر فرق
ھای بدی را بھ او منتقل  شم تیزش ھشدار. شنید، خوشآیند نبودند خواند و می می

اش  گویی کبریت بھ انبار باروت نھفتھ در جان. بار دیگر سراسیمھ شد. کرد یم
دید کھ  با چشمان خود می. تمام امیدش بھ این سنگر و دژ محکم بود. کشیده بودند

تعدادی از . شناخت تماس گرفت با رفقایی کھ می. اش بھ لرزه درآمده است کعبھ
بھ یونان پناھنده شده بودند، ـ  ابقشوروی سـ  آنھا کھ خود نیز از سرزمین شمشاد

کردند؛  انداز  را تیره ارزیابی می ھا نھ تنھا چشم آن. از این واقعھ خوشحال بودند
اشان  ھای گذشتھ حزب بلکھ خوشحال بودند و خود بھ منتقدین سرسخت سیاست

ھا را عوامل  تاختند و آن بیرحمانھ بھ رھبری گذشتھ می. تبدیل شده بودند
دیدند، کھ  خوردگانی می دانستند، خود را فریب کشور بیگانھ میی  سرسپرده

ھای گذشتھ  ی آرمان خط بطالنی بر ھمھ. ھای رھبری شده بودند مفتون تئوری
علی تحمل شنیدن چنین نظراتی را . کردند کشیده بودند و ھمھ چیز را رد می
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. اند شده بودهدید بجز چند نفر اکثر رھبران سابق اعدام  نداشت، بویژه این کھ می
امان دادند،  گفتند کھ ما را فریب دادند و سراب نشان وقتی کھ رفقایش بھ او می

کرد کھ بھ زندگی و جوانی او توھین، و تحقیرش  احساس می. شد عصبانی می
 :اش گفتھ بود بارھا در پاسخ بھ رفقای ناراضی. کنند می
ای بودیم و آگاھانھ  نگیزهھای عاقل و با ا ما ھمھ انسان. مگر ما گوسفند بودیم"

این نھایت . ی ما مقصریم اگر ھم اشتباھی شده، ھمھ. بھ این راه قدم گذاشتیم
طلبی است کھ تنھا رفیق روزھای خوشی و سرمستی باشیم و موقع  فرصت

ھمھ ما . مسئولیتی است بی. شکست انگشت اتھام بھ سوی دیگران دراز کنیم
 ."سھیم بودیم

عملی کھ ھرگز در حالت عادی از او سر . ره کشیدچند بار کارش بھ مشاج
روزی در پاسخ بھ یکی از رفقایش کھ چند سال را در زندان گذرانده . زد نمی

 :بود و بھ او گفتھ بود کھ جوانی ما را از ما دزدیدند، با عصبانیت گفتھ بود
شما برای ژست و پرستیژ وارد سیاست شدید، بھ این خاطر حاال حاضر 

کنید و  ھزینھ آن را شرافتمندانھ بپردازید و دیگران را متھم مینیستید کھ 
 ."خواھید با تخریب دیگران بار خطا را بھ گردن آنھا بیندازید می

آن روز کارشان بھ جدل شدید و درگیری فیزیکی کشیده شده بود تن و جان 
ھرشب بخشی از مشاجره . علی تحمل سنگینی آن ھمھ فشار را نداشت

ترین اختالف  گرفت و با جزیی بھانھ می. برد دیگران را بھ خانھ می اش با روزانھ
طولی نکشید . رفت ھا مست بھ خانھ می اغلب شب. شد نظری با پرستو درگیر می
رفت و بخاطر مصرف قرص  ھا دیر سرکار می صبح. کھ کارش را از دست داد

او را اش عذر  اش علیرغم میل باطنی بالخره دوست. توان کار کردن نداشت
پرستو بھ کالس زبان یونانی . کارش را از دست داد و خانھ نشین شد. خواست

ماه عسل پایان یافتھ . تر شده بود زندگی سخت. ھا کم شده بود درآمد آن. رفت می
نشین شدن علی خوشحال بود، دخترک بود کھ وقت  تنھا کسی کھ از خانھ. بود
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حسابی بھ علی . پدر بازی کند اش شده بود کھ در غیبت مادر با بیشتری نصیب
مشاجرات لفظی اولیھ . خوشی او دوام چندانی نداشت ولی دلی. وابستھ شده بود

علی . کاری متحول شد با روآوردن مجدد علی بھ اعتیاد بھ زد و خورد و کتک
. ولی پرستو ھم اھل کوتاه آمدن نبود. فن کتک زدن را خوب یاد گرفتھ بود

خواست بھیچ قیمتی مطیع علی و  نمی. و فکر کرد ھای زیادی بیدار ماند شب
در نظر او علی دیگر تباه شده بود و برایش وجود خارجی . ھایش باشد خواستھ
خواست  اش نمی از طرفی دل. توانست او را نجات دھد تنھا معجزه می. نداشت

طعم زندگی کردن در خارج و نفس کشیدن در فضای آزاد را . بھ عقب برگردد
خواست بھ ایران برگردد، اگر چھ برای دیدن پدر و مادر و  نمی. چشیده بود

کرد برگشتن بھ ایران یعنی  فکر می. تاب بود آقاجون و عزیزجون بی
اش خوب  از طرف دیگر وضع مالی. سرشکستگی و زندگی در خفت و خواری

کافی . مقدار پولی را کھ از ایران با خود آورده بود داشت. درآمدی نداشت. نبود
اقامت . چند بار از او کتک خورد. شد رفتار علی ھر روز بدتر و بدتر می. بودن

خواست دخترک را با خود بھ  نمی. ای نداشت شد و چاره تحقیر می. دائم نداشت
دانست چنانچھ او را بھ ایران برگرداند، سرنوشتی  خوب می. ایران برگرداند

سیمھ و دچار اغتشاش سرا. بھتر از سرنوشت خودش در انتظارش نخواھد بود
. اش را بھم ریختھ بود بحران در زندگی زناشویی تعادل روحی . فکری شده بود

 .تحت چنین شرایطی بود کھ تصمیمی گرفت کھ در آینده از آن پشیمان شد
یک روز صبح بعد از مشاجره و کتک سختی کھ شب پیش از علی خورده 

کارکنان . ایران رفت اش را برداشت و یک راست بھ سفارت بود، پاسپورت
پرستو وضعیت خود را توضیح داد و . سفارت با خوشرویی با او برخورد کردند

مأمور سفارت بعد از یک ساعت سئوال و جواب . تقاضای تمدید پاسپورت کرد
بقیھ کارھا سریع پیش . اش با تمدید پاسپورت او موافقت کرد و مشورت با رئیس

شب قبل از پرواز با علی صحبت . ریدبا پدرش تماس گرفت و بلیط خ. رفت
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. پرستو مصمم بود. سعی کرد او را متقاعد کند. علی با رفتن او مخالف بود. کرد
ھیچ چیز برایش مھم . بچھ را پیش علی گذاشت. زندگی با او برایش جھنم بود

تواند  کرد کھ وجود دخترش می فکر می. خواست خود را خالص کند می. نبود
ولی . تصمیم بھ جدایی داشت. کھ شاید علی سر عقل بیایدای باشد  انگیزه

اش را بفروشد و با پول آن برگردد تا زندگی خود و  خواست قبل از آن خانھ می
آیا تمام جوانب تصمیم خود را بخوبی سنجیده . دخترش را سر و سامانی بدھد

 بود؟
. کردالتماس . اش بدھکار نبود پرستو گوش. علی فریاد کشید و تھدید کرد

اش بھ او نیز  پایان حتی دخترش و عشق بی. علی برای او مرده بود. تأثیر بود بی
  .بھ ایران برگشت، با این امید کھ پس از مدتی برگردد. مانع او نشدند
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 بازگشت

ای  با چشمان باز بھ نقطھ. در طول پرواز نھ خواب رفت و نھ غرق رویا شد
اش  دخترش در جلوی چشمانتصویر مادر و . خیره شد و اشک ریخت

ای او را رھا  نیشخند تلخ مادرش لحظھ. کردند رقصیدند و با ھم جا عوض می می
 :گفت گویی بھ او می. رفت اش فرو می نیشتری بود کھ بیرحمانھ بھ قلب. کرد نمی
دیدی خودت ھم ھمین کار را با . دانستم عاقبتی بھتر از این نخواھی داشت می"

 ."دخترت کردی
صبرانھ مشتاق دیدارش بود برود؟ چھ  توانست بھ دیدار مادر کھ بی می چکونھ

ھر دو . ھا یک جور رفتار کرده بود داشت کھ بھ او بگوید؟ زندگی با ھر دوی آن
اشان  ی قلب بخاطر خودخواھی مردشان مجبور شده بودند کھ جگر گوشھ و پاره

ا باید سراغ او آیا سرنوشت او ھم چون مادرش خواھد شد؟ آی. را رھا کنند
توانست  کرد؟ می ای کھ داشت در ھمسایگی او زندگی می رفت و با اندوختھ می

 چون مادرش لباس بپوشد و ھمراه او بیرون رود؟ 
. از دیدن پدر خوشحال شد. آقاجون نیامده بود. پدر در فرودگاه منتظر او بود

ون نگاه کند و در اش این بود کھ مجبور نبود بھ چشمان مھربان آقاج حداقل فایده
اش را رھا کرده و تنھا بھ تھران آمده،  گر او کھ چرا پسر و نوه مقابل نگاه پرسش

آقاجون در روزھای سخت و پریشانی چون پدر از . با عذاب وجدان سکوت کند
داد کھ قلب آن انسان مھربان و  اش رضا نمی دل. او و دخترش مواظبت کرده بود

خواست در آتن  توانست و نمی نمی. ای ھم نداشت ولی چاره. با گذشت را بشکند
. بماند و شاھد مرگ تدریجی علی و رنج و محنت خود و دخترش باشد

خواست در کنار مردی زندگی کند کھ برای او دیگر بیگانھ بود و بجز زبان  نمی
شاید آقاجون ھم . خواست روی پای خود بایستد می. زد زور با او حرف نمی
و بھ ھمین دلیل بھ استقبال او نیامده بود کھ پرستو بتواند با  چنین احساسی داشت

آیا باز ھم باید او را متقاعد . چھ داشت بھ او بگوید. خاطری آسوده تصمیم بگیرد
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 کرد کھ پیش علی برگردد و با او زندگی کند؟ می
ھایش سفید  موھای کنار شقیقھ. پدر او را در آغوش گرفت و بھ تلخی گریست

پرستو در آن لحظھ احساس کرد کھ پدر را بخشیده و . لرزید اش می نت. شده بود
اش نرفتھ بود، دوست  او را چون دوران کودکی؛ زمانی کھ ھنوز دنبال ھوس

در مسیر راه پدر . آغوش او تنھا پناھگاھی بود کھ برای او باقی مانده بود. دارد
ده بی خیال و بی العا اش کھ فوق ھایش و از زن از بچھ. کلی برای او حرف زد

کرد و فقط بھ فکر  اش، از این کھ آرزو او را درک نمی از تنھا بودن. توجھ بود
پدر . کرد تا یک ھمراه خودش است و تنھا نقش یک خدمتکار با وفا را بازی می

پدر طوری حرف . خواست کھ در وجود آرزو نبود چیز دیگری می. راضی نبود
بنظر پدر اوضاع با . کرد د درد دل میزد کھ گویی برای رفیق قدیمی خو می

دست زیاد شده و ھمھ چیز با سفارش و توصیھ پیش . سابق فرق کرده بود
توانست سفارش بگیرد و  تر می ھر کس کھ آشنا و پارتی داشت، آسان. رفت می

بخانھ کھ رسیدند . دست تنھا بود با یک دنیا کار. تر تحویل دھد کارش را سریع
ھر دو را در آغوش . دو دختر او بزرگ شده بودند. آمد آرزو بھ استقبال او

شب را . حداقل چنین وانمود کرد. آرزو ھم از دیدن او خوشحال شده بود. گرفت
ی پدری  ھا بار دیگر بھ خانھ از اینکھ بعد از سال. در اتاقی در طبقھ باال خوابید

 .آرامش و امنیت. برگشتھ بود، احساس خوبس داشت
اش، تمام شب را  برخالف احساس اول. ھ از دخترش دور بوداولین شبی بود ک

اش آتش گرفتھ بود،  پیراھن. دید، کابوسی کھ آشنا بود کابوس می. ناراحت خوابید
. کرد کھ بھ او کمک کند بھ دخترش کھ در چند قدمی او ایستاده بود التماس می

جای خود دخترش بھ او خیره شده بود و در حالی کھ لبخندی بر لب داشت از 
بھ تن و . زودتر از معمول، عرق کرده و وحشت زده بیدار شد. خورد تکان نمی

وقتی پرده را . بھ طرف پنجره رفت. لباس خوابش دست کشید، خواب دیده بود
کنار کشید تازه متوجھ شد کھ پنجره نیست، بلکھ دری بود کھ بھ بالکن باز 
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ی اطراف  ھای مھ گرفتھ کوه. در بالکن را باز کرد و بھ بالکن رفت. شد می
ھوا تازه روشن . تر شده بود تھران بزرگ. اش قد کشیده بودند تھران در مقابل

اشان  ی مقابل بالکن خانھ ای تپھ برای لحظھ. دو سال از تھران دور بود. شده بود
فکر دخترش چون موجی سھمگین بھ مغزش . در آتن در نظرش مجسم شد

. اش سرد شد اش عرق کرد، تن پیشانی. کردھول . اش گرفت دل. ھجوم آورد
اش بھ دخترم ھست؟  چکار کردم؟ چرا دخترم را تنھا گذاشتم؟ آیا علی حواس

توانستم ھمانجا  آنتی از او مواظبت خواھد کرد؟ چرا این کار را کردم؟ مگر نمی
تونم دوباره برگردم؟ با خود عھد کرد کھ  بمانم و تقاضای طالق کنم؟ کی می

رھگذری در پایین . اش بھ خیابان افتاد چشم. او را تنھا رھا نکند ھرگز دیگر
با لباس . طولی نکشید کھ بخود آمد. تعجب کرد. کرد ایستاده بود و او را نگاه می

فراموش کرده بود کھ در تھران . خواب و بدون روسری در بالکن ایستاده بود
یما تنھا جسم او را بھ ھواپ. اش در آتن بود اش و یا شاید روح فکر و ذھن. است

اش بھ آنھا وابستھ بود در آتن رھا کرده  ھر آنچھ را کھ ھستی. تھران آورده بود
اش تصفیھ حساب  بود، با این امید کھ بتواند یک بار برای ھمیشھ با خود و گذشتھ

ی بندھا و تعلقات دست و پا گیر با علی را بُبرد کھ خود  قصد داشت کھ ھمھ. کند
آیا . ی خود و دخترش را رقم بزند ی خود زندگی آینده رادهمستقل و با ا

 توانست؟  می
ی چپ آن دری بود کھ  در گوشھ. اش بزرگ بود اتاق خواب. بھ اتاق برگشت

لوکس . در را باز کرد و وارد حمام شد. شد بھ حمام و دستشویی مستقلی باز می
اش را شست  صورت. پدرش فکر ھمھ چیز را کرده بود. و مدرن و بزرگ بود

اش  قیافھ. اش کبود شده بود زیر چشمان. موھایش ژولیده بود. و بھ آینھ خیره شد
اثر مشکالت و غصھ بود یا بی خوابی . در طی چند روز گذشتھ تغییر کرده بود

سی سالھ بنظر . چند سال پیرتر شده بود. دانست و خستگی؟ خودش ھم نمی
 .تعجب کرد. رسید می
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 "اینطوری شده؟ام  چرا قیافھ"
اش  دل. اش کشید موھایش را شانھ کرد؛ مسواک زد، دستی بھ صورت

سوزی  از ترحم و دل. خواست پدرش و آرزو او را ژولیده و ھراسناک ببینند نمی
لباس زیادی با خود . اش را باز کرد بھ اتاق برگشت و چمدان. آمد بدش می

اش و کار  ھ وضعیت آپارتمانقصد داشت بعد از سر و سامان دادن ب. نیاورده بود
. آمد اش می از آتن خوش. آتن را دوست داشت. طالق دوباره بھ آتن برگردد

اش یاد مرد جوانی خانھ کرده  تازه در پستوی قلب. ی جگرش در آنجا بود پاره
آن . اش بود اش، دل بستھ بود کھ از جوانی و شاید تا آن روز برخالف حرف

ی مردی کھ  قابل تحمل بود؛ ولی یاد و خاطرهروز زندگی با او برایش غیر 
ی او را لمس کرده  ھا و بدن گرم و گداختھ اش اولین بار ران ھای گرم دست

بودند، مردی کھ طعم عشق و لذت و ِکرختی تن و جان را، بھ او چشانده بود و 
کسی کھ اولین . اش پُر و دختری بھ او ھدیھ داده بود ی جان زھدان او را از شیره

تواند و باید برای زندگی خود تصمیم  ر بھ او فھماند کھ انسان است و میبا
ھایش بھ او یاد داد کھ باید  بگیرد، و بالخره مردی کھ با تمام ضعف و قوت

ھا را از چمدان  لباس. آن مرد ھم آن جا بود. زندگی و دنیا را با چشمان خود ببیند
را کھ ھمراه علی و عکسی . اش بیرون آورد و روی تخت پھن کرد کوچک

اشان گرفتھ بودند، بیرون آورد و بھ آن  ی روبروی خانھ دخترش در باالی تپھ
کھ . اولین روزی بود. اش حلقھ زد اشک در چشمان. دخترش را بوسید. خیره شد

آیا علی آنقدر ھمت داشت کھ شب . دخترک ناچار بود تنھا از خواب بیدار شود
دانست علی  گرچھ می. بخوابد؟ مطمئن نبود او را تنھا نگذارد و در کنار او

ً وابستھ بھ اوست . علیرغم وضعیت نامتعادل و اعتیادش عاشق دخترک و شدیدا
ً آنتی او را پیش خود برده او ھم تنھاست و دخترک را . با خود فکر کرد، حتما

گشت، اول  شوھرش ھر روز بعدازظھر کھ از کار برمی. خیلی دوست دارد
پرسید و بعد از چند دقیقھ  زد، حال دخترک را می آنھا میسری بھ آپارتمان 
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یا حداقل بھ خود . از این بابت خاطر جمع بود. رفت شوخی و گفتگو با او می
توانست جای عشق و مھر مادری را  ولی ھیچ مھر و محبتی نمی. داد دلداری می

 :با عکس علی حرف زد. داد بگیرد و ھمین آزارش می
شھ؟ پس چرا نشد؟ مگھ من کم سعی  ھمھ چیز درست میمگر قول ندادی کھ "

تونم  کردم؟ چرا نذاشتی تو ھمین تھرون بمونم و منو کشوندی تا آتن؟ حاال نھ می
. اش حرف ات ھمین بود؟ ھمھ قول. تونم با تو زندگی کنم این جا باشم و نھ می

دبخت و و ھم خودتو و ھم دخترتو ب لعنت بھ این سیاست کھ بھ خاطر اون ھم من
زارم  ام نمی تا روزی کھ زنده. مونھ ولی مطمئن باش این طوری نمی! کردی

 ."دخترم سرنوشت منو پیدا کنھ
خواست  نمی. اش آرام گرفت کمی دل. روی تخت دراز کشید و اشک ریخت

روز باال . روسری بسر کرد و دوباره بھ بالکن رفت. زودتر از بقیھ پایین برود
. مردم با عجلھ در حرکت بودند. ترافیک بیشتر شده بود خیابان شلوغ و. آمده بود

غبار . شوند مثل این کھ مردم تھران در یک لحظھ ھمھ با ھم از خواب بیدار می
رسید کھ مھ  بنظر می. و دود براثر برودت ھوای صبحگاھی پایین آمده بود

و  ی دماوند شق قلھ. وزید نسیم خنکی می. سنگینی سطح شھر پھناور را پوشانده
شھر با گذشتھ فرق کرده . شد ای از برف در دوردست دیده می رق با رخساره

ی خود فخر  ھایی با قامت بلند و کشیده این جا و آن جا برج. تر شده بود پھن. بود
از مناطق سرسبز و جنگلی اطراف تھران کھ در گذشتھ ھر . کردند فروشی می

نده بود و جای خود را بھ رفتند، کمتر اثری ما با پدرش بھ آنجا می  جمعھ
 :با خود گفت. ھای بلند و لوکس داده بودند ساختمان

کارن و  ھمھ چیز ما چپکیھ؛ ھرچھ کشورھای دیگھ بیشتر درخت می"
زنیم کھ بجاش برج  ھارو از ریشھ می کنن، ما اون ھاشونو حفظ می جنگل
 ."بسازیم

چند سال  ھای اطراف را کھ در طی مدتی در ھمان حالت ایستاد و شھرک
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توانست باور کند کھ دوباره بھ تھران برگشتھ،  نمی. ساختھ شده بودند، تماشا کرد
اش رضا داده بود کھ او را در  چطور دل. آن ھم تنھا و بدون دخترک دلبندش

آنجا، ھزاران فرسنگ دورتر رھا کند و بھ تھران برگردد؟ آیا آنتی از او 
و نھیب زد کھ چرا عجوالنھ تصمیم نگھداری خواھد کرد؟ ندایی از درون بھ ا

کند؟ غرق در  اش را در کشوری غریب رھا می کدام آدم عاقلی بچھ. گرفت
توانستم بکنم؟ بھ محض  آوردم، چکار می اگر او را با خود می. افکار خود بود

آنوقت باید مثل مادرم . گرفتند دادم بچھ را از من می این کھ تقاضای طالق می
تازه بعدش چی؟ مجبور . شاید دو ھفتھ یک بار او را ببینم خوردم کھ خون دل می

ی پدرم و آرزو  شدم تو ھمین تھرون بمونم و تا آخر عمر با نکبت و زیر سایھ می
اشان بخاطر نجات آنھا  ھای زیادی را دیده بود کھ خانواده در آتن بچھ. زندگی کنم

وار ھواپیما کرده از عفریت جنگ و فقر با یک دست لباس و یک بلیط آنھا را س
شدند  تر کھ می بزرگ. کردند ھمھ داشتند زندگی می. و بھ آنجا فرستاده بودند

از . توانستند بھ کشورشان برگردند و پدر و مادر اصلی خود را پیدا کنند می
توان بھ تھران آمد؛ ولی اگر در تھران گیر کنی، خارج شدن کار  خارج می

قانون مانع خارج شدن آدما بخصوص  ھزار و یک قید و بند و. حضرت فیلھ
. حتی اگر نتوانم برگردم، بالخره پدرش آنجاست. کار خوبی کردم. شود زنھا می

. بذار دخترک تو ھوای تازه و آزاد نفس بکشھ. اش بھ او ھست ھرطور شده چشم
 .ھرچی باشھ بھتر از اینجاست

ھا  از پلھغرق افکار ضد و نقیض خود بود کھ صدای دخترا کھ با سر و صدا 
 .ھر دو بھ طرف او آمدند. آمدند او را بھ دنیای واقعی برگرداند باال می

 !"بیا این جا، تو بالکن نشستھ روی صندلی"
نگاه کنجکاو و . ھر دو در درگاھی بالکن ایستادند و بھ او خیره شدند

ھر دو بھ . ھا را از ھم باز کرد پرستو دست. آمیزشان بھ او دوختھ شده بود محبت
اشان گرفت و با دست موھای صاف و سیاه آنھا را  در آغوش. اش دویدند طرف
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ھیچکدام شبیھ مادرشان . یکی از دخترھا عجیب شبیھ خودش بود. نوازش کرد
ً متوجھ چنین تشابھی نشده بود. نبودند اش کپی خودش  خواھر کوچک. چرا قبال

ً ھمھ فکر می اگر با ھم بیرون می. بود موھای . کھ دختر اوستکردند  رفتند، قطعا
 :او را نوازش کرد و با خود گفت

 ."ھارو بدون قدر اون. ات کھ ھر دو را در کنارت داری خوش بھ حال"
را   شان ببرند کھ وسایل و پوسترھای اتاق دخترھا عجلھ داشتند کھ او را بھ اتاق

. کردند میبا ھم رقابت . پرستو بلند شد و ھمراه آنھا پایین رفت. بھ او نشان دھند
. خوشحال بودند. ھر یک سعی داشت تا اول اتاق خود را بھ او نشان دھد

. کند دانستند کھ خواھر بزرگتری دارند کھ در خارج از کشور زندگی می می
زمانی کھ خیلی . ای کم رنگ از پرستو بیاد داشت تر حتی خاطره دختر بزرگ

فرستاد  آرزو او را می. ودی علی رفتھ ب کوچک بود، بارھا ھمراه پرستو بھ خانھ
در آن روزھا آنچھ کھ برای پرستو مھم بود، . کھ پرستو دست از پا خطا نکند

ھا نامرتب و درھم  اتاق بچھ. حضور او برایش چندان مھم نبود. دیدن علی بود
ھا  معلوم بود آرزو وقت زیادی صرف جمع و جور کردن اتاق. ریختھ بود

اش  ھر دو در دو طرف. روی تخت نشست. ھمان آرزوی گذشتھ بود. کند نمی
چندبار سئوال . پرسیدند از دخترش می. اش کرده بودند نشستھ بودند و سئوال پیچ

صدای آرزو کھ آنھا را برای صرف صبحانھ صدا " پس کی میاد؟"کردند 
تر با صدایی کھ بیشتر جیغ بود،  دختر بزرگ. کرد مصاحبت آنھا را برھم زد می

ً . نھحاال ''جواب داد  اش را  ولی آرزو توجھی بھ اعتراض او نکرد و حرف'' بعدا
ھا را مرتب کنند  ھا یاد آوری کرد کھ قبل از پایین رفتن اتاق تکرار کرد و بھ آن

ھا را کھ چون  اشان کرد اتاق پرستو کمک. و برای رفتن بھ مدرسھ آماده بشند
ھا پایین  ت و از پلھدست ھر دو را گرف. بازار شام درھم ریختھ بود، مرتب کنند

 .رفت
قبل از این کھ از در خارج شوند، رو برگرداندند و از پرستو خواستند جایی 
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پرستو با خنده بھ آنھا گفت کھ تا بعدازظھر منتظرشان . نرود تا آنھا برگردند
آرزو ضبط صوت . با رفتن آنھا سکوت سنگینی بر خانھ حاکم شد. خواھد ماند

. سالنھ سرگرم جمع و جور کردن میز آشپزخانھ شد خود را روشن کرد و سالنھ
و یا . مثل این کھ ھر یک منتظر بود کھ دیگری شروع کند. ھر دو ساکت بودند

وقتی بھ . ی بدی از او نداشت پرستو خاطره. شاید حرفی برای گفتن نداشتند
تنھا . دید کھ آرزو در مجموع زن پدر بدی برای او نبود کرد، می گذشتھ فکر می

ای کھ بعد از گذشت چند سال ھنوز ھضم آن برای او دشوار بود این بود  مسئلھ
پدرش او را . کھ او جای مادرش را اشغال کرده بود، کھ آن ھم تقصیر او نبود

آرزو نھ . بلند شد و در جمع کردن میز آشپزخانھ بھ او کمک کرد. انتخاب کرد
آرام و با . چندانی نکرده بودرفتارش با گذشتھ تغییر . تعارف و نھ مخالفتی کرد

 :پرستو شروع کرد. عجلھ نداشت. داد متانت کارھایش را انجام می
 ."ماشاهللا دخترا بزرگ شدن"
شم یھ  از صبح سحر کھ پا می. یک دنیا کار دارن. آره، بجاش ما پیر شدیم"

چشم . خرید و پخت و پز و نظافت و شستن لباس تمومی نداره. ریز باید کار کنم
برو یھ نگاھی بھ  خداتورو . خوان بزنی از مدرسھ برگشتن و غذا می بھم

رسونند تا دستی بھ  ام می جونمو بھ لب. شھ شتر با بارش گم می. ھاشون بنداز اتاق
 ."شون بزنند اتاق
 ."ھا ھمینطورن ی بچھ ھمھ"

 :آرزو جوابی نداد ولی سئوال کرد
 "خوشحالی برگشتی ایران؟"
بیکس . آدم آزاده ولی تنھاست. زندگی تو غربت سختھ. راستش ھم آره ھم نھ"

این جا باز آدم . ھیچکس نداره کھ چھار کالم باھاش حرف بزنھ. و بی ھویتھ
تونھ سری بھ  گیره، حداقل می اش می چھارتا فک و فامیل داره و ھروقت دل

 ."ھیچکس ھم باھات کاری نداره. اونجا خودتی و گوشات. ھا بزنھ اون
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ی آن زن  پرستو در چھره. ھا گل کرد و مدتی با ھم حرف زدندگفت و گوی آن
. تر را دید پدر، بلکھ خواھری بزرگ خیال و شاید خوشبخت نھ سیمای یک زن بی

ھای ساده  حتی از راھنمایی. ای نسبت بھ آن زن در خود احساس نکرد ھیچ کینھ
او . دید نمیآرزو نیز دیگر او را رقیبی برای خود . اش آمد آالیش او خوش و بی

پرستو در . با ھم اتاق دخترھا را تمیز کردند. ھایش رسیده بود بھ تمام خواستھ
ھای پدر و خواھرانشان را کھ  س جارو کشید و لبا. نظافت خانھ بھ او کمک کرد

ای رھا شده بودند، جمع کرد و در سبد لباس چرک  ی آن در گوشھ ھر تکھ
دستپاچھ . ی خوبی نبود آرزو راننده. تھمراه او برای خرید بھ بازار رف. ریخت

 .کرد بود و بد رانندگی می
ده کھ دخترا را ببرم  بھ من اجازه نمی. ام ی بدی گھ من راننده پدرت می"

ترافیک زیاده و ھیچکس رعایت . باور کن تقصیر من نیست. ترسھ می. مدرسھ
فرمون نشستھ، بینند یھ زن پشت  ھای مرد وقتی می تازه خیلی از راننده. کنھ نمی

با . اش درب و داغون شده بود اون ماشین قبلی کھ داشتم بدنھ. کنن بیشتر اذیت می
بھش قول دادم کھ حواسم . ھزار خواھش و التماس پدرت این ماشینو برام خرید

 ."باشھ
آرزو بعد از خرید مواد غذایی او را بھ چند بوتیک زنانھ برد و کمی وسایل 

پرستو . کھ پرستو ھم برای خود چیزھایی بخرد آرایش خرید و اصرار داشت
 .چیزی احتیاج نداشت

پدرش بھ او ھشدار . اش رفت اخبار تلویزیون تمام شده بود کھ پرستو بھ اتاق
 :ھا در بالکن را ببندد داد کھ شب

تا چشم بھم بزنی یھ . کنن ھای جنگی صدام بھ آدم حملھ می ھا مثل میگ پشھ"
 ."نتو باال کشید لیتر از خون

از پشت . ی اتاق را روشن کرد و پرده را کنار کشید چراغ خواب گوشھ
ی دماند در حال پیشروی  ھای نورانی کھ بھ سمت قلھ ی در بالکن شھرک شیشھ
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کرد و آسمان غرق  قرص ماه در آسمان پرتو افشانی می. شدند بودند، دیده می
چند لحظھ در ھمان . فتاداشان در آتن و البتھ دخترش ا یاد بالکن خانھ. ستاره بود

اش را بھ  پیشانی. اش حلقھ زد اش ترکید و اشک در چشمان بغض. حالت ایستاد
صدایی از پشت سر . شیشھ چسباند و در ھمان حالت بھ آسمان پرستاره خیره شد

 .کرد ھایی آرام از پشت در او را صدا می شنید، پدرش بود کھ با ضربھ
 "ای؟ خوابیده! پرستو"

 :ھایش را پاک کرد و گفت مبا عجلھ چش
 . "نھ، نھ، بیایین تو"
ی بیرون از  منظره. کردم ھا داشتم دوباره آسمونھ تھرونو نگاه می بعد از سال"

 ."بیاین ببینین. این جا خیلی قشنگھ
ی در ایستاده بود، داخل شد و در کنار او ایستاد و در حالی  پدر کھ در آستانھ

 :رد گفتک ی بیرون نگاه می کھ بھ منظره
ً رو بلندی قرار داره. این قسمت ُمشرفھ. آره این جا خیلی قشنگھ بھ ھمھ . تقریبا

ً گرفتم این تیکھ زمین. جا دید داری ھای این  بخش زیادی از زمین. رو مخصوصا
ً سرسبز و پر از درخت بود ھا رو  ھا و باغ ی درخت حیف کھ ھمھ. منطقھ قبال

 "یاد؟ نمی خوابت. شخم زدن کھ بجاش خونھ بسازن
 ."ام پیش دخترم ام اینجاست و روح جسم. تونم بخوابم نھ، مگھ می"

 :پدر با حرکت سر حرف او را تأیید کرد و گفت
کنم ول کردن  ات کنم، ولی فکر می خوام سرزنش نمی. سختھ. فھمم می"

 ."ای نبود دخترک اونجا کار عاقالنھ
اگھ با خودم . بکنم تونستم ای نمی با وضعیتی کھ من داشتم، کار دیگھ"
زندگی کردن با علی برام سخت . اش معلوم نبود بتونم اونو برگردونم آوردم می

کردم و یا  موندم و تحمل می یا باید می. کارد بھ استخونم رسیده بود دیگھ. شده بود
شدم، چون اقامت دائم نداشتم بیرونم  اگھ اونجا جدا می. شدم این کھ جدا می
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مجبور بودم با دخترک تو این تھرون با ھزار بدبختی زندگی اونموقعھ . کردن می
تازه شما کھ قانونارو بھتر از من . خوام دخترم این جا بزرگ بشھ نمی. کنم
ام  دل. دن را بھ پدر و جد پدری می  تو این جا سرپرستی بچھ. دونید می
 ."باشھاگھ قراره آواره بشھ، بھتره اونجا . خواست دخترم این جا آواره بشھ نمی

 :پدرش در جواب او گفت. پرستو ساکت شد
ات  خواستم با رفتن نمی. بنظر من رفتن تو بھ آتن از ھمون اول اشتباه بود"

رفتی دانشگاه و  موندی، می ھمین جا می. ام راضی نبود ولی تھ دل. مخالفت کنم
ببین، کسی کھ بھ فکر سالمتی . دخترت ھم پیش خودت بود. خوندی درس می
ببخشید من این طوری . اش باشھ تونھ بھ فکر زن و بچھ نیست، نمیخودش 

کسی کھ بعد از اون ھمھ گذشت، . خوره ولی اون مرد دیگھ بھ درد تو نمی. گم می
و پای منغل و بافور بشینھ نھ برای تو شوھر  تو رو کتک بزنھ و شب و روزش

فردا بلیط بگیر  شنوی تا دیر نشده ھمین از من می. شھ و نھ برای دخترت پدر می
 ."شوھر برای تو فراونھ. و برگرد، دست دخترتو بگیر و بیا ایران

مونم، طالق  ھمین جا می. خوام ایران زندگی کنم نمی. مو گرفتم من تصمیم"
 ."کنم گردم و کارمو با اون یک سره می گیرم و برمی می

 :اش کرد و پرسید پدر نگاه
 "از طالق برگردی؟تونی بعد  تو کھ اقامت نداری چطور می"

مکثی کرد و از . پرستو گویا تا آن لحظھ بھ چنین موضوعی فکر نکرده بود
 :سر ناچاری جواب داد

 ."دن بھ خاطر اون ھم کھ شده بھم ویزا می. دخترم اونجاست. تونم چرا می
فقط یادت باشھ، اگھ علی با طالق مخالف . کنی ھر طور خودت فکر می"

ترسم کھ نتونی  من از این می. شامرتی بازی در بیارهتونھ ھزارتا  باشھ، می
ھزار . ات رو چشم منھ برگردی و دخترت اونجا آواره بشھ، وگرنھ این جا قدم

مگھ تو خارج . فھمم چرا تب خارج این قدر داغ شده نمی. جور کار برات ھست
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 کنن و با خوب و بدش ھا نفر این جا دارن زندگی می میلیون. کنن حلوا پخش می
ً می مگھ ما بد زندگی می. سازن می بھ . تونی مدیر دفتر خودم بشی کنیم؟ اصال

. کی بھتر از تو. کنم ماھی کلی براش خرج می. کارھای اداری من برسی
تازه ھر وقت دبیرستانو تموم کرد راحت . فرستم بھترین مدرسھ دخترتو می

 ."ی پدرش بره خارج تونھ بھ بھانھ می
ھمین . ده کھ اونو از خودم دور کنم ام رضا نمی دلحرف شما درستھ، ولی "

خواستم پای پلیس  نمی. و باید کشید دندون لق. کنم مونم کارمو یک سره می جا می
. تازه کتک زدن ربطی بھ خارج نداره. تو یھ کشور غریب بھ زندگیم کشیده بشھ

شما مگر خود  . یھ بیماری فرھنگیھ. یھ فرھنگ غلطھ کھ خیلی از مردھا دارن
. اتون گردن نذاشتن، ھمون کارو کردین وقتی مامان بھ خواستھ. بھتر بودید
شدیم و درو قفل  رفتیم تو اتاق دیگھ قایم می یاد؟ ما از ترس شما می یادتون می

ھا پشت اون  آید کھ من چقدر با چشم گریون ساعت بابا یادتون نمی. کردیم می
روزی مامان برگرده؟ اگھ شما ھم موندم کھ شاید  نشستم و منتظر می پنجره می

علی ھم ھمین . شد دیدید این طوری نمی اتونو می غیر از خودتون کمی خانواده
. خواستید سر مامان ھو بیارید قبول نکرد شما می. بینھ فقط خودشو می. طوره
. خواست ھو سر من بیاره می. علی عم ھمین کارو کرد. اش زدیذ کتک
اشو پر کرده، تا جایی کھ از غم اون  زندگی ی فکر و اش، عقیداش ھمھ حزب

کنم کتک  مگھ نیست؟ وقتی اعتراض می. این ھم یھ ھو دیگھ. معتاد شده
 ."زنھ می

پدر . کرد ھایش را پاک می اش اشک ریخت و با آستین پیراھن پرستو اشک می
احساس کرد کھ دخترش دل . اش بند آمد زبان. انتظار چنین پاسخی نداشت

خواست  اش می دل. نشست اش می ھایش چون سوزن بھ قلب رفح. چرکین است
ی  پرستو را بیشتر از ھمھ. ی جگرش بود پاره. ھایش را بزند دخترش تمام حرف

اش را بھ پای  ی ثروت حاضر بود ھمھ. کرد پنھان نمی. ھایش دوست داشت بچھ



 255 

ی خودش را در چھره و سرسخت. او بریزد کھ دوباره او را شاد و خندان ببیند
 .دید پرستو می

 :ھایش را پاک کرد و ادامھ داد پرستو اشک
فقط . ھام ازتون انتقام بگیرم و بھتون زخم زبون بزنم خوام با حرف نمی"
خوام بگم کھ تو ضمیر و شخصیت باطنی خیلی از مردھا یھ چیز مشترک  می

ی تا وقت. دونن وجود داره و اون اینھ کھ زنو کلفت و برده زر خرید خودشون می
رن، دوستشون دارن و ھدیھ براشون  اشون می کھ سر براه ھستن قربون صدقھ

ولی وقتی کھ خواستن کمی خالف میل اونا رفتار . شونو دارن خرن و احترام می
آدمی کھ حتی . شن بھ یھ آدم دیگھ تبدیل می . شھ کنن، ھمھ چیز عوض می

من از رفتن بھ آتن . بودای ن علی ھم تافتھ جدا بافتھ. شناسن خودشون ھم اونو نمی
ھمون روزی کھ . از روز اول ھم با حساب پنجاه پنجاه رفتم. پشیمون نیستم

اش  تھرونو ترک کردم با خودم عھد کردم، اگھ نخواد دوباره شروع کنھ، ول
اش و  حداقل. مدتی کھ آتن بودم خیلی چیزھا یاد گرفتم. گردم کنم و برمی می

. یاد گرفتم من ھم باید بھ فکر زندگی خودم باشماش بنظر خودم اینھ کھ  بھترین
چرا باید ھمیشھ منتظر باشم . من ھم باید زندگی کنم، تصمیم بگیرم و انتخاب کنم

 ."حتی اگر غلط باشھ. خوام خودم انتخاب کنم از این بھ بعد می. ام کنن تا انتخاب
ھایش را با آستین پاک کرد و از پشت شیشھ بھ  پرستو بار دیگر اشک

 .ھای اطراف ُزل زد روشنایی شھرک
. کرد حرفی برای گفتن نداشت و احساس حقارت می. اش گرفتھ بود پدر بغض
بعد از کمی مکث و من . گوید دانست کھ دخترش حقیقت را می می. الل شده بود

 :من کردن گفت
وقت . آدما ھرکدوم طوری خلق شدن. ھر آدمی خصوصیات خودشو داره"

خوام دل تورو راضی  نمی. ھ چیزو بفھمند و یاد بگیرنگیره کھ ھم زیادی می
خیلی طول کشید تا اینو . گم البتھ امروز اینو می. دونم رفتار خوبی نداشتم می. کنم
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اون . فھمیدم، ولی خدا شاھده کھ ھمیشھ حاضر بودم جونمو برای شما دوتا بدم
حاال کھ بدتر . دوتا زن داشتن عیب نبود. کردن ھا این طوری فکر می روزھا آدم

بینم چھ بھ روز زندگی  نھ این کھ امروز اونو قبول دارم، نھ امروز وقتی می. شده
فھمم کھ دنبال ھوس رفتن چھ مصبیت و ستمی ایھ در  ھام آوردم می خودم و بچھ
ھیچکی ھم . کردم چیکار کنم، اون روز این طوری فکر می. حق خونواده

البتھ مامانت ھم . دنده و کلھ شق بودممثل خودت یک . تونست منو قانع کنھ نمی
 " رفتار خوبی نکرد

تون بشھ؟ آره بابا  دوش عروسی خواستی ساق مامان چھ رفتار بدی کرد؟ می''
ً نبودیم این طوری می خودتونو . خواستی؟ ھیچوقت مارو دیدی؟ ما اصال

شد، شاید سرنوشت ما  ولی اگھ این طوری نمی. حاال ھم گذشتھ. دیدین و بس می
. کنم، ھرکس آدم دور و زمونھ خودشھ سرزنش نمی. ای بود مروز طور دیگھا

ام تو خونھ ھیچ احدی بجز خودم  حاضر نیستم بچھ. ام ی خودم من ھم آدم زمونھ
 ."بزرگ بشھ

ً بھ گریھ افتاده بود، فقط اشک نمی صدایش از تھ چاه بیرون . ریخت پدر تقریبا
 .آمد می
با یھ دنیا عذاب وجدان دارم تاون اونو پس امروز . اشتباه کردم منو ببخش"
دخترا . کنھ اش بخواد می ھرکاری کھ دل. آرزو ھیچ خدایی رو بنده نیست. دم می

نقش من تو این خونھ عابر . من گاو نھ من شیر ده ھستم. ھم طرف اونو دارن
ام سکوت  بخاطر رفتار گذشتھ. حتی اجازه جیب خودمو ھم ندارم. اس بانک زنده

ھمھ فکر و ذکرم پیش تو و برادرت و این دوتا . خورم و حرص می کنم می
ھرچی بود . ده ھرکسی تقاص اعمال خودشو پس می. ات برام نسوزه دل. دختره

شاید تو . دونم زندگی سختی داشتی می. شھ برگردوند رو نمی گذشت و گذشتھ
ج فقط ھر کمکی احتیا. اش رسیده کھ خودت تصمیم بگیری گی و وقت درست می

دونی  خودت خوب می. کنم ام بر بیاد برات می ھرچی از دست. داری بھ من بگو
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 ."ی چشام دوست دارم کھ تورو اندازه
پدر موھای او را . پرستو بھ طرف پدرش برگشت و او را در آغوش گرفت

 ."شھ ھمھ چیز درست می: "نوازش کرد و آرام گفت
ھمھ . و نداشت ل شکستعلی تحم. خوام با علی زندگی کنم بابا دیگھ نمی"

خوام تا آخر عمر پای غم و درد او بشینم و  نمی. چیزو فدای خواست خودش کرد
گردم  بزودی برمی. خوام دنیا را با چشمای خودم ببینم می. عذاب بکشم و دم نزنم
 ."رم اش می گیرم و از خونھ آتن دست دخترمو می

 :پدر آھی کشید و گفت
 ."کارو خوب سنجیده باشیھای  ی جنبھ امیدوارم کھ ھمھ"
خواستم ازتون خواھش کنم کھ اگھ . شھ دیگھ بدتر از این نمی. ھرچی شد، شد"
 ."خوام اونارو ببینم می. ی عزیزجون تونید فردا منو برسونید خونھ می
ً می" مطمئن نیستم کھ خونھ . ات اونجاست راستی کلید خونھ. ات رسونم حتما

ی دیگھ آپارتمان رو تخلیھ  ج آقا گفتن تا ھفتھحا. ھفتھ پیش زنگ زدم. خالی باشھ
. الزم نیست از اینجا بری. نگران خونھ نباش. وسایل خونھ ھم تو انباره. کنن می

ھا برگردم و تورو تو خونھ ببینم، خوشحال  ھم این کھ شب. اینجا ھم خونھ خودتھ
این جا  تا زمانی کھ. زنی ای با من حرف می اش اینھ کھ چند کلمھ حداقل. شم می

من تو این مدت کھ نبودی . ات پیش منھ دفترچھ حساب. ھستی نگران پول نباش
ام بھ  ات، ھرماه مقداری برای روز مبادا برای تو و نوه بجز کرایھ خونھ

اگر ھم کم و کسری . فکر کنم تا حاال چند میلیونی داری. ام ات ریختھ حساب
 ."شی باز ھم دختر منیھرچی ھم بزرگ و مستقل شده با. داشتی تعارف نکن

 :پرستو نگاھی بھ پدرش کرد و زیر لب گفت
 ."کشم باالخره من یھ طورھایی گلیم ممو از آب بیرون می. الزم نبود بابا"
ً چطوری؟"  "مثال

 :گر از پرستو سئوال کرد و ادامھ داد این پدر بود کھ با نگاھی پرسش
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سال جنگ و ھشت . دختر جون مدتی تھرون نبودی، ھمھ چیز عوض شده"
تھرون امروز، تھرون چند قدیم . مشکالت اقتصادی مردمو زیر و رو کرده

شھ تو فکر اینھ کھ چطوری تا شب با از  ھر کی صبح کھ از خواب پا می. نیست
این کاله بھ اون کاله کردن و شیره مالیدن سر دیگرون پولی در بیاره و زندگی 

اگر زرنگ و کاله . اری ابا ندارنمردم از ھیچ ک. شو اداره کنھ خود و خونواده
تنھا چیزی کھ دیگھ معنی نداره، اخالق و . کنن ات می بردار نباشی، ھالو حساب

. ھر کی فکر خودشھ. کنھ و دختر بھ مادرش پدر بھ پسرش رحم نمی. انسانیتھ
. تونی تو این تھرون زندگی کنی، کور خوندی کنی براحتی می اگھ فکر می

شھ؛ تو ھم  داره دیر می. مردم تھرون خیلی عوض شدن .اس ات پس معرکھ کاله
خیلی وقتھ . ی آقاجون رسونمت خونھ فردا صبح می. ای، بھتره بریم بخوابیم خستھ

 ."ھای شریفی ھستن آدم. سالم منو برسون. اونارو ندیدم
اش کرد و وقتی  پرستو با نگاه بدرقھ. پدر این را گفت و بھ طرف در اتاق رفت

 :در رسید، گفت پدر بھ آستانھ
 ."ممنونم، شب بخیر"

دو بار . چند بار از خواب بیدار شد. آن شب را نیز با کابوس بھ صبح رساند
ی تھران  در بالکن را باز کرد و مدتی روی صندلی نشست و بھ آسمان پر ستاره

با سر و صدای دخترا کھ در . دم دمای صبح بود کھ بھ خواب رفت. خیره شد
دو خواھر بھ . بودند، از خواب بیدار شد و روی تخت نشست آستانھ در ایستاده

ی آنھا را با تمام  پرستو محبت و عالقھ. اش رفتند و کنارش نشستند طرف
. خواھران او بودند. دلیلی وجود نداشت کھ چنین نباشد. کرد وجودش احساس می

کرد کھ  تر بودند، معھذا حس می گرچھ ھر دو چند سال از دختر او بزرگ
تر  اول دختر بزرگ. کند حضورشان تا حد کمی جای خالی دخترش را پر می

 :شروع کرد
اگھ . تونیم ھمھ روز پیش شما باشیم اس مدرسھ نداریم، می امروز جمعھ"
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یھ پارک بزرگ این . تونیم با ماشین آرزو بریم پیک نیک دوست داری می
 ."بیا بریم پایین! این قدر قشنگھ. نزدیکی ھست
 :ھنوز گیج خواب بود، بدون فکر کردن گفتپرستو کھ 

  ''. گیرم و بعد میام پایین شما برید پایین من دوش می. ریم باشھ می"
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 عزیزجون 

دخترا غُر . پرستو بعد از صبحانھ لباس پوشید و ھمراه پدر از خانھ خارج شد
خواست کھ خواھرشان روز جمعھ کھ ھر  اشان نمی دل. زدند و شکایت کردند

آلود  بعد از نگاه غضب. ای نبود چاره. خانھ بودند، آنھا را تنھا بگذارد دوی آنھا
ھر دو پرستو را بغل کردند . پدر و قول پرستو کھ روز بعد برگردد، تسلیم شدند

 .ھای او را بوسیدند و با ولع گونھ
از سختی شرایط و مشکالت گرفتن . زد کرد و حرف می پدر رانندگی می

داد،  پرستو گوش می. کرد با ادارات دولتی گلھ می ی ساخت و درگیری اجازه
اش درگیر چگونگی رو برو شدن دو باره  ذھن. اش جای دیگری بود ولی حواس

حال از  خواست آنھا را ببیند، ولی در عین اش می دل. با عزیزجون و آقاجون بود
غرق در تخیالت خود بود کھ صدای پدرش . رو برو شدن با آنھا واھمھ داشت

 :خواست او را از خواب بیدار کند، گفت شنید کھ گویی میرا 
 "شناسی؟ این خیابونو کھ می. رسیم داریم می

ھای  تک و توکی از ساختمان. عجیب بود. پرستو نگاھی بھ اطراف کرد
ھا را کوبیده بودند و جای آنھا  بیشتر خانھ. قدیمی آشنا باقی مانده بودند

ھایی کھ بنظر پرستو بیشترشان  ساختمان. ھای چند طبقھ ساختھ بودند ساختمان
ماندند کھ با آویزان کردن زنگولھ و  ای را می ھای کھنھ اتوبوس. قواره بودند بی

گویی . دیوارھایی بلند. آینھ آنھا را آرایش کرده و دور آنھا دیوار کشیده بودند
 صاحبان آنھا تالش کرده بودند تا ھر چھ بیشتر خود را از دنیای اطراف جدا

ھای  ھا و نرده زرق و برق ساختمان. ھای آھنی داشتند ھا نرده بیشتر پنجره. کنند
ھای خوش رنگی تبدیل کرده بود، کھ نظر ھر تازه واردی  فلزی آنھا را بھ قفس

 :پرستو سری تکان داد و گفت. کرد را بخود جلب می
ً نمی" ھای  ھبیشتر خون. شناختم اگر چشم بستھ مرا این جا آورده بودی، حتما

ھای قدیمی رو تعمیر  تو اروپا خونھ. ھا رو ساختن قدیمی را کوبیدن و بجاش این
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ھای قدیمی و  حیف از اون خونھ. کنن ھا نگھداری می کنن و از اون می
حاال چرا این قدر بھ . اشون کھ ھمھ رو از بین بردن ھای قشنگ درخت

ارو نگاه کن مثل ھ ھای دور پنجره دن؟ اون نرده ھا زرق و برق می ساختمون
 ."مونند زندون می

 :پدر لبخندی زد و گفت
این جا . فھمی مدتی کھ موندی خودت می. دخترم تازه از فرنگ برگشتی

ات میان باال و  حواست نباشھ روز روشن از دیوار خونھ. ھیچکس امنیت نداره
موتور سوارا کیف دوشی زنا رو تو خیابون جلو چشم ھمھ . کنن ات می غارت

 ."نزن می
 "ای بابا مگھ تگزاسھ؟"
اسلحھ . کنھ اعتیاد و بیکاری و فقر بیداد می. نھ عزیزم تگزاس نیست، تھرونھ"

خوای؟ فقر،  ای ھست، دیگھ چی می سرد و گرم ھم کھ تو دست و بال یھ عده
 ."اینجا ھم کھ زیاده. اعتیاد و بیکاری مادر نا امنیھ

. و اتومبیل را متوقف کرد گفت کنار زد پدر در حالی کھ جملھ آخر را می
اند  چرا متوجھ نشد کھ وارد خیابانی شده. تعجب کرد. پرستو اطراف را نگاه کرد
. سرگرم صحبت با پدر بود. ی پدریش در آنجا بود کھ روزی روزگاری خانھ

 :پدرش پرسید
 "این جا رو یادت میاد؟"

شت خیابانی بود کھ روزھای زیادی از پ. توانست فراموش کند مگر می
ای بود کھ ھر روز  کوچھ. اش رفت و آمد مردم را نگاه کرده بود ی اتاق پنجره

جایی بود کھ اولین روزھای . صبح برای رفتن بھ مدرسھ از آن گذر کرده بود
اش با تنی گرم و قلبی پر طپش با شتاب از آن گذشتھ بود کھ علی را  عاشق شدن

ای بود کھ  یابان روزگاری خانھدر آن خ. تر مالقات کند در چند خیابان آن طرف
اشان فراھم کردن نان روی  کردند و تنھا دغدغھ پدر و مادرش با ھم زندگی می
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اشان نیفتاده بود و  زمانی کھ ھنوز آتش بھ زندگی. ھایشان بود سفره و آسایش بچھ
آن خیابان عزیمتگاه او بھ زندگی . پدر ھوس زن گرفتن بھ سرش نزده بود

بھ اطراف . ھای تلخ و شیرین بود ھ نرم کردن با واقعیتمستقل و دست و پنج
. ی کوچک پدری در جای خود نبود نگاه کرد ھمان خیابان بود، ولی خانھ

چھار دیواری کھ تمام خاطرات . ای جای آن را گرفتھ بود ساختمان چھار طبقھ
ی دوران کودکی  موج سازندگی بھ خانھ. اش در آن بود، آنجا نبود دوران کودکی

 :رو کرد بھ پدر و پرسید. و ھم رحم نکرده بودا
 "خونھ چی شد؟"

 :پدر لبخندی زد و گفت
حاال جای اونو این چھار طبقھ با ھشت واحد . پیر شده بود باز نشستھ شد"

رو ھم خریدم و بھ  ی بغلی البتھ خونھ. قشنگھ نھ؟ پارسال تموم شد. آپارتمان گرفتھ
و بھ ھم وصل کنم کھ خودمون زندگی کنیم، خواستم دو آپارتمان. اون اضافھ کردم
چھارتا رو فروختم و . تر اصرار داشت کمی بریم باال. آرزو قبول نکرد

 ."کنم شو برات خالی می اراده کنی یکی. چھارتای دیگھ رو اجاره دادم
 :پرستو نگاھی کھ حکایت از غمی سنگین داشت، بھ پدر کرد و گفت

دونم شاید بقول شما  نمی. حیف بود. اون خونھ کلی برای من خاطره داشت"
شن و  ھمین طور کھ خاطرات ما ھم پیر می. شد پیر شده بود و باید بازنشستھ می

 ."دن ای می جاشونو بھ خاطرات دیگھ
جوی آبی کھ . پیاده شد و شروع بھ قدم زدن در اطراف ساختمان کرد

. شانده بودندروی آن را پو. روزگاری آب زاللی در آن جاری بود، وجود نداشت
درختان قدیمی را زده بودند و بجای آن چند نھال جوان کھ ھنوز چندان بزرگ 

رسید  بنظر می. ھای قدیمی تک و توکی باقیمانده یود از خانھ. نبودند،کاشتھ بودند
اشان را بکوبند و از نو آن را  اند کھ خانھ کھ صاحبان آنھا یا بضاعت کافی نداشتھ

ای، مانند  ھای حرفھ اند زیر بار فشار بساز و بفروش بسازند و یا حاضر نشده
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ی بجا مانده از موج تغییر را بزند،  ھوس کرد کھ زنگ چند خانھ. پدرش، بروند
. کرد احساس غربت می. جرأت نکرد. کھ شاید آشنایی در را بھ روی او باز کند

وجود  ای کھ شاید دیگر برای او بھ گذشتھ، گذشتھ. رسید ھمھ چیز دور بنظر می
ای کم رنگ و مالل آور بود  نداشت و یا اگر وجود داشت؛ کھ داشت، تنھا خاطره

اش  از ماندن در آن کوچھ دل. کرد اش سنگینی می کھ بر ذھن و فکر خستھ
 :پدرش بالفاصلھ پرسید. با عجلھ برگشت و سوار ماشین شد. گرفت

از بھترین . ھا رو ببینی؟ خیلی مدرن و تمیزن خوای بریم تو و خونھ نمی"
دو . فکر کنم تا بیست سال دیگھ آخ نگن. مصالح استفاده کردم محکم و بادوام

. پروژه خوبی بود. اش برای تو و برادرت و دوتای دیگھ برای دخترا دستگاه
پرستو کھ دیگر تمایلی ''. اش فایده اس این چھارتا آپارتمان ھمھ. کلی فایده داشت

 :دادبھ ماندن در آن جا نداشت، پاسخ 
ھا ھمھ از  این. امیدوارم صد سال زنده باشی. من و برادرم کھ احتیاجی نداریم"

اگھ موافق باشید . اتون ای باشن برای روزھای پیری زحمت خودتھ، باید سرمایھ
 ."ترسم برن بیرون می. ی عزیزجون بریم خونھ

کھ  من اینقدر دارم. ات نیومد مثل این کھ زیاد خوش. خواد ات می ھرطور دل"
تو این مملکت اگھ چشماتو ببندی . تونن تا آخر عمر بخورن ھای شما ھم می بچھ

امو با خودت اورده  ایکاش نوه. تونی پول در بیاری و چیزی نبینی، راحت می
 ."بودی

راه . اتومبیل پژو آرام و با وقار راه افتاد. ی را گفت و استارت زد پدر جملھ
ی مسیر راه در سکوت مطلق  بقیھ. نبود ی آقاجون و عزیزجون زیادی تا خانھ

ی آرام موتور  تنھا زوزه. ھر دو ساکت بودند و غرق در افکار خود. گذشت
ی  رسید کھ با آب و تاب در باره ی رادیو بگوش می ماشین و صدای گوینده

دستآوردھای عظیم معنوی و فرھنگی انقالب و دوران سازندگی سخنرانی 
ی  پرستو کیسھ. ی علی پارک کرد جلوی خانھپدر اتومبیل را در . کرد می
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ً سنگینی را کھ ھمراه داشت، برداشت و از ماشین پیاده شد . پالستیکی نسبتا
 :پدرش پرسید

 "کی بیام دنبالت؟"
بد نیست . آقاجون و عزیزجون تنھا ھستن. دونم، شاید امشب اینجا بمونم نمی"

 ."میام اگھ خواستم برگردم با آژانس. اگھ کمی پیششون بمونم
ً زنگ بزن. نھ الزم نیست" . امروز کار زیادی ندارم. ات میام دنبال. حتما
کار . زنم خوام دخترا رو ببرم کالس نقاشی، بعدش ھم سری بھ ساختمون می می

فقط باید لیست مصالحو یادداشت . کنن اس، کارگرا کار نمی جمعھ. ای ندارم دیگھ
 ."کنم

 .درقھ کردپدر این را گفت و با نگاه او را ب
اش را کمی پایین کشید و با دست مانتوی  ای مکث کرد، روسری پرستو لحظھ

. اش بود صدای پدر در گوش. زد، مرتب کرد اش زار می اش را کھ بھ تن سیاه
با خود فکر کرد .'' تونن تا آخر عمر بخورن ھای شما ھم می آنقدر دارم کھ بچھ''

. اش گرفت از فکر خودش خنده. کرد ایکاش علی فقط کمی مثل پدر فکر می
روزی از کم مھری پدر بھ علی پناه برده بود، و حاال ھمان . زھر خندی زد

. کرد کرد، ایکاش علی کمی مثل پدرش فکر می مسیر را برگشتھ بود و آرزو می
 . ای از ھر دو مرد را خواست یا علی؟ یا شاید مغلمھ کدام درست بود؟ پدر را می
اش در مقابل  بار دیگر احساسات و منطق. کردند نمی پاھایش از مغزش پیروی

اش  اش ھمواره مغلوب احساسات در زندگی منطق. آرایی کرده بودند ھم صف
بھ اطراف . ولی حاال دیگر تصمیم داشت کھ دیگر از آن پیروی نکند. شده بود

اش  ی پدر در گوش جملھ. ھای قدیمی سرجایشان بودند بیشتر ساختمان. نگاه کرد
اند؟  ھا نفروختھ پس چرا این. زمین تو این منطقھ ارزش طال داره"ار شد تکر

شاید . ھای چند واحدی بسازند اند کھ بھ جای آنھا آپارتمان ھا را نکوبیده حتی خانھ
اشان بھ دھانشان  بھ این خاطر بوده کھ بیشتر ساکنین آنجا بازاری ایند و دست
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چطور باید با عزیزجون و ." ندارنداحتیاجی . ھا توپھ وضع بازاری. رسید می
ھا چون امواج  شد؟ چھ داشت کھ بھ آنھا بگوید؟ این پرسش آقاجون روبرو می

آیا حرفی برای گفتن بود؟ . آورد سھمگینی بھ دیوارھای مغزش فشار می
ولی . خواست حرف آخر را در اولین دیدار بزند نمی. لرزید اش می دست

زندگی تا . زد آورد و آرامش او را بر ھم می اش از درون بھ او فشار می تصمیم
اھل . اش را پنھان کند ھای درونی آن روز بھ او یاد نداده بود کھ افکار و خواستھ

ھنرپیشھ بدی . آورد کرد بھ زبان می ھمیشھ ھرچھ را کھ فکر می. تظاھر نبود
 اش کرد، و چون تمرین نداشت، تعادل ولی در آن لحظھ باید نقش بازی می. بود

اش را بھ طرف زنگ در دراز  بھ سختی و فشار دست. را از دست داده بود
باید این . ی زنگ را فشار دھد خواست دگمھ نمی. دست نافرمان شده بود. کرد

ی پالستیکی را زمین گذاشت، نفس تازه کرد و بار دیگر  کیسھ. کرد کار را می
در کھ منتظر پ. برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. اش را مرتب کرد روسری

گویا متوجھ تردید او شده . بود کھ او وارد خانھ شود، با دست بھ او اشاره کرد
چند لحظھ طول کشید تا صدای . برگشت و با تمام نیرو دگمھ را فشار داد. بود

 .اش رسید پایی از آن طرف در آھنی خانھ بگوش
 "کیھ؟"
 ."منم عزیزجون"

ست در بزرگ آھنی بود، باز در چشم بھم زدنی در کوچکی کھ در سمت را
گرچھ پرستو از روز . ی در ایستاده بود عزیزجون چادر بھ سر در آستانھ. شد

توانست باور  قبل زنگ زده بود و بھ آنھا اطالع داده بود، ولی عزیزجون نمی
سر و . اش نداد گریھ امان. سراسیمھ آغوش گشود و پرستو را بغل کرد. کند

گویا ھر دو فرزندش . رفت اش می قربان و صدقھبوسید و  صورت پرستو را می
پرستو در گرمای مطبوع و آشنای آغوش او . را با ھم در آغوش گرفتھ بود

گرمای آغوش . گرمایی کھ بیشتر از دو سال بود از آن محروم بود. غرق شد
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حس . کرد ھا بود دیگر آن را احساس نمی گرمای علی بود کھ مدت. مادر بود
طپید، بار دیگر در وجودش زنده  اش برای او می ی کھ دللذت بخش داشتن کس

دریغ پدر و مادر،  محبت بی. ھا بود کھ گرمای آن را فراموش کرده بود مدت. شد
آید و فارغ از  ای کھ از پستوی قلب و احساس انسان بیرون می عشق و عاطفھ

رد کھ در آن لحظھ پی ب. کند ھرگونھ چشم داشتی سخاوتمندانھ آن را پیش کش می
در آن مدت از چھ موھبتی محروم بوده و نبود آن گرما و جوشش عاطفی چھ 

. اش بھ واژه نیاز نداشت برای بیان احساس. خالیی در وجودش بوجود آورده
ای  اش چون آب جوشان چشمھ ھمھ عشق و عاطفھ. ی وجودش واژه بود ھمھ

دیگر سرش را  بار. اش فوران زد ی تن زالل از ھر روزن و منفظ کوه یخ کرده
ی آن زن کھ حاال دیگر جای علی، مادرش؛ آبجی و دخترش را گرفتھ  بر شانھ

سخنی و حرفی الزم . چند لحظھ در آغوش ھم ماندند. بود گذاشت و گریست
عطش عشق و احساس فارغ از ھر کالمی سر برآورده بود و جان . نبود

د موھایش ھای سفی دردمندش حریصانھ محبت بی دریغ آن زن را کھ تار
تواند  چھ چیز می. شد بلعید و سیراب می داد، می ھای خیس او را نوازش می گونھ

اش  ھایی کھ تا آن لحظھ در ذھن ی رشتھ این نیاز انسانی را توضیح دھد؟ ھمھ
اش زانو زد و  اش در مقابل نیاز عاطفی اراده.  بافتھ بود، در یک آن از ھم گسست

وانم در مقابل این ھمھ عشق بی تفاوت باشم؟ مرا ت چگونھ می. ''بھ التماس افتاد
  اش گرانبھاتر از آن است کھ بتوانم قلب این زن و عشق. توان مقاومت نیست

اش را  ببین کھ چگونھ تمام محبت. دردمنداش را بخاطر خواست خودم بشکنم
این زن در وجود تو گرمای . اش از آن تو نیست محبتی کھ ھمھ. کند نثار تو می

پس . حضور تو، حضور آنھاست. کند اش را جستجو می دخترش و نوهعلی، 
 ."رحم کن و این نعمت را از او دریغ مکن

 ''. ام، دخترم خوش آمدی عزیز دل"
اش  تن. ھای گرم و آتشین تکرار شد ی کوتاه چندین بار ھمراه با بوسھ این جملھ
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ھای گرم  ین نوازشتوانست باور کند کھ تا این حد محتاج چن نمی. ُگر گرفتھ بود
. داد ھای لرزان عزیزجون موھای سیاه او را نوازش می دست. ای است مادرانھ

مگر عواطف . روسری پایین لغزیده بود. حجاب اجباری را فراموش کرده بود
عزیزجون در را با پا بست و در حالی کھ . توانند در قید حجاب باشند انسانی می

 .طرف ساختمان راه افتاداو را تنگ در کنار خود داشت بھ 
بوتھ گل . جایی کھ اولین بار علی را در آنجا دیده بود. خانھ ھمان خانھ بود

ھای خود را بھ دیوار آجری  کاغذی کنار دیوار بزرگ شده بود و سنگینی شاخھ
ھای نازک سطح باالی دیوار را  ھای سرخ با برگ گل. خانھ تحمیل کرده بود

گذشت  ندق و سرو پیر کھ چند سالی از عمرشان میدو درخت پیر ف. پوشانده بود
خواستند بھ  ھایشان می گویی شاخھ. قد کشیده و چنان بلند و سر سبز ایستاده بودند

ی قسمت  مو پیر از آالچیق چوبی باال رفتھ بود و ھمھ. آسمان دست درازی کنند
حوض . حیاط چون گذشتھ تمیز و مرتب نبود. شرقی حیاط را پوشانده بود

ای در وسط اش بود، خشک و بی آب  چک کاشی وسط آن کھ زمانی فوارهکو
کرد و آب  ھای خوش گذشتھ، حوض را تمیز می عزیزجون در آن سال. بود
 :گفت انداخت و بعد از روشن کرده فواره می می
 ."روشنایی ھم نور زندگیھ. آب روشنائیھ"

ز خانھ گویی نور ا. حال حوض خشک و خاک گرفتھ و فواره خاموش بود
ھا سرجای خود لم داده  مبل. ھال خانھ چون گذشتھ بود. وارد خانھ شدند. رفتھ بود

ھای زیبای آن  ھا پیش عاشق نقش فرش کاشی زیبایی کھ پرستو از سال. بودند
ی اتاق مھمانی را بعھده گرفتھ بود، پھن  بود؛ در وسط ھال کھ حاال دیگر وظیفھ

عکسی از ازدواج خودش و علی و یک  در باالی تلویزیون عکس آبجی و. بود
عکس سھ نفری از خودش و علی و دخترشان کھ از آتن فرستاده بود، دیده 

یکاد را  فرش دیواری کھ نقش و نگار وإن. شد چیز دیگری دیده نمی. شدند می
ً فرش آویزان بود . داشت، سرجایش نبود رنگ روشن دیوار در جایی کھ قبال
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عزیزجون او . رسید بتازگی آن را برداشتھ بودند میبنظر . توجھ او را جلب کرد
پرستو از او . را روی مبل نشاند و صندلی را پیش کشید و روبرویش نشست

 .خواست کھ در کنار او بنشیند، عزیزجون قبول نکرد
 ."ام نگات کنم خوام روبروت باشم تا سیر دل می"

وقتی کھ پرستو از . پرسید اش می از ھمھ چیز از نوه. کرد بی وقفھ سئوال می
ی روسری  ھایش را با گوشھ کرد، عزیزجون اشک ھای او تعریف می شیطنت

پرستو نتوانست . بوسید عکس دخترک را آورده بود و مرتب می. کرد خشک می
ی دخترک آورده بود و یا علی؟ یا ھر  بفھمد کھ آیا عزیزجون عکس را بھ بھانھ

سرش را آرام بھ راست . زیاد نپرسید از حال علی بھ جز چند سئوال کوتاه،. دو
خواست روضھ  گویی می. زد داد و با دست روی زانویش می و چپ تکان می

کرد کھ پسرش  آیا مادر فکر می. کشید بخواند ولی از حضور پرستو خجالت می
اش را از  را برای ھمیشھ از دست داده است؟ آیا علت بازگشت پرستو و تصمیم

دانست؟ از کجا فھمیده بود؟ از کتک  ادر چقدر میاش حس کرده بود؟ م نگاه
خوردن او خبر داشت؟ خبر داشت کھ شب و روز پسرش در خماری و یا 

 گذرد؟ نشئگی می
اش پُر  دل. ریخت قرار بود و اشک می بی. عزیزجون آن زن صبور سابق نبود

د؟ کر اش را باز نمی ی دل کرد، چرا عقده چرا نمی. خواست درد دل کند بود و می
اش بھ حال آن زن کھ ھمیشھ  دید؟ دل آیا پرستو را سنگ صبور مناسبی نمی

چکار . ھای او بود، سوخت ھایش مأوای امنی برای دل تنگی آغوش و شانھ
توانست بکند؟ چھ کاری از دست او ساختھ بود؟ سرنوشت با او ھم کھ مردی  می

تنھا . ان شده بوداش ویر آشیان. صبور و دل سوز داشت، بازی بھتری نکرده بود
اش کرده بود؛ اسیر دیو اعتیاد بود، دخترش کھ  پسرش کھ با خون دل بزرگ

ھنوز جرأت نکرده بود راجع بھ او سئوالی بکند، یا مرده بود و یا در جایی کھ 
اشکی کھ علت آن را خودش ھم . دانست، آواره و فراری بود حداقل او نمی
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بخاطر رنج و محنتی بود کھ بھ ناحق بھ آیا . اش حلقھ زد دانست، در چشمان نمی
آن زن تحمیل شده بود؟یا برای ظلم و بیعدالتی بود کھ سرنوشت بر خود او و 

اش و عزیزجون روا داشتھ بود؟ ھر چھ بود، سرنوشت ھر  مادرش و دوست
درد . دادند چھار تن یک وجھ مشترک داشت و آن اینکھ تاوان گناه ناکرده را می

حتی او ھم کھ زنی . کرد آورد کھ چگونھ از آرزو گلھ می دل پدرش را بھ یاد
اش  اش گرفتھ بود و دل پرستو بغض. شد فرمانبر و مطیع بود، سرزنش می

فریادی . اش و از اعماق وجودش خواست فریاد بزند، فریادی با تمام نیروی می
ھای  مگر آنھا از زندگی چھ خواستھ بودند؟ چھره. کھ ھمھ صدای آن را بشنوند

اشان سالنھ سالنھ در  خندان و بشاش زنان اروپایی کھ در کنار عزیزان
در یک لحظھ نگاھی . اش ظاھر شد زدند، در جلو چشمان ھای آتن قدم می خیابان

 .ھر دو گریستند. طاقت نیاورد، خود را در آغوش او انداخت. بھ عزیزجون کرد
ھای  طرف. ھ نباشدھا خان افتاد کھ جمعھ کمتر اتفاق می. آقاجون خانھ نبود
ای و میوه و  نان خامھ. اش پر بود طبق عادت ھمیشگی دست. بعدازظھر برگشت

ھیچوقت دست خالی بھ خانھ . ای کھ خریده بود، در دست داشت البتھ روزنامھ
ریش را . بھ اندازه ده سال پیر شده بود. پیر مرد بکلی شکستھ شده بود. آمد نمی

ً جو گندمی شده بودند. گذاشتھ بوداز تھ تراشیده بود و سبیل  . موھایش کامال
گویا علی بود؛ با قامتی بلند و کمی خمیده، کھ . اش عجیب شبیھ علی شده بود قیافھ

آقاجون برخالف . پرستو از جا بلند شد و سالم کرد. چند سالی پیرتر شده بود
 .اش را بوسید اش کرد و پیشانی گذشتھ بغل

 ."خوش آمدی دخترم"
 .ریای این مرد را با تمام وجودش حس کرد عشق و محبت بی. رزیداش ل تن
 ."خوام ببینمت بشین می"

 :رو بھ روی پرستو نشست و ادامھ داد
خوای  چرا اومدی؟ چرا با من مشورت نکردی؟ کاری رو کھ این جا می"
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رن،  ھمھ دارن از این مملکت در می. تونستی بکنی تر می بکنی، اونجا راحت
 "برام تعریف کن ببینم خارج چطوره؟! پای خودت برگشتی اونوقت تو با

پرستو کھ کمی منقلب شده بود و از جواب دادن بھ این چراھا زیاد خوشش 
 :، خود را جمع کرد و گفت آمد نمی
 "چی بگم، از کجاش بگم؟"
 ."از ھمھ چیز بگو، از مردم یونان از زندگی آنھا"

آتن و زندگی در آنجا برای آقاجون رسید از  اش می پرستو تا آنجا کھ بھ ذھن
عزیزجون نزدیک آنھا روی صندلی نشستھ بود و چشم بھ دھان . تعریف کرد

پرستو . گویا منتظر بود کھ پرستو چیزی از علی بگوید. پرستو دوختھ بود
ای از دھانش  خواست حرف نسنجیده نمی. کرد اش جمع بود و احتیاط می حواس

. ن ھم مختصر حرف بیشتری از علی نزدبجز جند جملھ، آ. بیرون بیاد
آقاجون گویا ھمھ . دانست کھ عزیزجون و آقاجون چقدر علی را دوست دارند می

وضع بد . کرد ای یک بار با علی تلفنی صحبت می ھفتھ. چیز را حدس زده بود
. دانست کھ بار دیگر بھ مواد مخدر رو آورده است علی را حدس زده بود و می

داد،  بھ او حق می. در حضور عزیزجون از پرستو بپرسدخواست  اش نمی دل
علی برای او تجسمی از . اش دوست داشت گرچھ علی را بھ اندازه تخم چشم

علی طعم مشقت و کار سخت را . دوران جوانی خودش بود، با بردباری کمتر
بارھا بھ این . امیدوار بود کھ گذشت زمان او را سر عقل بیاورد. نچشیده بود

ولی علی . تاده بود کھ بھ آتن سفر کند، تا شاید بتواند او را سر عقل بیاوردفکر اف
آقاجون دقیق و کنجکاو . ھای مختلف مسافرت او را عقب انداختھ بود بھ بھانھ

ی آنھا و زندگی  ی رابطھ بود، از ھمھ چیز پرسید ولی آگاھانھ کالمی در باره
دانست پرستو بھ چھ منظور  می. منتظر فرصت بھتری بود. اشان نپرسید مشترک

. داد بھ او حق می. علی و دخترش را در آتن رھا کرده و بھ تھران آمده است
علت تنھا آمدن او . اش در ستیز بود اش با منطق ی پدری احساس مردانھ و عاطفھ
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از عشق . دانست چرا دخترش را ھمراه خود نیاورده است فھمید و می را می
دانست کھ پرستو از ترس قانون دخترش را  می .پرستو بھ دخترش آگاه بود
 .تھ دل دوراندیشی او را ستایش کرد. ھمراه خود نیاورده است

. شد، چید عزیزجون میز کوچکی را در اطاقی کھ درش بھ آشپزخانھ باز می
پرستو متوجھ غیبت او شد و از آقاجون عذرخواھی کرده بھ آشپزخانھ رفت کھ 

عزیزجون مثل ھمیشھ در سکوت کارھایش را . دیر شده بود. بھ او کمک کند
تنھا چیزی کھ در آن خانھ تغییر نکرده بود، دست . سفره آماده بود. انجام داده بود

زرشک پلو با مرغ و باقلی . سفره مثل ھمیشھ رنگین بود. پخت عزیزجون بود
بوی خوش زعفران و عطر سبزی تازه و سیر فضای . ی گوسفند پلو با ماھیچھ

عزیزجون طبق عادت ھمیشگی و یا شاید وظیفھ، اول . پُر کرده بود اتاق را
ریخت، آھی  بشقاب آقاجون را پُر کرد و بعد در حالی کھ برای پرستو غذا می

 :کشید و گفت
 ."جای آبجی و علی و دخترک خالیھ"

 :آقاجون نگاھی بھ او کرد و گفت
این . مملکت نیستندآره جاشون رو سفره خالیھ ولی شانس آوردن کھ تو این "

پاتو کھ از خونھ . شھ گفت با آدم کاری ندارن روزھا خونھ تنھا جایی کھ کھ می
شی کھ صدتا گرگ گرسنھ منتظرن تا با  بیرون بذاری وارد جنگلی می

 ."اشون کھ اینجا نیستن خوش بھ حال. ترین غفلت تیکھ پارت کنن کوچک
کھ آبجی زنده است و از  پرستو از لحن عزیزجون و پاسخ آقاجون متوجھ شد

ھمیشگی   ی اول را کھ بھ دھان برد با ھمان محبت آقاجون لقمھ. او خبر دارند
 :نگاھی بھ عزیزجون کرد و گفت

 ."اس دستت درد نکند، چقدر خوش مزه"
 :بعد رو کرد بھ پرستو و گفت

تونیم لقمھ نون  ماھا باید روزی صدبار خدا را شکر کنیم کھ حداقل ھنوز می"
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این روزھا بھ ھیچکس و ھیچ چیز . ت و حسابی رو سفره داشتھ باشیمدرس
. فروشند اگھ بازاری نباشی صد جور جنس تقلبی بھت می. شھ اعتماد کرد نمی

کنن و با زعفرون  ُگل جارو رنگ می. دین و وجدانی برای کسی باقی نمونده
یھ . ا شدچند روز پیش قشقرقی تو بازار بپ. کنن و بخورد مردم میدد قاطی می

افتھ باقال سبز خشک و  اش نمی ای کھ حمد و سوره از زبون شیر پاک خورده
افتضاحی . ریز ریز شده را با مغز پستھ قاطی کرده بود و روانھ بازار کرده بود

ً بھ روی  آقا کک حاج. تو بازار بپا شده بود کھ نگو و نپرس اش ھم نگزید و اصال
سرظھر ھم تو . ورد کھ کار او نبودهمبارک ھم نیاورد و صدتا قسم دروغ خ

نھ از رحم خبری مونده نھ از . صف اول نماز جماعت ایستاد و نماز خوند
هللا  کاله برداری و حقھ بازی جزیی از زندگی روزمره خلق. ای انسانیت نشونھ

گن و برای مجاب کردن مشتری  کنن و دروغ می بُربُر تو چشم آدم نگاه می. شده
زاره، پسر سر پدر و  پدر سر پسر کاله می. کنن دیف میصدتا قسم و آیھ ر

ھمھ شب و روز . بازار پُر از چک بی محل و پول تقلبیھ. ھمسایھ سر ھمسایھ
ی بھتر و  اش تو فکر خریدن مبل و فرش و وسایل خونھ نالن ولی ھمھ می

چشم و ھم چشمی پدر . معلوم نیست این ملت از کجا پول میارن. تر ھستن گرون
ھا ھم بھ فالکت افتادن و بھ شغل شریف گدایی و  البتھ خیلی. و درآورده تما مل

ً تنھا شاه عبدالعظیم و ابن بابویھ و اطراف قبرسون. دستفروشی رو آوردن ھا  قبال
تازه مثل این کھ نرخ تورم . ھا پُر شده از گدا ی خیابون پُِر گدا بود، حاال ھمھ

دیگھ با ده تومن و بیست تومن قانع گداھای محترم . شامل حال صدقھ ھم شده
گن، حاجی چی شده امروز دست و دل باز  پول کم باشھ، ُرک بھت می. نیستند
 ."شدی

 :آقاجون کمی لحظھ ساکت شد و چند قاشق غذا خورد و ادامھ داد
ھا ولو ھستن  دخترای جوون کھ شایعھ بعضی از اونا دانشجو اند، تو خیابون"

ً تو این تھرون یھ محلھ. رنگی و جلو ھر ماشینی رو می ی بدنام داشتیم، حاال  قبال
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مثل این کھ ھمھ جواز کسب گرفتن و وارد بازار آزاد شدن و برای خودشون 
ھر کی . ھیچ کس ھم نیست کھ بھ وضع سر و سامونی بده. دکونی باز کردن

 ."ھی ھی چی بگم دخترم کھ ھرچی بگم کم گفتم. فکر جیب خودشھ
 :ھا را شنیده بود، گفت بار این گلھ عزیزجون کھ گویا صد

وقت . پرستو تازه از راه رسیده. افتھ شھ و از دھن می حاج آقا غذا سرد می"
 ."بسیاره

خوب حاال تو تعریف کن ببینم آتن ھم . گی وقت بسیاره آره راست می"
 ."اینطوریھ؟ خدا کھ مارو فراموش کرده

پرستو متوجھ شد کھ . اش پُر بود دل. رفت آقاجون یک ضرب موج منفی می
رفتارش کلی . تعجب کرد. آقاجون نماز مغرب و عشا را نخواند و شام خورد

ھرچھ بھ اطراف . زد دیگر حرفی از دین و نماز و دیانت نمی. تغییر کرده بود
بقول آقاجون . ھای قرآن ندید ی سوره ھای منبت کاری شده نگاه کرد اثری از قاب

و یا شاید آقاجون خودش از خدا ھم . فراموش کردهمثل این کھ خدا این مردم را 
ھیچ اثری از امید و . کالم و لحن پیرمرد تلخ و نیشدار بود. روگردان شده بود

. بھ زمانھ و شرایط بازی تن داده بود. شد ھایش احساس نمی باور بھ آینده در گفتھ
داده بود؟ آیا پیرمرد امیدش را از دست . ھایش گزنده و نگران کننده بودند حرف

پرستو نتوانست بیشتر از چند لقمھ از غذایی کھ عزیزجون با عشق و حوصلھ 
بعد از شام اول . آن شب آقاجون نماز نخواند. درست کرده بود بھ دھان ببرد

تلویزیون را روشن کرد و اخبار گوش داد و بعد پیچ رادیو را چرخاند و بھ بی 
ای  ورق زد و آن را بھ گوشھروزنامھ را سرسری . بی سی و صدای اسرائیل

 .پرت کرد
 ."حناتون دیگھ رنگی نداره. خر خودتونید"

بعد از چای پرستو از عزیزجون اجازه گرفت کھ بھ پدرش تلفن بزند کھ او را 
 .آقاجون مخالفت کرد. بھ خانھ برگرداند
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ات نیست امشب  اگھ سخت. ھنوز زیاد غریبھ نشدیم. ی خودتھ این جا ھم خونھ"
 ."اھات کمی حرف دارمب. بمون

خواست بماند ولی از  اش می دل. منتظر چنین حرفی نبود. پرستو دستپاچھ شد
ھای او  چی داشت در جواب سئوال. صحبت کردن با آقاجون واھمھ داشت

. مطمئن بود آقاجون موضوع علی را مطرح خواھد کرد. ترسید بگوید؟ می
اشان  ھ از صمیم قلب دوستخواست راجع بھ اعتیاد علی با آنھا ک اش نمی دل

خواست  نمی. بعالوه علی ھنوز شوھر او و پدر دخترش بود. داشت حرفی بزند
. ھا پھن کند اش را روی طناب در برابر چشم آن رخت چرک زندگی زناشویی

داد کسی باالتر از گل بھ  اش رضا نمی دل. مشکل علی، مشکل خود او ھم بود
او گذشتھ بود و علیرغم مشت و لگدھایی کھ با تمام مصائبی کھ بر . علی بگوید

خاست کھ مانع  اش برمی اش، از جان از آن مرد خورده بود، باز حسی از درون
قضاوت در . دست خودش نبود. ھایش با او گسستھ شوند ی پیوند شد تا ھمھ می

دانست نھ کس  ھای او را فقط و فقط حق انحصاری خود می مورد علی و ضعف
علی برای او تنھا مردی نبود کھ او را بھ لحاظ . و مادرشدیگری، حتی پدر 

اش در تار و پود وجودش  کرد، بلکھ عشق و محبت عاطفی و جنسی ارضا می
ماند کھ بھ جالدش  محکومی را می. اش بود تنیده شده بود و بخشی از ھستی

اش  این حس از جان. ورزید، گرچھ در حرف منکر آن بود عشق می
. ای نداشت چاره. ت حرف روی حرف آقاجون نگذاشتھ بودھیچوق. خاست برمی

ھمیشھ . پدر گوشی را برداشت. گوشی را برداشت و زنگ زد. قبول کرد
. داد کھ تلفن را بردارد در حضور پدر ھیچکس بھ خود اجازه نمی. ھمینطور بود

 :مکثی کرد و گفت
کمی بیشتر این خواد  ام می دل. آقاجون بیرون بودن و تازه ھمین اآلن اومدن"

  ."گردم فردا بعدازظھر با آژانس برمی. جا بمونم
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 مصطفی

از ماندن پرستو . گوشی را گذاشت و بھ فکر فرو رفت. پدرش حرفی نداشت
آن روز بعد از این کھ پرستو را پیاده کرده بود، یک راست رانده . ناراضی نبود

ھم نگھبان . خوابیدند میھا آنجا  بود سِر ساختمان نیمھ تمام دو کارگر افغانی شب
چند . بودند و ھم این کھ الزم نبود پولی برای مسافرخانھ و یا اجاره خانھ بپردازند

ھای آنھا در روستایی در اطراف  زن و بچھ. کردند سال بود برای او کار می
ھروقت سرحال بود . ھای شریف و کاری بودند آدم. کردند ورامین زندگی می
روزگاری در کشورشان . پرسید و احوال آنھا را میزد  کمی با آنھا گپ می

ھا  اھل مزار شریف و عاشق ایران و ایرانی. کارمند بودند و زندگی بدی نداشتند
راه . کردند زندگی اشان سخت بود و در تنگدستی و مشقت زندگی می. بودند

دانست کھ در عذاب  فھمید و می کردند ولی مصطفی می گلھ نمی. برگشتی نداشتند
ھر دو ھفتھ یک بار با کمی پول و مواد . کرد ھایی می گاھی بھ آنھا کمک. ندا

این تنھا . داد کرایھ اتوبوس شان را می. فرستاد خوراکی آنھا را بھ ورامین می
دانست کھ مردم با آنھا بدرفتاری  می. اش ساختھ بود کاری بود کھ از دست

چند بار بھ این فکر . داشتندھایشان برای رفتن بھ مدرسھ مشکل  بچھ. کنند می
افتاده بود کھ برای آنھا در تھران سرپناھی تھیھ کند ولی بھ دالیلی کھ خودش ھم 

وقتی وارد ساختمان شد، پکر . دانست تا آن روز کاری نکرده بود علتش را نمی
مستقیم سراغ دیوار کوتاھی کھ روز قبل بین . گشت بود و دنبال بھانھ می
نگاھی کرد و با عصبانیت فریاد . یمن کشیده بودند رفتآشپزخانھ و اتاق نش

 : کشید
 ."خوره اتان می این دیوار بھ درد عمھ"

نگاھی بھ دور و . اش آرام نگرفت دل. با لگد زد و چند آجر کناری آن را پراند
ھای پی در پی بیل دیوار  با تمام نیرویش با ضربھ. برش کرد و بیلی را برداشت

دو کارگر افغانی کھ ھنوز فرصت سالم کردن نیافتھ بودند، در . را خراب کرد
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. اشان بود سکوت بنفع. ھوا پس بود. کردند ای ایستاده بودند و نگاه می گوشھ
 :اش را روی دیوار خالی کرد، رو بھ آنھا گفت مصطفی بعد از این کھ دق دل

یھ . داز سمبل کاری بدم میا. بھ این مردک بگید من بساز و بفروش نیستم"
 ."کنم اش می دفعھ دیگھ این طوری آجر بچینھ با تی پا بیرون

 ."بلھ آقا بچشم"
مصطفی . اش ربطی بھ آنھا ندارد جملھ آخر مصطفی بھ آنھا فھماند کھ غیض

کمی آرام شد و برگشت . از پلھ باال رفت و تمام ساختمان را با دقت وارسی کرد
دانستند کھ از چیز دیگری  می. دکارگرھا جرأت نکردند ھمراه او برون. پایین

اشان رفت و در  بھ اتاق. اش بھتر شده بود وقتی برگشت پایین حال. ناراحت است
 :ی شیرین افغانی پرسید جمعھ با لھجھ. کنارشان نشست

 "صاحب، نان، چاشت خوردی؟"
مصطفی نگاھی بھ اتاق محقر کرد و بی اختیار روی زیلوی رنگ و رو 

 .پھن شده بود، نشستای کھ روی زمین  رفتھ
 ."یھ چای گرم بد نیست. نھ، ولی گرسنھ نیستم"

آب . کتری روحی روی آن بود. سوخت ی اتاق می چراغ گردسوزی در گوشھ
جمعھ کمی چای سبز در قوری ریخت و آب کتری را روی آن . جوش بود

. ی کوچکی را از کنار رختخواب برداشت و روی قوری گذاشت حولھ. گرفت
کان کمر باریک و دو زیر استکانی پیش کشید و ھردو را از چای یک جفت است

سبز پُر کرد و سپس یکی را جلوی مصطفی و دیگری را بھ ھمکارش تعارف 
جمعھ کھ . این اولین بار بود. مصطفی تا آن روز چای سبز نخورده بود. کرد

 :متوجھ نگاه پرسشگر او شده بود گفت
 ."خوریم ھا بیشتر از این چای می ما افغان. خیلی قوت داره. آقا این چای سبزه"

تا استکان را پایین گذاشت، . مصطفی با یک حبھ قند چای داغ را سر کشید
 :مصطفی گفت. جمعھ دوباره قوری را برداشت کھ چای بریزد
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 ."ھمین یکی کافی بود. خورم بسھ، من زیاد چای نمی"
 :اش کرد و گفت جمعھ نگاھی بھ دوست

 ."کنیم قوری رو خالی می صاحب ما یک دانھ"
. چند دقیقھ آن جا نشست، یادش آمد کھ باید دخترانش را بھ کالس نقاشی ببرد

ھم این کھ استارت زد فکر پرستو دوباره بھ . خداحافظی کرد و راه افتاد. بلند شد
مل  دخترش بھ دُ . ھای پرستو ناراحت شده بود از حرف. مغزش ھجوم آورد

آثار . داد ھا پیش تعفن چرک آن آزارش می از مدت چرکینی نیشتر زده بود کھ
. اش باقی بود ھای آمنھ ھنوز در پستوھای قلب کمرنگی از مھر و محبت

ی آن زن باعث شده بود کھ جدایی و یا  سرسختی و اراده. اش نکرده بود فراموش
اش احترامی آمیختھ بھ  بلکھ بر عکس در قلب. طالق، او بھ نفرت تبدیل نشود

ھایش  پرستو در تمام حرف. کمرنگی از عشق باقی مانده بود ی بارقھ
. بلکھ برعکس کار او را تأیید کرد. ای بھ رفتار مادرش نکرد ترین اشاره کوچک

دید کھ پرستو نیز راه مادرش را در پیش گرفتھ  مصطفی با چشمان خود می
انست د گرچھ می. کرد کھ کارھایش بھ خوبی پیش بروند از تھ دل آرزو می. است

. مرد خود ساختھ و سرد و گرم روزگار را چشیده و با ھوشی بود. دشوار است
احساسات در زندگی او نقش دوم را . کرد اش استفاده می ھمیشھ از عقل و منطق

. از کارگری ساختمان شروع کرده بود تا بھ آنجا جا رسیده بود. کردند بازی می
دانست کھ پرستو با آن روحیھ  می. شناخت آن را خوب می جامعھ و قوانین بازی 

تھران جای مناسبی برای یک . تواند در ایران زندگی کند و طرز فکر دیگر نمی
زن طالق گرفتھ و تنھا نیست، از طرفی نگھداری از او در خانھ برایش سخت 

ی او بماند، آرزو دیر یا زود بد رفتاری  یقین داشت کھ اگر پرستو در خانھ. بود
فکر پرستو . خواست آرزو ھمھ چیز را برای خود می. ردرا شروع خواھد ک

امیدوار بود، شاید آقاجون بتواند او را متقاعد کند کھ بھ آتن . داد آزارش می
کمی بیشتر کھ فکر کرد متوجھ . برگردد و در کنار علی و دخترش زندگی کند
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. اش خارج است ھایی بھ دخترش داده کھ عمل کردن بھ آنھا از توان شد قول
بعالوه پیدا کردن شوھری . سرپرستی و نگھداری از او برایش دشوار بود

زندگی برای یک زن بیوه و تنھا در . ''مناسب برای پرستو، کار آسانی نبود
تنھا امکانی کھ داشت کمک مالی بود کھ ''. تھران درن دشت وحشتناکھ

شوھرش احترام پرستو برای پدر . امیدش بھ آقاجون بود. توانست بھ او بکند می
امیدش این بود کھ پا در میانی او . داد زیادی قائل بود و بھ حرف او گوش می

اگر . ''گرچھ بھ این فکر ھم باور چندانی نداشت. بتواند او را سر عقل بیاورد
مطمئن بود پرستو دیر . از دخالت آمنھ واھمھ داشت'' شھ؟ نتونھ برگرده، چھ می

او . معیار مادر خیر و صالح پرستو نبود. فتیا زود بھ دیدن مادرش خواھد ر
ھایی کھ  شک نداشت با رابطھ. ، و تصفیھ حساب با او بود غرق در خشم و نفرت

مادرش دارد، در عرض چند روز طالق او را خواھد گرفت و بھ فکر شوھر 
این سناریو بھ . دادن او بھ یکی از سرداران معلول از جنگ برگشتھ خواھد افتاد

ٌ دل. ین حالت بودنظرش بدتر خواست کھ دخترش جا پای  اش نمی مصطفی اصال
گرفتی، پناھنده  دختر آخھ چرا اومدی؟ ھمونجا طالق می. ''مادرش بگذارد

  ''. کندی شدی و قال قضیھ رو می می
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 آقاجون

کار ھر . خواند آقاجون روی صندلی راحتی خود لم داده بود و روزنامھ می
زد و بعد از چند ناسزا آن را بھ  ورق می سرشب روزنامھ را. شب اش بود

داشت و شروع بھ  کرد، ولی بعد از شام دوباره آن را برمی ای پرت می گوشھ
ی حوادث را  ھا اول صفحھ برخالف گذشتھ بیشتر شب. کرد خواندن می

المللی را اغلب از بی بی سی و رادیو  وقایع سیاسی و اخبار بین. خواند می
وزنامھ را طوری در دست گرفتھ بود کھ ضمن خواندن ر. داد فرانسھ گوش می

شد، دنبال  بتواند نیم نگاھی ھم بھ تلویزیون داشتھ باشد و سریالی را کھ پخش می
ھر از چند دقیقھ . عزیزجون یکی از بینندگان پر و پا قرص سریال بود. کند

 سریال را تنھا بخاطر. کرد کھ احساس تنھایی نکند سئوالی ھم از پرستو می
ھا، بعد از تمام شدن سریال اگر عزیزجون  بعضی شب. کرد عزیزجون نگاه می
خواست در  اش نمی دل. کرد ی حوادث فیلم با او صحبت می بیدار بود، در باره

ھایی کھ سریال از تلویزیون  بھ ھمین دلیل شب. ھای او سکوت کند مقابل پرسش
موضوعی برای بحث با کرد داستان را دنبال کند کھ  شد، سعی می پخش می

اش را خوب درک  جگر خوردن زن تنھایی و خون. عزیزجون داشتھ باشد
اش بھ آن  عزیزجون در دو متری تلویزیون نشستھ بود و تمام حواس. کرد می

با ھر حرکت بازیگران . گویی در عالم دیگری بود. ی رنگی بود جعبھ
ھرگاه . کرد نھی ھم میداد و گاھی امر و  اش را تکان می اش سر و دست محبوب

 : پرسید گشت و از آقاجون می شد، برمی محاوره و یا اتفاقی را خوب متوجھ نمی
 "چی گفت؟ منظورش چی بود؟"

 :گفت داد و اگر ھم متوجھ نشده بود می آقاجون برای او توضیح می
 ."نفھمیدم"

شدند و عزیزجون این امکان را داشت  ھا اغلب روز بعد بازپخش می سریال
 .یک بار دیگر آن را ببیند و شب کل داستان را برای او تعریف کند کھ
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اگر موقع پخش سریال با پرستو صحبت . آقاجون منتظر بود سریال تمام شود
 :گفت کرد و می کرد، مطمئن بود کھ عزیزجون اعتراض می می
تو ھم وقت گیر آوردی حاال؟ بذار برای بعد، دختر تازه از راه رسیده "

 ."اس خستھ
ی بین عزیزجون و آقاجون نشستھ بود، مضطرب و  پرستو کھ در فاصلھ

اش  اش بھ آن بود، ولی حواس چشم. ی تلویزیون خیره شده بود نگران بھ صفحھ
اش  فکر صحبتی کھ آقاجون قرار بود با او داشتھ باشد، پریشان. جای دیگری بود

رد بگوید کھ دانست چطور بھ این م نمی. اش سیر و سرکھ بود دل. کرده بود
طالق گرفتن از علی، تنھا . ی جگر او جدا شود گرفتھ است از پاره  تصمیم

کھ تا آن روز عضوی از آن   جدایی از شوھرش نبود، بلکھ بریدن از آن خانواده
باید یکی را انتخاب . ی انتخاب بود احساس عجیبی داشت، لحظھ. بود، ھم بود

ھایی را کھ در چند سال با آنھا خو ی چیز علی و این خانواده و ھمھ. کرد می
  ناخن. کرد ی آن روزش بھ او حکم می گرفتھ بود و آنچھ را کھ احساس و غریزه

اش بگیرد و یا این کھ متوجھ  کرد کھ آقاجون خواب جوید و خدا خدا می می
. آقاجون منتظر بود کھ سریال تمام شود. ولی این طور نبود. اضطرابش بشود

زیزجون بھ روال ھر شب بعد از پخش سریال اول چای دانست کھ ع خوب می
رود کھ نماز شب بخواند و ھمان جا روی تشکی  آورد و بعد بھ اتاق دیگر می می

. نمازش، نماز جعفر طیار بود. کھ بعلت کمر درد روی زمین پھن کرده، بخوابد
چرخاند و از درگاه خدا برای عزیزانش در  بعد از نماز نیم ساعت تسبیح می

. کرد ھا با خدا راز و نیاز می شب. کرد غربت سالمتی و عافیت بخیری طلب می
اش چون گذشتھ یک روز عقب  اعتقادش بھ پروردگارش محکم بود و نماز روزه

ھمیشھ بھ آقاجون . اش ھر سال براه بود آش نذری و سفره ابوالفضل. افتاد نمی
ھر کی کھ اونو با . نداره ی دنیا عبادت پروردگار عالم ربطی بھ جیفھ: ''گفت می

اش را  ی زن آقاجون این گفتھ.'' اش است کنھ ریگی تو کفش کار دنیا قاطی می
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در گذشتھ طور دیگری فکر . البتھ باور امروزین او بود. خیلی دوست داشت
تا ھمین چند سال پیش یقین داشت کھ اگر احکام اسالم بھ شکل . کرد می

. توان بنا کرد عھ بی طبقھ توحیدی را میاش در جامعھ پیاده شود، جام درست
از . ولی حاال نظر دیگری داشت. فرموده بود) ع(ھمانگونھ کھ موالیش علی 

در مجالس کمتر . ترسید و ھمین ترس باعث انزوای او شده بود گفتن نظرش می
اش  پیش او ھرچھ دل. تنھا دوست و یارش حاج نقی بود. کرد شرکت می

او معتقد بود با کنار . کرد قی طور دیگری فکر میحاج ن. گفت خواست می می
. کرد خودش ھمین کار را می. باید مثل بقیھ بود. شود کشیدن کاری درست نمی

بقول آقاجون، بحمدهللا خدا بھ کار و کاسبی او . خادم مجلس عزا و عروسی بود
دو تا از پسرانش در کانادا . اش حسابی توپ شده بود برکت داده بود و وضع

خودش ھم سالی دو بار . ھا خانھ خریده بود خواندند، کھ برای ھر دو آن س میدر
پسر . ھا رسیدگی کند رفت کھ بقول خودش بھ درس و مشق آن بھ کانادا می

ً باید رضا  حاج نقی فکر می. خواند اش ھم در انگلستان درس می سوم کرد کھ فعال
پرداخت و  اش را می ُخمس و ذکات. بھ رضای خدا داد و اینطوری زندگی کرد

آقاجون مثل .رفت ھر روز ظھر و شب مثل سایر مؤمنین بھ نماز جماعت می
گرچھ وضع مالی . دل چرکین بود و تاُرک دنیا شده بود. کرد حاج نقی فکر نمی

اش  فقط ھروقت کھ دل. اش سُست شده بود او ھم خوب بود، ولی دین و ایمان
در چند ماه . رفت ضھ عبا عبدهللا میخواند و بھ رو سخت گرفتھ بود، نماز می

گرفت و خوار و  بھ جای آن وانت می. آخر یک بار ھم بھ نماز جماعت نرفتھ بود
تا آنجا کھ . کرد کرد و با کمک شاگردش بین فقرا تقسیم می بار و میوه بارش می

در کار عزیزجون . کرد ھای کم بضاعت کمک می رسید بھ خانواده اش می دست
ھای  داد کھ در سال اش رضا نمی اش بود و دل نگران حال. کرد نمیھیچ دخالتی 

عزیزجون . ھرکس سرگرم کار خود بود. آخر عمرش او را از چیزی منع کند
کرد و او نیز بھ شیوه خود از دین و  بھ روش خود پروردگارش را عبادت می
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 .گرفت اش فاصلھ می ایمان
ھا تماس بگیرد، بسیار  ئد با آنآقاجون قبل از این کھ آبجی از سو  وضع روحی

توانست و یا  دیگر نمی. روزھا برایش کسل کننده و یکنواخت شده بودن. بد بود
رغبت نداشت؛ بھ وقایعی کھ در جامعھ و بازار کھ محل کار او بود، اتفاق 

تفاوتی عجیبی بر ذھن و رفتارش حاکم شده  بی. العمل نشان دھد افتادند، عکس می
اش تغییر کرد، کھ آن  ز تماس دخترش بود کھ کمی وضع روحیتنھا بعد ا. بود

ھم کوتاه مدت بود، نھ حرکتی در جھت بازگشت بھ گذشتھ و ترمیم برج و 
برعکس با سفر قاچاقی دختر، نوه و دامادش بھ . باروھای ویران شده باورھایش

غھ اش را دو تی ھا در سرزمین کفر، بعد از چند ھفتھ ریش سوئد و مستقر شدن آن
ً ھمھ سفید شده  کرد و تنھا سبیل پُر پشت اش را حفظ کرد و موھایش را کھ تقریبا

اش عجیب شبیھ علی بود کھ چند سال  با عینک ذربینی قیافھ. بودند، کوتاه کرد
اش از دخترش راحت شده بود و حاال تنھا دل  گویی خیال .پیر شده باشد

واست حضور و تعلق علی بھ خ شاید ھم بھ این وسیلھ می. اش علی بود نگرانی
رو و  ھرچھ بود آقاجون دیگر آن مرد خوش. جامعھ را بھ دیگران یادآوری کند

اش  دو چین پیشانی. رو و تلخ پیر مردی بود ترش. بذلھ گو و امیدوار گذشتھ نبود
 .کند چنان برجستھ بودند کھ گویی ھمیشھ بھ موضوع مھمی فکر می

ای جا بھ جا کرد  چرخی زد و خود را بگونھبعد از پایان سریال عزیزجون نیم 
توانست با آقاجون حرف  اش بھ سمت تلویزیون بود و از نیم رخ می کھ یک شانھ

 . بزند
 '' ره دنبال دختره؟ کنھ و می کنی حاجی خونوادشو ول می فکر می"
ھم از پسرای . جرأت نداره. اش حاجی پایبند خونواده. کنم نھ فکر نمی"

 ''. و ھم آبرو و اعتبارش تو بازار ترسھ اش می بزرگ
 .ترسید مثل این کھ از چیزی می. پاسخ آقاجون خیال عزیزجون را راحت کرد

داره . برم چای بیارم و بعدش نماز بخونم. کنم آره من ھم ھمینطور فکر می"
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 ."شھ دیر می
ً ھم  این را گفت و از جای خود بلند شد و در راه آشپزخانھ با صدایی کھ تقریبا

 :آقاجون و ھم پرستو شنیدند، با خود زمزمھ کرد
 ''. عشق پیری گر بجنبد، سر بھ رسوایی کشد"

ای بھ  آقاجون لبخندی زد و نگاه معنی داری بھ پرستو کرد و با چشم اشاره
 .پرستو ھم با لبخند پاسخ آقاجون را داد. عزیزجون کرد

حکمفرما  بعد از صرف چای و با رفتن عزیزجون سکوت سنگینی بر اتاق
آقاجون در حالی کھ روزنامھ را ورق . شسکوتی کھ برای پرستو کشنده بود

 :زد با صدایی آرام و شمرده گفت می
ھا جلو این  اش ھمین تلویزیونھ ساعت خوشی تنھا دل. مادر علی خیلی تنھا شده"

ی  ھای سینمایی جراحی شده ھای آبکی و فیلم شینھ و این سریال جعبھ رنگی می
ھا چیز زیادی  کنم بیشتر وقت مطمئن نیستم، ولی فکر می. بینھ می رو ترکی

زنھ کھ جریان فیلم چیھ و  از دنبال کردن تصویر حدس می. شھ دستگیرش نمی
من ھم . پرسھ کنھ و از من دنبالھ ماجرا را می برای خودش داستانی سر ھم می

. جھ بشھکنم کھ بیشتر متو کنم و بھش کمک می ھا را نگاه می ھرشب سریال
شھ،  حاال فردا صبح کھ سریال باز پخش می. اش ھمین بود منظور سئوال

 ''. کنھ شینھ و دو باره از اول اونو نگاه می می
 :پرستو کھ از شنیدن نام علی کمی دستپاچھ شده بود، گفت

برا من ھم مشکلھ کھ بعضی از . ھا خیلی تغییر کرده زبون این فیلم. حق داره"
 ."زنن تازه خیلی تند ھم حرف می. ھای جدیدو بفھمم طالحھا و اص تکھ کالم

کنم مادر  شھ، ولی من فکر می ھمھ چیز داره عوض می. گی آره راست می"
ھا  ھنوز نتونستھ خودشو قانع کنھ کھ بچھ. علی بیشتر سعی داره وقت کشی کنھ

یکی دو بار سعی کردم . رفتن و ممکنھ تا چند سال دیگھ ھم اونارو نبینھ
اش برای  دونم کھ دل خوب می. اش کنم یھ سفر بیاد پیش شما، قبول نکرد راضی
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. جرأت نداره. ترسھ از ھواپیما سوار شدن می. زنھ اش لک می دیدن علی و نوه
. قبول نکرد. بخش بگیرم با دکتر صحبت کردم، حتی قرار شد براش قرص آرام

مدتیھ کھ . بد بشھاش  ممکنھ حال. ترسھ، خطرناکھ گفت اگر خیلی می دکتر می
. کار خیلی خوبی کردی کھ اول تلفن زدی. تحت نظر دکتره. ناراحتی قلبی داره

 ."افتاد دونم چھ اتفاقی می اومدی، نمی اگر سر زده می
آقاجون بعد از این کھ این جملھ را تمام کرد با دست بھ تلویزیون اشاره کرد و 

 :پرسید
 "کنی؟ نگاه می"

 :داد جواب داد تکان می پرستو در حالی کھ سرش را
 ."نھ"
ھای آخر شب، اونم  برنامھ. اش کن کنی َمحبت کن خاموش اگھ نگاه نمی"

ھای سرگرم کننده باشن، بدترین  روزھای جمعھ، بھ جای این کھ برنامھ
 ."ھان برنامھ

آقاجون روزنامھ را کنار گذاشت و . پرستو بلند شد و تلویزیون را خاموش کرد
 :گفت رو کرد بھ پرستو و

خورد  ھاشو می بنده خدا ھم غصھ بچھ. اش خوب نبود ھا حال مادر علی مدت"
یادش رفتھ کھ یھ عمر . کنھ ھمھ چیزو از من پنھون می. و ھم ھوای منو داشت

شینھ  ام روزھا کھ من نیستم، تنھا تو این خونھ می من مطمئن. با ھم زندگی کردیم
روزی کھ آبجی زنگ . شھ تر می تتر و ساک روز بھ روز الغر. کنھ و گریھ می
داشتم لباس عوض . من تازه از بازار برگشتھ بودم. ھای غروب بود زد طرف

ھمین کھ گفت الو، یک . مادر علی گوشی را برداشت. کردم کھ تلفن زنگ زد می
تنھا . اش دویدم بھ طرف. اش مثل گچ سفید شد و نشست رو زمین ھو دیدم رنگ

فکر کردم . بھ تلفن اشاره کرد. لرزید اش می دست. تونستم بگم، گوشی خدمتتون
و  دونستم جواب تلفن نمی. دستپاچھ شده بودم. اتفاقی افتاده یا خبر بدی بھ او دادن
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رو گرفتم و باالی سرش نشستم  ھر طور بود گوشی. بدم یا عزیزجونو آروم کنم
م، از و گفتم الو، آبجی بود کھ از اون طرف خط جواب داد، آقاجون سالم من

نتونستم جواب بدم، فقط پرسیدم، . گرفت ام داشت می قلب زنم، سوئد زنگ می
. چند روز بود کھ با شوھرش و بچھ ھاشون رسیده بودن سوئد. ات خوبھ حال

پاک . ام کنھ تونست خوشحال ھیچ خبری بھتر از این نمی. خیلی خوشحال شدم
حال عزیزجون  نمیدونی چھ حالی داشتم؟ از یک طرف. ناامید شده بودم

. زده شده بودم ام کرده بود، از طرف دیگھ از خبر سالمتی آبجی ذوق دستپاچھ
بعد از کلی معاینھ و آزمایش گفتن کھ . وز بعدش عزیزجونو بردم دکترر

از اون روز بھ بعد خیلی . ناراحتی قلبی داره و ھیجان زیاد براش خطرناکھ
 ."اش ھستم مواظب

خوب . داد ھای آقاجون گوش می د و بھ حرفپرستو سر تا پا گوش شده بو
ھاش کلی پیام و  در حرف. ای است دانست کھ آقاجون آدم دنیا دیده و فھمیده می

احتیاج بھ . سعی کن ناراحت نشھ. عزیزجون مریض و تنھاست. ھشدار بود
آقاجون خیلی با احتیاط . کند آباجی زنده است و در سوئد زندگی می. ھمدم داره
ھا زمینھ سازی برای  پرستو متوجھ شده بود کھ ھمھ این حرف. زد حرف می

ً تا چند دقیقھ دیگر از زبان آقاجون خواھد شنید  .موضوع اصلی است کھ قطعا
دانست با  نمی. کرد اش را داشت، مزه مزه می آقاجون حرفی را کھ قصد گفتن

 علی روز قبل از حرکت پرستو بھ ُحجره زنگ. چھ زبانی و چگونھ شروع کند
از اختالف . ھمھ چیز دستگیرش شده بود. زده و نیم ساعت با او حرف زده بود

دانست، ولی  کاری و اعتیاد علی نیز چیزھایی می حتی از کتک. ھا خبر داشت آن
اش را برای پدر باز کرده بود و ھمھ چیز را از سیر تا  علی آن روز سفره دل

زجون نگفتھ بود علی از بد آقاجون چیزی بھ عزی. پیاز برای آقاجون گفتھ بود
اش گفتھ بود  اعتیادش و بیکار شدن،از مشکالت و رفتاری کھ با پرستو کرده بود

و با بغض از پدر خواستھ بود کھ پرستو را ترغیب بھ برگشتن کند و قول داده 
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علی بھ پدر گفتھ بود کھ . التماس کرده بود. بود کھ دیگر ھرگز او را اذیت نکند
زندگی او و دخترش بھ . تواند بھ او کمک کند است کھ میپرستو تنھا کسی 

اش بھ حال پسر  پدر کھ دل. حضور پرستو در آتن و کمک او وابستھ است
. اش، ھیچ قولی بھ او نداده بود اش سوختھ بود، علیرغم میل باطنی بیچاره

ً مطمئن شد کھ کار از کار   بعد از صحبت. توانست قولی بدھد نمی با علی تقریبا
در پایان مکالمھ علی تھدید کرده بود کھ اگر . ذشتھ، علی دیر سر عقل آمده بودگ

تواند بھ آتن برگردد و ھرگز دخترش را نخواھد  پرستو طالق بگیرد، دیگر نمی
اش بھ او حکم  وجدان. پیر مرد مستأصل بود. داد تھدید علی آزارش می. دید
روز ھمھ چیز را فدای خودش علی تا آن . کرد کھ باید طرف پرستو را بگیرد می

ولی احساس و عاطفھ پدری چیز دیگری از او طلب . اش کرده بود و آرمان
اطمینان داشت کھ علی روزی دو باره بھ زندگی عادی باز خواھد . کرد می

اش بخواھد  اش و نوه توانست خود را متقاعد کند کھ از عروس معھذا نمی. گشت
. کرد باید بھ او کمک می. ان علی را بپردازندکھ تا آن زمان منتظر بمانند و تاو

. خواست بھ شکلی پرستو را متقاعد بھ بازگشت کند اش می فھمید چرا تھ دل نمی
افتاد کھ ھمسرش با بردباری در کنار او مانده بود و با ھمھ  یاد روزھایی می

دانست کھ خودش ھرگز  البتھ این را ھم می. ھا ساختھ بود مشکالت و سختی
اش تا آن روز پاکیزه و سالم  و زندگی شخصی. اش بلند نکرده بود روی زندست 

با خود کلنجار . کشید سیگار ھم بجز در مواقعی کھ عصبانی بود، نمی. بود
مگر "چند بار این فکر بھ مغزش خطور کرد و از خود سئوال کرد، . رفت می

دارن، زندگی اشان کھ مشکل اعتیاد  ھزاران زن تو این مملکت در کنار مردان
خوب جامعھ ما مردھا رو . ھا بدتره کنن؟ وضع زندگی خیلی از آن نمی
اش بھ عرف و  آورد احساس اش کم می وقتی منطق''. طوری تربیت کرده این

کلید آپارتمان را در صندوق حجره جا گذاشتھ . بست ھای اجتماعی دخیل می سنت
از . باید کلید را بھ او بدھدآید و  اشان می دانست پرستو بھ دیدن بود، گرچھ می
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اش  کند، دل روزی کھ فھمیده بود آبجی جان سالم بدر برده و در سوئد زندگی می
خواست پرستو را متقاعد کند کھ برود سوئد تا ھم در کنار آبجی باشد و ھم  می

تا آن روز خبر سالمتی آبجی . این کھ با کمک او بھتر بتوانند بھ علی کمک کنند
تنھا دو روز . یعنی فرصتی پیش نیامده بود. پرستو اطالع نداده بودرا بھ علی و 

ً تا حاال خواھرش با او تماس گرفتھ. پیش بود کھ بھ علی خبر داد از . حتما
کمی . داند العمل پرستو متوجھ شد کھ پرستو چیزی در مورد آبجی نمی عکس

 :خود را جا بھ جا کرد و از پرستو پرسید
 '' خوای تھران بمونی؟ بھ سالمتی چند وقت می"
. کنم ھرچھ زودتر برگردم سعی می. ھنوز تصمییم نگرفتم. دونم وال نمی"

 ."پدرش ھست، ولی کافی نیست. دخترک آنجا تنھاست
ھیچکدوم بھ تنھایی . ھا بھ پدر و مادر احتیاج دارن گی، بچھ راست می”
شد اگھ  میچقدر خوب . تونھ بار مسئولیت و تربیت بچھ را بھ دوش بکشھ نمی

شد و بچھ ھم سرش این  عزیزجون خوشحال می. آوردی دخترک را با خودت می
نگھداری از اون این جا خیلی راحت . جا بیشتر گرم بود و تو ھم نگران نبودی

 .”پیش خودمون بود و دلمون قرص بود. تره
ھر . کرد آقاجون با او شطرنج بازی می. پرستو پاسخی برای گفتن نداشت

اش دنبال دلیل و  در ذھن. اش حرکتی برای کیش کردن او بود ھحرف و جمل
 :باالخره لب باز کرد و گفت. گشت بھانھ می

ً دچار دردسر بشم ولی می. اش خواست بیارم ام می دل”  .”ترسیدم بعدا
پرستو جملھ آخر را بھ سختی . لحن و حالت پرستو از دید آقاجون پنھان نماند

از سر شب . آقاجون پشیمانی را در چھره او دید. گفت و پشیمان شد، دیر بود
 :آقاجون فرصت نداد و بالفاصلھ پرسید. ای بود منتظر چنین جملھ

 ”خوای چکار کنی کھ دچار دردسر بشی؟ چھ دردسری؟ مگھ این جا می”
آقاجون با زیرکی او را بھ . راه برگشت نداشت. گیر افتاد. پرستو کیش مات شد
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اش از  پیراھن. ھایش نشست ق سردی پشت شانھعر. گوشھ رینگ رانده بود
. کرد ای نداشت باید آخرین حرکت را می چاره. اش چسیبده بود پشت بھ تن

تصمیم گرفت کل حقیقت را برای پدر شوھر کھ بھ اندازه پدر بھ او کمک کرده 
َخت و شفق. ای سکوت کرد لحظھ. بود، تعریف کند گونھ اش  دستی بھ موھای ل

خود را روی صندلی . خواست مطمئن شود کھ خوش است کھ میمثل این . کشید
ھای منتظر و پرسان آقاجون افتاد، زبان باز کرد  اش بھ چشم جا بھ جا کرد، چشم

 :و گفت
ولی راه . طوری بشھ خواست این ام نمی دل. آقاجون شما ھم مثل پدرم ھستید”

 .”خونم رسوندهرفتارش طوری شده کھ دیگھ کارد بھ است. ای برام نمونده دیگھ
ً از بردن نام علی خودداری می ای بود  لحن بیان او بگونھ. کرد پرستو آشکارا

 .زند ای حرف می کھ گویا از بیگانھ
ام شما اولین کسی ھستید کھ دارید این  کس نگفتھ تا حاال حرف دلمو برای ھیچ”

 .”شنوید ھارو از زبونم می حرف
 .دروغ گفت

راستشو بخواین اومدم . آید م و صدام در نمیخور چند سالھ کھ خون جگر می”
دونم شما  می. زندگی با این مرد دیگھ برام امکان نداره. امو روشن کنم تکلیف

من ھم حق زندگی . پدرش ھستید و اونو خیلی دوست دارید، ولی من ھم آدمم
خواد کھ توش شادی باشھ و آسایش  یھ خونھ می. خواد این بچھ یھ پدر می. دارم

کنید با این وضعی کھ اون داره و این جنگ و دعوایی کھ  فکر می. باشھداشتھ 
 ”شھ؟ ھر روز ما با ھم داریم، چطوری بزرگ می

گویی در اتاق بازجویی . زد پرستو سرش را پایین انداختھ بود و حرف می
سرش را تا حدی . کرد نشستھ بود و در مقابل ضبط صوت بازجو اعتراف می

 .رسید اش می اش بھ باالی سینھ تھای چانھپایین آورده بود کھ ان
تونھ کتک بخوره و صداش در نیاد؟ آخھ انصاف ھم چیز  چند بار آدم می”
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کنھ؟  طوری با من رفتار می گناه من چیھ؟ من چھ بدی بھش کردم کھ این. خوبیھ
مگھ بھ شما و من قول نداد کھ مثل بقیھ مردم زندگی کنھ؟ ولی دو سال بیشتر 

آخھ تا کی؟ . زد زیر قول اش و دوباره روز از نو روزی از نو. دوام نیورد
تونھ با مردی کھ شب و روزش تو  کی می. خودتون کالھتونو بذارین قاضی

ام  دل. یا اینور آب یا اونور آب. امو گرفتم ُخماری میگذره زندگی کنھ؟ من تصمیم
مجبور . خواست اولین شبی کھ تو خونھ شما ھستم این حرفو بھ شما بزنم نمی
دونم بریدن از این مرد، بریدن از خیلی  می. یاد نگرفتم دروغ بگم. شدم

موندن با اون نابود کردن زندگی . ای برام باقی نمونده ولی راه دیگھ. چیزھاست
 .”خودم و این طفل معصومھ

کرد تا جلوی ھق  با تمام نیرو تالش می. اش جمع شده بود اشک در چشمان
ھا را  خواست آن گویی می. مالید ھایش را بھم می دست مرتب. اش را بگیرد ھق

 .خشک کند
ھای او  آقاجون سراپا گوش بود و ھر از گاھی سرش را بھ عالمت تأیید گفتھ

ھای پرستو کھ تمام شدند از جا برخاست و در حالی کھ بھ  حرف. داد تکان می
 :رفت گفت طرف کمد می

ھر مرد نیست خرمن کوفتن،  کار. زندگی کردن تو این دور و زمونھ سختھ”
 .”خواھد و مرد کھن گاو نر می

رفت  سیگاری روشن کرد و در حالی کھ بھ طرف صندلی راحتی اش می
 :اضافھ کرد

یھ مشت جوون خام ساده دل راه افتادن و با شعار مرگ بر این و مرگ بر ”
د اگر بھ این راحتی بود تا حاال ص. اون، فکر کردن میتونن دنیا رو عوض کنن

. دونن کھ باید صعھ صدر و صبر ایوب داشت نمی. بار دنیا زیر و رو شده بود
ھا از آسیاب افتاده، یھ عده اشون گوشھ زندون افتادن و  حاال کھ آب. مگھ شوخیھ

. ھای بی نام و نشون چال شدن شن و یھ عده ھم تو قبرسون زجرکش می
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خدا . ھپروت رو آوردن رو باختن و بھ عالم ھا ھم مثل این پسر من قافیھ بعضی
اگھ خدایی وجود داره و طاقت دیدن این ھمھ . رو بھ خیر کنھ آخر و عاقبت ھمھ

 ”زنھ؟ ظلم و نکبت و داره و دم نمی
. اش متوجھ او نبود گلھ. ھای آقاجون نفس راحتی کشید پرستو بعد از حرف

است پیرمرد بعد از دو پُک عمیق بھ سیگارش ر. آرامش او دوام چندانی نداشت
 :در چشمان او خیره شد و پرسید

 ”اومدی طالق بگیری؟ دخترتو ھم بھ ھمین خاطر با خودت نیاوردی؟”
راه فراری باقی . آقاجون با این سئوال او را غافلگیر کرد. پرستو جمع شد

 :از ناچاری جواب داد. داد باید پاسخ می. نگذاشتھ بود
آقاجون من تصمیم گرفتم  .ای ھم مونده؟ چقدر خودخوری کنم مگھ راه دیگھ”

خواد  نمی. کاری کنم چقدر پنھون. شھ شتر سواری کرد دوال دوال نمی. جدا بشم
. ده طوری نشون می یا حداقل این. بخشید، عقل یادش رفتھ یعنی می. سر عقل بیاد

فقط موقعی با من مھربونھ . گھ دیگھ یک کلمھ از احساسات و فکرش بھ من نمی
شما اونو بھتر از . ندازه اگھ بھش نھ بگم، محشر کبرا راه می. کھ بھم احتیاج داره

کنھ تو  پشت سرشو می وقتی نخواد چیزی بروز بده، مثل الک. شناسید من می
رفتارش . زنھ ھا دو ھفتھ باھام حرف نمی بعضی وقت. اش پوستھ سخت و سفت

تازه . کنھ میفتھ و گریھ  فقط ھروقت مستھ، رو پام می. با من از ُکلفت ھم بدتره
اس؛ یھ ساعت بعد خرش کھ از پل گذشت، ھمھ چیز  این کارش ھم ھمون موقع

 ”گید چکار کنم؟ شما می. شھ ھمون آدم قبلی ره و می یادش می
 :اش آماده بود، گفت آقاجون کھ گویا جواب

ولی آخھ طالق ھم . نھ قرار نیست تو و دخترت بھ پای خریت اون بسوزیت”
جا پیش  اومدی این گرفتی می ر بود کھ دست دخترتو میبھت. چاره کار نیست

دونم برات سختھ ولی بازم اگھ تھ  می. کردی تا سر عقل بیاد خودمون زندگی می
تونم زورت کنم، ولی  من نمی. ارزه اش می ات علی رو دوست داری، امتحان دل
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دوتا  تو و دخترت ھم مثل. ای نداریم ما کھ کس و کار دیگھ. این ھم یھ راه حلھ
چند نفر . تخلیھ شده. رو گرفتم کلید خونھ. دونی خودت اینو می. بچھ ما ھستید

تا آخرین ماه . اس دم بیارن خونھ، تو ُحجره فردا کلیدو می. فرستادم تمیزش کردن
. ھا ھم پیش پدرتھ ھمھ قبض. ات واریز کردم اشو وصول کردم و بھ حساب کرایھ

یعنی خودش . من با علی صحبت کردم. نھک آدم عاقل دوبار فکر می. عجلھ نکن
ترسید کھ  از این می. کرد کھ تورو منصرف کنم التماس می. پشیمونھ. تلفن کرد

مدتیھ کھ . من با آباجی تلفنی صحبت کردم. آب از آسیاب گذشتھ باشھ، کھ گذشتھ
اگھ پاسپورت بگیره . سوئده؛ ھنوز پاسپورت نگرفتھ، ولی اقامت بھشون دادن

تا اون موقع صبر . اش بکنھ زنھ کھ شاید بتونھ کمک بھ علی سر می میره آتن و
زندگی علی . کنم ویزا بگیرم و برم سری بھش بزنم خودم ھم سعی می. کن

دونم چی  نمی. این بچھ قاطی کرده. زنھ داره دست و پا می. کالف سردرگمی شده
 .”یاد ام میگھ کھ یھ روزی سر عقل می بگم، ولی تھ دل
 :را بلند کرد و گفتپرستو سرش 

دونید کسی کھ اسیر مواد و  کی، چند سال دیگھ؟ آقاجون خودتون خوب می”
تونم  من نمی. کنھ الکل بشھ؛ اگھ خودش ھم بخواد اونو ول کنھ، مواد اونو ول نمی

 .”بھ این بچھ بگم تو بزرگ نشو تا حال بابات خوب بشھ
. باید ھم خوب زندگی کنیاین حق توه کھ زندگی کنی و . نھ، نباید ھم بگی”

خراب کردن یھ . ولی یھ چیزو باید بدونی. زمونھ شما با زمان ما کلی فرق کرده
شو  ولی اگھ آدم بتونھ، ارزش. تر از مرمت اونھ ساختمون قدیمی خیلی راحت

سھم . فرستم خونھ فردا صبح کلیدو می. بھرحال ریش و قیچی دست خودتھ. داره
جا ھستی ھر کمکی کھ  تا مدتی ھم کھ این. تا علی ھم باشھ برای مھریھ

دونھ کھ ما تورو مثل دخترمون  خدا خودش خوب می. ام خواستی، رو چش
برای طالق گرفتن ھیچ وقت دیر . ام کھ جای خودش داره نوه. دوست داریم

تونیم  باز ھم می. من ھم باید بخوابم. حاال دیگھ دیر وقتھ. کمی صبر کن. نیست
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 .”حرف بزنیم
آقاجون این جملھ را گفت و از جا برخاست، پاکت سیگارش را از کمد 

خوابید  ھا بود دیگر تنھا در آن می اش کھ مدت برداشت و بھ طرف اتاق خواب
 .پنجره اتاق را باز کرد و سیگاری آتش زد. رفت

اش داشت و  توانست بھ این دختر بگوید؟ دوست چھ داشت و چھ می. کالفھ بود
داد کھ او بھ آسانی پسرش را رھا  اش رضا نمی دارد، ولی دل فھمید کھ حق می
 .جدایی بھ این آسانی برایش قابل ھضم نبود. کند
زندگی باال و . حاال کمی تحمل داشتھ باش. خودت خواستی با او زندگی کنی”

موقعی کھ ھمھ چیز خوب و رو بھ راه بود؛ باھاش بودی، حاال کھ . پایین داره
بی پدر . اش کنی؟ حداقل فکر این دخترک باش خوای ول یحال و روزش بده، م

بچھ بزرگ . بزرگ بشھ؟ مگھ ما آدم نبودیم؟ بیست و پنج سال تحمل کردیم
 .”آدم نباید کھ تنھا رفیق روزھای خوب باشھ. کردیم

 .کشید زد و سیگار می قدم می
کردی؟ دخترای مردم  آخھ دختر اگھ تو ایران بودی ھم این کارو می”

شھ اگھ یھ کم  چی می. ونھ کھ برن خارج و از این جھنم نجات پیدا کننآرزوش
 ”تحمل کنی؟

زد کلنجار  اش می گفت و با ھزار و یک فکر کھ بھ کلھ بد و بیراه بھ علی می
 .رسید ای نمی رفت و بھ نتیجھ می
ات باشی و کار و کاسبی  مردک رفتی اونجا بجای اینکھ بھ فکر زن و بچھ”

بندازی، بھ افیون رو آوردی؟ آخھ این ھم شد زندگی؟ اینِھ  درست حسابی راه
نتیجھ اون ھمھ زحمتی کھ برات کشیدم؟ مگھ ما آدم نبودیم؟ ھزار بدبختی و 

کردیم نسل شما جبران  مارو بگو کھ فکر می. خواری رو تحمل کردیم، آخ نگفتیم
 ”ھیھات از این خوش خیالی؟. کنھ انگاری مارو می سھل

اش بھ  بار سنگینی را از گرده. روی صندلی خود نشستھ بود پرستو بی حرکت
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از آقاجون انتظار بیشتری داشت، یا . اش سبک شده بود زمین گذاشتھ بود، دل
پیرمرد از او خواستھ بود کھ صبر کند و تحمل . کرد طوری فکر می حداقل این
 .داشتھ باشد

. ون مرد سابق نیستبینید، این مرد دیگھ ا چقدر صبر و تحمل؟ بابا مگھ نمی”
زنھ،  کتک می. حاال دیگھ نیستم. اش بودم یھ روز عاشق. منم حق دارم زندگی کنم

چند سال باید بپاش بشینم و کتک بخورم و جیک نزنم؟ تازه ھم بشینم، کھ . کتک
چی؟ کھ مردم بگن زن خوب و با وفاییھ؟ مگھ مادرم گل گرفت کھ من گالب 

ببینید زنا تو کشورھای دیگھ چطور زندگی  بگیرم؟ ما نخواستیم، بیان برین
ذاره پایین مثل  اش خواست سرشو می دل. اش نیستیم نھ بابا، ما دیگھ اھل. کنن می

خواد، تو  طوری ادامھ بده؛ کھ می بخواد این. کنھ یاد و زندگی می بچھ آدم می
دونم آقاجون و عزیزجون  می. کنم ھمین جا کارو تموم می. بخیرو و ما بسالمت

 .ای ندارم شن، ولی چاره ناراحت می
بھ جعبھ سیاه تلویزیون کھ حاال خاموش و بی صدا رو بھ رویش ایستاده بود، 

 .کرد خیره شده بود و فکر می
ً باید یھ آقا باال. مگھ چوالقم کھ نتونم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم” سر  حتما

رم  گیرم و می میدست دخترمو . گوسفند نیستم کھ گرگ بخوردم. داشتھ باشم
جا ھم آش  شھ؟ این جا زندگی کنم، چھ می تازه اگھ بیام این. ام دنبال کار و زندگی

بیام کھ آقاجون و عزیزجون باال سرم باشن؟ امروز عزیزم، . سوزی نیست دھن
شھ و بعدش دیگھ نھ اختیار خودمو دارم و  شش ماه دیگھ بکن و نکن شروع می

رو بکنم تا یھ  باید کلفتی این خونھ. مادر بیچارم شھ مثل سرنوشتم می. نھ دخترم
 .”لقمھ نون کوفت کنم

کھ زندگی و سرنوشت  از فکر این. اش گرفت یاد مادر کھ افتاد، بیشتر دل
 .مادرش را تکرار کند، بھ وحشت افتاد

ھرچی پول دارم . رو بفروشھ ذارم پیش بابا کھ خونھ می. گیرم فردا کلیدو می”
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ً اونجا ھم نمی. گردم آتن برمیدارم و  برمی . رم یھ کشور دیگھ می. مونم اصال
 .”رم آمریکا پیش ھرمز می

پس از چند دقیقھ راحت و سبک بھ خوابی عمیق . با این فکر و خیال خوابید
اش چنان خستھ بودند کھ گویی  تن و روان. خواب نبود بیھوشی بود. فرو رفت

 .ه فرصت کرده بود بخوابدپس از چند روز کار سخت و طاقت فرسا تاز
ھایش را با دست مالید و  پلک. با صدای آرام عزیزجون از خواب بیدار شد

 .اطراف را نگاه کرد
 ”ساعت چنده؟”
قدر معصوم و راحت خوابیده  این. از نُھ گذشتھ، معلومھ خیلی خستھ بودی”

 ”.بیا صبحونھ بخور دخترم. چای دم کردم. ام نیومد بیدارت کنم بودی کھ دل
 .عزیزجون این جملھ را گفت و بھ طرف در رفت

 .”دستتون درد نکنھ”
کرد نگاھی بھ  پرستو از جا بلند شد و درحالی کھ رختخواب را مرتب می

شب قبل . تازه متوجھ شد کھ شب را در اتاق علی خوابیده است. اطراف کرد
ھنوز پوسترھا . اتاق دست نخورده بود. چنان آشفتھ بود کھ متوجھ نشده بود

ای  ای برھنھ در حال فرار از دھکده دختربچھ. پوستر جنگ ویتنام. ھمانجا بودند
ھای آمریکایی بمباران شده، و سرباز آمریکایی با سالح او  افکن کھ توسط بمب

در طرف . پوستری کھ سمبل شقاوت و پلیدی جنگ ویتنام بود. را نشانھ رفتھ بود
پوستری کھ آشنا بود و خودش در . ه بوددیگر اتاق پوستر نیمایوشیج چسبانده شد

سوختند، بھ او ھدیھ کرده  اش می روزھایی کھ در سودای عشق او تن و روان
در سمت راست پوستر با خط زیبایی شعری نوشتھ شده بود کھ آن را خیلی . بود

اش بھ پوستر خیره ماند و بی اراده شعر را کھ ھنوز پس از  نگاه. دوست داست
 :حفظ بود با خود زمزمھ کرد ھا از گذشت سال

 تو را من چشم در راھم، شباھنگام”
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 ھا رنگِ سیاھی سایھ” تالجن”گیرند در شاخ  کھ می
 وزان دل خستگانت راست اندوھی فراھم

 .تو را من چشم در راھم
 ھا چون مرده ماران خفتگانند شباھنگام در آندم کھ برجا دره

 سرو کوھی دامدر آن نوبت کھ بندد دست نیلوفر بھ پای 
 گرم یاد آوری یا نھ،

 .کاھم من از یادت نمی
 .”تو را من چشم در راھم

برای دخترش . خودش ھم نفھمید چرا و بخاطر کی آن شعر را زمزمھ کرد
چند لحظھ بھ عکس و شعر خیره ماند . بود، یا برای علی و یا شاید برای ھر دو

ھمھ چیز . از نظر گذراند دار و بعد ھمھ چیز را با دقت و وسواس یک زن خانھ
با . رنگ و بویی کھ برایش آشنا و مأنوس بودند. رنگ و بوی علی داشت

ی نازکی  ھا، کھ الیھ دستمال کوچکی کھ در کنار پنجره بود، پوسترھا و عکس
. ھمھ چیز را مرتب کرد. ھا نشستھ بود را پاک کرد از گرد و غبار روی آن

. نظامی او کھ در کمد آویزان بود، افتادھای ورزشی و اورکت  اش بھ کفش چشم
ھای زیر علی تا شده روی قفسھ چیده شده  ھا و لباس در قسمت باالی کمد پیراھن

ھمھ چیز را با آرامش و بدون کوچکترین ناراحتی و بغض . اتاق علی بود. بودند
ً ناراحت نشد. نگاه کرد زد کھ چندبار آن را خوانده بود  کتابی را ورق می. اصال

پنجره . ھای آن دیگر تأثیر چندانی بر روان و احساس او نداشت بار معنی واژه و
 .را کمی باز کرد و از اتاق بیرون رفت

صبحانھ را با . شاگرد آقاجون کلیدھا را با خرید روزانھ و نان گرم آورده بود
عزیزجون ھر روز صبح زود از . عزیزجون کھ منتظر او مانده بود، خورد

کرد و منتظر آقاجون  خواند و چای را دم می نماز می. شد خواب بیدار می
داد و دوباره روی مبل  ای رادیو گوش می بعد از رفتن آقاجون چند دقیقھ. ماند می
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زد کھ با  آن روز صبح نیز روی مبل ُچرت می. زد کشید و ُچرتی می دراز می
و  عزیزجون موقع صرف صبحانھ این پا. صدای زنگ در از خواب بیدار شد

کرد؛ مثل این کھ قصد داشت موضوعی را از او بپرسد،ولی جرأت  آن پا می
. ترسید تحمل شنیدن واقعیت را از زبان آن زن نداشتھ باشد یا شاید می. کرد نمی

 :ھا را آورد و گفت کلید. عادت داشت. ترجیح داد سکوت کند
علی . مونجا ب چند روز این. ات دارم آقاجون سفارش کرده کھ امروز ھم نگھ”

ً زنگ می  .”شھ خوشحال می. تونیم با دخترک حرف بزنیم می. زنھ امروز حتما
اش را  زد کھ شاید آخرین باری باشد کھ عروس حدس می. پیرزن نگران بود

اش برای  خواست او را سیر ببیند کھ چھره و خطوط صورت اش می دل. بیند می
. برود و دیگر برنگرددترسید کھ  از این می. ھمیشھ در خاطرش نقش بندد

توانست  اش بود و یا این کھ آقاجون چیزھایی بھ او گفتھ بود؟ پرستو نمی احساس
از سر دلجویی . کرد دید و حس می نگرانی آن زن دلسوز و مھربان را می. بفھمد

 :درآمد و گفت
 .”بھ پدرم قول دادم، دخترا ھم منتظرم ھستن. یام وقت بسیاره بازم می”

از شب پیش بعد از گفت و گو . اش ھوای مادرش را کرده بود دروغ گفت دل
اش افتاده  با آقاجون و پیشنھادش فکر و اشتیاق دیدن مادر چون خوره بھ جان

عطش دیدن زنی را داشت کھ فکر گرفتار . رفت خواست برود و باید می می. بود
از آن اش کرده بود و با تمام وجود تالش داشت تا  شدن بھ سرنوشت او بیچاره

بھ پدر زنگ زد و علیرغم مخالفت و اصرارش بھ او اطالع داد کھ با . بگریزد
موقع خداحافظی عزیزجون چندبار او را بوسید و . گردد آژانس بھ خانھ برمی

 .اش رفت و از او قول گرفت کھ ھرچھ زودتر برگردد قربان صدقھ
یک بار دیگر ترجیح داد پیاده برود کھ . آپارتمان چند خیابان باالتر بود

. سالنھ سالنھ راه افتاد. اش را ببیند عشق و عاشقیھای دوران  ھا و خیابان کوچھ
اش را محکم گرفتھ بود و دست  با یک دست کیف. ھوا ھنوز گرم نشده بود
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فشرد، در جیب مانتویش فرو کرده  کھ کلیدھا را در مشت می دیگرش را در حالی
بار با مردی کھ امروز  کھ برای اولین خانھ کوچکی. رفت بھ طرف خانھ می. بود

برای خالصی از او دخترش را در کشوری غریب رھا کرده بود و ھزاران 
اش را با اشتیاق و تمنا  فرسنگ راه آمده بود، نرد عشق باختھ بود و تن و احساس

. جایی کھ روزی خانھ امیدش بود. بھ او تسلیم و جسم و جان اشان یکی شده بود
بار  جایی کھ اولین. اش در آنجا بازی کرده بود بار با جگرگوشھ جایی کھ اولین

. چھره زشت خشونت خانگی و درد کشنده کتک خوردن را دیده و چشیده بود
جایی کھ در آنجا شاھد ترک برداشتن ُبرج بلند آرزوھایش و گریستن و شکستن 

 .ای بود ی آن خانھ برای او خاطره ھر وجب و ھر گوشھ. مردش بود
بدون . را در قفل در ورودی ساختمان پیچاند و از پلھ ھا باال رفت کلید
. خانھ خالی بود. ای مکث با کلید دیگر در آپارتمان را باز کرد و داخل شد لحظھ

آشپزخانھ ھم . از جعبھ سیاه خبری نبود. ھیچ چیز در آن نبود. تھی. خالی خالی
ھوی زندگی از آنجا ھا بود کھ نشاط و ھیا گویی سال. خالی و بی روح بود

. رسید اش می ھای خودش بود کھ بھ گوش تنھا صدای خشک قدم. گریختھ بود
بوی . داد بوی عشق نمی. ولی روح نداشت. زد برق می. ھمھ جا تمیز و ُرفتھ بود

بھ طرف . داد اش را آزار می داد، تنھا بوی تند رنگ تازه بود کھ مشام رنگ می
باز کرد با این امید کھ شاید ھُرش ھوای تازه  پنجره آشپزخانھ رفت و پنجره را

ای را  چھار دیواری خالی ھیچ خاطره. ای از نشاط زندگی را با خود بیاورد بارقھ
ھا  ھا با آن آنان کھ خاطره. ھمھ چیز بھ گذشتھ تعلق داشت. در ذھن او زنده نکرد

ھ چیز عشق است کھ بھ ھم. دیگر عاشق نبود. کرد، آنجا نبودند معنا پیدا می
از اتومبیل ژیان کھنھ خبری . از پنجره خیابان را نگاه کرد. بخشد رنگ و بو می

. کف آشپزخانھ نشست و زار زد. ای پارک شده بود جای آن پژو سبز تیره. نبود
خواست عقده  شاید برای دخترش و یا شاید می. دانست برای چھ؟ خودش ھم نمی

. نیم ساعت در ھمان حالت نشست. دانست تنھا خودش می. اش را خالی کند دل
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  .اش را شُست و کمی آب خورد و از خانھ خارج شد بعد از نیم ساعت صورت
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 دیدار با مادر

دانست کھ  مصطفی خوب می. اصرار پرستو ھم کارگر نبود. پدر مخالف بود
تواند تأثیر بسیار نامطلوبی بر زندگی و آینده او داشتھ  دیدار او با مادرش می

توانست بھ آن زن  چطور می. نداشت ھمھ چیز را بھ پرستو بگوید جرأت. باشد
مضطرب و عصیانگر حالی کند کھ مادرش دیگر آن زنی نیست کھ با 

توانست بھ او بفھماند  چطور می. کرد اش زندگی می ھای مالی او و برادران کمک
ھای رنگ و وارنگ است و تعداد  کھ مادرش ھمکار نیروھای انتظامی و گشت

مگر جرأت داشت بھ پرستو بگوید کھ مادرش از . ی نوچھ و امربر داردزیاد
ھرچیز کھ نشانی از شادی و زندگی دارد متنفر است و کینھ و خشم خود را در 

ترسید کھ  می. کند پوشش دین و تعصب در دینداری بر سر خلق خدا خالی می
بدگویی از مادرش ھای او را  اگر ھمھ چیز را برای او تعریف کند، پرستو گفتھ

پرستو سمج بود و دست . بداند و از او روگردان شود و بھ سمت مادر بگریزد
حال کھ خود دور از دخترش . اش افتاده بود عطش دیدن مادر بھ جان. بردار نبود

دانست، بنابراین  مادر را مقصر نمی. فھمید بود، رنج و فراق مادر را خوب می
آن زِن تنھا و تلخ برای او مادر بود نھ چیز . دیگر ھیچ چیز برایش مھم نبود

کرد برایش اھمیت  کرد و با چھ کسانی ھمکاری می این کھ او چکار می. دیگری
ھای پدر کھ  و کتک  ھای دوران کودکی در ذھن و خاطر او تنھا محبت. نداشت

خواست او را مجبور کند کھ بھ ازدواج دوباره او رضایت دھد، نقش بستھ  می
مادر و ستمی را کھ او تحمل کرده   و در سیمای مادر تنھا و تنھا محبتپرست. بود

دو روز بود کھ . دید، چیزی کھ مصطفی از دیدن و درک آن عاجز بود بود می
روز اول . خواست زد و آدرس و یا شماره تلفن مادر را از او می بھ پدر زار می

کرد و باالخره  مخالفت کرد، ولی وقتی اصرار و زاری پرستو را دید، قبول
 .شماره تلفن آمنھ را بھ او داد

زنی کھ . ھای ظھر بود کھ گوشی را برداشت و شماره مادر را گرفت طرف
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دختر جوانی بود کھ با . از آن طرف سیم گوشی را برداشتھ بود، مادر نبود
 :صدایی گرفتھ پرسید

 ”بلھ بفرمایید با کی کار داشتید؟”
 ”ام پرستو، مادر اونجاست؟ من”

 :ای بود، بالفاصلھ جواب داد دختر جوان کھ گویا منشی اداره
 .”جا نیست خواھر اشتباه گرفتید، مادر شما این”

بعد از اصرار پرستو و معرفی خودش، دختر جوان از او خواست چند لحظھ 
 .منتظر بماند

 .”بفرمائید”
را اش آمرانھ و محکم بود، ولی پرستو آن  لحن. صدای مادر تغییر کرده بود

. اش شیر خورده بود آھنگ صدا، صدای ھمان زنی بود کھ از پستان. شناخت
ھمان صدایی بود کھ بارھا او را دخترم؛ عزیزم صدا کرده بود، اگر چھ خشک 

ھمان صدایی بود کھ بارھا در زمانی کھ کودکی خردسال بیش . و کشدار بود
مگر . ده بودنبود، او حرف زده بود و وجودش را سرشار از شادی و شعف کر

 .توانست فراموش کند می
 :مادر با ھمان لحن خشک و بی احساس پرسید

 ”زنی؟ شماره تلقن منو از کجا گرفتی؟ از کجا زنگ می”
 .”جا از تھرون از این”
 ”چکار داری؟ برای چی برگشتی؟”
 .”خوام ببینمت ام برات تنگ شده، می مادر دل”
بھ فکر من نبودی؟ ببین دختر من ات برام تنگ شد؟ تا حاال  چطور حاال دل”

حاال برگشتی و . کار دارم چند سالھ کھ رفتی و پشت سرتو ھم نگاه نکردی
ً  گی دلم برات تنگ شده، خوب حاال ھم زنگ نمی می  .”زدی مثل قبال
تونم بیام  می. بھ خدا تمام این مدت بھ فکر شما بودم. طوری نیست نھ مادر این”
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ام  من. ات اتو بدی میام پیش اجازه بدی و آدرس خونھاگھ . ببینمت؟ من دختر شمام
 .”پرستو دخترت

حاال با من چکار داری؟ . ھاست کھ سراغی از من نگرفتی ببین دختر، مدت”
 .”ات برو پیش ھمون شوھر ضد انقالب. خوب برو پیش پدرت

جنس خودش را خوب . سمج و سخت. پرستو از جنس ھمان زن بود
 .کوبید تا ترک بردارد دیوار سخت احساس او می باید با سر بھ. شناخت می
دم  قول می. فقط چند لحظھ. ام برات تنگ شده دل. مادر تورو خدا شروع نکن”

 .”رم زود می. مزاحم نباشم
پرستو آخرین تیر را از ترکش بیرون کشید و قلب او . مادر سکوت کرده بود

 :را نشانھ گرفت
کردی و براش  کھ موھاشو شونھ میای  ھمون دختر بچھ. ام دخترت مادر من”

 .”خوام باھات حرف بزنم می. گفتی قصھ می
 .”ولی حاال کھ اصرار داری، فقط چند لحظھ. من حرفی برای گفتن ندارم”

 .تیرش بھ ھدف خورده بود
 .”اگھ آدرس بدی، غروب میام”
 .”ات فرستم دنبال الزم نیست، می”
 .”خونھ بابا ھستم. خوای آدرس بدم می”
فرستم  باش می غروب آماده. اش کجاست دونم خونھ می. الزم نیستنھ ”

 .”ات دنبال
 .جملھ آخر را گفت و گوشی را گذاشت

روح مادر  جمالت خشک و بی. شادی و دلتنگی را در یک لحظھ احساس کرد
دوباره خود را ھمان . اش کرد اش خوشحال آزارش داد، ولی  نرمش آخرین جملھ

کرد کھ راننده او را  شنبھ بعدازظھر خود را آماده می پنجای دید کھ ھر  دختر بچھ
آخرین بار کھ با مادر صحبت . زد اش شور می دل. برد قم برای دیدن مادر می
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تنھا یک جملھ . مادر نخواست او را ببیند. اش بھ آتن بود کرده بود، قبل از رفتن
 :گفتھ بود

دست اون،  ات و دادی حاال کھ طرف اون مردک را گرفتی و زندگی”
 .”برو پی کارت. خواد از من خداحافظی کنی نمی

پرستو در آن روز فکر کرد کھ مادر برزخی را کھ او در آن گرفتار شده بود، 
ھمھ . ی او و برادرش با پدرشان است تنھا معیار قضاوت مادر رابطھ. فھمد نمی

در سیستم جایگاه مستقلی  ھا معنا و  بچھ. برید کرد و می چیز را با آن گز می
اش نسبت بھ مصطفی بود کھ بر ذھن و  تنھا خشم و نفرت. احساسات او نداشتند

ولی پرستو چنین احساسی . کرد و نھ َمحبت مادر فرزندی فکر او حکمرانی می
ً  گرچھ مادر بعد از ازدواج. نداشت اش با علی؛ او را از خود راند و تقریبا

ھای او در طی این  از بھ محبتطردش کرد، ولی خالء ناشی از عشق مادر و نی
حال بار دیگر، چون . سایید ای احساس جوان او را می چند سال چون ُخره

سریھایش او را پذیرفتھ و در  گذشتھ، حس کرد کھ مادر علیرغم تمام سخت
چند سال از . خوشحال بود، ولی مضطرب. اش را بھ روی او گشوده است خانھ

ً  حرف. ھا گذشتھ بود آخرین دیدار آن ھای پدر در مورد مادرش رازناک و بعضا
ھایش چنان سربستھ و حساب  گفتھ. زد پدر صریح حرف نمی. آور بودند ترس

ھای پدر ترس دیده  در گفتھ. شده بودند کھ پرستو متوجھ ترس او از آمنھ شده بود
در گذشتھ ھروقت پدر از آمنھ . شد نھ تنفر و خشم ناشی از جدایی و طالق می

ھا را بدون کمترین  برد و مشکالت بچھ بی پروا نام او را می زد، حرف می
ً سرزنش ای بھ گردن او می واھمھ ولی حاال جرأت . کرد اش می انداخت و بعضا

ترس در گفتھ ھایش موج . کرد کھ کوچکترین کالمی در باره او بگوید نمی
. ه بوداکراه پدر را متوجھ شد. از مالقات پرستو با مادرش واھمھ داشت. زد می

اشان نداشت، بلکھ وحشت او از  ھا و طالق ھشدارھای پدر ربطی بھ اختالف آن
این موضوع ذھن . ترسید جنس دیگری بود، کھ حتی از بھ زبان آوردن آن می



 303 

تصمیم گرفت در مالقات با مادر کمی . پرستو را کمی بھ خود مشغول کرده بود
با خود گفت، ھرچی ھست و کھ بارھا در دل  جانب احتیاط را بگیرد، ضمن این

 .ھرکی ھست، باز مادر من است
اش را سشوار کشید و لباس  چون روزھای نوجوانی حمام رفت، موھای سیاه

ھای مادرش در  یاد حرف. خواست کمی آرایش کند، ترسید. مرتبی پوشید
تظاھرات زنان در روزھای بعد از انقالب افتاد کھ ھمھ زنھایی را کھ آرایش 

چند بار لباس خود را در . منصرف شد. رتی و طاغوتی دانستھ بودکردند، ق می
روسری خود را . ترین پیراھنی را کھ ھمراه داشت، پوشید ساده. آینھ نگاه کرد

مانتوی بلندش را بھ تن کرد و . محکم گره زد و آن را تا باالی ابروھا پایین کشید
. نگ در را شنیددراز کشیده بود کھ صدای ز. روی تخت نشست و منتظر ماند

اتومبیل پاترول سیاه رنگی در . از جا برخاست و از بالکن خیابان را نگاه کرد
مردی با قامتی متوسط و ریشی توپی در جلوی در . جلو خانھ پارک شده بود

اش را ھمراه با کیسھ پالستیکی شال سیاه رنگی کھ برای  کیف. خانھ ایستاده بود
آرزو در ھال ایستاده بود و . ھا پایین رفت مادر خریده بود برداشت و از پلھ

تا آن روز سابقھ نداشت کھ . ترسیده بودند در را باز کنند. دخترھا در کنار او
دانستند کھ  ھمھ می. پاترول سیاه رنگی از آن نوع در مقابل خانھ اشان پارک کند

ید و پرستو دخترھا را بوس. ھای معمولی نیستند ھا آدم مالکین این نوع اتومبیل
طبق عادتی کھ در آتن از آنتی یاد گرفتھ بود، آرزو را بغل گرفت و خداحافظی 

کھ سرش  مردی کھ در بیرون در ایستاده بود در حالی. کرد و از خانھ خارج شد
ترین حرفی در عقب ماشین را باز  مؤدبانھ سالم کرد و بدون کوچک. پایین بود

تمام مسیر راه ساکت بود و  راننده در. پرستو بدون معطلی سوار شد. کرد
راننده در رساندن . پاترول سیاه از چند خیابان شلوغ گذشت. ای حرف نزد کلمھ

. چھره شھر عوض شده بود. داد ای از خود نشان نمی مسافر خود بھ مقصد عجلھ
پرستو از پشت شیشھ سیاه پنجره . پس از مدتی وارد منطقھ دیگری از تھران شد
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مسیر اتومبیل مناطق تمیز باالی . کرد نوساز را تماشا میھای  اتومبیل ساختمان
جایی بود کھ در طی . آنجا تھران دیگری بود. ھای لوکس بود شھر با ساختمان

. ھای سرسبز گذشتھ بیرون آمده بود ھمان چند سال چون قارچ از زمین
ل ھا تا چند سا ھای بلند کھ ھیچ یک از آن ھای ویالیی و برج ای از خانھ مجموعھ

یا شاید پرستو فرصت نیافتھ بود کھ بھ آن مناطق سرک . پیش وجود نداشتند
ھا آسودگی خاطر ھر  ھا تمیز و ُرفتھ و آسفالت نو و سیاه آن خیابان. بکشد
روھا درختان جوان و سرسبزی، کھ  پیاده  در کنار جدول. داد ای را نوید می راننده

در آنجا . کردند د، خودنمایی میگذر ھا می معلوم بود تنھا چند سال از عمر آن
محو تماشا بود و بی توجھ بھ . اثری از دود گازوئیل و ازدحام ترافیک نبود

در یک لحظھ وقتی سرش را برگرداند، متوجھ شد کھ راننده از آینھ جلو . راننده
خواست بھ  گویا حرکات اسیری را زیر نظر داشت، کھ می. کند او را نگاه می
شاید محو تماشای صورت و چشمان زیبای پرستو شده بود  و یا. مقصد برساند

راننده کھ غافلگیر . ای بھ مناظر اطراف خیره شده بود کھ فارغ از ھر دغدغھ
 :پرستو مؤدبانھ پرسید. شده بود، کمی دستپاچھ شد

 ”ببخشید خیلی مونده؟”
 .”رسیم نھ، اآلن می”

مگر . ''اش زنگ میز ھای پدر در گوش گفتھ. زد و کنجکاو بود اش شور می دل
 ''مادر چکاره است کھ چنین ماشینی با راننده دنبال او فرستاده؟

ای فکر کرد شاید مادر با مردی کھ از پدر پولدارتر است ازدواج  برای لحظھ
 .اش گرفت کرده، ولی بالفاصلھ از فکر خودش خنده

ً اشاره می” عبوس  تحریک شد کھ از آن مرد. کرد اگر این جور بود، پدر حتما
پایید، بپرسد کھ او چکاره مادر  کھ تا چند لحظھ پیش، با چشمان ھیزاش او را می

قدر  مادرش آن. مطمئن بود کھ آن اتومبیل مال مادر نیست. جرأت نکرد. است
تحصیالت . پولدار نبود کھ بتواند چنین ماشین گران قیمتی با راننده داشتھ باشد
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تنھا . ی با راننده در اختیار او بگذارنددانشگاھی ھم کھ نداشت کھ ماشین دولت
سکوت سنگین و فضای سرد و . اش ھشدار داد امکان ھمان است کھ پدر درباره

. منجمدی کھ راننده اخمو بوجود آورده بود راه ھرگونھ گفت و گویی را بستھ بود
دندان روی جگر . رسیم راننده گفتھ بود کھ اآلن می. ترجیح داد کھ ساکت باشد

 .و منتظر ماند و خود را با ُزل زدن بھ مناظر اطراف سرگرم کردگذاشت 
پیاده . راننده اتومبیل را در مقابل در ورودی یک مجتمع مسکونی متوقف کرد

در مقابل خود مجتمع . پرستو از پاترول پیاده شد. شد و در اتومبیل را باز کرد
ر گوشھ سمت د. نوسازی کھ دیواری بلند آجری آن را احاطھ کرده بود، دید

ای نشستھ بود کھ با اشاره راننده در را  راست در بزرگ فلزی نگھبانی در دکھ
راننده مؤدبانھ شماره ساختمان و آپارتمان مادر را بھ پرستو گفت و . باز کرد

 .خداحافظی کرد و رفت
ی بلندش کھ   ھای آبی و فواره حوضی بزرگ با کاشی. پرستو وارد محوطھ شد

اطراف حوض را چمنی . اش را جلب کرد درست شده بود، توجھ ای در باالی تپھ
ای بزرگ را  سبز پوشانده بود کھ با شیبی کم پایین آمده بود و در انتھا دایره

خاک سرخ و . کاری شده بود دور چمن بھ عرض یک متر گل. تشکیل داده بود
یت داد کھ باغبان مخصوصی مسئول ھا نشان می بیل خورده باغچھ و شادابی گل

در چھار گوشھ حیاط و در فاصلھ دو . اداره فضای سبز محوطھ را بعھده دارد
ھای فلزی کار گذاشتھ شده بودند،  متری از حصار کھ در باالی آن نرده

منظره حیاط بیشتر شبیھ محوطھ ورودی . ھای بلند بید مجنون کاشتھ بودند درخت
در آن لحظھ پرستو با خود . ودای بھ نام آشیل بود کھ در آتن دیده ب پنج ستاره  ھتل

بھ طرف ''. ساکنین اینجا باید افراد سرشناس و یا پولداری باشند''فکر کرد 
ای  ای شیشھ ی در ورودی اسامی ساکنین در محفظھ در گوشھ. ساختمان رفت
آن را پیدا نکرد، ولی راننده بھ . با چشم دنبال اسم مادرش گشت. نوشتھ شده بود

پس از . دگمھ زنگ در را فشار داد. چھارم پالک ھیجده استی  او گفتھ بود طبقھ
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 :چند لحظھ کسی از پشت آیفون پاسخ داد
 .”بلھ”
 .”ام پرستو من”

ھای بزرگ و برق  راھرو کھ با موزائیک. وارد ساختمان شد. در باز شد
روسری . مادر در مقابل در بود. شد انداختھ فرش شده بود بھ آسانسور ختم می

گویا تازه از خاکسپاری . داشت و لباس بلندش سر تا پا مشکی بودسیاھی بر سر 
عینک ذربینی مستطیل شکلی با قابی سیاه چشمان او را . عزیزی برگشتھ بود

چشمانی کھ روزگاری بھ زیبایی چشمان پرستو بودند و اینک گود . پوشانده بود
مادر پیر . شتندای از درشتی و زیبایی گذشتھ را دا رفتھ بودند، گرچھ ھنوز بارقھ

چون گذشتھ الغر و . ھایش برجستھ اش استخوانی بود و گونھ چھره. شده بود
آنچھ در . چند سال بود کھ یکدیگر را ندیده بودند. ھر دو دستپاچھ شدند. تکیده بود

. آن لحظھ اتفاق افتاد، تنھا غلیانی از احساسات واقعی بین مادری و دخترش بود
مادر در ابتدا سعی کرد . ا در آغوش مادر انداختپرستو پیش قدم شد و خود ر

ھایش  فاصلھ را حفظ کند، ولی طاقت نیاورد و دختر را در آغوش گرفت و گونھ
ای در ھمان حالت او  مادر چند لحظھ. لرزید پرستو در آغوش مادر می. را بوسید

دانست کھ این  خواست دم را غنیمت بشمارد و می گویا می. را در آغوش داشت
ھا یک لحظھ و موقعیتی استثنایی است و باید بالفاصلھ بھ حالت عادی برگردد تن

ای معین در مقابل دخترش  ی عبوس با حفظ فاصلھ و در قالب ھمان خواھر آمنھ
 :تنھا پرسید. پس از چند لحظھ بھ آرامی او را از خود دور کرد. ظاھر شود

 ”حالت چطوره؟”
ھرشب . ام برات یھ ذره شده بود دل. شما چطورین؟ فدات بشم. خوبم مادر”

 .”دیدم خوابتو می
 :مادر جوابی نداد و گفت

 .”بریم تو، اینجا خوب نیست بایستیم”



 307 

 .اش تمام نشده بود کھ خود وارد آپارتمان شد جملھ
تلفن و . وارد ھال کوچکی شدند کھ میزی ساده و دو صندلی در آن قرار داشت

وارد ھال بزرگ آپارتمان . کار مادر بود مثل این کھ اتاق. دفتری روی میز بود
نیمی از ھال را یک دست مبل کھ با . کھ شدند اوضاع طور دیگری بود

تلویزیون . ھا را پوشانده بودند، اِشغال کرده بود ای بزرگ و سفید روی آن پارچھ
در باالی تلویزیون عکس رھبران مملکت در . بزرگی روی میزی قرار داشت

شناخت،  تر عکس دیگری کھ او را نمی شده و در کمی پایینکاری  ھای منبت قاب
ھا را کنار زد و از پرستو  ی روی یکی از مبل مادر پارچھ. کردند خودنمایی می

ترین حرفی  ای گوش بھ فرمان بدون کوچک پرستو چون برده. خواست کھ بنشیند
تھ مادر بھ قالب اول خود برگش. نشست، خودش روی صندلی در مقابل او نشست

 .ترین نشانی از احساس خشک و تلخ و بدون کوچک. بود
 ”کی اومدی؟”
 .”سھ روز پیش”
 ”بعد از سھ روز بھ من زنگ زدی؟”

 :پرستو با صدایی آرام جواب داد
 .”شماره تلفن شما را نداشتم”
 ”حاال چطوری زنگ زدی؟”
 .”از پدر گرفتم”
. از من نگرفتی سھ چھار سالھ رفتی و خبری. تونستی از اول ھم بپرسی می”

. ای اش شور بزنھ؟ نھ تلفنی، نھ نامھ اش؟ نگفتی مادری دارم شاید دل این رسمھ
 ”حاال اومدی سالم، سالم کھ چی؟

 :صدای پرستو تغییر کرد و گفت
شما  وقت نخواستید کھ من بھ ولی شما ھیچ. مادر من ھمیشھ بھ فکر شما بودم”

ار از داداش خواستم کھ برای حتی موقعی کھ خواستم برم، چند ب. زنگ بزنم
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 .”خداحافظی بیام دیدن شما، ولی شما قبول نکردید
 :مادر با تُرشرویی جواب داد

 .”تونستی خواستی بیایی می اگھ می”
رحمی مادر کمی برآشفتھ شده بود با صدایی مرتعش جواب  پرستو کھ از بی

 :داد
ید دوستتون دارم، مادرم ھست. مادر من نیومدم کھ حدیث کھنھ براتون بخونم''

 ''.اومدم دیدنتون
خواست بھ مادر اجازه دھد کھ باز حکایت تلخ گذشتھ را از سر  پرستو نمی

ای سکوت  لحظھ. مادر جوابی نداد. اش را بپرسد آمده او را ببیند و احوال. گیرد
پرستو از فرصت استفاده کرد و شال سیاه بلندی را کھ برای مادر . برقرار شد

 :ز کیسھ پالستیکی بیرون آورد و در مقابل او گرفت و گفتآورده بود، ا
 .”امیدوارم خوشتون بیاد. پشمھ خالصھ. اینو برای شما گرفتم”

 :مادر نگاھی سرسری بھ شال کرد، آن را گرفت و گفت
 .”ھا؛ بافت خود ایران، با جنس بھتر تو ایران پُره از این شال”
دونم قابل  می. براتون بگیرمخواست چیزی  ام می دونم مادر، ولی دل می”

 .”شمارو ندار
 .”تنھا اومدی”

 :پرستو نفسی بھ راحتی کشید و گفت
 .”آره”
 ”دخترت کو؟”
 .”موند پیش باباش”
 ”چرا ھمرات نیاوردیش؟”
تازه مھد کودک . پاسپورتش درست نبود. با عجلھ اومدم. نمی تونستم”
 .”ترسیدم اگھ بیارمش جاشو از دست بده. رفت می
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اش را برای مادر باز  ی دل خواست از ھمان اول سفره نمی. دروغ گفت پرستو
. کرد ھای پدر بود و احتیاط می ترسید و یا شاید ناخودآگاه تحت تأثیر گفتھ می. کند

 :مادر با ناباوری چشم بھ دھان او دوخت و گفت
شھ آدم دخترشو تو یھ کشور غریب ول کنھ و خودش ھمینطوری با  مگھ می”

 ”د؟عجلھ بیا
حس کرده بود کھ پرستو حقیقت . ولی مادر کنجکاو بود. پرستو سکوت کرد

 :گوید را نمی
چرا با عجلھ اومدی؟ مگھ اینجا چھ کار مھمی داشتی کھ باید با این عجلھ ”

 ”میومدی؟
 .”خوایم مغازه بخریم احتیاج بھ پول داریم می. رو بفروشم اومدم خونھ”
غریب ول کنھ و خودش ھمینطوری با  شھ آدم دخترشو تو یھ کشور مگھ می”

 .”عجلھ بیاد
ھارو تحویل من بدی؟ مگھ پول بابات یا اون حاجی  اومدی اینجا کھ این حرف”

 ”رو بفروشین؟ خواین خونھ کمھ کھ می
 .سعی کرد موضوع را عوض کند. رنگ از روی پرستو پرید

 ”مادر حالتون چطوره؟”
 .”ما خواستی چطور باشھ؟ بھ لطف خدا زنده می”
خدارو شکر کھ باالخر تونستید رو پای خودتون بایستید و محتاج کسی ”

از روزی کھ پام بھ تھرون رسید سعی . بینم خیلی خوشحالم کھ شمارو می. نباشید
. بھ دایی زنگ زدم کسی گوشی را برنداشت. کردم شماره تلفن شما را پیدا کنم

 .”روز تونست گیر بیارهبعد از دو . دونست گویا اول نمی. از پدر خواستم
 ”گذرنید؟ اتونو چطوری می کنی؟ زندگی تو آتن چکار می”

ی دخترش ُزل  کرد و کماکان بھ چھره این مادر بود کھ با کنجکاوی سئوال می
توانست بفھمد کھ آن زن تلخ و تکیده در آن لحظھ در پی  کس نمی ھیچ. زده بود
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ً چو. چیست و بھ چھ چیز ُزل زده است ن یک مادر سیمای دختری را آیا واقعا
کرد و یا تنھا در پی یافتن پاسخ بھ سئواالتی  ھا از او دور بوده، نگاه می کھ سال

گذشت؟ چقدر از زندگی دخترش در آتن خبر داشت؟  اش می بود کھ در ذھن
مطمئن بود کھ . دانست کھ چگونھ باید بھ سئواالت مادر جواب دھد پرستو نمی

 :دل بھ دریا زد. استاین تازه اول سین، جین 
گیرم کھ بتونم کاری دست و  یعنی زبان یونانی یاد می. خونم ھیچی درس می”

. کنھ شوھرم ھم کار می. کمی پول ھمرام بود. امون بد نیست وضع مالی. پا کنم
 .”گذره خالصھ زندگی می

ھای  کنھ؟ باز ھم مثل گذشتھ سرگرم فعالیت چند وقتھ شوھرت کار می”
 ”ضدانقالبیھ؟

ره سرکار و  صبح می. سرش تو الک خودشھ. نھ مادر کاری با کسی نداره”
 .”گرده بعدازظھر برمی

 :مادر پوزخندی زد و گفت
حاال چکار . اینجا کھ زندگی بھتره. گرده ایران خوب اگھ اینطوره چرا برنمی”
 ”کنھ؟ می
 .”کنھ تو مغازه کار می”
ً بقالی”  ”خارج شاگرد بقال بشین؟خوب این ھمھ راھو رفتید کھ تو . حتما

. پرستو انتظار داشت کھ کمی از دخترش بپرسد. ھای مادر نیشدار بود حرف
ولی . اش برای دیدن او تنگ شده باشد اش بود و باید دل ھرچھ بود او تنھا نوه

مادر سخت سر بود و با دست خود حصار ضخیمی در مقابل احساسات خود 
. کرد ھای خود احساس می ھنوز برگونھھای مادر را  گرمای بوسھ. کشیده بود

ی اول دیدارشان ھمان زنی بود کھ چند سال پیش  مادر در آن لحظھ. واقعی بودند
در آن لحظھ مادر او را با ھمان گرمی و عشق در . کرد او را مادر صدا می

ھای یک  پرسش. ولی این سئواالت متعلق بھ آن زن نبودند. آغوش گرفتھ بود
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ای مسخ شده و تلخ  دید کھ با چھره زنی را در مقابل خود می پرستو. بازجو بود
آن زن گویا . کرد با طرح سئواالت نیشدار او را تحقیر کند و بیازارد سعی می

از کی؟ از خودش؟ از دخترش و یا از زندگی؟ . خواست از کسی انتقام بگیرد می
د؟ کسی روح جدالی در جریان بو ی عبوس و تکیده و بی آیا در پس آن چھره

ھرچھ بود، رفتار او در آن لحظھ . توانست بداند پرستو ھم نمی. دانست نمی
ی  برخورد مادر بازجویی بود تا ابراز عالقھ. برخورد یک مادر با دخترش نبود

 .ھا با شور و اشتیاق بھ دیدن او آمده یک مادر بھ دختری کھ پس از سال
و یھ کشور غریب کھ نھ شھ، ت مادر چی بگم؟ کسی کھ از کشورش رونده می”

ای  فھمھ و نھ تحصیالت اونجارو داره، و از ھمھ بدتر عده زبونشونو خوب می
تونھ بکنھ؟ ھم اینکھ بتونھ نونشو در  کنی چکار می دونن، فکر می اونو سربار می

 .”بیاره، باید کالھشو بندازه باال
انی و ما ھم خودمون کلی افغ. خواد خور اضافی می خوب معلومھ، کی نون”

معلومھ کھ کسی کار خوبی بھشون . کنن جا دارن زندگی می عراقی داریم کھ این
کنن؟ انتظار داشتید  چی فکر کردین؟ فکر کردین تو خارج حلوا پخش می. ده نمی

 .”اتونو بھ زرق و برق اونجا خوش کردین فرش قرمز جلوی پاتون پھن کنن؟ دل
کند و بھ مسایل عاطفی و پرستو دوباره سعی کرد موضوع بحث را عوض 

اش عکسی از خودش و دخترش بیرون آورد و آن را  از کیف. خانوادگی بکشاند
 :در مقابل مادر گرفت و گفت

دم بھ مادر  این عکس من و دخترمھ کھ تو آتن گرفتیم بھش گفتم کھ عکسو می”
 .”خیلی ذوق کرد. شھ بزرگ، خیلی خوشحال می

پس زدن دست دختر برایش . قرار گرفتھ بودای  مادر در مقابل عمل انجام شده
اش ترکی  بار دیگر احساس مادری و اشتیاق دیدن عکس تنھا نوه. سخت بود

عکس را . اش ایجاد کرد گرچھ کوچک، در حصار سخت و ضخیم خود ساختھ
گویا . اش را جا بھ جا کرد با دست عینک. گرفت و چند لحظھ بھ آن خیره شد
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س را نگاه کند کھ شاید آثاری از خطوط چھره سعی کرد با دقت بیشتری عک
. احساسات مادر از نگاه تیز پرستو پنھان نماند. اش بیابد خودش در سیمای نوه

ای بود کھ با رفتار چند دقیقھ پیش او  حرکت بعدی مادر بگونھ. کمی امیدوار شد
ً متفاوت بود دقیقھ  مادر از جایش بلند شد و بھ آشپزخانھ رفت و بعد از چند. کامال

پرستو از جا برخاست کھ سینی را . چای و میوه آورده بود. با یک سینی برگشت
 :از دست او بگیرد

 .”گفتی خودم میآوردم چرا زحمت کشیدی مادر؟ می”
ھای چای  یکی از استکان. جواب پرستو را نداد و سینی را روی میز گذاشت

در در خلوت خود آیا ما. اش بود عکس ھنوز در دست. را جلوی پرستو گذاشت
ی آوردن چای بھ آشپزخانھ رفتھ بود، عکس را  ای کھ بھ بھانھ در چند لحظھ

ھا دوست داشت و در  ی مادر بزرگ اش را مانند ھمھ بوسیده بود؟ آیا مادر ھم نوه
دل آرزوی در آغوش گرفتن آن دخترک ملوس را کرده بود؟ شاید ھم تنھا 

د و یا بھ پرستو برگرداند؟ بار دیگر فراموش کرده بود عکس را روی میز بگذار
معنای . ترسید و نفرت داشت سکوتی کھ پرستو از آن می. سکوت حکمفرما شد

ولی . ھای مادر بود ی زخم زبان و گلھ ی شروع دوباره سکوت برای او مقدمھ
  مادر ھنوز تحت تأثیر دیدن و یا شاید بوسیدن عکس نوه. این بار اشتباه کرده بود

 .و آتش بس را قبول کرده بود و دخترش بود
 .”میوه بخور”

ای انگور از ظرف میوه برداشت و در بشقاب پرستو  یک سیب و خوشھ
 :گذاشت و ادامھ داد

ھرچی بھ این پسره سفارش . انگورھا خیلی خوب نیستن. سیب گالبھ شیرینھ”
. مونھ مث ماست می. ره اش نمی کنم کھ نذار سرت کاله بذارن بھ گوش می

خدا . ایند ھای انگور خشک و قھوه ساقھ. یاره داره می دن ور می ھش میھرچی ب
 .”دونھ چند وقت تو انبار بودن می
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 .”خورم دستت درد نکنھ مادر، می”
ترسید،  از سکوت می. رفت پرستو با احتیاط جلو می. شدند ھا آب می یخ
یی آرام و با صدا. شکست باید سکوت را می. خواست بھ مادر فرصت بدھد نمی

 .بم شروع کرد
خیلی سالم . اش خوبھ حال. قبل از این کھ بیام با داداش تلفنی حرف زدم”

ً بیام و پیش شما بمونم. رسوند  .”گفت شما تنھا اید می. اصرار کرد کھ حتما
یا شاید از . از حرف پرستو زیاد خوشش نیامد. مادر سرش را بلند کرد

اش بار  چھره. چندان مثبت نبودھرچھ بود، تأثیر گفتھ پرستو . سفارش پسرش
 :دیگر تلخ و عبوس شد و با نیشخند گفت

خواست تنھا  اگھ می. دیگھ آب از سرم گذشتھ. من تنھا نیستم. تنھا خدا تنھاست”
یار و یاور من . اونم آمریکا. کرد بره اونور دنیا زندگی کنھ نباشم، ول نمی

حاال دیگھ . دیگھ گذشتھ موندید، اون روزھایی کھ شما باید کنارم می. خداست
 .”آنقدر سرم گرمھ کھ وقت سرخاروندن ندارم

خواست مادر را مجبور بھ  اش نمی دل. ی خودش پشیمان شد پرستو از گفتھ
دانست کھ چھ برسر او رفتھ  خوب می. اش بکند کسی گذشتھ بازگویی سختی و بی
 .سترحمی رفتار کرده ا و زندگی با او با بی

. ره جونش برای شما می. داداش خیلی شمارو دوست داره. دونم مادر می”
اش  زن. کارت گرفتھ گرین. خواد پاسپورتشو درست کنھ و بیاد ایران گفت می می

گفت  می. یھ کارگاه مکانیکی باز کرده. اش الحمدهللا خوبھ بارداره وضع مالی
 .”بعدش میاد ایران. منتظره تا بچھ بھ دنیا بیاد

اش نیست کھ آدم  ولی این رسم. خوام فقط سالمتی اونو میمن . خوب الحمدهللا”
اش زنگی بھ من بزنھ؟  تونست موقع عروسی نمی. بره و پشت سرشو نگاه نکنھ

 ”یا حداقل یھ عکس ناقابل بفرستھ؟
زد و شکایت  مرتب طعنھ می. کرد مادر ول کن نبود پرستو ھرچھ سعی می
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ھا  ی درھا را بھ روی آن ھمھ کرد بھ مادر بگوید کھ خودش جرأت نمی. کرد می
خواست، شھامت داشت و ھرچھ در دل داشت بھ آن زن؛ کھ  اش می دل. بست

اش داشت و از بھ زبان آوردن  گرچھ با تمام وجود دوست. مادرش بود، بگوید
ای قدم گذاشتھ بود؛ کھ  ھا بار دیگر بھ خانھ بعد از سال. برد واژه مادر لذت می

بود، مادر صاحب آن نیست، و شاید برای زندگی دانست و مطمئن  گرچھ می
کردن در آن بھای بسیار سنگینی پرداختھ، ولی بوی عشق و َمحبت مادری را 

خواست از جا برخیزد  اش می دل. کرد در فضای خشک و منجمد آن احساس می
خواست آن دقایق  نمی. و خود را در آغوش آن زن تکیده و عبوس رھا کند

خواست مادر را ببوسد و بھ او بگوید  اش می دل. دھدشیرین را از دست 
ایکاش . دل کند اش بگذارد و بگرید و با او درد اش دارد و سر در دامن دوست

احساسی کھ . اش را بھ مادر نشان دھد توانست بدون شرم و خجالت احساس می
قیقھ شاید ھنوز زود بود و چند د. اش آن را پنھان کرده بود ھمیشھ داشتھ و در قلب

آورد کھ لب  حسی از درون بھ او فشار می. کرد زبان را تحمل می دیگر باید زخم
من ھم دخترم . بگشاید و بھ او بگوید کھ مادر سرنوشت من ھم بھتر از تو نیست

ولی . ام تا گریبانم را رھا کنم ام و بخاطر نھ گفتن این ھمھ راه را آمده را رھا کرده
کنم و قصد ندارم بقیھ  دانم و سرزنش نمی کس را مقصر نمی مادر، من ھیچ

ھا برای گفتن  خیلی حرف. زندگی را چون شما با تلخی و تاُرک دنیا سپری کنم
. ترسید می، دانست کیست نمی. مادر معمایی بود. داشت، ولی شھامت نداشت

 :کمی مکث کرد، نیم خیز شد و گفت. تصمیم گرفت برود
تھ بودید چند لحظھ، شاید کار داشتھ گف. مادر اگھ اجازه بدید مرخص بشم”

 .”باشید
مادر یکھ خورد و بالفاصلھ در حالیکھ شال را با یک دست بطرف پرستو 

 :دراز کرده بود، گفت
 ”و بدی و بری؟ کجا؟ ھمین، اومدی کھ این شال”
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 :و با تحکم ادامھ داد
خوای  خوای بری؟ می کجا می. ری ھر وقت گفتم می. ری بشین، ھیچ جا نمی”

ً لباس بری زیر دست اون زنکھ ھاشو بشوری؟ بشین  ھای بچھ ی سلیطھ و حتما
 .”ھا ناامنھ شبھ خیابون. شام درست کردم

زد و  خشک و آمرانھ حرف می. کرد مادر مثل یک فرمانده امر و نھی می
پرستو تا آن روز حتی در . حضور و نظر پرستو برایش کمترین اھمیتی نداشت

مادرش . نداشت کھ مادر با چنین تشری با او حرف زده باشددوران کودکی، بیاد 
ھیچ َمحبت و احساسی در صدای او احساس . زد اش حرف می با او مثل گماشتھ

خواست او بماند کھ  گویا احساسات او برایش اھمیت نداشت و تنھا می. کرد نمی
انست بدون مخالفتی برجای خود نشست ولی نتو. بتواند با زخم زبان آزارش دھد

خواست بیشتر از این تحقیر  نمی. دختر ھمان زن بود. احساس خود را کنترل کند
 :بغض کرده لب گشود و گفت. شود
ام  ات گذاشتم داری سرزنش ای کھ پا تو خونھ برای چی بشینم؟ از دقیقھ”
برات . ام نپرسیدی یک کلمھ از حال. کھ با یھ ُمجرم روبرو شدی مثل این. کنی می

اگھ در . اتو بیرسی؟ مثل این کھ خونھ یھ غریبھ اومدم اگھ حال نوهمعصیت داره 
 .”کرد زدم، بیشتر ازم سئوال می رو می خونھ ھمسایھ

ھایش را پاک  ی روسری اشک با گوشھ. پرستو اشک در چشمانش جمع شد
 :کرد و ادامھ داد

د؟ ام خواستھ کھ شما تنھا باشی بازی و دل کنی رفتم خارج دنبال قرطی فکر می”
ھیچ فکر کردید کھ شاید زندگی من بدتر از شماست؟ گناه من چیھ کھ شما و پدر 

من و داداش چھ گناھی . جنگ و دعوا داشتید و آخرش ھم اونطوری شد کھ شد
حاال ھم باید با . کردیم؟ اونور بودیم اونطوری بود، پیش شما بودیم یھ طور دیگھ

. دونم ام می من. کار بدی کردپدر . زخم زبون شما قصاص جرم نکرده رو بدیم
اتون از ما پرسیدید کھ ما چھ بدبختی کشیدیم؟ دو ھفتھ از  وقت یکی ولی ھیچ
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. کردم کھ بیام شمارو ببینم دوختم و روزشماری می پنجره چشم بھ خیابون می
ام اومدی، نھ  نھ عروسی. شم بعدش ھم ازدواج کردم، فکر کردم خالص می

تقصیر من چیھ؟ این گلھ و . حاال ھم اینطوری ام بودی و موقع زایمان پیش
و نیومدم کھ یھ شال  من این ھمھ راه. سرکوفت زدن شما یھ روز باید تموم بشھ

اونوقت شما با من . اومدم کھ شمارو ببینم و باھاتون درد دل کنم. بدم و برم
زبون شمارو  اش اینھ کھ دیگھ زخم حداقل. بھتره برم. کنید اینطوری رفتار می

 .”شنوم مین
 :لرزید بار دیگر از برخاست کھ مادر دوباره گفت پرستو در حالی کھ می

 .”بشین”
باالخره مادر ھم . پرستو گفت و مادر گفت. اشان باال گرفت بحث و مجادلھ

نقاب خشک خود ساختھ را بیشتر نتوانست نگاه دارد و احساس واقعی خود را 
اش را چند سال بر  ا کھ سنگینی کشندهای ر  اش باز شد و عقده درد دل. بروز داد

. ھای تنھایی خود از شب. گفت و گفت. کرد گشود و گفت قلب خود احساس می
. ی زن برادرھا و پناه آوردن بھ حرم حضرت معصومھ گفت از ُکلفتی در خانھ

مادر برای پرستو . ھای مادر سر باز کردند ھا سکوت و خفت عقده بعد از سال
چطور . راھھا پس از طالق از پدرش بھ رویش بستھ شدی  گفت کھ چطور ھمھ

اش بھ  ای نداشت جز این کھ برخالف میل اش حرام شد و چاره زندگی و جوانی
ھا را  ی شادی زن حاجی روضھ خوانی رو بیاورد و مجلس عزا و سفره

پرستو بیاد داشت کھ مادر تا قبل از طالق چندان پایبند فرایض دینی . بچرخاند
خواند و حتی چادر را بخاطر ترس از  ز را یک روز در میان مینما. نبود

اش بھ  لرزید و گریھ گفت و می مادر می. کرد برادرھا و پدر با اکراه بھ سر می
ھق ھق آرامی، محجوب و سرکوب شده تبدیل شد و با اشک و نالھ و حسرت 
ایی برای دخترش گفت کھ چگونھ بخاطر انتقام از زندگی و خالصی از دست تنھ

و در آنجا . الھی رو آورد اش بھ گروه زنان حزب ھا و خشم درونی و فراق بچھ
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بود کھ بعدھا بعنوان خواھر آمنھ عزت و احترامی پیدا کرد و مسئولیت بخش 
مادر برای پرستو گفت کھ مجبور شد تا . زیادی از گشت زنان را بھ او سپردند

سر و سامانی بگیرد، کھ آن  اش بھ عقد یک سردار شیمیایی در بیاید کھ زندگی
ھم دوام چندانی نداشت و سردار بر اثر جراحات ناشی از گاز شیمیایی درگذشت 

 .اگرچھ ھم خودش راحت شد و ھم او را از کلفتی خالص کرد. و او تنھا ماند
از کار خود . ھا بود کھ از زندگی خشک و خشن خود خستھ شده بود مادر مدت

اذیت و آزار دختران . کشید اش می ھای قفس طالیی میلھکشید و ناخن بھ  زجر می
بازگشتن از راھی کھ در آن قدم . ای نداشت داد، ولی چاره اش می جوان عذاب

سر بر دامن دخترش . گذاشتھ بود بھ معنای تن دادن دوباره بھ فقر و خفت بود
پرستو موھای مادر را نوازش کرد و بھ او فرصت داد کھ . گذاشت و گریست

نوازشی کھ خود بارھا بھ آن . اش راه طبیعی خود را پیدا کند ج اندوه و اشکمو
ی مادر جگرش را بھ  اندوه و نالھ. محتاج شده بود و کسی بھ فریادش نرسیده بود

ھا را  کھ روزی شاید دخترک ھم ھمان پرسش یاد دخترش و این. درد آورده بود
: از خود پرسید. فگی کرداحساس خ. اش را بند آورده بود از او بکند، نفس

 ”کنم؟ چکار می”
گریست و دیگری دلداری  گفت و می یکی می. مدتی در ھمان حالت بودند

ھایش و اینکھ برای طالق آمده است،  پرستو از علی و اعتیادش و کتک. داد می
ھایی کھ بر او گذشتھ بود و از شستن  اش و مصیبت مادر از زندگی. گفت
و خون سردار شیمیایی و غذاب وجدان اش از اذیت و ھای آلوده بھ چرک  کھنھ

گویی برای مرگ . ھر دو زن یک وضعیت داشتند. آزار زنان جوان گفت
گفت، دیگری  یکی می. کردند جا عوض می. خوانند عزیزی مرثیھ می

ً آمادگی روبرو شدن با آن وضعیتی را نداشت. گریست می شوکھ . پرستو اصال
ی مادری و  عشق و عاطفھ. ت خود را نیافتفرصت مرور احساسا. شده بود

ھایی را کھ منطق و ھشدارھای پدر بھ او یادآوری  ی سدھا و معذوریت مادر ھمھ
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اش چون  اش گشوده شده بود و غم و غصھ ی دل سفره. کرده بود را شکستھ بود
. اش را برای مادر گفت از سیر تا پیاز زندگی. نھری زالل جاری شده بود

توانست از تنھا کسی کھ ھمیشھ بھ او  چطور می. کنترل نداشت. ای نداشت چاره
 .مادر را با تمام نیرو در آغوش گرفت. عشق داشتھ دلگیر باشد

خود را در مقابل . دیدن مادر در آن وضعیت او را بھ گودال ھراس فرو برد
ی  غم و غصھ. ی جانش را مکیده بود، خوار و ذلیل احساس کرد       آن زن کھ شیره

ای شد کھ از غم از دست دادن  بار دیگر دختر بچھ. خود را از یاد برد
گویا تمام تالش و زحمتی . زند برد و زار می اش بھ دامن مادر پناه می عروسک

 .کھ تا آن روز کشیده بود کھ مستقل باشد، در یک لحظھ بھ ھدر رفت
ھ دل اش را گشوده بود و ھرچ در دوزخ خشم. نفرت مادر لجام گسیختھ بود

از عشقی کھ نثار پدر کرده بود؛ نفرت داشت، چون . خواست گفت اش می تنگ
از فداکاری کھ . کرد احساس بیھودگی می. در اِزای آن چیزی بھ او نداده بود

 .اش بود، پشیمان بود بھای آن دست کشیدن از تمامی رؤیاھای شخصی
واقعی مادر مادر بار دیگر بھ معنای . روی مبل تنگ یکدیگر نشستھ بودند

. اش ترک برداشت و فرو ریختھ بود ماسک خشک و خرمقدسی. شده بود
اش سیمای واقعی یک زن زجر کشیده و تحقیر شده را بخود گرفتھ  ی تکیده چھره

مادری شده بود کھ . ھایش نبود دھنده در گفتھ دیگر اثری از آن تحکم آزار. بود
َختنشاند و موھای سیا دخترکش را روی زانوھایش می . کرد اش را شانھ می ه و ل

ً ھمان دخترک می . کردند ھر دو احساس آرامش می. دید پرستو ھم خود را دقیقا
اشان  ھا چون خوره بھ جان ناگفتھ ھایی را گفتھ بودند کھ سال. خالص شده بودند

. ھر دو ساکت شدند. موج احساسات فروکش کرد. سبک شده بودند. افتاده بود
. اش گرفت مادر در آغوش. ر بر شانھ مادر گذاشتپرستو ساکت بود و س

بارسنگینی را کھ چند سال بھ دوش کشیده بودند، برزمین گذاشتھ بودند و خستھ و 
خوابی شیرین، مانند خلسھ پس از یک . از نفس افتاده و درمانده بھ خواب رفتند
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اشان ارضاء شده بود و فارغ از ھر موج  تن و جان . آغوشی طوالنی ھم
 .آور غوطھ ور شدند ی در آرامشی نشئھسرکش

ھا و دور  روسری را کھ روی شانھ. ساعت از نُھ گذشتھ بود کھ مادر بیدار شد
ھای منظم ھنوز در  پرستو با نفس. اش بود باز کرد و روی مبل پرت کرد گردن

مادر . اش را پوشانده بودند اش چون شط سیاھی صورت موھای سیاه. خواب بود
 .ی دخترش خیره شد ھا را کنار زد و بھ چھره آنبا دست آرام 

ھای خوشی برات  ام چھ خواب ملوسک. ات کردم کجا ُگم. دخترک بیچاره من”
. دم ام بربیاد برات انجام می ھرکاری از دست. زارم تنھا باشی دیگھ نمی. دیدم می

حق تو نیست . و راحت زندگی کنبرو از این مملکت برو و دست دخترتو بگیر 
 .”رو کھ من رفتم، تو ھم بری راھیکھ 

اش را  دست و صورت. آرام ُمتکا را زیر سرش گذاشت و از جا برخاست
ھا بار دیگر خود را مادری احساس کرد  پس از سال. شست و بھ آشپزخانھ رفت

اجاق گاز را روشن کرد تا غذایی را . خواست برای دخترش غذا آماده کند کھ می
. داشت کھ دخترش بیدار نشود صدا قدم بر می آرام و بی. کھ پختھ بود، گرم کند

در اتاق نشیمن کسی خوابیده بود کھ او را مادر . احساس گذشتھ رھایش کرده بود
باردیگر زن . کرد خود را تنھا احساس نمی. ی محبت او بود کرد و تشنھ صدا می
: گرفت تلفن را آورد و در آشپزخانھ را بست و شماره. سفره را چید. شده بود

. کنھ کمرم بد طوری درد می. ام خوب نیست خواستم بگم حال. الو، منم آمنھ''
 .”ممکنھ فردا نتونم بیام سرکار

 .”ممنون. کنھ از من پرستاری می. دخترم اینجاست. نھ الزم نیست”
تا آن روز از خانھ ماندن و تنھا بودن . گوشی را گذاشت و نفس راحتی کشید

کار . رفت ھای مختلف سرکار می تعطیل ھم بھ بھانھروزھای . وحشت داشت
ولی آن شب احساس . برد می.یا شاید ھم لذت. برای او نوعی عادت شده بود

کرد و آرام روی مبل  کسی در خانھ بود کھ او را مادر صدا می. دیگری داشت
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کرد کھ کار او امر بھ معروف و نھی از  تا آن شب بھ خود تلقین می. خوابیده بود
وقت بھ  ھیچ. دھد اش را انجام می کرد کھ وظیفھ شرعی کر است و فکر میمن

آوردند توجھ  اشک و التماس جوانی کھ بھ پاسگاھی کھ او مسئول آن بود، می
کرد و با تمام نیرو فریاد  اشان او را عصبانی می ترین اعتراض کوچک. کرد نمی
توانست چند  و میشد  اش بود کھ آرام می خشم  پس از فرو نشستن. کشید می

برخوردش با والدینی کھ برای آوردن فرزندانشان بھ پاسگاه . ساعتی آرام بخوابد
 :اش این بود تکھ کالم. ادبانھ و خشن بود کردند، بویژه پدران بی مراجعھ می

فقط بھ . ھاتون نیستین وقت بھ فکر بچھ ھیچ. اتون سر وتھ یھ کرباسین ھمھ”
 .”فکر خودتونید

. فھمید خودش منظور واقعی او را از تکرار آن جمالت نمی ھیچ کس بھ جز
شام را در کنار دخترش . اش بود ھای زندگی ترین شب آن شب یکی از آرام

ھای شب بیدار ماندند و حرف زدند و خاطرات گذشتھ را مرور  تا نیمھ. خورد
ھای او و برادرش  مادر از شیطنت. اشان یاد کردند ی کوچک از خانھ. کردند

گویا . اشان کالمی از آینده بھ زبان نیاورد ھیچ کدام. خندیدند گفت و ھر دو می می
آینده . ترسیدند گویی از آینده می. ھر دو توافق کرده بودند از لحظھ لذت ببرند

اش حرف بزنند،  کردند در باره ھا حکایتی نانوشتھ بود کھ جرأت نمی برای آن
ھایی از آن را بارھا مرور  ح فصلھا در ذھن و فکر خود طر گرچھ ھر دوی آن

 .کردند
البتھ بیماری . مادر مریض بود. بھ اصرار مادر چند روز دیگر ھم خانھ ماند

خواست سرکار برگردد،  اش نمی دل. ای برای خانھ ماندن بود و بس او تنھا بھانھ
خانھ و ھمھ امکاناتی کھ در اختیار او بود تا حد معینی بھ . ای نداشت ولی چاره

ولی بیم . شد آپارتمان شوھرش بود و او بیوه او محسوب می. کارش وابستھ بودند
. آن داشت کھ چنانچھ از کارش کنار بکشد، اتومبیل و راننده را از او بگیرند

دیدار دو باره دخترش و معاشرت چند روزه با او بار دیگر شور زندگی عادی 
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رو ریختھ بود و بار دیگر اش ف ی خشک تعصب پوستھ. را در او زنده کرده بود
ھمان زن محجوب و سرسخت و در عین حال مھربان و فداکار گذشتھ شده بود 

دیگر . کھ حاضر بود برای سعادت و شادی فرزندانش دست بھ ھر کاری بزند
ای از  اش داشت و پاره غمخواری داشت کھ دوست. کرد خود را تنھا احساس نمی

اش را باز یافتھ بود و بار دیگر خود را کامل  ی گم شده یا شاید پاره. وجودش بود
اش را پرس و  از محل کارش چند بار بھ او تلفن کردند و احوال. کرد احساس می

 .جو شدند
مادر بھ او قول داد تا ھرکاری کھ بتواند برای او . پرستو نیز خوشحال بود

یگر یکدیگر دو زن سرگشتھ و درمانده بار د. انجام دھد، تنھا منتظر اشاره او بود
آیا معجزه . کرد دریع پیشکش دخترش می اش را بی مادر عشق. را یافتھ بودند

شده بود؟ چھ اتفاقی افتاد بود کھ مادر در عرض چند روز چنین عوض شده بود 
مادر . و بھ ھمان زن چند سال پیش تبدیل شده بود؟ گویی تولدی دیگر یافتھ بود

ً انتظا  :رش را نداشتحرفی را بھ پرستو گفت کھ اصال
ماندن تو در اینجا بجز بدبختی و خفت . برو طالق بگیر و از این مملکت برو”

برگرد آتن دست دخترتو بگیرو برو جایی دیگھ برای . کنھ نمی  ات چیزی نصیب
ات بنداز  رو ھم با اُردنگی از خونھ اون مردکھ عملی. خودت راحت زندگی کن

 .”بیرون
آقاجون . ا کسی بود کھ حرف دل او را زده بودمادر تنھ. اش قرص شده بود دل

ھا  آیا منظور آن. و حتی پدرش در لفافھ از او خواستھ بودند کھ بیشتر فکر کند
بھ او نگفتھ . این نبود کھ از علی جدا نشود؟ ھیچ کدام نگفتھ بود کھ چکار کند

 تواند در کنار مردی کھ شب و روز ُخمار است و در ماتم بودند کھ چگونھ می
اش بھ عزای ابدی نشستھ است، زندگی کند؟ پرستو از خود  برباد رفتن آرمان

کرد کھ آیا خودشان حاضرند تن بھ چنین نکبتی بدھند؟ پاسخی  سئوال می
اش عوض نشد، بلکھ مصرتر  بعد از مالقات با مادر نھ تنھا تصمیم. یافت نمی
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بگیرد و از آن خواست طالق بگیرد، بھ آتن برگردد و دست دخترش را  می. شد
 توانست؟ آیا می. خانھ برود

توانند بر زندگی ما  ھا می خواست و اراده ما آدم. زندگی قانوِن خود را دارد
ھا بھ خواست و اراده ما  تأثیر داشتھ باشند، ولی در شطرنج زندگی ھمھ مھره

. کنند عواملی وجود دارند کھ خارج از اراده ما عمل می. کنند حرکت نمی
ً زمینی اند و ساختھ و پرداختھ دست ما عواملی ک ھ نھ آسمانی اند، بلکھ کامال

خواست، نھ آنطور کھ  دید کھ خود می پرستو زندگی را آنگونھ می. ھا ھستند آدم
 .بود

توانست آنطور کھ الزم  بچھ را نمی. نگھداری از دخترک برای علی آسان نبود
ھا تا دیر وقت  ھ صبحشد ک اعتیاد و خماری باعث می. بود، تر و خشک کند

آنتی چند بار کمک . کودک برساند موقع بھ مھد بخوابد و نتواند دخترک را بھ
دو بار فراموش کرد کھ . مسئولین مھدکودک شماره تلفن آنتی را داشتند. کرد

دخترک را بھ خانھ برگرداند و ھمین سبب شد کھ مسئولین بھ خانھ آنتی زنگ 
آورد و توجیھ  علی بھانھ می. اعتراض گشود آنتی بعد از مدتی لب بھ. بزنند
باالخره آن زن و . علی ناتوان بود. دانست کرد ولی آنتی مشکل علی را می می

مرد قبول کردند از دخترک مواظبت کنند با این امید کھ پرستو بزودی 
ً . دھد گردد و بھ این وضع خاتمھ می برمی آنتی و ھمسرش از آن زمان عمال

علی چندبار برای پرستو پیغام فرستاد و از . بعھده گرفتند سرپرستی دخترک را
بعد از التماس و خواھش و تمنا . پرستو پاسخی نداد. او خواھش کرد کھ برگردد

خشم او از سرکشی زنی کھ زمانی نچندان دور عاشق او بود و . دلسرد شد
بھ  داد، باال گرفت و تصمیم گرفت تا آن زن ھای او گوش می وار بھ حرف برده

وقتی پرستو تقاضای طالق کرد، علی . قول خودش یاغی را، سرجایش بنشاند
پرستو بھ . از طریق پدرش بھ او اطالع داد کھ ھرگز او را طالق نخواھد داد

پدر . سرگردان بود. رفت ای بھ اداره دیگر می ھر روز از اداره. تکاپو افتاده بود
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کرد و با  ول سکوت میروزھای ا. اش کند کرد کمک میلی سعی می با بی
خواست کھ پرستو بقول  اش می کرد، گرچھ دل بُردباری او را راھنمایی می

از تھدید و خشم . پرستو مصمم بود. خودش سر عقل بیاید و با علی آشتی کند
امید کند،  خواست او را نا نمی. کرد پدر احتیاط می. علی عصبانی شده بود

اجازه یا وکالت شوھر و یا پدر شوھر دانست کھ برای قانونی کردن طالق  می
علی از آقاجون خواستھ بود و تأکید کرده کھ او راضی بھ طالق . الزم است

ی مریضی عزیزجون و ھزار  اش بھ بھانھ آقاجون ھم علیرغم میل باطنی. نیست
. داد داد و ھمھ چیز را بھ تصمیم علی ارجاع می و یک عذر دیگر رضایت نمی

 :عذاب وجدان بھ پرستو اطالع داد کھ یک روز با ناراحتی و
او نامھ نوشتھ و تأکید کرده است کھ حاضر بھ طالق . من وکیل علی ھستم”

 .”توانم برخالف میل مؤکلم رفتار کنم و من بلحاظ شرعی نمی. نیست
و ناراحت . کرد پرستو از برخورد و تغییر موضع پدر و آقاجون تعجب می

ً  می. ک بگیردخواست کم از مادر ھم نمی. شد می دانست کھ او از علی و کال
تر کند و با دستآویز  ترسید کار را خراب می. چرکین است ی مردھا دل ھمھ

. خواست از علی انتقام بگیرد نمی. ی علی طالق او را بگیرد قراردادن گذشتھ
اش  پدر نصیحت. خواست از او طالق بگیرد فقط می. فھمید چرا خودش ھم نمی

بھ دادگستری مراجعھ کرد و . چند ماه گذشت. ش بدھکار نبودکرد ولی گوش می
. مادر سکوت کرده بود. تقاضای طالق داد ولی جواب ھمان بود کھ پدر گفتھ بود

خودش تجربھ چندان خوبی از طالق . خواست دختر را ترغیب بھ طالق کند نمی
گرفتن طالق دخترش برای او کار . خواست خودش تصمیم بگیرد می. نداشت

کافی بود کھ با چند توصیھ بھ دادگستری . شناخت ھا را می خیلی. سانی بودآ
 .مراجعھ کند

یک روز کھ پرستو بعد از صحبت . بالخره این پدر بود کھ سکوت را شکست
 :کرد، وارد اتاق شد و بدون مقدمھ گفت با دخترش و آنتی در اتاق گریھ می
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بینی  می. جا ھستی ماھھ کھ اینخوای بھ این وضع ادامھ بدی؟ چند  تا کی می”
اونجا کھ وضع با ایران . بھتر نیست برگردی آتن. تونی طالق بگیری کھ نمی

برو دادگاه و ھمونجا طالق . تره طالق گرفتن برای زنا راحت. کنھ فرق می
حاال کھ او لج کرده، تو ھم راه . الزم نیست کھ ھمھ چیزو بھ علی بگی. بگیر
 .”تو احتیاج داره دخترت بھ. ای بُرو دیگھ

یک شب گوشی . تصمیم گرفت بھ توصیھ پدر عمل کند. شش ماه گذشتھ بود
علی از . خواھد برگردد را برداشت و با علی صحبت کرد و اطالع داد کھ می

و باید ویزا . ویزای پرستو تمام شده بود. تصمیم او استقبال چندانی نکرد
وتنامھ سکوت کرد و تنھا علی در مقابل خواست پرستو برای دع. گرفت می

 :گفت
 .”خوب برو ویزا بگیر و بیا”

ھای خواھرش متوجھ شده بود کھ پرستو  ھای آقاجون و تلفن علی از تماس
آبجی از او خواستھ بود کھ . برای برگشت و طالق دچار مشکل شده است

. بخاطر آینده دخترشان بھ این وضع خاتمھ بدھد و برای پرستو دعوتنامھ بفرستد
علی . قصد پرستو را از بازگشت بھ آتن حدس زده بود. مخالف بود علی

پرستو تصمیم گرفت بھ سفارت یونان مراجعھ کند و خودش . دعوتنامھ نفرستاد
داد و بعالوه برای خروج از کشور  سفارت یونان ویزا نمی. تقاضای ویزا کند

اجازه شوھر بدون . پرستو با واقعیتی تلخ روبرو شد. اجازه ھمسر الزم بود
با آبجی در سوئد . توانست از کشور خارج شود توانست ویزا بگیرد و نمی نمی

آبجی کھ کماکان . تماس گرفت و وضعیت دشوار خود را برای او توضیح داد
تنھا . اش داشت، قول داد کھ بھ آتن رفتھ و با علی صحبت کند عاشقانھ دوست

ا مادر خیلی خوب بود، ولی ھنوز اش ب اگرچھ رابطھ. امکان باقیمانده مادر بود
 .رغبت نداشت کھ از او بخواھد کھ طالق او را بگیرد

حضور پرستو را دخالت در . اش راضی نبود آرزو از بودن پرستو در خانھ
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از مدتی . دید اش می اش و بھ خطر افتادن فرمانروایی و زندگی زناشویی زندگی
گرفت و  مصطفی بھانھ می ھا از شب. پیش آرام و خزنده سرناسازگاری داشت

بعالوه عالقھ و . گیرد کرد کھ شوھرش از پرستو خط می فکر می. زد غُر می
. طرفھ بود اشان دو رابطھ. شد ھا بھ پرستو روز بھ روز بیشتر می وابستگی بچھ

اش را  ی عشق و محبت پرستو در فراق دخترش و نیز کم توجھی آرزو ھمھ
این رابطھ اگرچھ در . شدند پرستو نزیک می ھر روز بیشتر بھ. کرد نثارشان می

کرد  داد و سعی می ماھھای اول مطلوب آرزو بود، ولی پس از مدتی آزارش می
رفت  ھمھ جا ھمراه اشان می. ھا نزدیک کند کھ آرام آرام دو باره خود را بھ بچھ

خواست پرستو در  نمی. ھا را کمتر با پرستو تنھا بگذارد و تالش داشت تا آن
بھ او . پرستو متوجھ رفتار آرزو بود. اش موی دماغ اش باشد ی شخصیزندگ

اش ریشھ در عالقھ و اشتیاق سوزان  ولی کشش او بھ خواھران ناتنی. داد حق می
ای کھ چون مردابی در وجودش بود و باید  عشق و عالقھ. او بھ دخترش داشت

ن جلوگیری یافت کھ از خشک شدن آ اش می ای مجرایی برای جاری شدن بگونھ
ھا خالیی را کھ  اش در کنارش و تر و خشک کردن آن وجود خواھران. کند

. کرد اش بوجود آمده بود، پُر می براثر دوری از دخترش در قلب و احساس
آرزو اغلب اوقات غرق کارھای خود . ی دخترھا ھم بھ او بی دلیل نبود عالقھ

بعالوه ھیچیک . گشت رفت و شب برمی پدر صبح از خانھ بیرون می. بود
ھا  پرستو بھ مسایل روز و نیازھای آن. روحیھ و تیزھوشی پرستو را نداشتند

کرد و  ھا شوخی می کرد و بیشتر با آن کمتر امر و نھی می. بیشتر توجھ داشت
روزھایی . شد ھا بھ یکدیگر می ھای عاطفی آن تر شدن پیوند ھمین موجب محکم

. خواستند کھ زودتر برگردد ند و از او میزد کھ پیش مادر بود، ده بار زنگ می
آرزو و تحت تأثتر فشارھای او، پدر ھم . کردند حتی پدر را مجبور بھ دخالت می

فھمید،  آرزو را می. از حضور و بودن پرستو در خانھ چون گذشتھ، راضی نبود
ھای پدر در روزھای اول ورودش  وقتی یاد گفتھ. ولی پدرش برایش معمایی بود
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بارھا بھ . برخورد پدر در آن روزھا گرم بود. شد افتاد، عصبانی می تھران میبھ 
پدر گفتھ . گرمی و خوشحالی اوست او گفتھ بود کھ وجودش در آن خانھ باعث دل
ولی . اش ساختھ است، بھ او بکند بود کھ حاضر است تا ھر کمکی کھ از دست

کرد کھ باید فکری بحال  لی میحاال رفتار پدر تا حدی تغییر کرده بود کھ بھ او حا
توانست بفھمد کھ پدر مجبور بود ھر شب گلھ و شکایت  پرستو نمی. اش بکند آینده

ھا و کنجکاوی آشنایان و دوستان خستھ  از طرفی از حرف. آرزو را تحمل کند
ً دل. شده بود خواست کھ پرستو ھرچھ زودتر بھ آتن برگردد، ولی  اش می قلبا

چرا . ھمین موضوع باعث رنجش پرستو شده بود. داشتشھامت گفتن آن را ن
ھا و ادعایش باز انتظار داشت پرستو، تنھا دخترش بھ  ی حرف پدر علیرغم ھمھ

ھای مردی کھ ھم معتاد بود و ھم او را کتک زده بود، تمکین کند؟ پرستو  خواستھ
ھای زیادی روی  شب. او ھم چنین انتظاری داشت. از آقاجون ھم رنجیده بود

کھ بھ قرص روشن ماه و ستارگان آسمان تھران کھ  تختخواب نشست و در حالی
چرا؟ کدام قانون نانوشتھ از . ھا بود، ُزل زد و بھ این موضوع فکر کرد عاشق آن

کرد کھ بھ چنین ناحقی گردن بگذارد؟  خواست و یا او را مجبور می او می
ی ھر روز وزن فشارھای روح. یافت پاسخی برای این پرسش خود نمی

تر شدن توجھ پدر، غم و  ھای سنگین آرزو و کمرنگ نگاه. شد تر می سنگین
. گذاشتند دوری از دخترش ھر روز بیشتر بر جسم و روان و رفتار او تأثیر می

ای دو تا سھ نوبت  ھفتھ. ھای آبجی بودند تنھا مونس او مادر و بیشتر از آن تلفن
ز یک ساعت از ھر دری با او حرف زد و گاھی بیشتر ا بار بھ آبجی زنگ می

یک شب پدر، آگاھانھ و یا ناآگاھانھ از آرزو پرسیده . گفتنی زیاد داشتند. زد می
پرستو متوجھ . آرزو سکوت کرده بود. قدر زیاد شده بود کھ چرا قبض تلفن این

کرد کمتر از تلفن  بعد از آن شب سعی می. منظور و علت پرسش پدر شده بود
 . ماند تا آبجی خود زنگ بزند منتظر می. ندخانھ استفاده ک

بارھا از او خواستھ بود کھ . مشتاق او بود. کرد ھا فرق می مادر رفتارش با آن
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بھ او گفتھ بود کھ اگر پیش او زندگی . اش را جمع کند و بھ خانھ او برود وسایل
از دیدن عکس . خواست پرستو نمی. شود کند، از تنھایی خالص می

اش  دل. شد اش، ناراحت می ی با یونیفورم نظامی کھ بسیار برازندهسردارشیمیای
اش بھ کشورش  ی سر آن مرد کھ بھ خاطر باورھا و عشق خواست از سایھ نمی
. شناخت مردی کھ نھ دیده بود و نھ می. اش را فدا کرده بود، زندگی کند جان

بعد از طالق مادر ھم . دید انگیز مادرش را با چشم خود می بعالوه سرنوشت غم
. رفت رفتھ بود پیش مادرش و آرام آرام بھ راھی گام نھاده بود کھ مادرش می

اگر مادر . ''پرستو با چنگ و دندان تالش داشت کھ اسیر سرنوشت مادرش نشود
  ''. من بھ سمت او نخواھم رفت. خواھد باید بھ سمت من بیاد مرا می
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 خانھ

بھ این نتیجھ رسید کھ باید بھ ھا بیداری و فکر کردن  پرستو پس از شب
اش بھ عقب بود، بھ  خواست در حالی کھ نگاه نمی. آپارتمان خود نقل مکان کند

تاریخ مصرف گذشتھ . اش را با گذشتھ ببرد خواست بند ناف می. جلو گام بردارد
خواست ھر کس کھ او را دوست دارد، مثل او  اش می دل. برای او تمام شده بود

بقول . ه کند، و ھمراه او گام بردارد، نھ او را بھ عقب بکشانداش نگا بھ آینده
ً چنین بود؟ می. خودش ترمزش بریده بود  توانست؟ آیا واقعا

 . قصد خود را با پدر مطرح کرد
 .پدر مخالفت کرد

ً خوب نیست مگھ این” . جا چی کم داری؟ یھ زن تنھا اون ھم تو تھرون اصال
 .”جا بمون ھمین

ا گرفتھ بود و مطمئن بود کھ تعارف و مخالفت پدر تنھا از اش ر پرستو تصمیم
از مدتی پیش پی برده بود کھ . روی احساس وظیفھ پدری و عذاب وجدان است

آن خانھ لوکس و بزرگ تنھا ظرفیت پدرش، . دیگر جایش در آن خانھ نیست
پرستو مھمان بود و دیر یا زود باید از آنجا . آرزو و دخترھایش را داشت

دانست کھ مخالفت پدر جدی نیست و دیر یا زود بھ خواست او  می. ترف می
 .رفتن او بھ نفع ھمھ بود. گذاشت گردن می

ً بیاد پیشم البتھ حاال نمی. ام باشھ مادرم قراره پیش” . تونھ، ولی قول داده بعدا
 .”اش ھم خوش نیست اونم تنھاست و حال

پدر بیشتر عصبانی . بود اش را ھنوز با مادر مطرح نکرده تصمیم. دروغ گفت
 .شد
. ھا رفت و آمد داره؟ خطرناکھ دونی با کی دونی اون زن چیکاره اس؟ می می”

اش داری، ولی یادت  دونم مادرتھ و دوست می. ات باز شھ نذار پاش بھ زندگی
ترین عمل و حرفی بزنھ کھ بقول  باشھ کھ اون زن بھ خون ھرکی کھ کوچک
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ً بھ صالح. تشنھ اسخودشون خالف عفت و شرع باشھ  بھتره . ات نیست اصال
 .”تنھا زندگی کنی تا با مادرت

شناخت، از بحث با پدر طفره  پرستو کھ حاال دیگر مادر را طور دیگری می
 :رفت و تنھا گفت

توانند تغییر عقیده  ھای دیگھ ھم می ھمانگونھ کھ شما نظرتون تغییر کرده، آدم”
 .”کرد ھمین کارو می ھرکس دیگھ ھم کھ جای مادر بود. بدن

دو کارگر فرستاد کھ در جا . پدر بعد از چند روز غُر زدن باالخره قبول کرد
ھا سرگرم آوردن  پرستو در مدتی کھ آن. بھ جا کردن اثاثیھ خانھ بھ او کمک کنند

ھا بودند، رفت بیرون و مقداری مواد خوراکی خرید و  وسایل از انبار و چیدن آن
چای . ھای غروب بود کھ کارشان تمام شد طرف. اده کردھا آم غذایی برای آن

دو مرد با تشکر از پرستو غذا را با . آماده کرد و غذا را روی میز آشپزخانھ چید
ولع خوردند و پس از سرکشیدن چند استکان چای از او خداحافظی کردند کھ 

. ا دادھ پرستو مکثی کرد و از کیف خود مقداری پول بیرون آورد و بھ آن. بروند
 .ترسیدند گویا از پدرش می. قبول نکردند

 .”شھ آقا مصطفی ناراحت می”
بگیرید و . شما بھ آقا چکار دارید، بھ من کمک کردید و این ھم حق شماست”

 .”برید بھ امون خدا. ھاتون بخرید سر راه کمی شیرینی برای بچھ
کرد و بدون در آپارتمان را قفل . با رفتن کارگرھا سکوت خانھ را فرا گرفت

در آن . آپارتمان خودش بود. کھ بھ وسایل دست بزند روی مبل دراز کشید این
اش این چھار دیواری تنھا چیزی بود کھ فقط بھ او تعلق داشت و  لحظھ بجز جان

در . توانست نسبت بھ مالکیت او ادعایی داشتھ باشد کس دیگری نمی ھیچ
اش مطلق بود، مشروط  مالکیت. ودشناسنامھ آپارتمان تنھا اسم او نوشتھ شده ب

ً یک رابطھ. نبود طرفھ بود و  اش با آن چھاردیواری کوچک ھفتاد متری کامال
آپارتمان . توانست مالکیت او را زیر سئوال برد ھیچ قانون و سنت اجتماعی نمی
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دخترش نبود کھ شوھر و پدر شوھر بتوانند در مورد حق سرپرستی آن تصمیم 
ی ھمسر  نبود کھ برای خروج از کشور نیاز بھ اجازه حتی خودش ھم. بگیرند

بھ اطراف . خود را آزاد و فارغ از ھرگونھ قید و بندی احساس کرد. داشتھ باشد
خود نگاه کرد و وسایل خانھ را کھ کارگرھای پدرش تا حدودی چیده بودند، از 

ا بود حاال او تنھ. وسایلی کھ روزی روزگاری با علی خریده بودند. نظر گذراند
بھ . دانست تا کی، خودش ھم نمی. ھا استفاده کند خواست بھ تنھایی از آن و می

از آن پس او بود و آن خانھ و باید بار . آنجا نقل مکان کرده کھ تنھا زندگی کند
 .اش را خود بھ تنھایی بدوش بکشد زندگی و غم

 ضبط صوت قدیمی را بھ برق وصل کرد و نوار پروین را. از جا برخاست
. از جعبھ کفشی کھ نوارھا در آن بودند بیرون آورد و دگمھ پلی را فشار داد

 صدای گرم پروین فضای اتاق نشیمن را پُر کرد؛
 درد عشق و انتظار

 دارم زان شب یادگار 
 در آن شِب سرد پاییز 

 کردی آھنگ سفر می
 خیز  از رھگذری محنت 

 کردی دیدم کھ گذر می
 

 ام غمین شد تو رفتی و دل
 قرین آه آتشین شد

 
 از آن شبی کھ برنگشتی

 جھان کھ شادی آفرین بود
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 بھ چشم من غم آفرین شد
 از آن شبی کھ برنگشتی

 
اش بھ  خواند و با صدای گرم خود او را برخالف خواست و اراده پروین می

خواند و او را بھ اولین شبی کھ  پروین می. سفر خاطرات پُر تالطم گذشتھ بُرد
ی وجودش غرق در  ھای گرم علی بھ آتش کشیده شد و ذره ذره سھاش با بو تن

اشان برخالف رسم آن  بیاد آورد کھ علی شب عروسی. ھمآنجا بود. لذت شد، بُرد
روز عذر ھمھ را خواست و اجازه نداد ھیچ عضوی از فامیل خودش و او در 

 : آن شب علی بھ عزیزجون گفت. آنجا بمانند
رسم شما، رسم بردگیھ . اش ام، نھ با تن پیمان بستھمن با روح و عشق این زن ”

 .”اید برید خونھ استراحت کنید، خستھ شده. ھاشو بشمارم اسب نخریدم کھ دندون
ھای او را در آورد و  تکھ لباس بیاد آورد کھ چگونھ علی در ھمان اتاق تکھ

 ھا بود ھر دو در ھایی کھ مدت بوسھ. اش را از سر تا پا غرق بوسھ کرد تن
  آن شب چون دو مار زنگی بھم پیچیده بودند و با سماجت ھیچ. انتظار آن بودند

در ھمین اتاق و روی ھمین مبل بود کھ . کدام حاضر نبود، دیگری را رھا کند
در دم دمای صبح ھر دو از نفس افتاده و خستھ لخت و عریان در آغوش ھم بھ 

آور  ی مستی خنده در ھمان اتاق بود کھ اولین بار صدای. خواب رفتند
اش را کھ اکنون با ھزاران فرسنگ فاصلھ در سرزمینی بیگانھ؛ چشم بھ  دخترک

در ھمین چھاردیواری کوچک بود کھ . کرد، شنیده بود راه مادر، زندگی می
صدای ترک خوردن دیوارھای بلند کاخ آرزوھایش را شنید و دید کھ چگونھ 

و از آن شب . و بھ زانو درآمداش خم شد  مردش؛ ھمان مرد، در جلوی چشمان
کتک بود و قھر و . اشان برنگشت لعنتی بھ بعد ھرگز شادی و آرامش بھ خانھ

چند قطره اشک سرد . بعد ھم غربت پلشت بود و آوارگی و اللی و کری. دعوا
اشک حسرت بود و یا افسوس، و یا . ھایش فرو غلطید اش روی گونھ از چشمان
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رو برگرداند و بھ . داند کسی نمی. ھا با آن سال شاید تالشی برای آخرین وداع
زدند و نیمھ قرص ماه کھ در آن  آسمان کھ چند ستاره در آن کورسو می

گویا روشنایی آسمان . شب زیبا بود و آسمان روشن. کرد، خیره شد خودنمایی می
. روشنایی صبح را در درون خود دید. پیام آن را شنید. اش رخنھ کرد بھ درون
کرد پرتو روشن ماه، روشنایی آینده  ھمیشھ فکر می. وشنایی نور ماه بودعاشق ر

. شروع بھ شمردن کرد. ھا را بشمارد سعی کرد ستاره. دھد را نوید می
پرستو از کودکی عاشق آسمان پُر . ھایش بھ آرامی بستھ شدند و خواب رفت پلک

روشن بود و پرتو ولی آن شب تنھا یک نیمھ از ماه را کھ . ستاره و نور ماه بود
از آن شب بھ بعد . نیمھ تاریک آن برای او قابل رؤیت نبود. کرد، دید افشانی می

چقدر؛ چھ . اش کھ مالک آن بود کرد، خودش و آپارتمان باید تنھا زندگی می
در آنجا . تنھا یک چیز در ذھن و ضمیر او قطعی بود. دانست مدت، خودش نمی

 .نخواھد ماند، بھر قیمتی
 خواند؛ ھنوز میپروین 

 ام باز امشب در اوج آسمان
  . رازی باشد با ستارگانم
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 سرگشتگی 

. رفت ای می ای بھ اداره از اداره. روز از پس روز و ماه از پس ماه گذشت
چند بار از گوشھ و کنار شنید کھ با شیرینی دادن بھ . کارش گره خورده بود

در این کار ناشی بود و از . تواند کارش را پیش ببرد ھا می مستخدمین اداره
ترسید اگر طالق  می. مشکل او تنھا طالق نبود. طرفی حاضر بھ باج دادن نبود

طالق غیابی ممکن بود، ولی . بگیرد سرپرستی دخترش را از او بگیرند
احساسی از . خواست پرونده و گذشتھ علی را بار دیگر بھ جریان بیاندازد نمی

 .شد درون مانع این اقدام او می
روحیھ و رفتار مادر بکلی . زد ای یکی دو بار بھ او سر می مادرش ھفتھ
با بھانھ کردن بیماری و درد کمر و پا بیشتر روزھا را در خانھ . عوض شده بود

اش  تنھا مانع او وضع مالی. مادر در فکر بازنشستگی زود رس بود. ماند می
ھایی را کھ در قم با  سال. خواست بار دیگر با تنگدستی زندگی کند نمی. بود

ھایی کھ براثر فشار درد  در آن سال. تنگدستی زندگی کرده بود، از یاد نبرده بود
در آن . کرد ارزش احساس می تنھایی و تنگدستی خود را خوار و ذلیل و بی

ھا کھ ُمچالھ شده بود و بھ راحتی تحت تأثیر ھر حدیث و روایتی قرار  سال
اش ُخرد شد و ھر آنچھ  ھایی کھ اراده در آن سال. پذیرفت گرفت و آن را می می

ی  ضربھ. بھ او گفتند باور کرد، تا آن روز کھ بار دیگر دخترش را دوباره دید
تنھا بعد . ھا با او بود اش تا سال روحی ناشی از طالق و جدا افتادن از فرزندان

چھ  از اینکھ پسرش بھ قم رفت توانست کمی بھ خود بیاید و بفھمد کھ بر او
خواست  مادر بار دیگر شخصیت حقیقی خود را بازیافتھ بود و می. گذشتھ است

مادر دخترش باشد و . زندگی را آن طور کھ خودش دوست داشت، ادامھ دھد
رفتارش با دختران . کرد ھا شرکت نمی مدتی بود کھ در بازجویی. انسانی مھربان

کرد  ھا با مھربانی رفتار می آن با. آوردند تغییر کرده بود جوانی کھ بھ قرارگاه می
در رؤیای خود . ھای او را کم کرده بودند مسئولیت. کرد اشان می و نصیحت
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را در کنار دخترش و   ھای پیری و بازنشستگی کرد کھ بتواند سال تصور می
ی او  اش متوجھ پرستو بود، و منتظر اشاره ھوش و حواس. اش سپری کند نوه
ھای اول  سال. شود کشد و آب می کھ دخترش عذاب میفھمید  دید و می می. بود

داد کھ او را  آورد، ولی جرأت نداشت و بخود اجازه نمی جدایی خود را بیاد می
فھمید کھ بر او چھ گذشتھ  خوب می. از علی متنفر نبود. تحت فشار قرار دھد

ت اطالع داش. از فشار و عذابی کھ بر دوستان او وارد شده بود خبر داشت. است
داد ولی بد  بھ او حق می. اند کھ چھ تعداد از ھمفکران او سر بھ نیست شده

او . تھران برای او جای زندگی کردن نبود. بخشید اش با پرستو را نمی رفتاری
ای دو سھ شب را در خانھ  پرستو ھفتھ. دانست اش می را از قماش شوھر سابق

مادر روزھایی کھ خودش با . دیدند بیشتر روزھا یکدیگر را می. خوابید مادر می
مادر دوباره خود را . کرد رفت، برای پرستو ھم خرید می راننده برای خرید می

ھا بار دیگر جرأت یافتھ بود و  بعد از سال. خواست زندگی کند می. پیدا کرده بود
عینک سیاه . داد العمل نشان می نسبت بھ زندگی و اتفاقات پیرامونش عکس

ھایش کھ حاال دیگر بدلیل باال رفتن سن، کم سو ھم  چشمتعصب را تا حدی از 
پرستو . ھایش بیشتر زمینی و واقعی شده بودند شده بودند، برداشتھ بود و قضاوت

زد،  ھر وقت مادر بھ علتی چند روز بھ او سر نمی. نیز بھ مادر عادت کرده بود
کمی بھ  .زد شد بھ آتن زنگ می اش کھ تنگ می دل. رفت خودش بھ دیدن او می

بعد از . زد داد و چند کالمی ھم با دخترش حرف می ھای آنتی گوش می حرف
گویی از جور . رفت ی مادر می پوشید و بھ خانھ شد، لباس می تلفن سراسیمھ می

دخترک در روزھا و . برد کرد و بھ خانھ مادر پناه می و ظلم شوھرش قھر می
گذشت زمان، آرام آرام از   کرد؛ ولی با ھای اول بیشتر با او صحبت می ماه

زد  پرستو با او فارسی  حرف می. کرد صحبت کردن بھ زبان فارسی امتناع می
واقع تنھا  در. زد علی کمتر با او حرف می. داد ولی دخترک بھ یونانی پاسخ می

ھای آخر پرستو متوجھ شده بود کھ گویا علی  در ماه. یک بار با او صحبت کرد
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دخترک اغلب در مقابل سئواالت او در باره پدرش . دبین کمتر دخترک را می
زد و  پرستو از سکوت دخترش ھزار و یک فکر بھ سرش می. کرد سکوت می
در چنین روزھایی، آقاجون ھم خبر . کرد کرد، بھ آقاجون تلفن می ھراس می

اش زنده  دانست کھ علی علیرغم ھمھ مشکالت چندانی از علی نداشت ولی می
  .آبجی با علی تماس داشت. کند ا بھ روال گذشتھ سپری میاست و روزگار ر
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 خبر بد

آخرین خبر . شنید اخبار مربوط بھ علی را اغلب از طریق آبجی و آقاجون می
ھای اجتماعی  سوسیال و اداره بیمھ. اش فرود آمد چون پتکی سنگین بر فرق

از نظر . سرپرستی دخترک را پس از کشمکش زیاد بھ آنتی و شوھرش داده بود
آنتی و شوھرش با کمال میل . ھا علی صالحیت سرپرستی از بچھ را نداشت آن

کوفت و  سر بھ دیوار می. پرستو دیوانھ شد. نگھداری از او را قبول کرده بودند
او معتقد بود کھ . ای دیگر بود برخورد آبجی بگونھ. کرد بد و بیراه نثار علی می

آمدن . ان نگھداری از او را نداردعلی تو. این موضوع بھ نفع دخترک است
دخترک بیشتر از چھار سال از . دانست دخترک بھ ایران را ھم کار درستی نمی

داد  پرستو را دلداری می. اش آنجا بود آینده. عمر خود را در آتن زندگی کرده بود
و سعی داشت او را متقاعد کند کھ بجای شیون و زاری راه مناسبی برای خارج 

ی نگھداری از بچھ را خودش بعھده  ان پیدا کند کھ بتواند وظیفھشدن از ایر
آبجی با ھمان خونسردی گذشتھ بھ او تشر زد و . کرد تابی می پرستو بی. بگیرد
 :گفت
 .”ات تصمیم بگیر جوش نیار، خودت خواستی، کمی فکر کن و با عقل”

کرد او دختر عاقل و  شنوی داشت و فکر می پرستو از آبجی حرف
دانست کھ تنھا بھ سعادت او و دخترش  اش داشت و می دوست. کری استف خوش

آبجی بھ آتن رفتھ بود، بھ پرستو نگفت کھ حال علی خوب نیست و . کند فکر می
نگفت کھ مجبور شد چند روزی را کھ در آتن . خواھرش را از خود رانده است

رفتھ و با ھزار بوده در ھتل زندگی کند و ھر روز بعد از صبحانھ بھ دیدن علی 
جرأت نکرد کھ بگوید . التماس کمی با او صحبت کرده کھ گوشش بدھکار نبوده

نگفت کھ بعد از . در تمام روزھایی کھ آنجا بود، علی یا نشئھ بوده و یا ُخمار
کھ از علی ناامید شد دست بھ دامن آنتی و شوھرش شده است کھ نگذارد  این

 .ست بفرستندھای بی سرپر دخترک را بھ کانون بچھ
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آنتی و شوھرش با گرفتن وکیل موفق شده بودند اجازه سرپرستی دخترک را 
گذشت زمان و آرامشی کھ دخترک در   ولی با. ماھھای اول سخت بود. بگیرند

چند ماه طول نکشید کھ عادت کرد . کرد، بھ سرنوشت تن داد آن خانھ احساس می
اش کم  مادر ھر روز در ذھنخاطره پدر و . گرفت و کمتر بھانھ مادر را می

 .شد تر می رنگ
پرستو با علی تماس گرفت و التماس کرد و از او خواست کھ رضایتنامھ 

دانست و  کشید و یا خشمگین بود، نمی خجالت می. علی سر باز زد. بفرستد
حتی بیشتر، مطمئن بود کھ . دانست علی از او متنفر نیست می. توانست بفھمد نمی

. خواھد او را از دست بدھد دوست دارد و بھ ھیچ قیمتی نمیعلی ھنوز او را 
آیا اینطور بود؟ علی . اش تنبیھ و بھ زانو درآوردن اوست کرد کھ ھدف فکر می

 کرد؟ چھ فکر می
دو . کرد گذشتند و پرستو ھمچنان در بالتکلیفی زندگی می روزھا و ماھھا می

ھای مادرش در مھد  صیھگذشت کھ با کمک و تو سال از اقامت او در تھران می
از تنھا . کرد کابوس رھایش نمی. حال روحی او خوب نبود. کودک کار گرفت

یک شب . خوابید ھا در خانھ مادر می بیشتر شب. ماندن در خانھ ھراس داشت
پرستو در حالی کھ . مادرش با صدای نالھ و جیغ او از خواب بیدار شده بود

. بیدارش کرد. کرد صدای بلند التماس می داد، با ھایش را در ھوا تکان می دست
با دیدن مادر گریھ . پرستو عرق کرده با چشمانی وحشت زده روی تخت نشست

پرستو در میان . اش گرفت مادرش روی تخت نشست و در آغوش. را سر داد
 :گفت ھق ھق گریھ می

طوری عذاب بکشم؟ تورو خدا  گناه من چیھ کھ باید این. تونم دیگھ نمی”
 .”ام کن کمک

 :اش زمزمھ کرد و گفت فھمید، آرام در گوش مادر کھ درد او را خوب می
حاال بخواب فردا . این ظلمیھ کھ زندگی بھ ھمھ ما کرده. تو ھیچ گناھی نداری”
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 .”کنیم صبح با ھم صحبت می
. ھر یک غرق در فکر و خیال خود بودند. دو زن در کنار ھم دراز کشیدند

ی  کرد کھ بھ خود امیدواری دھد و نگذارد تا تھ مانده ش میپرستو مأیوسانھ تال
ً او را تنھا گذاشتھ بود. ھنوز امیدوار بود. نیرویش تحلیل رود آقاجون . پدر تقریبا

دل و دماغ گذشتھ را . رفتارش کمی تغییر کرده بود. نیز چون گذشتھ نبود
و در جدایی اصرار پرست. گرفت بیماری عزیزجون بیشتر وقت او را می. نداشت

اگر پرستو تلفن . و غم و غصھ علی باعث شده بود کھ با سردی با او رفتار کند
پرستو مانده بود و . گرفتند رفت، سراغی از او نمی ھا نمی زد و یا بھ دیدن آن نمی

اش  تنھایی و بی کسی کالفھ. مادرش و بار سنگین غم و غصھ دوری از دخترش
خواست  نمی. داد لی کھ وجدانش بھ او حق میکرد، در حا احساس گناه می. کرده

او تنھا کسی بود . ی دلخوشی او بود ھای آبجی تنھا مونس و مایھ تلفن. تسلیم شود
ای با او حرف بزند و راز  کرد راحت و فارغ از ھرگونھ دغدغھ کھ جرأت می

زد بھ او اطمینان داد کھ  آبجی خوشبین بود و ھر بار کھ زنگ می. دل بگوید
کرد کھ آبجی  پرستو فکر می. ھتر خواھد شد، فقط باید کمی صبر کندوضع ب

 :آمیز گفتھ بود چندبار با لحنی اعتراض. قصدش تنھا دلداری است
دیگھ برا چی صبر . گی صبر کن اش می ھمھ. بیچاره شدم. چقدر صبر کنم”

 .”ترکیھرم  دم و قاچاقی می رو پیدا کنم، پول می اگھ بتونم کسی. کنم، از این بدتر
ی آوارگی و فرار از کوه و کمر را داشت؛ ھربار کھ این  آبجی کھ تجربھ

 :گفت داد و می شنید،ھشدار می ی او را می گفتھ
ً این کارو نکن”  .”اصال

خواھد  کرد کھ آبجی ھم طرف علی را گرفتھ است و نمی پرستو ابتدا فکر می
اما مادر کھ آرام و . سیدر کرد بھ جایی نمی ھرچھ بیشتر فکر می. بھ او کمک کند

گرفتن طالق . حرکت در کنار او دراز کشیده بود، فکر و ذکر دیگری داشت بی
ولی بعدش چی؟ این سئوالی بود کھ بارھا از خود . دخترش کار یک ھفتھ بود
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اش  آیا دل. توانست برای دخترش ویزا بگیرد؟ مشکل بود آیا می. پرسیده بود
ر دیگر از دست بدھد؟ مدتی بود کھ با این شد کھ دخترش را یک با راضی می

تنھا . آمد دخترش تنھا کسی بود کھ بھ دیدن او می. رفت فکر آزاردھنده کلنجار می
زندگی . تکیھ گاھش بود. توانست راحت با او درد دل کند کسی بود کھ می

. داد ی او آزارش می فکر رھا کردن دوباره. اش را مدیون حضور او بود جدیدش
ای کھ حاال  باز ھم رو آوردن بھ زندگی. ترش یعنی باز ھم تنھا شدنرفتن دخ

توانست دوباره خود رامتقاعد و یا  چگونھ می. دیگر از آن فاصلھ گرفتھ بود
ھای  کھ از محبت بفریبد دختری ندارد کھ عاشقانھ او را دوست دارد؟ فکر این

عشق دختر تنھا . داد اش می اش بگذرد، عذاب دریغ دختر و دیدارھای روزانھ بی
وجود . بدون او مادر نبود. اش شده بود موھبتی بود کھ در آن شرایط نصیب

. با او کامل بود. مادر بداند. دختر موجب شده بود کھ دوباره خود را زن ببیند
باید یکی را انتخاب . ای بود دو راھی کشنده. بدون او تنھا موجودی زنده بود

باید تصمیم . ی دائمی دخترش تنھایی و غم و غصھتنھایی خود و یا . کرد می
. مطمئن بود کھ دیر یا زود دخترش از او تقاضای کمک خواھد کرد. گرفت می

راھی کھ تأثیر آن بر زندگی . آورد کھ راه حلی مناسب پیدا کند بخود فشار می
اگر پرستو . راھی کھ نھ سیخ بسوزد و نھ کباب. دخترش چون گذشتھ نباشد

نھ بھ این . داد بھ آتن برگردد با خودش آورده بود، ھرگز اجازه نمیدخترش را 
 ً . ھا بود ماندن او در ایران بنفع ھر دوی آن. خاطر کھ تھران بھتر بود، اصال

گفت، بگذار  فریادی از درون بھ او می. توانستند با ھم ھمفکری و کمک کنند می
آن وقت یک پشیمانی زجرکش خواھد شد و . اش بھ صالح او نیست ماندن. برود

دو، سھ ساعت تا صبح بیشتر باقی . و غصھ برای تو بھ ارث خواھد گذاشت
وقتی مطمئن . اش پریده بود خواب از چشمان. گرفت باید تصمیم می. نمانده بود

بھ . شد پرستو دوباره بخواب رفتھ آرام از کنار او بلند شد و اتاق را ترک کرد
باید افکارش را جمع و جور . ق گذاشتآشپزخانھ رفت و کتری را روی اجا
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اتاقی بزرگ با یک . اش رفت ای نداشت، بھ طرف اتاق خواب چاره. کرد می
اتاق خوابی . خوابید اتاقی کھ روزی ھمسر بیمارش در آن می. تختخواب دونفره

آمنھ برای آن مرد تنھا حکم یک . وقت اتاق خواب مشترک آنھا نبود کھ ھیچ
ً سردا. پرستار را داشت ر شیمیایی بر اثر جراحات ناشی از مواد شیمیایی تقریبا

ھایی بود کھ آمنھ ھر از گاھی  تنھا انتظارش از ھمسرش نوازش. گیر بود زمین
اش و بعضی  ھای گرم از سر ترحم و یا شاید مھر و َمحبت مادرانھ با دست

ھای  اش نثار تن رنجور و سر و صورت و لب ھای نیمھ عریان ھا سینھ وقت
ھای  سردار توان دیگری نداشت و برای ھمین نوازش. کرد ی او می ک شدهخش

عاشق . مردی متین و خوش قیافھ بود. ناچیز از صمیم قلب سپاسگزار آمنھ بود
زندگی را دوست داشت و بھ انسان عشق . اش اش،و مذھب کشورش، مردم

و بد در طی دو سھ سالی کھ با آمنھ زندگی کرد، یک بار ھم با ا. ورزید می
پذیر نیستند؛ علیرغم  زمانی کھ مطمئن شد جراحات او درمان. رفتاری نکرد

ھایی کھ پزشکان بھ او دادند، مرگ را پذیرفت و از ھمھ  دلداری و امیدواری
اش راحت و بی  اش استفاده کرد تا زندگی آمنھ بعد از مرگ و امکانات  توان

ھای  ھای جنگ، موقعیت جبھھتعداد زیادی از ھمرزمان او در . دردسر باشد
آمنھ را بھ ھمھ . ھای دولتی داشتند بسیار مھمی در ارتش و سپاه و دیگر ارگان

رفقای . اش بھ او کمک کنند ھا خواست کھ بعد از مرگ معرفی کرد و از آن
 .کردند دوران جنگ سردار از ھیچ کمکی در حق آمنھ دریغ نمی

ود کھ در طی دوران کوتاه زندگی آن اتاق خواب بزرگ تنھا یادگار آن مرد ب
حاال آمنھ در آن . اشان بھ او راه زندگی کردن صادقانھ را آموختھ بود زناشوئی

کس دیگری نداشت کھ با او . ی قدی چشم دوختھ بود اتاق ایستاده بود و بھ آینھ
اش نداشت،  وقت عاشقانھ دوست خودش بود و یاد آن مرد کھ ھیچ. مشورت کند

در چند سالی کھ با او . اش بود و پرستار روزھای آخر زندگی بلکھ تنھا ھمدم
سوخت و ھذیان  ھایی کھ سردار در آتش تب می زندگی کرده بود؛ در شب
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اش  ھرچھ دل تنگ. گشود نشست و عقده دل می گفت، بر بالین او می می
ریخت، با این تصور کھ سردار  گفت و اشک می خواست برای او می می
اش ھوشیار و  تن سردار افتاده بود، ولی ذھن. یا اشتباه کرده بودولی گو. فھمد نمی

ھای او را چون الالیی مادری  دانست کھ سردار ھمھ گفتھ آمنھ نمی. فعال بود
رفتار مھربان و کم توقعی روزھای . سپرد فھمید و بھ خاطر می مھربان می

را بھ شک ھای دل دردمند آمنھ بود کھ گرچھ او  ھوشیاری او پاسخی بھ نالھ
 .انداخت، ولی ھرگز متوجھ نشد و یقین پیدا نکرد می

او . سردار نبود. ی خود خیره شده بود ی ایستاده بود و بھ چھره در مقابل آینھ
با کی . اش بود، رسیده بود مرده بود و بھ آرزویش کھ شھادت در راه آرمان

سیاه و چشمان . اش استخوانی و تکیده بود توانست درد دل کند؟ صورت می
ای از زیبایی گذشتھ و  اش؛ گرچھ کم سو شده بودند، ولی ھنوز بارقھ درشت

اش  موھای صاف و لخت. کورسویی از امید بھ آینده و زندگی را در خود داشتند
کھ روزگاری چون شب زمستان سیاه بودند، حال جای خود را بھ تارھای 

زمستان سخت و . کرد میآوری  خاکستری داده بودند کھ گذشت زمان را بھ او یاد
ی استخوانی،  نگاه کردن بھ آن موھا و چھره. سردی را از سرگذرانده بود

. کرد آوری می باردیگر سوز بیرحم سرمایی را کھ پشت سر گذاشتھ بود بھ او یاد
گویی . با ھر دو دست موھایش را کھ از وسط فرق شده بودند لمس کرد

توانست بھ عقب  زمان را نمی. دھا پاک کن خواست برف زمان را از آن می
ھا را روی زانو گذاشت و  کمی خم شد دست. ھمھ چیز واقعی بود. برگرداند

مگر . گیری بود زمان تصمیم. ی قدی نشست روی زمین در برابر آینھ
اش، زندگی تلخ و سختی را کھ خود از  توانست بگذارد دخترش؛ مؤنس می

دانست کھ معنای طالق  خوب می. دسرگذرانده بود، تکرار کند؟ بی انصافی بو
ی امیدی کھ بتواند باردیگر بھ آتن پیش  برای دخترش یعنی باز شدن روزنھ

سفر بھ آتن ھم، یعنی تنھا شدن خودش و بازگشت و محصور . دخترش برگردد
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اش را  شدن دوباره در ھمان فضای خشک و خشن کارش کھ دیگر نھ توان
اش را پرداختھ  ود کھ تاوان گناه ناکردهھا ب سال. خواست داشت و نھ خودش می

اش را با جبر زندگی تصفیھ  گفت کھ حساب اش بھ او می منطق و احساس. بود
از آن پس حق اوست کھ . ی دیگران نیست کرده و دیگر بدھکار قانون و اراده

ولی چگونھ و با کدام ابزار؟ چطور . اش تصمیم بگیرد برای خود و زندگی آینده
چون درختی خزان زده در برھوت تنھایی و محروم از ھرگونھ توانست  می

ای از جانب کسی، زندگی کند؟ مطمئن بود کھ دیر یا زود تھ  َمحبت و عاطفھ
ھای نیمھ خشک عمرش نیز بھ زمین خواھند ریخت و تن  ی برگ مانده

ی دیگر  نیمھ. رنجورش ناتوان از تحمل زمستانی دیگر در ھم خواھد شکست
زد کھ گروگان گرفتن دخترش ھم نھایت  اش بھ او نھیب می فکر و احساس

ترسید کھ پدر پرستو قبل از او دست بکاری بزند کھ بنفع او  می. انصافی است بی
اشک در . اش ساختھ بود مصطفی پول داشت و کارھای زیادی از دست. نباشد

 ھا بار دیگر یاد بعد از سال. احساس عجیبی داشت. اش جمع شده بود چشمان
جریان . مصطفی و تن سخت و پُر زور او احساس زن بودن را در او بیدار کرد

از . ندھایش کشیده شد عضالت ران. ھایش شدت گرفت ھای ران خون در رگ
ی جنسی  شود در چنین وانفسا و برزخی غریزه مگر می. خود خجالت کشید
انگشتان  گرمایی از نوک. ھا بود کھ آن را فراموش کرده بود سرکشی کند؟ سال

ھایش رسید و با توقفی کوتاه در نیمھ  پاھایش بھ حرکت در آمد، بھ عضالت ران
عرق گرم . شرمنده شد. ھایش راه پیدا کرد و بھ مغزش ھجوم بُرد اش بھ سینھ تن

ھای بین  اراده ماھیچھ ھا را کھ حال بی دست. اش را پوشاند و چسبناکی پیشانی
خواست با  گویا می. شت و بھ پیشانی کشیدکردند، بردا ھایش را نوازش می ران

. گفت اش چیز دیگری می تن. این کار اثر گناھی را کھ مرتکب شده بود، پاک کند
ی مادری در  اش و عاطفھ ی جنسی سرکوفت شده ی عشقی تلخ و عریزه خاطره

ور شده بودند،  یک لحظھ با تبانی دست بھ دست ھم داده و بھ جسم او حملھ
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. شناخت و با آن آشنا بود درد و ضجھ شکنجھ شدن را می. دنددا اش می شکنجھ
. کرد کرد و رھا شدن از فشار را طلب می اش نالھ می تن. بارھا شاھد آن بود

آرام غلطت زد . فایده نداشت. روی فرش دراز کشید. توان فریاد زدن ھم نداشت
دست و ھای کف اتاق کھ سرد بودند، رساند و صورت و  و خود را بھ موزائیک

چند لحظھ در ھمان حالت ماند و سپس . پاھایش را رھا کرد تا سرما را لمس کنند
. از پنجره بیرون را نگاه کرد. اش را شست دست و صورت. از جا برخاست

رسید، افق را گلگون  جا کھ آسمان بھ کوه می شفق صبحگاھی در دور دست، آن
ً آیا تنھا چند لحظھ در آن حالت دراز . کرده بود کشیده بود؟ کتری را کھ تقریبا

اش را  تصمیم. خشک شده بود، از روی اجاق برداشت و بھ کناری گذاشت
مصمم بود کھ نگذارد دخترش چند سال دیگر وقتی بھ سن امروز او . گرفتھ بود

اش  پرستو ھنوز پر پرواز داشت باید کمک. رسید، اسیر چنین برزخی شود می
 .ھا بود ردوی آنماندن او معنایش اسارت ھ. کرد

ھمھ از دوستان . چند شماره را یادداشت کرد. دفتر تلفن را برداشت و ورق زد
ً می. قدیم سردار بودند کس  تا آن روز از ھیچ. توانستند بھ او کمک کنند قطعا

بار غم و درد و مشکالت را خود بھ تنھایی بردوش . تقاضای کمک نکرده بود
ی او در میان بود، تصمیم  شت دخترش و آیندهولی حاال کھ پای سرنو. کشیده بود

  .اش ھزینھ کند گرفت کھ از اعتبار شوھر سابق
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 طالق

بعد از مشورت با چند نفر راه . گرفتن طالق پرستو برای مادر کار آسانی بود
. بھ دادگاه شکایت کرد و تقاضای طالق غیابی کرد. و چاره کار را یاد گرفت

. ھ چاپ شد و بعد از یک ماه کار تمام بودیک احضاریھ چند خطی در روزنام
ً از علی جدا شد روزی کھ پرستو در دادگاه حاضر شد و امضای . پرستو رسما

. خود را پای حکم دادگاه گذاشت، احساس کرد نیمی از وجودش از او جدا شد
با سفارش و توصیھ دوستان شوھر . بینی کرده بود آمنھ ھمھ کارھا را از قبل پیش

توانست حق سرپرستی دخترک را نیز برای او بگیرد با این امید کھ شھیدش 
پرستو بتواند دخترک را بھ تھران برگرداند کھ در کنار خودش و مادرش زندگی 

عدم حضور . دانست کھ پرستو بھ ھیچ عنوان قصد ماندن ندارد کند، اگرچھ می
ی  ینھتواند ھز کھ او بھ دلیل مشکالت شخصی نمی علی در دادگاه و این

آقاجون وقتی متوجھ شد . سرپرستی از دختر را تأمین کند، برای مادر کافی بود
ھایی کھ مادر  با توصیھ. کھ پای مادر پرستو در میان است، ھیچ دخالتی نکرد

از محضر کھ بیرون آمدند، پرستو مادر . داشت ھمھ کارھا بھ خوبی پیش رفت
مادر اصرار کرد کھ . ردرا در آغوش گرفت و بوسید و از او خداحافظی ک

ترجیح داد . اش بود اولین روز جدایی. خواست پرستو نمی. ھمراه او بھ خانھ برود
کسی . بھ خانھ کھ رسید تلفن را برداشت و شماره آبجی را گرفت. تنھا باشد

 .گیر گذاشت و روی مبل دراز کشید پیامی در پیام. گوشی را برنداشت
چند روز بود کھ از . آبجی بود. ردصدای زنگ تلفن از خواب بیدارش ک

آبجی طبق عادت ھمیشگی و یا شاید . گفتنی زیاد بود. خبر بودند یکدیگر بی
صبوری و صعھ صبری کھ در طی چند سال در بھ دری و از تحمل مشقات 

. خواھد بگوید اش می زیاد بدست آورده بود، اجازه داد کھ پرستو ھرچھ دل تنگ
اشت و اغلب از مشاھدات روزانھ و برخوردش با پرستو ھم کھ ھمیشھ گفتنی د

ھایش از پدرش  ھای مدرسھ و گلھ ھای بچھ مردم کوچھ و بازار گرفتھ تا شیطنت
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اش بھ مدرسھ شروع کرد و  آن روز ھم با علت نرفتن. کرد و مادرش شروع می
اش را از سیر تا پیاز برای آبجی کھ در تمام مدت ساکت بود و تنھا  جریان طالق

'' خوب، آره: ''گفت اش می ای برای اعالم حضور و توجھ ز چند دقیقھھر ا
ای بخوبی  لحن گفتار پرستو گرچھ کشدار بود، ولی ھرشنونده. تعریف کرد

پرستو جریان . فھمید کھ پرستو از عملی کھ انجام داده خوشحال نیست می
دید کھ گرچھ ضروری بود، ولی دردآور و سخت  اش را عمل جراحی می طالق

اش را کھ عفونت کرده بود از سر  گویا دست و یا پایش و یا حتی یک چشم. بود
زد کھ ایکاش چنین  طوری برای آبجی حرف می. اجبار بھ تیغ جراح سپرده بود

پدرش . پرستو از پدر گلھ داشت. صدایش غمگین و آرام بود. افتاد اتفاقی نمی
ھا و  ھفتھ. رفت و میاش دیگر کمتر بھ دیدن ا ھا بود کھ تحت فشار زن مدت

ً ھر شب قبل از  ھای اولی کھ بھ آپارتمان ماه اش نقل مکان کرده بود، پدر تقریبا
اش  زد و احوال حتی در طی روز بھ او تلفن می. زد رفتن بھ خانھ سری بھ او می

ولی از وقتی . کرد پرسید و اگر کم و کسری داشت برای او تھیھ می را می
ً قصد جدایی دارد، رفتارش کمی تغییر کرده متوجھ شده بود کھ پرستو  حقیقتا

در . دانست اش، نمی ی مردانھ حال تحت فشارھای آرزو بود و یا غریزه. بود
ی احترامی کھ بھ  ھای آخر پرستو این موضوع را فھمیده بود و علیرغم ھمھ ماه

ار فشار آرزو برای او قابل درک بود ولی انتظ. گیر شده بود پدر داشت، از او دل
پدر کھ با علی کنار بیاید و با او زندگی کند، برایش آزاردھنده بود، و 

پرستو . کند کرد زمان علی را عوض می توانست بفھمد چرا؟ پدر فکر می نمی
چندبار . برای خود و دخترش حق زندگی قائل بود. حرف او را قبول نداشت

خواھد مانند  نمی ام دل. خواھم زندگی کنم حتی در حضور پدر، گفتھ بود من می
ام کور با بد و خوب آقا باالسرم  ھای پنجاه سال پیش زن خانھ باشم و چشم زن

ھا طرف  چرا ھمھ این: ''بارھا با خود گفتھ بود. از آقاجون ھم دلخور بود. بسازم
 '' و دخترم آدم نیستیم؟ گیرن؟ چرا؟ چون َمرده؟ پس من چی؟ مگھ من رو می علی
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ین دادگاه شنیده بود کھ حق طالق با مرد است و بدون چند بار از زبان مسئول
شنید، عصبانی  ھربار کھ این جملھ را می. تواند طالق بگیرد رضایت او نمی

از روزی کھ پای . ای نداشت خواست فریاد بزند، ولی چاره اش می دل. شد می
ی قوانین مشمول  گویا ھمھ. مادرش بھ ماجرا کشیده شد، قضایا طور دیگری شد

مادر تنھا کسی بود کھ از خواست او . ھایی شدند کھ ھمراه مادر بود صیھتو
. البتھ برخورد و امیدھای مادر ھم از نگاه تیز پرستو پنھان نماند. حمایت کرد

خواھد کھ او و دخترش در تھران بمانند و با او  اش می حس کرده بود کھ مادر دل
ولی حاضر نبود بھ خواست  کرد، مادر و احساسات او را درک می. زندگی کنند

دو سال و چند ماه بود کھ دور از دخترش در تھران زندگی کرده . او گردن نھد
ھای  بود، با برخوردھایی کھ از مراجع قضایی دیده بود و مشکالت و محدودیت

ھا بود، مصمم شده بود کھ بھ ھیچ قیمتی دخترش  اجتماعی کھ ھر روز شاھد آن
بی حقوقی او در مراجع قضایی او را . ران نیاوردرا برای زندگی کردن بھ تھ

امو تو تابوت بذارن، باید از  اگھ شده جنازه: ''گفت بھ آبجی می. تر کرده بود جری
بعد . حاضر بود بھ ھرکاری تن بدھد کھ بتواند بھ آتن برگردد'' ایران خارج بشم

 اش ترکید و در میان ھق ھق گریھ از آبجی از نیم ساعت حرف زدن بغض
آبجی تنھا کسی بود کھ بعنوان یک زن و . اش کند تواند کمک خواست کھ اگر می

آبجی . یک دوست، فارغ از ھرگونھ چشم داشت و انتظاری با او رابطھ داشت
  .کمی وقت خواست. اش کند کھ خود نیز منقلب شده بود، قول داد کمک
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 پیشنھاد

و پرستو سراسیمھ و  رفتند آمدند و می ھا می فصل. گذشت ماه از پی ماه می
ی  ھمھ. زد کھ شاید راھی برای خارج شدن پیدا کند سرگشتھ بھ ھر دری می

تالش کرد کسی را پیدا کند . داد سفارت یونان ویزا نمی. ھا بھ رویش بستھ بود راه
آبجی ھم . کھ قاچاقی بھ ترکیھ برود، ولی مادرش و بویژه پدرش مانع او شدند

ممکن بود، ولی بعدش چی؟ تنھا چاره ممکن برای سفر بھ ترکیھ . موافق نبود
در یکی از . راه میانبری وجود نداشت. پیوستن بھ دخترش ویزای یونان بود

. طبق معمول دیر وقت بود. ھای کسل کننده و در اوج تنھایی آبجی زنگ زد شب
روی مبل دراز کشیده بود . پرستو روز سختی را در مدرسھ از سر گذرانده بود

دست دراز کرد و گوشی را کھ . با صدای زنگ تلفن از جا پرید. زد یو ُچرت م
ً باالی سرش روی کاناپھ بود، برداشت آبجی تا لب باز کرد، پرستو فھمید . تقریبا

چند . کرد احساس و نفس او را از آن طرف سیم حس می. کھ خوشحال است
ب برخالف آن ش. اشان گذشتھ بود، منتظر تلفن او بود روز از آخرین مکالمھ

گویی ھر دو منتظر . حال او را پرسید و ساکت شد. معمول آبجی شروع کرد
اش خالی بود و حرف چندانی برای  پرستو دست. بودند کھ دیگری شروع کند

 :با کمی من و من گفت. گفتن نداشت
کنم کھ  و نگاه می ساعت. شب و روزم یک طوره. چی بگم، مثل ھمیشھ”

ام مثل یھ زندونیھ، با این  زندگی. مو ببینم زندگیسپری شدن عمر و حرام شدن 
. ام ھستن مواظب. تفاوت کھ آزادم صبح برم سرکار و بعدازظھر برگردم خونھ

ولی ھیچکی حاضر . خوان بھم کمک کنن گن کھ دوستم دارن و می ھمھ ھم می
ی اطرافیام تصمیم گرفتن  کنم کھ ھمھ ھا فکر می بعضی وقت. نیست قدمی برداره

کھ طالق گرفتن یھ زن تو این مملکت ُجرمھ و باید  مثل این. و تنبیھ کنن نکھ م
اگھ یھ روز ھم از . ولی کوتاه بیا نیستم. ام رسیده جونم بھ لب. تقاص پس بده

بھ جون تنھا دخترم؛ کھ عزیزترین . دم قول می. رم عمرم باقی باشھ، بالخره می
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 .”بینی حاال می. رم ام تو این دنیاست، یھ روز می کس
کمی از زندگی در خارج و سوئد برای او . آبجی آرام و خونسرد شروع کرد

ھا و شوھرش گفت و کمی ھم از ھوای  بعد از زندگی خودش و بچھ. تعریف کرد
پرستو . خالصھ نیم ساعت حرف زد. سرد و روزھای تاریک سوئد گلھ کرد

 :گوش داد و تنھا چند جملھ گفت
ھات  کن کھ حداقل شوھر خوبی داری و بچھخدارو شکر . ات خوش بھ حال”

ھوا و ھزار جور کوفت . کی بھت نیست کنی و فشار ھیچ کار می. کنارت ھستن
 .”خره رو آدم با جون و دل می و زھرمار دیگھ

 :ھایش تمام شود و بعد گفت آبجی منتظر شد کھ پرستو حرف
ھستم و تا اش بھ فکرت  ھام ھمھ بھ جون بچھ. ام فھم من وضع تورو خوب می”

خوام بھت بگم،  موضوعی کھ می. ات کنم امروز بھ ھر دری زدم کھ بتونم کمک
با سیامک کلی حرف . راستش خیلی سختھ، ولی تنھا راھیھ کھ بنظرم رسیده

ایم کھ مشتاق  کسی را پیدا کرده. اول مخالف بود، ولی بعد راضی شد. زدم
بعد از عقد و فرستادن سند تونی  اگھ قبول کنی، می. ازدواج با کسی مثل توھھ

. ازدواج و یھ سری تشریفات اداری دیگھ ویزا بگیری و قانونی بیایی سوئد
ھا این کارو کردن و دارن زندگی  خیلی. تونم شھ، خودم ھم نمی کھ چطور می این
 .”کنن می

 :پرستو حرف او را قطع کرد و گفت
 ”شھ؟ مگھ می. ازدواج، اونم ندیده و نشناختھ”
شاید . ببین این تنھا یھ راه حل و یھ پیشنھاده. ام تموم بشھ بذار حرف. گوش کن”

خواد کھ تا آخر  ات نمی دل. زیاد سخت نگیر. ھم در حال حاضر تنھا راه باشھ
ھای پیشنھاد  ی جنبھ ھمھ. خوای؟ کمی منطقی فکر کن عمر اونجا بمونی، می

بینم و  من میتا اونجا کھ . خوب فکر کن. ای نیست عجلھ. و خوب بسنج من
دن کھ کسی پیدا کنن کھ باھاش ازدواج کنن و از  ام، مردم حتی پول ھم می شنیده
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قصد من قانع کردن تو . کنن ھا ازدواج مصلحتی می خیلی. ایران بیان بیرون
ممکنھ . بقول سیامک ھندونھ سربستھ اس. فھمم احساس تورو خوب می. نیست

. زنم دو سھ روز دیگھ بھت زنگ می. دونی چیھ، خوب فکر کن می. فتیر در بیاد
 ”طوری ازدواج کنی، یا نھ؟ اول ببین حاضری این

کھ گوشی  ای ھاج و واج در حالی اش کھ با آباجی تمام شد، چند لحظھ صحبت
از صدای بوق اشغال . تلفن را در دست داشت، ایستاد و بھ دیوار روبرو ُزل زد

سیاه کھ با ھمان شکل و شمایل ی  گوشی را گذاشت و بھ جعبھ. تلفن بخود آمد
. کرد، خیره شد صدا ایستاده بود و بھ او دھن کجی می قبلی روی میز آرام و بی

 .اش رسید این اولین فکری بود کھ بھ ذھن. ای باز شده بود روزنھ
شھ با کسی ندیده و نشناختھ ازدواج کرد؟ مگھ اونی کھ یک دل، نھ صد  می”

. شناسم رو کھ نھ دیدم و نھ می زد؟ این یکی اش بودم چھ گلی بھ سرم دل عاشق
 .”خدا بھ دادم برسھ

عطش . اش خوشحال بود آورد، تھ دل علیرغم گلھ و نارضایتی کھ بھ زبان می
 . اش سر برآورد ی دخترش بار دیگر در دورن دیدن دوباره

 ” تونھ باشھ؟ آدم خوبیھ؟ کی می”
ھای آبجی فکرش را مشغول  تھگف. تا چند روز بعد از پیشنھاد آبجی آرام نداشت

اش  دل. ھا را نداشت ی بچھ در مدرسھ حال و حوصلھ. بیقرار بود. کرده بود
تر بتواند در خلوت خود با پیشنھاد آبجی کلنجار  خواست تنھا باشد، کھ راحت می

اش  عشق مادری و اشتیاق دیدن دخترش بھ قلب. تصمیم گرفتن مشکل بود. برود
. ھای آبجی بھ دوری دخترش خو گرفتھ بود از شنیدن گفتھ تا قبل. آورد می فشار 

ای را داده بود، فکر  ولی از روزی کھ آبجی پیشنھاد ازدواج او با مرد غریبھ
اش  احساسات. کشید اش سوھان می کرد و بھ قلب دخترک یک لحظھ رھایش نمی

شناسد  نمیاین فکر کھ با مردی کھ . داد ای دیگر او را عذاب می نیز بگونھ
بعد از جدایی از . آور بود ازدواج کند و با او بھ رختخواب برود، برایش چندش
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خواست زندگی کند و از آقاباالسر  گونھ کھ خودش می علی تصمیم گرفتھ بود آن
گذشت زمان بھ او فھمانده بود کھ کار چندانی از . جور چیزھا پرھیز کند و این
گوشی تلفن را . تنھایی کامل نیست ھیچ انسانی بھ. اش ساختھ نیست دست

ً . چیز عجیبی نبود. خط خراب بود. برداشت و شماره گرفت اتفاقی بود کھ تقریبا
چندبار بھ اداره . کرد ای نداشت باید صبر می چاره. شد ای یک بار تکرار می ھفتھ

گوش کسی بدھکار نبود و از دست . مخابرات زنگ زده بود و گلھ کرده بود
ھای تلفن  ھا تنھا پرداخت بموقع قبض وظیفھ آن. اری ساختھ نبودمشترکین ھم ک

گوشی را گذاشت و بھ آشپزخانھ رفت، فنجانی چای از فالکس ریخت . بود و بس
حال و . کرد مثل گذشتھ چای دم نمی. و برگشت و روی مبل لم داد و منتظر ماند

یعدازظھر  کرد، تا ھا آن را پُر می صبح. فالکسی خریده بود. حوصلھ نداشت
وقتی کھ خیلی عصبی و از تنھایی کالفھ بود، سیگاری آتش . کرد کفایت می

اش بود کھ پدر و یا مادر متوجھ  حواس. کرد زد و در آشپزخانھ دود می می
تنھایی بھ او تحمیل کرده بود کھ بھ . اش با گذشتھ فرق کرده بود زندگی. نشوند

بود کھ دیگر برای رفع و رجوع ھا  مدت. اش را از بیرون بکشد تنھایی گلیم
اش با مادر ھم دیگر در حد و  رابطھ. زد مشکالت و نیازھایش بھ پدر زنگ نمی

مادر چند بار سربستھ سعی کرده بود کھ او را ترغیب بھ . سیاق گذشتھ نبود
نشینی  العمل شدید او روبرو شده بود، عقب ولی ھر بار کھ با عکس. ازدواج کند

. پدر ھم گویا وضعیت او را پذیرفتھ بود. حرفی نزده بود کرده بود و تا مدتی
. شد، راضی بود اش را موجب نمی کھ مزاحم زندگی او نبود و طغیان زن ھمین

از زمانی کھ پدر متوجھ شد کھ پرستو . ھای اول را نداشت اشان گرمای ماه رابطھ
مادرش زیاد  اش با ی خود زندگی کند و بعالوه رابطھ تصمیم دارد بھ میل و سلیقھ

. پرستو از این وضعیت راضی بود. شده، بیشتر و بیشتر از او فاصلھ گرفت
کسی دیگر جرأت نداشت بھ حریم زندگی . مرزش را با ھمھ مشخص کرده بود

ھای اول و حتی سال اول مادر و پدر ھروقت اراده  ماه. خصوصی او تجاوز کند
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گویا آپارتمان او . آوردند می ی او را بھ صدا در کردند، سرزده زنگ خانھ می
ھا فھماند کھ ھر وقت کھ قصد دیدن  ولی آرام آرام بھ آن. ھا بود ملک شخصی آن

او را دارند، بھتر است از روز قبل تلفن بزنند کھ خانھ باشد تا شرمنده نشود، 
. خواھرانش از این قاعده مستثنی بودند. گرچھ ھدف اصلی او چیز دیگری بود

ھا را برای تماشای فیلم بھ سینِما  گرفت و آن آرزو اجازه میماھی یکبار از 
ھا بھ یکدیگر  ی متقابل آن از عالقھ. اش نبود بنفع. کرد آرزو مخالفت نمی. برد می

دخترھا از ھر . ترسید کھ دخترانش بر علیھ او شورش کنند خبر داشت و می
پرستو . خوابندی او ب ھای تعطیل را در خانھ کردند کھ شب فرصتی استفاده می

. کرد ی بعد موکول می ای آن را بھ ھفتھ اش جمع بود و ھر ھفتھ بھ بھانھ حواس
از . خواست دخترھا بھ او عادت کنند نمی. داد ماھی یکبار بیشتر اجازه نمی

 .اش نظم معینی داشت زندگی. طرفی استقالل خودش ھم برایش مھم بود
. گذاشتند ای اول ھمھ سر او کاله میھ ماه. رفتار با مردم را ھم یاد گرفتھ بود

فروش و مغازدارھا  زبان بقال و میوه. ولی حاال یاد گرفتھ کھ چطور رفتار کند
زد و رفتار  ھا حرف می اش مثل خودشان با آن فھمید و علیرغم میل را می

کرد کھ  آرزو می. ی برخورد بیزار بود کرد، گرچھ از آن فرھنگ و شیوه می
توانست بھ کسبھ اعتماد و رابطھ  آتن بود و براحتی می ایکاش ھمھ چیز مثل

اش  موقع خرید اگر حواس. آمد برداری بدش می از دورویی و کاله. برقرار کند
بقال و قصاب محل او را از . کردند جمع نبود، کلی میوه پوسیده بھ او قالب می

، یک چران ھم بود قصاب کھ کمی چشم. شناختند زمانی کھ علی ایران بود، می
روز سرش را جلو آورده و آھستھ، گویا مواظب بود کھ کسی صدای او را 

 :نشنود، گفتھ بود
آنقدر خر تو خره کھ کسی . آقا سالم مارو برسون و پیغام بدین برگرده بھ علی”

 .”اشو اونجا تلف کنھ حیفھ کھ زندگی. کاری بھ او نداره
الصھ و جدی جواب خواست بیشتر با او صحبت کند، خیلی خ پرستو کھ نمی
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 :داده بود
. گرده شھ و برمی اش تموم می سال دیگھ درس. خونھ علی داره درس می”

 .”کاری نکرده کھ بترسھ
بعد از چند تک زنگ کسی . گوشی را برداشت و بار دیگر شماره گرفت

 :گوشی را برداشت و گفت
 (۴.'' (یھ، ھلو''

کھ پرستو بسختی متوجھ ی غلیظ خارجی،  ای بود کھ با لھجھ صدای دختر بچھ
 :شد، خود را معرفی کرد

 ”َحنا”
 :پرستو ذوق زده گفت

 ”شناسی؟ منو می. ام پرستو سالم خالھ جون من”
گویا دخترک بھ جای جواب دادن بھ . پرستو صدایی شنید و دخترک ساکت شد

 .و یا شاید با تکان دادن سر پاسخ او را داده بود. اکتفا کرده بود” نوچ”گفتن 
 ”ری؟ مدرسھ می. ات ھستم، پرستو دوست مامانمن ”

 :دخترک کمی من و من کرد و بعد گفت
 .”نھ”
 ”ری؟ چرا نمی”

 :َحنا کمی مکث کرد و بعد گفت
 .”تعطیلھ”

 :پرستو پرسید
 ”کنی؟ پس روزھا چیکار می”

 :دخترک جواب داد
 .”کنم با استوره سیستر و یا کمپیسام بازی می”

 :َحنا بھ زبان آورده بود نفھمید گفت پرستو کھ معنی کلماتی را کھ
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 ”منظورت آینھ کھ میری مھد کودک؟”
 .”کنم نھ، خونھ ھستم با آنا، متی و یوحنا بازی می”
 ”تونم با مامان حرف بزنم؟ ست، می مامان خونھ. قربونت برم خالھ جون”
 .”بلھ”

دختر ''ی  پرستو از شنیدن جملھ. صدای آبجی را شنید کھ گفت بده من دختر ُگلم
 .اش سیخ شد مو بر تن'' ُگلم
 .”زنھ فارسی خوب حرف می! ماشاهللا چقدر بزرگ شده. خوبی. سالم”

 :آبجی در پاسخ با خنده گفت
گھ، سھ کلمھ  یھ کلمھ فارسی می. جوه فارسی می. فارسی کھ چھ عرض کنم”

ریم سرکار و  و سیامک می صبح کلھ سحر من. ای ھم نداریم چاره. سوئدی
ان؛ یا تنھا ھستن و یا با  ھا یا مدرسھ این دخترا طفلک. گردیم غروب برمی
بعدازظھر کھ . زنن اش سوئدی حرف می کنن، ھمھ اشون بازی می دوستای سوئد

دو سھ . ھا از نا افتادن ایم و ھم بچھ یایم خونھ، ھم خودمون خستھ و کوفتھ می
یزیون ھستن ساعت بیشتر در روز پیش ما نیستند، کھ یکی دو ساعت جلوی تلو

کی و چطور فارسی یاد بگیرن؟ بزرگھ خوب حرف . شن و بعدش ھم ولو می
خوب خودت چطوری؟ خوب ھستی؟ از عزیزجون اینا خبر داری؟ . زنھ می

 ”خوبن؟
با خودم حرف . اش فکر و خیال ھمھ. این چند روزه کالفھ شدم. ای بد نیستم”
 .”ای انداختی منو تو بد مخمصھ. زنم می

 :خنده پرسیدآبجی با 
 ”حاال بگو بینم فکراتو کردی، یا نھ؟!. ھا ای؟ رفتی نسازی چھ مخمصھ”
دونم چرا؟ ھر چی سبک و  خودم ھم نمی. سختھ. یعنی نتونستم! راستش نھ”

شھ با کسی کھ ندیدم و  مگھ می. رسھ ام بھ جایی نمی کنم، عقل سنگین می
 ”شناسم، ازدواج کنم؟ نمی
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 :آبجی مکثی کرد و گفت
خوای بیایی، این یھ  من پرسیدم اگر می. کی گفتھ. کھ نگفتم ازدواج کنی من”

 .”تو ھم قرار بود فکر کنی. راھشھ
 :پرستو بی اراده لب باز کرد و پرسید

 ”شھ یھ طوری من اونو ببینم؟ نمی”
. تازه سئوال من این نبود. شدم تونست ایران بیاد، کھ من واسطھ نمی اگھ می”
 .”شھ حل کرد اشو می و بیای، یا نھ؟ بقیھخوای ازدواج کنی  می

 :پرستو جواب داد
 .”آره”
 .”ات آره اس، پس بادا بادا مبارک بادا، اشاهللا مبارک بادا خوب اگھ جواب”

 :پرستو بالفاصلھ گفت
 .”خفھ شو”
آخھ تو عین برج . مگھ غیر از اینھ؟ شوخی کردم کمی بخندیم. چرا خفھ شم”

 .”زھرماری
 :پرسیدپرستو دو باره 

 ”شھ یھ طوری من اونو ببینم؟ نمی”
 :آبجی کمی فکر کرد و گفت

صبر کن . شناسھ یعنی سیامک اونو می. دونم، باید باھاش صحبت کنم نمی”
 ”تونی از ایران خارج شی؟ می. شاید بشھ یھ قرار مالقات جایی بذاریم

 :پرستو با پوزخند جواب داد
 !”افتادم نمیتونستم کھ تو این َھَچل  اگھ می”
تو کھ طالق گرفتی؛ زن آزادی ھستی، پس باید بتونی پاسپورتو . باید بشھ”

تونی  ی پدرتو بخوان کھ اونو ھم می ممکنھ اجازه. درست کنی و خارج بشی
 ”جور کنی، مگھ نھ؟
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 .”باید بپرسم. راجع بھ این فکر نکردم”
با شوھرم من ھم . خوب، پس تو بپرس و اگھ تونستی پاسپورتتو درست کن”

 ”از عزیزجون خبری داری؟. تونیم بکنیم زنم، ببینم چکار می حرف می
گوش  بار اول پشت. کرد دومین بار بود کھ از او سئوال می. پرستو دستپاچھ شد
ھا  مدتی بود کھ از آن. ولی حاال دیگر راه گریزی نداشت. انداخت و جوابی نداد

خجالت . تر از قبل شده بوداشان حتی کم بعد از طالق رابطھ. خبری نداشت
در . آقاجون ھم ھمینطور. عزیزجون دلگیر بود. اھل تظاھر ھم نبود. کشید می

گاه او  اش دچار بحران بود، آقاجون و عزیزجون تکیھ تمام مدتی کھ زندگی
ھا کمکی  ھا بود و تنھا بودند، نھ تنھا بھ آن بودند، ولی حاال کھ دوران پیری آن

ھا را  طالق گرفتن از تنھا پسرشان بار غم و غصھ آننکرده بود، بلکھ با 
زندگی . ای ھم نداشت عذاب وجدان داشت و چاره. تر کرده بود سنگین

ً بھ بن مشترک اشان از ھم جدا شده بود و  راه. بست رسیده بود اش با علی عمال
درک و برداشت و . ھرکدام مسیر دیگری برای زندگی انتخاب کرده بودند

ماندن . ھا فاصلھ داشت کرد فرسنگ زندگی با کارھایی کھ علی میخواست او از 
ای  توانست بار چنین رابطھ خواست و نھ می دیگر نھ می. با او عذاب دائمی بود

ی عاطفی او با عزیزجون  از وابستگی رابطھ. شد را بھ ُگرده بکشد، باید جدا می
ارھا از خود پرسیده ب. کشید ی زناشویی اش با علی عذاب می و آقاجون بھ رابطھ
مگر من بعنوان یک آدم نباید حق داشتھ باشم کھ . طوری باشد بود کھ چرا باید این

اشان دارم،  ام با علی با این زن و مرد؛ کھ صمیمانھ دوست جدا از رابطھ
توانست فارغ از ھر اما و اگری  کرد کھ ایکاش می معاشرت کنم؟ آرزو می

اشان برود و  ھا نیاز داشتند، بھ دیدن کھ آنخواست و ھرلحظھ  اش می ھروقت دل
ھا سنگینی  ی آن ی تیره و سیاه طالق بر رابطھ ولی سایھ. در کنارشان باشد

 .شد ای می کرد و مانع از چنین رابطھ می
خواد،  ام می خیلی دل. ھا کمتر شده مدتیھ کھ تماس. اش چھ عرض کنم راست”
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بعد از اون اتفاقی . شھ ولی نمی. اشون پیشام خواست برم  تونستم ھر وقت دل می
و یا . شھ روم نمی. تونم مثل گذشتھ باھشون رفت و آمد کنم کھ افتاده دیگھ نمی

خودت . شن کنم کھ دیگھ از دیدن من زیاد خوشحال نمی بھتره بگم احساس می
ھا جای پدر  سال. دونی کھ من چقدر آقاجون و عزیزجونو دوست دارم خوب می

رفتم،  ولی این اواخر ھر وقت اونجا می. بودن و ھنوز ھم ھستن و مادر من
آوردم و خودمو بھ اون راه  اول بھ روم نمی. ام کردم مھمون ناخونده احساس می

. ترند طوری راحت ولی راستش بعدش بھ این نتیجھ رسیدم کھ شاید این. زدم می
عارف نکردن خدا شاھده یک بار ھم ت. اشونو پرسیدم چندبار زنگ زدم و حال

 .”شھ کھ خبری ازشون ندارم ای می دو سھ ھفتھ. روم سیاه. اشون برم پیش
 :ھاشون از نفس بیفتد گفت خواست صحبت آبجی کھ نمی. پرستو ساکت شد

ولی اینو بدون کھ عزیزجون و . تو مقصر نیستی، تالش خودتو کردی”
تورو  زنم، احوال ھر وقت زنگ می. آقاجون مثل گذشتھ تورو دوست دارن

. شم ات می اگھ بتونی ھر از مدتی سری بھ اونا بزنی ممنون. پرسن می
ترسم  می. آقاجون ھم کھ حسابی تو خودشھ. عزیزجون پیره و ناراحتی قلبی داره

 .”خدایی نکرده یھ روز اتفاقی براش بیفتھ و تنھا باشھ
 :پرستو در جواب آبجی گفت

نگاه ھمھ بھم . کھ طالق گرفتمکنم گناه بزرگی کردم  ھا فکر می بعضی وقت”
وقتی ازم پرسیدی کھ . حتی مادرم ھم دیگھ مثل سابق نیست. عوض شده

دونی چرا گفتم آره؟ تو منو خوب  خوام ازدواج کنم کھ بیام خارج، می می
جا  ام برای دیدن دخترم کبابھ، ولی باور کن اگر این درستھ کھ دل. شناسی می
کردم کھ یھ روز وضع بھتر  صبر می. دادم میام خوش بود، تن بھ این کار ن دل

خواد  ام می ولی رفتار اطرافیا طوریھ کھ دل. بشھ و خودم بتونم ویزا بگیرم و بیام
دونم اونجا ھم واسم فرش  اگرچھ می. جا فرار کنم بھ ھر قیمتی کھ شده از این

حتی پدرم ھم . چی بگم عزیزم کھ درد من یکی دوتا نیست. قرمز پھن نکردن



 357 

 .”تارش با من عوض شدهرف
زمونھ عوض . کنی درستھ رو بکن کھ فکر می کاری. طوری فکر نکن این”
 .”تو مجبور نیستی تاون طرز فکر دیگرونو بدی. شده

 :پرستو کمی من و من کرد و پرسید
زنھ؟ چند روز پیش سعی کردم باھاش  از علی خبر داری؟ بھ بچھ سر می”

ام  دونم؛ دل نمی. یاد رین شنا دیر میآنتی گفت رفتھ استخر تم. حرف بزنم
خواد دیگھ با من حرف  کنم دخترک نمی خواد بدبین باشم، ولی فکر می نمی
 .”بزنھ

 :آبجی آھی کشید و گفت
ات کنم، ولی قبول کن کھ تو بد سنی اونو تنھا  خوام سرزنش ممکنھ؛ نمی”

رش با من ھم حتی رفتا. نھ، علی خیلی بد کرده. گم تقصیر تو بود نمی. گذاشتید
اونا دنیای . کنن طوری فکر نمی ھا این ولی بچھ. ام خوب نیست کھ خواھرش

ھیچ گذشتی ھم . خوان ھر دو رو می. فھمن خودشونو دارن و این چیزھارو نمی
کنم  ولی فکر می. عصبانیھ و از ھر دوتون ناراحتھ. کنم اش می من درک. ندارن

حتی . اش نکردی تو بدی در حق. بذار زمان بگذره. ایھ زمان مرھم ھر زخمی
فکر کن اگر با تو اومده . اش ھم ھست بنظر من، کاری کھ تو کردی تا حدی بنفع

راه فراری . شد؟ اونوقت مجبور بودید ھر دوتون تو تھرون بمونید بود، چی می
بیشتر از ھفتاد میلیون . شھ شھ تو ایران زندگی کرد، می گم نمی نمی. ھم نداشتید

کنن، ولی اگھ کسی نخواد و راضی نباشھ و نتونھ بیاد بیرون،  میدارن زندگی 
 .”اونوقت دیگھ زندگی کردن براش راحت نیست

ھر دو خستھ شده . اشان بیش از یک ساعت بھ درازا کشید حرف و حدیث
ھا را  باالخره آبجی نق زدن بچھ. بودند و منتظر بودند تا دیگری خداحافظی کند

 :بھانھ کرد و با خنده گفت
ً . زنن ھا نق می این بچھ. سیم تلفن سوخت”  .”پس فعال
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پرستو گوشی تلفن را گذاشت و متکا را زیرسرش گذاشت و روی مبل دراز 
فنجان چای را کھ دیگر سرد شده . ھایش خشک شده بودند و تشنھ بود لب. کشید

بفکر فرو . ای از چای سرد و تلخ سرکشید بود، از روی میز برداشت و جرعھ
 .شد ھای آبجی چون نوار ضبط صوتی در مغزش تکرار می فتھگ. رفت
زندگی . اشو قبول کنھ اگھ کسی ھدفی داره، برای رسیدن بھ اون باید ھزینھ”

موقع  ھاش ھمیشھ سبز باشھ و بھ خوای کھ برگ مشترک مثل گل گلدونھ؛ اگھ می
گاھی . موقع آب بدی، نھ کم بدی و نھ زیاد بھ. اش کنی گل بده، باید تر و خشک

. شن ھاش پالسیده و خشک می اشو عوض کنی و گرنھ زود برگ ھم خاک
ھا اگر با تفاھم و گذشت ھمراه نباشن، تموم  ترین عشق ترین و رمانتیک داغ
ھا ندیده و نشناختھ با  خیلی. اش داد باید مواظبت کرد و پرورش  از عشق. شن می

ُخت شدن ھم ازدواج کردن، ولی با و یک عمر در کنار ھم  گذشت زمان با ھم ا
 .”دی شدنیھ نترس چیز زیادی از دست نمی. زندگی کردن
شناخت  توانست با مردی کھ تا آن روز ندیده بود و نمی چطور می. دو دل بود

ھای علی چون سپر سیاه و  ھا و کتک ی دردناک بدرفتاری زندگی کند؟ خاطره
پنجره . آشپزخانھ رفتاز جا برخاست و بھ . شد گیری او می ضخیمی مانع تصمیم

ھا بود کھ موھای  ماه. اش بھ ساق پایش افتاد چشم. را باز کرد و سیگاری آتش زد
. دستی بھ صورتش کشید. اش گرفت خنده. ھایش را نگرفتھ بود زائد ساق
خودش ھم نفھمید . آھی کشید. ھا بود کھ بند نیانداختھ بود اش را ھم مدت صورت

  .خود گلھ کرد گویا از زمانھ و بخت بد. چرا
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 سفر 

چند ماه طول کشید تا . تمدید پاسپورت و جلب رضایت پدر کار دشواری نبود
داد  گزارش می. در تمام آن مدت آبجی با او در تماس بود. مقدمات کار آماده شد

آبجی ھمراه شوھرش و . قرارشان آنتالیا در ترکیھ بود. گرفت و گزارش می
آمدند و بعد  او معرفی کرده بود، از سوئد می ھا و ناصر؛ مردی کھ آبجی بھ بچھ

ھتل را آبجی از سوئد . کرد ھا را در آنجا مالقات می از چند روز پرستو آن
کھ چمدان  صبح یک روز در اوائل ماه سپتامبر پرستو در حالی. رزرو کرده بود

خوشحال . احساس عجیبی داشت. کوچکی در دست داشت، سوار ھواپیما شد
در طی چند . شوره داشت بلکھ بیشتر مضطرب بود و دل. ھم نبودناراحت . نبود

ھا  آبجی باعث و بانی ارتباط تلفنی آن. ماه چند بار با او تلفنی صحبت کرده بود
یک روز آبجی بھ پرستو گفت کھ ناصر و دخترھایش شنبھ شب برای . شده بود

فن با او آشنا ھا ھستند و فرصت مناسبی است کھ تو ھم از طریق تل شام مھمان آن
پرستو اول مخالفت کرد، ولی آبجی با اصرار و توضیح او را متقاعد . شوی
. حرفی برای گفتن نداشتند. ھا بیشتر از دو دقیقھ طول نکشید صحبت آن. کرد
در پایان ناصر از او پرسید کھ . ھا تنھا تعارفات معمولی بود ی آن ی مکالمھ ھمھ
ی  دو شب بعد ناصر بھ خانھ. ستو موافق بودپر. تواند بھ خانھ او زنگ بزند می

پرده بھ او گفت کھ قصدش از  بعد از احوال پرسی ناصر خیلی بی. او زنگ زد
تکلف و  لحن حرف زدنش بی. زدن معرفی خودش و آشنایی بیشتر با اوست تلفن

چندبار در گفتھ ھایش . کرد زد و کمتر تعارف می پرده حرف می بی. صریح بود
بھتر است از ھمین اول با ھم . خواھد او را فریب دھد اش نمی دل تکرار کرد کھ

صدایش . کشید را می” ش”ی شھرستانی داشت و حرف  لھجھ. رو راست باشیم
ً این. نشست گرم بود و بھ دل می طور بود و یا تنھا پرستو چنین تصور  آیا واقعا

. زده بودھا بود کھ کسی این چنین گرم و صمیمی با او حرف ن کرد؟ مدت می
شد کھ بی پرده و فارغ از احساس شرم  ھا باعث می ی جغرافیایی بین آن فاصلھ
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ولی . زدند پدر و مادرش ھمیشھ با َمحبت با او حرف می. با یکدیگر حرف بزنند
اش  روان و حس زن بودن. َمحبت و گرمای صدای ناصر از جنس دیگری بود

زد، ولی  ا احترام حرف میناصر گرچھ آرام و شمرده و ب. داد را نوازش می
ھایش بی پرده یادآوری  کرد و خطوط قرمز خود را در گفتھ فراموش نمی

ھای رفتار،  ی تلفنی کھ با ھم داشتند، پرستو بھ تفاوت طی چند مکالمھ. کرد می
گرچھ خود را از ھمان . منش و طرز فکر او با علی تا حدودی پی برده بود

کرد، ولی نگاه او بھ زن و ازدواج مثل شروع آشنایی، فردی سیاسی معرفی 
ھرگز از جمالت زیبا و دلنشینی کھ علی در مورد برابری زن و مرد . علی نبود

از زن بقول خودش قرطی و الابالی بدش . کرد آورد، استفاده نمی بھ زبان می
ھا در بارھای  ھا و شنبھ شب با اونایی کھ چھارشنبھ”آمد و باز بقول خودش  می

خانواده برایش . ی خوبی نداشت میانھ” اند کھ کسی را تور کنند پالسشھر 
اش حرف زد و  تنھا یک بار از ھمسر سابق. تر و باالتر از ھر چیز بود عزیز

ی پرستو و ازدواج  راجع بھ گذشتھ. بعد از آن ھرگز حرفی از او بھ میان نیاورد
و یا . فتھ بود، قانع بودشاید بھ آنچھ کھ سیامک برای او گ. اش چیزی نپرسید اول

ً قصد داشت خود را بی عالقھ نشان دھد ھایش تکرار  چند بار در گفتھ. شاید عامدا
 :کرده بود

چسبیدن بھ گذشتھ بجز حسرت و غم و افسوس . آدم باید بھ آینده فکر کند”
 .”کند چیزی نصیب کسی نمی

او حرف  اولین بار کھ ناصر زنگ زد، پرستو معذب بود و بسختی توانست با
. اشان عادی شد ھا آب شد و رابطھ کم یخ ولی با تکرار مکالمات تلفنی کم. بزند

ای دو بار بود،  کم کم بھ تلفن زدن او کھ ھفتھ. احساس روزھای اول را نداشت
از این کھ بار . زد ناصر ھربار حدود نیم ساعت با او حرف می. عادت کرده بود

ھای او گوش  ماند و بھ حرف منتظر میکرد و  دیگر کسی او را شما خطاب می
گاھی بعد از پایان مکالمھ، ھراس و ترس از . کرد داد، احساس رضایت می می
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 :گفت در چنین لحظاتی با خود می. افتاد اش می بد اخالقی و جنگ و دعوا بھ جان
ی یک زندگی مشترک ناموفق را  ھم من تجربھ. این بار مثل دفعھ قبل نیست”

بعالوه حکم قرآن کھ نیست کھ مجبور باشم تا آخر عمر با او . دارم و ھم او
تو زندگی دیگھ یاد گرفتم کھ با این جماعت . ام چیز دیگھ ایھ ھدف. زندگی کنم

خوام شریک زندگی او باشم، نھ خدمتکار و یا  می. مرد چطوری رفتار کنم
. کنن یموس م اینا ھرچی بیشتر تشنھ باشن، آروم ترند و بیشتر موس. اش مامان

ای باشھ و ھمانطور  دونھ، شاید برعکس باشھ و آدم دنیا دیده تازه کسی چی می
این مردھا وقتی . تر از ھر چیز باشھ گھ، خانواده براش مھم کھ تو حرف می

پدر کھ . یفتن اشون می گذره بیشتر بھ فکر زن و بچھ می ۴٠و  ٣٠اشون از  سن
ھایی کھ داد، زن و دختراش و  قولبا وجود اون ھمھ حرف و . این طوریھ

عزیزجون . طوری بوده آقاجون ھم ھمین. اشو بھ من ترجیح داد آرامش خونھ
مرداد  ٢٨ھای اول بعد از کودتای  چندبار با زبون خودش تعریف کرد کھ سال

ً کھ کمی . ای بود، کمتر بھ فکر خونوادش بود کھ ھنوز جوون دو آتشھ ولی بعدا
طوری . ای شد رخوردش بھ مسایل سیاسی طور دیگھتر شد، رفتار و ب مسن

شاید این مرد ھم مثل . اش لطمھ ببینند کرد کھ مبادا خدایی نکرده خانواده رفتار می
علی بی تجربھ بود و بعد از شکست نتونست کمر راست کنھ و دو باره . اینا باشھ

. چشیده رسھ این مرد سرد و گرم روزگارو بیشتر ولی بنظر می. خودشو پیدا کنھ
عشق بعد از . یاد ھا بعد از ازدواج بوجود می بقول آبجی عشق بعضی وقت

تر باشھ و تا آخر عمر  تر و عمیق تونھ بادوام ازدواج اگھ با تفاھم ھمراه باشھ می
تو این مدت . دو سھ سال بیشتر نیست. نشد کھ نشد. کنم ام تالش می من. دوام بیاره

ھر وقت پشیمون شدم کسی . اگھ شد درس بخونم تونم زبان یاد بگیرم و ھم ھم می
اقامت دائم کھ گرفتم . بقول آبجی سوئد کشور زناست. تونھ جلومو بگیره نمی
 .”رم دنبال کارم می

ھایی بود کھ با  گذشت و یا تأثیر شنیده اش می آیا فکر خودش بود کھ در ذھن
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 کرد؟ ھا خود را قانع می آن
 .واقعی باز گرداند مھماندار ھواپیما او را بھ دنیای

 ”چی میل دارید، مرغ یا گوشت؟”
گرچھ اشتھا نداشت ولی مرغ را انتخاب کرد کھ مھماندار بالفاصلھ سینی غذا 

کمی کره روی تکھ نانی مالید و بھ دھان برد و سپس با . را جلوی او گذاشت
. کار او بیشتر شبیھ نوعی بد جنسی بود. چنگال از ھر چھ در سینی بود مزه کرد

ھا را از دھن بیاندازد کھ مبادا  خواست با ناخنک زدن بھ غذا آن کھ می مثل این
طولی نکشید کھ ھواپیما در فرودگاه آنتالیا فرود . ھا استفاده کند کس دیگری از آن

 .آمد
تا آن روز . آبجی و دو دخترش، سیامک و ناصر در فرودگاه منتظر او بودند

. را کھ بھ استقبال او آمده بودن،د ندیده بود پرستو بجز آبجی؛ ھیچ یک از کسانی
اش تغییر چندانی نکرده بود، بلکھ  قیافھ. شناخت آبجی ھمان بود کھ از قبل می

شلوارکی با یک بلوز قشنگ صورتی . تر شده بود تر و خوشگل کمی جا افتاده
موھای مجعدش چون گذشتھ بلند بودند و از پشت تا زیر . گلدار بھ تن داشت

ھایش  بلند و چنان الغر بود کھ برجستگی و درشتی سینھ. رسیدند ھایش می شانھ
شاید چنین تشابھی کھ موجب . بندی او کپی علی بود اسکلت. خورد بھ چشم می

کرد، گرما و حرارت تن  شد ھربار کھ پرستو خود را در آغوش او رھا می می
وسی و روب. برد کرد و لذت می علی را روی پوست خود احساس می

از بوسیدن او سیر . ول کن نبودند. ھا چند دقیقھ طول کشید پرسی آن احوال
. ھا حضور نداشتند گویی ناصر و سیامک برای آن. آبجی ھم بھتر نبود. شد نمی

. تازه بعد از آن بود کھ آبجی، ناصر و سیامک و دخترانش را بھ او معرفی کرد
ت کھ با احترام و صمیمیت تقدیم ناصر دستھ گلی ھمراه داش. با ھر دو دست داد

 .او کرد
 .”خیلی خوش آمدید. اینو برای شما آوردم، قابل نداره”
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آخرین بار . ھا بود کھ گلی از کسی دریافت نکرده بود مدت. پرستو سرخ شد
روزی بود کھ وارد آتن شد، علی با دستھ گلی زیبا از شقایق و ُرز قرمز بھ 

ی آن شاید ھنوز در سھ  ھای خشک شده ھ شاخھدستھ گلی ک. استقبال او آمده بود
در یک لحظھ بھ یاد . اشان در کنار ویترین آویزان بودند ُکنج اتاق نشیمن

خدا کنھ تا حاال . ''ھای اتاق نشیمن و بالکن آپارتمان اشان در آتن افتاد گلدان
تابستان آتن . ھا آب بده خشک نشده باشن؟ امیدوارم علی یادش نرفتھ باشھ بھ آن

رویش را سریع بھ طرف . ھایش نقش بست لبخند تلخی روی لب.'' خیلی گرمھ
خودش ھم نفھمید کھ چرا . محل ورود مسافرھا گرداند کھ کسی متوجھ او نشود

دانست؟ چھ چیز در ضمیر  ی خود می آیا ھنوز آتن را خانھ. بھ این فکر افتاد
و خارج از اراده، گذشت کھ گاه و بی گاه چون خروس بی محل  ناخودآگاه او می

برد؟ علی، یا دخترش بود؟ یا شاید امیدی  او را با بال خیال و خاطره بھ آنجا می
اش مأوا گزیده بود، ول کن نبود و رھایش  ای تاریک از قلب کھ ھنوز در گوشھ

اش سفت و ُمحکم بھ گذشتھ چسبیده بود و در  گویی نیمی از جسم و جان. کرد نمی
 .بست اش را می آورد و راه ھ فکرش یورش میھر پیچ و بزنگاھی سمج ب

پرستو در حالی کھ با یک دست دستھ گل را در بغل گرفتھ بود و با دست 
ھا بھ  کشید، ھمراه آن دار نچندان بزرگ خود را بھ دنبال می دیگر چمدان چرخ

ھنوز چند قدم برنداشتھ بود کھ ناصر . طرف در خروجی سالن فرودگاه راه افتاد
 :رفت و با مھربانی گفتبھ سمت او 

 .”یارم بدین من می”
 .”یارم خودم می. زحمت نکشید، سنگین نیست”
تازه شما کلی با آبجی . ما دو سھ روزه استراحت کردیم. تازه از راه رسیدی”

 .”بده من. ھا برای ھم تعریف کنید خوش و بش دارین کھ بعد از سال
از . چمدان را بھ او داد. ای بود کھ جای بحثی باقی نماند لحن ناصر بگونھ

َحنای . اش ننشست ی او زیاد بھ دل اش آمد، ولی لحن آمرانھ حرکت او خوش
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دستی بھ موھای . اش بیشتر شبیھ پدرش بود در کنار او بود خوشگل کھ قیافھ
 :ای او کشید و پرسید صاف و قھوه

 ”تو ھمون َحنای خوشگلی کھ با من تلفنی حرف زدی؟”
ھای درشت و عسلی خود را جمع کرده بود، با حرکت  مَحنا در حالی کھ چش

 :ای کرد و گفت مادرش کھ در کنار او بود خنده. سر جواب مثبت داد
من فکر . زنھ کمتر با ما حرف می. ده این شیطونک فقط با سرش جواب می”
 .”کنم فارسی بلد نیست فقط سوئدی بلده می

 : اش کرد و پرسید پرستو نگاه
 .”مامان، فارسی بلد نیستی؟گھ  راست می

 :َحنا کھ کمی رویش باز شده بود، جواب داد
 .”مامان سوئدی بلد نیست. خوب ھم بلدم. بلدم”
 .”حاال یھ بوس گنده بھ خالھ بده. دونستم بلدی می”

 .َحنا با اکراه بھ پرستو اجازه داد کھ او را ببوسد
 :ی با خنده گفتآبج. ھمھ تنگ ھم نشستند. سیامک ماشین کرایھ کرده بود

شش نفر تو یھ ماشین ھزار . گرفت اگھ سوئد بود، اولین پلیس جلوی ما را می”
 .”و پونصد کرون جریمھ داره

 :ناصر جواب داد
ای  اش یھ پنجاه لیره فوق. تونن سوار بشن اس، بیست نفر ھم می این جا ترکیھ”

 .”کنی حرومش می
مسیر راه از . خارج شد ی پارکینگ فرودگاه اتومبیل بھ آرامی از محوطھ

ی پرورش سبزیجات و حتی  ھای ویژه فرودگاه تا شھر پر از کشتزار و گلخانھ
بعد از چند کیلومتر . ھا مشغول کار بودند موز بود کھ مرد و زن در آن

ی ساحلی قد کشیده  ھای لوکس کھ در سمت دیگر جاده ھای بلند ھتل ساختمان
علیرغم ترافیک سنگین، نظم . بانده بود اتوبان تمیز و سھ. بودند، ظاھر شدند
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. سپتامبر بود، ولی ھوا ھنوز گرم و آفتابی بود. شد معینی در رانندگی دیده می
ی طول ساحل شنی دریا را بھ خود اختصاص  چترھای آفتابی رنگارنگ ھمھ

ناصر با شوخی آمیختھ بھ . جای خالی در کنار ساحل باقی نمانده بود. داده بودند
 :افسوس گفت

ی مردم اروپا راه  ھا ھم مثل بقیھ ترک. تا ھمین چند سال پیش اینجا بیابون بود”
بون گذاشتن  ھاشون ھم سایھ حتی روی سقف خونھ. پول درآوردن را یاد گرفتن

بدبخت مردم ما کھ با اون ھمھ . ھای شمال اروپا بتونن آفتاب بگیرن تا توریست
 .”مقنعھ و چادر شنا کنن آفتاب و ساحل شنی باید محرومیت بکشن و با

ھای علی در روزھای اول  ھاش تیز شده بود یاد حرف پرستو کھ گوش
ھای  ھای تو ھم از جنس حرف خدا کنھ حرف: ''اشان افتاد و با خود گفت آشنائی

 .''ام نشد ھا بجز شر چیزی نصیب از اون حرف. علی نباشھ
شد و فرصت نداد  ھای پرستو بود، وارد معرکھ ی شنیدن حرف آبجی کھ تشنھ
 :از پرستو پرسید. ش را ادامھ دھد کھ ناصر حرف

 ”تعریف کن ببینم، عزیزجون و آقاجون چطورند؟ خوبند؟”
دو . خیلی خوشحال بودند کھ دارم میام پیش شما. اشون خوبھ آره الحمدهللا حال”

حال اون کھ خوب . حال عزیزجون خیلی بھتر شده. روز پیش خونھ اشون بودم
خیلی سالم . شھ قاجون ھم از الک خودش میاد بیرون و سرحال میباشھ، آ

ھام، این  گفت این برای نوه اش می ھمھ. عزیزجون صدبار منو بوسید. رسوندند
ی ده کیلو پستھ و بادام و  بھ اندازه. اسپند دود کرد. کن نبود  ول. ھم برای دخترم

ھا و  لباس. رو بیارم ھمھتونستم  راستش نمی. یھ چمدون لباس و سوغاتی داده بود
 .”مادره دیگھ. ام سوخت دل. چند کیلو پستھ و بادامو تو چمدون جا دادم

 :آبجی خندید و گفت
جا چیزی کھ فراونھ  این. اس جون بھ جونش کنی ھمون عزیزجوِن گذشتھ”

 .”ایکاش حداقل آقاجون باھات میومد. ھمھ ھم جنس مرغوب. لباس و خشکباره
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لی بھ ھیچ قیمتی حاضر نیست حتی یھ دقیقھ عزیزجونو خواست، و اش می دل”
 .”مثل لیلی و مجنون اند. تنھا بذاره

 :دختر بزرگ آبجی بالفاصلھ پرسید. ی پرستو ھر دو خندیدد با این جملھ
 ”اند؟ مامان لیلی و مجنون کی”

 :آبجی جواب داد
 .”ھیچی دخترم، یعنی دو نفر کھ خیلی ھمدیگھ رو دوست دارن”

 : کرد، سرش را برگرداند و بھ سوئدی گفت حالی کھ رانندگی میسیامک در 
 ( ۵.'' (اونا خیلی عاشق ھمدیگھ ھستن''

 :آبجی بالفاصلھ گفت
 ”تونی ھمچی حرفی بزنی؟ تو کھ اونارو ندیدی چطور می”
حاال . خواستم اونارو ببینم، ولی خودت یادتھ کھ اوضاع چطوری بود من می”

فرستم و تمام  ھروقت اراده کنن براشون دعوتنامھ میآقا  حاج. ھم دیر نشده
 .”کنم اشون تو فرودگاه بھ صف می مقامات سوئدو برای استقبال

درخشید و گرمای خود را سخاوتمندانھ بھ زمین  خورشید در آسمان آبی می
کرد کھ بتواند گرمای آفتاب را  ی توان کار می کولر اتومبیل با ھمھ. بخشید می

ھمھ . ن را برای شش سرنشین بھ ھوائی مطبوع و خنک تبدیل کندخنثی کرده و آ
پرستو و آبجی با ھم سرگرم بودند و ناصر و سیامک ھم . زدند با ھم حرف می

دخترھا ھم سرگرم بازی . کردند اوضاع سیاسی ترکیھ را تجزیھ و تحلیل می
رداند سیامک رو برگ. بوی یکی با تلفن ھمراه سرگرم بود و دیگری با گم. بودند

 :و از آبجی پرسید
 ”وقت ناھار تا ساعت چنده؟”

 :آبجی بدون فکر جواب داد
 ”دو و نیم”

 :سیامک نگاھی بھ ساعت ماشین کرد و گفت
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 .”اگھ کمی تخت گاز برم، بھ ناھار می رسیم”
 :آبجی اعتراض کرد

خواد جون ما رو فدای یھ ناھار  نمی. شناسی، کمی با احتیاط برو جاده رو نمی”
 .”ای کنی بوفھ

 :سیامک کھ سرحال بود با شوخی گفت
 .”ناسالمتی یھ چریک پیر پشت فرمون نشستھ. ات تخت تخت باشھ خیال”

 :آبجی کھ از دیدن پرستو سرخوش بود کوتاه نیامد و بالفاصلھ جواب داد
ھای پیر بودین کھ ماھارو بھ این روز  آره دیگھ، ھمین شماھا چریک”

 .”انداختید
ات ھم کھ تنگ  دار کھ لم دادی، دوست تو ماشین کولر. نکن دیگھناشکری ”
ُتراق کردی، دیگھ چی می دل  ”خوای؟ ات نشستھ، کنار ساحل مدیترانھ ھم کھ ا

داد، وارد بحث  ھا گوش می ھای آن ناصر کھ تا آن لحظھ ساکت بود و بھ حرف
 :شد و گفت

. ان؟ یھ کم فکر کنیداینجا بھتره یا تھر. اش نباید پا روی حق گذاشت خدایی”
خواد  اش می اش بخواد میاد بیرون و ھر لباسی کھ دل جا آدم ھر طور کھ دل این
ً دو ساعت طول می. پوشھ می کشید تا این مھمون عزیز  حاال اگھ تھرون بود، اوال

بعدش ھم باید با روسری و حجاب . ما، پرستو خانم از فرودگاه بیاد بیرون
ی  نامھ نشست و بعدش ھم باید پاسپورت و اجازه می اسالمی تو ماشین کنار شما

ً اگر یھ برادر گشت عشق اش می پدرش را تو دست اش کشید و  گرفت کھ احیانا
ً با عرض ادب اونا جلو ماشین رو نشون بده کھ خدایی نکرده  رو گرفت، فورا

 ”اش کجا بھتره؟ خدایی. عملی خالف کیان اسالم صورت نگرفتھ باشھ
ی  اگرچھ از تأکید او روی جملھ. ھای ناصر گوش داد بھ حرفپرستو با دقت 

اش آمده بود، ولی از مقایسھ کردن آنجا با  خوش.'' مھمان عزیز ما، پرستو خانم''
روح و خالی از احساس  ھای ناصر بنظرش بی گفتھ. اش نیامد تھران زیاد خوش
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 '' تونھ، تھرونو با جای دیگھ مقایسھ کنھ؟ چطور کسی می. ''بودند
آبجی احساس او را بھ . اشان تلھ پاتی بود کھ بین مثل این. جور او را آبجی کشید

 .زبان آورد
فرش شده  شھ، حتی اگھ خیابوناش با طال سنگ جای دنیا تھرون نمی ھیچ''

شھ؟ تھرون کھ تنھا خیابون و ساحل دریا  مگھ می. باشھ، و دریاش آب کوثر
ی ما از تھرون و جاھای دیگھ ایران  ھھم. تھرون عشقھ، وطنھ، احساسھ. نیست

تو اون خاک بزرگ شدیم، عاشق شدیم، . کھ زندگی کردیم یھ دنیا خاطره داریم
شادی کردیم و غصھ خوردیم، زمین خوردیم و بلند . گریھ کردیم و نفس کشیدیم

ی ایرانو برامون عزیز  ھا اون چیزھائیھ کھ تھرون و یا ھر جای دیگھ این. شدیم
 .'' شن اینا خوبند، ولی وطن نمی. این ساحل و جاده و لباس پوشیدن کنھ، نھ می

سیامک کھ خود بحث را شروع کرده بود، سعی کرد موضوع بحث را کھ 
رویش را برگرداند و . شود، عوض کند کننده می زد کشدار و خستھ حدس می

 :گفت
را کھ  ی چیزی بھتره غصھ. آید جائیم و کاری از دستمون برنمی حاال کھ این''

تونیم امروزمونو با خوشی  اش اینھ کھ می حداقل فایده. از دست دادیم، نخوریم
 '' اگھ موافق باشید کمی موزیک گوش بدیم؟. زندگی کنیم

ی خوش صدای ترک فضای اتومبیل  صدای خواننده. دکمھ رادیو را فشار داد
یشان بلند دخترھا کھ تا آن لحظھ ساکت بودند و سرگرم بازی، صدا. را پُر کرد

اول َحنا . داد فھمیدند، آزارشان می گویا موزیک ترکی کھ چیزی از آن نمی. شد
 :شروع کرد

 (۶)'' پاپا ِسنک ''
 :تر ادامھ داد بعدش ھم خواھر بزرگ

 .'' کم کن بابا''
 :سیامک کمی صدای موزیک را کم کرد و از پرستو پرسید
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 '' چطوره؟ اوضاع. خوب، پرستو خانم کمی از ایران تعریف کن''
ھمون طوریھ کھ از . شنوید واال چھ عرض کنم، اخبارو کھ شماھا بیشتر می''

ھمھ . شھ تر می ھر روز گرون. بدتر شده کھ بھتر نشده. شنوید ھا می رادیو
 .'' پول کھ داری ھمھ چیز داری. خرن نالن، ولی ھمھ چیز ھم می می

نگ ھم در کنار ساحل ھای بلند ت ساختمان. اتومبیل بھ چھارراه رسیده بود
ھا استخرھا با آب آبی و  ھای اطراف ھتل از پشت نرده. ردیف شده بودند

ھا و حتی زیر  و چترھای آفتابی اطراف آن  تخت. کردند اشان خودنمایی می زالل
ھا  ھا روی آن ھمھ پُر و توریست. سایھ درختان چمن سبز را اِشغال کرده بودند

ھای در حال بازی، فضای  فریاد شادی بچھ صدای جیغ و. دراز کشیده بودند
ھای اتومبیل  سیامک کولر را خاموش کرده بود وشیشھ. اطراف را پُر کرده بود

َحنا کھ . ھا بودند بازی بچھ دخترھا با ولع محو تماشای آب. را پایین کشیده بود
 :ھیجانزده شده بود از مادرش پرسید

 '' تونیم ما ھم بریم استخر؟ می''
 :پاسخ دادآبجی 

خالھ پرستو تازه رسیده و . آره دخترم، ولی اول باید بریم ناھار بخوریم''
 ''.تونید با بابا برید شنا کنید ناھار کھ خوردید، می. اس خستھ

 :سیامک کھ آبجی بھ حساب او قول داده بود، غرولند کنان گفت
اونا چی شد، چرا من، بھتر نیست خودت باھاشون بری کھ بھتر بتونی بھ ''

 ''.شما برید بھتره. ھاشونھ کمک کنی؟ دور استخر پُره از زنای بد حجاب، با بچھ
 ''.خوام کمی پیش پرستو باشم من می. ترند ھا با تو راحت بچھ''

ً دو سھ دقیقھ بود در  بقیھ. فایده بود ی آن بی بحث تمام و ادامھ ی راه کھ تقریبا
  .سکوت سپری شد
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 اولین دیدار

ماندند کھ میزی  ای در راھرو منتظر می باید چند دقیقھ. پُر بودسالن غذاخوری 
شان توسط مھماندار ھتل،  بعد از کنترل دستبندھای. خالی شود تعدادشان زیاد بود

سیامک روبروی آبجی نشست و دخترھا ھم روبروی . باالخره وارد سالن شدند
برای . دناصر پشت سر پرستو بو. نشست پرستو باید روبروی ناصر می. ھم

. کشید ای آرزو کرد کھ ایکاش جلوی او بود و صندلی را برایش عقب می لحظھ
دریایی از غذاھای متنوع و میوه و دسر را . سلف سرویس بود. دیر شده بود

مھمانان ھتل در اطراف میزھا پالس بودند و . روی میزھای درازی چیده بودند
ای  در غرفھ. وفور نعمت بود. تندانباش ھای خود را سخاوتمندانھ از غذا می بشقاب

ھا  پیشخدمت. شد ھای الکلی سرو می ی سالن واقع شده بود، نوشیدنی کھ در گوشھ
ھای سیاه و پیراھن سفید، عرق ریزان، با سرعت، سرگرم سرویس دادن  با کت

ً ھیچکدام خالی نبود را از  بھ مھمانان بودند و بشقاب ھای خالی غذا را کھ تقریبا
ھای دستی برای حمل بھ آشپزخانھ قرار  کردند و روی چرخ جمع میروی میزھا 

ی غذا نشان از آن داشت کھ مھمانان ھمگی سیر  حجم تھ مانده. دادند می
در آن سالن کسی در فکر تورم و گرانی و کمبود . کنند رستوران را ترک می

 سماورھای ترکی زینت بخش. ھمھ چیز بھ وفور موجود بود. مواد غذایی نبود
ھای  ھر از چند دقیقھ مسئول چای با سینی مملو از کیسھ. ای از سالن بودند گوشھ

ھای چای  شد و قوری ھا چای بود، وارد سالن می کوچک چلوار سفیدی کھ در آن
دم فضای اطراف میز را پُر کرده  عطر خوش و مطبوع چای تازه. کرد را پُر می

و و ھمراھان جالب بود، ولی دیدن و حضور در آن سالن گرچھ برای پرست. بود
ی با سماور و  تشابھ فرھنگی با مردم ترکیھ و آشنایی دیرینھ. چندان غریب نبود

ولی بیشتر . جات و ساالد علت اصلی آن بود قوری و انواع و اقسام ترشی
ھای اروپایی، بویژه اروپای شمالی با ولع و تعجب بھ میز چای و تنوع  توریست

گرفتند کھ گویی  شدند و طوری عکس می ا خیره میھ غذاھا و رنگارنگی آن
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ناصر کھ آخرین نفر بود کھ روی صندلی . اند وارد سالن ھزار و یک شب شده
 :خود نشست، سرش را جلو آورد و از بقیھ پرسید

 ''نوشابھ چی میل دارید؟''
دخترھا ھم کوکاکوال . آبجی تشکر کرد و گفت کھ تنھا یک لیوان شراب سفید

 :ناصر با لبخند نگاھی بھ پرستو کرد و پرسید. خواستند می
 ''شما چی؟''

 :پرستو پاسخ داد
 .''یارم ممنون خودم می''
 .'' تعارف نکنید. تره طوری راحت این. رم برای ھمھ بیارم من دارم می''
 '' یھ لیوان آب''

 :اش کرد و با تعجب پرسید ناصر نگاه
 ''فقط آب؟''

 :داری پرسید ی معنی  بعد رو بھ سیامک کرد و با خنده
 ''مثل ھمیشھ، یھ راکی دوبل؟''
ات، امیدوارم  قربون دست. ماییم و ھمین یھ جرعھ آب تلخ. ات درد نکنھ دست''

آپ ھم  یھ کمی سون. ھای بزرگ ویسکی اسکاتلندی برسھ ات بھ خمره کھ دست
 ''روش بریز کھ زھرشو بگیره

 :آبجی مھلت نداد و اعتراض کرد
خور   از کی تا حاال شما دوتا رفیق مشروب. مشروب؟ قرار نبود ھاناھار و ''

شین، حاال چی شده کھ راکی دوبل باال  پا می شدید؟ تو سوئد با یھ فنجون چای کلھ
 ''اندازین، اونم سِرظھر؟ می

 :سیامک با لحنی مھربان گفت
ی  ی ما واسھ از ھمھ. اشو ازمون گرفتن ای بابا دست وردار خانم جون، پول''

. تازه دوتا استکان کھ ضرر نداره. ات رفتھ نخوری از کیسھ. اینا پول گرفتن
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. گن از تبخیر جوشانده زیره و خرما و نعناس می. برای ھضم غذا خیلی خوبھ
 ''.برای سالمتی خوبھ

بھ آن کار . برد از سر بھ سر گذاشتن سیامک لذت می. آبجی کوتاه بیا نبود
 :بالفاصلھ جواب داد. عادت داشت

ی خواب  فروختن و واسھ ی سالمتی خوب بود، تو داروخونھ می اگھ واسھ''
 '' تو گفتی و من ھم باور کردم. کردن ھا ھم تجویز می بچھ

 :بعد رو کرد بھ پرستو و گفت
بینی تورو خدا، این مردا چطوری برای توجیھ کارھاشون آسمون  می''

دن بھ موسیقی پاپ رو کنن؟ اینا تا دیروز چریک بودن و گوش دا ریسمون می
حاال نگاه کن کھ چی . دارھا می دونستن سرگرمی بورژوایی و اداھای بچھ پول

 '' گن می
ھا نداشت، ترجیح داد سکوت کند  ی آن پرستو کھ ھنوز ھیچ شناختی از رابطھ

گفت و گوی آن زن و مرد کھ یکی . ھا نگاه کرد و تنھا لبخندی زد و بھ ھر دو آن
اش داشت و دیگری را کھ  شناخت و از جان و دل دوست میھا پیش  را از سال

لحن گفت و گوی . تنھا دو ساعت پیش برای اولین بار دیده بود، برایش جالب بود
ھا با یکدیگر گرچھ نیشدار و انتقادی بود، ولی صمیمانھ و سرشار از َمحبت و  آن

انتقاد گذاشتند و از ھم  مثل دو دوست قدیمی سر بھ سر ھم می. شوخی بود
 .اش خنده بود انتقادی کھ ھمیشھ پایان. کردند می

ی ھرکس  نوشابھ. ناصر بعد از چند دقیقھ، عرق کرده، سینی در دست برگشت
 :را جلویش گذاشت و نشست و گفت

مثل این کھ . یخ تمام شده بود. پشت بار دو نفر گذاشتن برای دویست تا مسافر''
خوب . ز نوشابھ گرفتن منصرف بشنکنن کھ مردم ا دستی دستی این کارو می

 '' حاال اگھ اجازه بدین من دو کالم حرف دارم
 :سیامک بدون معطلی گفت
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 '' اگھ انتقاد از من نیست بفرما''
. ھا مونو بھ سالمتی پرستو خانم بنوشیم خواستم اگھ موافق باشید لیوان. نھ''

 ''.بگذرهامیدوارم این چند روز بھتون خوش . خوش آمدید پرستو خانم
 :آمد گویی نبود، رنگ بھ رنگ شد و گفت پرستو کھ منتظر چنین خوش

ھمھ با َمحبت از من استقبال   بسالمتی خودتون کھ این. ممنون، لطف دارید''
 '' کنید می

چند لحظھ بعد آبجی . ای نوشیدند ھا را باال بردند و بسالمتی پرستو جرعھ لیوان
 :ھا بود گفت کھ در فکر غذای بچھ

برین . کنن غذارو از رو میزھا بردارن اآلن شروع می. تا دیر نشده پاشین''
 '' غذا بیارین

سیامک رو کرد بھ . خودش قبل از ھمھ بلند شد و دخترھا دنبال او راه افتادند
 :آبجی و گفت

ات، کمی گوشت و یھ تیکھ ماھی و کمی سبزیجات سرخ شده ھم  قربون دست''
 .'' اشتھا ندارم صبحانھ زیاد خوردممن زیاد . برای من بیار

 :ھای سیامک را تقلید کرد و گفت خندید گفتھ آبجی در حالی کھ می
من اشتھا ندارم، فقط چھارتا رون مرغ یھ تکھ ماھی گنده و نیم کیلو ''

ً یھ ظرف ماست و خیار و ساالد و  سبزیجات سرخ شده و چندتا بادمجون و حتما
 '' آقای کم اشتھا؟ای میل دارین  چیز دیگھ. میوه

 :سیامک نگاھی بھ پرستو کرد و گفت
اونوقت . اندازه ببین تورو خدا چطوری مارو غریب گیر آورده و دست می''

 ''. بگین مردھا
 .اش را سر کشید ی نوشیدنی اش را بلند کرد و بقیھ لیوان

اینکلودینگھ، پول ھمھ چیزو  دونی پرستو خانم سفری کھ ما گرفتیم آل می''
خوریم  حتی پول مشروبی رو کھ نمی. ن قِرون حساب کردن و از قبل گرفتنقِرو
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اگھ براشون صرف نداشت کھ . برن کلی از این بابت سود می. ازمون گرفتن
 .'' برین غذا بیارین. اش بستن می

 :پرستو آرام جواب داد
ً اشتھا ندارم. راستش من سیرم''  ''. اصال
 ''. شھ نیم سرو میشام ساعت شش و . تا شب خیلی مونده''

ناصر کھ رو بھ روی پرستو نشستھ بود و منتظر فرصتی بود تا باب صحبت 
را با او باز کند، موقعیت را مناسب دید و بھ پرستو پیشنھاد کرد کھ با ھم بروند 

از جا بلند شد و بھ سمت مقابل، جایی کھ پرستو نشستھ بود رفت . و غذا بیاورند
. پرستو ُمعذب بود. راه او برای آوردن غذا برودو از او درخواست کرد کھ ھم

شک . فھمید ھدف تعارف ناصر را می. رد کردن پیشنھاد ناصر خوب نبود
در چند ماه . نداشت کھ ناصر در پی فرصتی است کھ بیشتر با او تنھا باشد

ھا رد و  ھای زیادی بین آن حرف. گذشتھ چند بار تلفنی با او صحبت کرده بود
اش بند آمده بود  ولی حال کھ از نزدیک با او روبرو شده بود زبان .بدل شده بود

مردی کھ در مقابل او نشستھ بود ھنوز . و حرف چندانی برای گفتن نداشت
رفت و بھ  زود بود؟ یا شاید آمادگی نداشت؟ با خود کلنجار می. برایش غریبھ بود

 :زد خود نھیب می
رای آشنایی با این مرد نبود کھ این مگھ ب. دست و پا ُچلفتی نباش. بس کن زن''

 ''ھمھ راھو َگز کردی؟ خوب شروع کن دیگھ؟
در آن . ناصر عجلھ نداشت. اش راه افتاد اش را برداشت و دنبال کیف دوشی

غذا . لحظھ پرستو و ھم صحبت شدن با او بیش از ھر چیز برایش مھم بود
و ھمراه او قدم قدم آھستھ کرد کھ در کنار . آخرین مشغولیت فکری او بود

راحت و شمرده . برخالف پرستو، ناصر نھ دستپاچھ بود و نھ ُمعذب. بردارد
 :بھ اولین میز کھ نزدیک شدند، رو کرد بھ پرستو و پرسید. زد حرف می

 ''غذای گرم برداریم، یا ساالد؟''
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تو ھواپیما کلی . زیاد گرسنھ نیستم. دارم من کمی ساالد برمی. کنھ فرقی نمی''
 .''سیرم. ھ ما دادندغذا ب

دارم و بعدش ھم بقول آقا سیامک، چند  ھرطور راحتی، من کمی ساالد برمی''
 .'' اشتھای زیادی ندارم. ی ناقابل گوشت و ماھی تکھ

چرا، خودش . اش گرفت پرستو ھم ناخودآگاه خنده. ناصر این را گفت و خندید
تکلف و راحت ناصر بھ او رفتار بی . ی آبجی افتاد شاید یاد گفتھ. ھم نفھمید

 .تر حرف بزند کمک کرد کھ راحت
. ببین سالن پُره از مسافره. بینی ترکیھ چقدر پیشرفت کرده پرستوخانم می''
کنن؟ این  ھا چقدر ارز با خودشون میارن و خرج می دونی این توریست می

 '' ؟حاال اینا کجان و ما کجائیم. کردیم ست کھ ما یھ روز مسخره می ھمون ترکیھ
چند ردیف میز در دو طرف سالن بود کھ انواع . پرستو نگاھی بھ اطراف کرد

تنوع رنگ و عطر مطبوع غذای گرم . ھا چیده بودند و اقسام غذا را روی آن
ی دیگر سالن مرد میانسالی با  در گوشھ. کرد اشتھای مھمانان ھتل را تحریک می

ی کھ سمبُل و خاص موھای جو گندمی و روپوش سفید آشپزی و کاله قرمز
ی گوسفند  مردم ترکیھ بود، عرق ریزان در حال کباب کردن ران مرغ و فیلھ

بیشتر کسانی کھ در سالن . صف طوالنی در مقابل میز او تشکیل شده بود. بود
عجلھ . ھای خود بودند، مھمانانی بودند کھ دیر آمده بودند سرگرم انباشتن بشقاب

تعدادی . ھای خود را پُر کنند را جمع کنند، بشقاب کھ غذاھا داشتند کھ قبل از این
وضع بار سرو نوشابھ بھتر . کردند ھا دو تا سھ بشقاب را ھمزمان پُر می از آن
ھای نوشابھ در دست داشتند و بھ سمت  بودند افرادی کھ سینی پُر از لیوان. نبود

ناصر  .ھا بود، در حرکت بودند میزی کھ حولھ و یا کیفی روی یکی از صندلی
شاید فکر . داد مرتب ھمھ چیز را با ذکر جزئیات برای پرستو توضیح می

کرد کھ مخاطب او اولین باری است کھ بھ خارج سفر کرده و بنابراین وظیفھ  می
پرستو توضیحات . دید کھ ھمھ چیز را با جزئیات کامل توضیح دھد خود می
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ایران باعث شده بود کھ گویا دوری از . دید آمیز می ناصر را اضافی و حتی غلو
ناصر ایران قبل از انقالب را با . ناصر تصویر درستی از ایران نداشتھ باشد

 :باز کرد باالخره طاقت نیاورد و زبان. کرد ی آن روز مقایسھ می ترکیھ
ھای  ھا و سالن ایران ھم پیشرفت کرده، شما اگر سری بھ کیش بزنید، ھتل''

تازه تو . تر اند تر و بزرگ ھا شیک ، از ایناند ناھارخوری کھ در آنجا ساختھ
ھای پاریس و  ھایی باز شده کھ دست کمی از رستوران ھمین تھرون رستوران

اونایی . خورن اونایی کھ پول دارن آنجا غذا می. گرونند ولی خوبند. لندن ندارن
 .'' کنن ھم کھ ندارن، مثل سابق زندگی می

اشان در ھمان چند جملھ محدود  صحبتکھ  ناصر کمی مکث کرد و بخاطر این
 :نشود، جواب داد

رو باز گذشتھ کھ ھرچی  حکومت تنھا کاری کھ کرده دست یھ عده. آره شنیدم''
من . خواد مردمو سر کیسھ کنن اشون می خواد بکنن و ھرطور دل اشون می دل

کنم آزادی کھ مردم این جا دارن، گرچھ صد نوع گیر و کمبود داره،  فکر می
مردم این جا ھم مسلمون اند، ولی حداقل . یک صدُم اونو مردم ایران ندارن ولی
 .'' خواد بپوشند و کسی کاری بھشون نداره اشون می تونن ھر لباسی کھ دل می

 :اش ریختھ بود، از تاکتیک علی استفاده کرد و پاسخ داد پرستو کھ ترس
ً درستھ، ولی این چیزھایی کھ می'' گین مربوط بھ سیاست  البتھ حرف شما کامال

منظور من سیاست نبود، بلکھ بیشتر پیشرفت و توسعھ . اجتماعیھ ھای و آزادی
شھ گفت  می. سازی پیشرفت زیادی کرده تو ایران ھم گسترش شھرھا و ھتل. بود

ھای قومی  تازه تا اونجایی کھ من شنیدم خیلی از اقلیت. دست کمی از ترکیھ نداره
من آدم سیاسی . ھای قومی تو ایران دارن ز اقلیتترکیھ وضع بمراتب بدتری ا

ولی شنیدم کھ کُردھای ترکیھ حق ندارن حتی بھ زبان خودشون حرف . نیستم
ی نچندان  یھ جایی خوندم کھ در گذشتھ. ھاست بدتر از اونا وضع ارمنی. بزنن

ھا مجبور  کردن، تا حدی کھ تعداد زیادی از آن عام رو قتل ھا ھا ارمنی دور ترک
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 .'' شدن از ترکیھ فرار کنن و بھ ایران و کشورھای دیگھ فرار کنن
ناصر و پرستو در حالی کھ گرم گفت و گو بودند از میزی بھ میز دیگر 

اش بھ  پرستو چشم. گذاشتند رفتند و چند قاشق غذا در بشقاب خود می می
ای  اش افتاد و متوجھ شد کھ بھ پیروی از ناصر او ھم از ھر غذایی تکھ بشقاب

 :اش گرفت و گفت خنده. در بشقاب خود گذاشتھ است
 '' چطور این ھمھ غذارو بخورم؟. ام پُر شده بشقاب. منو ببین''
 .'' کشھ رو می سطل آشغال جور بقیھ. ھرچی تونستی بخور. نگران نباش''

. بھ میز کھ نزدیک شدند، آبجی و سیامک نگاھی بھم کردند و لبخند زدند
ھایش را جمع کرده بود با شوخی رو بھ آبجی کرد و  چشمسیامک در حالی کھ 

 :گفت
فکر کنم مدیر ھتل با . ببین این دو تا ھم مثل تو سیر بودن و اشتھا نداشتن''

ی ما فیلم گرفتھ کھ اگھ یھ بار دیگھ خواستیم تو این ھتل جا  دوربین مخفی از ھمھ
بابا کمی ھم بھ فکر . هرزرو کنیم، جا بمون نده و یا برای غذا پول زیادتری بگیر

 .'' مردم آفریقا باشین
 :پرستو شرمگین خندید و گفت

ام اومد بذارم این ھمھ غذارو دست نزده  حیف. خواستم از قافلھ عقب نمونم''
 .'' برگردونن آشپزخونھ

ھا، آبجی از فرصت بدست آمده استفاده کرد و بھ  بعد از رفتن سیامک و بچھ
کرد  پرستو روی تخت دراز کشیده بود و سعی می. طرف اتاق پرستو راه افتاد

گرچھ موھای سرش . اش بد نبود قیافھ. کھ اولین دیدارش با ناصر را مرور کند
. تا تاسی کامل چند سالی مونده. زد کمی کم پشت شده بود، ولی تو ذوق نمی

ً شوخ طبع بود و رگھ . شد گویی در گفتارش احساس می ھایی از بزلھ ظاھرا
از چشم تیزبین پرستو دور نمانده بود، اصرار او در توضیحات  ای کھ نکتھ

در ھمان مدت کوتاه . کرد ای را خستھ می کشدار و چند باره بود، کھ ھر شنونده
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پرستو فھمید کھ ناصر از آن تیپ مردانی است کھ در خانھ تصمیم گیرنده اصلی 
 .گفتار و رفتارش از زمین تا آسمان با علی فرق داشت. اند
گویا عادت نداشت کھ بھ طرف مقابل .'' طوری بھتره کنیم، این ین کارو میا''

 .فرصت اظھار نظر بدھد
آب کھ نوشابھ نیست، حاال میتونی یھ لیوان شراب با غذا ھم میل کنی، ضرر ''

در این فکر بود کھ . کرد مؤدبانھ امر و نھی می'' ی دیگھ؟ اوکھ. من میارم. نداره
ردی زندگی کند یا نھ، کھ صدای ضربھ آرامی بھ در را تواند با چنین م آیا می
آباجی پشت . از جا برخاست و از سوارخ چشمی در بیرون را نگاه کرد. شنید

گویا متوجھ حضور او در پشت در شده بود، چون با ھر دو دست و . در بود
اش گرفت و بدون معطلی در را باز  پرستو خنده. زبان برای او شکلک در آورد

آباجی مثل شخصی کھ از دست کسی فرار کرده باشد، خود را بھ داخل . کرد
 :اتاق رساند و گفت

زنی؟ برو  باز کن دیگھ، وایستادی پشت در و از سوراخ داری منو دید می''
 .'' امو زدم کنار، جیش

ً نبست و در حالیکھ . این را گفت و بھ طرف دستشویی ھجوم برد در را کامال
 :نشست پرسید می
 ”وشت اومد؟ازش خ”

پرستو کھ فکرش متوجھ موضوع دیگری بود، بجای پاسخ بھ سئوال او 
 :پرسید

تو  مگھ تو اتاق خودت توالت نداشتی؟ این ھمھ راه اومدی این جا کھ حاجت''
 '' قدر شراب بخوری کھ نتونی خودتو نگھ داری؟ بجا بیاری؟ مجبوری این

ستشویی بیرون آمد و بھ آبجی کھ یک دو سھ کارش را انجام داده بود، از د
 :طرف پرستو خیز برداشت و گفت

ام  دل. بیا تو بغلم قربونت برم. جواب سئوال منو بده. جا خالی نده خوشگلھ''
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 .'' ات یھ ذره شده بود برای دیدن
این را گفت و پرستو را بغل کرد و سر و صورت او را برای صدمین بار 

اش  ھا دیدار با عاشق دل خستھ پرستو ھم چون معشوقی کھ پس از سال. بوسید
. ھای نوجوانی درست مانند سال. اش شده، او را در آغوش گرفت و بوسید نصیب

 .ی آبدار ھر دو روی تخت ولو شدند بعد از چند بوسھ
وقت  کردم دیگھ ھیچ فکر می. ات بینم ام کھ دو باره می چقدر خوشحال''
تو ھم کھ . کردم کشتھ شدی میھا فکر  مدت. چقدر برات گریھ کردم. ات بینم نمی

 '' کشیم؟ فکر نکردی کھ ما چی می. آنقدر بی معرفت بودی کھ یھ خط نامھ ندادی
دونی ما چھ  تو نمی. وقت روضھ خوندن نیست. خب، حاال بس کن دیگھ''

حالت چطوره؟ . نوشتم تونستم کھ می بدبختی کشیدیم و چھ وضعی داشتیم؟ اگھ می
چقدر . عزیزجون چطورن؟ بذار یھ خورده نگات کنمتعریف کن بینم، آقاجون و 

تر  ھرچی بزرگ. مونی خوشگل شدی؟ بزنم بھ تختھ، مثل قالی کاشون می
جھت نبود کھ وقتی سر میز غذا برگشتید، ناصر  بی. شی تر می شی، قشنگ می

 .'' اش راه افتاده بود آب از لب و لوچ
 :پرستو در پاسخ گفت

اش بعد ازطالق  راست. ون ھم خوب ھستنآقاجون و عزیزج. از چی بگم''
مثل پدر و مادرم دوست اشون . رو نداره امون اون گرمی گذشتھ دیگھ رابطھ

زنم و احوال  گاھی تلفن می. اشون کشم برم خونھ دارم، ولی خجالت می
از علی خبری داری؟ از . خوب حاال تو تعریف کن بینم. پرسم عزیزجونو می

 '' دخترم چی؟
ای  چند کلمھ. الحمدهللا ُخمار نبود. ز قبل از اومدن بھش زنگ زدمنھ، چند رو''

خوبھ داره حسابی بزرگ . احوال دخترک رو ھم پرسیدم. با ھم حرف زدیم
بھ علی . اشو قبول کردن، شرط گذاشتن آنتی و شوھرش کھ سرپرستی. شھ می

تب اش مر دن اونو ببینھ کھ مواد نزده باشھ و سر وضع تنھا موقعی اجازه می
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خواد کھ پدرشو با  اش نمی دخترک خودش ھم دل. سوسیال ھم قبول کرده. باشھ
ھمین باعث شده کھ علی حداقل ماھی چند روز جلوی خودشو . اون وضع ببینھ

 .'' بگیره
 :پرستو با نگاھی سرشار از التماس سئوال کرد

 '' تونستی با خودت بیاریش؟ نمی''
 .بفکرش ھم نرسیده بودحتی . آبجی منتظر چنین سئوالی نبود

ً باید یا . داد تازه فکر کنم اداره سوسیال اجازه نمی. راستش بفکرم نرسید'' حتما
. اشو قبول کرده اومد و یا یکی از اونایی کھ سرپرستی پدرش ھمراش می

ھا برای سفر بھ ترکیھ باید ویزا  یونانی. ی یونان و ترکیھ زیاد خوب نیست رابطھ
راستش من بیشتر تو فکر این بودم کھ ترتیب مالقات . اھ ھمینطور ترک. بگیرن

 .'' رو بدم، کھ شاید بتونی از این طریق بیایی سوئد شما دوتا
 :ھا روی علی و دخترک بچرخد، پرسید خواست بحث آن آبجی کھ نمی

 '' ناصرو چطور دیدی خوشت اومد؟''
 :آمیزی بھ آبجی کرد و گفت پرستو نگاه سرزنش

دونی کھ  خودت می. مگھ اومدم لباس مھمونی بخرم. اریبابا تو کجای ک''
اگھ پای دخترم در میون نبود، ھرگز بھ این کار تن در . جا برای چی اومدم این

 '' چی جور آدمیھ؟. شناسید و از کجا می حاال تعریف کن بینم ناصر. دادم نمی
 :آبجی مکثی کرد و گفت

. دونم اش چیز زیادی نمی یعنی از گذشتھ. اش شناسم راستش من زیاد نمی''
گویا زمان شاه مدت کوتاھی زندان بوده و سیامک . سیامک چیزھایی برام گفتھ

ھای دیگھ بعد  کھ مثل خیلی خالصھ این. بعدش ھم آزاد شده. اونجا باش آشنا شده
شو گرفتھ و از ایران فرار  از انقالب مورد غضب قرار گرفتھ و دست زن و بچھ

اش تو تصادف  زن سابق. دونی اشو ھم کھ می بقیھ. آوردهکرده و بھ سوئد پناه 
تو این مدت . اش خوب نبود بعد از فوت ھمسرش مدتی حال. اتومبیل فوت کرده
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. کردم کھ بھش کمک کنم یعنی من سعی می. اش با ما بیشتر شد بود کھ رابطھ
. یاد بنظر آدم بدی نمی. دختراش حاال دیگھ تین ایجر اند. سیامک ھم ھمینطور

ھندونھ . ریسکھ دیگھ. از باطن اش خودش و خدا خبر دارن. ظاھرش کھ خوبھ
خیلی تالش کردیم، . ممکنھ سرخ باشھ، شاید ھم فتیر و یا زرد باشھ. اس سربستھ

ببین . از این بھ بعدش با خودتھ. جاش با من بود تا این. اومد کسی گیرمون نمی
رو بذار کنار و سعی کن کمی  رو در بایستی. جا ھستی پرستوجان، چند روز این

تو بھ . ات اومد کھ خوب، اگھ نھ، ضرر نکردی اگھ خوش. اونو بیشتر بشناسی
 .'' خیر و ما بھ سالمت

کرد، شکلک در آورد و  ھای آبجی خیره نگاه می پرستو کھ بھ دھان و لب
 :جواب داد

و اش؟ خودمو بندازم ت منظورت چیھ؟ چطوری تو این چھار پنج روز بشناسم''
اش و با ناز و کرشمھ ازش بخوام کھ بی تعارف از سیر تا پیاز زندگی و  بغل

تا خرشون از پُل . شناسی افکارشو برام تعریف کنھ؟ تو کھ مردھا رو بھتر می
نگذشتھ، ھمھ یھ پا جنتلمن واقعی و روشنفکر و مدافع برابری زن و مرد ھستن، 

اشون آروم گرفت، صد  شکمولی ھمچین کھ بھ نون و نوایی رسیدن و درد زیر 
 .'' نوع شامرتی بازی در میارن

 :آبجی با خنده پاسخ داد
بابا ھمھ مردھا یھ طور . کنی تو ھم کھ ھمھ چیزو با خط کش زیر شکم گز می''

ام  اش این سیامک تو این چند سال عصای دست خدایی. خوب و بد دارن. نیستن
ھای در بھ دری  تو تمام سال. دادهاش بر اومده برام انجام  ھرکاری از دست. بوده

گم کھ  من نمی. خوب این ھم یھ مرده دیگھ. ھم پدرم بود و ھم مادرم و برادرم
این وظیفھ توست کھ با زیرکی بتونی تھ و توشو در . ناصر آدم خوب یا بدیھ

کنم از  در ضمن من پیشنھاد می. خوردت نترس نمی. باھاش حرف بزن. بیاری
یھ ھفتھ فرصت . جنگ اول بھتر از قھر آخره. بزنھاتو  ھمین حاال حرف
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 .'' خوبیھ
شخصیت . کرد، ولی پرستو در فکر دیگری بود آبجی راھنمایی و نصیحت می

ھمین کھ . و منش و اخالق ناصر در آن لحظھ برایش اھمیت چندانی نداشت
سودای سفر بھ . او در فکر دخترش بود. معتاد و بد دھن نبود، برایش کافی بود

قبل از آمدن با خودش تصفیھ حساب . د و گرفتن اقامت دائم را در سر داشتسوئ
تصمیم داشت دو سھ سال دیگر بار خفت را تحمل کند کھ بتواند اقامت . کرده بود

خواست و  نمی. دائم سوئد را بگیرد و با دخترش آرام و بی دردسر زندگی کند
آبجی کھ پرستو را . کند توانست در آن لحظھ بھ بقیھ مسایل و جزییات فکر نمی

ی او شده بود،  شناخت و متوجھ تغییر روحیھ از دوران نو جوانی بخوبی می
 :باالخره طاقت نیاورد و گفت

 !'' ات بھ من باشھ مثل این کھ قراره حواس. زنم دارم باھات حرف می''
 .'' دم، نھ نھ بزرگ خوشگل من دارم گوش می''
زنی، حواست بھ  فکر کردی بچھ گول می. حاال من شدم مادر بزرگ؟ خودتی''

کنی ولی ذھن و فکرت  کنی؟ بھ من نگاه می بھ چی داری فکر می. من نیست
 .'' بھش بچسب. این تنھا شانسیھ کھ وجود داره. س جای دیگھ

 :پرستو با خنده جواب داد
آخھ قربونت برم، عشق و زندگی زناشویی کھ ُخم رنگرزی . مثل چسب اوھو''

کنھ و نھ  عشق وقتی بیاد، نھ خبر می. و انتخاب کرد شھ عشق گھ میتازه م. نیست
این بابا یھ . تمام. زنھ یھ ھو جرینگی جرقھ می. خواد زنھ و نھ ویزا می زنگ می
ھر چیزو صدبار تکرار . کنھ ُمربی مھد کودکھ فکر می. ی منو خورد ربع کلھ

ً سرویس. کنھ کھ من شیر فھم بشم می یا . غذاخوری چطوریھ،دھی تو سالن  مثال
ھای بزرگ دارن کھ توش خیار و بادمجون و موز  این کھ تو ترکیھ گلخونھ

کنن و درآمدش تأثیر زیادی  دن و بھ جاھای دیگھ اروپا صادر می پرورش می
یھ کالم از . مثل این کھ از پشت کوه اومدم. رو اقتصاد در حال رشد کشور داره
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خوام زن  مثل این کھ من می. اش برام نگفت اش، کارش و زندگی آینده و برنامھ
 .'' ترکیھ بشم

 :اش گرفتھ بود، گفت آبجی کھ از دقت و حاضر جوابی پرستو خنده
این بنده خدا چند سال پیش اونوقت کھ . آخھ خره، تو باید راھش بندازی''
داد، تو شلوغی انقالب با یکی ازدواج کرده و  اش بوی قورمھ سبزی می کلھ

اش کنی تا فردا از سیاست و  اگھ ول. دونی چطور شده خودت می بعدشو ھم کھ
ی  ھر وقت خونھ. ای بلد نیست چیز دیگھ. زنھ ھا برات حرف می سیاست حکومت

آنقدر . بافن شینن و دوتایی آسمون ریسمون می ھا با سیامک می ماست، ساعت
وابط اینا بیشترشون تو ر. یاد شم و صدام درمی زنن کھ من خستھ می حرف می

رو تو خونھ ممنوع  از مدتی پیش حرف و حدیث سیاسی. اجتماعی گیر دارن
ُند من قبول کردن این بیچاره. کردم شب باھاش . از من گفتن. ھا ھم از ترس غُرول

ریم کمی  اگھ موافق باشی، اول می. بلوار کنار ساحل خیلی قشنگھ. برو قدم بزن
رو . ِخنگ بازی در نیاری. ساحلروی کنار  ریم پیاده کنیم و بعد می خرید می

ت پیدا  شم یھ پیرمرد ھفتاد سالھ برا کنی ھا، اونوقت مجبور می ام باد می دست
 .'' کنم

اش  پرستو غلطی زد و در حالی کھ سرش را روی یک دست. ھر دو خندیدند
 :تکیھ داده بود، رو کرد بھ آبجی و گفت

دونھ چرا  م اون میھ. اش من فکرامو کردم راست. ات راحت باشھ خیال''
خواد کھ خونھ اشو جمع  این بنده خدا یکی می. کنھ، و ھم من خواد ازدواج می می

خوام یھ طورھایی اقامت  من ھم می. ھاش برسھ و جور کنھ و بھ خودش و بچھ
یھ . ام سر و سامونی بدم بگیرم کھ بتونم بھ وضعیت درب و داغون زندگی

عاقل باشیم و مرز ھمدیگھ رو رعایت کنیم، اگھ دوتایی . ی بُرد بُرده معاملھ
ولی اگھ بی انصاف باشیم و ِرند بازی . ریم ھیچکدوم بازنده از زمین بیرون نمی

ً خوب پیش نمی  .'' ره در بیاریم، مسلما
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 :مخالف نظر او بود. آبجی خوش نیامد  گری پرستو زیاد بھ دل حساب
بُرد بُرد و . مونھ می ھا ھای تو مثل ُچرتکھ انداختن حاجی بازاری حرف''

داری بھ کسی نزدیک . زنی ھا چیھ می عزیزم این حرف. ی دو طرفھ معاملھ
خوای زیر  شھ و می ات می شی کھ اگھ باھاش بھ توافق برسی شریک زندگی می

خوای باھاش  می. اش بشی خوای کھ صیغھ نمی. یھ سقف باھاش زندگی کنی
جور چیزھا ھم  فکر معاملھ و این تو. سعی کن اونو بیشتر بشناسی. عروسی کنی

اگھ مرد خوبی باشھ، مگھ عیب داره باھاش زندگی کنی؟ عشق و عالقھ . نباش
ً بوجود بیاد ھم می  .'' تونھ حداقل تا حدی بعدا

اش جدی شد، روی تخت نشست و  اش عوض شد؛ قیافھ پرستو خطوط چھره
گرمای  اش را آنقدر بھ صورت آبجی نزدیک کرد کھ آبجی توانست صورت

 :لب باز کرد و گفت. ی خود احساس کند مطبوع نفس او را بر چھره
شنیدم؛  ھا رو از زبون مادرم می اگھ این حرف. بابا ای وال رفیق چریک”

یان اونجام کھ نباید بسوزه،  کردم، ولی وقتی از دھن تو بیرون می تعجب نمی
ی خدا خودش ھم  بندهاین . دونم ام می دونی، من دختر خوب؛ تو می. سوزه می
ام قبول دارم چون بھ این اقامت لعنتی  من. خواد دونھ کھ منو برای چی می می

فکر کردی عشق . خوام سھ سال تحمل کنم و بعدش ھم بای بای می. احتیاج دارم
شھ  منو کشونده این جا؟ آخھ با دوتا بچھ و ده دوازده سال اختالف سن، مگھ می

ای  اون ام فکر دیگھ. خوره ام آب نمی من کھ چشم. از عشق و عاشقی حرفی زد
. زنھ میسھ و بر و باسن منو دید می موقع غذا حس کردم چند بار عقب وا. نداره

بقول . کنھ اشو ورانداز می خواد میش بخره کھ دنبھ کھ می پدر بیامرز مثل این
من  .خوب بگذریم. اش راه افتاده بود خودت، بی دلیل نبود کھ آب از لب و لوچ

اش ھم ھرچی ھست حاضرم  ھزینھ. خوام بیام بیرون می. تصمیم خودمو گرفتم
 .'' بدم

گویی . آبجی بھ صورت پرستو ُزل زد و راست بھ چشمان او خیره شد



 385 

خواست بھ درون آن چشمان سیاه نقب بزند کھ شاید پرستوی دوران دبیرستان  می
داشت، دو باره پیدا  و زن برادرش را کھ با تمام وجود و تا حد پرستش دوست

توانست قبول کند کھ پرستوی خوش قلب و دوست داشتنی او بھ زنی  نمی. کند
ی  کامل و حسابگر تبدیل شده است کھ عیار درستی ھر چیز را تنھا از دریچھ

چھ چیز در زندگی آن دختر خندان و خوش قلب را بھ . سنجد منافع خودش می
ُرمی تبدیل کرده؟ پرس توی جلوی چشمان او عمارت زیبا و چنین معجون بد ف

فریبی  ی زشت و بد قواره ھارمونی و دل ماند کھ چند پنجره خوش منظری را می
ھا پیش در دبیرستان  آیا او ھمان پرستویی بود کھ سال. آن را درھم ریختھ بود

شناخت؟ آیا او ھمان دختر زیبا و طنازی بود کھ روزی تنھا آرزویش این بود  می
ش ازدواج کند کھ برای ھمیشھ در خانھ و کنارش باشد؟ پرستو را کھ با برادر

ھا، سیما و رفتارش گاھی نشانی از رفتار و  خنده. حداقل در آن لحظھ نشناخت
زد،  ھایش حرف می ھا و نقشھ ولی وقتی از خواستھ. ی زن برادرش داشت چھره

دست بھ اش حاضر بود  شد کھ برای رسیدن بھ خواستھ زنی می. زن دیگری بود
یا حداقل تغیرات رفتاری او را بعد از . شناخت این پرستو را نمی. ھرکاری بزند

پرستوی ذھن او پرستوی دوران . توانست بفھمد و قبول کند چند سال دوری نمی
بنظر او این زن آینده را . و این پرستو، پرستوی بعد از انقالب بود. انقالب بود

و حکم پُلی را داشت کھ باید در خدمت او در کس و ھمھ چیز برای ا ھمھ. دید نمی
ھای زیبای آن در چشمان این زن  زندگی و جلوه. رسیدن بھ آنسوی آب باشد

تصمیم گرفت کھ در فرصتی دیگر بیشتر و . آبجی ترسید. رنگ باختھ بود
 .تر با او حرف بزند جدی

 زد کھ پرستو ھم متوجھ نگاه سرگشتھ و کنجکاو آبجی شده بود و حدس می
دانست کھ رفتارش باعث سردرگمی و  خوب می. کند آبجی بھ چھ چیز فکر می
ً رنجش او شده است . توانست کمکی بھ او بکند ای نداشت و نمی چاره. احیانا

بنظر پرستو آبجی . پرستو ھمان پرستوی سابق بود تنھا رفتارش بھ روز شده بود
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توانست و شھامت  آرزو کرد کھ ایکاش می. در زمان انقالب در جا زده بود
اش بگذارد و زار بزند و بگوید کھ فھم  داشت تا او را بغل کند، سر روی شانھ

توانست از او بپرسد کھ  ایکاش شھامت داشت و می. رفتار او برایش دشوار است
ی مشت و لگد را چشیده؟ آیا  آور و تحقیرکننده آیا تا آن روز طعم تلخ و درد

توانست  تواند معنای چند سال دوری از تنھا دختر دلبندش را بفھمد؟ کاش می می
نش ی تجربھ و دا توانی با ھمھ دانی تنھایی یعنی چی؟ می می''از او بپرسد کھ 

ی آشنایان و حتی  ات برای من توضیح دھی کھ چرا و بھ چھ دلیلی ھمھ سیاسی
پدر و مادر از او انتظار داشتند کھ مطیع باشد و چون گوسفندی سر براه با پای 

 '' اش برگردد؟ و ھویت انسانی  و عاطفھ  خود بار دیگر بھ کشتارگاه روان
حاال بھ این فکر کرده است  خواست از آبجی بپرسد کھ آیا تا اش می پرستو دل

کھ چرا مادرت، من و مادرم ھر یک بھ نوعی و بھ شکلی باید مسیری را طی 
کنیم، کھ ولی نعمت ما راضی باشد؟ توان و شھامت گفتن ھر آنچھ کھ در 

. ھایی بود کھ زندگی بھ او آموختھ بود ھا درس این. گذشت را نداشت اش می ذھن
بنظر پرستو زندگی با آبجی . دانست ا را نمیھ اگرچھ تلخ بودند و تئوری آن

ھا در زندگی  ھایی کھ او با آن فضا و آدم. ی دیگری رفتار کرده بود بگونھ
خاطره و . ھای دوران انقالب بودند روزانھ در ارتباط بود، ھمان فضا و آدم

خاطرات و ذھنیت او . ای از کشور و فرھنگ رفتاری مردم نداشت برداشت تازه
توانست معنای عملی تغییرات فرھنگی  دانست و نمی نمی. گذشتھ بودمربوط بھ 

توانست قبول کند کھ ھر کس برای گذران زندگی خود را  نمی. مردم را بفھمد
آبجی کماکان جامعھ را . اش چرکین بود دل. داند بھ ھرکاری دست بزند محق می

ران سرتاسر ھای کھ در آن دو آالیشی ھا و بی ی خوبی با عینک گذشتھ با ھمھ
اش در کنارش بود و  اش و رفیق راه مرد. دید وجودش را پُر کرده بود، می

بجز دوری . شدند کردند و در محیطی آرام و امن بزرگ می اش رشد می دختران
 .اش کم و کسری نداشت از وطن و پدر و مادرش زندگی
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بیشتر وقت پرستو در ھم صحبتی و مصاحبت ناصر . یک ھفتھ زود گذشت
رفتار ناصر جدا از پُر . زدند زدند و از ھر دری حرف می قدم می. ی شدسپر

ای  ای اجاره چند سال بود کھ در خانھ. دھنده نبود اش ناشایست و آزار حرفی
. دو دختر یازده و سیزده سالھ داشت کھ خیلی دوست اشان داشت. کرد زندگی می

ی دو دختر نو جوان  دارهمھار و ا. کالفھ شده بود. ھا بود ھم پدر و ھم مادر آن
. شغل درست و حسابی نداشت.'' ھا بھ مادر نیاز دارند بچھ''. برای او آسان نبود

دو بار و ھر بار برای چند ماھی کار موقت گرفتھ بود کھ ھربار بعد از مدتی 
بعد از کشتھ . امیدوار بود کھ بزودی کار خوبی پیدا کند. عذر او را خواستھ بودند

تصادف اتومبیل؛ با کمک، راھنمایی و تالش دوستانی کھ در شدن ھمسرش در 
. ای از شرکت بیمھ بگیرد کردند، توانستھ بود وجھ قابل توجھ ی بیمھ کار می اداره

دکترھا معتقدند کھ دچار افسردگی : ''از زندگی راضی بود گرچھ بقول خودش
 :این جملھ را با خنده گفت و اضافھ کرد.'' خفیف است

دونند کھ این  نمی. شناسند و نمی ھای پوست کلفت وئدی ما ایرانیدکترھای س''
 .'' ھا نداره ی اروپاست و ربطی بھ ما ایرانی ھا مال مردم ناز پرورده بیماری

پرستو از ھمان روز اول برای او توضییح داد کھ دختری دارد کھ در یونان 
رویی تصمیم  شناصر با خو. کند و قصد دارد او را پیش خود بیاورد زندگی می

 :او را ستود و با خنده گفت
کنیم و بھ  بھ جای دوتا سھ تا دختر رو بزرگ می. خوب چھ اشکالی داره''

 .'' فرستیم ی بخت می خونھ
ای پیش رویش گشوده شده بود و  ھای تازه افق. ی پرستو بھتر شده بود روحیھ

. امیدوار شده بودبھ آینده و دیدن دخترش و حتی بیشتر از آن زندگی در کنار او 
ی او  آبجی ھم متوجھ تغییر روحیھ. کرد خندید و شوخی می در روزھای آخر می

 . ھمھ چیز بھ خوبی پیش رفتھ بود. شده بود
ھا  آبجی در چند روزی کھ پرستو آنجا بود آن. برای یک ماه بعد قرار گذاشتند
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رھا گذرانده را بھ حال خود رھا کرده بود و بیشتر وقت اش را با سیامک و دخت
کمی مردد شده بود، . اش ننشستھ بود ی پرستو زیاد بھ دل ھا و انگیزه حرف. بود

با سیامک . تیر از کمان رھا شده بود. اش ساختھ نبود ولی کاری از دست
 :او معتقد بود. صحبت کرد

خودشون باید تصمیم بگیرن و با چشم باز . ھای بالغی اند ھر دوشون آدم''
ھا چطور  بینی کنھ کھ آینده آن تونھ پیش کس از قبل نمی ه ھیچبعالو. حرکت کنن

تازه . تونن با ھم زندگی کنن اگھ عاقل باشن می. ھای موفق زیاده نمونھ. شھ می
. دنیا کھ بھ آخر نرسیده فرصت برای دوتاشون زیاده. اگھ پیش نرفت، کھ نرفت

تازه بعد از ده سال و کنن،  تو ھمین سوئد خودمون مردم ده سال با ھم زندگی می
 .'' کنن با دو سھ تا بچھ میرن کلیسا و ازدواج می

. شب قبل از بازگشت بھ تھران پرستو ھمراه آبجی و سیامک رفتند بیرون
قبل از شام بھ مرکز خریدی کھ در نزدیکی . ناصر ھمھ را بھ شام دعوت کرد

تشکیل شده بود  مرکز خرید از چند پاساژ بزرگ. اشان بود رفتند ھتل محل اقامت
. کھ در ھر پاساژ بیش از صد مغازه فروش پوشاک تنگ ھم قرار داشتند

. ھای روس و اروپای مرکزی و شمالی بودند ھا بیشتر توریست مشتریان آن
بیشتر فروشندھا زنان و دختران جوانی بودند کھ مھارت عجیبی در جلب 

دادند و با  ھا گیر می انمولی بھ خ. شدند با مردھا کمتر درگیر می. مشتری داشتند
ھا از کشورھای  بیشتر آن. کشاندند ھا را بھ داخل فروشگاه می چرب زبانی آن

فروشندگان جوانی با . ھای شوروی سابق بودند اروپای شرقی و یا جمھوری
اشان این بود کھ مردان  ھای تنگ و چسبان، کھ حداقل فایده موھای بلوند و دامن

کرد و ھمین فرصت  ای در آنجا میخکوب می ظھچشم چران را برای چند لح
اشان را شکار کنند و بھ داخل فروشگاه  ھا بتوانند ھمراھان کافی بود کھ آن

حضور فروشندگان جوان اھل کشورھای اروپای شرقی و . بکشانند
ھای شوروی سابق فرصت مناسبی برای ناصر بود کھ بتواند  جمھوری
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بقول . شورھای تازه تأسیس بدھدتوضیحات مفصلی در مورد وضعیت این ک
ناصر بعد از فروپاشی اتحاد جماھیرشوروی و برچیده شدن بلوک شرق، نھ تنھا 

ھا و صنایع این کشورھا را بھ حراج گذاشتند، بلکھ زنان و دختران و  کارخانھ
ھا بھ کاالیی برای داد و ستد و  ی آن و ورزیده  حتی کودکان و نیروھای زبده

کوکان در بازار فروش انسان و پرسنل ورزیده برای . دمعاملھ تبدیل شدن
ھای مافیایی بکار گرفتھ  ھای امنیتی خصوصی و گروه ھا و سازمان شرکت

ھمھ این . شدند، و زنان و دختران را راھی بازار پُر رونق تجارت زنان کردند
نی کھ  ی دالل ھا بوسیلھ فروشندگان جوان را تُجار ترک و صاحبان این فروشگاه

ھم فال . ھا ندارند خرج زیادی برای آن. آورند دارند از این کشورھا بھ ترکیھ می
ھا تن و  کنند و شب ھا استفاده می روزھا از نیروی کار آن. و ھم تماشا ھستند

مسکن و خوراک و پوشاک . ھای خوشگذرانی اند اشان گرما بخش محفل بدن
پردازند کھ برای خانواده و  ھا می کنند و حقوق کمی بھ آن ھا را تأمین می آن

داند، شاید  کسی چھ می. داری مدرن گویند برده بھ این می. اشن بفرستند بستگان
جا کشیده  ھایشان بھ این ھا از سرناچاری و برای تأمین مخارج بچھ بسیاری از آن

سابق اتحاد   ھای وضع اقتصادی کشورھای بلوک شرق سابق و جمھوری. اند شده
ی زیادی از کارمندان  عده. روسیھ تعریف چندانی ندارد شوروی و حتی خود

سابق دولت با حقوق بخور و نمیر بازنشستگی روزگار پیری را در فقر و 
ً وابستھ بھ کمک تنگدستی سپری می اشان کھ در  ھای مالی فرزندان کنند و شدیدا

 .اند'' کنند کار می''خارج 
یز رعایت ادب چنین زد و پرستو ھم برای حفظ ظاھر و ن ناصر حرف می

ھایش مرتب بھ این طرف و  کھ چشم دھد، در حالی کرد کھ گوش می وانمود می
ھا  ھای و یا دامن و شلوارھایی کھ در جلو فروشگاه آن طرف بھ سمت زیرپوش

ھا بود،  اش بیشتر شبیھ گرجی فروشنده جوانی کھ چھره. چرخید آویزان بودند، می
 :جلو آمد و گفت
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 (٧.'' (گود پرایز. اوریجینال ِلدر. گود ِلدر. دامگود اونینگ ما''
 .'' چرم اصل با قیمت مناسب. چرم خوب. عصر بخیر خانم''
 (٨.'' (کام این، جست ھو اِ لوک”
 .''فقط یھ نگاھی بکن. بیا تو''

ی جوان این دو سھ جملھ را کھ گویا با دقت تمرین کرده و یاد گرفتھ  فروشنده
اش نزدیک  اش را بھ چشم کھ انگشت اشاره در حالی بود؛ چند بار تکرار کرد و

خواست کھ با او وارد  داد، از پرستو می کرد و سپس داخل مغازه را نشان می می
 :پرستو لبخندی زد و گفت. مغازه شود

 .''متشکرم''
 :ناصر بالفاصلھ دخالت کرد و گفت

 .'' ھیچی نگو وگرنھ ول کن نیست''
رسید، دامنی  اش تا نزدیک باسن می بلوطیی گرجی کھ موھای بلند  فروشنده

ھا را چنان با دقت  گویی لباس. کوتاه و چسبان و بلوز تنگی بھ تن کرده بود
اش را تا حداکثر ممکن بھ ُرخ  ھای بدن برجستگی  انتخاب کرده بود کھ بتواند ھمھ

ی او چون  العاده ی جوان و پر طراوت و زیبایی فوق چھره. اش بکشد مشتریان
ھای حریص رھگذران مرد و حتی زنان را بھ خود جذب  طیسی قوی نگاهمغنا
پرستو نتوانست . گویی خدا او را با نھایت دقت و وسواس خلق کرده بود. کرد می
ی خود آگاه بود،  ی جاذبھ دخترک کھ گویا از قوه. تفاوت از کنار او بگذرد بی

 :لبخند گرمی تحویل پرستو داد و پرسید
 '' ران، ایران؟آذری، آذری؟ ای''

. بعد از چند کلمھ دیگر ترکی استفاده کرد کھ پرستو تنھا روسری را متوجھ شد
آذری نبود، ولی بھ لطف . ی جوان را تا حدودی فھمید ھای فروشنده ناصر گفتھ

ی امروز، زبان آذری را تا  چند سال زندگی در رضاییھ سابق یا ھمان ارومیھ
ً  حدود زیادی می دختر جوان منتظر نماند . توانست صحبت کند میفھمید و بعضا
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 :کھ دست پرستو را در دست داشت گفت و در حالی
 (٩.'' (کام، کام''

دختر گرجی با اطمینان خاطر او را بھ داخل فروشگاه . طعمھ بھ دام افتاده بود
پرستو کھ محسور زیبایی فروشنده بود، مقاومتی نکرد و ھمراه او . ھدایت کرد

خواست کھ چند دقیقھ بیشتر در کنار  اش می دل. ی فروش پوشاک شد مغازهوارد 
. ماندند، خیره نگاه کند آن زن زیبا بماند و بھ چشمان سیاه او کھ چشم آھو را می

خواست با جان و دل بھ صورت کشیده و پوست لطیف و مات او ُزل  اش می دل
داری مدرن بھ حراج  هبزند و بھ آن ھمھ زیبایی کھ بقول ناصر در بازار برد

ھا در آن  اگر ناصر ھمراه او نبود شاید ساعت. گذشتھ شده بود، احسنت بگوید
ناصر نیز کھ از ورانداز کردن قامت خوش تراش و خوش . ماند فروشگاه می

صاحب . میلی بھ دنبال آن دو روان شد فرم فروشنده بی نصیب نمانده بود، با بی
فروشگاه مملو . لباس بسیار شیکی بھ تن داشتفروشگاه مردی چھل سالھ بود کھ 

از منسوجات بافت ترکیھ گرفتھ تا انواع و اقسام کفش و لباس . از جنس بود
کردنی  باور. کرد پرستو ھاج و واج نگاه می. ورزشی ساخت کشورھای دیگر

از بیرون تنھا چند کاپشن چرم و پیراھن مردانھ و چند دست لباس زیر . نبود
ی  طبقھ. ولی داخل مغازه کھ شد، با دریایی از کاال روبرو شد. شد زنانھ دیده می

در قسمتی دیگر از فروشگاه کھ در انتھای آن و در . باال ویژه پوشاک زنانھ بود
و کفش ورزشی و کارھای دستی ترکیھ را   سمت چپ ادامھ داشت، لباس

ق روی در چند قدمی در خروجی میزی قرار داده بودند کھ صندو. فروختند می
ً در وسط فروشگاه میز پایھ . آن قرار گرفتھ بود در دو متری صندوق و تقریبا

چھ و پشتی گذاشتھ  کوتاھی قرار داشت کھ در یک طرف آن نیمکتی با تشک
خوش چای تازه دم و تنباکوی معطر  عطر. سماور و قلیانی روی میز بود. بودند

کرد و قطرات آب  کار می کشان کولر آبی زوزه. و لباس نو در ھم آمیختھ بود
ی  چند فروشنده. ریخت ی شلنگی بھ بیرون در سطلی می اضافی خود را بوسیلھ
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زنی با روسری گلدار و دامنی بلند سرگرم . کردند دیگر نیز در آن مغازه کار می
ھا  ی باحجاب بھ زبان آلمانی با آن فروشنده. چانھ زدن با دو توریست آلمانی بود

ھا را ترغیب بھ خریدن چند دست پوشاک  اشت کھ آنزد و سعی د حرف می
گویا موفق شده بود، چون مرد جوانی را بھ انبار پشت مغازه . گانھ کند بچھ

ناصر کھ در کنار پرستو بود، . ھا را بیاورد ھای مورد نظر آن فرستاد کھ اندازه
 :سرش را بھ گوش او نزدیک کرد و با شوخی گفت

 !'' اونا قالب کرددیدی چطوری دوال پھنا بھ ''
ی دوم دختر جوان دیگری با روسری و دامنی بلند  در باالی پلکان طبقھ

ی گرجی پرستو را بھ طرف پلکان راھنمایی کرد و بھ  فروشنده. ایستاده بود
ای در آنجا  دنیایی از لباس زنانھ از ھر نوع و مناسب ھرسلیقھ. ی دوم برد طبقھ
ی جوان با تن  فروشنده. از خروار بود فروشگاه برای پرستو حکم مشتی. بود

ی دیگر کھ در کنار سھ مرد دیگر  ی محجبھ ھای آنچنانی و دو فروشنده پوش
. کردند، توجھ او را بخود جلب کرده بود ھمگی در زیر یک سقف کار می

ھا بپرسد کھ چطور با ھم کنار  خواست از آن اش می کنجکاو شده بود و دل
ھ بود کھ متوجھ شد دخترک جوان گرجی او را تحویل چند دقیقھ نگذشت. آیند می

ً بھ پیاده یکی از فروشنده رو برگشتھ تا مشتری  ھای زن دیگر داده و خود مجددا
پسر جوانی کھ در ھمان نزدیکی پالس بود و اجناس . دیگری را بھ دام بیاندازد

زنند،  ھا بھ زبان فارسی با ھم حرف می کرد؛ وقتی متوجھ شد کھ آن را جابجا می
 :نزدیک شد و پرسید

 ''. آذری، آذری''
فھمید و  پرستو زبان ترکی نمی. ھا احوال پرسی کرد و بھ زبان ترکی با آن

ناصر بھ زبان آذری با جوان شروع بھ حرف زدن . پُرسان بھ ناصر نگاه کرد
مرد جوان بھ حرف زدن . فھمد و آذری نیست کرد و توضیح داد کھ ترکی نمی

 :یا برای او مھم نبودگو. ادامھ داد
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 ''. خمینی خیلی خوب، رفسنجانی خیلی خوب''
چند دقیقھ نگذشتھ بود . ناصر و پرستو نگاھی بھ یکدیگر کردند و جوابی ندادند

کھ دختر جوان فروشنده موفق شد دو دست لباس زیر زنانھ و دو سھ عدد 
 .روسری و شال بھ پرستو بفروشد

 :و کرد بھ پرستو و گفتاز فروشگاه کھ خارج شدند، ناصر ر
ھا را شکار  با چرب زبونی توریست. ھا کارشون اینھ این. نگفتم جواب نده''
 ''. فروشن ھای بُنُجل خودشونو بھ قیمت گرون بھ اونا می کنن و جنس می

 :پرستو کھ از خرید خود راضی بود، لبخندی زد و گفت
. اند ھای ترکیھ خیلی خوب جنستازه . ُخب اینا ھم باید زندگی کنن. مھم نیست''

 ''. شھ تو تھرون خرید ھا را با سھ برابر قیمت نمی ھمین
داری  ھا نزدیک شد و با لحن معنی ی پرستو تمام نشده بود کھ آبجی بھ آن جملھ

 :سئوال کرد
 '' رو قال گذاشتید؟ معلومھ شما دوتا کجا با ھم خلوت کردین و ما''

 :دستی کرد و گفت ناصر پیش
اش  رو گرفت و دنبال اش دختره من نپرس، از پرستو خانم بپرس کھ چشم از''

 ''. راه افتاد
پرستو ھم کھ گویا در طی آن چند روز حاضر جوابی را از آبجی یاد گرفتھ 

 : بود، باالفاصلھ جواب داد
رو، کھ با چشم داشتن بیچاره رو  ھای دیگھ اش منو گرفتھ بود یا بعضی چشم''
 '' خوردن؟ می

 :ی خندید و گفتآبج
من فکر کردم آقا ناصر یواشکی با تو رفتھ یھ رستورانی، جایی، کھ از شامی ''

سیامک و دخترا اون پایین . بیاین بریم. شو بھ ما داده فرار کنھ اس قول کھ یھ ھفتھ
 ''. خورن دارن بستنی می
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زد،  کھ مرتب برای آبجی حرف می پرستو در حالی. با ھم راه افتادند
  .داد ھای زیری را کھ خریده بود بھ آبجی نشان می ا و لباسھ روسری



 395 

 شام

چھار، . رستوران بزرگ و تمیز بود. ناصر ھمھ را بھ کباب ترکی دعوت کرد
در جلو رستوران . کردند پز در رستوران بود کھ ھمھ کار می پنج دستگاه کباب

ھایی  آن نمونھویترینی کھ بیشتر شبیھ یخچال درازی بود قرار داده بودند کھ در 
از انواع و اقسام کباب بره و گوسالھ را ھمراه با سبزیجات و نان در بشقاب چیده 

ی رھگذران را تحریک کنند و ھم قیمت و وزن ھر پُرس غذا  بودند، کھ ھم ذائقھ
ای از قسمت پیشخوان تنوری بود کھ از آن  در گوشھ. را بھ مشتری نشان دھند

گرچھ ماه سپتامبر بود، . کردند نوری استفاده میھم برای پخت نان و ھم کباب ت
ی جلوی رستوران را میز و صندلی چیده  محوطھ. ولی ھوا کماکان گرم بود

آبجی طبق . سیامک میزی را انتخاب کرد و بقیھ را دعوت بھ نشستن کرد. بودند
 :معمول مخالف بود و گفت

 ''. شمارن یھامونو م جا مردم رد میشن و لقمھ این. بریم تو بشینیم''
 :سیامک با شوخی جواب داد

 ''. ھاتو بشماره بشقابتو قایم کن زیر میز کھ کسی نتونھ لقمھ''
 :و بعد اضافھ کرد

ی فکسنی بیشتر  نگاه کن، دوتا پنکھ. داخل تنور روشنھ، گرمھ. شوخی کردم''
 ''. شھ شام زھرمارمون می. ندارن
پرستو و . آبجی ھم کوتاه آمدھا کھ گرسنھ بودند، طرف پدر را گرفتند و  بچھ

بجز ناصر ھمھ کباب ترکی با سیب زمینی سرخ شده . ناصر اظھار نظر نکردند
 :آبجی با شوخی گفت. و دوغ سفارش دادند

 !'' خواد سفارش بدین کھ آقا ناصر ورشکست بشھ اتون می ھا ھرچی دل بچھ''
او نشان ناصر پسرک گارسون را بھ طرف ویترین غذا برد و بشقابی را بھ 

 :داد و بھ زبان آذری پرسید
 '' کباب تنوری؟''
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 :ناصر پرسید. پسرک با سر حرف او را تأیید کرد
 '' گوسفند؟''

پس . ناصر کباب تنوری سفارش داد. پسرک بار دیگر حرف او را تأیید کرد
از چند دقیقھ پسرک با یک سینی نان گرم و سبزی و ماست و چند لیوان دوغ 

 :ای از دوغ سرکشید و گفت ناصر جرعھ. خوردن شدند ھمھ سرگرم. برگشت
 ''. علی خودمون بنوشید بھ یاد دوغ آب''

 :و بعد رو کرد بھ پرستو و پرسید
 '' کنن؟ شھ، یا از چین وارد می علی تولید می پرستو، راستی ھنوز دوغ آب''

 :پرستو در پاسخ با خنده گفت
کنن و ازش دوغ  وارد می کنن، شاید بجاش کشکش نھ بابا؛ دوغ وارد نمی''

 !'' کنن درست می
 .کرد اولین بار بود کھ ناصر او را با لفظ خودمانی پرستو صدا می

ھای  دو پسر جوان کھ ھر یک سھ دیس غذا را روی دست. غذا حاضر بود
ناصر برای چند لحظھ بھ دیس غذای خود . ھا را آوردند خود داشتند، غذای آن

 :مک متوجھ شد و پرسیدسیا. خیره شد و سر تکان داد
کنی، چرا عزا گرفتی؟ غذا بخور، بابا پرستو فردا  چی شده؛ بھ چی فکر می''
 ''. خواد بره می

 :ناصر سری تکان داد و گفت
 !'' خوان یاد بگیرن امان از دست این ملت، کی می''
 '' رو این ملت باید یاد بگیرن؟ چی شده؟ چی''

اش  ی گوشت با چنگال از بشقابا کھ تکھ این جملھ را سیامک در حالی
 :ناصر با دو دست دیس غذایش را نشان داد و گفت. داشت، گفت می بر

. جون مادرت بھ این غذا نگاه کن، آفتابھ لگن ھفت دست، شام و ناھار ھیچی''
خوبھ اونجا نوشتھ؛ . من با این پسرک گارسون رفتم و غذا را نشونش دادم
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ی  ویست گرم گوشت گوسفند بھ اضافھناسالمتی بھ انگلیسی ھم نوشتھ، د
 ''. شھ این گوشت صد گرم ھم نمی. زمینی سرخ شده سبزیجات و سیب

 :سیامک سری تکان داد و با خنده گفت
ی خدا ھم باید نون  این بنده. ی توریستیھ دیگھ اش کن بابا، منطقھ حاال ول''

 '' اگھ سر من و تورو شیره نمالھ، سر کی بمالھ؟. بخوره
. پسرک گارسون را صدا زد و غذا را بھ او نشان داد. کن نبود ناصر ول

گارسون کھ کھ گویا جواب را آماده داشت بھ ترکی برای او توضیح داد کھ 
ناصر از ناچاری و عصبانیت . شود گذارند جمع می گوشت را وقتی در تنور می

 :اش گرفت و گفت خنده
ایھ کھ بعد از شستن آب  نیمگھ گوشت لباس چی. پدر بیامرز ھالو گیر آورده''

 '' ش از نصف کمتر بشھ؟ بره و اندازه
ی گوشت غذای ناصر گرچھ بعد از کمی شوخی و خنده تمام شد، ولی   قضیھ

ناصر بھ ھر . ی شب موضوع شوخی سیامک بود جریان جمع شدن گوشت ھمھ
کرد  زد، سیامک شوخی می شد و بھ ھر جنسی کھ دست می ای کھ وارد می مغازه

 :گفت یو م
 ''. ره کھ بخری از فروشنده بپرس کھ چقدر آب می ناصر قبل از این''

 :داد آمد و جواب می ناصر ھم کوتاه نمی
 ''. اس، گوشت نیست کھ آب بره بابا این پارچھ''

اشان بعد از کمی پرسھ زدن در بازار و خرید چند دست لباس و  جمع کوچک
 .چند جفت کفش بھ طرف ساحل راه افتادند

از . دریا آرام بود. چتر سنگین و سیاه خود را بر دریا پھن کرده بود شب
بولوار . انگیزی بوجود آمده بود ھای کوتاه بھ ساحل شنی نوای دل برخورد موج

ھای خوش لباِس سیر و ولنگار بھ اشغال خود  کنار ساحل را دستھ دستھ توریست
فرش ُزمردی رنگ  فام در سطح آب دریا انعکاس نور نقره. در آورده بودند
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. قرص ماه تمام بود و آسمان پُر از ستاره. ای را بوجود آورده بود گونھ مثلث
ھایی بودند کھ در طی روز بھ  تخت  کارگران ساحل سرگرم جمع کردن تشک

حرکت، ردیف بھ  چترھای آفتاب خورده ساکت و بی. مسافران کرایھ داده بودند
سیامک . شق بھ موازات ھم ایستاده بودندای سوار نظام آماده م ردیف، چون دستھ

داشتند و دخترھا در جلوی  و آبجی دست در دست ھم تنگ یکدیگر قدم بر می
ھمھ چیز برای یک راز و نیاز . ھا سرگرم شوخی و حرف زدن با ھم بودند آن

ھا در حرکت  ناصر و پرستو نیز در چند قدمی پشت سر آن. عاشقانھ مھیا بود
 .و پرستو صبح روز بعد پرواز داشتشب آخر بود . بودند

خواست حرف  کرد کھ شاید بتواند آنگونھ کھ خودش می چینی می ناصر زمینھ
اش را  از ھمان روز اول بعد از دیدن پرستو تصمیم. اش را بھ زیان بیاورد دل

ً فکر ھم نمی. گرفتھ بود دل . کرد کھ پرستو تا آن حد زیبا و جذاب باشد اصال
تن و بدن عریان پرستو با . دید ھر شب خواب او را می. ودی او شده ب باختھ
ھا  نیمھ شب. کرد اش در خواب ھم رھایش نمی تراش ھای خوش ی برجستگی ھمھ

ھایی خشک و تف کرده و تنی سرشار از تمنای جنسی از خواب بیدار  با لب
. کرد گرمی ھوا نیز مزید بر علت شده بود و عطش او را دو چندان می. شد می
کرد  اش چون نوجوانی تازه بالغ سرکشی می اش، میل جنسی یرغم سن و سالعل

چند بار با خیال ھمآغوشی با آن زن خود را ارضاء . کرد ای رھایش نمی و لحظھ
ی  تراش؛ چھره قامت خوش. خواست پرستو را می. چاره ساز نبود. کرده بود

قبل از شام . داشتانگیز تن او را تمنا  ھای ھوس سبزه، لبخند گرم و برجستگی
کشیدند، دل بھ دریا  ای دیگر سرک می ای بھ مغازه وقتی کھ تنھا بودند و از مغازه

 :اش گفت زد و نجوا کنان در گوش
 ''. ی کسی بشم کردم بھ این سادگی دوباره دلباختھ فکر نمی''

ولی حاال در . العملی نشان نداده بود و ناصر فکر کرد کھ نشنیده پرستو عکس
ی امواج آب، تصمیم داشت کھ  مھتابی در کنار ساحل و ھمراه با زمزمھآن شب 
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از ھر دری . منتظر فرصت بود. دل بھ دریا بزند و بار دیگر راز دل با او بگوید
. مشکل خاصی نبودقرارشان را گذاشتھ بودند، بنابراین . زد با او حرف می

 .دید اشان می رابطھتر شدن  ای برای محکم اظھار عشق را تنھا وسیلھ
ً پاسخ او را نداده . پرستو نجوای او را شنیده بود. کرد ناصر اشتباه می عمدا

ھمان لحظھ با . ی او نبود برخالف ناصر، پرستو دلباختھ. جوابی نداشت. بود
 :خود گفتھ بود

 ''. رسی ات می عجلھ نکن مرد، تو ھم بھ مراد دل''
تواند ھم باشد  عاشق او نیست و نمیکرد کھ ناصر  فھمید و حس می پرستو می

ی او  گفت کھ ناصر تن برھنھ اش بھ او می شم زنانھ. چون شناختی از او نداشت
پرستو . دو، سھ سالی بود کھ ناصر با ھیچ زنی رابطھ نداشت. خواھد را می

دید کھ ناصر از ھمان روز اول و اولین دیدار عقل از سرش پریده و چون  می
. زند ای آب ُخنک و گوارا لع لع می خشک برای نوشیدن جرعھای با لبان  تشنھ

اندیشد و آن  دانست کھ ناصر در آن چند روز تنھا بھ یک چیز می خوب می
از نگاه پُر حسرت او بھ سیامک . اش بود ی جنسی تحریک شده ارضای غریزه

خود او ھم، شاید در . سوزد و آبجی فھمیده بود کھ ناصر در چھ تمنایی می
ی خود چنین آرزویی را داشت، و اگر چنین بود، آیا شھامت فکر کردن و رؤیا

 .دانست بھ زبان آوردن آن را داشت؟ پاسخ این سئوال را فقط خودش می
پرستو آرام دستی بھ موھایش کشید و . نسیم ُخنکی از سمت دریا وزیدن گرفت

گ نور زرد رن. چند رشتھ موی سیاه قیرگون خود را از پیشانی کنار زد
ھای کنار بلوار بھ صورت او تابیده بود و آن را بھ رنگ طالیی در آورده  چراغ

با خود فکر کرد، دنبال نقره بودم، . داشت ی او برنمی ناصر چشم از چھره. بود
حرفی، کالمی کھ شاید . خواست چیزی بگوید، حرفی بزند می. طال گیرم اومد

آن را برای بار دوم بھ زبان آغازگر گفت و گویی باشد کھ آن شب تصمیم داشت 
اش روی  ی حواس ای ھمھ برای لحظھ. اراده دست پرستو را گرفت بی. بیاورد
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پرستو . داشت، متمرکز شد می العمل پرستو کھ در کنارش قدم بر عکس
خواست پای قراردادی کھ بستھ بود،  می. ضرورتی ندید. العملی نشان نداد عکس
برخالف گذشتھ، . بت بھ ناصر نداشتاگر چھ احساس خاصی ھم نس. بایستد

دختر جوانی . ھایش را خیس نکرد اش گرم نشد، و عرق سردی پشت شانھ بدن
ھا نزدیک شد و بھ ناصر اصرار کرد کھ چند  کھ سبد گلی در دست داشت بھ آن

 .شاخھ گل از او بخرد
 ''. بده بھ مادام. پنج لیر. گل، گل سرخ''

دختر . خواد رد بھ او بفھماند کھ گل نمیی دست و سر سعی ک پرستو با اشاره
تجربھ نبود، توجھی بھ او نکرد و بیشتر بھ  فروش کھ گویی در کارش بی گل

ناصر کھ گویا منتظر فرصتی بود، موقعیت را مناسب دید و . ناصر اصرار کرد
پرستو رو کرد بھ . دو شاخھ گل سرخ از سبد برداشت و ده لیر بھ دخترک داد

 :متعجب گفت ناصر و با حالتی
 '' چرا چونھ نزدی؟. خیلی گرونھ! ده لیر برای دو شاخھ گل''

 :خندید گفت ناصر در حالی کھ می
 ''. طوری بھتره این. شد اش کم می زدم ارزش اگر چونھ می''

ھا را  کرد، گل این جملھ را گفت و در حالی کھ خیره بھ چشمان پرستو نگاه می
 :جلو برد و ادامھ داد

گل . اش خیلی بیشتر از ده لیره عالقھ کردن بھ عزیزی مثل تو ارزشاظھار ''
 ''. سرخ سمبل عشقھ

در . ھا را گرفت و تشکر کرد پرستو گل. ی گل را بھ پرستو داد ھر دو شاخھ
. ناصر با خریدن گل او را غافلگیر کرده بود. اش دنبال پاسخ مناسبی بود ذھن

چند قدم کھ جلوتر رفتند رو کرد بھ . سکوت او معنایش تأیید و پاسخ مثبت بود
 :ناصر و گفت

برای من . اس کھ از نزدیک با ھم آشنا شدیم ببین ناصر، ما تازه یک ھفتھ''
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کنم زمان بیشتری  من فکر می. ھنوز زوده کھ بتونم مثل تو اظھار عالقھ کنم
عشق و عالقھ تو این سن و سال، حداقل . رو بھتر بشناسیم الزم داریم کھ ھمدیگھ

ھای بیست سالھ نیستیم کھ با یھ  ماھا دیگھ جون. برای من ُخم رنگرزی نیست
بین باشیم و فرصت بیشتری  بھتر نیست کمی بیشتر واقع. برق نگاه عاشق بشیم

 '' بھ ھم بدیم؟
ناراحت نشد . منتظر چنین پاسخ سردی نبود. ناصر از پاسخ پرستو یکھ خورد

خودش ھم شناخت چندانی از . بودچون در ضمیر خود با نظر پرستو موافق 
کھ قبول کرده بود  ھم این. ی قد و قامت و زیبایی او بود تنھا فریفتھ. پرستو نداشت

 :نگاھی بھ پرستو کرد و گفت. کھ با او ازدواج کند، راضی بود
اش من فقط خواستم  راست. شاید من زیادی عجلھ دارم. کنم ات می من درک''

ی عاطفی و محکم زمان بیشتری الزم  ی، رابطھگ تو درست می. احساسمو بگم
 ''. داره

ھا بر  ای کھ آن جملھ گویی در لحظھ. پرستو از جوابی کھ داده بود پشیمان شد
کسی کھ سعی داشت با . اش جاری شد، کس دیگری بھ جای او حرف زد زبان

ه زبانی بھ این مرد بفھماند کھ از سر اجبار و نیاز بھ این کار تن داد زبان بی
اش تحمیل شده بود،  اش بھ روان و احساس ی اول جراحتی کھ در رابطھ. است

 .ھنوز التیام نیافتھ بود
ی بلوار دستفروشان بساط پھن کرده  در حاشیھ. ی راه در سکوت گذشت بقیھ
. فروخت و یکی ساعت و دیگری کفش و لباس ورزشی یکی کیف می. بودند

ھای نایک و آدیداس  مارک. بودندھای روسی  ھا بیشتر توریست مشتریان آن
ناصر کھ . رفت ساعت رولکس ھم خوب فروش می. خریداران زیادی داشتند

او در . داد، سعی کرد کھ بار دیگر باب صحبت را باز کند سکوت آزارش می
 :کرد گفت حالی کھ بھ اجناسی کھ روی زمین پھن شده بودند، اشاره می

بیشترشون یک بار . ایھ ای بُنُجل چینیھ بینی، ھمھ جنس ھا را می این ساعت''
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اشون  اشو پرداختی و بھ خونھ رسیدی، فاتحھ کھ پول ھم این. مصرف اند
این روزھا مردم عاشق . ھا حروم کنی حیف از پول کھ پای این آشغال. اس خونده
اش مارک  کھ رو سینھ ھم این. ھا ھستن ھای روی لباس دوزی ھا و گل مارک

ھا ھم استاندارد  باور کن حتی ده درصد این کفش. باشھ کافیھنایکی و یا آدیداس 
دن تازه ھموناش ھم ھمچین  جنس اصلی و خوبو کھ بھ این قیمت نمی. نیست

از صبح تا شب تو . اند ی تبلیغات  مردم اسیر و برده. مرغوب و خوب نیستن
تبلیغ طوری مردمو با . کنن تلویزیون و رادیو و سینِما ھمین چیزھارو تبلیغ می

این . ھای دیگھ فکر کنھ کنن کھ کسی فرصت نکنھ بھ مارک بمبارون می
کنن و بعدش  اشون اول ذھن مردمو پُر می ھا با این تبلیغات وحشتناک شرکت
شھ دو برابر  پولی کھ خرج تبلیغ ھر کاالیی می. کنن اشونو بھ اونا قالب می جنس

ی  ھای کھنھ الستیک باور کن از. اند اشون پالستیکی ھمھ. قیمت کاالست
. دن هللا می کنن و تحویل خلق ھای ماشین کفش و کیف درست می چرخ

 ''. کنھ ھا برای تسخیر ذھن مردم استفاده می ترین حقھ داری از کثیف سرمایھ
داد و سر  پرستو گوش می. ناصر منبر رفتھ بود و بھ صحرای کربال زده بود

کرد  ی تالشی کھ می صر علیرغم ھمھبعد از پاسخ پرستو رفتار نا. داد تکان می
کرد کھ لحن حرف زدن و گلھ گذاری او از  پرستو حس می. عوض شده بود

ی آن  واقع تالشی است کھ بتواند بھ وسیلھ  ھای بازار آزاد در داری و حقھ سرمایھ
تر از  دیواری کوتاه. آزردگی خود را از پاسخ خشک و بی احساس او پنھان کند

  ناراحتی خود را با انتقاد از آن و اقتصاد. ی پیدا نکرده بوددار دیوار سرمایھ
ای از سنگ دلی  اش بھ حال او سوخت و برای لحظھ دل. داد بازار نشان می

مگر قرار نبود . خودش پشیمان شد و فکر کرد کھ ایکاش جواب بھتری داده بود
از خودش کشید؟  زد و با پا پیش می با او ازدواج کند؟ پس چرا با دست پس می

 :کھ بحث را عوض کند، پرسید مطمئن نبود یا از او؟ برای این
 '' راستی رسیدم تھران کجا زنگ بزنم؟''
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 ''. اگھ نبودیم، پیغام بذار. ھتل زنگ بزن''
 :پرستو بالفاصلھ گفت

 '' شھ بھ تلفن ھمرات زنگ بزنم؟ نمی''
 :ناصر نگاھی بھ او کرد و جواب داد

ً، خوشحال می'' خوای بھ آبجی زنگ  فکر کردم می !چرا کھ نھ. شم حتما
 ''. بزنی

 :پرستو خندید و گفت
 '' خوام فقط بھ آبجی زنگ بزنم؟ حاال چطور شد کھ فکر کردی می''
 !'' نھ، آخھ فکر کردم''

 :پرستو حرف او را قطع کرد و گفت
. بین باشم فقط سعی کردم کمی واقع. دلخور شدی؟ من منظور بدی نداشتم''

آخھ شما رفقای چریک اھل استدالل و ! دی روشنفکر بازی درآوردمشاید زیا
 ''. رئالیسم ھستید

نگاھی کھ چون تیری زھرآگین . این را گفت و با دلبری لبخندی بھ ناصر زد
ناصر کھ . ی آن بود ولی شیرین تا اعماق قلب ناصر را شکافت، نگاھی کھ تشنھ

 :حاال تسلیم شده بود، خندید و گفت
 ''. ام شاید من زیادی احساساتی و خیالباف شده. ای نیست مسئلھنھ بابا ''

ی  اش ناصر را بھ گوشھ ذکاوت و شم زنانھ. تیر پرستو بھ ھدف خورده بود
 .رینگ رانده بود، و با آخرین جملھ او را از پا در آورده بود

 ''. ات راحت باشھ زنم تویی، خیال بھ اولین کسی کھ زنگ می''
کرد و او ار در آغوش  آرزو کرد کھ ایکاش جرأت می. ناصر بال در آورد

 .کرد ھایش را غرق بوسھ می گرفت و با تمام توان لب می
ھتل زنگ بزن و برام پیغام . بھ تلفن ھمراه زنگ نزن چون ممکنھ دریا باشیم''
 ''. زنم بھ محض این کھ برگشتم زنگ می. بذار
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. ایستادند اط دست فروشی میزدند و ھر از گاھی کنار بس سالنھ سالنھ قدم می
پرستو در کنار بساط زن میانسالی . اشان بیشتر کنجکاوی پرستو بود علت توقف

زن کھ روسری خود را تا باالی . فروخت ایستاد کھ کفش و کیف و روسری می
ابروھا پایین آورده بود، دامن بلندی کھ تا زیر زانوھایش بود و شلوار ضخیم 

ً ده و نھ سالھ بودند،  در چند. مشکی بھ پا داشت قدمی او دختر و پسری کھ حدودا
کردند و بھ رھگذران  منقلی را روی میز کوچکی گذاشتھ بودند و بالل سرخ می

ھا و صورت کشیده و  چشم. اش کرد پرستو نگاھی بھ زن و بساط. فروختند می
استخوانی آن زن شباھت عجیبی بھ چشمان مادرش، کھ خود نیز ھمان چشمان 

. چشمان آن زن درخشندگی خاصی داشتند. ز او بھ ارث برده بود، داشترا ا
ایستاد . ھوس کرد کھ از آن زن چیزی بخرد. نشست اش نافذ بود و بھ دل می نگاه

 :ناصر بھ شوخی گفت. ھا خیره شد و بھ کفش
 !'' ترمز کردی''
خوام دو جفت کفش برای خواھرام  می. خوام دنده چاق کنم سرباالیی می''

 ''. بخرم
زن فروشنده پسرش را . اش کھ تمام شد، خم شد و دو جفت کفش برداشت جملھ

پسرک بالفاصلھ در کنار مادرش حاضر شد و . فروخت، صدا کرد کھ بالل می
 :ناصر خندید و بھ زبان آذری گفت. چیزھایی بھ انگلیسی گفت

 ''. ترکی، ترکی''
پرستو . داد واب میزن شروع بھ حرف زدن کرد و ناصر بھ جای پرستو ج

 :کھ حاال دیگر رویش باز شده بود، نگاھی بھ ناصر کرد و گفت
 ''. کنید کھ من ترمز کرده بودم، ولی شما دارین دنده چاق می مثل این''

 :ناصر جواب داد
 ''. ببخشید، فقط خواستم کمک کنم''

ھای مالیم اثر برخورد سرد خود را  پرستو کھ با زیرکی سعی داشت با شوخی
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 :از ذھن ناصر پاک کند، جواب داد
 '' ھا چنده؟ حاال از این خانم بپرس قیمت این کفش. اوکی بخشیدم''

داری  ھای چند دقیقھ پیش خود در مورد سرمایھ ی صحبت ناصر کھ گویا ھمھ
ھا  ای درنگ قیمت کفش و تبلیغات اغواگرش را فراموش کرده بود، بدون لحظھ

کیف خود را . پرستو چانھ نزد. ری جواب دادزن فو. را از زن فروشنده پرسید
 .ناصر اعتراض کرد. ھا را پرداخت باز کرد و پول آن

 ''. گرونھ، چونھ بزن''
 :پرستو با خنده جواب داد

 ''. شھ اش کم می اگھ چونھ بزنم ارزش. اس برای خواھرام ھدیھ''
 :ی او را گرفت و جواب داد ناصر کنایھ

 ''. تو ھم شدی آقا سیامک ھا. ما یھ چیزی گفتیم حاال. تو ھم مارو گرفتی ھا''
 :پرستو خندید و گفت

 ''. بھ دل نگیر. شوخی کردم''
اش از خریدن  انگیزه. دو شال یکی برای آرزو و یکی ھم برای مادرش خرید

. ناصر سر صحبت را با زن فروشنده باز کرد. ھا تنھا جلب حمایت آنھا بود آن
رش دو سال پیش مرده و مجبور است بھ زن برای او تعریف کرد کھ شوھ

دختر و پسر فرزندان او . ھایش را تأمین کند تنھایی خرج زندگی خود و بچھ
ھا آنجا  تابستان. ھا بود بساط دستفروشی و منقل بالل تنھا منبع درآمد آن. بودند

وقتی کھ . ھا بتوانند درس بخوانند کرد کھ بچھ کرد و زمستان خیاطی می کار می
اش با زن فروشنده تمام شد بھ طرف منقل رفت و شش عدد بالل  حبتناصر ص

 :پرستو با تعجب پرسید. خرید
 '' تازه شام خوردیم، کی حال داره بالل بخوره؟''
ً می''  ''. خوریم عیب نداره بعدا

ی گفت و گوی خود را با زن فروشنده برای پرستو  این جملھ را گفت و ھمھ
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شد، برخالف ھمیشھ ھیچ اظھار نظر شخصی  ھایش کھ تمام حرف. تعریف کرد
نھ از رشد شتابان اقتصاد ترکیھ حرفی زد و نھ از اغواگری تبلیغات . نکرد

ی  پرستو خود را آماده کرده بود کھ ناصر بار دیگر در باره. داری سرمایھ
ولی ناصر برخالف . رحم فقر و اینجور چیزھا حرف بزند ی خشن و بی چھره

چند قدم کھ از . اش بیرون نیامد حتی یک کلمھ ھم از دھان. انتظار او سکوت کرد
ھای پالستیکی را کھ در  بساط زن دور شدند ناصر از پرستو خواست کھ کیسھ

 .پرستو امتناع کرد. دست داشت بھ او بدھد
دلبری او بد طوری . ناصر تمام مدت در فکر رفتن پرستو بود. شب آخر بود

توانستند چند روز  آرزو داشت، ایکاش می .او را از خود بی خود کرده بود
خودش و آبجی و سیامک ھم باید بھ دو روز دیگر . شدنی نبود. بیشتر آنجا باشند

بعالوه خود او نیز با . شد مرخصی آبجی و سیامک تمام می. گشتند سوئد برمی
امیدوار بود کھ بتواند قبل از آمدن پرستو کاری دست و . ی کار قرار داشت اداره

ھا بود،  اش پیش آن گرچھ مادر ھمسر سابق. تازه دخترھا ھم تنھا بودند. کندپا 
 .گشت باید ھرچھ زودتر برمی. ھا بود اش آرام نداشت و نگران آن ولی دل

پرستو . اشان برد کھ بخوابند ھا را بھ اتاق آبجی بچھ. قدم زنان بھ ھتل برگشتند
چای و کمی . شد، رفتند می و ناصر و سیامک بھ بالکنی کھ بھ البی ھتل منتھی

ی دوم ھتل بود  ای باز در طبقھ بالکن محوطھ. شیرینی و باقلوا برداشتند و نشستند
طولی نکشید . انداز داشت کھ حیاط پشت ھتل و استخر و ساحل دریا را در چشم

 :سیامک بھ طعنھ گفت. ھا پیوست کھ آبجی ھم بھ آن
 ''. خوابیدن''

 :داد، ادامھ داد اش را نشان می کردهو در حالی کھ مشت گره 
 ''. یا خوابیده شدن''

 :ای جدی پاسخ داد آبجی با قیافھ
 ''. خوابیدن دیر وقت بود باید می''
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 :سیامک نگاھی بھ ناصر کرد و گفت
 ”؟ـ نظرت چیھ اگھ برم و دو فنجون آیریش کافی بیارمـ  قھوه ایرلندی ''

 :کرد، گفت ی کھ بھ پرستو نگاه میالعمل نشان داد و در حال آبجی سریع عکس
المللی را مورد بحث و بررسی قرار  خوان مسایل بین باز رفقا می. شروع شد''
 ''. بدن

نیم . کھ جوابی بدھد از جا برخاست و بھ طرف بار رفت سیامک بدون این
 :آبجی چشمکی بھ سیامک زد و گفت. ساعتی نشستند و از ھر دری حرف زدند

فردا صبح زود بیدارتون . رم بخوابم تون می با اجازه. ادی ام می من خواب''
 ''. کنم می

 :سیامک ھم با او ھمراھی کرد و گفت
 ''. شب بخیر. بذاریم این دوتا جوون کمی با ھم تنھا باشن. یام من ھم می''

بعد از رفتن آن دو . با گفتن این جملھ از جا برخاست و دنبال آبجی راه افتاد
پرستو بھ چشم انداز دریا خیره شد و بھ . سکوت برقرار شدای  برای چند لحظھ
کرد،  کھ بھ چھ فکر می این. ناصر ھم محو تماشای نیمرخ او بود. فکر فرو رفت

 :بالخره پرستو سکوت را شکست و گفت. دانست کس بجز خودش نمی ھیچ
 ''. ناصر، من یھ پیشنھاد دارم''

 :ناصر بالفاصلھ گفت
 ''. چھ پیشنھادی بگو''
اگھ موافقی چند ماه اول را مثل دوتا دوست با ھم زندگی کنیم کھ شناخت ''

 . ظ'بیشتری از رفتار و خصوصیات ھم پیدا کنیم
 '' منظورت چیھ؟''
رو بفھمیم و  تونیم ھمدیگھ تر می اگھ شناخت بیشتری از ھم داشتھ باشیم، راحت''

یکی . ھم ازدواج کنیم خواد مثل پدر و مادرم با ام نمی من دل. با ھم کنار بیایم
 ''. خواستگاری کنھ و طرف مقابل بلھ رو بگھ و تمام
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ناصر برای چند لحظھ بھ ساحل دریا کھ حاال با خاموش شدن روشنایی مغازه 
'' آیریش کافی''ھا تاریک و ظلمانی شده بود، خیره شد و بعد فنجان  و رستوران

ً سر کشید و گفت ً خالی بود، مجددا  :خود را کھ تقریبا
بد ھم . ھدف من اینھ کھ تو احساس راحتی بکنی. باشھ ھرچی تو بخوای''
 ''. داشتھ باشیم) ١٠(ھا میوک استارت  بقول سوئدی. گی نمی

 :پرستو سرش را جلو آورد و پرسید
 ''. چی چی استارت''
ولی نگران نباش، . سوئدی زبون سختیھ. میوک استارت، یعنی شروع آرام''

 ً  ''. گیری تری زودتر یاد می تر و ھم با ھوش تو کھ ھم جوون من یاد گرفتم، مسلما
 !'' پس موافقی''

پرستو تازه لباس عوض . شب از نیمھ گذشتھ بود کھ بالکن را ترک کردند
فکر . دیر وقت بود. جا خورد. ی آرامی بھ در را شنید کرده بود کھ صدای ضربھ

از سوراخ . در رفتدستی بھ موھایش کشید و بھ طرف . کرد شاید ناصر باشد
ی  آبجی بود کھ پشت در ایستاده بود و یک کیسھ. چشمی بیرون را نگاه کرد
آبجی بدون سالم داخل شد و بھ طرف . در را باز کرد. پالستیکی در دست داشت

 :تخت رفت و خود را ولو کرد و گفت
 ''. بیا بشین و برام تعریف کن''
 ''. رو تعریف کنم چی''
 '' ھاتونو زدید؟ چی بھش گفتی؟ حرف''
 ''. آره''
 ''خوب تعریف کن ببینم چی بھش گفتی؟''

 :کشید، گفت پرستو در حالی کھ دست بھ موھایش می
خانم بازجو باید اعتراف کنم کھ قرار شد ! یا ابوالفضل، بازجویی شروع شد''

 ''. شش ماھی مثل دوتا دوست با ھم زندگی کنیم
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 '' چی، مثل دوتا دوست، مگھ دیونھ شدی؟''
طوری  این. تازه دو زاریم افتاده و یاد گرفتم کھ چیکار کنم. نھ، دیونھ نشدم''

 ''. جنگ اول بھتر از صلح آخره. بھتره
 ''. دی ھا خره فراریش می''

 :ھایش را جمع کرده بود، پاسخ داد پرستو در حالی کھ لب
 ''. اگھ اینقدر عجلھ داره، بھتره فرار کنھ''
 '' خونھ باشید و مثل دوتا دوست زندگی کنید؟شھ تو یھ  مگھ می''

 :پرستو حرف او را قطع کرد و گفت
ً می. شھ آره چرا نمی'' رو پیش  دونی چیھ، بنظر من من باید چند ماھی اصال

 ''. شما باشم
 :آبجی دستی تکان داد و گفت

ی مھاجرت کلی  فکر کردی بھ ھمین سادگیھ، اداره. خواب دیدی خیر باشھ''
کنی،  ی ما زندگی می کھ متوجھ بشن خونھ بھ محض این. کنھ میکنترل 

ھا از اون مادر بھ خطاھا  سوئدی. فرستن ات می کنن و پس ات می بندی بستھ
مو رو از . ھا اینقدر تو پاشون کردن کھ ھمھ چیزو یاد گرفتن این خارجی. ھستن

 '' کشن ماست می
 ''. دیم ل میسند ازدواج تحوی. کنیم یعنی چی؟ ما ازدواج می''

 :آبجی پوزخندی زد و در پاسخ پرستو گفت
کنن و  گیرن و ازدواج مصلحتی می ھا پول می خیلی. کافی نیست! فکر کردی''

رو  ما یھ آقایی. ره پی کار خودش بعد از این کھ اقامت گرفتن، ھر کی می
گیره و ازدواج  صد ھزار کرون می. شناسیم کھ کار و کاسبی راه انداختھ می
کلی . اش اومده بود و وسط کار دبھ در آورد آخرین بار از دختره خوش. کنھ می

انتظار داشت دختره کھ بیست سال ازش . برای دختر بیچاره دردسر درست کرد
کوچکتر بود؛ تا وقتی کھ اقامت دائم نگرفتھ، چون زن رسمی اشھ، باھاش 
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اش  قبول نکنھ، طالق کرد کھ اگھ مردکھ تھدید می. کرد دختره قبول نمی. بخوابھ
ُومد؛ . طالق ھم یعنی دپورت بھ ایران. ده می بیچاره دختره اول کلی کوتاه ا

یک . کارشون بھ جنگ و دعوا کشید. التماس کرد، ولی مردک دست بردار نبود
اش کرد، بره  نفر شیر پاک خورده بھ دختره یاد داد کھ اگر یک بار دیگھ اذیت

ھ خواستھ بھ زور بھ من تجاوز کنھ و بعد ھمھ پلیس و ازش شکایت کنھ و بگھ ک
رو بکار برد و بعد از کلی  خالصھ دختره این حقھ. چیزو برای پلیس تعریف کنھ

ھای ھر دو طرف با بیست ھزار کرون اضافی  کشمکش و پا در میانی دوست
بعضی از این آقایون ایرانی ھر از گاھی بھ یکی از . قضیھ فیصلھ پیدا کرد

رن و یھ دختر جوون با خودشون  شرق سابق و یا تایلند می کشورھای بلوک
ای ندارن، مجبورن بھ  جا سر رشتھ دخترای بیچاره ھم کھ از قانونای این. میارن

. بای ساز آقایون برقصند و بھ ھر ُخرده فرمایش آقا گوش بدن، وگرنھ بای
 ''. کنی منظورم آینھ کھ بھ این راحتی نیست کھ تو فکر می

 :ھی بھ آبجی کرد و با خنده گفتپرستو نگا
ناصر یک دل نھ . ات قبول کرد با اجازه. از این ھم راحت تره، قربونت برم''

ً عاشق شده؛ حاال عاشق چی شده بماند، ھرچی می گم، بیچاره  صد دل ظاھرا
بیچاره معلومھ . شھ اش آب می کنھ، قند تو دل نگام کھ می. گھ چشم بدون فکر می

 ''. خیلی بھش سخت گذشتھتو این دو سھ سال 
 :ی تخت نشست و با لحنی جدی گفت آبجی خود را جا بھ جا کرد و روی لبھ

ناصر . زنی ات می با این کارت داری لگد بھ بخت. پرستو خیلی عوض شدی''
. از گذشتھ بیا بیرون. بھترین آدم نیست، ولی بدترین ھم نیست. مرد بدی نیست

. تمام شد. اون وقتیھ کھ تو ھفده ھیجده سالھ بودیعلی مال . جلوی پاھاتو نگاه کن
 ''. ی خودت و دخترت باش بھ فکر آینده

 :پرستو جواب داد
آپ بپوشم و براش برقصم  شورت استیرینگ و کرست پوش. میگی چکار کنم''
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اش بشھ؟ ببین  و مثل تشک خوش خواب زیر پاش باال پایین بشم کھ خوش بھ حال
ً می بعد ھمچی . کنھ و تحمل می ھای اول کنھ، سختی ماه خواد زندگی اگھ واقعا

مار . ترسم ام می من. ام راحت نیست برای من. شھ کھ نگو و نپرس خوب می
 ''. ترسھ گزیده از ریسمون سیاه و سفید می

ً بی  :تفاوت گفت آبجی با حالتی تقریبا
فقط یادت باشھ کاری . ی خودتھ ی من، خونھ خونھ. خواد ات می ھرطور دل''

راستی این بستھ لباس و کمی خرط و پرتھ برای . اش سر بره نکنی کھ حوصلھ
 ''. زحمت بکش و اونارو با خودت ببر. عزیزجون و آقاجون

اش  ھوش و ھم خوابوندی یا بی گم کھ، سیامک می. ام خوشگل خانم رو چش''
 ''کردی و اومدی؟

 !''شھ میھا مگھ  با این بچھ. از ما دیگھ گذشتھ. نھ بابا خوابید''
در ضمن یادت رفتھ کرست . تو گفتی و من ھم باور کردم. آره جونھ خودت''

 ''. بپوشی
ای از روی شیطنت کرد کھ آبجی عاشق آن   پرستو این جملھ را گفت و خنده

 :اش ھجوم برد و گفت خندید بھ طرف کھ خودش ھم می بود و در حالی
 '' کنی؟ ھای من نگاه می خفھ شو عفریتھ، حاال بھ سینھ''
 '' خودت یادت رفتھ لباس درست و حسابی بپوشی. من نگاه نکردم''

مثل روزھایی کھ نو جوان بودند و با ھم بھ دبیرستان . ھر دو با ھم خندیدند
 .رفتند می
 

در سالن فرودگاه، موقع خداحافظی، ناصر پرستو را بغل کرد، بوسید و در 
 :اش نجوا کرد گوش

 ''. کنم کھ بیایی و مقدمات کارو فراھم میھتل . اکتبر منتظرت ھستم''
. ھا در استانبول بود قرار بعدی آن. پرستو مقاومت نکرد، ولی کمی سرخ شد
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ھا ھم قرار بود آنجا باشند و در مراسم عقد و ازدواج در  آبجی و سیامک و بچھ
پرستو و ناصر ھر دو . ھمھ چیز طبق برنامھ پیش رفتھ بود. ھا باشند کنار آن
. ھا والدین پرستو بود تنھا نگرانی آن. آبجی ھم خوشحال بود. بودندراضی 

یقین داشت کھ مادر مخالفت چندانی نخواھد . پرستو فکر آن دو را ھم کرده بود
 . کرد و پدر نیز بعد از چند روز غُر زدن رضایت خواھد داد

 خواست حتی یک ثانیھ از آن لحظات گرانبھا نمی. شناخت ناصر سر از پا نمی
ای بزرگ از  با سرعت بھ کیوسک فرودگاه رفت و با بستھ. را از دست دھد

 :پرستو با خنده پرسید. شیرینی و شکالت و تنقالت دیگر برگشت
خوای ھمھ مسافرا رو دعوت کنی؟  مگھ می. شیرینی خورون راه انداختی''

 ''. تونم بخورم رو چیکار کنم؟ نمی آخھ این ھمھ شیرینی
 :ھ را بھ او داد و گفتناصر با اصرار بست

 . شھ تا تھرون کلی راھھ، تموم می. بگیر ھیچی نیست''
ی پرواز را اعالم و مسافران را برای سوار شدن بھ ھواپیما  از بلندگو شماره

با ناصر دست داد، . پرستو ھمھ را تک تک بوسید و تشکر کرد. دعوت کردند
ساک . دو بار او را بوسید ولی او قانع نشد و بار دیگر او را بھ آغوش کشید و

دستی و کیفی را کھ ناصر بھ او ھدیھ داده بود را زیر بغل گرفت و بھ طرف 
 .ی کنترل پاسپورت راه افتاد باجھ

بیشتر مسافرانی کھ در . نگاھی بھ اطراف خود کرد. وارد سالن ترانزیت شد
جوان  زن و مرد و پیر و. مقابل خروجی چھارده جمع شده بودند، ایرانی بودند

بعضی از مسافران دو تا سھ کیف دستی با خود . ھا را اِشغال کرده بودند صندلی
فضای سالن ترکیبی از حال و ھوای . ھا پُر بود ی صندلی ھمھ. کردند حمل می

ھا  تعدادی از خانم. تعطیالت تابستانی و سفر بھ اماکن ُمقدس را بخود گرفتھ بود
بلوزھای یقھ باز و آستین کوتاه در سالن و آقایان ھنوز با شلوارھای کوتاه و 

کشیدند و تعدادی  زدند و از فروشگاھی بھ فروشگاه دیگر سرک می پرسھ می
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ھای دستی خود را برای یافتن روسری و روپوش زیرورو  دیگر با عجلھ ساک
سالن ترانزیت آخرین ایستگاھی بود کھ مسافران حق داشتند پوشش . کردند می

. شد با خروج از سالن سفر بھ واقعیت آغاز می. انتخاب کننداشان را خود  دلخواه
ای و  اراده زیپ کیف خود را کشید و شلوار سرمھ بی. پرستو استثناء نبود

روپوش سیاه و روسری کرم خود را بیرون کشید و بھ طرف دستشویی زنانھ 
وقت کافی . طبق معمول در جلو دستشویی صفی طوالنی تشکیل شده بود. رفت

ھا با  بعضی. کردند ھایی بود کھ لباس عوض می دستشویی پُر از خانم .داشت
کشیدند و تعدادی دیگر گره آن را  دقت روسری خود را تا باالی آبرو پایین می

ھمھ . اشان معلوم باشد ھای موی مش شده زدند کھ چتری از رشتھ طوری می
. امیدوار بودپرستو سرخوش و . ھرکدام زیبایی خاص خود را داشت. زیبا بودند

ای خجالت بلوز آستین کوتاه خود را در آورد و پیراھن گلدار  او ھم بدون ذره
اش را با دقت گره زد و با  روسری. اش را ای بھ تن کرد و بعد روپوش تیره

  .رنگ کرد و از دستشویی خارج شد اش را کم دستمال کاغذی آرایش
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 تھران

ھواپیما غرش کنان بھ زمین  ظھر نشده بود کھ. پرواز راحت و کوتاه بود
بعد از تحویل گرفتن . آمد اش می طبق قرار قبلی، پدر باید بھ استقبال. نشست

سالن شلوغ . ای در سالن فرودگاه ایستاد و اطراف را نگاه کرد چمدان، چند دقیقھ
ھایی کھ عازم  ھایی کھ تازه رسیده بودند و ھم آن ھمھ عجلھ داشتند، چھ آن. بود

با چشم . روزھای آخر شھریور ماه بود. سالن گرفتھ و دم کرده بود ھوای. بودند
پدر نیامده . گشت ای آشنا می در میان انبوه مسافران و استقبال کنندگاه دنبال چھره

در این فکر بود کھ شاید بھتر باشد با آژانس بخانھ برود کھ از سمت چپ دو . بود
پرستو . خواھران او بودند. دختر خود را بھ او رساندند و او را بغل کردند

چمدان خود را فراموش کرد و ھر دو را در آغوش گرفت و سر و . زده شد ذوق
 مصطفی. سالم کرد. ھا ایستاده بود پدر در چند قدمی آن. ھا را بوسید صورت آن

 :اش را برداشت و گفت پیشانی او را بوسید و چمدان
 ''. خوش اومدی، دلمون برات تنگ شده بود''

 .ھم بھ طرف در خروجی سالن فرودگاه راه افتادندبا 
 ''. رسیدیم ترافیک سنگین بود، و گرنھ زودتر می''
 ''. ام تازه رسیدم اشکالی نداره، من''

ھوا گرم بود؛ ولی آسمان مثل کنار دریای مدیترانھ آبی و آفتابی نبود، کدر و 
. کرد میخاکستری بود و قرص خاکستری رنگ خورشید در آسمان خودنمایی 

پرستو . کردند دخترھا تند و تند از او سئوال می. ریزان بھ پارکینگ رسیدند عرق
نگاه . ھا بدھد ھای نچندان آسان آن ھای مناسبی بھ پرسش کرد جواب سعی می

یقین داشت کھ پدر . داد پایید آزارش می ی جلو او را می پرسشگر پدر کھ از آینھ
تازه یادش آمد کھ در مورد پاسخ بھ  .ھزار و یک سئوال از او خواھد کرد

اش خواست کھ خواھرانش را بغل  در آن لحظھ دل. سئواالت پدر فکر نکرده بود
ھا باعث شده بود کھ حداقل برای مدتی کوتاه از شر  حضور آن. کند و ببوسد
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اتومبیل پژوه آرام بھ طرف شھر در . پاسخ دادن بھ سئواالت پدر درامان باشد
پدر کھ گویا ضرورتی . عت طول کشید کھ بھ خانھ رسیدندیک سا. حرکت بود

ی خودش راند و در  ندیده بود کھ نظر او را بپرسد، یک راست بھ سمت خانھ
آرزو . پرستو اعتراضی نکرد. مقابل در آھنی خانھ اتومبیل را متوقف کرد

 .در آھنی را باز کرد و پدر اتومبیل را در حیاط پارک کرد. ھا بود منتظر آن
ھای او  پرستو را بغل کرد و گونھ. تقبال آرزو بسیار صمیمانھ و دوستانھ بوداس

 .را بوسید
دونم خیلی دوست  قورمھ سبزی درست کردم، می. بریم تو، ناھار حاضره''

 ''. داری
. کلی کار داشت. پرستو عجلھ داشت کھ ھرچھ زودتر بھ آپارتمان خود برود

کھ  تر این ھم منتظر تلفن او بود و مھمناصر . کرد باید بھ مھد کودک تلفن می
بعد از . خواست گریبان خود را از نگاه سنگین و پرسشگر پدر خالص کند می

ھایی را کھ برای دو خواھرش، آرزو و  اش را باز کرد و سوغاتی ناھار چمدان
ی مادر را کنار گذاشت و یک پیراھن مردانھ  ھدیھ. ھا داد پدر خریده بود بھ آن

ی  یک بلوز دخترانھ را با دقت در پالستیکی پیچید و در گوشھرنگ و  خوش
ً سرگرم کار خود بود، وقتی . چمدان جا داد آرزو کھ در اتاق نشمین ظاھرا

اش را بستھ و در کناری گذاشتھ است، جلو آمد و در  متوجھ شد کھ پرستو چمدان
 :کنار او نشست و با مھربانی از او پرسید

 '' ش گذشت؟تعریف کن بینم، سفر خو''
 ''. ھا دیدم ھا و شوھرشو بعد از سال آبجی و بچھ. آره خوب بود''

 :اش کرد و پرسید آرزو با زیرکی نگاه
 '' فقط اونارو دیدی؟''

حاشا . پدر علت سفر پرستو را بھ آرزو گفتھ بود. اش روی آب افتاده بود پتھ
. ج داشتبعالوه برای جلب رضایت پدر بھ کمک او احتیا. ای نداشت فایده
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 :نگاھی بھ آرزو کرد و گفت
ولی بھ نظر . شناسم اش زیاد نمی. مرد بدی نیست. رو ھم دیدم نھ یھ نفر دیگھ''
ام بھ دخترم برسھ،  خوام دست اگھ می. ای ندارم چاره. رسھ مرد زندگی باشھ می

با این وضعیتی کھ . باید اقامت یکی از این کشورھای اروپایی را داشتھ باشم
 ''. تونم بھ راحتی از ھیچ کشور اروپایی ویزا بگیرم ره، نمیایران دا

اش را برای او گفتھ  کھ پرستو بھ او اعتماد کرده بود و حرف دل آرزو از این
 :سوز پرسید بالفاصلھ چون مادری دل. بود، خوشحال شد

 '' اش؟ خونھ زندگی داره؟ کارش چیھ؟ چند سالھ''
ھر کسی باالخره یھ آپارتمانی برای . کی بی سرپناه نیست تو سوئد ھیچ''

. کنھ تو یھ شرکت کار می. ی خوبی داره گفت خونھ آبجی می. زندگی کردن داره
 ''. ای ندارم چاره. و بخوای مجبورم راستش

. ی پرستو، غم و اجبار را با تمام وجودش احساس کرد آرزو در آخرین جملھ
ن بھ ازدواج با مصطفی داده خود او ھم از سر ناچاری و بھ امید زندگی بھتری ت

تازه ازدواج دو . فھمید پرستو را خوب می. بود، گرچھ ناراضی و پشیمان نبود
رفتن پرستو . ی پرستو، معنایش حذف رقیب از زندگی زناشویی او بود باره

 .عیار مصطفی یعنی حاکمیت مجدد او در خانھ و کنترل تمام
 ''. مبارکھ، امیدوارم خوب پیش بره''

 :کھ برخورد آرزو را مثبت دید، جرأت کرد و پرسیدپرستو 
 '' کنھ؟ کنی بابا قبول می فکر می''
چند بار گفتھ کھ یھ بار . تو رو خیلی دوست داره. دونم چی بگم اش نمی راست''

 ''. ذارم این دختر بیشتر عذاب بکشھ اشتباه کردم، دیگھ نمی
اش  طوری دل این. بشمآقا  جا و زن یھ حاج منظورش چیھ؟ یعنی بمونم این''
 '' خواد؟ می

پرستو بعد از گفتن آخرین جملھ با نگاھی سرشار از تمنا بھ چشمان آرزو 
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 .خیره شد
الحمدهللا ھم سالم ھستی و ھم بھ زنم بھ . نھ، فکر نکنم منظورش این باشھ''

 ''. شوھر برای تو فراونھ. تختھ خوشگل و خوش ھیکل
ای بزرگ شھ؟ من چی؟ فکر  کس دیگھی  پس دخترم چی؟ بذارم تو خونھ''
 ''. رو راضی کنی؟ نبض اون دست توه  تونی بابا کنھ؟ می کنی بابا قبول می می

 :آرزو فکری کرد و گفت
اولین سرکوفتی کھ بھ . خوای، آسون نیست ببین پرستو، چیزی کھ از من می''

تازه . خواد کھ از دست این دختر خالص بشی ات می زنھ آینھ کھ تو دل من می
اگر خدایی نکرده گوش شیطون کر، زد و این مرد ھم آدم خوبی از آب در 

 ''. ھای اونو بشنوم و صدام در نیاد نیومد، تا آخر عمر باید سرزنش
دونم کھ دارم  خودم ھم خوب می. گی چیکار کنم؟ این تنھا شانس منھ پس می''

و بیشتر گوش باالخره بابا حرف تو ر. حاال تو ھم فکری بکن. کنم ریسک می
ی ده  کنم کھ منو ھنوز ھمون دختر بچھ ھا حس می بعضی وقت. ده، تا من می

 ''. بینھ پونزده سال پیش می
خواست کھ پدرش را راضی  آرزو از اینکھ پرستو با زبان خودش از او می

 :مکثی کرد و گفت. ھا بود رضایت مصطفی بھ نفع ھر دو آن. کند، خوشحال بود
تو خودت اول بھش . کنم ولی سعی می. چون برام سختھ دم، من قولی نمی''
 ''. زنم اگھ راضی نشد، بعد من باھاش حرف می. بگو

گرچھ از اول ھم . آرزو قول ھمکاری داده بود. خان اول را رد شده بود
 .دانست آرزو از او حمایت خواھد کرد می

دیدن مادر پرستو قبول نکرد و . پدر اصرار داشت کھ پرستو شب را آنجا بماند
ً در . باالخره پدر راضی شد. و مھد کودک را بھانھ کرد چمدان او را مجددا

عصبی بود و مثل ھمیشھ رانندگی . صندوق عقب اتومبیل گذاشت و راه افتادند
ی حضور پرستو بھ  سھ بار بوق زد و یک بار ھم بدون مالحظھ. کرد نمی
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رچشمی حرکات و رفتار او را پرستو زی. ای کھ بد پیچیده بود، ناسزا گفت راننده
دل بھ دریا زد و . زیر نظر داشت و منتظر فرصتی بود کھ علت آن را بپرسد

 :پرسید
 '' بابا از چیزی ناراحتی؟''
چیزی ھست کھ ازش ناراحت نباشم؟ این از این زنیکھ و دختراش و این ھم ''

 ''. از تو
 :پرستو موقعیت را مناسب دید و گفت

ولی مگھ من چیکار کردم، کھ از من . دونم من زیاد نمیآرزو و خواھرا کھ ''
 '' ناراحتی؟

 :پدر کھ تازه بھ اتوبان پیچیده بود، دنده چاق کرد و گفت
رو بری  مگھ مرد تو این مملکت قحطھ کھ باید این ھمھ راه. دونم چی بگم نمی''

 '' شناسی آشنا بشی و قرار ازدواج بذاری؟ و با مردی کھ ندیدی و نمی
اگھ . بشینم ور دل شما و غصھ بخورم؟ سھ سالھ کھ اینجام. گی چیکار کنممی''
ای بنظر شما  راه دیگھ. ناچارم. تونستم کاری بکنم، تا حاال کرده بودم می
. پدر اش کھ اونطور. رسھ؟ این دختر بیچاره بھ یھ سرپرست احتیاج داره می
 '' اش کنم بھ امون خدا؟ ام ول من

 :پدر مکثی کرد و گفت
 ''. تونستی با علی کنار بیایی نمی''

ھیچ . ھای پدر بیشتر از روی غیض و ناراحتی و یا شاید استیصال بود حرف
 .منطق و یا راه حلی  نداشت

تازه . این تنھا شانس منھ. رم من کھ بھ شما گفتھ بودم کھ برای چی دارم می''
م عاقل با ھم زندگی قراره چند ماھی مثل دو آد. من کھ ھنوز بھ این مرد بلھ نگفتم

ره پی  دیم، در غیر این صورت ھر کی می اگھ خوب پیش رفت، ادامھ می. کنیم
شاید تو مدتی کھ سوئد ھستم تونستم ویزا بگیرم و برم آتن و . کار خودش
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 ''. دخترمو بیارم
 :پدر لبخند تلخی زد و گفت

رزوی من آ. یارم ھای این دور و زمونھ سر در نمی من کھ از کار شما جوون''
مردای این . لوحی نشی امیدوارم باز دچار ساده. سالمتی و خوشبختی شماھاست

 ''. مونن دور و زمونھ مثل عقرب می
 :مصطفی مکثی کرد و با طعنھ پرسید

 '' خوب حاال کجا قراره ازدواج کنید؟''
ی کارھا خوب پیش بره، تا چند ماه  اگھ ھمھ. یھ ماه دیگھ قراره برم استانبول''

 ''. شھ دیگھ ھمھ چیز تموم می
 :پدر با ھمان لحن تلخ و طعنھ آمیز در پاسخ پرستو گفت

 ''. مبارک باشھ، ببینیم و تعریف کنیم''
خواست  اش می دل. گیر شده بود پرستو از پدر دل. ی راه در سکوت گذشت بقیھ

گفت کھ کار او بھ  آورد و بھ پدر می اش را بھ زبان می جرأت داشت و  احساس
خواست بھ او یادآوری کند کھ . اش است نفع ھمھ؛ ھم خودش، ھم پدر و خانواده

ای کھ  چگونھ در این چند ماه آخر او را فراموش کرده بود و باز مثل دوره
خود . اش وضع مالی و خورد و خوراک او بوده  رفت، تنھا دغدغھ دبیرستان می

چمدان پرستو . رک کردی او پا پدر در مقابل خانھ. خوری کرد و لب باز نکرد
گویی باز عجلھ . ھا باال برد و در جلوی در از او خداحافظی کرد را از پلھ

 .پاسخ مثل گذشتھ بود. اش کرد تعارف. داشت
 ''. زنم یام بھت سر می می. باید برم''

موضع منفی و عصبانیت او بعد از یکی دو ھفتھ . آرزو پدر را راضی کرد
تنھا کسی کھ نتوانست جلوی نارضایتی و . نکرد مادر نیز مخالفت. تغییر کرد

اش ترکید و در  ھنگام خداحافظی بغض. ناراحتی خود را بگیرد، عزیزجون بود
 :بوسید گفت حالی کھ پرستو را می
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ام  ولی از امروز بھ بعد ھم پسرم از دست. تا ازدواج نکرده بودی، امید داشتم''
  ''. رفتھ ھم تو کھ جای دخترم بودی
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 ازدواج

تنھا . پرستو از روزی کھ از ترکیھ برگشتھ بود، چند بار با آتن تماس گرفت
. یک بار موفق شد کھ با دخترش، آن ھم کمتر از یک دقیقھ، صحبت کند

داد، و یا تُند و کوتاه بھ یونانی جواب  ھای مادر را نمی دخترک یا پاسخ پرسش
تی گوشی را آن شب وق. شد داد، کھ پرستو چیز زیادی دستگیرش نمی می

اش ایستاده بود  کھ دخترش در مقابل ھایش را پاک کرد و مثل این گذاشت، اشک
 :گفت
 ''. ات یام پیش ھمین روزا می. ام دیگھ چیزی نمونده دختر خوشگل''

مادر پرستو روزھای اول تمایل داشت کھ ھمراه او . یک ماه چون برق گذشت
پرستو سعی . نظرش عوض شددرست چند روز قبل از سفر . بھ استانبول برود

ً . کرد کھ شاید بتواند علت آن را بفھمد، نتوانست پدر برخالف انتظارش اصال
ھمین امر موجب شد کھ مادر کلی بد و بیراه نثار او . تمایلی ھم از خود نشان نداد

. آبجی و سیامک منتظر او بودند. پرستو طبق قرار قبلی بھ استانبول رفت. کند
 .استقبال او بھ فرودگاه آمده بودند ناصر و آبجی برای

پرستو علیرغم اصرار . مراسم عقد و عروسی را یک روز برگزار کردند
لباس را کرایھ کردند و عاقد ترکی . ناصر، حاضر نشد لباس عروسی بخرد

دو روز بعد ھمراه شناسنامھ و سند . ی عقد را جاری کرد آوردند کھ صیغھ
پس از نصف روز . اشان را ثبت کنند ازدواج ازدواج بھ سفارت ایران رفتند کھ

ھا سنی  ھا اطالع داد کھ عاقد آن منتظر شدن برخالف انتظارشان سفارت بھ آن
خستھ و . ی عقد را جاری کند بود و باید یک بار دیگر عاقدی شیعھ صیغھ

ً بھ سراغ ھمان عاقد رفتند. عصبانی از سفارت بھ ھتل برگشتند . روز بعد مجددا
تلفن را . ای کرد و گفت کھ این مشکل با یک تلفن حل شدنی است مرد خنده

برداشت و با شخصی چند کلمھ حرف زد و مشخصات پرستو و ناصر را بھ او 
ھا گرفت و گفت کھ تا یک ساعت دیگر عقدنامھ در  دویست لیر دیگر از آن. داد
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دیگر بھ روز بعد بار . مرد عاقد راست گفتھ بود. پاکتی در دفتر ھتل خواھد بود
 .اشان را ثبت کنند سفارت مراجعھ کردند و این بار موفق شدند ازدواج

پرستو بعد از دو ھفتھ در حالی کھ مدارک ازدواج و یک آلبوم کوچک از 
قرارشان . اش داشت بھ ایران بازگشت مراسم عقد و عروسی را در کیف دستی

یق دوستانی کھ این بود کھ ناصر در سوئد بھ اداره مھاجرت مراجعھ و از طر
  .داشت، فشار بیاورد کھ سفارت سوئد پرستو را زودتر برای مصاحبھ بخواھند
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 (١١)خانم اندرشن 

اش در مراجعھ و برخورد با ادارات  ناصر در جریان مرگ ھمسر سابق
کمون؛ از جملھ اداره خدمات اجتماعی، اداره مھاجرت، بیمارستان و 

ھا چیزھای زیادی یاد  بیمھ و مدرسھ بچھھای  ھای محلی، پلیس، شرکت درمانگاه
آدم . ھا خبره شده بود ی برخورد با آن گرفت و در چگونگی کارکرد و شیوه

کرد؛ بعد از چند بار مراجعھ و  ای کھ کارش گیر می در ھر اداره. کودنی نبود
پُرس و جو از دوستان و آشنایان و کارمندان آن اداره، چم و َخم برخورد را یاد 

ھای اول بعد از مرگ ھمسرش مجبور شده بود برای سر و  در ماه. گرفت می
ً ھر  ی بچھ سامان دادن بھ کارھای خانواده و تقویت روحیھ ھا و خودش تقریبا

ی مسئولین؛ حتی  برخورد ھمھ. ھای اجتماعی مراجعھ کند روز بھ یکی از ارگان
سیار مالیم و اش داشتند، ب ای کھ او و فرزندان پلیس با توجھ بھ وضعیت ویژه

این شرایط تا حدود زیادی بھ او کمک کرد کھ شناخت کافی از . مھربان بود
یاد گرفتھ بود کھ در . قوانین و استفاده حداکثری از امکانات موجود را یاد بگیرد

. برخورد با کارمندان و مسئولین ادارات دولتی ھرگز نباید عصبانی شود
ھا فکر  آن. روند، دوست ندارند می ھا کسانی را کھ زود از کوره در سوئدی

یاد گرفتھ بود کھ باید در . کنند کھ چنین افرادی ناھنجاری روحی دارند می
برخورد با کارمندان کمون و ادارات دولتی ضمن تکیھ بر قوانین و پافشاری بر 

ھایش آرام و شمرده صحبت کند و ھمیشھ بھ قانون و حقوق فردی استناد  خواستھ
بھ این دلیل . ھای شھر درج شده بود تھ شدن ھمسرش در روزنامھجریان کش. کند

جلب توجھ مسئولین و کارمندان و کسب سمپاتی و ھمدردی آنان یکی از 
اش از آن بھره  ھایی بود کھ اغلب موارد در پیشبرد کارھای شخصی تاکتیک

اش  ی خدمات اجتماعی با توجھ بھ وضع روحی ناصر و خانواده اداره. گرفت می
ھا برای از  ای او و دو دخترش روانشناس و روانپزشک گمارده بود کھ بھ آنبر

مسئولین معتقد بودند کھ . سرگذراندن شوک ناشی از مرگ ھمسرش کمک کنند
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اند و بھ کمک ویژه  ی افراد خانواده بر اثر آن حادثھ دچار بحران روحی شده ھمھ
ھا شاھد آن  ی کھ بچھضایعھ از دست دادن مادر آن ھم در شرایط. نیاز دارند

ی روحی  ضربھ. ای نبود ی پیش پا افتاده ی روانپزشک، مسئلھ بودند؛ بعقیده
ھا وارد شده بود و بنابراین باید یک روانشناس متخصص کودکان  شدیدی بھ بچھ

. ھا صحبت کند کھ بتوانند بحران را از سر بگذرانند و نوجوانان مرتب با آن
دچار افسردگی شدید است و بنابراین باید تحت دکترھا معتقد بودند کھ ناصر 

ً دچار  ناصر در ماه. نظر روانپزشک باشد ھای اول پس از مرگ ھمسرش واقعا
. کردند فشار روحی شدید بود، دخترھا بیتابی می. سردرگمی و افسردگی بود

ھا نیز با در نظر  آن. ی سوسیال شود کھ دست بھ دامن اداره ای ندید جز این چاره
ھای فرھنگی، تنھا چاره را در این دیدند کھ  ھا و نیز ویژگی وضعیت آن گرفتن

. ھا ویزا بدھند کھ بھ سوئد بیایند ھا بھ بستگان نزدیک آن برای نگھداری از بچھ
ی مھاجرت قرار  ھمین موضوع باعث شد کھ ناصر مدتی در ارتباط با اداره

ی سوسیال و  ادارهھای  با کمک و توصیھ. گرفتھ و با قوانین آن آشنا شود
ھا  روانپزشک موفق شد پدر و مادر ھمسرش را بھ سوئد بیاورد و برای آن

حضور پدر و . کردند حدود دو سال ھمگی با ھم زندگی می. اقامت دائم بگیرد
ناصر . ھا سر و سامانی بگیرد اش موجب شد کھ زندگی آن مادر ھمسر سابق

ً با دوستان  وقت آزاد بیشتری داشت و ھمین امر بھ او کمک کرد کھ مجددا
ی  تنھا وظیفھ. ھا بگذراند اش رابطھ برقرار کند، و ساعاتی از روز را با آن سابق

مادر . او خرید بود، کھ آن ھم بعد از مدتی پدر ھمسرش آن را بعھده گرفت
برد و بعد  ھا را بھ مدرسھ کھ در نزدیکی خانھ بود، می ھمسرش ھر روز بچھ

ی  روانشناس او معتقد بود کھ این شیوه. شد آشپزی میسرگرم کارھای خانھ و 
بارھا بھ او توصیھ کرده بود کھ باید . زندگی در دراز مدت بھ نفع ناصر نیست

تو نباید . زندگی ادامھ دارد''بقول خانم اندرشن . سعی کند با زن دیگری آشنا شود
ھات  صھاش رسیده کھ بر غ وقت. ات زندانی کنی ی دردناک خود را در گذشتھ
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 . تو ھنوز جوانی و باید زندگی کنی. باشی  غلبھ کنی و بھ فکر آینده
ای کھ با ناصر داشت، برای  روزی کھ خانم اندرشن در گفت و گوی ماھانھ

استفاده کرد،  (١٢(اولین بار از اصطالح پُست تراماتیک استرس دیس اوردر،
ید بیماری جدیدی واقع چیزی نفھمید و فکر کرد شا در. ناصر بھ کلی گیج شد

موضوع پست تراماتیک استرس دیس اوردر یا ھمان استرس پس از . باشد
ی  جلسھ. دانست معنای آن را نمی. حادثھ، یک ھفتھ فکر او را مشغول کرده بود

کھ خانم اندرشن لب باز کند، ناصر از او پرسید کھ پُست تراما  بعد قبل از این
رف کند؟ خانم اندرشن کمی مکث کرد آیا باید دارو مص. شود چطور درمان می

ای دارو تجویز  در بیشتر موارد برای درمان چنین عارضھ. و بعد توضیح کھ نھ
 .کنند نمی
آمد  واقع نوعی اختالل روحی است کھ پی  اوردر در پُست تراما استرس دیس''

ھا ممکن است در زندگی عادی دچار  باشد کھ انسان ھای روحی می بعضی شوک
ً کسی کھ در زندان شکنجھ شده، و یا کسی کھ شاھد مرگ ناگھانی . آن شوند مثال

اند، دچار  عزیزی بوده و یا زنان و کودکانی کھ مورد تجاوز جنسی قرار گرفتھ
آورند و  چنین قربانیانی اغلب واقعھ را بھ یاد می. شوند چنین اختالل روحی می

اشند، یا دچار توانند در زندگی روزمره تمرکز حواس کافی داشتھ ب نمی
مدتی . شوند شوره، پرخاشگری و کم حوصلگی می خوابی، طپش قلب، دل بی

وقت الزم است کھ فرد بیمار بتواند بر چنین ناھنجاری روحی غلبھ کند و 
ً تو کھ در کشورت زندانی سیاسی بوده. اش بھ روال عادی برگردد زندگی ای  مثال

ً کھ تحت تعقیب  و شکنجھ شده ای و حاال  ای و بھ اینجا پناھنده شده بودهای و یا بعدا
ھای  ای از شوک ھا مجموعھ این. کھ چنین اتفاق دردناکی برای ھمسرت افتاده

تواند بر زندگی شخصی تو تأثیر  ھا بھ تنھایی می اند کھ ھر یک از آن روحی
بھمین دلیل باید در مورد . نامطلوبی داشتھ باشد و یادآوری آن تو را عذاب دھد

ک جداگانھ صحبت کنیم کھ اثر منفی آن را بکاھیم و بتوانی بھ زندگی عادی ھر ی



 426 

 ''. فارغ از ھرگونھ تشویش و نگرانی رو بیاوری
ھای خانم اندرشن فکر  ھا در باره گفتھ وقتی کھ ناصر بھ خانھ برگشت، ساعت

پرید و فکر  ھا از خواب می بعضی از شب. گفت خانم اندرشن درست می. کرد
کند و برای فرار از دست او مجبور است چند  ی او را تعقیب میکرد کس می

خانم اندرشن معتقد بود کھ باید او را بھ . خیابان اضافی برود کھ بخانھ برسد
اند معرفی کند کھ  ی مداوای کسانی کھ شکنجھ جسمی و روحی شده سازمان ویژه

موارد از آن پس ناصر بدفعات از این موضوع در . بھ او کمک ویژه کنند
ی کاریابی استفاده  مقتضی و در برخورد با نھادھای خدمات اجتماعی و اداره

ی او چند بار او را برای کارآموزی  ی کار با توجھ بھ گذشتھ اداره. کرده بود
ی  ھای مختلف معرفی کرد، حتی بھ او کمک کرد کھ گواھینامھ ویژه بھ شرکت
جملھ جوشکاری، تراشکاری و ھای مختلف از  او را بھ دوره. رانندگی بگیرد

آمد، بالفاصلھ مشکل  اش نمی ناصر چنانچھ از کاری خوش. کامپیوتر فرستاد
. شد کرد و خواھان کار دیگری می روحی و نداشتن تمرکز حواس را مطرح می

وضع . این تاکتیک تا قبل از موضوع ازدواج با پرستو در دستور کارش بود
کمک . دادند ی بیماران بھ او می بیکاری ویژهی  بیمھ. ھا زیاد بد نبود مالی آن

اش را  ماھی چند شب ھم تاکسی دوست. گرفت ی اوالد و مسکن ھم می ھزینھ
والدین ھمسر . گذشت ھا می در مجموع زندگی آن. گرفت راند و پول سیاه می می

گرفتند، مرتب بھ  اش کھ ھم از ایران و ھم در سوئد حقوق بازنشستگی می سابق
ھا را  ی لباس و پول تو جیبی آن رسیدند و بخش زیادی از ھزینھ ن مینوه ھایشا

 .تأمین می کردند
کھ آبجی موضوع پرستو را از طریق سیامک با او  ناصر چند روز بعد از این

در آن مالقات طبق معمول ابتدا . در میان گذاشت، بھ دیدن خانم اندرشن رفت
رشن ضمن گفت و گو بار خانم اند. اش شروع کرد صحبت را با حال روحی

دیگر توصیھ کرد کھ باید تالش کند دِر زندانی را کھ خود را در آن محبوس 
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وقت آن رسیده کھ بار دیگر طعم . کرده بگشاید و بھ دنیای اطراف سرک بکشد
ناصر موقعیت را . لذت بخش عاشق شدن را بچشد و زندگی نویی را شروع کند

مطرح کرد، البتھ نھ آنگونھ کھ بود، بلکھ با مناسب دید و موضوع پرستو را با او 
 .کمی تغییر و دستکاری

سناریویی کھ ناصر تحویل خانم اندرشن داد چنین تنظیم شده بود کھ پرستو 
دختری کھ با اصرار . ھای سیاسی او در ایران بوده دوست دختر دوران فعالیت

حال پس . اج کنداش نبوده، ازدو اش مجبور شده با مردی کھ مورد عالقھ خانواده
زده و  ھمسرش کھ او را کتک می. از چند سال آن زن از ھمسرش جدا شده است

معتاد ھم بوده، بخاطر انتقام گفتن از او دخترش را طبق قوانین ایران از او 
ھا دوباره یکدیگر را  ھا آن حاال پس از سال. گرفتھ و ھمراه خود بھ یونان برده

اش بھتر  باط تلفنی او با پرستو برقرار شده، حالاز روزی کھ ارت. اند پیدا کرده
از شنیدن صدای پرستو و یادآوری خاطرات شیرین گذشتھ احساس . است

خانم اندرشن از شنیدن سناریوی . خوابد تر می ھا راحت کند و شب آرامش می
اش جمع شد و با ابراز ھمدردی شدید قول کمک بھ  ناصر اشک در چشمان

 . ناصر داد
ھایش را برای شام دعوت کرده بود،  بعد شبی کھ آبجی ناصر و بچھدو ھفتھ 

اش با خانم  ناصر کھ بعد از زدن چند پیک شنگول شده بود جریان مالقات
 :خندید، گفت اندرشن را برای سیامک تعریف کرد و در حالی کھ می

یچاره ب. ام گریھ کند ی خدا کم مانده بود مرا بغل کند و زار زار بھ حال این بنده''
باید زندگی . گھ زندگی ادامھ داره، این حق توھھ اش بھ من می روانشناس ھمھ

ً بعد از اون روز تو . تو و دخترات مستحق زندگی بھتری ھستید. کنی حتما
اوردر منو  ام کلی مطلب نوشتھ و بھ حساب خودش تمام پُست تراما دیس ژورنال

راستش درسی کھ اینا . نرفتھراھھ  اش زیادی ھم بی البتھ خدایی. درمان کرده
ھا کھ روانمون  غم و غصھ خوبھ، نھ ما ایرانی ھای بی خوندن برای این سوئدی
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شھ بھ اون وارد شد و کم  ای نمی ھزارتا پستو داره کھ با ھیچ دریل و میخ طویلھ
 ''. کردـ  معالجھـ اوردر اونو تریتمنت  و کیف دیس

رد کھ خانم اندرشن بعد از خندید تعریف ک ناصر در حالی کھ غش غش می
کھ ماجرا را شنیده بود از او سئوال کرده بود  کھ آیا باز ھم مثل گذشتھ طپش  این

ام برای  قلب. شوره داره؟ بعد خودش جواب داد، معلومھ کھ دارم قلب و دل
ی ترسم از اینھ کھ نکنھ خدایی نکرده  ھمھ. شوره دارم کلی دل. زنھ ام می طرف

 :رو کرد بھ سیامک و پرسید پشیمون بشھ و بعد
 ''. ات اومد چطوری استراتژیک فکر کردم خوش''

 :ھا و گفت آبجی کھ سرگرم پذیرایی بود، رو کرد بھ آن
ممکنھ . آقا ناصر ناراحتی روحی ربطی بھ مردم این یا آن کشور نداره''

ا ھ العمل نشون بدن، و یا حتی بعد از سال تر عکس ھا دیرتر و یا خفیف بعضی آدم
ً یھ روز خودشو نشون می عوارض آن در زندگی . ده اشون بروز کنھ، ولی حتما

بھ . ھای روحی دارن ی زیادی در شناخت و درمان ناھنجاری ھا تجربھ سوئدی
 ''. ھای این خانم باید گوش بدی حرف

 :ناصر کھ شنگول بود با شوخی جواب داد
دیم  بھ راه داریم گوش می بینی کھ مثل یھ بچھ خوب و سر می! ما کھ نگفتیم نھ''

 ''. اوردرھا ھستیم و تو فکر سر و سامون دادن بھ این پُست تراما دیس
آبجی کھ دید حریف . داد خندید و سر تکان می سیامک با صدای بلند قاه قاه می

کرد  کھ اتاق نشیمن را ترک می ھا را تنھا گذاشت و در حالی شود، آن آن دو نمی
 :گفت
 ''. دین رو درس می حقا کھ شیطون. مردھا امان از دست شما''

ناصر تصمیم گرفتھ بود کھ بار دیگر سراغ خانم اندرشن رفتھ و از او بخواھد 
ی پرستو را  ی مھاجرت را ترغیب کند کھ پرونده کھ بھ او کمک کند و اداره

دو روز بعد از بازگشت از ترکیھ بھ خانم اندرشن . زودتر بھ جریان بیندازد
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از کمی احوال پرسی متعارف، جریان ازدواج خود را برای او  پس. زنگ زد
خانم اندرشن خیلی . تعریف کرد و از او تقاضای وقت مالقات حضوری کرد

ً با صدایی بلند؛ کھ خالف رفتار عادی او بود، در گوشی  خوشحال شد و تقریبا
 :تلفن چند بار تکرار کرد

ھفتھ دیگھ ـ  تبریک. قشنگ چقدر. چقدر خوبـ . وا برا، وا خونت، گراتیس''
 ''. یادداشت کن. دوشنبھ ساعت ده، یادت نره

حتی در ترکیھ نیز؛ خانم روانشناس را . ناصر فکر ھمھ چیز را کرده بود
ی  خانم اندرشن از دیدن ھدیھ. فراموش نکرده بود و برای او ھدیھ خریده بود

ات اجتماعی ی خدم ھمان روز بھ اداره. ناصر خیلی خوشحال شد و تشکر کرد
خانم اندرشن . ای سھ نفری کرد و روانپزشک ناصر زنگ زد و تقاضای جلسھ

ای  ھا را متقاعد کند کھ نامھ برای او توضیح داد کھ با این کار قصد دارد کھ آن
ی مھاجرت بنویسند و توصیھ کنند کھ در صورت امکان با  مشترک بھ اداره

. ی پرستو را زودتر بررسی کنند پروندهسفارت سوئد در تھران تماس بگیرند کھ 
 :خانم اندرشن موقع خداحافظی با ناصر دست و گفت

من بھ کارین مشاور دخترا زنگ . شھ نگران نباش، ھمھ چیز درست می''
خوام کھ در یکی دو ماھی کھ مونده، چند بار بیشتر اونارو  زنم و از او می می

پرستو آماده کرد باید بھشون کمک  ھا رو باید برای زندگی آینده با بچھ. ببینھ
 ''. رو بگیره ھا دوست ندارن کسی جای مادر اونھا معموالَ بچھ. کرد

 :بست، با خنده گفت وقتی ناصر در را پشت سرش می
ای باید خیلی از  ای، با زن خوشگلی ازدواج کرده ناصر خیلی خوش سلیقھ''

 ''. اون مواظبت کنی
 :ناصر سر تکان داد و جواب داد

ً، چرا کھ نھ''  !'' حتما
ً قصد داشت با  آیا ناصر راست می گفت؟ بحران را از سر گذرانده بود و واقعا
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  جان و دل از پرستو مواظبت کند؟ 
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 ورود بھ سوئد 

یک روز قبل از عید کریسمس پرستو . ھای خانم اندرشن مؤثر واقع شد تالش
شصت کیلو  ھا شاید بھ با دو چمدان سنگین و یک کیف دستی کھ وزن آن

راند وارد سالن  کھ چرخ دستی را تلو تلو خوران بھ جلو می رسید، در حالی می
ھا  شھر گوتنبرگ جایی کھ آبجی و ناصر و بچھ ـ (١٣(انتظار فرودگاه لندوتر

 .زد ناصر نگران شده بود و قدم می. کمی دیر کرده بود. منتظر او بودند، شد
پرستو بدون توجھ دنبال دیگر . آمد میبارش زیاد بود، و بعالوه از ایران 

مأموری . مسافران راه افتاده بود و قصد داشت کھ از خروجی سبز خارج شود
کھ در آن نزدیکی ایستاده بود، برحسب اتفاق از او پرسید کھ آیا چیزی برای 

ترخیص دارد، یا نھ؟ پرستو کھ سئوال او را متوجھ نشده بود در پاسخ او گفت 
مأمور گمرگ او را بھ سمت . آید و پاسپورت خود را نشان داد کھ از ایران می

ی  ی مسافرانی بود کھ از کشورھای خارج از اتحادیھ خروجی قرمز کھ ویژه
زن جوان و زیبایی پس از سالم او را . شدند، ھدایت کرد اروپا بھ سوئد وارد می
ف دستی اش را از کی پرستو دستپاچھ شد و پاسپورت. بھ اتاقی راھنمایی کرد

 :زن در حالی کھ لبخند بر لب داشت گفت. بیرون آورد و بھ زن جوان نشان داد
 ''. احتیاجی نیست ـ. اوکی، نو نید''

جلو . مأمور دیگری نیز در آن اتاق حضور داشت کھ گویا دستیار آن زن بود
. ھا را روی میز بگذارد آمد و میز را نشان داد و از پرستو خواست کھ چمدان

زد، گوش  ھای مرد کھ بھ انگلیسی شمرده با او حرف می ا دقت بھ حرفپرستو ب
چمدان اول را با زحمت تا نیمھ . ی چمدان و میز را متوجھ شد تنھا دو کلمھ. داد

پلیس زن کھ گویا درجھ . بلند کرد؛ سنگین بود، نتوانست آن را روی میز بگذارد
مرد . ای بھ ھمکارش کرد اشارهاش از آن دیگری بیشتر بود، با سر  و ھم تجربھ

شد آن را خواند، چمدان اول را بلند کرد و روی میز  اش می میلی کھ از قیافھ با بی
در ) ١۵(ایر کرفتـ   - ی  ای زیر لب گفت کھ پرستو تنھا کلمھ گذاشت و جملھ
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ی ھمکار  ی پلیس مرد موجب خنده جملھ. اش طنین انداخت و بھ یادش ماند گوش
پرستو بھ . ھا ربط داشت ھا و سنگینی آن ھر چھ بود بھ چمدان. اش شده بود زن

مأمور با دقت وسایل او را . را باز کرد  درخواست مرد پلیس ھر دو چمدان
پرستو متوجھ رفتار غیر . گشت و بعد محتویات کیف دستی او را ھم نگاه کرد

لیس زن زبانی و انگلیسی دست و پا شکستھ برای پ با زبان بی. ھا شد عادی آن
 :توضیح داد

من ازدواج کردم و اولین بار است ) ١۶. (آی مرید، فرست تایم کامین سویدن''
 '. 'میام سوئد

. ن با مھربانی بھ او نگاه کرد و سرش را بھ عالمت تأیید حرف او تکان دادز
پاسپورت پرستو را گرفت نگاھی بھ ویزا کرد و گفت بفرمایید و سپس با سر بھ 

گویا اولین بار نبود کھ با چنین مسافری . اش کن ره کرد کھ ولھمکار مردش اشا
ولی زن جوان ماند و با . مرد از اتاق خارج شد و بھ راھرو رفت. شد روبرو می

این اتفاق موجب . ھا کمک کرد مھربانی بھ پرستو در جمع و جور کردن چمدان
 .شد کھ پرستو با بیست دقیقھ تأخیر وارد سالن انتظار بشود

. کھ از اتاق بازرسی گمرک خارج شد، چند ثانیھ در راھرو ایستاد از اینپس 
پرستو . از اینکھ بین آن ھمھ مسافر تنھا او را بیرون کشیده بود، متعجب بود

ً یک یا دو نفر را شانسی انتخاب می نمی از . کند دانست کھ پلیس فرودگاه معموال
ی نامربوط ایران را بھ  ی پلیس، کلمھ طرفی خود او در پاسخ بھ پرسش ساده

ی اشیایی را کھ روزی روزگاری منشاء خاطره و یا  پرستو ھمھ. زبان آورده بود
کلی سبزی   عالوه بر آن. ھا جا داده بود را در چمدان بودند اش تأثیری در زندگی

ی عزیزجون بود، را در  خشک و پستھ و بادام و گز نیز برای آبجی، کھ ھدیھ
راستی برای چھ آن ھمھ بار با خود آورده بود؟ مگر قصد . ھا چپانده بود چمدان

 اش را با کشورش بریده بود؟ بازگشت نداشت؟ آیا بندھای دلبستگی
. ناصر و ھر دو دخترش نیز بھ او نزدیک شدند. اش کرد آبجی جلو آمد و بغل
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ناصر جلو آمد و با احتیاط او را در آغوش . دستھ گلی دست یکی از دخترھا بود
. آمد گفت ی او نزدیک کرد و خوش اش را بھ گونھ تنھا گونھ. ولی نبوسید گرفت،

ناصر ھر دو . پرستو دخترھا را بغل کرد و بوسید و خود را معرفی کرد
ھا  ھا را از آن کھ گل پرستو در حالی. دخترش، اللھ و الدن را بھ او معرفی کرد

 :گرفت گفت می
 ''. دو گل، مثل خودتونھای قشنگی؛ اسم  اسم  چھ. اللھ و الدن''

دخترھا کھ با احتیاط حرکات او را زیر نظر داشتند، از تعریف او خوشحال 
ناصر چرخ دستی او را گرفت و دختر . حرکت اول او موفق بود. شدند

اش گرفتھ بود  ھا را روی سینھ کھ گل پرستو در حالی. تر کیف دستی را بزرگ
چند قدم نرفتھ بودند کھ . اه راه افتادھا بھ سمت در خروجی سالن فرودگ ھمراه آن

 :آباجی گفت
 ''. رفت ھا، داشت یادم می صبر کنید بچھ''

از کیفی کھ در دست داشت یک جفت دستکش و یک کاله پشمی و پالتو و یک 
 .جفت پوتین بھ طرف پرستو دراز کرد

ھوای بیرون ده . حیفھ روز اول سرما بخوری. ھا را برای تو آوردم بگیر این''
تکون بخوری، اگھ شانس داشتھ باشی و منجمد نشی، سرما . درجھ زیر صفره

 ''. خوردی
ً نفھمیده بود، تعارف کرد و گفت  :پرستو کھ منظور آبجی را کامال

 ''. اند مرسی، لباسام خوبھ، گرم''
 :آبجی خندید و گفت

عرق . ھا رو بپوش این. شوخی بردار نیست. جا قطب شمالھ این. تعارف نکن''
 ''. ی بھتره تا سرما بخوریکن

آبجی بالفاصلھ با دوربینی . مقاومت نکرد و کفش و پالتو و کاله را بھ تن کرد
نزدیک در چرخان خروجی کھ رسیدند . اش بود، چند عکس گرفت کھ ھمراه
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 :ھا و گفت ناصر رو کرد بھ آن
 ''. سردهنیاین بیرون کھ خیلی . یارم رم ماشینو می من می. ھمین جا بھ ایستین''

 :اش راه افتاد و گفت الدن دنبال
 ''. ام میام، بابا من''

. ناصر اتومبیل را در پارکینگی کھ کمی با سالن فاصلھ داشت، پارک کرده بود
 :از سالن کھ خارج شدند، الدن رو بھ پدرش کرد و گفت

 ''. خوشگلھ بابا''
 :اش کرد و خندید و گفت ناصر نگاه

 ''. نم خوبیھخیلی خا. مھربون ھم ھست''
 '' ی ما؟ یاد خونھ می''
 ''. روزھای اول قراره پیش خالھ باشھ. نھ''

 :الدن با تعجب پرسید
 ''. تو باشھ، ، ھمزی)١٧(خواد سمبوی  چرا؟ مگھ نمی''
فارسی . باید ازدواج کنن کھ بتونن با ھم زندگی کنن. ھا سمبو ندارن ایرانی''

 ''. شھ ھمزی سمبو می
وقتی پیر شدن عروسی . ی پدر مادرھا سمبو ھستن ھمھی ما  تو مدرسھ''
 '' خواین عروسی کنین یا باید صبر کنید پیر بشید؟ شما می. کنن می
خوایم زن  ای و نوشتیم کھ ما می یعنی رفتیم یھ اداره. ما عقد کردیم. نھ دخترم''

 ''. و شوھر بشیم
 '' شین؟ حاال کی زن و شوھر می''
 .”دیگھ نمی دونم شاید دو سھ ماه”

ی سئوالت اش را ھمان لحظھ  خواست پاسخ ھمھ الدن کھ کنجکاو بود و می
 :بداند، پرسید

اش؟ یا اون  تونیم بریم پیش مونھ، ما می تا اون موقعھ کھ پرستو پیشھ خالھ می''
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 '' بیاد پیش ما؟
 ''. ی ما تونھ زودتر ھم بیاد خونھ اش خواست می اگھ دل. دونم شاید نمی''
 ''. زودتر بیادبھش بگو ''
ً بھش می''  ''. خواد ھمین امروز بیاد ام می من دل. گم حتما
 '' ھستی؟ـ  عاشقـ بابا، شر ”

 :ناصر نگاھی بھ دخترش کرد و دستی بھ کاله او کشید و گفت
. شھ عاشق فارسی شر می. شھ اش می ھر کس دیگھ ھم اونو ببینھ عاشق''

 ''. ما باید باھاش فارسی حرف بزنیمی  وقتی اومد خونھ. پرستو سوئدی بلد نیست
 ''. اش نکنی ھا گناه داره ولی بابا اذیت. دیم یادش می. باشھ بابا''
 ''. کنم؟ کھ اونو اذیت کنم؟ مگھ من شما رو اذیت می''
دیم، تو خیلی عصبانی  ولی خوب ھر وقت ما بھ حرفات گوش نمی. نھ''
 .''شی می

ی  ناصر ھم رغبتی بھ ادامھ. امھ ندادالدن بھ این جا کھ رسید، ساکت شد و اد
 .گفت و گو از خود نشان نداد

ھای سقف  از کناره. کرد زمین خشک و یخ زده بود و سرما کوالک می
. ھایی تیز مثل نوک شمشیر، آویزان بودند ھای اطراف پارکینگ قندیل ساختمان

ھا  قندیلناصر دست الدن را گرفت و بھ او یاد آوری کرد کھ نباید در زیر 
چند روز پیش در روزنامھ خوانده بود کھ شخصی بر اثر اصابت . حرکت کند

ای  این اتفاق سوژه. ھا بھ سرش، دچار خونریزی مغزی شده یکی از ھمین قندیل
ی نگھداری  ھا شده بود کھ بتوانند از مسئولین شھرداری و اداره برای روزنامھ

 .ولتی انتقاد کنندھای بزرگ د از ساختمان
ای کھ ناصر بتازگی خریده بود، با اولین استارت روشن  تومبیل ولوو سرمھا
 :ناصر خوشحال با دست روی فرمان زد و گفت. شد
 ''. ات گرم دم''
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 :بعد رو بھ دخترش کرد و گفت
 ''. گن ماشین بھ این می. ات اومد، با یھ استارت روشن شد خوش''

ھای  اش از اتومبیل ع لطیفی دخترانھ و طب الدن کھ گویا تحت تأثیر سلیقھ
 :آمد، گفت اش می رنگ روشن و جمع و جور خوش

 ''. ھاست ای بیشتر برای اداره تازه رنگ سرمھ. اس ولی بابا خیلی ُگنده''
ناصر کھ با ھزار وسواس و دقت پس از یک ھفتھ پرسھ زدن در 

 :ھای مختلف اتومبیل را خریده بود، کوتاه نیامد و جواب داد نمایشگاه
ً این مدل یکی از . دخترم ماشین باید جادار و قوی باشھ'' ولوو مخصوصا

 .ھاست بھترین ماشین
تازه این ماشین . مثل تانک محکمھ. کنھ تو برف گیر نمی. مثل تراکتور قویھ

سی سال تو . مال یھ پیرمرد بود کھ خودش تعمیرکار ماھری بود. کار نکرده
گوش کن، مثل ساعت کار . اشتھیھ صاحب د. ی ولوو کار کرده بود کارخونھ

ُر یھ باد تُند بھشون بخوره . ان ھای کوچیک، قوطی کبریت ماشین. کنھ می ق
بذار تابستون بشھ، ھمھ . ی اروپا رو بگردیم تونیم ھمھ با این ماشین می. شن می

 (١٨''. (جادار ھم ھست. ریم لگولند ریم دانمارک و بعدش ھم می با ھم می
 :دید از فرصت استفاده کرد و بالفاصلھ پرسید الدن کھ پدر را سرحال

 '' دی؟ قول می''
شما ھم باید قول بدین کھ دخترای خوبی باشین و با پرستو . دم آره بابا قول می''

 ''. مھربون باشین
الدن پیاده شد و بھ . اتومبیل را در جلوی در خروجی سالن فرودگاه پارک کرد

ی  پلیس زن خوش لباسی در حالی کھ یقھ. طرف سالن رفت کھ بقیھ را صدا کند
ی  ھایش باال کشیده بود بھ او نزدیک شد و با اشاره اش را تا روی گوش کاپش

ً ممنوع را بھ او نشان داد ناصر با سر بھ خروجی . دست تابلوی توقف مطلقا
ولی پلیس زن کھ گویا اھل شوخی و تعارف نبود، دست در جیب . اشاره کرد
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ناصر کھ ھوا را پس دید، . قبض جریمھ را بیرون کشید اش کرد و دستھ کاپش
زن لبخندی زد و با دست صد متر . استارت زد و اتومبیل را بھ حرکت درآورد

. ھای شخصی بود را، بھ او نشان داد و اتومبیل  جلوتر را کھ محل توقف تاکسی
 ناصر کھ از امر و نھی پلیس زن دلخور شده بود غُر زد و با صدایی آرام کھ

 :تنھا خودش شنید، گفت
شد؟  کردی، چی می اگھ یھ دقیقھ تحمل می! ات ُخنک شد ی عجوزه، دل زنیکھ''

 ''. ی کلھ سیب زمینی حرومزاده
ً ممنوع را بخواند ناصر نمی . دانست و یا شاید نتوانستھ بود تابلوی توقف مطلقا

ی مواقع اضطراری،  روی تابلو با حروف درشت نوشتھ شده بود، ویژه
 .بوالنس و ماشین آتش نشانیآم

سرمایی کھ تا آن روز . اش خورد ی شمشیر بھ صورت سوز سردی چون لبھ
اش گویی در برابر ھجوم  پوست لطیف صورت. مشابھ آن را تجربھ نکرده بود

تا محلی کھ ناصر اتومبیل را پارک کرده . دشمن نابکاری گارد گرفت و جمع شد
. داد، پنجاه شصت متر بیشتر نبود عالمت میھا  بود و بی صبرانھ با دست بھ آن

اللھ و الدن کھ . ترسید از سُر خوردن می. پرستو ناخودآگاه دست آبجی را گرفت
ای درنگ بھ  ی وسایل پرستو را از او گرفتھ بودند، سریع و بدون لحظھ حاال ھمھ

ر زمیِن زی. داشت پرستو آرام و با احتیاط قدم برمی. طرف اتومبیل راه افتادند
کھ شن ریختھ بودند، برای او مثل شیشھ صاف و صیقل  پایش؛ علیرغم این

ھا و جاده و حتی سقف  درخت و بام ساختمان. ھمھ چیز سفید بود. خورده بود
ھای روشنایی  ظھر بود، ولی چراغ. ھای پارک شده، پوشیده از برف بود ماشین
اش  رسید فاصلھ می آسمان کھ کدر و خاکستری بود و بنظر. ھا روشن بود خیابان

 :ناصر جلو آمد و با عجلھ گفت. تا زمین کمتر شده است
و روشن کردم کھ کمی گرم  بخاری ماشین. خیلی سرده. بدوین سوار شین''
 . بشھ
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برد، احساس  پرستو کھ از ھوای تمیز و تازه علیرغم سوز سردش لذت می
ان دھد کھ مواظب کند و سعی دارد با بزرگنمایی بھ پرستو نش کرد ناصر غلو می

 .ی ناصر خوشایند او نبود دلسوزی تصنعی و ناشیانھ. سالمتی اوست
ھای  ی پنجره  شیشھبخار . اتومبیل ولوو آرام از پارکنیگ کنار خیابان خارج شد

راند کھ شاید کمی از بخار کم شود و  ناصر آرام می. اتومبیل را پوشانده بود
. برف پاکن ماشین را روشن کرد. بیندتر بتواند جاده و اطراف خود را ب راحت

ی  اش دستمالی بیرون آورد و شیشھ از داشبورت بغل دست. تأثیر چندانی نداشت
سرعت . ی اصلی مسافت زیادی نبود تا جاده. ی بغل خود را پاک کرد جلو و آینھ
ی  رو کرد بھ آبجی و بقیھ. بھ اتوبان کھ رسید، ھمھ چیز عادی بود. را کم کرد
 :ش و گفتا ھمراھان

 ''. رم حاال تخت گاز می''
ھای برف روب  ماشین. ھای فرعی پوشیده از برف نبود اتوبان برخالف جاده

ولی . سرعت مجاز صد و ده بود. جاده را حسابی تمیز کرده و نمک پاشیده بودند
بیشتر رانندگان با توجھ بھ برف سنگین شب قبل و ترافیک شلوغ تعطیالت 

دادند کھ در  ھا ترجیح می راننده. جاده سھ بانده بود. راندند میکریسمس با احتیاط 
. گرفت بندرت کسی سبقت می. شدند، رانندگی کنند ھمان باندی کھ وارد می

شناخت، عجلھ داشت کھ  ناصر کھ از آمدن پرستو خوشحال بود و سر از پا نمی
گاز  چند بار باند عوض کرد و بقول خودش تخت. ھرچھ زودتر بھ خانھ برسد

. خور و خستھ بود ھا در رانندگی دل از احتیاط و دقت سوئدی. کرد رانندگی می
دو کیلومتر اول را تحمل کرد و اعتراضی نکرد و سعی کرد با پرستو کھ سخت 

ھای اطراف جاده را  کاج. سرگرم صحبت با آبجی بود، سر صحبت را باز کند
 :بھ او نشان داد و گفت

جون میده . ھای سوئده زیباترین و سرسبزترین منطقھجا یکی از  تابستون این''
طوری نگاه نکن کھ حاال  این. کھ آدم چادر بزنھ و دو سھ شب تو جنگل بخوابھ
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 ''. تابستون محشره! سرد و یخبندونھ
 :الدن کھ با نظر پدرش زیاد موافق نبود، گفت

ھر دقیقھ  جا نزدیک فرودگاھھ و کنی؟ تازه این ھارو چیکار می ولی بابا، میگ''
 ''. زارن یھ لحظھ بخوابی نمی. شھ یھ ھواپیما رد می

 :تنھا زیر لب گفت. ناصر جوابی نداد
 ''. شھ پشھ میگ بھ فارسی می''

. ناصر قصد سبقت از اتومبیل جلویی را داشت کھ بتواند بھ باند آخر وارد شود
ُکفری شد و . داد کرد و راه نمی ی کھ گویا زنی میانسال بود، احتیاط می راننده

 .آمد بالخره صدایش در
 ''. بریم، نھ تو بابا ما عروس می. ِد بُرو دیگھ، ُکشتی مارو''

 :سر بھ عقب برگرداند و ادامھ داد
بینی تورو خدا، سیصدھزار کرون ماشین ولوو نازنیِن آخرین مدل زیر  می''

ً رانندگی کنھ؟ این سوئدی پاش گذاشتھ، ببین چطوری رانندگی می بلد  ھا اصال
بی . از بچگی تو مغزشون فرو کردن کھ ھر چھ بیشتر احتیاط کنن، بھتره. نیستن

کنن و  رن خارج کشور ھمون روز اول، دوم تصادف می دلیل نیست کھ تا می
 ''. شن نفلھ می

این را گفت و با یک فرمان سریع از اتومبیل جلویی سبقت گرفت و بعد بھ باند 
ھا و حرکت ناصر  آبجی کھ از گفتھ. ھ دادوسط جاده پیچید و تخت گاز ادام

 :اش گرفتھ بود با شوخی گفت خنده
بذار ما منظره ھای قشنگ اینجا رو ! بری ھا آقا ناصر مثل اینکھ عروس می''

 ''. بینھ رو می طوری فقط وسط جاده بھ پرستو نشون بدیم این
مت آبجی با این شوخی ظریف قصد داشت ناصر را متقاعد کند کھ از باند س

ً راننده کنند، استفاده  ھا با سرعت کمتر در آن رانندگی می راست جاده کھ معموال
ً پایبند قانون و مقررات بود. کند  :اش این بود کھ تکیھ کالم. او شدیدا
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ھمھ . ھا فکر و تحقیق کردن ھا روی ھر چیز ولو جزیی، سال این سوئدی''
 ''. چیزشون روی حساب و کتابھ

ای  آن لحظھ قانون و مقررات و تحقیقات آخرین مقولھ رسید کھ در بنظر می
. دل مشغولی او پرستو، و دلبری از او بود. کرد بود کھ بھ مغز ناصر خطور می

کرد  صبرانھ لحظھ شماری می بی. غزال خوش بر و روی او بھ خانھ آمده بود
اش  بھ خانھای با او تنھا باشد کھ شاید بتواند او را قانع کند  زودتر  کھ چند دقیقھ

قصد داشت تنھایی . اش فکر کرده بود دو، سھ روز بود کھ حسابی در باره. برود
 .ھا را بھانھ کند و بی تابی بچھ

با وارد شدن . سیامک میز را چیده بود. ناھار را آبجی از قبل آماده کرده بود
خش ھا بھ خانھ، آھنگ بادا بادا مبارک بادا را کھ از قبل آماده کرده بود، پ آن

حنا و . اشان رفتند و در آپارتمان را باز کرد کرد، خودش و دخترھا بھ استقبال
سارا کھ از دیدن پرستو خوشحال بودند و تا آن روز چنین صحنھ ای ندیده بودند، 

. ھا جالب بود ھمھ چیز برای آن. خندیدند زدند و می با ریتم آھنگ دست می
گرم و صمیمی سیامک اللھ و خوشحالی و سرخوشی ناصر و شوخی و استقبال 

آبجی نیز . ھا نیز با َحنا و خواھرش ھم صدا شدند آن. الدن را نیز بھ وجد آورد
 :زد شروع بھ خواندن کرد ھا پیوست و در حالی کھ دست می بھ جمع آن

 ''. بادا بادا مبارک بادا، انشاهللا مبارک بادا''
ھا نگاه  ُزل بھ آن خندید، ُزل اش گل انداختھ بود و می پرستو کھ صورت

 :سیامک کھ حاال با قابلمھ ضرب گرفتھ بود، شروع بھ خواندن کرد. کرد می
 '' گل بھ سر عروس یاهللا، دامادو ببوس یاهللا''

ناصر کھ پرستو را درمانده و ُمعذب دید، گرچھ از درخواست سیامک بدش 
باشد دخالت کھ کمکی بھ او کرده  اش بھ حال او سوخت و برای این آمد، دل نمی

 :کرد و گفت
تازه ما . اش خشک بشھ بذارید عرق. مسافر ما تازه از راه رسیده. بابا ول کنید''
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 ''. ھنوز عروسی نکردیم
 :چھار دختر نوجوان ھم بھ پیروی از سیامک دم گرفتھ بودند

 ''. عروس ببوس، عروس ببوس''
ھایش را بھ  لبناصر بھ پرستو نزدیک شد و آرام . باالخره مجبور شدند

دخترھا کھ از این عمل ناصر خیلی . ی او نزدیک کرد و او را بوسید گونھ
یک بار دیگھ، : ''اشان آمده بود، رضایت ندادند و ھم صدا با ھم دم گرفتند خوش

 (١٩''. (یک بار دیگھ
ی مبارکی بود، رو  ھا منتظر چنین لحظھ ناصر کھ از خدا خواستھ بود و مدت

ھای او را  ار گذاشت و پرستو را بغل کرد و بار دیگر گونھدر بایستی را کن
 .با این حرکت او ھمھ دست زدند و دست از سرشان برداشتند. بوسید

. ی پذیرایی را بعھده گرفتھ بود سیامک داوطلبانھ وظیفھ. چای تازه دم آماده بود
چند  .ھا پذیرایی کرد ای از آن با چای و نان خامھرف، بعد از خوش و بش و تعا

حضور پرستو . دقیقھ نگذشتھ بود کھ آبجی ھمھ را بھ میز ناھار دعوت کرد
بیشتر از ھمھ . ھمھ خوشحال بودند. فضای خانھ را پُر از شور و شادی کرده بود

پلکیدند  اللھ و الدن کنجکاو بودند و با احتیاط دور و بر پرستو می. آبجی و ناصر
ھا بود، ولی  ی حضور دائمی آن توجھپرستو م. و رفتار او را زیر نظر داشتند

دانست  خودش ھم نمی. داد ھا از خود نشان نمی ای برای نزدیک شدن بھ آن عجلھ
و یا شاید . ھا امیدی واھی بدھد خواست بھ آن شاید ھنوز مطمئن نبود و نمی. چرا

  .در این فکر بود کھ ھمھ چیز باید روال عادی خود را طی کند
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 سیامک

کھ آبجی  از این. سیامک را نیز تحت تأثیر قرار داده بود شادی و شعف آبجی
طی چند سالی کھ در . دید، خوشحال بود ھا شاد و پُر انرژی می را بعد از سال

آبجی . سوئد زندگی کرده بودند، ھرگز او را چنین پُر جنب و جوش ندیده بود
ھم صحبت و ھمدمی نداشت بجز دو . ھا کسی را نداشت بجز سیامک و بچھ

سالی کھ در دانشکده پرستاری درس خوانده بود، بیشتر اوقات تنھا بود و وقت 
گشت،  از کار کھ برمی. کرد داری می ھا و خانھ خود را صرف نگھداری از بچھ

ھا، خرید،  درس و مشق بچھ. شد نکردنی بھ کار خانھ سرگرم می با شتابی باور
ھرگز . ھ از وظایف او بودھا در ماشین لباسشویی ھم نظافت خانھ و ریختن لباس

تنھا مؤنس او رادیو و . داد ھرکاری را با جان و دل انجام می. کرد گلھ نمی
دی  ی از نوار و سی مجموعھ. دستگاه پخش موسیقی بود کھ در آشپزخانھ داشت

تمام مدتی کھ سرگرم کار خانھ بود، صدای موزیک و یا رادیو از . تھیھ کرده بود
ھا  گاھی ھم بھ اخباری کھ از رادیوھای محلی ایرانی. رسید آشپزخانھ بگوش می

سیامک بارھا تالش کرد کھ حداقل تا آنجایی کھ . داد شد، گوش می پخش می
کار کردن او را . داد آبجی اجازه نمی. تواند، در کار خانھ بھ او کمک کند می

غرق یا شاید . دھد معتقد بود کھ سیامک ھرکاری را نصفھ انجام می. قبول نداشت
گاھی بھ . شدن در کار خانھ برای او نوعی تراپی و گریز از فکر و خیال بود

 :گفت شوخی بھ سیامک می
ھای تو کیسھ رو پوست بگیرید و  بھ شما مردھا اگھ بگن نصف سیب زمینی''

 ''. پزید گیرید و می ھای کیسھ رو نصفھ پوست می ی سیب زمینی  بپزید، ھمھ
دانست کھ آبجی با این کار  ناخت و میش سیامک کھ ھمسرش را خوب می

واقعیت . گفت خندید و چیزی نمی خواھد تنھایی خود را پُر کند، قاه قاه می می
سیامک روزھای تعطیل کھ در خانھ بود، برای دو سھ روز . ای دیگر بود بگونھ

 .ماند البتھ این کار او ھم از گزند انتقاد آبجی در امان نمی. کرد غذا درست می
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 ''. اس ھا غذای یک ھفتھ این! کنی برای چی این ھمھ مواد غذایی را حروم می''
ً  آبجی علیرغم انتقادی کھ می. متخصص اِستک و مرغ بریان بود کرد، قلبا

دی شجریان را در  سی. آمد ھا سیامک زودتر از او بھ خانھ می جمعھ. راضی بود
و سرگرم آشپزی  ریخت شت، پیکی برای خود میاگذ دستگاه پخش موسیقی می

دانست کھ غذایی گرم و خوشمزه در خانھ  می. اش راحت بود آبجی خیال. شد می
ھای فروش لباس و  وقت خوبی بود کھ بتواند سری بھ مغازه. در انتظار آنھاست
برقی  سیامک روزھایی کھ سرحال بود، خانھ را ھم جارو. لوازم آرایش بزند

بازار شام شلوغ و در ھم ریختھ بود،  ھا کھ مثل کشید و سری بھ اتاق بچھ می
کرد و  ھا جمع و جور می ھای چرک تلنبار شده را از زیر تخت زد و لباس می

 .ریخت ھای بو گرفتھ و نیمھ خیس را در سبد لباس چرک می حولھ
در . ھای زیادی بھ او یاد داده بود زندان درس. فھمید سیامک آبجی را خوب می

ی  افکار و شیوه  خیلی زود بند ناف. رجا نزدمھاجرت ھم ھرگز در گذشتھ د
کس را  چریکی کھ در گذشتھ ھمھ چیز و ھمھ. اش را با گذشتھ قطع کرد زندگی

دید و احساسات و عواطف خانوادگی ھیچ جا و وزن  تنھا در خدمت مبارزه می
اش  ای در زندگی او نداشت و یا اگر داشت؛ بدلیل پایبندی شدید بھ اعتقادات ویژه

راند، حال پی برده و  اش می ی ذھن و احساس خانھ ا را بھ پستو و تاریکھ آن
آن کس کھ نتواند بھ فکر خانواده و . فھمیده بود کھ زندگی زمینی این نیست

ھا  تواند بھ مردم بقبوالند کھ سعادت و بھروزی آن عزیزان خود باشد، چگونھ می
ضوی از جامعھ جایگاه و یاد گرفتھ بود کھ باید بعنوان ع. ھدف و آرزوی اوست

یاد گرفتھ بود کھ زندگی . مسئولیت خود در اجتماع را بدست بیاورد و بپذیرد
 .کردن مسئوالنھ و مسئولیت پذیری جزء مھمی از مبارزه است

ی او در  عشق بھ انسان؛ عدالتخواھی، ذکاوت و صبر و پشتکاری کھ انگیزه
اش با  بار تجربیات زندگی ھاش بود را ھنوز در کول ھای سیاسی گذشتھ فعالیت

کھ  اش بھ او آموختھ بود کھ برای این ذھن ھوشیار و فعال. کرد خود حمل می
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بتواند در این غربت سرد و خاکستری دوام بیاورد، باید درس بخواند و یا کار 
ی  سھ سال تالش کرد کھ بالخره توانست دوره. مناسبی برای خود دست و پا کند

علیرغم . ی کار مشغول بھ کار شود ا تمام کند و در ادارهلیسانس جامعھ شناسی ر
ُختاپوسی بر ھر لحظھ این ی زندگی او چنگ  کھ گذشتھ و اثرات آن کماکان چون ا

تواند با اثرات منفی  کرد، ولی مصمم بود تا آنجا کھ می انداختھ بود و رھایش نمی
ھ زمانی کھ نوای موسیقی؛ چ. آن بجنگد و نگذارد کھ مانع پیشرفت او شوند

کرد و چھ در ساعاتی کھ در خانھ تنھا بود و سرگرم آشپزی، ھمدم  رانندگی می
ھا  آمدند و اگر بھ آن اش می یاد و خاطرات گذشتھ آرام و خرامان بھ سراغ. او بود

ھای  داد بعد از چند دقیقھ او را بھ دنیای دیگری؛ آن جا کھ بوی نم سلول میدان می
ھای ناشی از شالق و  ی باقیمانده از زخم شدهتاریک، بوی خون خشک 

بارھا اتفاق . برد ھای بازجو مؤنس دائمی ھر زندانی بود، می ھای پوتین ضربھ
اش چنان سرگرم گفت و گو با  افتاده بود کھ در حین رانندگی ذھن و حواس

گذشتھ شده بود کھ کنترل فرمان را از یاد برده بود و تنھا با صدای بوق رانندگان 
اش کھ دیگر در حیات نبودند،  ی دوستان اسم و چھره. یگر بخود آمده بودد

ھا در حال  روز با آن گویی در دنیایی مجازی شبانھ. کرد ای رھایش نمی لحظھ
پرسید و جالب این کھ جواب دریافت  ھا را می حال و احوال آن. چت کردن بود

ھمسرش و  از. زد ھا از زندگی خود در غربت حرف می با آن. کرد می
. پرسند ھا ھم حال او را می بارھا احساس کرده بود کھ آن. گفت دخترھایش می

شد، چون صوفی کھ  وقتی کھ فکر و خیال و یاد گذشتھ بر ذھن او چیره می
شد و خود را بھ  خود می ھای سریع و تند از خود بی رقصید و در چرخش می

. کرد ال را فراموش میرفت و ح دید، در خلسھ فرو می معبود خود نزدیک می
در چنین وضعیتی . کرد اش واگذار می خود را بھ تمامی بھ رفقای دنیای مجازی

  اش و آبجی بھ دنیای واقعی باز سوخت و یا در مواردی با صدای دختران غذا می
اش تابعی از وضعیت  ستیز او با افکار و خاطرات تلخ و شیرین گذشتھ. گشت می
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ھر وقت کھ با مشکلی جدی در زندگی . ودروحی و زندگی خصوصی او ب
شدند و او را بھ  دار می شد، رفقای دنیای مجازی او میدان شخصی روبرو می

اش سر و سامان گرفتھ بود و ھر دو  از زمانی کھ زندگی. بردند محفل خود می
تر شده بودند، رفقای دنیای مجازی کمتر بھ  مشغول کار شده و دخترھا ھم بزرگ

ھرچھ پایش در . گویا او را بھ حال خود رھا کرده بودند. مدندآ سراغ او می
ھای  اش، از خنده شد؛ گذشتھ اگر چھ با تمام جزئیات تر می زندگی واقعی سفت

ھای جگر  جانانھ و از تھ دل در ھنگام بازی والیبال در حیاط زندان گرفتھ تا نعره
ان و ھم ھای کابل و شالق و آخرین خداحافظی دوست سوز در زیر ضربھ

ھایش کھ رفتند و دیگر بر نگشتند، ھمھ و ھمھ در انبار حجیم و پُر پستوی  بندی
اش جا گرفتھ بودند و تنھا در انتظار فرصتی مناسب بودند کھ خود را دو  ذھن

ی بین  فاصلھ. آمدند اش می باره بھ روز کنند و فعال شوند، کمتر بھ سراغ
و کمتر شده بود و ھمین امر باعث گونھ در این اواخر کمتر  ھای مغول یورش

اش در طی این چند  شده بود کھ فرصت پیدا کند و آنچھ را کھ بر او و خانواده
در این رابطھ بود کھ توانست آبجی را بار دیگر . سال گذشتھ بود، بازنگری کند

ھا با او در زیر یک  اش؛ گرچھ سال تمام قد آنگونھ کھ بود با تمام خصوصیات
تا آن زمان فرصت نکرده بود کھ . ده بود، ببیند و بشناسدسقف زندگی کر

زمانی کھ در ایران بودند و . ھای او را بازبینی کند صبوری؛ کم توقعی و گذشت
ناگزیر شدند کھ از شھری بھ شھر دیگر بگریزند کھ جان خود را نجات دھند؛ 

نیز ھای کشور دیگری پناه گرفتند  وقتی کھ از ایران خارج شدند و در کوه
ھای  در آن زمان اضطراب حاصل از کشمکش و درگیری. فرصت نیافت

ھا را پُر کرده بود کھ جایی برای فکر کردن بھ  نظری چنان حجمی از زندگی آن
. شد کس در مبارزه خالصھ می ھمھ چیز و ھمھ. ماند زندگی شخصی باقی نمی

بھ فرار بھ ھای پی در پی و از دست دادن یاران قدیمی ناگزیر  بعد از شکست
تازه در ترکیھ بود . ای دیگر بود در آنجا نیز مشکالت بگونھ. کشور ترکیھ شدند
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ی ایدئولوژیک و  جا بود کھ از خلسھ در آن. کھ فھمید چھ بر او گذشتھ است
جا بود خود را تنھا و  در آن. روحی بیرون آمد و پا بھ دنیای واقعی گذاشت

ھای عمرش را وقف ھدفی کرده  ن سالای یافت کھ بھتری خورده و آواره شکست
. اش ھمان آوارگی و غربتی بود کھ با آن دست بگریبان بود بود کھ ماحصل

اش کھ روزی  اعتماد بھ نفس و آرامش درونی. اش بھم خورد تعادل روحی
اش بود،  روزگاری در زندان و حتی بیرون از زندان الگویی برای دوستان

کرد و در پی  زد و فکر می کشید، قدم می میروزی دو پاکت سیگار . متزلزل شد
یا باید مسیر . ولی کدام چاره، کدام گریز؟ آنجا آخر خط بود. ای بود یافتن چاره

بازگشت بھ جایی کھ با تحمل . گشت کرد و یا باز می اش را عوض می زندگی
ی زمان را  عقربھ. ھزار مشقت و در بھ دری گریختھ بود، ممکن نبود

کرد کھ گذشت زمان  ھمھ چیز بھ او یادآوری می. عقب برگرداندتوانست بھ  نمی
. شد، شرایط دیگر شرایط گذشتھ نبود حتی اگر موفق بھ بازگشت می. یعنی تغییر

بنابراین بازگشت . شود خبرھا حکایت از آن داشت کھ اوضاع ھر روز بدتر می
گاھی بھ باشگاه . گذراند پریشان و با چھ کنم، چھ کنم روزھا را می. ناممکن بود
اعتمادی بھ  ترس از ترور؛ بی. کرد کشی می رفت و در آن جا وقت بیلیارد می

ی  از سایھ. کس و ھمھ چیز و نیز اختالفات نظری مزید بر علت شده بودند ھمھ
مردی کھ روزی سرمشق شجاعت و استقامت بود، بھ . خود ھم ھراس داشت

ھمھ چیز آرام . کھ چرا و چگونھدانست  خودش ھم نمی. انسانی محتاط تبدیل شد
برایش عجیب و غریبھ  گذشتھ در روزھایی کھ اسیر بحران بود،. تغییر کرد
. دید کھ غربت بود و مشکالت آن اش تنھا حال را می رسید و چشمان بنظر می

ً از یاد . و انرژی روان او تمام شده بود  گویی ذخیره در آن روزھا آبجی را کامال
حتی زمانی کھ . پرسید کمتر احوال او را می. ی او بود ھمخانھ او تنھا. برده بود

 .در خانھ بود، بیشتر در درون خود بود تا در کنار او
ماند کھ از درون  ای را می ی گداختھ او کماکان توده. طور نبود آبجی این
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سوخت و در ھر جمع و محفلی کھ حضور داشت گرما و پرتو افشانی  می
ھا ارتباط  رفقای قدیمی را یافتھ بود و با آن. زد تان سر میی دوس بھ ھمھ. کرد می

ای کھ چون  بھ زنان آواره. دوستان جدیدی پیدا کرده بود. برقرار کرده بود
اشان را رھا کرده بودند و بھ ترکیھ گریختھ بودند، بدون  خودش خانھ و کاشانھ

دیمی کھ بدون اطالع سیامک با دوستان ق. کرد کمترین چشم داشتی، کمک می
حاال در فرستادن مسافر بھ دیگر کشورھای اروپایی خبره شده بودند تماس 

سیامک غرق در . ھا برای رفتن بھ کشور دیگری کمک کنند گرفتھ بود کھ بھ آن
حتی . داد ھای او نشان نمی العملی در قبال تالش دنیای خود بود و ھیچ عکس

پس از چند لحظھ مکث آمیختھ روزی کھ بھ او اطالع داد کھ باردار است، تنھا 
 :بھ تعجب گفتھ بود

بدبختی رو با . مجبوره مثل ما زندگی کنھ. عیب نداره، بذار این بیچاره ھم بیاد''
 ''. کنیم ھم تقسیم می

با تمام وجود عاشق . آبجی آن روز کالفھ شد، ولی بھ روی خود نیاورد
. کرده بودروزھای سخت زندگی در کوه را با او تجربھ . سیامک بود

دانست کھ سیامک تنھا یک  می. شناخت آالیش او را می ی پاک و بی خمیرمایھ
ی  سیامک علیرغم ھمھ. نوع خاصی از زندگی کردن را تجربھ کرده است

ی سیاسی تحمل کرده بود، ولی  مشقتی کھ با شکیبایی و پایداری در مبارزه
تا آن . و اجتماعی نداشتای در زندگی خانوادگی  تجربھ. وقت کار نکرده بود ھیچ

ی سیاسی  ھای جوانی او در مبارزه بھترین سال. روز ھرگز نان آور خانھ نبود
بعد از رھایی از . بر علیھ حکومت شاه گذشتھ بود و بعد ھم بھ زندان افتاده بود

ھرگز . اش کار کرده بود ای سازمان زندان در دوران انقالب بعنوان کادر حرفھ
و نان خریدن و سایر امور زندگی روزمره را نچشیده طعم سر صف ایستادن 

در خرید، نوجوانی خجالتی و کمرو را . اھل چانھ زدن و قیمت پرسیدن نبود. بود
العاده خوش قلب  فوق. داد کرد و پول می گفتند، قبول می ھر قیمتی کھ می. ماند می
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بھ ھیچ عدالتی و حرف زور نفرت داشت و در مقابل آن  از بی. و مھربان بود
شناخت و  آبجی درون و شخصیت اصلی سیامک را می. داد نحوی تن نمی

اش بھ او فرصت نداده بود کھ چون  مطمئن بود کھ آن مرد کھ زندگی و آرمان
ھا طور دیگری از زندگی کردن را امتحان و تجربھ کند، روزی از این   دیگر آدم

قصد داشت و مصمم . دبحران بدر خواھد آمد و خود را دوباره پیدا خواھد کر
آبجی در مھ غلیظی کھ . ی امکانات را برای دگردیسی او فراھم کند بود تا ھمھ
. دید و بھ آن امیدوار بود ھا را پوشانده بود، کورسویی از روشنایی می زندگی آن

با کمک گرفتن از دوستان و رفقای قدیمی سیامک مقدمات کار را فراھم کرد و 
ر ترکیھ ھمراه دو دخترشان توانستند خود را بھ سوئد پس از سھ سال در بدری د

 . برسانند و تقاضای پناھندگی کنند
بھار بود کھ در فرودگاه لندوتر شھر گوتنبرگ از ھواپیما پیاده شدند و خود را 

تا آن روز . کارھای اولیھ بھ سرعت پیش رفت. بھ پلیس فرودگاه معرفی کردند
ھا را در  آن. شوند ای روبرو می تقبال دوستانھکردند کھ با چنین اس ھرگز فکر نمی

ھتلی تمیز در یکی . ھتلی کھ محل اقامت پناھجویان تازه وارد بود، اِسکان دادند
ً مرکزی شھر آرام آرام بھ . سیامک سھ ماه وقت الزم داشت. از مناطق تقریبا

ده گویی دو باره متولد ش. ھمھ چیز را از نو امتحان کرد. زندگی واقعی بازگشت
پس از چند ماه زندگی در ھتل و از سر گذراندن دو مصاحبھ، بعنوان . بود

ھا سیاست پناھنده پذیری کشور سوئد  در آن سال. ی سیاسی پذیرفتھ شدند پناھنده
ای  مثل امروز نبود کھ پناھجویان افغانی و عراقی را شبانھ فلھ. سخاوتمندانھ بود

افغانستان و عراق روی مین پس و بی سر و صدا سوار ھواپیما کنند و بھ 
 .بفرستند

ھای شھر گوتنبرگ بود، در  کھ روزی یکی از بھترین ھتل ھتل وینترگاردن
ی رفاه اجتماعی شھر قرار گرفتھ  ی مھاجرت و اداره ھا در اختیار اداره آن سال

ی  ھای پایانی دھھ در سال. بود کھ پناھجویان تازه وارد را در آن اِسکان دھند
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ی رونق  الدی دولت و سیاستمداران کشور ھنوز معتقد بودند کھ دورهھشتاد می
آن ھتل محل . است و بنابراین بازار کار بھ نیروی کار بیشتری نیاز دارد

نمادی . ی کشورھا بھ سوئد پناھنده شده بودند سکونت پناھجویانی بود کھ از ھمھ
یر و درحال توسعھ از سازمان ملل متحد بود؛ با این تفاوت کھ تنھا کشورھای فق

 .در آن نماینده داشتند، نھ کشورھای پیشرفتھ و صنعتی
ھتل از دو ردیف ساختمان سھ طبقھ تشکیل شده بود کھ بموازات یکدیگر بنا 

ی ساختمانی دیگر بھم  قسمت جلویی دو ساختمان موازی بوسیلھ. شده بودند
بخش نظافت ھای غذاخوری و  وصل شده بودند کھ دفتر ھتل؛ آشپزخانھ، سالن

در . یو داشت  ی ساختمان شکل حرف انگلیسی مجموعھ. در آن قرار داشتند
ً وسیع و بازی بود کھ پارکینگ و زمین  جلوی ورودی ھتل محوطھ ی نسبتا

اطراف ھتل تا حدود دویست . فوتبال و بسکتبال و تنیس در آن واقع شده بودند
ن با رنگ سفید و متر را چمن سبزی پوشانده بود کھ ترکیب رنگ سبز چم

ای بسیار زیبا و دلفریب  ھای سرسبز اطراف، جلوه شیری ھتل و جنگل و تپھ
ً بزرگ در سر در ورودی ھتل قرار داده بودند کھ شبیھ  مجسمھ. داشت ای نسبتا

سیامک ھرگز ارتباط خروس و اسم ھتل را کھ معنایش باغ . خروس بود
 .زمستانی بود را نفھمید

حوض بزرگ و . کاری شده بود ختمان موازی گلحیاط محصور بین دو سا
ای بلند تمام طول روز از میان  بیضی شکلی در وسط حیاط بود کھ فواره

ای را در  ی زن جوانی کھ نیمی از بدن او عریان بود و کوزه  ھای مجمسھ پستان
ریخت و ھوای حیاط را  آغوش گرفتھ بود، آب زالل خود را بھ اطراف می

ھایی ردیف شده بودند کھ  اطراف حوض باغچھ. دکر خنک و مرطوب می
بعدازظھر روزھای گرم پناھجویانی . ھای زیبا و رنگارنگ بودند پوشیده از گل

ی مھاجرت بودند، روی نیمکت و سکوھای اطراف  کھ در انتظار پاسخ اداره
ھا چای و قھوه  کردند، بعضی ای تختھ نرد بازی می عده. شدند حوض جمع می
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کردند و  زدند و آخرین اطالعات را برای ھم تعریف می گپ می نوشیدند و می
ترھا نیز  جوان. کردند تعدادی دیگر خود را با ورق و بازی شطرنج سرگرم می

ھای قد و نیم قد در اطراف میزھا پالس  بچھ. در زمین فوتبال سرگرم بودند
باغچھ بھ ھای  ی نگھداری از گل ھر از گاھی دختر جوانی کھ گویا وظیفھ. بودند

او محول شده بود؛ با مھربانی کودکانی را کھ سرگرم بازی و شیطنت بودند، از 
پدر و مادرھا گویا در دنیایی دیگر بودند . کرد ھا منع می چیدن و پرپر کردن گل

ای از جنگ و یا گرسنگی و فقر فرار کرده و بھ  عده. ھا نداشتند ای بھ آن و توجھ
. ای دیگر از بیم جان و شکنجھ و اعدام آنجا بودند ھآنجا پناه آورده بودند و دست

پدر و مادرھا سرگرم کار خود بودند و . ھا بھشت بود اش برای آن ھتل و امکانات
 .ھا در دنیای خود بچھ

موقع سرو غذا ھمھ در سالن سلف سرویس بین دو ساختمان دراز و موازی 
طویل و طوالنی صفی . کشیدند در سالن مقابل پیشخوان آشپزخانھ صف می

شد کھ اغلب با جر و بحث و گاھی اوقات با ھل دادن یکدیگر ھمراه  تشکیل می
گویی نمایندگان کشورھای درحال توسعھ در سوئد و در صف غذا نیز . بود

یکی از . توانستند فراموش کنند ھای ملی و قومی را نمی اختالفات و تنش
 ھمین ایستاد و اعضای خانواده در صف می

ی  آشپزھا وظیفھ. سرویس را جمع کنند یک ھفتھ تصمیم گرفتند سلف بعد از
رفت و غذا  ھر نفر با سینی خود جلوی پیشخوان می. سرو غذا را بعھده گرفتند

چای و قھوه و میوه کماکان سلف سرویس بود کھ این نیز مشکل . گرفت می
بلکھ در گرداند  کس لیوان و یا بشقاب و سینی خود را برنمی ھیچ. آفرین بود

بارھا اتفاق . رفت کرد و پی کار خود می محوطھ و یا سالن غذاخوری رھا می
ھا  شکستند کھ خطر آن متوجھ بچھ افتادند و می ھا بھ زمین می افتاده بود کھ لیوان

باالخره بعد از جلسات متعدد و . کھ سرگرم بازی و دویدن در محوطھ بودند، بود
غذا و میوه را در . مکانات اولیھ را برچیدندی ا تصمیمات گوناگون مسئولین ھمھ
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برای چای و قھوه ھم لیوان . کردند ھای یک بار مصرف مقوایی سرو می جعبھ
چنین تمھیداتی؛ گرچھ بقول خودشان بھ ضرر محیط . یک بار مصرف گذاشتند

یک ماه نگذشتھ . زیست بود، ولی در مجموع ھم بھ صرفھ بود و ھم کم خطر
ھای نظافت در اتاقی  ساکنین ھتل اعالم کردند، چنانچھ تکنیسینی  بود کھ بھ کلیھ

غذای مانده پیدا کنند، اتاق را نظافت نخواھند کرد و در صورت تکرار خود 
بدین ترتیب بود کھ توانستند تا . ی نظافت را بعھده بگیرند ساکنین اتاق باید وظیفھ

 .حدودی نوعی نظم در آنجا برقرار کنند
ھای اول ھر پناھجو اجازه داشت با  در روزھا و ھفتھ. ودمشکل دیگر تلفن ب

ی مھاجرت، یکبار برای اطالع دادن سالمتی خود بھ  استفاده از تلفن دفتر اداره
ی  بھ این نوع مکالمھ، مکالمھ. اش بھ کشورش زنگ بزند خانواده و بستگان

بودند کھ  ی مھاجرت در ھتل قرار داده ای در دفتر اداره کتابچھ. گفتند ورود می
. کردند کردند، یادداشت می در آن اسامی کسانی را کھ از آن امکان استفاده می

ای بھ دفتر  ھر روز بھ بھانھ. شدند پناھجویان بھ یکبار تلفن زدن راضی نمی
یک . خواستند کھ بار دیگر بھ بستگان خود زنگ بزنند کردند و می مراجعھ می

یا پدرشان تصادف کرده بود و ھزار  روز مادر مریض بود، روز دیگر برادر و
بودند افرادی کھ پدرشان دو ھفتھ قبل در تصادف کشتھ . ی دیگر عذر و بھانھ

کھ مادرشان کھ چند سال پیش فوت کرده  شده بود و یا سرطان گرفتھ بود و یا این
جالب این بود کھ مسئولین دفتر از سر . زدند بود، سکتھ کرده بود و باید زنگ می

ھا واقعیت  ھای آن دانستند کھ گفتھ کھ می دوستی و یا شاید ترحم علیرغم این انسان
ی  کھ ھزینھ طولی نکشید کھ بعد از این. دادند کھ زنگ بزنند ندارند، اجازه می

ی تلفن راه دور اختالف چندانی با  ھتل را بررسی کردند، پی بردند کھ ھزینھ
باالخره مجبور . مھیدات بی تأثیر بودت. ی مواد غذایی مصرف شده ندارد ھزینھ

در این میان افراد زبلی پیدا شدند کھ . ی ورود را نیز منتفی کنند شدند مکالمھ
ی  ای وارد دفتر کارکنان اداره در ساعاتی از روز بھ بھانھ. ی کار را یافتند چاره
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کردند و  شدند و در فرصتی مناسب چفت پنجره را باز می مھاجرت در ھتل می
ی باز  ھای شب از پنجره در نیمھ. کشیدند کھ کارمندان متوجھ نشوند ه را میپرد

ُلدر اھل آلبانی کھ مبتکر آن کار . زدند شدند و تلفن می وارد دفتر می چند جوان ق
ورود بھ دفتر و مدت زمان تلفن زدن . بودند، انحصار آن را در دست گرفتند

ھا  آن. شد ھا تماس گرفتھ می با آن برای وارد شدن بھ دفتر اول باید. ھزینھ داشت
ای  خواست از تلفن استفاده کند ھزینھ نیز بر اساس کشور و مدتی کھ فرد می

باالخره شیر . کسی جرأت مخالفت نداشت. درآمد خوبی بود. کردند تعیین می
ھا نیز از  آن. ای پیدا شد و جریان را بھ مسئولین دفتر اطالع داد پاک خورده

ی  قضیھ. ھای دفتر را بستند و نان ھمھ را آجر کردند مام تلفنھمان روز صفر ت
در دویست متری ھتل در سر . تلفن با این اقدام پیشگیرانھ خاتمھ نیافت

اندیشی کردند  چند جوان خوش فکر چاره. ای بود ی تلفن سکھ راھی دو باجھ چھار
داشتند، ی پنج کرونی کھ سوراخی در حاشیھ  اشان چند سکھ و از طریق دوستان

را از سوراخ سکھ گذرانده بودند و بھ این نخ نازک و محکمی . تھیھ کردند
توانستند گاھی یک تا دو ساعت از تلفن استفاده کنند بدون این کھ پولی  ترتیب می

کردند و  آویزان شده بود داخل شکاف تلفن رھا می نخ سکھ را کھ از. بپردازند
کشیدند و  شد آن را باال می ن ثبت میی تلف پس از این کھ عدد پنج در حافظھ

ً داخل شکاف رھا می . ھا کارآیی داشت این روش خالقانھ تا مدت. کردند مجددا
 .ھا سر قفلی داشتند سکھ

ی اتفاقات  سیامک در مدتی کھ در ھتل اقامت داشت، از روی کنجکاوی ھمھ
ر ی او باعث شد کھ با بیشت برخورد صمیمی و دوستانھ. کرد را دنبال می

ھا بھ زمین فوتبال  عصرھا ھمراه آن. ھای تردست و ِزبل دوست شود جوان
گری در  روزھای اول تماشاچی بود، ولی بعد از چند روز و میانجی. رفت می

چند زد و خورد در زمین بازی باعث شد کھ او را بعنوان داور مورد اعتمادی 
ھا و  تلفظ نام او برای ایرانی. اش داشتند، انتخاب کنند ھا قبول کھ بیشتر ملیت
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ولی پناھجویانی کھ از دیگر کشورھا، بویژه اروپای شرقی و . ھا آسان بود عرب
” سیا”ابتدا . توانستند نام او را بدرستی تلفظ کنند آمریکای التین آمده بودند، نمی

یک ماه نگذشتھ . اِ لقب گرفت. آی. نامیده شد ولی بعد از مدتی بطور رسمی سی
انداخت و بھ انسان  سیامک پوست می. او نیز بھ جمع بازیکنان پیوست بود کھ

مبارز روشنفکر و چریکی کھ تا چند ماه قبل از آن بھ . شد دیگری تبدیل می
اندیشید، بھ پای  ای و جلسات کشدار سازمانی نمی چیزی جز کتاب و قیام توده

ی ھتل  ی اداره در کمیتھی پناھجویان ایرانی  ثابت تیم فوتبال و والیبال و نماینده
از خوشحالی در . ی سیامک بود آبجی در تمام مدت شاھد تغییر روحیھ. تبدیل شد

چشمان او بھ دنیای . شد سیامک کمتر در خانھ بند می. گنجید پوست خود نمی
ای در برابر دیدگان او گشوده شده بود کھ از سومالی  پنجره. دیگری باز شده بود

رقی و آمریکای التین و لبنان و فلسطین و عراق را در و نیجریھ تا اروپای ش
ی  عشق، انساندوستی و ذکاوت و روحیھ عدالتخواھی او توشھ. انداز داشت چشم

 .گلی نوشکفتھ بود. گذر او از برزخ و برھوت شکست و ناامیدی بود
ی مھاجرت سخاوتمندانھ بھ ھر پناھجو ماھی ھزار و ھشتصد کرون  اداره

ُھاب و پول تو جیبی میی ل بابت ھزینھ این مبلغ نھ تنھا برای . داد باس و ایاب و ذ
اش در آن شرایط پول قابل توجھی بود، بلکھ تعدادی از  سیامک و خانواده

ھای خود در کشورھای جنگ زده  پناھجویان بخشی از آن را برای خانواده
ُند سیامک با دور اندیشی. فرستادند می ھر ماه  آبجی، علیرغم مخالفت و غُرول

طولی نکشید کھ با راھنمایی پناھندگان . کرد انداز می ھزار کرون را پس
. بازار را نیز یاد گرفت کردند، آدرس شنبھ تری کھ در ھتل زندگی می قدیمی

روزھای شنبھ و یکشنبھ سری بھ آنجا، کھ پاتوق مھاجرین بود و بیشتر 
در آنجا ھر . نگ بودشنبھ بازار شھر فر. زد فروشندگان آن مھاجر بودند، می

بازی بچھ گرفتھ تا وسایل اتاق  از لباس و اسباب. شد جنس دست دومی پیدا می
ی آن  بودند افرادی کھ توان تھیھ. شد سفارش داد جنسی را ھم کھ نبود می. خواب
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ای بازاری نیمھ مرفھ بزرگ  آبجی کھ روزی روزگاری در خانواده. را داشتند
. ھایش را از آنجا بخرد ھای خود و بچھ تر لباسشده بود، حال مجبور بود بیش

کرد، ولی دیری  روزھای اول سیامک اعتراض می. خرید برای سیامک ھم می
 .ی ھمسرش شد نپائید کھ تن داد و تسلیم خواست و اراده

ی آن در  ھر لحظھ. سیامک ھرگز گذر خود از برزخ را فراموش نکرده بود
ی با آبجی بودن بھ جزیی از ھستی  لحظھھر . تار و پود وجودش حک شده بود

روزھای دشوار زندگی در کوه در کنار مبارزین کُرد . و وجودش تبدیل شده بود
بیاد داشت کھ آبجی چگونھ با گشاده رویی پا . عراقی را ھرگز از یاد نبرده بود

. بھ پای او و پیشمرگان کُرد عراقی سختی و خطرھا را تحمل کرد و دم نزد
کھ تا قبل از فرار از کشور ھرگز طعم گرسنگی و فقر را نچشیده  عروسی تازه

کرد و خوشحال بود کھ  بود، بیشتر روزھا را با نان و خرما و پنیر سد جوع می
روی  انگشتان پاھایش کھ بر اثر پیاده  و زخم  آبجی ھرگز از تاول. در کنار اوست

وز باقی بود، شکایت اش شده بودند و اثرش ھن ھای نامناسب؛ نصیب زیاد و کفش
ی سرنوشت خودش بود را  توانست آن زن را کھ آینھ سیامک چطور می. نکرد

بارھا تصمیم گرفتھ بود کھ در مقابل او زانو بزند و بپاس آن . از یاد برده باشد
خود را . وقت این کار را نکرد البتھ ھیچ. ھمھ فروتنی و شکیبایی از او تشکر کند

گرفت کھ باالخره روزی غرور خود  از خود قول میکرد و ھر بار  سرزنش می
 .را کنار بگذارد و این کار را بکند

ی او را کھ پذیرایی از دوست  توانست خواستھ چگونھ میسیامک  حال
اش؛ آن ھم برای مدتی کوتاه، بود رد کند؟ خوشحالی و شعف و نشاط  قدیمی

تو نھ چند روز، خواست کھ پرس از جان و دل می. آبجی نھایت آرزوی او بود
اش نیز نظر او را  البتھ مطمئن نبود کھ دختران. ھا زندگی کند بلکھ چند ماه با آن

 .وقت بسیار بود. ای نداشت ھا عجلھ برای پرسیدن نظر آن. داشتھ باشند
. موسیقی گوش دادند. گفتند و خندیدند. آن شب تا دیر وقت بیدار بودند
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او و . ناصر پای رفتن نداشت. دخاطرات ایران را برای ھم تعریف کردن
سیامک . برخالف ھمیشھ لب بھ مشروب نزد. ھای شب ماندند اش تا نیمھ دختران

 :با او شوخی کرد و گفت. دو سھ بار بھ او تعارف کرد کھ پاسخ منفی بود
 '' از حاال؟! ترسی ھا رو دم حجلھ کشتھ؟ خوب می طرف گربھ''

ای کھ پرستو در  در فاصلھ. جمع کردندبعد از شام پرستو و آبجی میز غذا را 
. آشپزخانھ تنھا بود، ناصر بردن چند بشقاب را بھانھ کرد و بھ آشپزخانھ رفت

ھا در سطل سبز  ی غذا ھا و ریختن تھ مانده پرستو سرگرم تمیز کردن بشقاب
قرار داده بود، رنگی بود کھ آبجی برای آن منظور در زیر میز ظرفشویی 

 :شد و گفتناصر بھ او نزدیک 

 ''. کنم بذار من این کارو می. تازه از راه رسیدی. برو بشین''
 ''. زارم تو ماشین چھار تیکھ ظرفھ، می. نھ چیزی نیست

 :پرستو این را گفت و اضافھ کرد
 ''. کنن ھا رو تفکیک می جا زبالھ چقدر خوبھ کھ این''

 :اش نظر او را تأیید کرد ناصر علیرغم میل
شب و روز ھم تو تلویزیون و رادیو و . ط زیست خیلی خوبھآره، برای محی''

کنن و بھ  حتی روزنامھ و مدرسھ و محیط کار راجع بھ اھمیت اون تبلیغ می
 ''. دن مردم آموزش می

 :یکی دو بار ضمن صحبت با آبجی گفتھ بود. کرد خودش خالف آن فکر می
محیط زیست رسن دوستدار  وقتی بھ کشور خودشون می. ھا گور پدر این''
ھای  فروشن و یا کشتی ولی وقتی بھ عراق و کشورھای دیگھ اسلحھ می. شن می

ً . کردن، فکر محیط زیست نیستن و نبودن نفتکشو تو خلیج فارس غرق می اصال
. ھای کشورھای ده ھا نصف جنگل ھمین. کھ اونجا محیط زیست نیست مثل این

غذ درست کنن و بھ جاش موز ھا دکور و کا رو از ریشھ زدن کھ با چوب آن یگھ
. کھ گل بکارن و با ھواپیما بیارن اروپا ھای دیگھ پرورش بدن و یا این و میوه
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کھ اونجا محیط زیست اھمیتی نداربھ دیکتاتورھای کشورھای آفریقایی  مثل این
 ''. کنن ھای اتمی خودشونو اونجا چال می دن و زبالھ رشوه می

ی خودش ھم  تدالل کھ ریشھ در افکار گذشتھآبجی کھ تیز بود و با این نوع اس
 :داشت؛ آشنا بود، با زیرکی جواب داده بود

ً موافق'' ام، ولی یادمون باشھ کھ اگر ما  آقا ناصر من با مضمون نظر شما کامال
تونیم دیگھ  جواب ھر کار ناپسندی رو با یھ عمل نادرست دیگھ بدیم، اونوقت نمی

 ''. شیم مثل اونا میچون ما ھم . یھ منتقد خوب باشیم
شد و فکر  ھروقت جوابی نداشت ساکت می. عادت داشت. ناصر ساکت شد

 . شد کمتر قانع می. کرد کھ پاسخ مناسبی پیدا کند می
ھای  پلکید و با ظرف ناصر در اطراف او می. پرستو بھ کار خود ادامھ داد

ک لحظھ در ی. آبجی با یک بغل ظرف بھ آشپزخانھ آمد. رفت روی میز ور می
ھا را  ظرف. ھا را بھ حال خود بگذارد، دیر شده بود تصمیم گرفت برگردد و آن

 :روی میز گذاشت و گفت
 ''. دم الزم نیست تو زحمت بکشی، خودم این کارو انجام می''

ناصر کمی دیگر . ھا از آشپزخانھ بیرون رفت ی ظرف ی آوردن بقیھ بھ بھانھ
 :بھ دریا زد و پرسید ھا کلنجار رفت و باالخره دل با ظرف

ی مارو ببینی؟ اللھ و الدن خیلی خوشحال  خوای با ما بیایی و خونھ نمی''
 ''. کنن تابی می بی. تنھا ھستن. از سر شب تا حاال چندبار از من پرسیدن. شن می

ی پاسخ  ای کھ ناصر وارد آشپزخانھ شد، خود را آماده پرستو از ھمان لحظھ
فرصت نداد کھ ناصر وقت آن را تعیین کند و . بوددادن بھ چنین پرسشی کرده 

 :جواب داد
ً خیلی دل! آره چرا کھ نھ'' تونیم با ھم  فردا یا پس فردا می. خواد بیام ام می اتفاقا

 ''. بریم
شک نداشت در صورت اصرار، . فایده بود ی بحث بی ادامھ. ناصر ساکت شد
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  .کرد پرستو قرارشان در ترکیھ را بھ او یادآوری می
موقع خداحافظی رو . ساعت دو صبح بود کھ ھمراه دو دخترش بھ خانھ رفتند

 :کرد بھ آبجی و با شوخی گفت
 ''. تا فردا ھوای این امانتی ما رو داشتھ باش''

 :بعد رو کرد بھ پرستو و گفت
ً، تا فردا خداحافظ''  ''. پس فعال

. ی او چسباندند ھایشان را بھ گونھ اللھ و الدن پرستو را بغل کردند و گونھ
پرستو تازه فھمید کھ گویا در سوئد رسم نیست کھ یکدیگر را ببوسند، بلکھ تنھا 

 .کنند کنند و خداحافظی می بغل می
. ای سیر و لخت داشتند قامتی کشیده و موھایی قھوه. ھر دو خوشگل بودند

ً زیبایی خود را از مادرشان بھ ارث برده بینی . اند پرستو حدس زد کھ حتما
 :با خود فکر کرد. شیده، چشمان میشی و پاھایی بلند و راست داشتندک

ً تو مدرسھ طرفدارھای زیادی دارن''  ''. حتما
در ھمان لحظھ یاد دخترش، قامت کشیده و موھای سیاه علی چون ھُرش بادی 

اش را بھ چھارچوب در تکیھ داد کھ بھتر  دست. گرم و تُند بھ مغزش ھجوم آورد
واکنش سریع او از چشمان . تنھا یک لحظھ بود. خود را حفظ کندبتواند تعادل 

اش را  آن را بھ خاطر سپرد کھ در فرصتی مناسب، علت. تیزبین آبجی دور نماند
  .از او بپرسد
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 ناصر

اللھ دو بار سعی کرد کھ پدرش را بھ . ی مسیر راه ساکت بود ناصر در ھمھ
مفھوم او مواجھ شد، سکوت را ھای کوتاه و نا حرف بیاورد؛ وقتی کھ با جواب

. بھ تجربھ آموختھ بود کھ در چنین مواقعی ساکت بودن بنفع اوست. ترجیح داد
دانست کھ ادامھ دادن ھمانا و عصبانی  اللھ می. ناصر دمق بود. ھوا پس بود

. کرد کشید و بھ ھمھ توھین می شد، داد می ھر وقت عصبانی می. شدن پدر، ھمان
ناصر ابتدا بھ اتاق خواب رفت و لباس عوض کرد و سپس بھ خانھ کھ رسیدند، 

کمد زیر ظرفشویی را باز کرد و بھ کشویی کھ ظرف . سری بھ آشپزخانھ زد
تا آن روز ھرگز بھ آن توجھی نکرده . آشغال روی آن قرار داشت نگاھی کرد

قھوه ای، . ھای مختلف آنجا بودند و اندازه  سھ سطل با رنگ. خوشحال شد. بود
 :با خود فکر کرد. تری و سبزخاکس

 ''. ھا را تفکیک کنیم از فردا باید ُزبالھ''
 :زیر لب زمزمھ کرد

 ''. یادم باشد بھ اللھ و الدن ھم گوشزد کنم. تفکیک زبالھ بمنظور بازیافت''
ی پالستیکی آورد و ھر یک را در  بھ طرف کمد آشپزخانھ رفت و سھ کیسھ

 :با خود گفت. ھا گذاشت یکی از سطل
ای  قوطی و بطری نوشابھ و قھوهبرای  خاکستری. سبز برای غذاھای اضافھ''

 ''. بازیافت. عالیھ. ھا ی زبالھ برای بقیھ
از آن واژه . ی بازیافت را پرستو معادل ریسایکل استفاده کرده بود واژه
ً مرتب بود. نگاھی بھ آشپزخانھ انداخت. اش آمده بود، جدید بود خوش دو . تقریبا

. ماشین ظرفشویی خالی بود. د کھ حسابی ھمھ جا را تمیز کرده بودروز بو
با . ھای چرک ھم خالی بود سبد لباس. ھا بودند ھا شستھ و در قفسھ ی ظرف ھمھ

ھای  ھزار نصیحت و تشر و امر کردن دخترھا را متقاعد کرده بود کھ لباس
بعد در خشک روز قبل ھمھ را شستھ بود و . کثیف خود را در سبد لباس بگذارند
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اللھ و الدن بھ مناسبت ایام کریسمس و . سبد خالی بود. کن، خشک کرده بود
بنابراین مشکل چندانی . سال نو تعطیل بودند و ده روز دیگر نیز خانھ بودند

ھا حرف زده بود و شرایط جدید را  صبح قبل از رفتن بھ فرودگاه کلی با آن. نبود
ھای خود را  ھا قول گرفتھ بود کھ اتاق ناز ھردو آ. برایشان توضیح داده بود

ً ھمھ چیز آرام بود. مرتب کنند و در کار خانھ بھ او و پرستو کمک کنند بھ . فعال
اش از ایران آورده  فرش ایرانی کھ پدر و مادر ھمسر سابق. اتاق نشیمن رفت

ھا،  ای و میز مقابل آن ھای چرم قھوه مبل. بودند، ھنوز تمیز و خوش رنگ بود
ای روزی را کھ با زری،  برای لحظھ. ی خود را داشتند و روی اولیھ رنگ

مبل اروپا تنھا . اش بھ نمایشگاه مبل اروپا رفتھ بودند را بیاد آورد ھمسر سابق
نمایشگاه مبلی بود کھ بھ مھاجرینی کھ کار ثابت نداشتند، جنس قسطی 

بود و  اش آن بود کھ ھمسر پسر صاحب نمایشگاه ایرانی علت. فروخت می
ھا برای نسیھ فروختن کار ثابت و یا  بیشتر فروشگاه. ھا را دوست داشت ایرانی

آن روز در مبل اروپا حسابی عصبانی شد و در . کردند ضامن معتبر طلب می
یک ساعت در مورد . ی زن فروشگاه زری را تحقیر کرد   حضور فروشنده

ه دوست داشت، ولی ناصر رنگ سیا. انتخاب رنگ مبل با ھم بحث کرده بودند
ھا  ای با رنگ اتاق و پرده او معتقد بود کھ قھوه. خواست ای می زری رنگ قھوه

ً باید رنگ  زری قبول نمی. بیشتر ھمخوانی دارد کرد و اصرار داشت کھ حتما
ناصر عصبانی شد و در حضور زن فروشنده توھین کرد . رنگ باشد ای کم قھوه

 :و گفت
خوای بھ من  دونی، می رق سیاه و سفیدو نمیفھمی؟ ف تو از رنگ چی می''

 '' دکوراسیون یاد بدی؟
آن روز زری خیلی ناراحت شد و دست دخترھایش را گرفت کھ مغازه را 

 :زن فروشنده جلوی او را گرفت و با خوشرویی گفت. ترک کند
ما ھر روز چند بار با این مسألھ . کنی تو اولین زنی نیستی کھ این کارو می''
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 –اصطالحی سوئدی . خونسرد باش –یخ تو شکم داشتھ باش . شیم یروبرو م
 ''. کنم اش می ی من راضی بذار بھ عھده

ھا را بھ قسمت دیگر مغازه برد و حدود یک ربع چند دست  خانم فروشنده آن
بعد با . اش نیامد ناصر از ھیچ کدام خوش. ھا نشان داد ای بھ آن ھای پارچھ مبل

ھای چرم آورد و در حالی کھ در  را بھ طرف بخش مبلھا  احتیاط دو باره آن
ھا و سمت  ھا و پنجره رنگ اتاق و پردهمورد رفت از او در  کنار ناصر راه می

 :بعد از شنیدن توضیحات ناصر، با احتیاط گفت. تابش نور آفتاب پرسید
ولی با توجھ بھ . رنگ سیاه البتھ خیلی قشنگ و کالسیکھ، انتخاب خیلی خوبیھ''

ھا، اتاق نشمین زمستون خیلی تاریک  سمت تابش نور و رنگ دیوار و پرده
. ای روشن بیشتر با رنگ اتاق نشیمن شما ھمخوانی داره ِکرم و یا قھوه. شھ می

 ''. البتھ تصمیم با شماست
ھا  وقتی بھ مبل. زن فروشنده از او تعریف کرده بود. ناصر یخ اش آب شد

 :رسیدند رو کرد بھ زری و گفت
زمستون اتاق نشیمن . ای روشن بیشتر بھ اتاق میاد کنم کھ قھوه من ھم فکر می''

 ''. شھ تاریک می
اش با نگاه زن فروشنده  در ھمان لحظھ نگاه. اش کرد و جوابی نداد زری نگاه

 . زن فروشنده با لبخند چشمکی بھ او زد. گره خورد
. وسایل باشد حال دیگر زری نبود و قرار بود زن دیگری اختیاردار آن

بھ حمام رفت و . ای و تلویزیون را دستمال کشید دستمالی برداشت و میز شیشھ
ھا را با  کرد و ھم گلدان آب پاش کوچکی را کھ از آن ھم بعنوان آفتابھ استفاده می

ً بزرگ را . داد، پُر از آب کرد و بھ اتاق نشیمن برگشت آن آب می سھ گلدان نسبتا
ھای سبز و پُرپُشت آن از  و دیگری پیچکی کھ برگکھ یکی نخل زینتی بود 

اطراف گلدان آویزان بودند را از آب سیراب کرد و بعد بھ طرف پنجره رفت و 
ای داشت، آب  ھای سرخ تیره گلدان سوم را کھ مخصوص کریسمس بود و برگ
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اشان پناه برده  اللھ و الدن بھ اتاق. تاب بود بی. خواب از سرش پریده بود. داد
. ھوا پس بود. کشیدند بو می. دانستند رفتار و ُخلق و خوی پدر را می. ندبود

بھ . طوری بنفع ھمھ بود این. ترجیح داده بودند کھ او را بھ حال خود رھا کنند
روز قبل . تخت خواب دو نفره مرتب و  دست نخورده بود. اتاق خواب رفت

بتواند پرستو را متقاعد کند ھا را عوض کرده بود با این امید کھ شاید  ی مالفھ ھمھ
نگاھی بھ تختخواب انداخت و زیر لب بیت زیر را . کھ ھمراه او بھ خانھ بیاید

 : زمزمھ کرد
 یوسف گم گشتھ باز آید بھ کنعان غم مخور ''

 ''. ی احزان شود روزی گلستان، غم مخور کلبھ
  اگرچھ صبح قبل از رفتن بھ فرودگاه حمام کرده بود، ولی از کمد لباس

از حمام کھ بیرون آمد، کتری برقی را کھ تا . برداشت و بھ طرف حمام راه افتاد
اش بھ بطری ودکایی افتاد کھ  در کمد آشپزخانھ چشم. نیمھ آب داشت روشن کرد

ساعت . راند آن شب تاکسی می. بازش نکرده بود. بود” خریده”چند شب پیش 
ر مرکز شھر بھ تورش دوازده بود کھ دو مسافر از اھالی اروپای شرقی د

پارکینگ بزرگی در . شناخت آدرسی را کھ بھ او نشان دادند، می. خوردند
ً رانندگانی کھ از اروپای شرقی بھ . بود) ٢٠(ی ھیسینگن  منطقھ جایی کھ معموال

کردند و ھمانجا  ھای خود را در آنجا پارک می آوردند، کامیون گوتنبرگ بار می
با . اشان بود و ھم بازار داد و ستد محل خوابپارکنیگ ھم . خوابیدند ھم می

زدند و از رانندگان  ھای کم سن و سال در آنجا پرسھ می تاریک شدن ھوا جوان
ھا نیز در مورد  شایعات قوی، کھ حتی روزنامھ. خریدند ھا مشروب می کامیون

ھا نوشتھ بودند، وجود داشت، کھ دختران زیر ھیجده سال برای گرفتن یک یا  آن
بطری ودکا یا ویسکی با رانندگان کامیون در اتاقک پشت راننده ھمبستر دو 
ھا و  ناصر از این موضوع خیلی عصبانی بود و مرتب بھ آن راننده. شوند می

 :گفت ی مالیات بد و بیراه می مسئولین شھرداری و اداره
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کشن،  بی پدر مادرھا خودشون پول مالیات مردمو میلیون؛ میلیون باال می''
تازه . بندن ھای الکلی می اونوقت بجاش دویست در صد مالیات رو نوشیدنی

اش  شھ؟ نتیجھ فکر کردی چی می. انحصار الکل را ھم خودشون قبضھ کردن
رن بخاطر یھ بطری ودکا خودشونو  دخترای پونزده شونزده سالھ می. آینھ دیگھ

ُ  میندازن زیر ِلنگ  ''. ومدهھای یھ شوفر نره غول کھ از اروپای شرقی ا
کھ مستقیم از  بجای این. آن شب وقتی متوجھ شد کھ دو مسافر شوفر کامیو اند

ی  روی پُل بھ طرف پارکنیگ براند، راه اش را کج کرد و بھ طرف خانھ
تر بود، رفت و بعد بھ  سیامک و از آنجا از روی پُل دیگری کھ دو کیلومتر پایین

ً دو ب. سمت پارکینگ راند رابر شد، وقتی بھ پارکینگ رسید رو طول مسیر تقریبا
ً نیمھ مست بودند،  برگرداند و با انگلیسی دست و پا شکستھ بھ دو مسافر کھ تقریبا

 :گفت
 ''. دویست و پنجاه''

تر بود با تعجب  آن یکی کھ جوان. دو مسافر نگاھی بھ ھم کردند و خندیدند
 :پرسید

 ''دویست و پنجاه؟''
پنجاه و دستگاه کیلومتر شمار تاکسی را بھ ناصر جواب داد بلھ دویست و 

تر دست در جیب کرد و صد کرون بیرون آورد و بھ  مرد مسن. طرف او گرداند
 :ناصر با حالتی جدی گفت. طرف او دراز کرد

 ''. دویست و پنجاه (٢١. (غیر ممکنھ. نھ، نھ''
مرد جوان خندید و سعی کرد کھ با حرکت سر ودست بھ ناصر بفھماند کھ 

ناصر ھم کوتاه نیامد و با دست بھ او فھماند کھ من ھم شوفر . راننده است و فقیر
تر با تعجب  مرد مسن. ھستم و زن ندارم و دو تا بچھ دارم ساعت دوازده شبھ

چرا زن نداری؟ . پرسید، زن نداری این ھمھ دختر خوشگل و بلوند این جا ھست
 :ترسید ادامھ داد یی بحث نداشت و در ضمن کمی ھم م ناصر کھ حوصلھ
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 ''. دویست و پنجاه کرون. نھ، ممکن نیست''
ای کرد و با دست بھ ناصر اشاره کرد کھ صبر کند، اآلن  تر خنده مرد مسن

پس از چند لحظھ . از تاکسی پیاده شد و بھ طرف کامیون راه افتاد. گردد برمی
. راز کردای پیچیده بود بھ طرف او د برگشت و بطری را کھ در ورق روزنامھ

 :ناصر ورق روزنامھ را کنار زد و گفت
 ''. نو ودکا، مانی''

استارت زد و در حالی کھ . بطری را در داشبورت گذاشت. ای نداشت چاره
زده  ی فلک نثار دو راننده ،''ھای بچھ باز پدر سگ''زیر لب کلمات رکیکی مانند 

راننده برای کرایھ چانھ در مدتی کھ با دو . کرد، دنده عوض کرد و راه افتاد می
زد؛ با پا آرام راکت بیس بالی را کھ در کنار صندلی خود پنھان کرده بود،  می

تاکسی راندن در شب . جلو کشید کھ در صورت نیاز از آن استفاده کند
بارھا اتفاق افتاده بود کھ . ھای تعطیل خالی از خطر نبود بخصوص شب

کرایھ نپرداختھ بودند، بلکھ راننده را ھم ھای شب نھ تنھا  ھای مست در نیمھ جوان
داشبورت را باز . اش را خالی کرده بودند بھ قصد کشت کتک زده و صندوق
قیمت آن در فروشگاه . ابسولوت سوئدی بود. کرد و نگاھی بھ بطری ودکا کرد
 .دولتی دویست و پنجاه کرون بود

ھی کھ مھمان گا. کشید اغلب سیامک جور او را می. خرید بندرت مشروب می
 .برد خرید و با خود می او بود یک بطر شراب می

ساعت از چھار گذشتھ بود . بطری ودکا را باز کرد و شروع بھ نوشیدن کرد
کھ تلو تلو خوران بھ طرف اتاق خواب رفت و در حالی کھ زیر لب زمزمھ 

ی  خود را با شکم روی تخت خواب دو نفره'' کریسمس مبارک پرستو: ''کرد می
 .د و خالی ولو کردسر

یکی . ھایی را کھ برای عید کریسمس خریده بود، زیر تخت گذاشتھ بود ھدیھ
برای اللھ، یکی برای الدن، سھ جعبھ برای آبجی و دو دخترش و دو جعبھ ھم 
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ھا را در صندوق عقب ماشین  صبح آن روز قصد داشت ھدیھ. برای پرستو
ولی بعد پشیمان . ھا بدھد و بچھ ی آبجی و سیامک بھ پرستو بگذارد کھ در خانھ

ً شب عید کریسمس بھ یکدیگر ھدیھ می. شد بھ ھمین . دھند در سوئد معموال
بعد از مرگ ھمسرش، اولین سالی . خاطر ترجیح داد کھ تا روز بعد صبر کند

ھای  سال. بود کھ اجازه داده بود خانھ را بھ مناسبت عید کریسمس چراغانی کنند
بھانھ اش ھم مرگ ھمسرش . داد لھ و الدن، اجازه نمیقبل علیرغم اصرار ال

البتھ قبل از آن نیز ھر سال در روزھای قبل از فرا رسیدن کریسمس چندین . بود
زری معتقد بود کھ بخاطر . بار با زری در آن مورد بحث و مشاجره کرده بود

ند و کن ھا در سوئد زندگی می بنظر او بچھ. ھا باید کریسمس را جشن بگیرند بچھ
ھیچ اشکالی ندارد کھ ھم . ھای سوئد را یاد بگیرند باید آداب و فرھنگ و سنت

زری معتقد . عید نوروز را جشن بگیرند و اھمیت آن را بدانند و ھم کریسمس را
. ھا بشود روند و این موضوع نباید موجب تحقیر آن ھا مدرسھ می بود کھ بچھ

اند و باید آداب و سنن فرھنگی  ھا ایرانی کرد کھ بچھ ناصر خالف او فکر می
 .کشورشان را یاد بگیرند

کنند و بھ  اشان را فراموش می ھا کشور آب و اجدادی اگر غفلت کنیم، بچھ''
 ''. شن کھ نھ سوئدی اند و نھ ایرانی ای تبدیل می ھای بی ریشھ آدم

ھا  ھای مثبت ھر دو فرھنگ را در آن توانند جنبھ زری اصرار داشت کھ می
او ھر بار از مھاجرین اھل ترکیھ و یا بعضی از کشورھای عربی . کنند تقویت

آورد کھ نتوانستھ بودند جای پای محکم و با ثباتی  ھای منفی مثال می بعنوان نمونھ
ھا، بطور سنتی یا راننده  ی سوئد باز کنند و ھنوز بعد از گذشت سال در جامعھ

ھا باید با فرھنگ  تقد بود کھ بچھاو مع. دار و رستورانچی تاکسی اند و یا مغازه
ی  سوئد آشنا شوند و بھ آن خو بگیرند کھ در آینده بتوانند در جامعھ مثل بقیھ

ولی . ی ناصر پُر زور بود ھای اول سنبھ سال. شھروندان کار و زندگی کنند
ھر سال ھم کریسمس و ھم . ھا نشد تر شدند، دیگر حریف آن دخترھا کھ بزرگ
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پس از مرگ . دادند گرفتند و ھدیھ بھ یکدیگر می می عید نوروز را جشن
ً  ھمسرش سھ سال موفق شد بچھ ھا را از آن کار منع کند، ولی آن سال اصال

نھ تنھا مخالفتی نکرد، بلکھ خودش بھ انباری کوچکی کھ . چنین احساسی نداشت
ھای مخصوص عید کریسمس را  در زیرزمین ساختمان داشتند رفت و المپ

شمع و گل . ز کرد و حتی چند المپ را کھ سوختھ بودند، عوض کردآورد و تمی
چند روز قبل . اللھ و الدن خیلی خوشحال شدند. مخصوص کریسمس ھم خرید
ای از بابا  ھا پرسید کھ برای کریسمس چھ ھدیھ از فرارسیدن کریسمس از آن

الی ھا آرزوی خود را روی تکھ کاغذی نوشتند و در با آن. کنند نوئل آرزو می
ھا  ھا بیاید و آرزوی آن تخت خود گذاشتند با این امید کھ بابا نوئل شب بھ اتاق آن

روز بعد بھ فروشگاه . دن ِگم بوی آرزو کرده بوداللھ تلفن ھمراه و ال. را بخواند
بفکر افتاد کھ برای در آنجا بود کھ . فتھ بود و ھدیھ ھا را خریده بودراون اوف 

دو ساعت در آن فروشگاه پرسھ زد تا . ھم ھدیھ بخردھا  پرستو و آبجی و بچھ
باالخره یک سرویس کامل کھ شامل سشوار و یک خودتراش موھای زائد پا، 

برای آبجی و دخترھایش نیز . ھا پیدا کرد و برای پرستو خرید ی خانم ویژه
. کلی خرج روی دست خودش گذاشت، ولی خوشحال بود. ای خرید ھرکدام ھدیھ

  .چنین گشاده دستی از چشم تیزبین پرستو پنھان نخواھد ماند مطمئن بود کھ
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 سارا و َحنا 

سیامک . با رفتن ناصر و دخترھا سکوت بر آپارتمان چھار اتاقھ حکمفرما شد
ھا و  ی ظرف کھ حسابی خستھ بود، پیشنھاد کرد کھ جمع و جور کردن بقیھ

 :آبجی طبق معمول مخالف بود. نظافت را بھ فردا موکول کنند
نگران . دیم ما ترتیب ھمھ چیزو می. شما تنبل خان تشریف ببرید و بخوابید''

 ''. فردا کریسمسھ، خانھ باید تمیز باشھ. نباشید
باالخره بی سر و صدا با گفتن یک . سیامک کمی کمک کرد، ولی تاب نیاورد

شب بخیر بھ اتاق خواب پناه برد و چند دقیقھ نگذشتھ بود کھ صدای ُخر و 
 .ش بلند شدا پُف

آبجی از چند روز قبل وسایل . َحنا و سارا یک ساعتی بود کھ خوابیده بودند
ھا چند روز وقت او  راضی کردن آن. َحنا را بھ اتاق خواھرش منتقل کرده بود

ای کھ با یکدیگر داشتند،  ی خوب و صمیمانھ دو خواھر علیرغم رابطھ. را گرفت
ر اتاق خواھرش بخوابد و سارا رضایت نھ َحنا حاضر بود د. دادند رضایت نمی

بعد از کلی بحث و دخالت سیامک باالخره . اش را با َحنا تقسیم کند داد کھ اتاق می
 :سارا کھ مثل آبجی حاضر جواب بود، چند بار بھ مادرش گفت. رضایت دادند

 '' خوابھ؟ خالھ پرستو دوست توھھ، چرا تو اتاق تو نمی''
 ''نیم؟مادرجون بابا رو چیکار ک''
 ''. بابا بره تو ھال بخوابھ''
 ''. خوابھ ھا زود می تازه شب. شھ، صبح زود باید بیدار شھ و بره سرکار نمی''
 ''. اش کنید مشکل خودتونھ، خودتون ھم حل. بھ من مربوط نیست''

با زحمت خود را کنترل کرد و صدایش را بلند . آبجی دو بار عصبانی شد
ی چپ بیفتند،  دانست کھ اگر بھ دنده می. شناخت میدخترھایش را خوب . نکرد

باالخره با دخالت سیامک مسئلھ حل . ھا غیر ممکن خواھد شد راضی کردن آن
ھا جزیی از وظایف و  بر اساس قراردادی نانوشتھ بار اصلی تربیت بچھ. شد



 467 

ھر وقت سیامک دخالت . دانستند دخترھا نیز این را می. بود ھای آبجی مسئولیت
ای ندارند و باید بھ حرف مادرشان گردن  رد، معنایش این بود کھ چارهک می

آبجی با . آن روز ھم سیامک بود کھ سر میز شام حرف آخر را زد. بگذارند
 :خوشرویی رو بھ َحنا کرد و گفت

ھا را بھ اتاق سارا  اتو جمع کن کھ شب آن فردا کھ از مدرسھ اومدی وسائل''
 ''. باشھ دخترم. ببریم

 :مخالفت کرد و گفت سارا
 ''!من کھ گفتم نھ''

 :آبجی با تحکم جواب او را داد
ً راجع بھ این موضوع حرف زدیم''  ''!اوکھ. بسھ دیگھ. قبال

 :َحنا با اعتراض گفت
 ''. گیرم من تصمیم می. اتاق منھ. مگھ اتاق توه''
 ''. ھمین کھ گفتم''
 ''. رم من کھ نمی''

 :سیامک دخالت کرد و گفت
فردا . چند روز باید راجع بھ این موضوع بحث کنید؟ بسھ دیگھ. دیگھ کافیھ''

چشم بھم بزنید پرستو میره . کشھ زیاد طول نمی! اوکھ. کنی تو جمع می وسائل
 ''. ی ناصر خونھ

ھایش را جمع کرده بود و سرش را  سارا با ناراحتی و غُرولند در حالی کھ لب
 :پدر را تکرار کردی آخر  داد، جملھ بھ چپ و راست حرکت می

 ''. ی ناصر چشم بھم بزنید، میره خونھ''
 ''. گیرید ی خوب می بھ خاطر این ھمکاریتون یھ جایزه. غذا بخور ادا در نیار''

. توانست باشد ی خوب برای َحنا و سارا چیزی بھ جز کامپیوتر نمی یک جایزه
نگاھی آمیختھ بھ لبخندی از . خواستند زدند و کامپیوتر می ھا بود کھ غُر می مدت
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دھی  آبجی کھ مخالف این باج. روی شیطنت بھ یکدیگر کردند و ساکت شدند
 :سیامک بود، دخالت کرد و گفت

شما ھر دوتون دخترای خوبی ھستین و . البتھ بخاطر این کار نیست''
 ''. گیرین خونید، بھ این خاطر جایزه می درسھاتونو خوب می

توانست پنھان کند، در حالی کھ چشمانش ھم  ا نمیَحنا کھ خوشحالی خود ر
 :خندیدند پرسید

 '' خری؟ کی می''
 :سیامک جواب داد

 ''. خرم چیو کی می''
  ''.اونو دیگھ، جایزه رو، کامپیوترو''
 ''. حاال کی گفتھ من می خوام کامپیوتر بخرم''

 :سارا دخالت کرد و گفت
 (٢٢''. (ی خوب یعنی داتا جایزه''

اش گذاشت و بار دیگر صدای  اش را پشت لب خنده انگشت دست راستبعد با 
 :پدر را تقلید کرد

 ''. کشھ زیاد طول نمی. ھمین کھ گفتم''
ھر . سارا متخصص شکلک درآوردن و تقلید صدای دیگران بود. ھمھ خندیدند

کرد و  ھای پدر و مادر را تقلید می وقت سرحال بود با استادی حالت چھره و گفتھ
و با .'' زد اش را می جیش''خندید کھ بقول خودش  َحنا آنقدر می. خنداند را میھمھ 

 .خواست کھ بار دیگر حرف زدن پدر را تقلید کند التماس از سارا می
 :سیامک مکثی کرد و گفت

ریم و  نو با ھم می حراج روزھای بین تعطیالت کریسمس و تعطیالت سال''
کنید و بعدش ھم روزی یک ساعت، نھ  دعوا نمی. ولی یک شرط داره. خریم می

 ''. اول درس بعد کامپیوتر. بیشتر
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  .قول پدر فعالً کافی بود. سارا و َحنا لب باز نکردند
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 ی آبجی خانھ

ی پنجم ساختمانی شش طبقھ در  ی سیامک و آبجی در طبقھ آپارتمان چھار اتاقھ
ساختمان بود کھ از میدانی در جلو . یکی از مناطق مرکزی شھر واقع شده بود

اطراف . میدان در طول روز شلوغ بود. شد آن بعنوان پارکینگ استفاده می
ھا فروشگاه مواد غذایی،  میدان چند ساختمان شش طبقھ بود کھ بیشتر آن

خیابانی وسیع کھ مسیر . رستوران و درمانگاه، بوتیک لباس و سالن ورزشی بود
اتاق َحنا . کرد ان را از دریا جدا میحرکت قطار شھری و وسایل نقلیھ بود، مید

شد و نمایی زیبا از  ی آن رو بھ میدان باز می در کنار سالن پذیرایی بود کھ پنجره
ً اتاق َحنا را برای پرستو در نظر . دریا را در چشم انداز داشت آبجی مخصوصا

توانستند در آن  تر می اتاق سارا بزرگتر بود و دو خواھر راحت. گرفتھ بود
ھای  کھ اتاق نشیمن و آشپزخانھ را مرتب کردند، آبجی ھدیھ بعد از این. ابندبخو

عید کریسمس را از اتاق خواب آورد و در زیر کاجی کھ بھ ھمین مناسبت 
ھای کاج را خاموش کرد و بھ پرستو شب  چراغانی کرده بود گذاشت، چراغ

 :بخیر گفت او را بوسید و اضافھ کرد
حاال برو . کھ دنیایی رو بھ من دادند مثل این. اینجاییام کھ تو  خیلی خوشحال''

 ''. شھ از فردا زندگی جدید تو شروع می. بخواب
ھر دو خستھ و بی رمق بھ قصد . ی او حرفی نزد پرستو بجز پاسخ بوسھ
پرستو بھ اتاق َحنا کھ حاال اقامتگاه موقت او بود، . خوابیدن از ھم جدا شدند

وسائل اتاق و پوسترھایی کھ بھ در و دیوار اتاق . اتاق جمع و جوری بود. رفت
ای  زد کھ اتاق او نیست و صاحب واقعی آن دختر بچھ چسبانده شده بود، فریاد می

پوسترھای . است کھ برای گام نھادن بھ دوران نوجوانی خیز برداشتھ است
بزرگ گروه اسپایس گرلز و مایکل جکسون ھر یک بخشی از دیوار اتاق را 

ضبط صوت کوچکی ھمراه با چند سی دی و نوار روی میز . بودند پوشانده
آبجی تختخواب َحنا را با دقت . اتاق تمیز و دستمال کشیده بود. کنار تخت بود
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. مرتب کرده بود و یک لحاف و دو پتو برای پرستو روی تخت گذاشتھ بود
و پرستو چمدان را باز کرد و لباس خواب برداشت و لباس عوض کرد و آرام 

ی خود در آینھ خیره شد  بھ چھره. پاورچین برای مسواک زدن بھ دستشویی رفت
 :و گفت

 ''. بھ سوئد خوش اومدی. شھ از فردا زندگی جدید تو شروع می''
آرام و بی صدا بھ اتاق خواب برگشت در را بست، چراغ را خاموش کرد و 

خستگی شدید، باوجود ! سعی کرد بخوابد، ولی کو خواب. روی تخت دراز کشید
فایده نداشت، خواب از سرش پریده . چند بار غلت زد. خواب از او گریزان بود

با خود گفت، تا صبح . ساعت چھار صبح بود. اش نگاه کرد بھ ساعت مچی. بود
نھ تشویش داشت و نھ . بیست و سھ ساعت بود کھ نخوابیده بود. چیزی نمانده
تغییر آب و ھوا بود؟ چھ چیز در  توانست بخوابد؟ آیا چرا نمی. ناراحت بود

گذشت کھ خواب را از او ربوده بود؟ بلند شد و کرکره  ضمیر ناخودآگاه او می
میدان . ی بیرون نشده بود ی منظره تا آن لحظھ متوجھ. پنجره را کمی باال کشید

ُرق اتومبیل ھا در زیر تلی  تعدادی از آن. ھای پارک شده بود جلوی ساختمان در ق
در . ھا را حرکت نداده بود گویا چند روز بود کسی آن. نھان شده بودنداز برف پ

کشتی بزرگ مسافربری در کنار . شد آن سوی خیابان سطح دریا دیده می
ای و  دریغ از کورسوی ستاره. آسمان سیاه و ظلمانی بود. لنگرگاه پھلو گرفتھ بود

آن پناه آورده ھیچ چیز بجز شب در آسمان شھری کھ بھ . پرتویی از نور ماه
ً چیزھایی در باره. بود، ندید ھای سوئد شنیده بود، ولی  ی سیاھی و بلندی شب قبال

ای  در فاصلھ. بندر روشن بود. آن شب اولین بار بود کھ از نزدیک شاھد آن بود
آن ی نقلیھ را روی                          دورتر پُل بلندی را دید کھ براحتی توانست حرکت چند وسیلھ

ھای بندر و عبور وسایل نقلیھ و کشتی غول  از تاریکی شب، نور چراغ. ببیند
. آنجا را با آتن مقایسھ نکرد. اش آمد پیکری کھ در لنگرگاه پھلو گرفتھ بود، خوش

روی تخت . اش باشد از آن شب بھ بعد قرار بود گوتنبرگ شھر او و محل زندگی
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را مشغول کرد کھ خوابی شیرین او  دراز کشید و با رؤیای دیدار با دخترش خود
 .را در ربود

ساعت از یازده گذشتھ بود کھ با صدای موزیکی کھ از اتاق مجاور بگوش 
لحاف را کھ روکش خوش رنگ گلداری داشت، کنار زد و . رسید، بیدار شد می

ی کرکره را چرخاند  دست دراز کرد و میلھ. اتاق تاریک بود. روی تخت نشست
ھوا روشن و برخالف روز قبل آفتابی . اتاق را روشن کند کھ روشنایی روز

بندر و دریا برخالف شب قبل تاریک . رمق و زرد بود بود، اگر چھ خورشید بی
ً آدم: ''با خود فکر کرد. کشتی بندر را ترک کرده بود. نبودند ھای زیادی را  حتما

مردم در میدان . دانست نمیبھ کجا؟ ''. با خود برده کھ حاال سرگرم تفریح اند
صدای مرغان ماھیخوار کھ در اطراف . مقابل ساختمان در رفت و آمد بودند

ھا در ستیز با یکدیگر  ھا ھم مثل آدم پرنده. رسید کردند، بگوش می بندر پرواز می
. نشست ای بھ زمین می ھا بھ امید یافتن طعمھ یکی از آن تا. برای سد جوع بودند

چند کالغ . شدند کردند و در کنارش سبز می قیب میبالفاصلھ بقیھ نیز او را تع
زدند و در کمین بودند کھ شاید بتوانند طعمھ  ھا جست می سیاه نیز در اطراف آن

ویترین . ھمھ جا سفید بود. سطح سکوی بندر را برف پوشانده بود. را بربایند
ھای کریسمس  رنگ سرخ گل. ھا بھ مناسبت عید کریسمس تزئین شده بود مغازه

ھای مصنوعی پشت ویترین  ھای رنگارنگ و سفیدی برف و کاغذ رنگی
ھمھ چیز حال و ھوای . در آمیختھ بود  ھا با رنگ زرد روشنایی خیابان مغازه

. گویی شھر و میدانچھ را بھ احترام ورود او چراغانی کرده بودند. عید داشت
کیف دستی  اش را از ی کوچک دستی بھ موھایش کشید و خم شد بُرس سر و آینھ

خودش . اش پاک شده بود آرایش روز قبل. موھایش را شانھ کرد. بیرون کشید
در اتاق نشیمن جنب و جوشی . لباس عوض کرد و از اتاق بیرون رفت. بود

 .آبجی در حال چیدن میز بود. درجریان بود
 !'' باید خیلی زود از خواب بیدار شده باشد''
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آبجی در حالی کھ یک ظرف . برقی بود چند قابلمھ و دو ماھیتابھ روی اجاق
 :شیرینی در دست داشت وارد اتاق نشیمن شد و با خوشرویی گفت

اتو بشور کھ  ظھر بخیر خانم خوشگلھ، خوب خوابیدی؟ برو دست و صورت''
 ''. رسھ اآلن آقات از راه می

 '' مگھ قراره امروز ھم بیاد؟''
 !'' داره رمیچی فکر کردی، مگھ بھ این راحتی دست از سرت ب''

 :ھای او نزدیک کرد و گفت خندید سرش را بھ گوش بعد در حالی کھ می
 ''. اش نرسھ، ول کن نیست تا بھ مراد دل. چی فکر کردی، سھ ماھھ ھالکتھ''

 :پرستو با تشر با دست آرام بھ پھلوی او زد و گفت
ت برو بھ کارھا. اش بھ فکر این چیزھا ھستی خفھ خون بگیر عفریتھ، ھمھ''

 ''. برس
 :آبجی دوباره با شوخی گفت

اش راه  خودت گفتی کھ آب از لب و لوچھ. گم زنی، مگھ دروغ می چرا می''
 !'' افتاده

 :اش را عوض کرد و ادامھ داد بعد بالفاصلھ لحن
مثل ) ٢٣. (گن یول آفتون بھش می. امشب شب عید کریسمسھ. شوخی کردم''

نوع   کنن کھ ھمھ ی رنگینی پھن می سفرهھا امشب  سوئدی. شب سال نو خودمونھ
ی سیب زمینی و  از ژامبون خوک، شیربرنج و پوره. خوردنی توش ھست

ھای خشک مثل گردو و بادام و  گوشت قل قلی گرفتھ تا نون خشک و پنیر و میوه
خورن  شن و آنقدر می ی فامیل دور ھم جمع می بعدش ھم ھمھ. کشمش و شیرینی

ما ھم . دن امشب ھمھ بھ ھم ھدیھ می. شن ارستان مینوشن کھ راھی بیم و می
ھا، البتھ از تو چھ پنھون، کمی ھم بخاطر دل خودمون، امشب جشن  بخاطر بچھ

آخھ ناسالمتی ما ھم عضوی از این جامعھ ھستیم و داریم توش کار و . گیریم می
. ماش بودی خیال آوردیم و بی ھای اول بھ روی خودمون نمی سال. کنیم زندگی می
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کریسمس . دن پول خوبی می. کردیم بیشتر روزھای سُرخ اضافھ کاری، کار می
سھ روز تعطیل کریسمس را اگر . دن و عید پاک را دو برابر و نیم پول می

ھا کھ کمی  بچھ. ی نصف حقوق یک ماه دستت میاد کاری کنی بھ اندازه اضافھ
ھارو تو خونھ تنھا  نتر شدن فھمیدیم کھ بی انصافیھ کھ روزھای تعطیل او بزرگ
ی  اینھ کھ از دو، سھ سال پیش قید پولو زدیم و ھر سال ما ھم مثل بقیھ. بذاریم
ناصر و دختراشو ھم . گیریم هللا کریسمس و عید پاک و نوروزو جشن می خلق

از حاال بھت . گذره تو ھم کھ ھستی، حسابی خوش می. جا دعوت کردم بیان این
اخم ھم . صدات در نیاد، ھا. خورن شروب میبگم کھ سیامک و ناصر امشب م

ھا کوتاه  باید یاد بگیری بعضی وقت. شب عید کریسمسھ، اختیارداری نکنی. نکن
ی تلویزیون  امشب برنامھ. اشون خواست بکنن کاری دل بذار آقایون ھر. بیایی

من بجای گوشت خوک، بوقلمون و ران . شھ محشره، از ساعت سھ شروع می
و بپوشو  ھای عیدت زود باش برو دوش بگیر، لباس. ذاشتمگوسفند تو فر گ

 ''. رسھ خوشگل کن کھ شاه داماد اآلن از راه می
ھا را از زبان آبجی  ی عید کریسمس و ھدیھ دادن بھ بچھ ای کھ کلمھ از لحظھ

ھا او را بھ ھزاران کیلومتر  ھدیھ و بچھ. شنید، ھوش و حواس از سرش پرید
ای از آن  اش خاکستری نبود و در نقطھ کھ آسمان دورتر از سوئد، بھ جایی

. کرد، برد دخترکی تنھا در کنار مرد و زنی کھ پدر و مادر او نبودند، زندگی می
گیرد؟ آیا  آیا او ھم امروز از کسی بھ مناسبت عید کریسمس ھدیھ می. بھ آتن

 پدرش، علی آنقدر ھمت دارد کھ حداقل امروز را در کنار تنھا دخترش باشد؟
ی او شده بود،  کند؟ آبجی کھ متوجھ درھم شدن قیافھ خودش چی؟ اینجا چکار می

 :مکثی کرد و پرسید
 ''. از حرفام ناراحت شدی؟ منظور بدی نداشتم''

 :پرستو بھ خود آمد و پاسخ داد
از خودم بدم اومد، کھ . تو حرف بدی نزدی. نھ، از حرف تو ناراحت نشدم''
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 !'' ام کنم؟ دخترک بیچاره ر میمن اینجا چکا. امروز اینجام
. ھای او را نبیند اش رویش را برگرداند کھ شاید آبجی اشک با تمام شدن جملھ

ھایش را ھم از نگاه تیزبین آبجی پنھان  توانست لرزش خفیف شانھ ولی آیا می
آبجی سینی را کھ در دست داشت روی میز گذاشت و . کند؟ نھ، غیر ممکن بود
. پرستو گویا در انتظار آغوش او بود. اش گرفت آغوش بھ طرف او رفت و در

اش تکیھ    سرش را روی شانھ. اش پناه گرفت چون کودکی ھراسناک در آغوش
ھای او زد و  آبجی با دست بھ پشت شانھ. ای اشک ریخت داد و بی ھیچ مالحظھ

شنیده بود کھ دخترھا در شب . کاری از دست او ساختھ نبود. اش کرد نوازش
خودش ھم نفھمید . کنند ی داماد بروند گریھ می خواھند بھ خانھ ، وقتی میعروسی

خواست سیامک  اش نمی دل. اش خطور کرد ربطی بھ ذھن کھ چرا چنین فکر بی
 :اش زمزمھ کرد آھستھ در گوش. و دخترھا پرستو را در چنین حالتی ببینند

 ''. بریم تو اتاق. شھ ھمھ چیز درست می. ام گریھ نکن عزیز دل''
در را از پشت بست و در . پرستو بی ھیچ مقاومتی ھمراه او بھ اتاق رفت

 .ھایش را پاک کند دستمالی بھ او داد کھ اشک. کنارش روی تخت نشست
 '' شھ؟ کی تموم می''

 :ھای او را در دست گرفت و نوازش کرد و گفت آبجی دست
تا چند . شھ می ھمھ چیز درست. تا حاال صبر کردی، مدتی دیگھ ھم تحمل کن''

شاید بتونی . تونیم برات ویزا بگیریم و با ناصر برید اونو ببینید ماه دیگھ می
 ''. اش کنی کھ با تو بیاد سوئد راضی

 .کرد گویی حرف آبجی را تصدیق می. داد پرستو سر تکان می
گھ کھ  ام بھم می دونم، یھ چیزی تھ دل نمی. ام تموم شده دیگھ طاقت. خستھ شدم''

 ''. م را برای ھمیشھ از دست دادمدختر
 ''. خوای بھش زنگ بزنیم می.  ات بد نده بھ دل''

آبجی . ھنوز از راه نرسیده، دردسرھایش شروع شده بود. پرستو خجالت کشید
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 :متوجھ شد و گفت
دو ساعت ھم کھ حرف بزنی . ھای تلفن دارم من از این کارت. خجالت نکش''

نا سالمتی من . ی برادر من ھم ھست کھ بچھ اینتازه مثل . شھ ده کرون ھم نمی
 ''. یام ھمین جا بشین، اآلن می. اش ھستم عمھ

تلفن و کارت روی پا تختی کنار تختخواب در اتاق خواب . از اتاق خارج شد
یاد . چند لحظھ در اتاق مکث کرد با این امید کھ شاید پرستو منصرف شود. بودند

 شعری از حمید مصدق افتاد
 ر این تیره شب جانفرسا من د''

 زائر ظلمت گیسوی توأم
 شکن گیسوی تو، موج دریای خیال

 کاش با زورق اندیشھ شبی
 از شط گیسوی مواج تو، من

 کردم بوسھ زن بر سر ھر موج گذر می
 کاش براین شط مواج سیاه 

 ''. کردم ی عمر سفر می ھمھ
طپش قلب او  اش با ھر توانست پرستو را در انتظار بگذارد؟ قلب مگر می

دانست کھ دخترک یا خانھ نیست و یا مثل ھمیشھ بیشتر از چند  گرچھ می. تپید می
 .ی نامفھوم با مادر صحبت نخواھد کرد کلمھ
 ''. شاید بھتره اول با علی صحبت کنم و بعد با او''

بگوید کھ پرستو آنجاست و ھمین  !چھ داشت کھ بھ علی بگوید. منصرف شد
توانست مشکلی را حل کند،  ناصر خواھد رفت؟ نھ علی نمیی  روزھا بھ خانھ

خواست شب عید کریسمس  اش نمی دل. ای بر آتش بود بلکھ برعکس ھیمھ
ھا پیش در انتظار چنین  ھا و ناصر و دخترھایش از مدت بچھ. زھرمار ھمھ شود

 .اش رضا نداد پرستویش را در انتظار بگذارد دل. ای نداشت چاره. روزی بودند
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 اش بر این شط مواج سیاهک''
 '' کردم ی عمر سفر می ھمھ

بھ . پرستو در کنار پنجره ایستاده بود و بھ دریا ُزل زده بود. بھ اتاق برگشت
 :کرد؟ آبجی در را بست و در کنار او ایستاد چھ فکر می

 '' قشنگھ، نھ؟''
آبجی دستی بھ موھای . ی او را تصدیق کرد پرستو لبخندی زد و با سر گفتھ

خواست با  کھ می مثل این. یاه پرستو کھ حاال کمی آشفتھ شده بودند، کشیدس
نگاھی از . گونھ کھ باب دل خودش بود آن. ھا را شانھ کند حرکت دست آن

 :حسرت بھ صورت غمگین او کرد و گفت
 ''. کردم کردم، ھرگز ازدواج نمی اگھ چند سال پیش مثل امروز فکر می''

آبجی حاضر بود از ھمھ چیز بخاطر پرستو . نفھمیدپرستو منظور او را خوب 
. وار دوست دارد دانست کھ آن زن را دیوانھ اش ھرگز نمی تا قبل از آمدن. بگذرد

پرستو چون   اشک. عشق نبود شیفتگی بود. عشقی بسیار فراتر از دوستی
ی  عید کریسمس کھ ھیچ، حاضر بود ھمھ. اش را خراشیده بود سوھان قلب

 .ای شادی آن زن کند اش را فدای لحظھ لروزھای تعطی
 ''. بشین''

کمی سکوت بعد صدای بوق ممتد . شماره گرفت. شماره تلفن آتن را داشت
صدای . شد کھ کسی گوشی را برداشت داشت نا امید می. سھ زنگ ممتد. تلفن

ای فارسی  برای لحظھ. دستپاچھ شد. ای در گوشی طنین انداخت خشدار دخترانھ
بالفاصلھ یادش آمد کھ . جواب درستی نشنید. فت سالم عمھ جانحرف زد و گ

دخترک . بھ انگلیسی خود را معرفی کرد. دخترک تنھا چند کلمھ فارسی بلد است
برق شادی را در چشمان او دید و . اش بھ چشمان پرستو افتاد نگاه. سالم کرد

ود کھ مکالمھ مطمئن نب. تلفن را بھ طرف پرستو دراز کرد. اش بھ طپش افتاد قلب
پرستو با دستانی لرزان تلفن را . ولی یک ثانیھ ھم غنیمتی بود. زیاد طول بکشد
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 :ای درنگ گفت گرفت و بدون لحظھ
 ''. ات خوبھ عزیزم حال. ام پرستو من. سالم مادرجون''

 :ھا برای اولین بار بھ فارسی جواب داد دخترک بعد از مدت
 ''. بعلھ''
 ''. برات یھ ذره شده ام دل. قربونت برم مادر''

گویا دخترک چیزھایی گفت کھ او نفھمید و یا شاید بد . اش تغییر کرد چھره
خواست بیشتر از این شاھد  اش نمی دل. آبجی اتاق را ترک کرد. متوجھ شد

. خواست او را قوی و خندان می. ھای آن زن باشد شکستن و التماس و نالھ
دورانی کھ . دوران دبیرستان. اش بود پرستوی او ھمان پرستوی دوران نوجوانی

ی امکانات را  آورد کھ ھمھ نیرویی سرکش و یاغی از درون بھ او فشار می
اشان و در کنار او  فراھم کند کھ پرستو زن برادرش بشود کھ حضورش در خانھ

. کرد بعد از ازدواج او با برادرش چون پرستاری از او مواظبت می. دائمی شود
ماند تا نجواھای  ھا بود، بیدار می اشان بودند و اگر او مھمان آن ھایی کھ خانھ شب

کرد،  ھا را از اتاق او جدا می اشان را از پس دیوار ضخیمی کھ اتاق آن  عاشقانھ
حق قدم . آن روزھا ھرگز بھ چنین عشقی فکر نکرده بود. برد لذت می. بشنود

دن بھ آن نیز حرام حتی فکر کر. ای را نداشت گذاشتن بھ چنین حریم ممنوعھ
دانست کھ  اش را دریافتھ بود و می ولی حاال دیگر احساس واقعی و متفاوت. بود

خورد کھ چرا بھ این حس  افسوس می. پرستو تنھا دوست او نیست، عاشق اوست
او حاال زنی کامل و . ھا از آن دوران گذشتھ بود سال. شیرین دیر پی برده است

تن بھ سرنوشت . بود، کھ او را ھم دوست داشتمادر دو دختر و ھمسر مردی 
 . وار با او قانع کرده بود داده بود و خود را بھ دوستی دیوانھ

پرستو از شنیدن صدای دخترش . ی پرستو با دخترش زیاد طول نکشید مکالمھ
. ھم این کھ دخترک چند کلمھ با او حرف زده بود، راضی بود. خوشحال شده بود

ھا را  تعطیل بود و منتظر دو دختر آنتی؛ کھ آن. آرام کرد ھمان چند کلمھ او را
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کھ  مثل این. کرد، بود کھ با ھم برای عید کریسمس بروند بیرون خواھر صدا می
خوشحال بود و . خواستند او را ھمراه خود ببرند پارتی اولین بار بود کھ می

شده بود با زنی ای  شاید ھمین انتظار و شور وشعف انگیزه. ھا بود منتظر تلفن آن
. بھ دستشویی رفت. ای صحبت کند خواند، چند کلمھ کھ خود را مادر او می

آبجی . اش را شست و کمی آرایش کرد و بھ اتاق برگشت ھا و صورت دست
کرد کھ آبجی وارد اتاق  پرستو لباس عوض می. گذاشت ای او را تنھا نمی لحظھ

با . خوش ترکیب و دخترانھ بودندکھ در مرز سی بود، ھنوز  اش با این اندام. شد
ناصر کھ ھیچ، ھر . ھا را یک جا بھ این زن داده ی زیبایی خدا ھمھ: ''خود گفت
کھ  برای این''. افتھ اش راه می ای ھم کھ اونو ببینھ، آب از لب و لوچھ کس دیگھ

ی چند دقیقھ پیش را عوض کند، بھ میز تحریر نزدیک شد و با  فضای گرفتھ
 :زد و گفتانگشت بھ میز 

 ''. شی تر می بزنم بھ تختھ، ماشاهللا ھر روز خوشگل''
اش را بھ طرف  اش تا حدی عوض شده بود، انگشت اشاره پرستو کھ روحیھ
 :او دراز کرد و گفت

 ''. گم چشم چرونی موقوف، و گرنھ بھ سیامک می''
ی کنند خواستند با این خنده بھ یکدیگر یادآور گویا می. ھر دو از تھ دل خندیدند

ھا،  ی آن تواند بھ حیاط خلوت رابطھ کس دیگری نمی کھ نھ سیامک و نھ ھیچ
ھای مستانھ  ھا و خنده این شوخی. اشان بود، وارد شود جایی کھ حریم خصوصی

  .کس دیگر فقط و فقط بھ خودشان دوتا ربط داشت نھ ھیچ
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 کریسمس

کریسمس را جشن پرستو دو سالی را کھ در آتن زندگی کرده بود، ھیچ وقت 
گرچھ آتن را دوست داشت، ولی تازه آن روز فھمید کھ آنجا را . نگرفتھ بود
ای از  وقت سعی نکرده بود کھ حداقل با گوشھ ھیچ. دانست ی خود نمی ھرگز خانھ

. فرھنگ مردم آنجا آشنا شود و آن را بھ جزیی از زندگی خود تبدیل کند
ھا ھرگز نھ  رفتند و آن دند و میآم ھای دیگر می کریسمس و عید پاک و جشن

ھر بار شاھد جشن و . کردند دیدند و نھ مراسم خاصی برگزار می تدارکی می
آن شب آبجی و . ھا بودند بدون اینکھ خود سھم و جزیی از آن باشند شادی یونانی

ناصر و . ساعت سھ بعدازظھر ھمھ خانھ بودند. اش رفتار دیگری داشتند خانواده
ای از اتاق درخت کاج  در گوشھ. ز نیم ساعت قبل آنجا بودنددخترھایش نیز ا

ھای رنگی سفید و قرمز و  ھای آن توپ زینتی کھ چراغانی شده بود و از شاخھ
ی قرمزی با نقش  طالیی و مجسمھ ھای بابانوئل آویزان شده بود، را روی پارچھ

ھایی کھ  عبھی گلدار ج در زیر کاج و روی پارچھ. ھای زیبا قرار داده بودند گل
آپارتمان چھار اتاقھ حال و ھوای . ی کریسمس بودند را روی ھم چیده بودند ھدیھ

 .عید داشت
ً باز کرده بود رومیزی یکبار مصرفی را با نقش و نگار . آبجی میز را کامال

انواع و اقسام شیرینی، میوه و نوشیدنی . ویژه کریسمس روی آن پھن کرده بود
شمع و شراب . دار در دو طرف میز بود و شعمدان پایھد. را روی میز چیده بود

و گل و میوه و غذاھا را چنان با دقت و سلیقھ روی میز چیده بود کھ کم 
 .کرد ھا ھوس خوردن می ھا نیز با دیدن آن ترین آدم اشتھا

آبجی سخنران اصلی بود و ھم او . ی تلویزیون شروع شد ساعت سھ برنامھ
ضیافت و مراسم عید کریسمس در آن مجلس واقع بھ شروع   بود کھ در

ی طالیی  آبجی زنگولھ. ھا پُر بودند ی صندلی ھمھ. خانوادگی رسمیت داد
عجیب . ھمھ ساکت شدند. کوچکی را در دست گرفت و آن را بھ صدا در آورد
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بود آن زن شلوغ و شوخ طبع کھ در حالت عادی مرتب شوخی و سر و صدا 
لباس صورتی زیبا . ی جدی و با وقار تبدیل شدکرد، در یک لحظھ بھ بانوی می

اش چنان خوانایی داشت کھ  رنگ ولی دقیق اش با آرایش کم ھمراه گردنبند نقره
دخترھا . گویا آرایشگری چیره دست لباس و آرایش او را انتخاب و آراستھ بود

سیامک پیراھنی خاکستری با کراواتی کھ . ھای قشنگی بھ تن داشتند ھم لباس
ھا  عید کریسمس برای آن. ھای درشت و زیبایی داشت، روی آن بستھ بود گل

ھمھ خود را . ھای مرتبی پوشیده بودند ناصر و اللھ و الدن نیز لباس. جدی بود
ھا نیز کھ  تولد مسیح برای آن. ی آن شب بود آماده کرده بودند آنگونھ کھ شایستھ

دانستند،  خبندان چیزی از آن مینھ مسیحی بودند و نھ قبل از مھاجرت بھ سوئد ی
ی  مثل ھمھ. بھ فرصتی برای تجدید دوستی و بروز عاطفھ و عشق تبدیل شده بود

اش خود را بخشی از جامعھ و عضوی از آن  آبجی و خانواده. ھا سوئدی
 .دانستند می
، کریسمس )٢۴. (قبل از ھر حرفی خواستم بھ ھمھ شما بگم، گود یول''

 ''. آرزوی شادی و سالمتی دارم اتون مبارک، برای ھمھ
ادامھ . اش تمام نشده بود بجی کھ حرفآھمھ یک صدا جواب دادند، گود یول، 

 :داد
ھای قبل یھ فرق اساسی داره و اون  خواستم بگم کھ کریسمس امسال با سال''

ای برای من بھتر از این  ھیچ ھدیھ. اینھ کھ پرستو جان عزیز ما در کنار ماست
 ''. ام امو دوباره پیدا کرده ی تن من نیمھ. باشھتونست  نمی

ای ملیح  اش تغییر کرد و خنده اش بالفاصلھ چھره بعد از تمام شدن آخرین جملھ
سرش را . گو تبدیل شد اش را پوشاند و بھ ھمان آبجی شوخ و بذلھ پھنای صورت

زد  بھ طرفی کھ ناصر نشستھ بود تا حدی کج کرد و در حالی کھ چشمک می
 :مھ دادادا

ھای دیگھ ھم از اینکھ پرستو اینجاست خیلی خوش  البتھ بھ جز من بعضی''
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 ''. اشون شده بحال
زد، چند سرفھ  اش ضربھ می و با دست در حالی کھ بھ آرامی بھ سینھ

پرستو سرخ شده بود و ناصر ھم . ھمھ از این حرکت او خندیدند. مصنوعی کرد
بعد از تمام شدن ''. اش شده بود ش بھ حالخیلی خو''ھمانگونھ کھ آبجی گفتھ بود 

سخنان آبجی ھمھ از جای خود برخاستند و یکدیگر را بغل کردند و عید مبارکی 
ھایی را کھ خریده بود، تقسیم  آبجی بھ طرف کاج کریسمس رفت و ھدیھ .کردند

َحنَا . چند ثانیھ نگذشتھ بود کھ بار دیگر زنگولھ را بھ صدا درآورد. کرد
 :ان گفتاعتراض کن

 '' خوای بگی؟ دیگھ چی می. مامان، بسھ''
ی کوچکی را کھ بھ  آبجی با دست ھمھ را بھ سکوت دعوت کرد و جعبھ

ی  اش بود بلند کرد بھ ھمھ نشان داد و گفت آخریھ، ھدیھ ی کف دست اندازه
در . العمل او نماند جعبھ را بھ طرف او دراز کرد و منتظر عکس. پرستو
فھمید کھ آن  گری بھ آسانی می آن لحظھ ھر شاھد و نظارهدر . اش کشید آغوش

اش را پس  چنان او را بوسید کھ گویی عاشقی معشوق. ی پرستو است زن شیفتھ
. اش رسیده گویی موالنا بھ شمس. ھا جدایی و فراق دو باره دیده است از سال

ناصر از این حرکت آبجی زیاد خوشحال . پرستو تشکر کرد. ھمھ دست زدند
بردند، با ھم دست  ھای عاطفی لذت می دخترا طبق معمول کھ از صحنھ. نشد

 :گرفتند
 ''. بازش کن، بازش کن''

ی طالیی در آن جعبھ بود کھ مجسمھ  گردنبند کارتیھ. پرستو جعبھ را باز کرد
ی گردن زیبا و  گردنبندی کھ تنھا برازنده. یکی از خدایان مصر باستان بود

کرد،  آبجی کھ زیبایی واقعی پرستو را حس و لمس میتنھا . بلورین او بود
پرستو بار دیگر آبجی را در آغوش گرفت و . توانست آن ھدیھ را انتخاب کند می

دانست و نتوانست در آن لحظھ بفھمد کھ چرا آبجی تنھا آن طرح  او نمی. بوسید
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ق و ی مادر و خدای عش الھھ »ھاتُر«ی طالیی  مجسمھ. را بھ او ھدیھ کرده است
خدایی کھ در آسمان بود و تاجی از . جشن و سرور در مصر باستان بود

خدایی کھ سمبل مھر . خورشید کھ سمبل نور و روشنایی بود بر سر داشت
 .مادری و جشن و شادی و عشق بود

ھاتُر بود و او پسری ھمسر  »را«ھای مصر باستان آمده است کھ  در افسانھ
ھاتُر . تنھا شوھر ھاتُر نبود، بلکھ پدر او ھم بود» را. »بنام ھورس از او داشت

ھای یونان باستان  ھا در افسانھ خدایی کھ بعد. خدای عشق در مصر باستان بود
آیا پرستو معنای آن ھدیھ را . او سمبل عشق ممنوع بود. بنام آفردیت ظاھر شد

ارتیھ فھمید؟ آیا او ھرگز توانست بفھمید کھ آبجی با چھ ظرافت و وسواسی آن ک
 اش بود، تھیھ کرده بود؟ را برای او، و تنھا برای او، کھ برازنده

ناصر ھم برای . ھای خود را تقسیم کردند بعد از آبجی ھمھ یکی یکی ھدیھ
ی کوچکی از جیب شلوارش  جعبھ. ای تھیھ کرده بود کھ بھ او داد پرستو ھدیھ

د، جعبھ را بھ بیرون آورد و ضمن اینکھ از حضور پرستو اظھار خوشحالی کر
پرستو برای اولین بار پیش قدم . انگشتر طالی مروارید نشانی در آن بود. او داد

تر از آن  در آن لحظھ ھیچ سعادتی برای ناصر باال. شد و بھ طرف ناصر رفت
سیامک کھ تا آن . ھمھ دست زدند. اش گرفت و بوسیدش تنگ در آغوش. نبود

 :تراض گفتلحظھ ساکت بود، زبان باز کرد و با اع
. ده خره و نھ انگشتر ھدیھ می ھیچکی واسھ ما نھ گردنبند می. خدا شانس بده''

مثل ھر سال یا یھ کراوات و یا یھ جفت جوراب و حداکثر یھ پیراھن حراجی 
 ''. شھ امون می نصیب

 :سارا و َحنا خندیدند و َحنا گفت
 ''. رئیس خونھ بودن خرج داره. بابا تو باید برای ھمھ بخری''

ای کھ آبجی از قبل بھ او کرده  پرستو ھم فرصت را مناسب دید و طبق توصیھ
جشن . ھا تقسیم کرد ھایی را کھ از ایران با خود آورده بود بین آن بود، سوغاتی
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 .شروع شده بود
سیامک و ناصر دو ساعت اول بھ . آن شب ھمھ تا دیر وقت بیدار ماندند
جوان ھمراه شدند و بھ دیدن  ار دختر نواحترام پرستو و از ترس آبجی با چھ

ھای کارتونی والت دیسنی کھ ھر سال در چنین شبی از تلویزیون پخش  فیلم
 . شد، رضایت دادند می

توانست بفھمد کھ چرا تلویزیون  ھای اول اقامت در سوئد نمی سیامک در سال
انیل داک ھای سال پیش را تکرار کند، مثل تام و جری، د سوئد ھر سال باید فیلم

ھای  عالوه بر آن، شب بعد از ساعت نُھ فیلم. و چندتا سریال تکراری دیگر
فرمان، باراباس، برباد رفتھ و چند فیلم دیگر را ھر سال  تکراری مثل السید؛ ده

 .دھند نشان می
ھای کارتن بھ جای دعای کمیل و یا دعای یا  کرد کھ شاید فیلم ئل فکر می اوا

دو سال طول کشید کھ متوجھ شد راز . حویل سال نو استمقلب القولب قبل از ت
. ھاست ی کریسمس بچھ ھای کارتن در ارتباط با بابا نوئل و ھدیھ نشان دادن فیلم

ی تلویزیون در سوئد نھ تنھا در شب عید کریسمس بلکھ در روزھای  برنامھ
بود تازه آن موقع . شود ی کودک و نوجوانان شروع می عادی نیز اول با برنامھ

ی بزرگساالن و حتی  کھ فھمید در سوئد بھ سالمت و سرگرمی کودکان باندازه
ھای تلویزیون اول با  دھند و بھ ھمین دلیل است کھ برنامھ بیشتر،اھمیت می

 .شود ی کودک شروع می برنامھ
آبجی و پرستو کھ گویا خروارھا کتاب ناخوانده داشتند، تمام مدت سرگرم گفت 

ھایی کھ  اش شده بود؛ در وقفھ ناصر کھ خیلی خوش بحال. ندو گو با یکدیگر بود
رساند و  شد، خود را بھ پرستو می آمد و آبجی سرگرم کار دیگری می پیش می

انگشتر خود را . اش کمی بیشتر شده بود جرأت. کرد کمی با او خوش و بش می
ھای  ننگی. کرد مرتب با چشم انگشتر را نگاه می. دید ی دست پرستو می برازنده
 .کرد درخشیدند و ناصر در دل ذوق می آن می
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وقفھ  ناصر کھ شنگول شده بود و بی. بعد از چند پیک، رو دربایستی کمتر شد
اش را باال گرفت و  خندید، دست کرد؛ می ھایی کھ سیامک تعریف می بھ جوک

 :گفت
 ''. خوام یھ چیز تعریف کنم صبر کنید، صبر کنید می''

 :ید و گفتسیامک وسط حرف او پر
اشو  خوای بگی اسم اگر ھم می. ھا رو نگی جان مادرت باز اون جوک رشتی''

ً بذار شیرازیھ کھ ما بخندیم. عوض کن  ''. مثال
 ''. خوام بگم جوک نمی. نھ جان آقا سیامک''

 :سیامک دو باره وسط حرف او پرید و گفت
ً می''  !'' خوای داستان درس جغرافی را تعریف کنی پس حتما

ی مادرش وارد صحنھ  سارا کھ تا آن لحظھ ساکت بود، با اشاره. خندیدند ھمھ
اش را پشت سرش گذاشت و در حالی کھ نقش ناصر را بازی  شد و یک دست

 :کرد، شروع بھ تعریف کرد می
ً درس عمو ناصر می'' وقتی کھ . اش خوب نبود گھ، یھ پسره بود کھ اصال

ن خونده بود و دیگھ ھیچی امتحان جغرافی داشت کمی راجع بھ پاکستا
پسر زود جواب داد بلھ آقا . معلم بھ او گفت، خوب پسر بیا جلو ببینم. دونست نمی

تونی کمی راجع بھ ھندوستان  معلم پرسید، خوب می. و رفت جلو میز معلم
. تعریف کنی؟ پسر نگاھی بھ ھمھ کرد و بعد نگاھی بھ معلم و گفت، بلھ آقا

پاکستان . ی پاکستان است آسیا است و ھمسایھ ھندوستان کشوری است کھ در
کشوری پُر جمعیت است کھ مردمی مسلمان دارد و بعد از استقالل از انگلیس 

 ....    ”از ھندوستان ھم جدا شد
ھمھ برای . ھایش را مانند ناصر تکان داد و خندید سارا بھ اینجا کھ رسید شانھ

بلند شد . ای جز خندیدن نداشت رهچا. اش گرفتھ بود ناصر ھم خنده. او دست زدند
 :کمی مکث کرد و دوباره شروع کرد و گفت. و سارا را در آغوش گرفت
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ً قصد جوک گفتن ندارم'' ام کھ پرستو  خواستم بگم کھ من خیلی خوشحال. اصال
من و اللھ . حضور پرستو بھ مجلس ما روشنایی داده. خانم امشب در کنار ماست

ای بھتر از  ھیچ ھدیھ. ی ما کھ تشریف بیارن خونھکنیم  و الدن روز شماری می
 ''. دیم کھ بھش بد نگذره قول می. شیم خیلی خوشحال می. این نیست

. ای نبود، سکوت کرد ی شنیدن چنین سخنرانی غافلگیر کننده پرستو کھ آماده
ای  ھا متوجھ اوست، ناچار شد کھ چند کلمھ ولی بعد از اینکھ متوجھ شد کھ نگاه

توانست در جمع بگوید کھ او و  نمی. حرفی برای گفتن نداشت. بگوید در پاسخ
بعد از کمی من و من . اند کھ چند ماه دور از ھم زندگی کنند ناصر توافق کرده

 :کردن لب باز کرد و گفت
خواد ھرچھ زود تر از این وضعیت بالتکلیفی  ام می ام دل من. ام میدین خجالت''

 ''. کشھ نم زیاد طول نمیک ام فکر می من. بیام بیرون
تاکسی در چنین . آبجی اجازه نداد ناصر رانندگی کند. ناصر نیمھ مست بود

ھای ناصر زیاد شد، ترتیب  کھ خنده ھم این. شبی ھم کمیاب بود و ھم گران
برای ناصر روی مبل جا انداخت و اللھ و الدن در اتاق َحنَا . ھا را داد رختخواب

توانست  اش این بود کھ ناصر می حداقل فایده. ضی بودندھمھ را. و سارا خوابیدند
ھای او را بشنود و لذت  از روی مبل کھ پشت دیوار اتاق پرستو بود، صدای نفس

بعدازظھر روز . آبجی و پرستو ھم تا دیر وقت بیدار ماندند و حرف زدند. ببرد
 .بعد بود کھ ناصر و دخترھایش حداحافظی کردند و رفتند

 :آبجی بھ شوخی گفت. زنگ نزدناصر دو روز 
. حاال دیدی قھر کرده رفتھ. قدر طاقچھ باال نذار اش بگیر و این نگفتم تحویل''

 ''. زنھ دیگھ ھم زنگ نمی
 :کند، جواب داد پرستو کھ مطمئن بود آبجی شوخی می

رم تو ھمین میدونچھ روبرو و  چی فکر کردی؟ ھمین فردا می. رفت کھ رفت''
 ''. کنم بوِر چشم آبی رو تور می یھ جووِن خوشگل مو
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ی  ما زنای ایرونی عرضھ. آره جون خودت، تو گفتی و من ھم باور کردم''
 ''. مونیم کھ شوھرمون بدن قدر تو خونھ می این. این کارھا رو نداریم

 :تر شد و گفت ی اش کمی جد لحن. پرستو با نظر او موافق نبود
خیلی از دخترا حاال دوست پسر . تدیگھ مثل سابق نیس. ایران ھم عوض شده''

سر . ی قبل از ازدواج مثل طاعون شیوع پیدا کرده و ُمد روز شده رابطھ. دارن
من و تو . یاره سگ بزنی از جیب مانتوش دو تا دوست پسر تر گل ور گل درمی

ھای امروز آنقدر از ماھواره و این جور چیزا یاد  جوون. دست و پا چلفتی بودیم
 ''. ھفت خط روزگارن. و و نپرسگیرن کھ نگ می

ھا شوخی  یکی از آن. طور بود ھر روز ھمین. سر صحبت باز شده بود
گویا . شد گفت و بعد سفر بھ خاطرات گذشتھ شروع می کرد و یا متلکی می می

اش چندین  کتابی را در دست داشتند کھ قرار بود ھر فصل آن را با تمام جزئیات
در . اشان تمامی نداشت حرف و حدیث. شدند سیر نمی. بار بخوانند و تفسیر کنند

اش را، حتی زوایای  ی جزئیات زندگی چنین گفت و گوھایی بود کھ پرستو ھمھ
  .کرد پنھان آن را برای آبجی تعریف می
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 حراج سال نو

تعطیالت کریسمس تمام شده بود و تا شروع تعطیالت سال نو دو سھ روز 
ھای بزرگ  مس و سال نو بیشتر فروشگاهدر چند روز بین کریس. فاصلھ بود

آبجی در حالی کھ با . دخترھا با پدرشان بیرون بودند. حراج آخر سال داشتند
گوشت را سریع سرخ کرد و . کرد زد، ناھار را نیز آماده می پرستو حرف می

ای را کھ پرستو از ایران آورده بود بھ آن  بخشی از قورمھ سبزی سرخ شده
و لوبیا را در دیگ ریخت و درجھ اجاق را کم کرد کھ آرام اضافھ کرد و لیمو 

از رادیوی محلی ایرانیان . برنج را نیز پیمانھ کرد و در پلوپز ریخت. آماده شود
کرد  آبجی بھ پرستو نگاه می. شد ھا با صدای عارف پخش می ی سلطان قلب ترانھ

 :خواند کرد و می و با حرکت سر و دست با عارف ھم صدایی می
 .ام تو ھستی، تو ھستی طان قلبسل
 ام را شکستی، شکستی دروازھای دل 

 :ترانھ کھ تمام شد رو کرد بھ پرستو و گفت
لباس عوض کن بریم . خوام دوش بگیرم ام می من. برو سریع دوش بگیر''

ات بخواد لباس خوب و ارزون  تا دل. حراجھ. ھا ھمھ بازه امروز مغازه. بیرون
 ''. یاد گیر می

کھ چھار روز بود از خانھ بیرون نرفتھ بود، از پیشنھاد آبجی استقبال پرستو 
سریع دوش . بجز خودشان کسی در خانھ نبود. کرد و بھ طرف حمام راه افتاد

ای دور خود پیچیده بود، از حمام بیرون آمد و بھ  گرفت و در حالی کھ حولھ
دنبال کرد و حتی آبجی از آشپزخانھ با نگاه رفتن او را . اش رفت طرف اتاق

تر کرد کھ بھتر  وقتی پرستو وارد اتاق شد، کمی خود را بھ در آشپزخانھ نزدیک
 .و بیشتر بتواند او را ببیند
پرستو پالتوی ِکرم زیبایی را کھ آبجی بھ او داده بود، . ھوا سرد و آفتابی بود

ی کوچکی ی بلندی را بھ پا داشت و کاله پشم ای تیره ھای قھوه چکمھ. پوشیده بود
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. ھایش افتاده بود اش از زیر کاله روی شانھ انبوه موھای سیاه. را سر کرده بود
اش آویزان بود و آرایش  ای بلند از شانھ کیف چھار گوش چرمی کوچکی با تسمھ

آبجی تا آن روز ھرگز او را تا آن حد زیبا و دلفریب . مالیمی بر چھره داشت
توانست ھوش و حواس از سر ھر  میزنی در مرز سی سالگی کھ . ندیده بود

 .اش بھ حال برادرش سوخت و یا شاید از او عصبانی شد دل. مردی برباید
ات زده بود؟ چرا؟ چطور جرأت کرد چنین ظلمی  مرد حسابی خوشی بھ دل''

 '' بھ خودت و این زن روا کنی؟
 '' کنی؟ بریم دیگھ؟ بھ چی فکر می''

آسانسور ایستاده و پرستو بھ او ُزل زده آبجی تازه متوجھ شد کھ در جلو در 
 .است
 '' کردم کھ درو قفل کردم یا نھ؟ ھیچی، داشتم فکر می''
 ''. این ھم کلید. رو قفل کردم کھ من در خونھ عاشقی؟ مثل این''

تراموا ـ کھ ایستگاه ـ از ساختمان خارج شدند و بھ طرف ایستگاه قطار شھری 
آبجی . تا مرکز شھر راه چندانی نبود. راه افتادند آن در خیابان مقابل میدانچھ بود،

داد و گوشزد  در مسیر راه ھر چھارراه و ساختمان مھمی را بھ او نشان می
ً ُگم شد، حداقل بتواند خود را بھ  کرد کھ آن عالمت می ھا یادش باشد کھ اگر احیانا

وف درشت از قطار کھ پیاده شدند؛ کاغذی را کھ آدرس خانھ با حر. خانھ برساند
 :پالتویش بیرون آورد و بھ او داد و گفت  و خوانا روی آن نوشتھ بود از جیب

اگر بھ فرض . اس خوب گوش کن انیشتیِن خوشگل من، این آدرس خونھ''
ری  شی و می ره، سوار می محال گم شدی؛ خط شماره پنج را کھ بسمت چپ می

ی این کاغذ اسم رو. ھا را بپرس از کسی کمک بگیر و اسم ایستگاه. خونھ
. ایستگاه دانمارک ترمینال باید پیاده بشی. ایستگاھی کھ باید پیاده بشی نوشتھ شده

 ''. سمت چپ، خط شماره پنج. یادت نره. این ھم کارت قطار
گم چطوره یھ قالده بندازی گردنم و منو دنبال خودت بکشی کھ گم نشم،  می''
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 ''. مامان جون
 :داد آبجی با نگاھی حق بجانب پاسخ

بذار گم بشی، بعد . خوای گوش بدی، گوش نده حاال من گفتم؛ باشھ، نمی''
 ''. فھمی یعنی چی می

ھای پالستیکی پُر در  ھا کیسھ بیشتر خانم. وارد پاساژ بزرگ و شلوغی شدند
اشان تمام  ترسیدند کھ کاالی مورد عالقھ گویا می. ھمھ عجلھ داشتند. دست داشتند

مردم از سمت راست وارد پاساژ . زد کسی تنھ نمیبا وجود شلوغی، . شود
طرفھ رانندگی  ای دو گویا در جاده. شدند شدند و از سمت چپ خارج می می
در باالی ورودی . کردند ھمھ قوانین رانندگی را با دقت رعایت می. کردند می

قدم کھ بھ پاساژ گذاشتند، ھُرِش باد . ی ھوای گرم نصب شده بود پاساژ تھویھ
ھای  سقف پاساژ را با گل. ھا را نوازش داد ی آن ھای یخ زده گونھگرمی 

ی  روی شیشھ. مصنوعی و دیگر تزئینات مربوط بھ کریسمس آراستھ بودند
ی حراج و درصد آن  ھا با رنگ سفید و درشت واژه ویترین بیشتر فروشگاه

 آبجی با حوصلھ ھمھ چیز را برای. پنجاه تا ھفتاد درصد. کرد خودنمایی می
ِ چنین روزھایی واقعی بود. داد پرستو توضیح می لباس و . بھ نظر او حراج

زیرپوش و حتی پالتو و کفش و وسایل الکترونیکی و برقی، حتی کامپیوتر را تا 
 .فروختند تر از قیمت اصلی می پنجاه درصد ارزان

در . جای سوزن انداختن نبود. بود اولین فروشگاھی کھ وارد شدند، لیندکس
جلویی فروشگاه نزدیک بھ در ورودی چند صندلی راحتی قرار داده قسمت 

آبجی با آرنج آرام بھ پھلوی پرستو زد و . بودند کھ ھمھ در اِشغال آقایان بود
 :گفت
ھمھ کف کردن و منتظرن تا . نگاھی بھ اون مردھا کھ اونجا نشستن بکن''

ھم . فال و ھم تماشاھم . گذره اش بد بھشون نمی البتھ خدایی. زناشون خرید کنن
 ''. کنن و ھم چشم چرونی استراحت می
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 :اش گرفت و گفت پرستو خنده
 ''. ات ھمھ جا ھست حواس. داری دست از شیطنت بر نمی. خدا لعنت ات کنھ''
شھ با اون چشای  ھر زن خوشگلی کھ رد می. گم؟ یھ دقیقھ نگاه کن دروغ می''

 ''. کنن اش می ھیز اشون، تا دم در بدرقھ
 ''. آخھ چیکار کنن؟ نمی تونن کھ چشاشونو ببندن''

 :آبجی نگاھی از روی شیطنت بھ او کرد و گفت
 '' یاد؟ تو ھم مثل اینکھ بدت نمی''

آبجی رو کرد . ی لباس زیر زنانھ بود ی دوم ویژه طبقھ. از پلھ برقی باال رفتند
 :بھ پرستو و پرسید

 ''. ز اول حراجیھرو. خوای امروز بخر چی الزم داری؟ ھرچی می''
 ''. ھمھ چیز با خودم آوردم. من چیزی الزم ندارم''

ھای زیری کھ روی میزھا تلنبار شده بودند اشاره کرد و  آبجی با دست بھ لباس
 :گفت
من ھر سال لباس زمستون سال . خوای ور دار، مفتھ بی خیال؛ ھرچی می''

 ''. خرم بعدمو تو این روزھا می
با دقت یک معمار چیره . و شورت زنانھ رفتآبجی بھ طرف بخش کرست 

بعد از نیم ساعت باال و . کرد داشت و نگاه می دست ھر تکھ لباس زیر را برمی
پایین کردن بیش از پنجاه تکھ لباس زیر، باالخره چند عدد کرست و شورت 

 .برای خودش و چندتایی ھم برای سارا و َحنا در سبد اش ریخت
ً باید دو برابر پول بدیتو ھم وردار اگھ اآلن ن'' ھای لیندکس  جنس. خری، بعدا

 ''. خوب اند
 .پرستو ھم از سر ناچاری چند عدد شورت و دو کرست خرید

در . ی ھم کف بود ی باال و بیشتر از ده عدد در طبقھ شش صندوق در طبقھ
نیم ساعت طول کشید کھ . مقابل ھر صندوق صفی طوالنی تشکیل شده بود
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آبجی اصرار داشت کھ پول . بپردازند و از فروشگاه خارج شوندتوانستند پول 
 .پرستو زیر بار نرفت. ھای پرستو را ھم بپردازد لباس
ام بھ  ناسالمتی معلم ام و دست. ام خوبھ نگران نباش وضع. پردازم خودم می''

 ''. رسھ ام می دھن
با  ساعت شش بعدازظھر بود کھ. رفتند از فروشگاھی بھ فروشگاه دیگر می

آبجی برای . ی پالستیکی انباشتھ از لباس و کفش پاساژ را ترک کردند چند کیسھ
ست، بیشتر ا) ٢۶(اش فِمن  پرستو توضیح داد کھ آنجا پاساژ مرکزی شھر و اسم

آبجی ھمھ چیز را دقیق و کامل . ھای معروف این جا شعبھ دارند فروشگاه
 :ئوال کرداز عرض خیابان کھ گذشتند پرستو س. داد توضیح می

 '' ری؟ مگھ نگفتی خط پنج از سمت چپ؟ پس چرا از این طرف می''
 '' خستھ شدی؟''
 ''. نھ''

 :آبجی با دست خیابان روبرو را نشان داد و گفت
اش فِرد گاتنھ،  اسم. جا مثل کوچھ برلن تھرانھ این. بریم اونجا ھم سری بزنیم''

ی دیگھ ھم اونجاست بھ اسم اِن، کو،  یھ پاساژ گنده. ، یعنی خیابان صلح)٢٧(
خرید . فقط نگاه کن. کنن ھای اونجا خرید می ، از ما بھترون از فروشگاه)٢٨(

گیرن و از مغازه ھای  ھا با جیغ و داد ازم پول می َحنا و سارا بعضی وقت. نکن
 ''. گیرن انگار پول خون پدرشونو می. خیلی گرونھ. کنن اونجا خرید می

خارج شدند آبجی پیشنھاد کرد  کھ از اِن، کو. نیم ساعت را ھم آنجا تلف کردند
 .ای بروند و قھوه و یا چایی بخورند کھ بھ کافھ

 ''. ریم خونھ بعد می. خستھ کھ نشدی؟ بریم یھ جایی قھوه بخوریم''
. آبجی رفت و با دو فنجان قھوه و دو بُرش کیک برگشت. ای نشستند در کافھ
دلیل او را آنجا  پرستو احساس کرد کھ آبجی بی. ھم نشستھ بودندروبروی 

خواھد موضوعی را با  یقین داشت کھ دیر یا زود می. منتظر بود. نیاورده است
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اش او را یاد علی  رفتار و حوصلھ. شناخت آبجی را خوب می. او مطرح کند
مینیاتوری ی شرایط را با دقت  کرد، ھمھ عجلھ نمی. مثل پدرش بود. انداخت می

 خواست بگوید؟ چھ می. زد اش را می کرد و بعد حرف آماده می
 :آبجی شروع کرد

 '' ات اومد، قشنگھ؟ نظرت چیھ؟ از شھر خوش''
. برخالف آتن نُقلی و تمیز و ُمرتبھ. کنھ با آتن خیلی فرق می. آره قشنگھ''

ً بد با اون ھمھ مشتری، . ھا خیلی خوب و مؤدبانھ بود برخورد فروشنده اصال
 ''. اخالق نبودن

 ''. اند  ھا خیلی مؤدب سوئدی''
اش را بخود مشغول  بعد از یک ربع حرف زدن آبجی حرفی را کھ گویا ذھن

 .کرده بود، بھ زبان آورد
 '' ات چیھ؟ خوای چیکار کنی؟ برنامھ می''

 :اش را روی بشقاب گذاشت و گفت پرستو قاشق
خوام دخترمو بیارم پیش  می. زندگی کنمخوام  تونم بکنم؟ می چیکار می''

 ''. خودم
خوای چیکار کنی؟ ھمین روزھا ناصر  اآلن می. خوب اینو از اول ھم گفتی''
 ''. ات یاد سراغ می

تونم بعد از یک  نمی. برای من ھم سختھ. خوب ما با ھم توافق کردیم. دونم می
 ''. اش اش و خودمو بندازم تو بغل ھفتھ برم خونھ
 :اش بود بھ زبان آورد و سئوالی را کھ از ھمان روز اول در ذھن آبجی حرف

 '' تونم رک و راست یھ سئوال ازت بکنم؟ می''
 :پرستو مکث نکرد

 ''. نھ''
 '' چرا نھ؟''
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 ''. خوام راجع بھش حرف بزنم نمی''
 '' دونی سئوال من چیھ؟ از کجا می''

 :پرستو لبخندی زد و گفت
مگھ . ھمون موقع کھ گفتی بریم فرد گاتن فھمیدم. ات شناسم مثل کف دست می''
 ''. فھمم دیگھ خوب می. گی من انیشتین ھستم نمی
 '' ترسی راجع بھش فکر کنی؟ می''

سرش را پایین انداخت و با صدایی گرفتھ کھ گویا . ی پرستو درھم شد چھره
 :ی او را بشنوند، گفت ترسید دیگران گفتھ می
مامان بابام . دونی خودت ھم می. راحت نیست. اش کنم کنم فراموش سعی می''

عاشق شدم و . خودم شوھر کردم. منو شوھر ندادن کھ راحت بتونم ازش بگذرم
اون دیگھ . برگشتن پیش اون بعد از اون ھمھ دیونگی، غیر ممکنھ. انتخاب کردم

انصاف وقت  بی. فراموش کردن ھم عذاب الیمھ. یھ آدم دیگھ شده. آدم قبلی نیست
ی افکارمو بھم  شھ و ھمھ اش پیدا می محل سر و کلھ وقت مثل خروس بی و بی

 ''. ھا نیست اآلن موقعھ خوبی برای این حرف. کن بابا  ول. می ریزه
آبجی علیرغم امتناع پرستو، فھمید کھ برخالف نظر او، بھترین وقت برای 

ی   شد کھ ھنوز بارقھ اگر مطمئن می. مطرح کردن موضوع علی ھمانجاست
کرد کھ آن زوج را کھ عاشق ھر دو بود، بار  امیدی وجود دارد، ھرکاری می

. بھ ناصر اعتماد نداشت. پرستو کنار علی، پرستوی او ھم بود. دیگر بھم برساند
. کرد اش را ساکت می عذاب وجدان داشت، ولی عشق کور او بھ آن زن وجدان

ظلم و اجحافی ناروا خواست،  اش از او می اش و احساس دانست کاری کھ دل می
از طرف دیگر در طی مدت کوتاھی کھ . و نا حق بھ ناصر و اللھ و الدن است

بارھا در . ی خود پشیمان بود رابطھ اشان با ناصر بیشتر شده بود، از ِکرده
سیب سرخ گیر شغال . ''خلوت خود و حتی یک بار در حضور سیامک گفتھ بود

 :سیامک یراق شده بود''. میاد
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 '' ت چیھ؟منظور''
 ''. ھیچی ھمینطوری گفتم''
ازدواج مصلحتی مثل ھندونھ . ھای بالغی اند ھر دو آدم. ھمینطوری کھ نگفتی''

 ''. ممکنھ فتیر ھم در بیاد. سر بستھ اس
 :آبجی با ناراحتی گفتھ بود

 '' آخھ چرا برای این؟''
ھم  حق. ی دیوانھ وار علی نسبت بھ پرستو آگاه بود آبجی از عشق و عالقھ

لیاقت او . توانست خوشبخت کند ھر مردی را می. آن زن ھمھ چیز داشت. داشت
جرأت نکرد کھ بھ او بگوید کھ چند ماه قبل از معرفی او بھ . دنیایی از عشق بود

حتی در آن لحظھ . ناصر بھ آتن رفتھ و علی و دخترش را از نزدیک دیده است
پرستو دوست . تو واھمھ داشتالعمل پرس از عکس. ھم ترسید، کھ بھ او بگوید

دانست  دید و می آبجی می. اش دخالت کند نداشت کھ کسی در زندگی خصوصی
خودرأیی و . آالیش گذشتھ نیست کھ پرستو دیگر آن دختر دبیرستانی ساده و بی

ترین حرکت او  گیری را؛ تا حد اغراق کردن، در کوچک استقالل در تصمیم
تری دیدارش با علی  کھ در فرصت مناسب تصمیم گرفت. کرد دید و حس می می

. ی علی برایش مھم بود در آن لحظھ تنھا نظر او در باره. را برای او تعریف کند
ی کوچکی از شیرینی را بھ دھان بُرد  با چنگال تکھ. کمی خود را جا بھ جا کرد

فنجان قھوه را . و با نگاھی کھ صد پرسش در آن بود بھ چشمان پرستو خیره شد
 :ھان نزدیک کرد و قبل از نوشیدن گفتبھ د
 ''. ولی خواستم بگم. البتھ نظر تو درستھ، شاید اآلن وقت مناسبی نباشھ''

 :اش تمام نشده بود کھ پرستو حرف او را قطع کرد و گفت جملھ
گی نظر تو درستھ و بعد حرف  اول می. ولی چی؟ تو ھم شدی برادرت''

 ''. گفتم کھ نھ. زنی خودتو می
. آبجی متوجھ این موضوع شده بود. از بردن نام علی واھمھ داشتگویی 
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با خود فکر . کرد اش می درک. اش را بگیرد  ترسید نتواند جلوی اشک پرستو می
از دست او عصبانی شده ''. این زن ھنوز با خودش تصفیھ حساب نکرده: ''کرد
دش رو راست خواست فریاد بکشد و بھ او بگوید کھ حداقل با خو اش می دل. بود

ای تصمیم گرفت بھ او بگوید کھ حرکت او موقع خداحافظی  برای لحظھ. باشد
ناصر از نگاه او پنھان نمانده بود و ھمان شب فھمیده بود کھ پرستو در آن لحظھ 

ولی دخترش ھم . دخترش برای او مھم بود. کس جز علی فکر نکرده بود بھ ھیچ
یق بتواند بار دیگر خود را بھ شھر امیدی بود کھ شاید از آن طر. پُلی بود

ای را کھ در  خواست بھ او یادآوری کند کھ جملھ. اش برساند معبودش بھ عشق
کنم و بعد از  سھ سال باش زندگی می''ترکیھ گفتھ بود فراموش نکرده است 

دانست کھ پرستو علی گذشتھ را  ولی این را نیز می''. گرفتن اقامت دائم بای بای
. آن علی دیگر وجود نداشت. ی کھ حاال بیشتر رؤیا بود تا واقعیتمرد. خواھد می

 .نھ برای او، نھ برای خودش و نھ حتی آبجی کھ خواھر علی بود
. ببین پرستو خودتو تو َھَچلی ننداز کھ بیرون اومدن ازش برات سخت باشھ''

 !'' از چالھ بھ چاه نیفتی
 .پرستو عصبانی شد

. خودت ھم شاھد عقد ما بودی. یادت رفتھ. مگی؟ من زن ناصر ھست حاال می''
ھنوز خونھ اش . ی ناجوریھ؟ اگھ ھست ھمین اآلن بگو کنی وصلھ نکنھ فکر می

 ''. گردم تھرون گیرم و برمی ھمین فردا یھ بلیط می. نرفتم
 :آبجی کمی ُمعذب شد و بالفاصلھ گفت

ً چنین نظری ندارم شناخت من از ناصر، بیشتر از ! نھ'' . تو نیستمن اصال
 ''. منظورم اینھ کھ. اش با سیامکھ ی ما بیشتر وقت یاد خونھ ھروقت می

 :اش را آرام روی میز کوبید و صحبت او را قطع کرد و گفت پرستو دست
پشیمون شدی؟ نکنھ تو ھم بھ فکر . تعارف نکن! منظورت چیھ؟ بگو دیگھ''

رھایی باھاش کنار تو ایران ھمھ از من انتظار داشتن کھ یھ طو! برادرت ھستی
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ھایش را طوری  داد؛ لب و در حالیکھ سرش را بھ چپ و راست تکان می''. بیام
خواست نھایت انزجار خود را از آن دلسوزی ناروا نشان  جمع کرد کھ گویا می
کنی؟  طور فکر می تو ھم این. و برگردم سر خونھ زندگیم: ''دھد، و بعد ادامھ داد

 !'' خجالت نکش بگو دیگھ
 :ی حرف او را قطع کرد و گفتآبج

 ''. ام تموم بشھ بجای من ھم حرف نزن، بذار حرف. تند نرو. صبر کن''
 : آبجی اضافھ کرد. پرستو ساکت شد

. تونی با ویزای سوئد بری آتن تو این سھ ماه می. تو سھ ماه اقامت داری''
 اگھ دیدی کمی شانس وجود. بینی و ھم علی رو ھم دخترتو می. ضرر نداره

خوب . اش داری و علی ھم حاضره راه بیاد، چرا کھ نھ اگھ باز ھم دوست. داره
. شناسم شناسی من ھم تو رو می گوش بده من بچھ نیستم ھمونطور کھ تو منو می

تونی زن  تعارف بھت بگم، نمی بذار بی. تونی با ژست گرفتن منو گول بزنی نمی
ای  ات بغل کس دیگھ اشھ، جسمات با یکی ب احساس و فکر و عاطفھ. دو نفر باشی

 ''. فھمم حداقل من این جھنمو خوب می. بخوابھ
اش را  ی آبجی را خوب نفھمید، ولی حرف گرچھ پرستو منظور آخرین جملھ

آبجی با تمام وجودش پی برده بود کھ پرستو علی را کماکان دوست . زده بود
ً دل دیگر علی  علی،. چرکین است دارد، ولی از دست او عصبانی و شدیدا

پرستو بخود قبوالنده بود کھ باید تا آخر . توانست باشد ی او نبود و نمی گذشتھ
او . ی او کھ دیگر چندان شیرین نبود، خو بگیرد و زندگی کند عمر با خاطره

اش را نزد  خواست عاطفھ و عشق و احساس اش را گرفتھ بود، می تصمیم
زندگی کند و جسم اش را در  ی آن اش گرو بگذارد و با خاطره معشوق گذشتھ

آبجی . خواست با آن برزخ خو بگیرد می. ای نداشت چاره. اختیار دیگری بگذارد
اش بھ حال خودش  دل. ای گلویش را سوزاند طعم تلخ گزنده. از خودش بدش آمد

توانستند  کاری دیگری نمی. خودش ھم درگیر ھمان جھنم بود. و پرستو سوخت
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 . بکنند، نھ او و نھ پرستو
اند و منتظر  ھا بھ خانھ برگشتھ غروب شده بود و مطمئن بود بچھ. دیر شده بود

از آسانسور کھ خارج شدند، صدای موسیقی از پشت در آپارتمان بگوش . اند
 :آبجی رو کرد بھ پرستو و گفت. رسید می
ً سفره. سیامک برگشتھ و تو آشپزخونھ سرگرمھ'' خدا کنھ . رو ھم چیده حتما

این یکی . ھای خوبی داریم شانس داریم کھ ھمسایھ. ش کرده باشھبرنجو خامو
با ھم . اند ھای خوبی شیلیایی و اون طرف دو جوون مجرد اند کھ خیلی جوون

 ''. کنن زندگی می
 :ی آخر را با تأکید گفت و اضافھ کرد جملھ

ھام  بھ جون بچھ. من بیشتر بھ فکر تو ھستم. خوام بخاطر حرفام معذرت می''
 ''. خودت ھم خوب اینو می فھمی. ام تا علی ر بھ فکر توهبیشت

 :صدای گرم شجریان در راھرو پیچیده بود. پرستو شک نداشت
 در طریق عشق بازی امن و آسایش بالست،''

 '' ریش باد آن دل، کھ با درد تو خواھد مرھمی
نیمھ پُر ی  پیمانھ. سیامک سرگرم کار بود. کلید انداخت و در را باز کرد

 . اش روی میز آشپزخانھ بود ویسکی
 '' کنی؟ چشم مارو دور دیدی، خلوت کردی و داری حال می''

 :داشت، گفت ھا را از کمد آشپزخانھ برمی کھ بشقاب سیامک در حالی
 '' این دوتا دخترو انداختی رو سر ما و خودت رفتی خرید! چھ حالی بابا''

آماده کرده بود بالفاصلھ جواب اش را از یک ھفتھ پیش  آبجی کھ گویا جواب
 :داد
ات عمل  خوب باید بھ قول. مگھ من قول دادم، خودت رو زبونشون انداختی''
 '' کامپیوتر خریدید؟. کنی
دو . بینی کھ رفتن تو اتاق و درو بستن مگھ نمی. آره معلومھ، چی فکر کردی''
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 ''. خوان میھنوز ھیچی نشده اینترنت . ساعت طول کشید تا اونو راه انداختم
 ''. دی بھش عمل کن قول نده، اگھ می. پس چی فکر کردی؟ باید بخری دیگھ''

 .:انگیز شجریان بر فضای آشپزخانھ حاکم شده بود ھشدار دل
 .اھل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

 .غمی سوزی، نھ خامی بی رھروی باید جھان
 …................................................................. 

 ی حافظ چھ سنجد پیش استغنای عشق گریھ
 .کاندرین طوفان نماید، ھفت دریا شبنمی

ای  گویا محو صدای شجریان و شعر حافظ بود و ھیچ توجھ. پرستو ساکت بود
 . ھای آن دو نداشت بھ صحبت

 .اھل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
 .غمی بی سوزی نھ خامی رھروی باید، جھان

 '' خوش گذشت پرستو خانم؟. برید زود لباس عوض کنید کھ شام بخوریم''
 :پرستو بخود آمد و با دستپاچگی گفت

  ''. کلی خرید کردیم. آره خیلی خوب بود''
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 دعوت

آن شب کار . ای با پرستو صحبت کرد چند دقیقھ. ناصر آخر شب زنگ زد
ھایش مریض بودند و از او  بچھاش کھ شرکت تاکسیرانی داشت،  دوست. کرد می

با پرستو قرار گذاشت کھ فردا . خواھش کرده بود کھ دو سھ روز بھ او کمک کند
 . او را ببیند

آبجی از سر صبح با او شوخی . روز بعد برای اولین بار با ناصر بیرون رفت
 :گفت کرد و می می
 '' خوای بری نامزد بازی؟ می''

. پرستو لباس پوشیده آماده بود. رآوردناصر سر ساعت زنگ در را بصدا د
دِر ِگیت را باز کرد و در . صدای او را شناخت. آبجی گوشی آیفون را برداشت

 :حالی کھ سرش را برگردانده بود، گفت
 ''. برو درو باز کن. آقا ناصره''
 !'' خودت باز کن دیگھ''
 ''. تو باز کنی بھتره''

با . بھ طرف در آپارتمان رفتکرد  پرستو در حالیکھ چپ چپ نگاه اش می
ناصر با یک دستھ گل سرخ پشت . شنیدن صدای در آسانسور، در را باز کرد

 . جلو آمد و آرام او را بغل کرد. سالم کرد. در بود
 '' خوبی؟''
 '' مرسی شما چطور؟''
 '' ای بریم؟ آماده. ھا را برای تو آوردم این گل. ام خوبم من''
 '' آره، بیا تو چای بخور''
 ''. پارکنیگ پُر بود. جا نبود. ماشینو بد جایی پارک کردم''

 :آبجی جلو رفت و سالم کرد
 ''. چای حاضره. ناصر خان بفرمائید تو''
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جا تا چشم بھم  این. ترسم جریمھ بشم مرسی، ماشینو بد جایی پارک کردم، می''
ً . ات کردن بزنی ششصد کرون داغ  ''. برگشتنی حتما

ھا را در گلدان آبی  ھا را قیچی کرد و آن ی گل ساقھ. نھ رفتپرستو بھ آشپزخا
 .ای قند در گلدان انداخت و برگشت حبھ. گذاشت

 ''سرده؟''
 :داد گفت ناصر در حالی کھ سرش را تکان می

زنھ  باد شمال ھم کھ می. زمھریره. سرد کھ چھ عرض کنم، وحشتناکھ''
 ''. بپوشلباس گرم . سوز داره. هسرمارو چند برابر کرد

بھ پیشنھاد آبجی، ھمان لباسی را پوشید کھ . پرستو لباس پوشیده و آماده بود
اش کرد و کاله را بھ سر کرد، ناصر  پالتو را کھ تن. روز قبل بھ تن داشت
 :در دل گفت. انگشت بھ دھان ماند

 !'' شھ کسی اینقدر خوشگل باشھ هللا خالق، مگھ می جل''
. اژی بُرد کھ آبجی روز پیش برای خرید بُرده بودناصر پرستو را بھ ھمان پاس
. ھا باال رفتند و وارد پاساژ شدند با ھم از پلھ. پارکنیگ در زیر ساختمان بود

 . پاساژ شلوغ بود
 '' موافقی سری بھ چند فروشگاه بزنیم؟''

 :پرستو جواب داد
 '' خوای چیزی بخری؟ می''
 ''. نھ ھمینطوری''
 ''. ھر چی میل شماست''

ناصر اصرار داشت کھ . رفت از فروشگاھی بھ فروشگاه دیگر ھمراه او می
پرستو قبول نکرد و توضیح داد کھ روز قبل با . چند دست لباس برای او بخرد

اند و کلی پول نذری در  ھا را از نزدیک زیارت کرده ی این فروشگاه آبجی ھمھ
باالخره بعد از اینکھ از . دان ی ناقابل لباس خریده و چند کیسھ  ھا ریختھ صندوق آن
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چند فروشگاه دیدن کردند پرستو با اصرار ناصر یک پیراھن بلند از فروشگاه 
. ناصر در جلو اتاق پُرو کشیک داد کھ او لباس را پُرو کند). ٢٩. (خرید ھو، ام

داد، آرزو کرد کھ ایکاش  ای کھ در جلوی اتاق پُرو کشیک می در چند دقیقھ
خواست  گویی می. اش را برھنھ ببیند ز کند و عروس رویائیتوانست در را با می

اش  بخواب  ی او بھ ھمان زیبایی است کھ ھر شب مطمئن شود کھ تن برھنھ
 . آمد می
ات  زدم بھ تن حدس می. یاد خیلی بھت می. عالیھ، مثل اینکھ برای تو دوختن''

 ''. ورش دار. قشنگ باشھ
ی دوم پاساژ رفتند و قھوه و شیرینی  ای در طبقھ از فروشگاه ھو ام بھ کافھ

 : ناصر در کاقھ از پرستو پرسید. خوردند
تا دم در از من . شن موافقی سری بریم خونھ؟ اللھ و الدن خیلی خوشحال می''

 ''. خواستن کھ تو رو ببرم خونھ
سوار ماشین کھ . خواست از روز اول با او بحث کند نمی. پرستو قبول کرد
 :کرد بھ ناصر و گفتشدند، پرستو رو 

 ''. ی شما دست خالی بیام خونھ. طوری کھ خوب نیست آخھ این''
 : ناصر خندید و گفت

تازه اونجا . تو کھ ما رو کلی خجالت دادی و برای ھمھ سوغاتی آوردی''
 ''. بره ی خودش ھدیھ نمی کسی کھ خونھ. ی خودتھ خونھ

 ''. جایی نریم ھا عادت داریم کھ دست خالی یھ رسمھ، ما ایرانی''
پرستو این را گفت و بالفاصلھ یادت حرف علی افتاد کھ روزی بھ او گفتھ بود 

ھا دست و پا گیرن و موضوع مھریھ و  ھای ایرانی ھا و سنت کھ خیلی از رسم
 . ی عقد را مثال زده بود صیغھ

 ''. محل لعنت بھ این خروس بی''
لت لبخند او را نفھمیده بود، ناصر کھ ع. این جملھ را در دل گفت و لبخندی زد
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 : نخواست ساکت باشد گفت
 '' ای؟ ھای دست و پاگیر خستھ شده چیھ نکنھ تو ھم از این رسم''
 ''. شھ کرد نھ، رسم دیگھ کاریش نمی''

اتومبیل از میدانی گذشت و وارد خیابانی شد کھ در یک طرف آن دو ساختمان 
در . بری در کنار ھم ایستاده بودندی مکعب شکل مانند دو کشتی بار بلند ده طبقھ

شد کھ  ای سرسبز بود کھ با کمی دقت ھرکس متوجھ می سمت دیگر جاده منطقھ
 : ای بھ گورستان کرد و گفت ناصر با دست اشاره. گورستان است

مثل ). ٣٠. (اش کیویبریھ اسم. ھای این شھره این یکی از بزرگترین قبرستون''
ی  دور و بر ھمھ. ھمھ چیز مرتب و درستھ. خیلی تمیزه . مونھ یھ پارک می

. کنن جا کار می چھار، پنج کارگر از صبح تا بعدازظھر این. قبرھارو گل کاشتن
ھا بھ  تو سوئد بھ مرده. حسابی بھش میرسن. دن ھا آب می زنن و بھ گل می  چمن
 ''. ذارن رسن و احترام می ھا می ی زنده اندازه

. آن گورستان خاک شده است ای از  گوشھ اش در ناصر نگفت کھ ھمسر سابق
ھای بلند و عاری از برگ و چمن پوشیده از  پرستو نگاھی بھ قبرستان و درخت

از اسم . تا آن روز ھرگز بھ قبرستان نرفتھ بود. اش گرفت دل. برف آن کرد
اش را بھ طرف دیگر جاده بھ سمت دو  ناراحت شد و نگاه. آمد قبرستان بدش می

دی کھ چون دو کشتی باربری در کنار یکدیگر ساکت و بی حرکت بلن  ساختمان
ھا نباید از دیدن ھر  ساکنین این ساختمان: ''با خود فکر کرد. ایستاده بودند، گرداند

 : ی ناصر افتاد کھ بالفاصلھ یاد گفتھ''. ی قبرستان زیاد خوشحال باشند روزه
دور و بر . درستھ ھمھ چیز مرتب و. خیلی تمیزه. مونھ مثل یھ پارک می''
رسن و  ھا می ی زنده ھا بھ اندازه تو سوئد بھ مرده، ی قبرھارو گل کاشتن ھمھ

ھای سرد و سخت قبرھا محصور در چمن  سنگ. چھ تناقضی''. ذارن احترام می
برای کسی کھ مرده . ''ذارن آدما بھ خودشون احترام می. سبز و زیبای پارک

 ''. باشناش کرده  کنھ کھ کجا چال فرق نمی
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ناصر اتومبیل را در . ی چندانی نبود تا آپارتمان محل زندگی ناصر فاصلھ
ناصر با این فکر کھ مثل . پارکینگی در پشت ساختمان بلند آبی رنگی پارک کرد

. یک جنتلمن در اتومبیل را برای پرستو باز کند، بالفاصلھ از ماشین پیاده شد
شناخت او از ناصر خیلی کم . از کردپرستو منتظر نماند و قبل از او در را ب

. ھای آبجی رفتار او را با دقت بیشتری زیر نظر داشت بعد از حرف. بود
سعی داشت بیشتر با او خودمانی باشد، . برخوردھای رسمی دست و پاگیر بودند

 . با این امید کھ شاید او را بھتر بشناسد
ناصر در . ده طبقھ بودی ششم ساختمان  ی ناصر در طبقھ آپارتمان چھار اتاقھ

وارد آپارتمان کھ شدند، اللھ و . کرد ، زندگی می)٣١(ای بھ اسم کورتداال،  منطقھ
. شناختند دو نوجوان از خوشحالی سر از پا نمی. اشان آمدند الدن بھ استقبال

ھا پرستو  آالیش و مھربان آن رفتار ساده، بی. پرستو ھر دو را بغل کرد و بوسید
تشابھ  . زدند ھر دو رک و بی پروا حرف می. رار داده بودرا تحت تأثیر ق

آبجی در پاسخ کنجکاوی او توضیح . ھا و سارا و َحنا بود عجیبی بین رفتار آن
داده بود کھ در سوئد صداقت و راستگویی در رفتار را در مھد کودک و مدرسھ 

و ھم سالمت ھا  ی بچھ این روش تربیتی ھم بنفع آینده. دھند ھا آموزش می بھ بچھ
کودکی کھ فواید راستی و صداقت را از بچگی تجربھ کند، در آینده . جامعھ است

احترام بھ نظر . خدمتگذار خوبی برای جامعھ و مدافع دمکراسی خواھد بود
شود کھ در مقابل  عدالتی باعث می دیگران، امتناع و مخالفت با دروغ گفتن و بی

ھای سوئدی  بیشتر بچھ. مت جامعھ باشندرشوه و فساد بھتر بایستند و حافظ سال
گیرند کھ از حقوق خود دفاع کنند و تن بھ خفت و  از ھمان کودکی یاد می

پرستو وقتی در رفتار آن چھار نوجوان . آبجی درست گفتھ بود. خواری ندھند
گرچھ بعضی . اند ھا درست تربیت شده بیشتر دقت کرد، متوجھ شد کھ این بچھ

طور  ولی این''. اند زیاد لوس و از خود راضی''ھا بنظرش  انیھا بقول ما ایر وقت
بودن بلکھ ریشھ در استقالل فکری '' لوس''ھا نھ بخاطر  علت سرسختی آن. نبود
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 . ھا داشت آن
سنگ . گویا اللھ و الدن از صبح منتظر او بودند. آپارتمان تمیز و مرتب بود

گرچھ زمستان . ی خود چیده بودند میز اتاق نشیمن را با سلیقھ. تمام گذاشتھ بودند
چند نان . ھای یأس زیبایی تھیھ و در گلدانی روی میز گذاشتھ بودند بود، ولی گل

ای ایرانی و یک جعبھ شکالت معروف سوئدی و یک ظرف کریستال پُر  خامھ
پرستو مجذوب برخورد گرم . از میوه را در اطراف گلدان روی میز چیده بودند

از این کھ دعوت ناصر را قبول کرده بود احساس . بودھا شده  و صمیمی آن
 . حیف بود کھ آن ھمھ احساس زیبا را نادیده بگیرد. رضایت کرد

 : تازه نشستھ بود کھ اللھ پیشقدم شد و پرسید
 '' قھوه دوست داری یا چایی؟''

 :پرستو پاسخ داد
 ''. شم اگھ چای باشھ ممنون می. قھوه تازه خوردیم''

اللھ بالفاصلھ بھ آشپزخانھ رفت و با یک سینی و چند . اده بودگویا ھر دو آم
ای کمی  پرستو از دیدن نان خامھ. ای تعارف کرد الدن نان خامھ. فنجان برگشت

 :متعجب شد و گفت
 !'' اند ای ایران ھا کھ مثل نون خامھ چھ جالب این''

 : ناصر ُمھلت نداد و گفت
ھاست کھ تو میدون نزدیک  سال. ھا رو از قنادی پارس خریدیم آره، این''

ترسیدن ازش خرید کنن، ولی حاال  ھا می اش سوئدی اول . امون قنادی داره خونھ
شھ  عید کھ می. کنھ ھای خوبی درست می شیرینی. ھاش سوئدی اند بیشتر مشتری

ھا جلو  ھای شھر برای خریدن شیرینی عید ساعت خیلی از ایرانی. اس ُغلھ ُغل
 . اشون بشھ مونن کھ نوبت ظر میقنادیش تو صف منت

اللھ و . ھا را خریده اند ناصر نگفت کھ اللھ و الدن بھ ابتکار خودشان شیرینی
پس از . الدن در کنار پرستو نشستھ بودند و ھر حرکت او را زیر نظر داشتند
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 : چند دقیقھ اللھ سئوال کرد
 '' دوست داری آپارتمان رو ببینی؟''
'' ً  '' چرا کھ نھ، حتما
ناصر ھم . ھا از اتاقی بھ اتاق دیگر و آشپزخانھ سرک کشید لند شد و ھمراه آنب

دخترھا در مدتی کھ او خانھ نبود، . تعجب کرده بود. رفت ھا می بی صدا دنبال آن
ی خود عوض کرده  ھا را با سلیقھ دکور اتاق. ھمھ چیز را مرتب کرده بودند

اش  اشان خوش از حسن سلیقھ ناصر ساکت بود و حرفی نزد، ولی در دل. بودند
 : اللھ از پرستو پرسید. اند تازه پی برد کھ دخترھایش بزرگ شده. آمد
 '' و تماشا کنی؟ ی بیرون دوست داری بریم بالکن و منظره''

 : ناصر دخالت کرد
 ''. خوره سرده سرما می''

 : الدن بالفاصلھ رفت و با یک کاپشن زمستانی برگشت
 ''. داره اینو بپوش، خیلی گرم''

ای  منظره. بالکن رو بھ جنوب بود. ھا ھمراه شد پرستو کاپشن را پوشید و با آن
  ھای شیروانی قرمز رنگ گوتنبرگ پھن با سقف. انداز بود بسیار زیبا در چشم

در سمت . ھایش کھ جا بھ جا پوشیده از برف بودند، در زیر پایش بود ساختمان
ھمھ جا و ھمھ چیز . شد کانالی منتھی می راست ساختمان جنگلی زیبا بود کھ بھ

. اش خود را بھ شھر تحمیل کرده بود زمستان با تمام توان. پوشیده از برف بود
ھای سوزنی بودند کھ با سماجت، با قامتی افراشتھ زیر بار جبر طبیعت  تنھا کاج

دو کشتی باربری آرام و . کردند نرفتھ بودند و راست وشق و سبز خودنمایی می
اللھ برای . شد، در حرکت بودند مان در طول کانال کھ بھ دریا منتھی میخرا

و بخشی از مسیر ) ٣٢(پرستو توضیح داد کھ اسم آن مسیر آبی گوتا کانال است 
ی شروع  نقطھ. کند ی غربی وصل می آبی است کھ بندر شرق سوئد را بھ کرانھ

ھدف . ع شده استمیالدی شرو ١٨٣٢ساختمان کانال در سال . آن استکھلم است



 507 

ھای اجتماعی فرار از پرداختن عوارض گمرکی  از ساخت کانال جدا از مزیت
ھای  ھای سوئدی برای رسیدن بھ آب در قدیم کشتی. بھ دانمارک بوده است

المللی مجبور بودند مسیری را طی کنند کھ جزو قلمرو آبی دانمارک بود و  بین
اختالف سطح زمین در مناطقی بھ  .پرداختتند بنابراین باید عوارض سنگین می

ھایی از مسیر کھ سطح آب  بنابراین مجبور شدند در قسمت. رسید متر می ٩٢
ھایی درست بسازند کھ سطح آب را با کمک پمپ باال  تر بود حوضچھ پایین

ھا  گرفت، آب حوضچھ ھا قرار می بیاورند و سپس وقتی کشتی در آن حوضچھ
تری قرار گیرد  متر پایین برود و در سطح پایین کردند کھ کشتی چند را تخلیھ می

ی کانال توسط یک مھندس اسکاتلندی کشیده شده  نقشھ. و بھ مسیر خود ادامھ دھد
البتھ این پروژه امروز کارآیی خودش را از دست داده و کانال بیشتر . است
ھای باری  ی توریستی دارد و مسیر آن بھ چند پاره تقسیم شده کھ کشتی جاذبھ

پرستو با دقت بھ توضیحات . کنند ھای تفریحی از آن استفاده می وچکتر و قایقک
اند  دار شده ھا میدان ناصر کھ دید بچھ. کمی سردش شده بود. داد اللھ گوش می

اللھ و الدن ''. خوره سرده، پرستو سرما می. ''پیشنھاد کرد برگردند داخل
مثل این کھ با ھم . زدند حرف میمرتب با او . گذاشتند ای او را تنھا نمی لحظھ

خواست با پرستو  اش می دل. ھا دلخور بود ناصر از حضور آن. کردند رقابت می
ھوا تاریک . تنھا باشد، ولی در آن شرایط امکان نداشت و مجبور بود تحمل کند

خواست بھ  اش نمی دل. ی بالکن بیرون را نگاه کرد چندبار از پنجره. شده بود
 : باالخره دل بھ دریا زد و رو بھ ناصر کرد و گفت .ساعت نگاه کند

 ''. شم ی شما مرخص می من با اجازه''
 : ناصر خندید و گفت

 '' گذره؟ راھو بلدی؟ مگھ اینجا بد می. ی ما ھم دست شماست بفرمایید اجازه''
 !'' گفتم اگھ اشکالی نداره. نھ، دیر شده''

 :ی او را قطع کرد و گفت الدن جملھ
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اینجا از ساعت سھ، چھار ھوا تاریک . ب نشده، فقط ھوا تاریک شدهھنوز ش''
شھ بدون غذا از  مگھ می. تازه ما کلی زحمت کشیدیم و غذا درست کردیم. شھ می
 !'' جا بری این

 : ناصر نگاھی بھ اللھ و الدن کرد و گفت
ً بھ فکرم ھم نرسیده . خوریم چقدر خوب، پس شامو ھم دور ھم می'' من اصال
 ''. دستتون درد نکنھ. بود
اتون زده بودین کھ تنھایی برید بیرون  صابون بھ دل! پس چی فکر کردین''

 !'' ھا، ھا! شام بخورید
داد، پاسخ  اش را بھ چپ و راست تکان می این اللھ بود و در حالی کھ دست

 : پدر را داد و ادامھ داد
آال  ی قزل فیلھما کلی زحمت کشیدیم و . شانسی ندارید (٣٣(نو چنس، ''

اس کھ  آنقدر خوشمزه. زمینی سرخ شده و ساالد ھم درست کردیم سیب. خریدیم
 ''. تونید چنین غذایی سفارش بدین تو ھیچ رستورانی نمی

 : کرد، گفت ناصر کھ از ابتکار اللھ و الدن احساس غرور می
اش رسیده کھ براتون  دین کھ دخترای بزرگی شدین و وقت دارید نشون می''

شھ دست پخت شمارو خورد، یا باید زنگ بزنیم  حاال ببینیم می. فکرایی بکنیم
 '' بیمارستان و جا رزرو کنیم؟

 : ھای پدر را متوجھ شده بود، جواب داد الدن کھ تنھا بخشی از گفتھ
تازه ھرچی بد باشھ بابا از کوکو سبزی . بھترین غذایی کھ تو عمرت خوردی''

 '' تو بھتره
ای پیش رفت کھ جایی برای  اش بگونھ گوی ناصر و دخترانشوخی و گفت و 

 . مخالفت و اظھار نظر پرستو باقی نماند
ای نچندان دور با او  شام را در کنار دو نوجوان و مردی کھ قرار بود در آینده

ساعت حدود ده بود کھ ناصر او را بھ . در زیر یک سقف زندگی کند، خورد
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اش کرد،  بغل. اش کرد آرپارتمان ھمراھیتا جلو در . ی آبجی رساند خانھ
 : اش گفت بوسیدش و آھستھ در گوش

 ''. کنم برای آمدنت روز شماری می''
وقت بیشتری . خواست در آن مورد با او بحث کند نمی. پرستو جوابی نداد

 . احتیاج داشت
ناصر . جلو آمد و ناصر را دعوت کرد کھ برود تو. آبجی در را باز کرد

ھمھ منتظر پرستو . دیر وقت بود و اللھ و الدن در خانھ تنھا بودند. تشکر کرد
سارا و َحنا و حتی . گویی عضوی از خانواده تازه از سفر برگشتھ بود. بودند

سارا فرصت نداد و شروع . پائیدند ھای کنجکاو خود او را می سیامک با نگاه
 : بارید، پرسید ای کھ شیطنت از آن می کرد و با قیافھ

 '' لھ خوش گذشت، کجاھا رفتید، چیکار کردین، رومانتیک بود؟خا''
پرستو حیران مانده بود . اشان گرفت ھمھ از حالت چھره و حرف زدن او خنده

کل حقیقت را گفت کھ . کھ چھ جوابی بھ سئوال آن دختر تیز و خوش سخن بدھد
کھ  از پارکینگ خانھ شروع کرد و تا چند لحظھ پیش. خیال ھمھ را راحت کند

. ھا تعریف کرد ناصر او را بوسید و خداحافظی کرد را، مو بھ مو برای آن
ھایش را جمع کرد  لب. ھای پرستو گویا زیاد بھ دل و مذاق سارا خوش نیامد گفتھ

 :و گفت
خواستی خونھ کرایھ کنی کھ رفتی  خالھ مگھ می. این کھ رومانتیک نبود''

ھای رومانتیک و  خلوتی و حرف ای؟ یھ جای آپارتمانو نگاه کردی؟ یھ کافھ
 '' جور چیزای دیگھ نداشتید؟ این

آالیش بود کھ پرستو نھ تنھا ناراحت نشد  لحن حرف زدن اش چنان ساده و بی
 : دستی بھ موھای او کشید و گفت. اش گرفت بلکھ خنده

 '' سنی آزمون گذشتھ. نھ عزیزم، ما کھ دیگھ جوون نیستیم''
ھر . معلم ما نزدیک پنجاه سال داره. ندارهکھ سن  «عشق) «٣۴(شرلک ''
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گھ  بره بیرون، سر کالس می) ٣۵(، »دوست پسرش«اش   خواد با کیلھ وقت می
» شخو«خوایم کول  می. ام قرار مالقات دارم امروز باید زود تموم کنم، با کیلھ

 ''. تازه خیلی ھم از اون خوشگلی. شما کھ پنجاه سالھ نیستید. داشتھ باشیم (٣۶(
پرستو کھ معنی کلماتی را کھ استفاده کرده بود، نفھمیده بود، نگاھی بھ آبجی 

 : آبجی رو کرد بھ سارا و گفت. خواست گویا کمک می. کرد
. کنیم ھا فرق می ھا با سوئدی ما ایرانی. رو اذیت نکن خالھ. فضولی موقوف''

 ''. ھای تو رو نفھمید تازه خالھ نصف حرف
 : َحنا دخالت کرد و گفت

خواد دوست پسروش  ھا می خالھ منظورش اینھ کھ معلم مدرسھ وقتی جمعھ''
امو ببینم و بعدش کلی حرف  خوام عشق گھ امروز می ببینھ سرکالس می

 ''. زنھ می
یقین داشت کھ پرستو در فرصتی مناسب با او حرف . آبجی سئوالی نکرد

 . خواھد زد
تلویزیون بود، روی مبل لباس عوض کرد و در کنار آبجی کھ سرگرم تماشای 

فردا صبح ھم آبجی و ھم سیامک باید سرکار . آخرین شب تعطیل بود. نشست
 . رفتند می

پچ  صدای پچ. اش رفت شب از نیمھ گذشتھ بود کھ بھ قصد خوابیدن بھ اتاق
یاد . گویا سرگرم بازی با کامپیوتر بودند. شنید سارا و َحنا را از اتاق مجاور می

ھا شرط کرده بود کھ تنھا روزی دو ساعت اجازه  کھ با آن حرف سیامک افتاد
ی  شک نداشت کھ تمام روز را در مقابل آن جعبھ. دارند با کامپیوتر بازی کنند

خواست بھ اتاق نشیمن برگردد  اش می دل. از خواب خبری نبود. سفید گذرانده اند
ل دراز بکشد ھایی کھ در تھران در آپارتمان خود تنھا بود، روی مب و چون شب

. و تلویزیون تماشا کند کھ از فکرھای واھی بگریزد و خستھ شده، بخوابد
رفت، آبجی در  مطمئن بود بھ محض این کھ بھ اتاق نشمین می. توانست نمی
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راستی . رفت آبجی باید صبح زود سرکار می. منصفانھ نبود. شد کنارش سبز می
زگشت ناصر گفتھ بود کھ برای ی او برای روز بعد چی بود؟ در مسیر با برنامھ

ی خدمات اجتماعی  بعدش ھم باید بھ اداره. پس فردا با خانم اندرشن قرار دارند
ناصر سرش را بھ گوش . کھ خانم اندرشن برای او وقت رزرو کرده بود، بروند

او نزدیک کرده بود و مانند کسی کھ بخواھد راز مھمی را برای محرمی فاش 
ً کار نمیکند، با صدایی آرام گف کند و از صندوق بیکاری پول  تھ بود کھ او فعال

ی خانم اندرشن در شرکتی مشغول  گیرد ولی قرار است بزودی بھ توصیھ می
ی خدمات اجتماعی باید کم و کسری  تا زمانی کھ بیکار است اداره. کار شود

بنظر  .بنابراین باید آنجا بروند. اش را بپردازد ی او و خانواده ی ماھانھ ھزینھ
 . ی خاصی نبود ناصر مسئلھ

 ''. راستی اگر پرسیدند چقدر پول ھمرات آوردی چیزی نگو''
داند کھ من  پرستو در ھمان لحظھ با خود فکر کرده بود کھ ناصر از کجا می

تفاوت گفتھ بود کھ او پول  اھمیتی نداد بود و با حالتی بی. پول ھمرام آوردم
 : بودناصر ادامھ داده . زیادی ندارد

تا بفھمن صد دالر پول . کشن پدر مادرھا مو را از ماست می بھرحال، این بی''
چند روز . در صورتی کھ حق ماست باید بدن. دن داری، یھ ماه کمک ھزینھ نمی

اینجا ھر . دیگھ ھم باید بریم برات چھار شماره بگیرم و بعدش کارت شناسایی
یکی دو ھفتھ آینده حسابی . نخوا کاری کھ داشتھ باشی ازت چھار شماره می

راستی اگھ پرسیدن کجا . آیم نگران نباش خودم ھمھ جا باھات می. ات پُره برنامھ
بعد پیش خانم اندرشن . ی ناصر بگو خونھ. ی آبجی کنی، نگی خونھ زندگی می

 ''. شناسیم رو می ھم طوری نشون بده کھ ما چند سالھ ھمدیگھ
گر پرستو روبرو شد، داستانی را کھ ناصر وقتی با نگاه کنجکاو و پرسش

پرستو سرتکان . برای خانم اندرشن سر ھم بندی کرده بود برای او تعریف کرد
ناصر با . خندید گفتھ بود امان از دست شما مردھا داده بود و در حالی کھ می
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 : حالتی حق بھ جانب پرسید
تو درست  کشید تا ویزای گفتم، سھ سال طول می بد کردم؟ اگھ راستشو می''
بالخره آدم باید بفکر دل صاحب . افتھ دونھ تو سھ سال چھ اتفاقی می آدم نمی. بشھ

 ''. ی خودش ھم باشھ مرده
داد،  عملی کھ اگر انجام نمی. این را گفت و نگاھی عاشقانھ تحویل پرستو داد

کمترین کشش . توانست بخود دروغ بگوید نمی. پرستو بیشتر راضی بود
حاضر بود و بھ خود قبوالنده بود کھ او را . بھ آن مرد نداشت ای نسبت عاشقانھ

دانست کھ باید حداقل تا دو و یا شاید  اش قبول کند و حتی می بعنوان مرد زندگی
ھا را در کنار او و روی یک تخت بھ روز  سھ سال با او زندگی کند و شب

کھ ناصر ھم  ولی عاشق او نبود و یقین داشت. برساند و حتی با او ھمبستر شود
عاشق او نیست و در چشم او تنھا یک زن است با اندامی زیبا و سیمایی دل 

چند . توانست جای او را بگیرد ھر زن دیگری با چنین مشخصاتی می. فریب
ی ناصر بود، پی برد کھ کارھای اللھ و الدن بھ ابتکار  ساعتی کھ در خانھ

و نقش چندانی نھ در خرید خودشان بود و از نگاه ناصر متوجھ شده بود کھ ا
چیزی . ی شام و چیدن میز و خالصھ ھیچ چیز نداشتھ است  شیرینی و نھ در تھیھ

قرار بود در آن خانھ زندگی کند، بنابراین . از نگاه تیز پرستو پنھان نمانده بود
آالیش و گرم اللھ  ھای بی صداقت و محبت. ھمھ چیز را با دقت زیر نظر داشت

مایھ و تصنعی ناصر کھ  ی بی نشست تا اظھار عالقھ دل او میو الدن بیشتر بھ 
خواست جرأت  اش می دل. بنظر او ریشھ در عطش و تمنای جنسی او داشت

خواست کھ خودش باشد،  گذاشت و از او می داشت و تعارف و حیا را کناری می
کرد این مرد در طی این چند سال  با خود فکر می. ھا بود چون بنفع ھر دوی آن

توانست بکند این بود کھ  زندگی در سوئد چھ کار کرده است؟ حداقل کاری کھ می
ھا  ولی بنظر او ناصر ھیچ کدام از آن. یک کارگر ماھر، یک آشپز خوب باشد

 . نبود
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اش پُر بود و بھ سرعت  چند روز بعد؛ ھمانگونھ کھ ناصر گفتھ بود، برنامھ
ـ  سوسیالـ ی خدمات اجتماعی  اداره. گذشت کارھای او طبق برنامھ پیش رفتند

. تأثیر نبود ھا و تلفن خانم اندرشن بی توصیھ. ھا را با آغوش باز پذیرفتھ بود آن
ی پرستو بعد از دو ھفتھ از طریق پست بھ او ابالغ شد و بدین  چھار شماره

ُرم تقاضای کارت شناسایی را تکمیل کند و بفرستد ناصر را . ترتیب توانست ف
ً ھ ای  ھفتھ. واقع ناصر بود کھ اصرار داشت او را ببیند در. دید ر روز میتقریبا

ی کارھا؛ البتھ  آبجی در ھمھ. ھا بود راند کھ اغلب شب دو تا سھ روز تاکسی می
چند بار سر بستھ بھ او یادآوری کرد . ی خود، راھنمای او بود با روش و شیوه

ً تا ز. کھ باید در فکر یاد گرفتن زبان سوئدی باشد مانی کھ زبان یاد نگیرد، عمال
. بنظر او زبان کلید ورود بھ جامعھ بود. در ھرکاری وابستھ بھ ناصر خواھد بود

پرستو یادگیری زبان را یکی . توانست کار کند و یا درس بخواند بدون زبان نمی
بار . داد ی چندانی نشان نمی ناصر عالقھ. دوبار سربستھ با ناصر مطرح کرد

رو کمی  بھتره اول جامعھ. ای نیست عجلھ: ''و سئوال کرد، پاسخ داددومی کھ از ا
ی اداری تموم بشھ، خونھ کھ  بذار این کارھای اولیھ. وقت بسیاره. بیشتر بشناسی

اللھ و الدن ھم . تونم زبان یادت بدم تازه خودم می. دیم اومدی ترتیب اونو ھم می
 ''. کنن ات می کمک

گویا با زبان . کرد اش موکول می ن او بھ خانھی کارھا را بھ آمد ناصر ھمھ
خواھد ھمھ چیز مرتب شود باید  خواست بھ او بفھماند کھ اگر می زبانی می بی

آبجی یک کتاب آموزش . ی او برود اش را ببندد و بھ خانھ ھرچھ زودتر چمدان
بود و دو کتاب فرھنگ لغت؛ یکی سوئدی بھ '' ھدف''اش  زبان سوئدی کھ اسم

دیگری فارسی بھ سوئدی برای او تھیھ کرده بود تا روزھایی کھ در  فارسی و
یک روز کھ با ھم بھ مرکز شھر رفتھ بودند او را بھ . خانھ تنھا بود، مطالعھ کند

ای برای او  ی مھاجرت برد و ضمن نشان دادن آدرس بھ او، خبرنامھ دفتر اداره
بان سوئدی ساده برای ی مھاجرت بھ ز آن نشریھ، ماھانھ از طرف اداره. گرفت
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آبجی بھ او توصیھ کرد کھ سعی کند با استفاده از . شد مھاجرین منتشر می
پرستو چند روز تمرین کرد و روزی چند . فرھنگ لغت مطالب آن را بخواند

 : کرد آبجی او را تشویق می. سخت بود. تمرکز حواس نداشت. خط خواند
کمی کھ راه بیفتی و با کلمات اش سختھ؛  اول. ھمھ ھمین دوره رو گذرندن''

 ''. کوتاه نیا. شھ آشنا بشی، راحت می
روزی کھ بھ ناصر گفت در ساعات تنھایی زبان . کرد پرستو تالش می

 : خواند، ناصر کمی اخم کرد و گفت می
ات بھتر استفاده  سعی کن از وقت. بھ خودت فشار نیار! مگھ عجلھ داری''
 '. 'ھا رو بگرد مغازه. برو شھر. کنی

ً بھ آن فکر نمی  . کرد ولی پرستو فکر و ذکر دیگری داشت کھ ناصر اصال
تونیم از سوسیال پول  تا کی می. باالخره من ھم باید وارد این جامعھ بشم''

تونم کار پیدا  تر می کنم ھر چھ زودتر زبان یاد بگیرم، راحت من فکر می. بگیریم
 ''. کنم
ات راحت  از این بابت خیال. بھت بد بگذرهزارم  نمی. مگھ من ُمردم. بی خیال''

دن، از ارث  کنی این پولی کھ بھ ما می تازه گور پدرشون، فکر می. باشھ
حاال یھ ُخرده . ھا تا تونستن کشورھای جھان سومو چاپیدن این ناکس! پدرشونھ

ھا از ده سوراخ سنبھ کمک  تازه خود سوئدی. چھ عیبی داره. اشو ھم بھ ما بدن
. گیریم ھا کھ ماھی شندرغاز بیشتر ازشون نمی ما بدبخت بیچاره. گیرن ھزینھ می

 ''. برن ماھی یھ ماشین ولوو کھ بھ ایران صادر کنن، ده برابر این پول سود می
اگر این کلمات را از . ھا و طرز فکر ناصر برای پرستو عجیب بود پاسخ

ناصر را چندان ھای  گفتھ. کرد زبان علی شنیده بود، یک ساعت با او بحث می
قضیھ را با سکوت . میل چندانی برای بحث با او احساس نکرد. جدی نگرفت
مگھ : ''اش تکرار شد ھای او چندبار در ذھن تنھا یک جملھ از گفتھ. برگزار کرد

 ''. ات راحت باشھ زارم بھت بد بگذره، از این بابت خیال نمی. من ُمردم
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دو ماه کھ برای او دنیایی از نشاط . وددو ماه از اقامت پرستو در سوئد گذشتھ ب
دو بار موفق شده بود کھ با . شد اش روز بھ روز بھتر می روحیھ. و تجربھ بود

ناصر را مرتب . ھر دو بار دخترش با او حرف زده بود. آتن تماس بگیرد
آخرین بار کھ . اش رفتھ بود و در طی آن دو ماه دو بار ھمراه او بھ خانھ. دید می

تنھا بودند، ناصر بھ او نزدیک شده بود و او را در آغوش گرفتھ و در خانھ 
خواست او را  ناصر می. پرستو مقاومت چندانی نکرد. ھایش را بوسیده بود لب

خیلی آرام خود را از چنگ او رھا . بھ اتاق خواب ببرد، ولی پرستو آماده نبود
 : کرده و گفتھ بود

 ''. ام خوب نیست وضع جسمی. آماده نیستم''
ً در دل گفتھ بود، بخشکی شانس. ناصر عقب نشستھ بود حاال ھم کھ . حتما

 . وقت گیرمون اومده، طرف آماده نیست
حتی بعضی روزھا . گذراند فراغت خود را با آبجی می  پرستو بیشتر وقت

از ایستگاه . مسیر را یاد گرفتھ بود. رفت پوشید و بھ محل کارش می لباس می
بیمارستانی آنجا . شد شد و آخر آن پیاده می ط سھ را سوار میمقابل خانھ اشان خ

نزدیک در ورودی . کرد بود کھ آبجی در بخش روانی آن بعنوان پرستار کار می
اش را باز  گویی خواھر گم شده. زد کھ آبجی کارش تمام شود بیمارستان قدم می

خانھ ھمراھی  و یا شاید در این فکر بود کھ دخترش را از مدرسھ تا. یافتھ بود
کس،  از ھمھ چیز و ھمھ. کردند زدند و درد دل می ھا با ھم حرف می ساعت. کند

ی دل برای او  پرستو سفره. از خاطرات گذشتھ؛ از دبیرستان، از آشنایی با علی
گشوده بود و سرگذشت خود را برای آن زن، درست ھمانگونھ کھ در اولین 

آبجی ھم از . کرد ود، تعریف میاش گذشتھ ب سفرش بھ آتن از جلوی چشمان
اش با سیامک، از زندگی مخفی در ایران، فرار از کشور،  خودش؛ از آشنایی

اش با ھمسرش، تولد سارا و َحنا  زندگی در کوه و فرار قاچاقی بھ ترکیھ و روابط
 . ھا تمامی نداشت ھای آن حرف. گفت و خالصھ ھمھ چیز برای او می
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واقع بخشی از  ھای پرستو کھ در بھ حرفآبجی صبورانھ و با اشتیاق 
بازگویی آن . ھا بود محتاج شنیدن آن. داد سرگذشت خود او ھم بود، گوش می

. ی دیگری ببیند ی واقعی خود را از زاویھ کرد کھ چھره خاطرات بھ او کمک می
جگرش . تنھا از نگاھی دیگر. سرگذشت پرستو حکایت زندگی خود او ھم بود

عشقی کھ عمق و . پرستو عاشق آن زن بود. ای نداشت چارهگرفت ولی  آتش می
خودش ھم از درک علت آن . اش بھ دخترش نبود شدت آن کمتر از عشق

خواست جای خالی َمحبت  شاید با اظھار عالقھ بھ آبجی می. دلبستگی عاجز بود
اش را پُر کند؟ چھ چیز باعث آن پیوند عاطفی  و خالء حضور علی در زندگی

بود؟ تنھا دوستی دوران دبیرستان بود؟ یا شاید سرگذشت، و زندگی عمیق شده 
ی آن بود؟  ھا کھ سرنوشت ھزاران زن دیگر بود خمیرمایھ تلخ ھر دوی آن

ای  روایت تلخی کھ تعبیر و فھم آن دل مشغولی جان و روح پرشورش در دوره
آشنایی با شاید بھ ھمین دلیل بود کھ چند سال بعد؛ آبجی بعد از . از زندگی بود

اش با علی، تصمیم گرفت  اسماعیل و شنیدن حکایت زندگی او و رابطھ
رنجور عاشق خود   سرگذشت او را تحریر کند کھ شاید مرھمی بر زخم دل

  . بگذارد
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اش را از آن وضع  ناصر بعد از سھ ماه غیر مستقیم و با رفتارش نارضایتی
ی مھاجرت را  بعد ترس از ادراه. داول موضوع سوسیال را بھانھ کر. نشان داد

ی مھاجرت نامھ داده و خواستھ اند  بھ پرستو گفتھ بود کھ اداره. بھ میان کشید
ً در خانھ از ھر فرصتی استفاده . کند ی او زندگی می مطمئن شوند کھ پرستو واقعا

تابی اللھ و الدن را  بی. داد کرد و بھ اشکال مختلف او را تحت فشار قرار می می
کرد بھ پرستو حالی کند کھ حضورش  سعی می. د بار بھ او یادآوری کرده بودچن

کشید کھ برای  بقول خودش خجالت می. ی آبجی و سیامک خوب نیست در خانھ
تازه بنظر او سارا و َحنا زیاد از آن . ی کس دیگری برود دیدن ھمسرش بھ خانھ

 . وضع راضی نبودند
تا پیر شدن اونارو . کنن گھداری نمیھا حتی از پدر و مادرشون ن سوئدی''
 ''. ی سالمندان فرستن خونھ می

یک ھفتھ بود کھ خود را آماده . شد شناخت او از ناصر ھر روز بیشتر می
ی  گلھ و شکایت و نارضایتی در ھر جملھ. لحن ناصر عوض شده بود. کرده بود

 : بپرسد گفتھ بوددر آخرین مالقاتشان بدون اینکھ نظر او را . شد او احساس می
ھمین روزھا . دوستام دارن بھم فشار میارن. تو فکر یھ جشن کوچیک ھستم''

 ''. شھ عالی می. باید ھمھ را دعوت کنیم
 '' زود نیست؟''
ی مھاجرت  ترسم اداره می. ی کافی ھمدیگھ رو شناختیم نھ فکر کنم بھ اندازه''

یھ یکی بره لو بده کھ تو پیش کاف. تواین شھر آدمای بی پدر و مادر زیاده. بفھمھ
ات  ی ایران ات و رونھ دن دست آبجی و سیامک ھستی، یک ھفتھ بعد یھ بلیط می

 ''. شھ برای من ھم خیلی بد می. کنن می
 ''. ولی ما ازدواج کردیم، سند داریم''

 : ناصر پوزخندی زد و گفت
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در سرشون کاله ق ھا آن خارجی. ھا پُره اشون از این حرف ھا گوش ای بابا، این''
ً دارن . کنن یھ عده ھر سال زن عوض می. گذاشتن کھ دیگھ ھفت خط شدن اصال

گن  بھش می. ی مھاجرت ھم اینو فھمیده اداره. یارن از این راه پول در می
 ''. ازدواج مصلحتی

ھا و تصمیم او با آبجی صحبت  پرستو بعد از مالقات با ناصر و شنیدن حرف
 '' و گفتآبجی کمی فکر کرد . کرد
این حرف ناصر درستھ، اینکھ آدم بی پدر و . دونم چی بگم اش نمی راست''

ی صغرا کبرا چیدن این  اش آینھ کھ ھمھ ولی حقیقت . مادر زیاده شکی نیست
. اش تموم شده طاقت. ی خدا نھ بخاطر ترس، بلکھ بیشتر بخاطر خودشھ بنده

اول . ھمیشھ پیش من بمونیخواد تو برای  ام می من دل. شھ کرد کاریش ھم نمی
اش  ولی راست. ھا و یا حتی سیامک بعد از مدتی خستھ بشن ترسیدم کھ بچھ می

تو آنقدر خوبی کھ سنگ . بینی کھ ما بھت عادت کردیم خودت می. اشتباه کردم
شاید بتونیم این شاه . بذار کمی بیشتر فکر کنیم. شھ ھم در مقابل رفتار تو نرم می

دانست کھ زود  می. آبجی نگران بود''. دت بیشتری سر بدونیمو یھ م داماد عجول
شک نداشت کھ شش ماه بیشتر طول نخواھد کشید کھ ناصر زندگی را . است

اش نیز برای او  از طرفی رفتن پرستو از خانھ. برای او دشوار خواھد کرد
ده ھا زندگی کر در مدت چند ماھی کھ او با آن. بھ او عادت کرده بود. دشوار بود

بھ . اش در کنارش بودند ی عزیزان ھمھ. کرد بود خود را زن کاملی احساس می
ھایی کھ با سیامک  شب. بوی تن و آھنگ دلنشین صدای پرستو خو گرفتھ بود

ھای گرم سیامک  ھایی کھ شور شھوت و بوسھ باخت؛ در لحظھ نرد عشق می
بر زبان نیاورد، کھ نام پرستو را  کرد، از ترس این اش را ِکرخت می تمام تن

آیا پرستو . توانست او را رھا کند چگونھ می. گرفت ھایش را بھ دندان می لب
توانست در کنار آن مرد خودش باشد؟ یقین داشت کھ پرستو ھرگز احساس و  می

اش را قربانی  شاید مجبور باشد تن. اش را تسلیم ناصر نخواھد کرد عاطفھ



 519 

ً جان و عشق خواستھ . عشق او از نوع دیگری بود. اش را نھ اش کند، ولی قطعا
  . شد عشقی کھ سھمی از آن نیز نصیب او می
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روز قبل ناصر زنگ زده بود و از او خواستھ بود کھ او را در مرکز شھر 
ھای قبل ھنوز سرد و یخبندان  ولی ھوا برخالف سالاوائل ماه آپریل بود، . ببیند
. و گویی سرسازش با مردم بجان آمده از زمستان سرد و طوالنی را نداشت بود

ھای ضخیم ابر چنان نزدیک بنظر  الیھ. ابر غلیظی آسمان را پوشانده بود
پرستو در . ھا را با دست بگیرد تواند آن کرد می رسیدند کھ آدم احساس می می

ای دیگر بھ  ه و لحظھای بھ دریای تیر لحظھ. اش ایستاده بود ی اتاق پشت پنجره
اش کمی  ناصر چھ کار داشت؟ لحن حرف زدن. کرد آسمان خاکستری نگاه می

 : کمی نگران شد. خشک بود
 '' ی مھاجرت زنگ زده؟ نکنھ کسی بھ اداره''

رنگ  از دودکش کشتی مسافری کھ در بندر لنگر انداختھ بود، دود کم
کشتی خود را . بح بودنُھ ص. اش نگاه کرد بھ ساعت. شد خاکستری خارج می

در طی مدتی کھ در آن اتاق اقامت داشت، یاد گرفتھ . کرد برای حرکت آماده می
بودکھ کشتی ھر روز صبح ساعت نُھ و ربع بھ قصد دانمارک بندر را ترک 

ھشت شب کشتی دیگری بندر را . گشت کرد و غروب ساعت ھفت برمی می
 : با خود فکر کرد. کرد ترک می

ً میرن دانمارک . بزرگی باید خیلی مسافر داشتھ باشھ کشتی بھ این'' حتما
 ''. رن تفریح شاید ھم می. مشروب ارزون بخرن و با خودشون بیارن سوئد

خواستند وارد کشتی  ھای شخصی کھ می ھا و اتومبیل صفی طوالنی از کامیون
آبجی برای او تعریف کرده بود کھ . شوند، بھ موازات کشتی تشکیل شده بود

قیمت . روند ھا برای خریدن مشروب با کشتی بھ آنطرف آب می ی از سوئدیخیل
ً نصف قیمت سوئد است ھتل زیبایی در بندر . مشروبات الکلی در دانمارک تقریبا

استخری بزرگ با . مقابل گوتنبرگ ھست کھ تفریحگاه بسیار خوبی است
ده بود کھ آبجی قول دا. آب استخر مثل دریا موج دارد. ھای آبی دارد سرسره
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 . تابستان با کشتی بھ دانمارک سفر کنند
کمی بیشتر از یک ساعت وقت . کرد ناصر چکار داشت؟ فکر رھایش نمی

دوش گرفتن ھم عادتی بود . کرد گرفت و لباس عوض می باید دوش می. داشت
ای دو بار دوش  ایران کھ بود، ھفتھ. کھ بھ تازگی گریبانگیرش شده بود

ً ھر روز دوش میاز روزی ک. گرفت می . گرفت ھ وارد سوئد شده بود، تقریبا
. تر بود ھوای سوئد کھ بمراتب از ھوای تھران تمیز. دانست چرا؟ خودش ھم نمی

تنھا سیامک بود . گرفتند ی ساکنان آن خانھ، بجز سیامک ھر روز دوش می ھمھ
. گرفت ای دو بار بیشتر دوش نمی ھا ھفتھ کھ یک روز در میان و بعضی وقت

 : گفت گرفت و می اش را می دماغ. کرد آبجی با او شوخی می
ھمین روزھاست . دی؟ برو؛ برو، برو زود دوش بگیر ایش ایش،چقدر بو می''

 ''. ات بنویسن ی اعتراضی برای رئیس کھ ھمکارات تو اداره یھ نامھ
 : داد سیامک ھم جواب او را می

ر روز پوست زبون بستھ برو بابا، مگھ من شمام آب مفت گیر آوردین و ھ''
 ''. مگھ من آشپزم کھ بو بدم. دین اتونو شکنجھ می

تنھا . راستی ناصر چکار داره؟ حولھ و لباس زیر برداشت و بھ حمام رفت
یک ساعت وقت . دخترھا مدرسھ و آبجی و سیامک ھم سرکار بودند. بود

 . وان حمام را پُر کرد. داشت
اش ریخت و موھایش  شامپو در دستکمی . داد اش را نوازش می آب گرم تن

اش، پاھا و  لیفی را کھ از ایران با خود آورده بود؛ برداشت و تن. را شست
حسی . ھایش حسی را در او زنده کرد تماس لیف با ران. ھایش را لیف کشید ران

تا دو ھفتھ پیش کھ ناصر او را در . ھا بود آن را فراموش کرده بود کھ مدت
اش  شد کھ ھیچ مردی تن باھایش را بوسیده بود، چند سال میآغوش گرفتھ بود و ل

با . آرام لیف را از ران ھا بھ طرف باال بھ حرکت در آورد. را لمس نکرده بود
ی علی چون موجی  اندام بلند و کشیده. ھایش را نوازش داد یک دست سینھ
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کرد لیف را رھا . تنھا یک لحظھ بود. ی وجودش ھجوم برد خروشان بھ ذره ذره
آبجی برای او تعریف کرده بود کھ نگاه . و با احساس شرم خود را سرزنش کرد

. کند ھا از زمین تا آسمان فرق می ھا بھ سکس و مسائل جنسی با ما شرقی سوئدی
مانند غذا خوردن و لباس . دانند ھا سکس را خوراک جسم و اعصاب می سوئدی
ھا عشق،  بنظر آن. وت اندی متفا ھا عشق و سکس دو مقولھ برای آن. پوشیدن

ولی سکس نوعی ارضای غریزه . تفاھم و دوست داشتن بھ معنی واقعی است
ھا و  تواند ناھنجاری شود و کمبود آن می سکس باعث آرامش اعصاب می. است

پرستو خندیده بود و در . ھا داشتھ باشد آمدھای منفی روحی زیادی برای آدم پی
 : پاسخ او گفتھ بود

ھا برای اینھ کھ بی بند و باری  ی این تئوری بافی ھمھ. ھم نیستاین طوری ''
 ''. رو توجیھ کنن روابط خانوادگی

ً این'' حتی خود ارضایی را . در این مورد تحقیق کردن. طوری نیست نھ، اصال
 ''. ی علمیھ یھ نظریھ. دونن ھم بد نمی

 :پرستو سری جنباند و با خود زمزمھ کرد
اول برادرش بود، حاال اون جاشو . اس اش مثل آیھ حرفھر . لعنت بھ این زن''

 ''. گرفتھ
 . اش را بوسید اش کرد و گونھ طبق معمول بغل. سالم کرد. ناصر منتظر او بود

 '' خوبی؟''
 '' تو چطوری؟. مرسی خوبم''
 '' ات؟ ناراحت نشدی کھ نیومدم دنبال''
'' ً  ''. وقت داشتم پیاده اومدم. دو قدمھ. نھ اصال
اینجا ھر سال باید . اش معاینھ ی دیگھ باید ببرم ھفتھ. ینو گذاشتم تعمیرگاهماش''

عیب فنی نداره ولی . ماشینو ببری معاینھ، و گرنھ نباید اونو تو شھر بیاری
 ''. سرویس الزم داشت
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برخالف روزھای قبل، ناصر او را بھ طرف پاساژ مرکزی فَِمن نبُرد، بلکھ 
 . کوچھ برلن بود راه افتاد بسمت مقابل کھ بقول آبجی مثل

 '' از این طرف؟''
) ٣٧(بد نیست سری ھم بھ خیابون اوینی . فَِمن زیاد رفتیم. ھمینطوری''

 ''. بزنیم
پرسید و از ھر دری حرف می  از روزھایش می. کرد ناصر زمینھ چینی می

 : خواست فریاد بزند و بھ او بگوید اش می دل. پرستو ُکفری شده بود. زد
ھای  قبل از تو خیلی. صغرا کبرا نچین. ام کردی خفھ. اتو بزن حرف. کنبس ''

این ھمھ راه منو کشوندی کھ ازم بپرسی تو . دیگھ این روضھ ھارو برام خوندن
 !''. کنم؟ بگو دیگھ خونھ چکار می

بھ خیابان اوینی کھ رسیدند ناصر او را بھ رستوران ھتلی زیبا بُرد کھ لوکس 
سوخت  سالن رستوران اجاِق رو بازی با دکوری زیبا می در وسط. و تمیز بود

ای میزی را  ناصر در گوشھ. کھ گرمای مطبوع آن ھوای سالن را گرم کرده بود
برای خود یک آبجو و بادام زمینی و برای پرستو قھوه و . انتخاب کرد و نشستند

ل داشت بعد از چند دقیقھ مقدمھ چینی حرفی را کھ در د. نان شیرینی سفارش داد
از او خواست . زد بی تعارف حرف می. اش تمام شده بود طاقت. بھ زبان آورد

 . ی او برود اش را جمع کند و بھ خانھ کھ ھرچھ زودتر وسایل
. خستھ شدم. تونم من کھ دیگھ نمی. خوایم بھ این وضع ادامھ بدیم تا کی می''

ً فکراتو کر. شھ داره بچھ بازی می  '' ده بودی؟ مگھ نھ؟روزی کھ بلھ گفتی، قطعا
 . ی او را تأیید کرد پرستو با سر گفتھ

من فکر . وقت خواستی، حاال چند ماه گذشتھ! خوب فکراتو کرده بودی دیگھ''
اگر نھ، بھتره ھرچی . اگھ نظرت عوض شده ھمین اآلن بگو. کنم کافیھ می

 ''. رو بکنیم زودتر یھ جشن خانوادگی بگیریم و قال قضیھ
ی زیبا و دلفریب پرستو کھ ھوش و  اش را زد و پرسان بھ چھره ناصر حرف
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اش ور رفت  پرستو کمی با فنجان قھوه. حواس را از سرش ربوده بود، خیره شد
 : و پاسخ داد

ً در این باره حرف زدیم'' کنم داری بھ  حس می. دونم چی بگم نمی. ولی ما قبال
 ''. دی من التیماتوم می

 . اش را بزند موجب شد کھ پرستو ھم راحت بتواند حرف پروایی ناصر بی
'' ً خوام پیشم  می! خوای قبول کنی کھ من تو را دوست دارم چرا نمی. نھ، اصال

 ''. سخت امھ. باشی
ً دوستم داری، یا''  ''. واقعا

 : ناصر مھلت نداد
آخھ برای چی اینقدر سر سختی؟ سن و سالی از . یا چی؟ پرستو دست بردار''
تونیم کھ مثل دوتا آدم بالغ و عاقل،  حداقل می. بچھ کھ نیستیم. دومون گذشتھھر 

 ''. مثل دو ھمخونھ زیر یھ سقف با ھم زندگی کنیم
 ''. ترسم ناصر می''
کنم، بذار  ازت خواھش می. اش این حرف آخر منھ ترسی؟ راست از چی می''

 ''. اس بنفع ھمھ. اش کنیم تموم
ناصر حرف آخرش را زده . بھ او اطمینان ندارد پرستو جرأت نکرد بگوید کھ

. پرستو مطمئن بود کھ در پس خواھش او تھدیدی محترمانھ نھفتھ است. بود
خودش ھم از آن وضع پا در ھوا راضی نبود، گرچھ جدایی از آبجی برایش 

 . ولی آبجی بھ خانواده اش تعلق داشت. آور بود عذاب
 ''. یکی دو روز بھم وقت بده''
تونیم  با ھم می. شھ باور کن وضعمون خیلی بھتر می. ھ ھرچھ تو بخوایباش''

برداشت ناصر از حرف پرستو این بود کھ دو سھ روز ''. خیلی کارھا بکنیم
ً مطمئن بود. دیگر جواب مثبت خواھد گرفت اگر : ''با خود فکر کرد. تقریبا

 ''. پس دو سھ روز دیگھ یعنی آره. گفت نھ خواست ھمین حاال می نمی
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ً پُر شده بود. ساعت حدود یازده و نیم بود. خوشحال شد . رستوران تقریبا
ناصر رو کرد بھ . ھا برای ناھار بھ رستوران ھجوم آورده بودند کارمندان اداره

 : پرستو و با لبخند پرسید
 '' موافقی کھ ناھار بخوریم؟''

غذای روز  منتظر پاسخ پرستو نماند و با دست گارسون را صدا کرد و از او
دختر جوانی کھ مسئولیت پذیرایی از میزشان را بعھده داشت نگاھی . را پرسید

. ی مرغ و استک گوشت است خریدار بھ پرستو کرد و گفت کھ ناھار روز فیلھ
زمینی آب پز  ی مرغ و ناصر استک گوشت ھمراه با ساالد و سیب پرستو فیلھ
 . سفارش داد

ھوا . زنان بھ طرف مرکز شھر راه افتادند از رستوران کھ بیرون آمدند، قدم
ناصر در کنار او و . اش راحت بود  خیال. پرستو لباس گرم پوشیده بود. سرد بود

ً چسبیده بھ او قدم برمی ھنوز چند قدم نرفتھ بودند کھ دست او را . داشت تقریبا
خواست بھ رھگذران  گویی ناصر با آن کار می. پرستو مقاومتی نکرد. گرفت

ی او نقل مکان کند  فاوت نشان دھد کھ آن زن زیبا قرار است بزودی بھ خانھت بی
در وسط . کنار پارک کوچکی ایستادند. و در زیر یک سقف با او زندگی کند

ای در حال اسکت  پارک در حوض بزرگی کھ آب آن ھنوز یخ بستھ بود، عده
ودکان مادران جوان کفش مخصوص اسکت بپا داشتند و بھ ک. سواری بودند

ھا و  جیغ و شادی بچھ. دادند خردسال خود اسکت سواری را آموزش می
ناصر بھ شوخی از . نوجوانانی کھ سرگرم اسکت بودند فضا را پُر کرده بود

 : پرستو پرسید
 '' دوست داری بریم و اسکت کنیم؟''
 '' خوای دست و پامو بشکنی و خونھ نشینم کنی؟ می. نھ''
 ''. دم یادت می. سخت نیست''
 '' یاد این کاره باشی؟ مگھ تو بلدی؟ بھت نمی''
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 : ناصر سری تکان داد و گفت
ُمدیم این جا ای یھ بار می اللھ و الدن کھ کوچیک بودن، ھفتھ. آره'' خیلی . ا

ات  وقتی یاد گرفتی دیگھ دل. خوری تا یاد بگیری صدبار زمین می. جالبھ
 ''. خواد بیایی بیرون نمی

ناصر نگفت کھ بیشتر روزھا زری دخترھا را . بود ولی این نصف حقیقت
ناصر تنھا دوبار آن ھم با اصرار زری بھ آنجا آمده بود و بعد از چند . آورد می

بھ کانال . بار زمین خوردن دیگر جرأت نکرده بود کفش اسکت بھ پا کند
چند مرغابی روی یخ ھا خرامان در حرکت . آب کانال یخ بستھ بود. رسیدند

 : پرستو دست ناصر را کشید و گفت. بودند
 '' ان؟ چقدر چاق و چلھ. ھارو ببین اردک. نگاه کن''

ھایش بھ ردیف پشت سرش در حرکت  ای در حالی کھ جوجھ مرغابی ماده
ی کانال  داد و روی سطح یخ بستھ اش را بھ چپ و راست تکان می بودند، باسن

. ھایش در حرکت بود ھای در جلو قطار جوج مادر چون فرمانده. رفت پیش می
ھا ھنوز راه رفتن روی یخ را بخوبی یاد نگرفتھ  ھا کھ گویا بعضی از آن جوجھ

دادند و بھ چپ و راست ولو  بودند، بعد از ھر چند قدم تعادل خود را از دست می
ی دو  ھا کھ گویا تنبل تر از بقیھ بود، در آخر صف در فاصلھ یکی از آن. شدند می

ھا ھمھ  ناصر برای پرستو توضیح داد کھ مرغابی. رکت بودمتری از بقیھ در ح
باغبان . نامھ است ھا دارای اسم و شناس اند و ھر یک از آن گذاری شده  نشانھ

ھا را  ی آن ی نگھداری و تغذیھ پارک کھ در استخدام شھرداری است، وظیفھ
 . بعھده دارد

ندان طوالنی بھ قدم زنان طول کانال را طی کردند و بعد از طی مسافتی نچ
در گیت را باز کرد و از . پرستو کارت داشت. ی آبجی و سیامک رسیدند خانھ

ھا  بچھ. رفت باید می. ناصر تشکر کرد. ناصر خواست کھ ھمراه او باال برود
پرستو . کرد ھا غذا درست می گشتند و باید برای آن بزودی از مدرسھ برمی
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 . نگفت کھ کسی خانھ نیست
تصمیم داشت بسرعت لباس عوض کند، خط سھ را بگیرد و . عجلھ داشت

اش با ناصر و  باید جریان مالقات. یکراست خود را بھ محل کار آبجی برساند
ً می. کرد التیماتوم او را برای آبجی تعریف می توانست در  آبجی حتما

وقت . ساعت دو بعدازظھر بود. روی تخت نشست. گیری بھ او کمک کند تصمیم
ناصر حساب کار . ھای ناصر را کمی سبک و سنگین کرد حرف. کافی داشت

زد و یقین داشت کھ پرستو پاسخ مثبت  را کرده بود و با اطمینان حرف می
ترسید کھ ناصر بھ قول خود پایبند  می. توانست خود را قانع کند نمی. خواھد داد

. زد میرفتار و برخوردھای او نیازش را فریاد . ی او بود ناصر تشنھ. نباشد
یاد پدرش . بوسیداش کرد و می اش می رسید، حریصانھ بغل ھروقت کھ بھ او می

اش را  توانست عطش پدر ھم نمی. اش با آرزو افتاد در روزھای اول ازدواج
ی شام از گلویش پایین نرفتھ بود کھ او و برادرش را  ھنوز آخرین لقمھ. پنھان کند

ماند و سریع بھ اتاق خوابش  ھا می پیش آنچند دقیقھ . فرستاد بھ اتاق خوابشان می
از این نظر تشابھ . شنید ھای شب می ھای آرزو را تا نیمھ صدای نالھ. برد پناه می

اول . یادش آمد کھ پدر چقدر خود رأی بود. دید عجیبی بین ناصر و پدرش می
. ترسید ھا آن ی بیشتر از مقایسھ. پرسید گرفت و بعد نظر بقیھ را می تصمیم می

. مادر را ھم دوست داشت. او و برادرش را دوست داشت. پدر دست بزن داشت
شد و کسی بھ  ولی گویا دست خودش نبود؛ ھر وقت نیازش برآورده نمی

. کرد داد از دست و لگدش، کھ سنگین ھم بود، استفاده می ی او تن نمی خواستھ
یادآوری بھ خود از این  .ھای او را چشیده بود مادر بدفعات طعم و درد کتک

 . لرزید
 ''. سرنوشت من نباید مثل سرنوشت مادرم بشھ''

سوار خط سھ شد و در انتھای . سریع لباس عوض کرد و از خانھ خارج شد
ھا تعطیل شده  مدرسھ. در ایستگاه بعدی واگن پُر شد. واگن در کنار پنجره نشست
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ورانی افتاد کھ یاد د. بودند و دختران و پسران جوان دستھ دستھ سوار شدند
گرچھ چندان ھم . غمی خیالی و بی روزھای بی. رفت خودش بھ دبیرستان می

با ھم مدرسھ . اش آبجی بود ترین دوست در آن روزھا نزدیک. غم نبود بی
اشان جمع بود و مواظب بودند کھ حرکتی  حواس. ی دیگری بود زمانھ. رفتند می

ھا طور  ولی حاال جوان. بزندھا سر نزند کھ کسی پشت سرشان حرفی  از آن
روی سھ صندلی . رفتارشان از زمین تا آسمان فرق داشت. دیگری بودند

ھا بود و  پسری کھ ھم سن و سال آن. اش، سھ دختر جوان نشستھ بودند مقابل
رسید کھ اھل آمریکای التین است، روی زانوی یکی از دخترھا نشستھ  بنظر می

ھر از چند لحظھ . گرم گفت و گو بودند. بودبود و دست دور گردن او انداختھ 
ھای  ھایش را بھ لب  گرداند و لب دختر صورت او را با دست بسمت خود برمی

. چنان غرق یکدیگر بودند کھ دنیای اطراف را از یاد برده بودند. چسباند او می
 .گرفتند گذاشتند، گویی از بُزاق یکدیگر نیرو می با ولع زبان بھ دھان یکدیگر می

توانست از آن صحنھ کھ در جلو  پرستو نمی. بردند از این کار لذت می
ً تمام . اش بود، چشم بردارد چشمان اگر بخاطر رعایت ادب و نزاکت نبود، یقینا

. ھا دو دختر دیگر نشستھ بودند در کنار آن. کرد ھا نگاه می مسیر راه خیره بھ آن
. ی بھ رنگ دریای مدیترانھ بودھا چون دختر اول بلوند با چشمانی آب یکی از آن

. کاپشن زمستانی قرمز رنگی بھ تن داشت کھ بلوزی یقھ باز زیر آن پوشیده بود
. اش بیرون زده بود ھای دختر از شکاف باز یقھ بخشی از برجستگی پستان

گویا قصد . بند پوش آپ بستھ است پرستو حدس زد کھ یا عمل کرده و یا سینھ
شاید از آن کار لذت . اش را بھ رخ دیگران بکشد ھای خوش ترکیب داشت سینھ

کرد کھ چاک بلوزش  اش را طوری مرتب می برد، چون ھر از گاھی کاپشن می
ً معلوم باشد . ھا بود خیلی شبیھ ایرانی. ای شرقی داشت دختر سوم قیافھ. کامال

. دستی برداشتھ شده بودند ای با ابروھایی کھ با دقت و چیره موھای لخت قھوه
دو دختر جوان . کرد اش ملیت او را برمال می دماغ عقابی''. باید بند انداختھ باشھ''
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ھا آفریقایی تبار با  یکی از آن. ھا در راھرو ایستاده بودند دیگر نیز در کنار آن
ای  دیگری با چھره. پوستی زیبا و لطیف بھ رنگ شکالت اعالی سوئیسی، بود

چھ ترکیبی؟ با . ''یا چینی تبار است، بود زد تایلندی و کھ از صد متری فریاد می
ژن یک دست بور سوئدی در . خود فکر کرد، ژن رنگی، ژن غالب است

ً دیگر  ی جامعھ ھای آینده نسل. ای نچندان دور بھم خواھد خورد آینده ی سوئد، حتما
ھا کھ چندان ھم آرام  صدای خنده و حرف زدن آن''. بلوند یک دست نخواھد بود

در مرکز . چند دقیقھ قبل واگن قطار شھری را در ھم ریختھ بودنبود، سکوت 
ھا کھ  جوان. گفت، قطار ایستاد شھر ھمآنجایی کھ آبجی آن را کوچھ برلن می

گویی . ی مھاجر سوار شده بودند، ھمزمان از واگن پیاده شدند چون فوجی پرنده
ھمگی . رددھا قصد نداشت کھ در آن ساعت از روز بھ خانھ برگ ھیچکدام از آن

در . اش فَِمن بود راه افتادند شھر کھ اسمھمھمھ کنان بطرف ھمان پاساژ مرکزی 
اغلب کسانی کھ سوار شدند، زنان . مرکز شھر ترکیب مسافران واگن تغییر کرد

اشان تمام شده بود و قصد  و مردان نچندان جوانی بودند کھ گویا کار روزانھ
قطار شھری از مرکز شھر بیشتر فاصلھ ھرچھ . بازگشت بھ خانھ را داشتند

دو ایستگاه مانده بھ . شدند گرفت، تعداد بیشتری از مسافران از آن پیاده می می
ً خالی شد گویا در این وقت : ''پرستو با خود گفت. انتھای خط سھ واگن تقریبا

آبجی تا چند . اش نگاه کرد بھ ساعت. رود روز کسی بھ عیادت بیماران نمی
 . شد گر کارش تمام میی دی دقیقھ
 ''باز کھ اینجائی دختر، مگھ کار و زندگی نداری؟''
 ''. اومدم اداره کار تقاضای کمک کنم. معلومھ کھ ندارم''

 : زد پرسید آبجی در حالی کھ شال گردن خود را گره می
 '' باز چی شده؟ آقاتو دیدی؟ دستورات الزمو گرفتی؟''

 : پرستو پاسخ داد
آقا تصمیم دارن ھمین روزھا یھ جشن مختصر بگیرن و قال ! چھ دستوراتی''
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 ''. قضیھ رو بکنن
حاال کی . بفکر سور و سات باشیم. شی پس ھمین روزھا عروس می. مبارکھ''

 '' ھست؟ قراِرتونو گذاشتین؟
 . کنند دانستند کھ شوخی می ھر دو می. فھمیدند زبان یکدیگر را خوب می

 '' تو چی گفتی؟''
دو سھ روز ! کنھ نخست وزیر سوئده پدر بیامرز فکر می! تونستم بگم میچی ''

 ''. ازش وقت خواستم کھ فکر کنم
 : آبجی ساکت شد و بعد از چند لحظھ گفت

 ''. میره کمی تندتر بریم اآلنـ  اسپورـ  قطار شھری''
تا سوار . ھایش را زیاد کرد و پرستو ھم از او پیروی کرد آبجی سرعت قدم

ً خالی بود. رھا بستھ شد و قطار راه افتادشدند، د سھ مسافر ھر یک . واگن تقریبا
. روی یک صندلی و با فاصلھ از دیگر مسافران در کنار پنجره نشستھ بودند

 : پرستو از آبجی پرسید
 '' کنھ قطار بھ این بزرگی خالی بره؟ صرف می''
کنی  تازه فکر می. شھ چند ایستگاه جلوتر پُر می. چرا کھ نھ؟ سرویسھ دیگھ''

مالیاتی کھ تو سوئد . شھ؟ پول مالیات مردمھ، دیگھ ی اون از کجا تأمین می ھزینھ
و مستقیم  سی درصد حقوق. گیرن گیرن، ھیچ کجای دنیا از مردم نمی می
گیرن و ھر چی ھم کھ بخری یھ مالیات غیر مستقیم داره کھ چیزی بین  می

درست حساب کنی چیزی حدود چھل یعنی اگھ . دوازده تا بیست و پنج درصده
دارو . دن ھارو می بجاش این سرویس. ره تو جیب دولت درصد از حقوق ما می
ی حقوق  ھا و یھ سری چیزھای اینطوری بھ اضافھ و درمان، مدرسھ بچھ

 ''. بازنشستگی عمومی و کمک بھ اونھایی کھ بیکارن
 : پرستو با تعجب پرسید

 '' قدر زیاد؟ چرا این''
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کس تو سوئد نھ گرسنھ اس و نھ بی سر  بجاش ھیچ. ولی ارزش داره زیاده''
 ''. ممکنھ کم باشھ، ولی خوبھ. کنھ دولت حداقل این دو تارو تأمین می. پناه

بنظر او جوابی . کرد ولی فکرش جای دیگری بود آبجی با پرستو صحبت می
ی ھم اینطور! نکنھ خستھ شده. ''کھ پرستو بھ ناصر داده بود، مناسب نبود

دو ایستگاه کھ رد شدند، آبجی رو کرد بھ پرستو ''. تونھ ناصرو بھتر بشناسھ نمی
 : و پرسید

 '' خوای چیکار کنی؟ می''
تونم اینطوری ادامھ بدم؟ ناصر  چقدر می. باید کمی بیشتر فکر کنم. دونم نمی''

 ''. ربط نبود یھ چیزی گفت کھ بنظر من ھم زیاد بی
 '' چی گفت؟''
ً فکراتو کرده بودیگفت ر می'' تازه ما کھ بچھ . وز اول کھ قبول کردی، حتما

کش دادن زیادی . تونیم مثل دوتا آدم عاقل زیر یھ سقف زندگی کنیم نیستیم، می
 ''. شھ اش بدیم، بچھ بازی می بیشتر لفت. کنھ ای رو حل نمی مسئلھ

 : آبجی بھ پرستو کھ در کنارش نشستھ بود نگاه کرد و پرسید
 '' کنی؟ چی فکر میخودت ''
فکر نکنم از اون تیپایی باشھ کھ رو . خوره ام آب نمی دونم، چشم نمی''

 ''. اش بایستھ حرف
 : آبجی بالفاصلھ سئوال کرد

 '' اش عمل نکرد چی؟ خوب اگھ بھ حرف''
 : پرستو فکری کرد و گفت

 '' کنی؟ دونم، تو چی فکر می نمی''
. ایستھ اش نمی دش نیست و رو حرفکنم کھ مر منم فکر می! اش سختھ راست''

از . کنھ کنھ و رو تخت درازت می یھ ھفتھ نگذشتھ، تنھا کھ شدین خفت گیرت می
 ''. دونم نمی. طرف دیگھ تا اینجاش اومدی، بقول خودت اول فکراتو ھم کردی
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گویا از . اش را تمام نکرد و نگاھی دزدکی بھ چشمان پرستو کرد آبجی جملھ
 . چشمان پرسشگر او ھراس داشتروبرو شدن با 

چاره چیھ؟ خوب و بدش ھم اینطوری . اش دیگھ دونی چی؟ باید برم خونھ نمی''
 ''. فھمھ طرف چند مرده حالجھ تو زندگی مشترکھ کھ آدم می. شھ معلوم نمی

 : آبجی فکری کرد و گفت
َم می اش داریم ضعف کنی ما ھمھ فکر نمی'' دونم  نمیکنیم؟  ھای این مردو َعل

ناصر نھ . کنیم کنم کھ داریم اونو با سیامک و علی مقایسھ می چرا فکر می
سھ سالھ کھ صبورانھ داره از . ناصر، ناصره. تونھ علی باشھ و نھ سیامک می
و و قمار و  اھل مشروب. ھای مثبت خوبیھ  ھا جنبھ این. کنھ ھاش نگھداری می بچھ

اگھ ھم . ید ارزش یھ شانس داشتھ باشھشا. مواد مخدر و اینجور چیزھا ھم نیست
مگھ از اول . تو زرد از آب در اومد، بقول خودت بعد از دو سال بای بای

اگھ آدم ! خدارو چھ دیدی. قصدت این نبود؟ بنظر من سعی کن باھاش کنار بیای
تونی زبان  می. بدی نباشھ، چھ اشکالی داره باھاش زندگی کنی؟ اآلن کھ اینجایی

ھای مختلف  بعدش ھم یا دانشگاه بری و یا یکی از ھمین دورهیاد بگیری و 
چشم بھم بزنی . شن دخترا بزرگ می. کارآموزی بگذرونی و جایی مشغول بشی

اگھ دو نفری حتی کارگری ھم بکنید، . مونی خودت و ناصر می. رفتن
 ''. ات تونی دخترتو بیاری پیش یھ مدتی دیگھ ھم می. شھ اتون عالی می زندگی
اش و یا شاید  گویا با وجدان. اش کھ تمام شد از پنجره بھ بیرون خیره شد جملھ
 . اش در جدال بود اش، عشق عاطفھ

ً باید قبول کنم پس با این حساب راه چاره'' ً چھ پیش . ای نیست و فعال حاال بعدا
کنم اگھ از حاال بخوام مسئلھ  اش خودم ھم فکر می راست. اس ی آینده بیاد، مسئلھ

نم؛ حتی اگھ قبول کنھ و شش ماه دیگھ صبر کنھ، اگھ آدم ناتویی باشھ، درست ک
ً از دماغ  ''. ام در میاره بعدا

 :آبجی جواب داد
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 ''. کنھ بخواد اذیت کنھ، می. آره این ھم ھست''
تو کھ . طوری شد آخھ چرا این: ''کرد اش قرص نبود و فکر می آبجی تھ دل

یا ھمونجا از علی طالق . موندی علی میقدر کوتاه بیایی، پیش  خواستی این می
ای دل . زدی بیرون اش می گرفتی و از خونھ گرفتی و دست دخترتو می می

 !'' زنھ آدم عجول دست بھ چھ کارھایی کھ نمی! غافل
پس از کمی احوال . سارا گوشی را برداشت. ناصر پنج روز بعد زنگ زد

پرستو در کنار پنجره . پرسی، تلفن بھ دست بھ طرف اتاق پرستو رفت، در زد
رو برگرداند و گفت بیا . کرد ایستاده بود و جدا شدن کشتی از اسکلھ را تماشا می

سارا تلفن را بھ طرف او دراز کرد و . تو و خودش ھم بھ طرف در راه افتاد
 : آھستھ گفت

 ''. عمو ناصر''
حال پرستو را . ناصر خوشحال بود. پرستو تشکر کرد و گوشی را گرفت

 : ید و بالفاصلھ اضافھ کردپرس
 ''. یھ خبر خوب برات دارم''
 '' ات برده؟ بفرما، چھ خبری، بلیط''
 ''. بھتر از اون، کار گرفتم. نھ''
 '' کجا؟ گم، چھ خوب، تبریک می''
با دو نفر دیگھ . خیلی راحتھ. کار تو انباره. تو یھ شرکِت واردات و صادرات''

. کنیم گیریم و جا بھ جا می جنس تحویل می شینم و پشت ماشین می. کنم کار می
بعد از شش ماه اگھ از کارم راضی . شش ماه اول موقتھ. اش ھم خوبھ حقوق

ھشت صبح . عالیھ نھ؟ این ھم از پا قدم خیر تو. شم بودن، استخدام رسمی می
شنبھ و یک شنبھ و . یھ ساعت ھم نھاری دارم. کنم تا پنج بعدازظھر شروع می

ھا  تونم صبح تازه اگھ کار زیاد باشھ می. ام سرخ ھم تعطیل ی روزھای ھمھ
اش دو برابره  گیرم کھ حقوق کاری می  یا اضافھ. دست خودمھ. زودتر شروع کنم
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مسئول استخدام یھ جوون . شد عالیھ بھتر از این نمی. کنم و یا زودتر تعطیل می
ھای منو زیر و  ی پرونده ھمھ. خیلی ازم سئوال کرد. ایرانی تحصیل کرده بود

اون ایرانیھ خیلی . کردن دو نفر سوئدی دیگھ ھم بودن کھ مصاحبھ می. رو کرد
 ''. کلی متقاضی بود. سخت گرفت، ولی معلوم بود کھ ھوامو داره

کی شروع . پس باید یھ شیرینی حسابی بدی. گم تبریک می. چقدر خوب''
 '' کنی؟ می
ً، واسھ'' خواستم ازت . شھ کارم شروع میاز دوشنبھ . ی ھمین زنگ زدم دقیقا

ھا رو برای روز شنبھ دعوت  بپرسم اگھ موافق باشی، آبجی و آقا سیامک و بچھ
 ''. تو این مدت کلی مزاحم اونا شدیم. کنیم

ناصر . پرستو نفس راحتی کشید و گوشی را از یک گوش بھ گوش دیگر برد
 : بالفاصلھ گفت

 ''. الو''
 ''. بفرما، گوشم با شماست''
 : صر ادامھ دادنا
 ''. فکر کردم قطع شد''
من . دونی خودت بھتر می. دونم اش نمی راست. گوشی را جا بھ جا کردم. نھ''

ً می. تونم بجای اونا جواب بدم کھ نمی ترسم شنبھ  می. پرسم بذار آبجی بیاد، حتما
 ''. کنھ بعضی از روزھای تعطیل شیفت کار می. کار کنھ

 : گفت ناصر حرف او را قطع کرد و
ھر چھ باشھ از . منظورم این نبود کھ شما بپرسید، خواستم با تو مشورت کنم''

 !'' اگھ تو دعوت کنی عالیھ  ای حاال بھ بعد خانم خونھ
ً پیغام شما رو می''  ''. رسونم خوبھ، چرا کھ نھ، من حتما
 !'' کنی خیلی غریبی می. پیغام کھ نھ، دعوت کن''

احساس کرد کھ ناصر صد در صد مطمئن است کھ پرستو . پرستو ساکت شد
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 . اھمیت نداد. ی اوست چمدان را بستھ و منتظر اشاره
خوب . پول خوبی توش ھست. کنم امشب از ساعت شش تا دوازده کار می''

 '' بینی خوشحالی؟ مارو نمی. کنی تعریف کن ببینم، تو چیکار می
 : پرستو خندید و گفت

اسم کلی از . رم شھر ھا می بعضی وقت. گذره دیگھ یچرا خوشحال باشم؟ م''
ام کھ  دل. خونم کمی سوئدی می. کنم تلویزیون نگاه می. ام ھا رو یاد گرفتھ خیابون

خیلی سرده، ولی . زنم رم کنار ساحل قدم می کنم و می گیره، کفش و کاله می می
رکت صدا و جیغ مرغای ماھیخوار و ح. کنم دارم بھ سرمای سوئد عادت می

چقدر زمستون . تو ھر دوشون پیام زندگی و نشاطھ. ھا رو دوست دارم کشتی
 ''. اینجا طوالنیھ؟ تمومی نداره

ببین . مونھ مثل بھشت می. ولی بھار و تابستون عالیھ. شش ماه سرد و تاریکھ''
ً برم ھا  ام کمھ باید غذای بچھ ات، ولی وقت دیدم خواست می ام می دل. من باید فعال

رو  زنم کھ قرار بزاریم ھمدیگھ فردا زنگ می. درست کنم و بعد برم سرکاررو 
ً قربانت. با آبجی و آقا سیامک صحبت کن. ببینیم  ''. پس فعال

بھ . پرستو خداحافظی کرد، تلفن را روی میز گذاشت و نشست روی تخت
. اش بھ تلفن خیره شد نگاه. آبجی تا یک ساعت دیگر خانھ بود. ساعت نگاه کرد

اش  کیف. فکرش بھ آتن و آسمان آبی آن پر کشید. اش شدت گرفت ضربان قلب
با ناخن آن را . را باز کرد و کارت تلفنی را کھ روز قبل خریده بود، بیرون آورد

سکوت و . تلفن را برداشت و شماره گرفت. خراش داد کھ کُد کارت آشکار شود
بعد از چند . تظر ماندقطع کرد و من. تلفن مشغول بود. سپس چند زنگ کوتاه

. آنتی بود. سھ بوق ممتد، کسی گوشی را برداشت . دقیقھ دو باره شماره گرفت
آنتی مثل ھمیشھ از . سالم کرد و بھ یونانی دست و پا شکستھ خود را معرفی کرد

ای درنگ شروع بھ حرف زدن  شنیدن صدای او خوشحال شد و بدون لحظھ
. گفت ش از شوھرش، از دخترھایش میاز خود. گفت مرتب از دخترک می. کرد
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نھ . اش را باز کند ی دل ھا منتظر بود کھ صدای او را بشنود و سفره گویا ماه
. اش مثل ھمیشھ مثبت و امیدوار کننده بود کالم. ای، و نھ عالمت سئوالی گلھ

کاتولیک بود، ولی ھرگز او را بھ خاطر جدایی و ترک علی سرزنش نکرده 
ھا نقل مکان کرده بود، با وجود این ھر بار  ی آن کھ علی از خانھھا بود  مدت. بود

. اش داشت دوست. کرد اش بھ علی را پنھان نمی زد، عالقھ کھ با او حرف می
آن را بھ . آپارتمان خالی بود. چون مادری کھ فرزند بیمارش را دوست دارد

 : بارھا گفتھ بود. کسی اجاره نداده بود
آپارتمان مال . بیا اینجا پیش خودمون. فکر خونھ نباشھر وقت برگشتی آتن، ''

 ''. شماست
آنتی . شد وقت از مصاحبت با او خستھ نمی پرستو ھیچ. عاشق دخترک بود

قلبی او شباھت عجیبی بھ خصوصیات  ُخلق و خو و خوش. دنیایی از امید بود
ھر وقت بھ آن زن و عزیزجون فکر . اخالقی و رفتار عزیزجون داشت

. چطور ممکن است؟ یکی در تھران و دیگری در آتن. کرد ، تعجب میکرد می
آن . بعد از یک ربع حرف زدن باالخره رضایت داد و گوشی را بھ دخترک داد

گویا بخود . رفتارش کمی تغییر کرده بود. روز نیز دخترش با او حرف زد
. ه بودکمی نرم شد. کند کھ مادر اوست قبوالنده بود کھ کسی در جایی زندگی می

دخترک تنھا بھ . شد ھای او احساس نمی ای از َمحبت در گفتھ گرچھ کمترین نشانھ
پرستو بھ ھمان چند جملھ . سئوالت او پاسخ داد و یک بار تشکر کرد، نھ بیشتر

ای  برای لحظھ. ھمین کھ صدای او را شنیده بود، راضی بود. دل خوش بود
ترسید؟  از چھ می. آت نکردتحریک شد کھ حال علی را از آنتی بپرسد، جر

ترس او از چھ بود؟ از خودش بود یا از شنیدن پاسخی کھ . دانست خودش ھم نمی
گویا . توانست بھ این سئوال پاسخ دھد کرد؟ جز او کسی نمی بیشتر ناامیدش می

ترسید کھ  می. کرد ھا مقاومت می اش بود و در برابر فشار آن زندانی فکر و خیال
گویا تالش . منقلب بود. اش برمال شوند ی اسرار نھان ھمھاگر لب باز کند، 
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کرد کھ از خود مطمئن شود و برای آخرین بار بخود یادآوری کند کھ حکایت  می
خواست راز  با صدایی آرام کھ گویا می. علی برای ھمیشھ بھ پایان رسیده است

 : مھمی را از کسی بپرسد از دخترک پرسیده بود
 '' اش خوبھ؟ البینی؟ ح بابا را می''

 : دخترک با بی میلی جواب داده بود
 '' کنھ؟ مگھ فرقی ھم می. اش خوبھ ل ماھی یک بار، وقتی کھ حا''

توانست بگوید؟ پاسخی را کھ در انتظار شنیدن  چھ می. پرستو ساکت شده بود
ی  ی دخترک، پاسخی ناامید کننده بھ ھمھ آخرین جملھ. سوخت نشنیده بود آن می

 . او بودآرزوھای 
فشرد،  بعد از صحبت با دخترش در حالی کھ جسم سخت تلفن را در دست می

حرکت در پشت پنجره ایستاد و بھ آسمان خاکستری و کبود خیره  چند لحظھ بی
آسمانی کھ بغض کرده بود و کمترین نشانی از روشنایی و رنگ نیلگون در . شد

اید ھمان لحظھ بود کھ کرد؟ ش در آن لحظھ بھ چھ فکر می. شد آن دیده نمی
شاید در آن لحظھ بود کھ بخود قبوالند . اش از خیال بھ واقعیت گذر کرد تصمیم

اش را کھ در گرو  اش را در اختیار مردی بگذارد و عشق و عاطفھ کھ باید تن
 . اش، چون زخمی کھنھ پنھان کند دیگری بود برای ھمیشھ در پستوی قلب

اش بھ طرف اتاق  طبق عادت ھر روز. آبجی تازه از سر کار برگشتھ بود
قبل از عوض کردن لباس اول . کرد ھر روز ھمین کار را می. پرستو رفت
آن روز تازه . کرد در را باز می. ماند زد و منتظر نمی در می. رفت سراغ او می

دست اش را بھ طرف در دراز کرده بود کھ کھ صدای نجوای خفیفی را از پشت 
 '' اش خوبھ؟ بینی، حال یبابا را م: ''در شنید

. خواست کھ دزدکی بھ حرف کسی گوش کند اش نمی و ھرگز دل. فضول نبود
. شنید اش جمالتی را شنید کھ ایکاش نمی ھای تیز او خارج از ارداده ولی گوش
لیوانی از قفسھ برداشت و . صدا با پای برھنھ بھ طرف آشپزخانھ رفت آرام و بی
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ھایش گرم شده بود و گلویش  گونھ. تشنھ بود. شیر آب را تا آخر باز کرد
توانست سوزش گلو و یا  شاید تنھا یک لیوان آب یخ صفر درجھ می. سوخت می

آرزو کرد کھ ایکاش ھرگز آن جملھ را نشنیده بود . اش را تسکین بخشد شاید قلب
عشق . و یا شاید بیشتر از آن، ھرگز بھ پرستو در آمدن بھ سوئد کمک نکرده بود

تواند جنگلی را بھ  آتش پنھان زیر خاکستر است کھ با کمترین نسیم می کھنھ،
ی آن سر  آب یخ را تا آخرین قطره. خودش درگیر چنین عشقی بود. آتش بکشد

ھایش را روی فلز سرد  حرکت در حالی کھ ھر دو کف دست بی. کشید
مان اش کرده بود، خم شد و از پنجره بھ حیاط پشت ساخت گاه تن ظرفشویی تکیھ

درختان حیاط بجز یک کاج سبز بلند، ھمھ لخت و عریان ایستاده . خیره شد
گویا شرمنده بودند و برای پوشاندن و پنھان کردن عورت سخت و . بودند
ھای خشک خود برف را  ی کاج با ساقھ ای رنگ خود از نگاه ھیز و دریده قھوه

اش  دل. برف بتن کننداز روی زمین برداشتھ بودند کھ شاید بتوانند تن پوشی از 
ھای  چطور یک کاج با برگ. از کاج سبز بدش آمد. ھا سوخت بھ حال درخت

گر تن عریان آن درختان جوان  خیال نظاره گونھ بی تواند این سبز سوزنی خود می
توانند زمستان سخت را تحمل کنند  ھا می برگ آن ھای خشک و بی باشد؟ آیا ساقھ

در این !'' تا بھار خیلی مونده''ری را تجربھ کنند؟ بخش بھا و بار دیگر نسیم فرح
 . فکر بود کھ صدای پرستو را شنید

زنی؟ نکنھ با  ھارو چوب می چی شده خلوت کردی و داری زاغ سیاه ھمسایھ''
 '' ات دعوات شده؟ رئیس

ی در آشپزخانھ  آبجی برگشت و پرستو را دید کھ دست بھ کمر در آستانھ
گلدار بلندش بر اثر تابش نور چراغ اتاق نشیمن روشن شده پیراھن . ایستاده است

موھای سیاه . اش را در جلو چشمان او قرار داده بود بود و پاھای خوش تراش
انگیزش در جلو چشمان او  ، صورت سبزه و لبخند دل ھای برجستھ بلندش، سینھ

یبی برای توانست رق ھای مینیاتور شرق می ماند کھ تنھا در نقاشی تابلویی را می
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گویا نقاشی . آن زن در چشم او انسان نبود، تندیسی از زیبایی بود. آن پیدا کند
ای صرف کرده  ھا ھمت و نبوغ خود را برای خلق چنین فرشتھ چیره دست سال

ی آن  شیفتھ. اگر چنین بود، شک نداشت کھ خلق او آخرین شاھکارش بوده. بود
آن لحظھ خود را کاج سبزی دید کھ چھ سرنوشتی در انتظار اوست؟ در . زن بود

برگی کھ از سوز سرما تن عریان خود را با  ی درخت جواِن خشک بی بھ نظاره
اش  اش رفت و در آغوش بھ طرف. پوشی از برف پوشانده، ایستاده است باال

 . اش بود حرکتی کھ خارج از اراده. گرفت
 ''. سرکارهسیامک ھنوز . ام  استاپ، استاپ، عوضی اومدی، من پرستو''

ھایش را بیشتر کرد تا از گرمای تن او گرم  آبجی حرفی نزد و فشار دست
خواست با آن کار وجدان خود را از بار گناھی ناکرده خالص  گویی می. شود
 . کند
 !'' ام کردی چی شده، ناراحتی؟ خفھ''
 ''. ام گرفتھ بود ھمینطوری، کمی دل. نھ، ھیچی نیست''

  . را رھا کرداین جملھ را گفت و او 
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 خرید 

. ساعت چھار بود کھ زنگ در بصدا درآمد. ناصر با پرستو قرار گذاشتھ بود
. پایین رفت. قرار بود برای مھمانی خرید کنند. پرستو لباس پوشیده آماده بود

ناصر اول بھ طرف بازاری راند کھ میوه و سبزی . ناصر منتظر او بود
ھای آن قدیمی و رنگ و  بیشتر ساختمانای شد کھ  وارد محوطھ. فروختند می

ً تجاری و یا صنعتی بوده بنظر می. رفتھ بودند چند جوان . رسید کھ آن منطقھ قبال
ای چند سایبان  ی کوچک و کھنھ ای از عرض خیابان جلو مغازه عرب در باریکھ

در پشت ھر میز جوانی . فروختند برزنتی نصب کرده بودند و میوه و سبزی می
زیر ھر میز بخاری برقی روشن بود کھ ھم فضای زیر . ی ایستاده بودبا تھ ریش

ی پیاده رو را  ھا بتوانند سرمای کشنده چادرھا را کمی گرم کند و ھم اینکھ جوان
مردی چھل، چھل و پنچ سالھ کھ گویا صاحب آنجا بود، با قامتی . تحمل کنند

ھا را امر و  وانزد و ج متوسط و شکمی برآمده با تھ ریشی در آنجا گشت می
تک و توک سوئدی بلوندی در . ھا خارجی بودند بیشتر مشتری. کرد نھی می

ناصر برای پرستو توضیح داد کھ میوه و سبزی آنجا خیلی . شد جا دیده می آن
ً پنجاه . ھای سوئدی خیلی فرق دارند ھا با فروشگاه اعال نیستند ولی قیمت آن تقریبا

صاحب لبنانی مغازه آدم بدی نبود، گرچھ فکر  بنظر ناصر. تر اند درصد ارزان
ً . هللا لبنان است کرد کھ از طرفداران حزب می با مشتریان زن سوئدی و کال

. کرد ھا نگاه نمی زد و حتی بھ صورت آن کسانی کھ حجاب نداشتند، حرف نمی
بنظر ناصر . کارگران آنجا مھاجرینی بودند کھ منتظر دریافت اقامت بودند

ناصر حدس . گرفتند کردند و پول بخور و نمیری می ا سیاه کار میھ ی آن ھمھ
ً نود درصد سیاه  می ً میلیونر شده است چون تقریبا زد کھ صاحب بساط حتما
ی مالیات بابت درآمد  کرد کھ صاحب مغازه پولی بھ اداره او فکر می. فروخت می

صاحب مغازه . اتومبیل را در چند متری مغازه پارک کرده بود. پردازد خود نمی
 : ناصر گفت. ھا نزدیک شد بھ آن
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 ''. سالم و علیکم حاجی''
حاجی نگاھی بھ ناصر و بعد نیم نگاه پرسشگری بھ پرستو انداخت و جواب 

 : داد
ً حبیبی''  '' اھال

پرستو ـ  عزیزمـ ی حبیبی  اش از کاربرد واژه شد حدس زد کھ ھدف مشکل می
ای نبود کھ  شکل و شمایل و سن و سال ناصر در فرم و اندازه. بود یا ناصر
نگاه کنجکاو حاجی از نظر پرستو دور . حاجی باشدـ  عزیزمـ بتواند حبیبی 

ً با ناصر در باره اش حرف بزند. نماند دو سبد را از . آن را بخاطر سپرد کھ بعدا
حاجی  ناصر سرش را بھ. میوه و سبزی پُر کردند و بھ طرف صندوق رفتند

 : نزدیک کرد و گفت
ِریز، ''  ''. حاجی قیمت دوستانھ) ٣٨(حاجی کمپیس پ

حاجی رو بھ شاگردش کرد و چند جملھ بھ عربی گفت کھ نھ پرستو و نھ 
وقتی سوار ماشین شدند، پرستو رو بھ ناصر در . ناصر چیزی دستگیرشان نشد

 : آمیزی بر لب داست، گفت حالی کھ لبخند شیطنت
اش  با اون چشای ورقلنبیده. الھی نبود الھی، حزب مچین ھم حزباین حاجی ھ''

 ''. اش بھ من بود تا بھ تو گفتن» حبیبی«فکر کنم اون . خورد داشت منو می
 : ناصر خندید و گفت

از کجا فھمیدی کھ منظورش تو بودی؟ البتھ . تو دیگھ چقدر شیطون ھستی''
 ''. شخیال ا بی. گھ ھر کی تو رو ببینھ، حبیبی رو می

 : این جمالت را گفت و اضافھ کرد
 ''. کنھ جون بھ جون اش کنی، مھاجره و کم فروشی می''
 '' منظورت چیھ؟''
اگھ فیش خریدو چک . کنن دوال پھنا حساب می. ترازوھاشون استاندارد نیست''

 ''. زنن و دو بار بھ صندوق می ھا یھ جنس بعضی وقت. نکنی، کاله سرت رفتھ
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 '' کنی؟ خرید میپس چرا ازش ''
 : ناصر سری تکان داد و گفت

تر از  کنم قیمت ھاش خیلی ارزون دونم، شاید بخاطر اینکھ فکر می نمی''
 '' شاید ھم یھ حس روانیھ. اس جاھای دیگھ

پرستو اولین بار بود کھ . ناصر در مقابل یک مرکز خرید بزرگ پارک کرد
امک قرار داشت و با ھم آبجی ھر چھارشنبھ با سی. رفت بھ آن فروشگاه می

ناصر ھرچھ . یک ساعت در آن فروشگاه بودند. کردند رفتند و خرید کلی می می
نزدیک ھزار کرون . ریخت داشت و در چرخ خرید می می دم دست اش بود بر

 : پرستو چند بار از او پرسید. خرید کرد
 '' کنی؟ مگھ چند نفر مھمون داری؟ برای چی این ھمھ خرید می''
 ''. خوریم می. شھ خیال الزم می بی''

ناصر اتومبیل را در مقابل ساختمان پارک کرد، از اتومبیل پیاده شد و از 
دخترھا بعد از چند دقیقھ، کاپشن بھ . طریق آیفون اللھ و الدن را بھ کمک طلبید

از . ھای پالستیکی مواد غذایی بھ پدر کمک کنند تن آمدند پایین کھ در بردن کیسھ
ی  دخترھا ھمھ. و خوشحال شدند و او را بغل کردند و بوسیدنددیدن پرست

ناصر رو بھ پرستو کرد و گفت . ھایی را کھ در صندوق عقب بود، بردند کیسھ
پرستو در عقب . کھ دو کیسھ ھم در جلوی صندلی عقب است، یادشون نره

ھر دو را . دو پاکت بزرگ کاغذی در جلو صندلی عقب بود. ماشین را باز کرد
ً خریده بود ناصر آن. ھا سنگین بودند کیسھ. زحمت زیاد بیرون آورد با . ھا را قبال

بھ ناصر نزدیک شد و آھستھ از . مشروب بود. ھا انداخت نگاھی بھ داخل کیسھ
 : او پرسید

 '' این ھمھ مشروب برای چی خریدی؟''
. دادھا با قیمت خوب بھ من  ھارو یکی از بچھ این. شھ الزم می. نگران نباش''

اشو پُر  چند روز پیش با کشتی رفتھ بود آلمان، موقع برگشت صندوق ماشین
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 ''. ھا رو ھم داد من کمی از اون. کرده بود
آن روز قبل از قرار با پرستو سری بھ پارکینگ . ناصر حقیقت را نگفت

اتومبیل را در نزدیکی پارکنیگ . ھای اروپای شرقی زده بود بزرگ کامیون
از چند شوفر پُرس و جو . و قدم زنان وارد پارکینگ شده بودپارک کرده بود 

سھ بطر ودکا، سھ بطر ویسکی، پنج بطر . اش بیاد کرده بود کھ قیمت روز دست
ھا در فروشگاه  قیمت آن. شراب و دوازده قوطی آبجو را ھزار کرون خریده بود

 . دولتی حدود دو ھزار و پانصد کرون بود
ستیکی را با آسانسور باال برده و ھمھ را در ھای پال اللھ و الدن کیسھ

ھا را روی میز خالی کرد  پرستو یکی یکی کیسھ. آشپزخانھ در کنار میز گذاشتند
ای دور و بر پرستو گشتند  دخترھا چند دقیقھ. و مواد غذایی را در یخچال جا داد

 صدا بھ قراری پدر شدند، آرام و بی ولی وقتی متوجھ بی. و با او حرف زدند
ھا را شست، سبزی را پاک کرد و گوشت و مرغ و  پرستو میوه. اشان رفتند اتاق

. کرد چرخید و بھ او کمک می ناصر اطراف او می. ماھی را در یخچال گذاشت
ھایش با حولھ بود کھ  کارش تازه تمام شده بود و در حال خشک کردن دست

ھای او را  ام پستانناصر از پشت او را بغل کرد و درحالی کھ با ھر دو دست آر
اش بوسید و  ھای گرم و مرطوب در دست گرفتھ بود، پشت گردن او را با لب

 : گفت
 '' کنی؟ خوای بیایی این جا؟ چقدر ناز می کی می''

چشمھایش را بست و بھ او فرصت داد کھ برای چند . پرستو مقاومتی نکرد
ی  از اندازهپس از چند لحظھ کھ ناصر حسابی . اش برسد لحظھ بھ مراد دل

ھایش پشت گردن او را مرطوب کرد، جواب  ھای او مطمئن شد و با لب سینھ
 : داد
 '' بزودی، ھر وقت تو گفتی؟''

 . داد جسم سختی از پشت کمرش را آزار می



 544 

ای کھ آن روز ناصر در راه برگشت خریده  چای درست کرد و چند نان خامھ
  . کردبود را در ظرفی گذاشت و اللھ و الدن را صدا 
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 مھمانی 

طبق عادت ھمیشگی ناصر و سیامک دمی بھ . مھمانی بھ خوبی برگزار شد
ً مست شدند ناصر . پرستو و آبجی ھم لیوانی شراب خوردند. خمره زدند و تقریبا

سرش کھ گرم شد لب باز کرد و بھ جمع اطالع داد کھ او و پرستو تصمیم 
د و تعدادی از دوستان و ی دیگر جشن کوچکی بگیرن اند تا چند ھفتھ گرفتھ

. آبجی نگاھی بھ ناصر و بعد نگاھی بھ پرستو کرد. آشنایان را دعوت کنند
 . پرستو لبخندی زد و سر تکان داد
اش تنھا شد، چراغ را خاموش کرد و از پشت  آن شب پرستو وقتی کھ در اتاق

پنجره بھ روشنایی ساحل و کشتی بزرگ مسافری کھ چون ساختمانی چند طبقھ 
در آن لحظھ بود کھ فھمید فصل جدیدی در . ر بندر لنگر انداختھ بود، خیره شدد

ی  ناصر تصمیم گرفتھ بود کھ پرستو تا چند ھفتھ. اش شروع شده است زندگی
 . ی او نقل مکان کند دیگر بھ خانھ

تر شدند وزش باد از  روزھا طوالنی. ی دوم آپریل ھوا تغییر کرد از ھفتھ
و خاکستری را کھ با سماجت تمام در طی چند ماه آسمان ھای کدر  جنوب ابری
ی نورانی خورشید را در پشت دیوار ضخیم خود زندانی کرده بودند،  آبی و اشعھ

ابرھا . در طی چند روز رنگ و روی آسمان باز شد. باالخره بھ زانو درآورد
و اول پرستوھا آمدند . رفتند آمدند و می ھای سرگردان، رقصان می چون کولی

پرستو . ھا فوج فوج دیگر پرندگان مھاجر از سمت جنوب وارد شدند بدنبال آن
ای را کھ از راه  ایستاد و پرندگان خستھ و گرسنھ ھا پشت پنجره می ساعت

. ھای قبل شروع شده بود بھار آن سال دیرتر از سال. کرد رسیدند تماشا می می
ثیف را بھ رخ مردم ھای ک ھا را شست و خیابان سھ روز باران بھاری برف

وقفھ شن و نمکی را کھ در طی  ھای شھرداری بکار افتادند و بی ماشین. کشید
کار نظافت . کردند روھا پاشیده بودند، جمع می چند ماه زمستان در خیابان و پیاده

 : گفت آبجی می. رفت با دقت و سرعت پیش می
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گن  می. اند ناراحتھا  سوئدی. بھار امسال دیر اومده ولی ھوا زود گرم شده''
ھای میوه را گول  گرمای زود رس درخت. اش، تابستوِن بده بھار اینجوری معنی

زنھ، بعد دوبار سرد  ھای میوه شکوفھ می درخت. ھاست قاتل شکوفھ. زنھ می
ی شھر و طبیعت  در مدت دو ھفتھ چھره. سوزون ھا می ی شکوفھ شھ و ھمھ می

تغییراتی کھ . اش شاھد تغییرات بود اتاقی  پرستو از پشت پنجره. دگرگون شد
ی مجردی بھ انتھای خود  دوره. قرار بود زندگی او را ھم تحت تأثیر قرار دھد

با کم شدن سوز سرما و آب شدن برف لباس و پوشش مردم ھم . نزدیک شده بود
ھا بودند کھ پالتوھا را  و ھم آن. ھا طبق معمول پیشقراول بودند جوان. تغییر کرد

ناصر با تمام . ھا بیرون آوردند ھای بھاری را از کمد گذاشتند و لباس کنار
ھا بھتر  شب. پرستو آرام شده بود. اش سرگرم تدارک جشن عروسی بود توان
تواند نیرو  تالش داشت تا آنجا کھ می. گویی بھ سرنوشت تن داده بود. خوابید می

رفت و  صر سرکار مینا. تر وارد کارزار زندگی جدید شود ذخیره کند کھ قوی
ً ھر . خودش، کارفرما ھم راضی بود  طبق گفتھ. از کارش راضی بود تقریبا

چند . گذاشت زد و با او قرار می شد بھ پرستو زنگ می روز کارش کھ تمام می
یک . ناصر چند دست لباس و کفش برای او خرید. بار برای خرید بیرون رفتند

در مرکز شھر وارد یک طال . تھا رف روز بعدازظھر آبجی ھم ھمراه آن
اصرار . بند و انگشتری طال برای پرستو خرید ناصر یک دست. فروشی شدند

پرستو قبول . ریز طالیی کھ چندان ارزان ھم نبود، برای او بخرد داشت کھ سینھ
  . نکرد
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 جشن

اشان  اوایل ماه مھ بود کھ ناصر سالن کوچکی را کھ در زیر ساختمان خانھ
. سالن متعلق بھ شرکت مالک ساختمان بود. مسکن اجاره کردبود، از شرکت 

توانستند با پرداخت مبلغ کمی آن را برای یک  مستأجرین در صورت نیاز می
. بھار بود و ھمھ جا سبز و پُر از گل بود. روز موعود فرا رسید. شب کرایھ کنند
ر یک روز شنبھ بعدازظھ. رسید ی پرندگان از ھر سو بگوش می صدای چھچھ

ناصر و پرستو در آن سالن کوچک، در حضور جمع کوچکی از دوستان ناصر 
ً اعالم کردند شام را . خانم اندرشن نیز دعوت شده بود. ازدواج خود را رسما

میوه و شیرینی را خودش از چند روز . ناصر از رستوران سفارش داده بود
را ھم از  مشروبات الکلی. پیش از حاجی لبنانی و قنادی پارس خریده بود

ھایی کھ از اروپای شرقی بھ گوتنبرگ  پارکینگ بزرگ محل پارک کامیون
سالن را . باز بودند، تھیھ کرد ھا بچھ ھای آن آمدند، کھ بنظر ناصر بیشتر راننده می

شب قبل آبجی و سیامک و پرستو و ناصر با کمک چھار دختر نوجوان، تزئین 
ی ھر میز رومیزی سفیدی کشیدند و رو. ھا را مرتب چیدند کردند و میز صندلی

جا شمعی سبز رنگی . گلدان کوچکی با دو شاخھ گل سفید و قرمز قرار دادند
ای از سالن میزی را کھ بھ شکل بار بود بھ  در گوشھ. بخش ھر میز بود زینت

ی جلو سالن کھ سکوی  گوشھ. مشروبات الکلی و نوشابھ اختصاص دادند
. دا و میکروفون و موزیک اختصاص دادندکوچکی داشت را بھ سیستم پخش ص

جمع کوچک دوستان ناصر سی . از ساعت شش مھمانان یکی یکی وارد شدند
 . نفر بود

موھایش را آن روز . ی سفیدی بھ تن کرده بود پرستو لباس زیبا و برازنده
اش را  ای کھ تنھا دختر و یا معشوق ظھر، آبجی چون مادری و یا شاید دلباختھ

گویا حس کرده بود کھ آن . ی بخت بفرستد آرایش کرده بود ھ خانھخواست ب می
تا آن روز پرستو . شود روز آخرین باری است کھ چنان موھبتی نصیب اش می
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یقین یافتھ بود و بخود قبوالنده بود کھ تا چند ساعت دیگر . تنھا بھ او تعلق داشت
و دو دخترش؛ و  ھای آن شب بھاری تن و جسم آن زن کھ مانند شوھر و در نیمھ

. شاید بیشتر، برای او عزیز بود، باید سنگینی وزن مرد دیگری را تحمل کند
خواست باور کند، ولی واقعیت چیز  نمی. اش را دوست نداشت احساس درون

از فردای آن . آور بود کرد کھ قبول آن برایش عذاب دیگری را بھ او تحمیل می
تمام . رفت ی مرد دیگری می انھروز و حتی از چند ساعت دیگر پرستو بھ خ

اشان باشد؛ با جشن  ھا کرده بود کھ آن زن برای ھمیشھ در خانھ تالشی کھ سال
زن . ی او نبود پرستو دیگر زن علی و یا مھمان خانھ. رفت آن شب، برباد می

نگاه آبجی . آور شده بود شد کھ در روزھای آخر دیدنش برای او چندش مردی می
اش دستبرد زده و  اه کسی بھ سارقی بود کھ شبانھ بھ خانھبھ ناصر، مانند نگ

دید کھ ناصر چگونھ با نگاه  ھر وقت می. ترین جواھر او را دزدیده بود گرانبھا
اش  دل. شد بلعد، عصبانی می ھر حرکت و ھر لرزش بدن پرستو را می

 ''.ای دزد، این پرستوی من است: ''خواست گلوی او را بگیرد و فریاد بزند می
ی پیش برای او  ی عطری را کھ ھفتھ بعد از اینکھ موھای او را شانھ کرد؛ شیشھ

. ھای او را معطر کرد خریده بود، آورد و پشت گردن، زیر بغل و چاک سینھ
نتوانست بیش از آن احساس و عشق . تاب شد بی. اش کرد بوی خوش عطر مست

پشت گردن بلورین او  ھایش را بھ لب. ممنوع خود را نسبت بھ آن زن پنھان کند
. پرستو داغ شد. نھ یک بوسھ؛ نھ دو بوسھ، صدبار بوسید. چسباند و بوسید

ھا از نوع  فھمید کھ آن بوسھ. ھای آبجی سوخت اش از حرارت لب پوست لطیف
شاید او . برخالف انتظارش مقاومتی نکرد بلکھ برعکس لذت برد. دیگری است

است کھ کسی تن او را از صمیم قلب و  ھم در آن لحظھ پی بُرد کھ آخرین باری
اش آرام زمزمھ  آبجی در گوش. کند ی واقعی غرق بوسھ می با عشق و عالقھ

 : کرد
 '' تونی برای ھمیشھ پیش من بمونی و مال من باشی؟ چرا باید بری؟ چرا نمی''
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ی گردن اش  ی اشکی را روی پوست گرم و گداختھ پرستو گرمای قطره
کند، خالف عرف  دانست کاری کھ آبجی می می. نداشتجوابی . احساس کرد
گویا آبجی . خودش ھم راضی بود. ولی باز توان مخالفت نداشت. معمول است
. کشید آبجی جور او را ھم می. کرد کھ پرستو ھم طالب آن بود کاری را می

کھ  این  ھم. ی فکری او بود اش در آن لحظھ کمترین مشغلھ ن درست یا غلط بود
 . شد، راضی بود اش از نوازش آبجی ارضاء می حساستن و ا

پرستو و ناصر مھمانداران اصلی بودند و بھ مھمانان . جشن شروع شده بود
آبجی تِل زیبای سفیدی را کھ مرواریدھای سفیدی روی آن . گفتند آمد می خوش

پرستو با آن تِل و آرایشی کھ آبجی . دوختھ شده بود بر پیشانی پرستو بستھ بود
ھای پاشنھ بلند او قامت او را بلند  کفش. العاده زیبا شده بود مار آن بود، فوقمع

ً ھم قد ناصر بنظر می اللھ و الدن یک لحظھ چشم از او . رسید کرده بود و تقریبا
خواستند با خوشحالی بھ مھمانان  زده بودند کھ گویی می چنان ذوق. داشتند برنمی

از بودن در . ھا باشد قرار است جای مادر آن بفھمانند کھ آن زن از آن شب بھ بعد
دو جوان کھ پسران یکی از دوستان ناصر بودند، ھر یک . بردند کنار او لذت می

یکی مسئول پذیرایی و سرو مشروب و دیگری کھ . ای بعھده گرفتھ بودند وظیفھ
جوانی خوش قیافھ و بلند باال با موھای کوتاه و سیاه بود مسئول پخش موزیک 

  .بود
بعد از اینکھ بیشتر مھمانان وارد شدند، آبجی پشت میکروفون رفت و اعالم 

ناصر با دست اشاره کرد کھ . کرد کھ ناصر و پرستو چند کالم حرف دارند
ناصر دست پرستو را . آبجی با دست از او خواست کھ جلو بیاید. حرفی ندارد

میز ایستاده گرفت و بھ طرف میکروفون جایی کھ جوان خوش قیافھ در پشت 
آمد  بعد از کمی من و من از طرف خودش و پرستو بھ مھمانان خوش. بود، رفت

پسرک جوان کھ بطری آبجویی در دست داشت . جشن شروع شده بود. گفت
بالفاصلھ بعد از سخنان کوتاه ناصر میکروفون را گرفت و بھ زبان فارسی ولی 



 550 

 : ی غلیظ سوئدی گفت با لھجھ
 ''. ه و خانیمھ عروس کھ خیلی خوشگلھ، اسکول، بسالمتیبھ سالمتی داماد شا”

. ای نوشید اش را بلند کرد و جرعھ ھمھ با ھم دست زدند و ھر کس لیوان
 . اش تمام نشده بود کھ دستگاه پخش موزیک را روشن کرد پسرک حرف

 ''. گل بھ سر عروس یاهللا، دامادو ببوس یاهللا''
سارا و َحنَا کھ حاال چند دختر و پسر ھم  اللھ و الدن و. مھمانان دست گرفتند

زدند و فریاد کنان  ھا پیوستھ بودند، با ھم دست می اشان نیز بھ آن سن و سال
ای آبدار از  باالخره ناصر پرستو را بغل کرد و بوسھ''. ببوس، ببوس: ''گفتند می
ای بغض کرده و ساکت ایستاده بود، بی  آبجی کھ در گوشھ. ھای او گرفت لب
گویا ناصر، او را بھ . ھا را پاک کرد ھایش برد و آن اش را بھ لب اده دستار

 . زور بوسیده بود
ده دوازده جوان پانزده، شانزده سالھ کھ تا . رقص با موزیک ایرانی شروع شد

آن زمان در سالن پخش و سرگرم گفت و گو با یکدیگر بودند، بھ وسط سالن 
زد و تنھا دست و پای  چنگی بدل نمی رقص پسرھا. رفتند و آغازگر رقص شدند

یکی از . ولی دخترھا اھل رقص بودند. دادند خود را بھ چپ و راست تکان می
ترھا را نیز تحریک  ھا بزرگ رقص موزون نوجوان. رقصید تر می یکی قشنگ

ھا کھ ھمھ شیک و  زن. ھا نیز تحریک شده و وارد صحنھ شدند والدین آن. کرد
گرفتند و  شدند و دست ھمراه خود را می ند، پیش قدم میمرتب لباس پوشیده بود

سیامک در . ای در کنار سیامک ایستاده بود آبجی آرام گوشھ. پیوستند بھ بقیھ می
کشید، با آرنج تلنگری بھ آبجی زد  ای سر می اش جرعھ حالی کھ از لیوان ویسکی

 : و گفت
 !'' چرا معطلی''
 !'' اآلن نھ''
 !'' نپس کی؟ وقتی ھمھ رفت''
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توانست بھ شوھرش بگوید کھ از عروس شدن  چطور می. آبجی پاسخی نداد
دانستند مادرشان  ولی طولی نکشید کھ َحنَا و سارا کھ می. آن زن خوشحال نیست

اش را گرفتند و با  دست. در رقصیدن استاد است، رقصان بھ طرف او رفتند
باالخره . ای نداشت هآبجی مقاومت کرد، ولی چار. اصرار بھ وسط جمع کشاندند

ای تشکیل  مھمانان دایره. دست بھ دامان سیامک شد و او را با خود ھمراه کرد
چون کولی سرمستی ! چھ رقصی. رقصید. ھا را بھ وسط راندند دادند و آن

دست . داد اش را بھ آرامی پیچ و تاب می رقصید و مانند قویی مست تن می
ھا و قر  شد و تنھایی با دست و دور میزد و از ا گرفت و دور می سیامک را می

اش را  ی دل خواست عقده گویا می. شد رقصید و دو باره بھ او نزدیک می کمر می
ای کھنھ  رقصید کھ گویا مست باده ولی چنان می. مشروب نخورده بود. خالی کند

ی غلیظ سوئدی از  قیافھ با ھمان لھجھ بعد از چند دقیقھ پسرک خوش. بود
 : اعالم کردمیکروفون 

 ''. و حاال آریف''
تنھا روشنایی نور مالیم دو المپ آبی . ھای سالن را خاموش کرد پسرک چراغ

گویا کم شدن نور باعث . و قرمز سقف بود کھ پیست رقص را روشن کرده بود
صدای گرم و رسای عارف کھ . شده بود کھ شرم دست و پا گیر آبجی نیز بریزد

ً خواننده محبوب بیشتر مھمانان آن جشن بود فضای سالن را پُر  ی روزگاری یقینا
خواند گویی بنزینی بود کھ بر ھیزم  صدای عارف و تصنیفی کھ او می. کرد

خواند و جمع را بھ رقص و  عارف می. ی جان آن زن ریختھ بودند ور شده شعلھ
ترانھ با سازی زیبا و ریتمی نشاط انگیز شروع شد و . خواند پایکوبی فرا می

 . تفاوت باشد توانست در مقابل آن بی ی کھ جان عاشقی داشت نمیکس
 .ی من اومدم باز ی من، چراغ خونھ ی من، یکی یکدونھ گل گلخونھ''

ھا، تو بھ من ھدیھ بکن پِر پرواز، پِر  خوام گریھ کنم، واسھ مرگ غنچھ نمی
 .پرواز
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 .خواد خواد، از شما یاری می خستھ دلداری می
 ''. خواد پرستاری میتوی قحطیھ وفا دل 

اش رسید آرام و خرامان بھ طرف  آبجی وقتی کھ عارف بھ آخر تصنیف
پرستو کمی مقاومت . اش کرد دست او را گرفت و بھ رقص دعوت. پرستو رفت

اش با نگاه ِسکرآور آبجی گره خورد، ناصر را رھا و بھ  کرد ولی وقتی نگاه
 : خواند میعارف بھ آخر ترانھ رسیده بود و . آبجی پیوست

 ی دل مرده، بھ من غم زده''
 .دوباره درس َمحبت بدھید

 .ی نا امیدو دو باره بھ خنده عادت بدھید من افسرده
 ''. خواد خواد از شما یاری می خستھ دلداری می

پرستو فرصت نیافت کھ حرکت دست و کمر خود را با آبجی ھماھنگ کند کھ 
 : ن سوئدی خود گفتی شیری پسرک خوش قیافھ باز با ھمان لھجھ

 ''. باز ھم آریف''
ی قلب آبجی  خواست با کالم و صدایش بھ ذره ذره عارف گویا این بار می

کھ زبان  مثل این. خواند خواند و چھ خوب می گویی آبجی بود کھ می. نیشتر بزند
چرخید و چون شھابی گداختھ بیرون  و فریاد آبجی بود کھ در دھان عارف می

 : جھید می
 شب کھ تو بی من بودی گل ناز،آن ''

 آن بزم طالیی بگو یار کھ بودی؟
  آن شب کھ فکندی جان من بی دل در سوز جدایی، گرفتار کھ بود

 آغوشت در رقص و طرب جای کھ بود؟
 ات آوای دل آرای کھ بود؟ در گوش

 '' ات کھ باده نوشید؟ بی من از مینای لب
. قصید با پرستو رقصیدر آبجی با ھمان عشق و عطشی کھ با سیامک می
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ھای موزون و ھارمونیک  پرستو تنھا چند لحظھ الزم داشت کھ خود را با حرکت
بھ تمرین . گرفت اشان مایھ می ھا از جان پیوند و ھمگرایی آن. آبجی ھماھنگ کند

ای با لباس سفید در آغوش آبجی  پرستو چون شبحی، چون فرشتھ. نیازی نداشتند
گویی دو جسم بودند کھ روح مشترکی . آمد بیرون می غلطید و رفت، می فرو می

 : بقول شیخ عطار. کردند داشتند و یکی شدن را طلب می
 ی دل باز کن  عشق چو کار دل است، دیده''

 ''. جان عزیزان نگر مست تماشای عشق
آنقدر رقصیدند کھ . ھر دو رقصیدند، با ھم رقصیدند و برای ھم رقصیدند

ھا حلقھ زده بودند دست  مھمانانی کھ دور آن. ستاشان نش عرق بر پیشانی
بعد از . کرد ھا ھمآھنگ می ی خود با آن زدند و ھر کس خود را بھ سلیقھ می

 . رقص پرستو کھ از نفس افتاده بود، آبجی را در آغوش گرفت و بوسید
آبجی کھ برخالف معمول دو لیوان . ساعت دوازده بود کھ سالن را ترک کردند

خانم اندرشن کھ گویا . بود بھیچ عنوان حاضر بھ رانندگی نشدشراب خورده 
ی او از شرکت در چنین جشنی بود، از سرشب خورد و نوشید و  اولین تجربھ

ھنگام خداحافظی پرستو را بغل کرد و بھ زبان سوئدی بھ او تبریک . رقصید
تا آن خانم اندرشن گفت کھ . ھای او را برای پرستو ترجمھ کرد آبجی گفتھ. گفت

خیلی بھ او خوش . روز ھرگز در جشنی بھ آن خوبی و گرمی شرکت نکرده بود
ً مست بود، کھ بخانھ رسیدند. گذشتھ بود اللھ و الدن با کمک َحنا و . ناصر تقریبا
اتاق . ھایی را کھ مھمانان آورده بودند بھ آپارتمان بردند ھا و دستھ گل سارا ھدیھ

ھای پرستو را در  دخترھا ھدیھ. یل شده بودندنشیمن و آشپزخانھ بھ گلخانھ تبد
کرد، چیده  اتاق خواب روی میز توالتی کھ زمانی مادرشان از آن استفاده می

چیزی در . میوه و شیرینی و غذای اضافھ را نیز بھ خانھ آورده بودند. بودند
 ناصر از روز قبل پولی بھ. ھمھ را بھ آپارتمان منتقل کردند. سالن باقی نگذاشتند

ھمھ چیز طبق برنامھ پیش . سرایدار داده بود کھ کسی را برای نظافت بفرستد
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ای کھ مسئول موزیک بود و در تمام مدت جشن  پسرک خوش قیافھ. رفتھ بود
داشت، وسایل موزیک را کھ خودش کرایھ  تر بود؛ برنمی چشم از اللھ کھ بزرگ

ز ھمھ چیز راحت اش ا ناصر خیال. کرده بود سوار ماشین کرد و با خود برد
اش برسد؟  توانست آن شب بھ مراد دل آیا می. تنھا نگرانی او پرستو بود. بود

توانست براحتی بھ او  پرستو بعد از اتفاقی کھ بعدازظھر آن روز افتاده بود؛ نمی
ی آبجی را بر خود  ھای گداختھ اجازه دھد کھ تن او را کھ ھنوز گرمای لب

ی آن حرارت مطبوع لذت  تا از آخرین درجھخواست  می. داشت، دستمالی کند
بعالوه از شنیدن . دانست پرستو خستھ است می. ناصر ھم اصراری نکرد. برد

با خود فکر کرد کھ آن اتفاق خجستھ دیر یا زود خواھد . ترسید او می'' نھ''پاسخ 
پس چھ بھتر کھ با رغبت و تمایل خودش، از او کام . پرستو در قفس اوست. افتاد
پرستو بیشتر از یک ھفتھ نتوانست مقاومت . حساب ناصر درست بود. گیرددل ب
  . کند
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 تسلیم 

اللھ و الدن ھمراه دوستان خود . آن روز بعدازظھر پرستو در خانھ تنھا بود
پرستو تازه از . گشتند ی بسکتبال رفتھ بودند و دیر بخانھ برمی برای دیدن مسابقھ

ناصر از کار . در آپارتمان را نشنیده بود صدای باز شدن. حمام بیرون آمده بود
پرستو در حالی . صدا در اتاق نشیمن روی مبل دراز کشیده بود برگشتھ بود و بی

ھایش باال گرفتھ بود از حمام بیرون آمد و بھ طرف  کھ حولھ را تا باالی پستان
 . اش بھ ناصر افتاد و یکھ خورد چشم. اتاق خواب راه افتاد

 '' مدی؟او  کی. ترسیدم''
 ''. شھ ای می دو سھ دقیقھ''

ھا در کنار  یک ھفتھ بود کھ شب. پرستو تالشی برای پوشاندن تن خود نکرد
ناصر بجز چند تماس جزیی، ھیچ تالشی برای . خوابید او روی تخت می

بعد . تنھا بودند. اش عوض شد تصاحب او نکرده بود، ولی در آن لحظھ تصمیم
خواب رفت، چند لحظھ صبر کرد و بعد آرام از جا کھ پرستو بھ اتاق  از این

از . پرستو در حال لباس پوشیدن بود. برخاست و بھ طرف اتاق خواب رفت
. سوخت تن ناصر در آتش عطش می. پرستو مقاومت نکرد. اش کرد پشت بغل

ی  خودش ھم چند سالی بود کھ رابطھ. دور کردن او در آن لحظھ غیرممکن بود
 . غلطیدند و پس از آن خوابی کوتاه و شیریندرھم . جنسی نداشت

بھ حمام رفت تن و بدن خود را . پرستو زودتر از ناصر از خواب بیدار شد
. احساس خوبی داشت. شست، لباس پوشید و چای آماده کرد و منتظر ناصر شد

 : یاد حرف آبجی افتاد کھ روزی بھ او گفتھ بود
بدن و . مونھ سی مثل خوراک میی جن تحقیقات نشان داده کھ سکس و رابطھ''

ارضایی را ھم چیز بدی  تو سوئد حتی خود. اعصاب انسان بھ آن نیاز داره
 ''. دونن نمی

بعد از جشن چند روز بود کھ آبجی . فکر آبجی او را بھ دنیای دیگری برد
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خودش شب قبل بھ او زنگ زد و . گویا با او قھر کرده بود. زنگ نزده بود
 : احوال او را پرسید

 '' قھر کردی؟''
 '' شھ با تو قھر کرد؟ نھ، مگھ می''
 '' زنی؟ پس چرا بُغض کردی و زنگ نمی''
ً شب و روزات پُره''  ''. گفتم تازه عروسی و حتما

 : پرستو در پاسخ خندید و گفت. ی شب را با تأکید گفت آبجی کلمھ
 ''. کنی طورھا ھم نیست کھ تو فکر می نھ بابا، این''

آبجی قرار . قرار گذاشتھ بودند (٣٩(وی  برای روز شنبھ صبح در میدان بلھ
اسم بازار . اش حرف زده بود، ببرد بود او را بھ شنبھ بازار؛ کھ بارھا در باره

چرا، خودش . ھا را ھنوز باز نکرده است تازه یادش آمد کھ ھدیھ. کیویبری بود
ھمھ را در . کھ فرصت نکردشب بعد از جشن آنقدر خستھ بود . دانست ھم نمی

روزھای بعد ھم یادش رفتھ . ی پالستیکی ریخت و زیر تخت جا داد چند کیسھ
ھا را باز کند، ولی ناصر دراز بھ دراز روی تخت  تصمیم گرفت کھ آن. بود

بھ ساعت نگاه . خوابیده بود و ُخر و پف خفیف او فضای اتاق را پُر کرده بود
ناصر لخت . گشتند اعت دیگر اللھ و الدن  برمیتا نیم س. کرد، نزدیک شش بود

شورت و شلوار و جوراب و بلوز او کف اتاق . مادر زاد روی تخت خوابیده بود
گویی در آن لحظاتی کھ بر توسن شھوت سوار بود و چھار نعل . پخش بودند

. ای از اتاق پرت کرده بود اش را با عجلھ بھ گوشھ تاخت، ھر تکھ از لباس می
خواست کھ اللھ و  اش نمی پرستو دل. داشت کھ مبادا دیر بھ مقصد برسدشتاب 

ی  کنار تخت نشست و با دست شانھ. الدن او را در چنان وضعیت نامناسبی ببینند
 : پُر پشم و لخت ناصر را تکان داد و آرام گفت

 '' ناصر پاشو دیگھ، ساعت شیشھ''
یک ساعت پیش، از ناک  ی ھمخوابگی عطش ناصر کھ گویا ھنوز از خلسھ
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 : پرستو با خود گفت. خود بیخود بود، ُخرناس کوتاھی کشید و شانھ عوض کرد
کرد و  بابام شبی دوبار آرزو رو ُمچالھ می. کھ کوه کنده پدر بیامرز مثل این''

 ''. گفت آخ نمی
ناصر . ی او را تکان داد دو باره شانھ. اش گرفت از بد جنسی خودش خنده

کسی کھ بھ چشمان خود اعتماد نداشت، بصورت پرستو خیره  بیدار شد و مانند
گرمای مطبوع تن آن زن کھ ھنوز لذت آن را حس . خواب ندیده بود. شد
دست دراز . اش سوختھ بود یک سال در عطش تصاحب. کرد، واقعی بود می

 . این بار پرستو آماده نبود. کرد، بازوی پرستو را گرفت و بھ طرف خود کشید
 ''. یان پاشو اآلن دخترا می. روز بسھبرای ام''
 ''. و ببند خیال در اتاق بی''

 : پرستو بھ آرامی جواب داد
 ''. نھ ناصر، وقت بسیاره''

 . خود را کنار کشید و پتو را از روی ناصر کنار زد
 ''. اس بلند شو چای آماده''

 ناصر یک پایش را. منتظر پاسخ ناصر نماند و شروع بھ تا کردن پتو کرد
. خواست چیزی را از نگاه پرستو پنھان کند روی پای دیگر گذاشت، گویی می

 . ی تخت نشست غلتی زد و پشت بھ پرستو بر لبھ
لباس پوشیدن . پرستو ناصر را بھ حال خود رھا کرد و اتاق را ترک کرد

تازه چای ریختھ و فنجان را جلوی ناصر گذاشتھ . ناصر چند دقیقھ طول کشید
اللھ و الدن وارد شدند، سالم . رخش کلید در قفل در را شنیدبود کھ صدای چ
داری بھ  پرستو نگاه معنی. شانس آوردند. دخترھا زود آمدند. کردند و نشستند

 . ناصر لبخندی زد. ناصر کرد
ی ناصر آمده بود، با خود عھد کرده بود کھ نقش ُکلفت و  از روزی کھ بھ خانھ

اند یا نھ؟ از  پرسید کھ غذا خورده از دخترھا نمی. خدمتکار خانھ را بعھده نگیرد
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طی یک ھفتھ تنھا دو وعده غذا درست . ی او نبود وظیفھ. ناصر ھم ھمینطور
روز سوم . دو روز اول غذاھای اضافی شب جشن را خوردند. کرده بود

بقیھ روزھا ناصر و . چین گوشت پختھ بود اسپاگتی درست کرد و دیروز نیز تھ
ھر دو روزی کھ غذا درست کرد اللھ و الدن . ست کرده بودنددخترھا غذا در

میز . دخترھا از خدا خواستھ با جان و دل بھ او کمک کردند. بھ او کمک کردند
تا . ھا بھ او کمک کردند را چیدند و بعد از غذا ھم در جمع کردن و شستن ظرف

. بردند ب میاللھ و الدن از ناصر حسا. آن روز ھمھ چیز بھ خوبی پیش رفتھ بود
. دانست از چھ می ترسیدند، نمی. دید ھا می برق ترسی پنھان را در چشمان آن

 چقدر زمان الزم بود کھ بھ علت آن ترس پنھان پی ببرد؟ 
: بقول پرستو. حسابی گرسنھ بود. خورد ناصر ساکت بود و در سکوت شام می

. ناصر در فکر بود. دپائی پرستو زیر چشمی او را می''. مثل اینکھ کوه کنده بود''
سعی داشت . ناصر در فکر بود. فایده نداشت. دو بار سعی کرد سکوت را بشکند

دانست کھ ناصر در  نمی. شناخت ناصر را نمی. موفق نشد. فکر او را بخواند
تمام مدت شام، بھ پرستو و ھمآغوشی در آن بعدازظھر نمناک بھاری فکر 

توانست بفھمد کھ ناصر با ھر قاشق  نمی. کرد کرد و لذت آن را مزه مزه می می
برد، تن و بدن و پستان ھای او را در جلو چشمان خود  غذایی کھ بھ دھان می

تواند بعد از شام دوباره او را بھ  کشید کھ چگونھ می کرد و نقشھ می مجسم می
 : باالخره رو کرد بھ اللھ و الدن و پرسید. رختخواب بکشاند

 '' د، باختید؟مسابقھ چطور بود؟ بردی''
دخترھا کھ از سکوت نفرت داشتند و منتظر تلنُگری بودند، جریان مسابقھ را 

و تازه بعد از آن تفسیرھای خود از بازی . از ابتدا تا انتھا برای او تعریف کردند
یکی دلیل . جالب این بود کھ دو خواھر دو نظر مختلف داشتند. را بھ آن افزودند

کرد کھ تیم  دانست و دیگری فکر می اشان می خوب مدرسھاشان را بازی  بُرد تیم
ھا عرب و سومالی بودند  ضعیف بود چون بیشتر بازیکنان آن دبیرستان بریشون
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پرستو . بحث داغی بین دو خواھر در گرفتھ بود. اشان خوب نبود و تکنیک
عد اللھ سعی داشت کھ با دالئل خود پرستو را متقا. خندید کرد و می اشان می نگاه

کرد کھ بھ پرستو بفھمانذ اللھ پیشداوری دارد و سیاسی  کند و الدن نیز تالش می
و . اش بھم خورده بود ناصر کماکان ساکت بود ولی تمرکز حواس. کند فکر می

ی  حل مورد نظرش برای تکرار حادثھ اش بھ راه یا شاید در ذھن و خیال
. ھ زنگ تلفن بصدا درآمداللھ و الدن گرم بحث بودند ک. بعدازظھر رسیده بود

بعد از چند ثانیھ تلفن بدست . اللھ از جا برخاست و بھ طرف اتاق نشیمن رفت
 : برگشت و رو بھ پرستو گفت

 ''. خالھ با شما کار داره''
بعد از پنج دقیقھ برگشت . پرستو تلفن را گرفت، بلند شد و بھ اتاق نشیمن رفت

 : ھا شد، گفت آنگر  کھ متوجھ نگاه پرسش وقتی. و نشست
آبجی . اش چی بود؟ کیویبری قراره فردا بریم شنبھ بازار، اسم. آبجی بود''

 ''. زنگ زد کھ یادم بیاره
 : ناصر سر بلند کرد و پرسان گفت

 '' کیویبری؟''
 : اش کرد و جواب داد پرستو نگاه

 '' مگھ جای خوبی نیست؟! آره''
ین شھر ھست، آدم کھ نمیره بد نیست، ولی آخھ این ھمھ بازار تو ا. نھ''

 ''. کیویبری
 ''. یاد گھ ھمھ چیز اونجا گیر می آبجی می. یھ دفعھ رفتن ضرر نداره''

 :ناصر سر تکان داد و گفت
از جنس قاچاق و دزدی گرفتھ تا لباس . یاد ھمھ چیز توش گیر می. دزد بازاره''

 ''. اتو نزنن کیفمواظب باش . دست دوم و وسایل برقی و میوه و سبزی و کباب
 ''. برم فقط کارت اسپور و کمی پول با خودم می. برم کیف نمی''
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 : ناصر پرسید
 '' خوای برسونمت؟ می''
تمام ھفتھ کار . ھای شھرو یاد بگیرم خوام سوراخ سنبھ می. رم خودم می. نھ''

 ''. کردی، باید استراحت کنی
کھ آنجا بود، ناصر در طی چند روزی . پرستو از رفتار ناصر خشنود بود

ً سعی نکرده بود تعیین و تکلیف کند ً تصمیم. اصال ی او  گیری را بعھده ظاھرا
 : پرستو در دل با خود گفت. گذاشتھ بود

 ''. اگھ ھمینطوری ادامھ بده خیلی خوبھ''
شد کھ اللھ و الدن از چند شب  ای پخش می از تلویزیون برنامھ. جمعھ شب بود

ای کھ در آن خوانندگان  ملودی فستیوال، مسابقھ. ندپیش منتظر دیدن آن بود
ی چندان خوبی  ناصر میانھ. کردند انتخابی کشورھای اروپایی با ھم رقابت می

اللھ و الدن . ھا، بویژه آن شب کھ کلی نقشھ کشیده بود، نداشت با آن نوع برنامھ
وف سوئدی ی معر کَروال خواننده. کردند پرستو را تشویق بھ دیدن آن برنامھ می

ھا نتظار داشتند آن  ای کھ سوئدی خواننده. یکی از شرکت کنندگان فستیوال بود
تلویزیون سوئد از چند شب پیش مرتب تبلیغ برنامھ را . ی مسابقھ باشد شب برنده

ھایی را بیاد آورد کھ او و آبجی با شور و شوق تا  پرستو شب. پخش کرده بود
ی انتخاب دختر شایستھ جھان را کھ از  ماندند و برنامھ وقت بیدار می دیر

ھا را اذیت  ھا علی کلی آن در آن شب. کردند شد تماشا می تلویزیون پخش می
. کرد کرد، تلویزیون را خاموش می ھا می کرد و چپ و راست متلک بار آن می

 . خندید کشید و علی می آبجی جیغ می
مبل دیگر را اشغال  اللھ و الدن ھم. ناصر کنار پرستو روی مبل نشستھ بود

ناصر نھ تنھا . ھا را روکش کشیده بود  پرستو از دو سھ روز قبل مبل. کرده بودند
دخترھا اغلب با شلوار جین . اش آمد اعتراضی نکرد، بلکھ از کار او خوش

پرستو مطمئن بود کھ تا چند ماه دیگر روکش چرم . کشیدند ھا دراز می روی مبل
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نیم . برنامھ شروع شد. شد رنگ می د، ساییده و بیای روشن بو ھا کھ قھوه مبل
ی  اول گفت نماینده. ساعت نگذشتھ بود کھ اظھار نظر کردن ناصر شروع شد

 : دخترھا با ھم جیغ زدند و گفتند. ایرلند اول خواھد شد
'' ً  ''. چی، ایرلند؟ اصال

 . ساعت حدود ده بود کھ شروع کرد بھ غُر زدن
اش از قبل تعیین شده،  کنید؟ نتیجھ شما نگاه می اس کھ آخھ این ھم برنامھ''

 ''. مردمو سرکار گذاشتن
 : اللھ و الدن با اعتراض گفتند

ً این ی  بینی کھ ھمھ کمی صبر کن، خودت می. طوری نیست نھ بابا اصال
 ''. دن کشورھا میان رو خط و رأی می

ً بھ پرستو تکیھ داده بود رأی اش  و دست گیری کھ شروع شد ناصر دیگر تقریبا
ً او را بھ  از دخترھا خجالت می. را روی ران او گذاشتھ بود کشید، و گرنھ حتما

سرش را روی ران پرستو . اش تمام شد باالخره تحمل. برد اتاق خواب می
گیری برنده شد و پرستو ھم قسر  آن شب کروال در رأی. گذاشت و خواب رفت

ب رفت بالشت و پتویی برای شب از نیمھ گذشتھ بود کھ بھ اتاق خوا. در رفت
ناصر آورد و خودش تنھا روی تخت دو نفره خوابید و بھ خوابی خوش فرو 

  . رفت
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 شنبھ بازار 

ناصر کماکان روی . کرد احساس سبکی می. ھشت صبح از خواب بیدار شد
بھ . سکوت و سکون. اللھ و الدن ھم غرق خوابی خوش بودند. مبل خواب بود

سر و صورت خود را در آینھ نگاه کرد، دستی بھ . زددستشویی رفت و مسواک 
ھنوز خوشگل . اش موھایش را شانھ کرد موھایش کشید و با چھار انگشت دست

ناصر حق داشت کھ دیروز بعدازظھر وقتی بھ نفس نفس افتاده بود، قربان . بود
ھا اولین بار بود کھ با چشم خریدار صورت خود  بعد از سال. رفت اش می صدقھ

. ھا بود کھ بھ آن موضوع نھ فکر کرده بود و نھ توجھ مدت. کرد ورنداز میرا 
دید کھ بھ  ھای دیگر را می در چند سال گذشتھ، ھر وقت کھ برحسب اتفاق زن

تفاوت از  کردند، بی زیبایی و سر وضع خود توجھ و یا اینکھ خود را آرایش می
. شد تحریک نمی. کرد نمیھیچ رغبتی در خود احساس . ھا گذشتھ بود کنار آن

اش خواست کمی  دل. ولی آن روز صبح حس کرد کھ چیزی در او تغییر کرده
کھ بھ خود قول داده بود  مگر نھ این. بیشتر بھ سر وضع و زیبایی خود توجھ کند

از روزی کھ بھ سوئد آمده بود، ناخواستھ و یا شاید . کھ مستقل باشد و زندگی کند
 ً . توجھ بیشتری در انتخاب لباس و آرایش خود کرده بودتحت تأثیر آبجی عمال

گویی . ولی آن روز صبح ترغیب شد و بھ فراست افتاد کھ باید آن کار را بکند
با خود فکر کرد . برد بار دیگر از زیبا بودن و مورد توجھ قرار گرفتن لذت می

از آن تصمیم گرفت کھ ''. آید اشان نمی مردھا از زن شَلختھ و بد لباس خوش''
چرا کھ نھ؟ . روز بھ بعد با دقت لباس انتخاب و وقت بیشتری صرف آرایش کند

. کرد زن شوھردار جوانی بود کھ دو دختر نوجوان را ھم تر و خشک می
. ناصر روی مبل خواب بود. خواست دوش بگیرد، بالفاصلھ منصرف شد

شھ  خراب می اگھ بیدار بشھ، رو سرم. نھ. ''ترسید کھ از سر و صدای بیدار شود
شو آروم  خواد بعد از یک ھفتھ کار از استرس کار خالص بشھ و اعصاب و می

ً بس. کنھ نباید . وقتھ بی. ھا خوابیدن بچھ. شھ اش می زیادی خوش بحال. اشھ فعال
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. اشو تسکین بده اش خواست اعصاب کھ ھمیشھ بھ میل اون باشھ و ھروقت دل
اش را با آب سرد  صورت. ن گذشتاز خیر دوش گرفت''. طرفھ باشھ باید دو
از آبجی شنیده بود کھ آب سرد برای سالمت پوست مفید است و بھ . شست

ھا ھر سال در  خیلی از سوئدی. کند تر شدن پوست کمک می لطافت و شفاف
ً آب نشده، غُرآب آب یخ  اواخر زمستان و اوائل بھار کھ ھنوز یخ دریاچھ ھا کامال

ای سوئد در کنار حمام سونا استخر آب یخ است کھ در بیشتر استخرھ. گیرند می
 . پرند داخل استخر آب یخ مردم بعد از سُونا می

کتری . ی آن را فشار داد بھ آشپزخانھ رفت، کتری برقی را آب کرد و دگمھ
پاورچین بھ . چون تراکتور شش سلندری، غُرولند کنان شروع بھ کار کرد

خواست مزاحم خواب اللھ و الدن  مین . طرف در آشپزخانھ رفت و آن را بست
بعد از تمام شدن ملودی فستیوال از ترس پدر بی . تا دیر وقت بیدار بودند. باشد

اند  مطمئن بود کھ تا دیروقت بیدار مانده. سر و صدا بھ اتاق خود پناه برده بودند
 بھ اتاق خواب رفت، کمد لباس را. اند ی کَروال بحث کرده پچ کنان در باره و پچ

یک کاپشن سفیدرنگ پشم و . باز کرد و لباسی مناسب آن روز انتخاب کرد
گردن ترمھ  شیشھ، ژاکتی پشمی یقھ اسکی بھ رنگ خاکستری تیره، یک شال

کار اصفھان کھ از ایران آورده بود و یک شلوار جین خوش دوخت کھ با آبجی 
 . از لیندکس خریده بود

رخت سپیدار بلند پشت ی کوچک کھ روی د صدای جیک جیک دو پرنده
از . اش را جلب کرد زدند، توجھ ی دیگر جست می ای بھ شاخھ پنجره از شاخھ
ای  گویا دو قناری نر و ماده بودند کھ در حال ساختن آشیانھ. پنجره نگاه کرد
خواین خونھ زندگی  شما ھم می: ''ھا کرد و گفت نگاھی بھ آن. برای خود بودند

ھر روز از ھمین جا باھاتون . اتونم ودم مواظبخ. راه بندازین؟ خوش باشین
آب جوش . صدای خشک و تق کردن کتری برقی را شنید''. کنم پرسی می احوال

گویا بیدار شده . ناصر خود را روی مبل جا بھ جا کرد. بھ آشپزخانھ برگشت. بود
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تَق آخر . ناصر از غُرش کتری برقی بیدار شده بود. اش درست بود حدس. بود
چشم باز کرده بود و . ند مشت محکمی بود کھ کسی بھ پھلوی او زده باشدآن مان

پرستو . کند پرستو را در اتاق خواب پشت پنجره دیده بود کھ بیرون را نگاه می
ھا را  ی چای انداخت و آن دو لیوان از کمد برداشت و در ھر کدام یک کیسھ

کنار ناصر نشست،  ی مبل در بھ اتاق نشیمن رفت و روی لبھ. روی میز گذاشت
 : سرش را بھ طرف او خم کرد و گفت

 '' پاشو بیا چای حاضره. دونم بیداری می. خودی خودتو بھ خواب نزن بی''
اش را باز  اش آب شده بود، یک چشم ناصر کھ از آن کار پرستو قند در دل

 : کرد و گفت
امانی خیلی ھم خوابم و دارم خواب یھ دختر خوشگل م. کی گفتھ من بیدارم''

 ''. بینم مثل تورو می
پرستو خود را کنار کشید و آھستھ . و با یک حرکت او را بھ طرف خود کشید

 : گفت
 ''. شن زشتھ ھا بیدار می ھیس، بچھ''

ناصر . از جا برخاست و با عالمت دست او را بھ برخاستن تشویق کرد
 : غُرولندی کرد و گفت

 ''. شانس نداریمما کھ . اون از دیشب، این ھم از حاال''
. ی او را شنید و بار دیگر اشاره کرد کھ باید بلند شود پرستو غُرولند و گالیھ

کنار پنجره . ناصر بھ دستشویی رفت صورت اش را شست و بھ آشپزخانھ رفت
 : روی صندلی نشست و لیوان چای را با ھر دو دست گرفت و گفت

 !'' چھ گرمای با حالی داره''
ُمردم از بس کھ ھر روز یھ نون . یاد می خوری؟ بدم نمیمرغ  صبحانھ تخم''

 ''. توست و یھ بُرش پنیر بخورم
مردی با . ناصر رادیو را روشن کرد. پرستو سرگرم آماده کردن صبحانھ شد
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ای بھ اخبار گوش داد و بعد رو  ناصر چند لحظھ. خواند صدایی گرم اخبار می
 : کرد بھ پرستو و گفت

اینا دیگھ چھ . کنھ و رلھ می بی بی سی و صدای اسرائیل مردکھ اخبار رادیو''
. رو ضبط کنن و بخورد مردم بدن گیرن کھ صدای اسرائیل پول مفت می. ملتی اه

. کنن ی بیچاره را برای پخش چندتا تبلیغ فکسنی تلکھ می بعدش ھم کلی کسبھ
 ''. دکون باز کردن

 '' خوای؟ چندتا نون می''
 ''. دوتا''

ناصر . را باز کرد و پنیر و کره و مربا را روی میز گذاشتپرستو یخچال 
سخاوتمندی کرد و از جا برخاست کمی خیار و گوجھ قاچ کرد و در بشقابی 

روبروی ھم نشستند و تازه اولین لقمھ را بھ دھان برده بودند . روی میز گذاشت
 . ی در ظاھر شد کھ اللھ خواب آلود، با موھای پریشان در آستانھ

 '' ت چنده؟ساع''
 : ناصر جواب سئوال او را نداد و پرسید

 '' سالمت کو؟''
مالید با ترشرویی صبح بخیر  ھایش را با یک دست می اللھ در حالی کھ چشم

پرستو رو بھ اللھ . ساعت نُھ بود. گفت و بالفاصلھ نگاھی بھ ساعت میکرو کرد
 : کرد و پرسید

 .”اس چای آماده. خوری؟ بیا بشین صبحونھ می”
 ''. آره، ولی اول باید دوش بگیرم''
 ''. ببین اگھ الدن بیداره، بھ اونم بگو بیاد. بُرو دوش بگیر''

. خواست از او تشکر کند گویا می. ناصر نگاھی از سر قدردانی بھ پرستو کرد
اللھ و الدن . نظر ناصر برای او اھمیت نداشت. العملی نشان نداد پرستو عکس

اصر نبودند، بلکھ شبح و تصویری از دخترش بودند کھ ھای ن برای او تنھا بچھ
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خانھ   بعالوه طی مدت کوتاھی کھ در آن. کرد در آتن و دور از او زندگی می
ھا را بیشتر شناختھ بود، نیاز شدیدشان بھ َمحبت را در  زندگی کرده بود؛ آن

ھا تصویری از زندگی  زندگی آن. حرکات و رفتارشان دیده و احساس کرده بود
. خود او ھم در ھمان سن و سال بود کھ از َمحبت مادری محروم شد. خودش بود

ھای دیگر اول بھ فکر خودش و  ولی مثل خیلی از آدم. نامادری او زن بدی نبود
کرد، بھ  اش را قاضی می کرد و کاله وقتی کھ بھ گذشتھ فکر می. ھایش بود بچھ

شت نامادری بدی نباشد و تا تصمیم دا. رسید کھ آرزو ظالم نبود این نتیجھ می
. اشان داشت دوست. ی َمحبت کمک کند تواند بھ آن دو نوجوان تشنھ آنجا کھ می

دخترھا ھم َمحبت او را حس . ای کھ ھیچ ربطی بھ ناصر نداشت عالقھ
ی  از روزی کھ بخانھ. اشان آمده بود از ھمان برخورد اول از او خوش. کردند می
گویی بیم آن داشتند کھ او را نیز . چرخیدند دورش می ھا آمده بود چون پروانھ آن

ھایشان   رفتند، لباس گشتند، اول سراغ او می از مدرسھ کھ برمی. از دست بدھند
ھا بود یا  کھ از وظیفھ شناسی آن این. کردند شستند و خشک می را خودشان می

ھروقت . نبودای کھ بھ او داشتند، برای پرستو مھم  ترس از ناصر و یا از عالقھ
میز را . کردند اش می کرد، دو خواھر در کنار او بودند و کمک آشپزی می

بی تعارف و ُرک و . شستند ھا را جمع کردند و می چیدند و بعد از غذا ظرف می
کاری و حسابگری نشان  اشان را بدور از مالحظھ عالقھ و محبت. راست بودند

ھا  قدر خوشگلی؟ مثل ُمدل رستو تو چرا اینپ: ''چند بار بھ او گفتھ بودند. دادند می
 : ھا را بغل کرده و جواب داده بود پرستو با خنده آن''. مونی می
 ''. باید مواظبتون باشم کھ پسرا اذیت اتون نکنن. شماھا ھم خوشگلید''

گذاشتند، تا حدی کھ  ای او را تنھا نمی لحظھ. بردند از مصاحبت با او لذت می
اشان  ھا را بھ اتاق ھای مختلف آن رفت و بھ بھانھ میی ناصر سر  حوصلھ

 . فرستاد کھ با پرستو تنھا باشد می
. موھای اللھ ھنوز خیس بود. چند لحظھ بعد ھر دو با ھم وارد آشپزخانھ شدند
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الدن خواب آلود بود و شلوارک کوتاھی بپا داشت و زیر پیراھنی رکابی کھ 
 : اش کرد و گفت ناصر نگاھی بھ دختران. دھای آن پیدا بو سینھ بند او از کناره

این چھ سر و وضعیھ؟ تو برو موھاتو خشک کن سرما نخوری، تو ھم بُرو ''
 ''. ات کن چیزی تن

بعد آرام و زیر لب تا حدی کھ تنھا خودش و پرستو . ھر دو اخم کردند و رفتند
 : بشنوند، گفت

رون از خونھ ھم اونوقت بی. شن محکم باھشون برخورد نکنم، سوارم می''
 ''. اشون کنم تونم کنترل نمی

تا آن روز نتوانستھ بود . ھا از پدرشان متعجب بود پرستو از حرف شنوی آن
دانست  نمی. کرد ناصر اشتباه می. ھا پیدا کند ی آن شناخت درستی از نوع رابطھ

کھ اللھ ھمان شب جشن با پسرک خوش تیپ مو کوتاھی کھ دی جی بود، قرار 
 . بودگذاشتھ 

. ھا را از شیر پُر کرد اللھ دو لیوان برداشت و آن. دخترا اھل صبحانھ نبودند
ھا  ی آن پرستو رابطھ. ھمین و بس. یکی برای خودش و دیگری برای خواھرش

. اش بود اش بھ خواھر کوچک تر بود حواس اللھ کھ بزرگ. را دوست داشت
نشست و  ھا بھ دل می معقول آنی خوب و  رابطھ. اش از آن بابت راحت بود خیال

مطمئن بود کھ آن دو نوجوان نھ تنھا مزاحم زندگی او نخواھند بود، بلکھ 
با عجلھ . ساعت نُھ و نیم بود. توانند دو ھمدم خوب و مھربان برای او باشند می

ناصر در تمام . اش کردند اللھ و الدن کمک. بھ جمع کردن صبحانھ مشغول شد
ی دیدن یکی از دوستان اش از خانھ  قرار داشت و بھ بھانھاللھ . مدت ساکت بود

خط ھفت را سوار شد . پرستو ھم لباس پوشید و از خانھ بیرون رفت. خارج شد
آبجی قبل از او رسیده بود و در ایستگاه منتظر او . و ایستگاه کیویبری پیاده شد

 : اش کرد و بوسیدش سالم نکرده بغل. بود
 ''. ات اس ندیدم یھ ھفتھ. ت تنگ شده بودام برا آخ کھ چقدر دل''
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مثل . شدند و بھ یک سمت در حرکت بودند مردم دستھ دستھ از اسپور پیاده می
بیشتر . رفتند ی مھمی و یا در تظاھرات و یا شاید نماز جماعت می کھ بھ جلسھ این
آبجی پرستو را با ھر دو دست یک قدم از خودش دور . ھا خارجی تبار بودند آن

 : و گفت کرد
ولی مثل اینکھ . نھ خودتی. عوض نشده باشی. بذار یھ خورده نگات کنم''

 '' آقا ناصر بلھ؟. چشات باز شده
 : خواست مطمئن شود، ادامھ داد آبجی گویا می. پرستو خندید و چیزی نگفت

 '' نتونستی مقاومت کنی؟ بندو آب دادی؟''
 : ای بھ پھلوی او زد و گفت پرستو ضربھ

و بزنن، تھ اتو بزنن تو بغل  ام کھ سرت مگھ من توه. بگیر عفریتھ خون خفھ”
 ''. سیامک غش کردی

. ھا پایین رفتند و بھ خیل مردمی کھ در حرکت بودند، پیوستند از پلھ. راه افتادند
ھایی از آجر سرخ ردیف بھ  ساختمان. ای پوشیده از چمن رسیدند بھ محوطھ

ھا بیشتر نزدیک  ھرچھ بھ ساختمان. ردیف موازی یکدیگد صف کشیده بودند
باخت و بیشتر حال و  شدند، آن سرسبزی و چشم انداز فرح بخش رنگ می می

ھای  ھایی با اندازه وانت. کرد ھوای میدان تره بار تھران را در ذھن آدم زنده می
چند کاروان در گوشھ و کنار و در . مختلف در گوشھ و کنار پارک شده بودند

ھا پارک شده بود کھ در جلوی ھریک چادری  ساختمان مقابل در ورودی
در وسط محوطھ زن و مردی . فروختند برزنتی برپا کرده بودند و غذای می

ضبط . فروختند روی میز درازی، وسایل برقی دست دوم چیده بودند و می
صوت، دستگاه گرامافون، تلویزیون و رادیوی کھنھ، تلفن و خالصھ ھر چیز کھ 

در سمت . شد ھا یافت می برق و یا باتری کار کند، در بساط آن توانست با می
مقابل آن کیوسکی بود کھ روی میز فلزی منقلی قرار داده بود و کباب 

ساعت حدود ده و . رسید بوی کباب تازه از صد متری بھ مشام می. فروخت می
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ند و چھ ھا ترجیح داده بودند کھ صبحانھ را در آنجا بخور نیم بود، ولی گویا خیلی
فرق . ھای تھران افتاد پرستو یاد دل و جگر فروشی. بھتر از نان و کباب داغ

 . دید چندانی نمی
ای امن بھ  مردمی کھ از گوشھ و کنار جھان برای یافتن خانھ. آنجا سوئد نبود

سوئد سرد و یخبندان پناه آورده بودند، فرھنگ و رژیم غذایی خود را ھم با خود 
اند  مردی کھ پشت منقل ایستادهو  برای او توضیح داد کھ زن آبجی. آورده بودند

اگھ بخاطر بوی دود نبود . اس خیلی خوشمزه. ''فروشند کباب چی چی می
سارا عاشق . ھر دو بار ھم با سارا بود. آبجی دوبار خریده بود''. خریدیم می

 .:کباب چی چی بود
بعد از اینکھ خوب قاطی کنند و  گوشت گاو و پودر فلفل را با پیاز قاطی می''

دھند و بعد روی زغال  ی سوسیس شکل می ھا را گرد و دراز بھ اندازه کردند آن
بینی اھل بوسنی کھ بخشی از  این زن و مرد فروشنده کھ می. کنند سرخ می

ھا ھم از جنگ و بدبختی فرار کردن  این بیچاره. مسلمونن. یوگسالوی سابق اند
. بیشترشون تحصیل کردن. اند مردم خوبی. فروشن میجا و کباب  و اومدن این

خیلی از . سر کار ما یھ دکتر و چند پرستار داریم کھ از بوسنی اومدن
 ''. ھاشون مثل ماست عادت

ای  در گوشھ. صفی طوالنی در مقابل کیوسک کباب فروشی تشکیل شده بود
نار چند مرد میانسالی در ک. فروختند دیگر در زیر چادری میوه و سبزی می

ً متوجھ نشد و  صندوق تربچھ ایستاده بود و چیزی فریاد می زد کھ پرستو اصال
 : آبجی با خنده گفت. از آبجی پرسید

اگھ یھ سوئدی بیاد و گوش بده، . گھ فھمیم کھ چی می ھا می فقط ما خارجی''
. گھ دو دستھ ده کرون پنج بستھ بیست کرون داره می. فھمھ باور کن ھیچی نمی

 ً اشو با لھجھ  کنھ و ھمھ رو با عربی قاطی می ولی سوئدی. گھ سوئدی می ظاھرا
 ''. گھ عربی می
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ساعت، کفش کاله، لباس زیر و . ھمھ چیز بود. وارد اولین ساختمان شدند
مردی در پشت . اش را عوض کند خواست باطری ساعت آبجی می. کاپشن

واع و اقسام باطری ای کھ در پشت سرش بود، ان میزی ایستاده بود و در قفسھ
اش را بھ مرد فروشنده کھ گویا عرب بود،  آبجی ساعت. تلفن و ساعت چیده بود

آبجی خندید . در عرض پنج دقیقھ باطری را عوض کرد و سی کرون گرفت. داد
 : و گفت

ی پیش با ھفتاد  سیامک ھفتھ. دونی بیرون چنده؟ صد کرون می! ُمفتھ نھ''
. گیرن بیرون تو شھر چھارصد کرون می. رداشو عوض ک کرون باطری موبایل

از کجا، . یاره ی بعد می اگھ ھم نداشتھ باشھ، ھفتھ. ھر نوع باطری کھ بخوای داره
 ''. معلوم نیست

گویا . ای کرایھ کرده بودند کمی کھ جلوتر رفتند، زوج سالمند سوئدی غرفھ
بھ چند گلدان آبجی خم شد و. وسایل خانھ اشان را برای فروش آنجا آورده بودند

 : زن با خوشرویی گفت. سفال زیبا دست کشید
ولی . بیست سال تو اتاق نشیمن خودم بودن. کار سوئده. اند اینا خیلی قشنگ''

 ''. ورشون دار دونھ ای ده کرون. تونم اونارو داشتھ باشم حاال دیگھ نمی
بسیار ی  ھای برجستھ ھا و طرح ھای سفال کھ نقاشی آبجی نگاھی بھ گلدان

اش را باز کرد و یک اسکناس بیست کرونی بھ  زیبایی داشتند، کرد و کیف پول
ھا را با دقت چون امانتی گرانبھا؛ در چند الیھ کاغذ روزنامھ  زن گلدان. زن داد

ی پالستکی گذاشت و بھ دست آبجی داد و بعد توضیح داد کھ  پیچید و در کیسھ
اشان  ده بود، در ویالی شخصیچھل سال با شوھرش، کھ در کنار او ایستا

اند کھ ویال را بفروشند و بجای آن یک  بعلت پیری مجبور شده. اند زندگی کرده
اند بھ کارھای  توانستھ دو سھ سال آخر دیگر نمی. آپارتمان دو اتاق خوابھ بخرند

کاری و چمن خیلی نیرو  رسیدگی بھ درختان میوه و کار باغ و گل. خانھ برسند
ھای آن زن  ای بھ صحبت آبجی بعد از اینکھ ده دقیقھ. ھا نداشتند آنخواست کھ  می
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ھا چند زن و  ی یکی از سالن در گوشھ. گوش داد، خداحافظی کرد و راه افتادند
او را . آبجی نزدیک شد. فروختند مرد کھ گویا کولی بودند، لباس ورزشی می

ی غرفھ برداشت و  ای را از گوشھ یکی از زنھا کیسھ. سالم کردند. شناختند می
حدود بیست عدد شلوار ورزشی مارکدار . محتویات آن را روی میز خالی کرد

ھا را وارسی کرد و بالخره  آبجی با دقت یک یک آن. نایک و آددیداس. بودند
پرستو ھم تحریک شد و بعد از کلی باال و پایین کردن . چھار شلوار انتخاب کرد

رو . اش گرفت ھا را از دست ھ او کرد و آنای ب آبجی اشاره. سھ شلوار برداشت
ن کھ متوجھ منظور او ـ ز ھو مچـ کرد بھ زن فروشنده و بھ انگلیس پرسید، چند 

شده بود، ماشین حساب کوچکی را از جیب مانتو نچندان نو نوارش بیرون آورد 
آبجی با سر بھ . ھفتصد کرون. و قیمت شلوارھا را نوشت و بھ آبجی نشان داد

زن ماشین حساب را بھ آبجی داد و از او خواست کھ . کھ زیاد استزن گفت 
. آبجی کھ گویا بھ آن کار عادت داشت نوشت سیصد. قیمت پیشنھادیش را بنویسد

خالصد بعد از کلی چانھ زدن . زن سر تکان داد و بھ او فھماند کھ ممکن نیست
شی مارکدار را آبجی پول داد و ھفت شلوار ورز. با سیصد و پنجاه توافق کردند

کھ محوطھ را ترک  قبل از این. بھ قیمت سیصد و پنجاه کرون خرید و راه افتادند
ی پُر سبزی و میوه و گوجھ و خیار و چغندر و شلغم ھم  کنند آبجی دو کیسھ

در . پرستو ھم از فرصت استفاده کرد و سبزی و میوه یک ھفتھ را خرید. خرید
 : راه بازگشت، پرستو از آبجی پرسید

 '' یارن؟ اینارو از کجا می''
ھا  ای پشت این جنس ھای دیگھ آدم. کنم مال خودشون نیست فکر می. دونم نمی''

این شلوارھا ھر کدوم تو . دن کھ براشون بفروشن ھا رو بھ اینا می جنس. ھستن
اگھ . ترسن می. زارن رو میز نمی. پنجاه کرون مفتھ. بازار چھارصد کرونھ
ھا خودشون  رو ھم، بعضی اون میوه و سبزی. یارنسفارش بدی برات م

. دونھ خرن، کسی نمی حاال چطور می. خرن کارن و یا میرن از انبار بندر می می
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دن، یا باید دزدی کنن و یا با پول گدایی زندگی  چیکار کنن؟ کار کھ بھشون نمی
کھ گیر ان و ھر ماه تو یھ شھرن  آواره. ھا اقامت سوئد ندارن خیلی از این. کنن

این مردم . ده دن و سوسیال پول می ھا تو سوئد نھ کار می بھ کولی. پلیس نیفتند
اگھ . یان تا اونجایی کھ من شنیدم اجدادشون از ھند و ایران می. تبار شرقی دارن

تو . کنن ھا اعدادو تلفظ می ھا و ھندی شمرن مثل ما ایرانی دقت کنی وقتی می
. بیشترشون فقیر اند. ای ھستن ھای بیچاره آدم. ندون ھارو دزد می اروپا ھمھ اون

اغلب از اروپای شرقی از کشورھایی مثل رومانی و بلغارستان، کھ یھ روزی با 
یان اینجا کھ یھ لقمھ  اند، می ھای دروغ بھ خورد ما داده بودن کھ سوسیالیستی تبلیغ

وار کشیدن کھ ھای اینا دی شنیدم کھ تو رومانی دور تا دور محلھ. نونی در بیارن
''. ھا از اسیر آباد تھران ھم بدتره وضع این بیچاره. نتونن براحتی تو شھر بیان

 : پرستو آبرویی باال انداخت و نگاھی بھ آبجی کرد و گفت
 '' باز کھ جوش آوردی و سیاسی شدی؟''

اش، عصر  ی پیش گویا قصدش از این کنایھ؛ یادآوری رفتار و کردار ھفتھ
رفتاری کھ گرچھ خودش ھم از آن لذت برده بود، ولی با . بودروز جشن، بھ او 

 . شناختی کھ از معیارھا و طرز فکر آبجی تا آن روز داشت، خوانایی نداشت
اش  پرستو تغیر رفتار و روحیات آبجی را عدول او از طرز فکر گذشتھ

پاسخ دادن بھ او را بھ وقت دیگری . کرد ولی آبجی خالف او فکر می. دانست می
مطمئن بود کھ چند سال دیگر طرز فکر پرستو ھم تغیر خواھد . موکول کرد

 . کرد
 '' تو شلوارھارو برای کی خریدی؟''

 : پرستو جواب داد
 ''. یکی برای خودم و دوتا ھم برای اللھ و الدن''
 ''. کنی؟ بھت عادن نکنن داری ازشون دلبری می. چقدر خوب''

 : فکر کردن جواب دادپرستو مکثی کرد و بعد از چند لحظھ 
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راستشو بخوای من . اند منظورت چیھ؟ دلبری برای چی؟ نھ، دخترای خوبی''
ً بھت می ھردوشونو دوست دارم جواب بھت عادت نکنن  ''. دم و ھم بعدا

یکی باید بطرف . بھ ایستگاه کھ رسیدند ھر کدام در سمتی از ایستگاه ایستادند
پرستو . اسپور پرستو اول آمد. فرفت و دیگری در جھت مخال مرکز شھر می

داد، خداحافظی  کھ برای آبجی دست تکان می در کنار پنجره نشست و در حالی
 . کرد

ناصر ھمت کرده و غذا پختھ بود و . ساعت از دو گذشتھ بود کھ بھ خانھ رسید
. خانھ نبودند. اللھ و الدن عاشق آن غذا بودند. رزشک پلو با مرغ. منتظر بود

ناصر صدای قفل در . ای تراشیده بودند و از خانھ بیرون رفتھ بودند ھھرکدام بھان
پرستو با سھ کیسھ پالستیکی، . را کھ شنید؛ بسمت در رفت و در را باز کرد

 . وارد شد
 '' چی خریدی؟. شدم داشتم نگران می''
 ''. ھیچی، کمی میوه و سبزی''

. ایش از پا در بیاوردھ اش گرفت کھ او بتواند پوتین ھا را از دست ناصر کیسھ
 : در آشپزخانھ شلوارھا را بھ ناصر نشان داد و پرسید

 '' نظرت چیھ؟''
 : ھا را با دقت وارسی کرد و پرسید ھا کرد و مارک آن ناصر نگاھی بھ آن

 ''چند خریدی؟''
 ''. حدس بزن''
 '' ای صد کرون؟ دونھ''
 ''. نھ، کمتر''
 '' ھفتاد کرون؟''
 ''. کمتر''
 '' کنی؟ میشوخی ''
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 : آورد گفت خندید و با چشم و آبرو شکلک در می پرستو در حالی کھ می
 ''. ای پنجاه کرون دونھ''
 '' ھا خریدی؟ از کولی. دونی کھ دزدین می. خر شدی یھ پا مال. مفتھ''

 . پرستو با سر پاسخ او را داد
 ''. رو غارت کردن معلوم نیست کدوم مغازه. اشون دزدن ھمھ''

 : ناصر جواب داد. ھای آبجی را تحویل او داد حرفپرستو 
اگھ قرار باشھ ھرکی . گی درستھ، ولی مال دزدی، دزدیھ کھ می آره این''

 ''. خوره بیکاره و پول نداره بره جنس دزدی بفروشھ کھ جامعھ بھم می
کھ بحث را  برای این. حسابی گرسنھ بود. ی بحث نداشت پرستو حال و حوصلھ

 : عوض کند پرسید
 ''. تو چیکار کردی؟ تنھایی خوش گذشت''
ھارو جمع و جور کردم و جارو  ھیچی، غذا درست کردم و کمی اتاق''

 ''. کشیدم
 ''. کردیم میذاشتی با ھم می. پس بیکار نبودی''

 . در فکر چیز دیگری بود. ناصر جوابی نداد
رسید کھ  میبنظر . روزھای دیگر ھم بھمان ترتیب. آن روز ھم مقاومت نکرد

پرستو ھم بھ تمدد اعصاب بیشتری نیاز داشت و یا شاید دور اندیشی او را مجاب 
با دخترک مرتب . کرده بود کھ برای مدتی دندان روی جگر بگذارد و تحمل کند

ای یک بار زنگ  ھفتھ. تماس داشت و ھمین موضوع باعث آرامش او شده بود
خواست مزاحم  نمی. کرد ت میکمی رعای. زد کھ اغلب دخترک خانھ نبود می

ھربار . ی آنتی و دخترش شناخت چندانی نداشت از چند و چون رابطھ. آنتی باشد
دانست کھ  ولی پرستو نمی. کرد زد، آنتی خیلی از دخترک تعریف می تلفن می

ً آنطور کھ می. ی آنتی بھ دخترش تا چھ اندازه است عالقھ گفت، او را  آیا واقعا
چی؟ دخترھایش چطور؟ بر این اساس کمی رعایت دوست داشت؟ شوھرش 
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  . کرد می
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 کار

رفت و اللھ و الدن  ناصر ھر روز صبح سرکار می. گذشت روزھا بکندی می
ھای اول پوست کلفتی کرد و تنھا  ھفتھ. ماند پرستو تنھا در خانھ می. مدرسھ

 ولی آرام آرام غذا پختن و جمع و جور کردن. بعضی از روزھا غذا درست کرد
اوائل بخاطر وقت کشی ولی بعد بخاطر فرار از . اش شد ی روزانھ خانھ وظیفھ

تا زمانی کھ پرستو بھ . ناصر از او راضی بود. نگاه سنگین و پرسشگر ناصر
عطش او سیری ناپذیر . ای نداشت داد، گلھ ی او جواب مثبت می ترین خواستھ مھم
کرد کھ شاید  ا بیشتر میاش ر چون معتادی بود کھ ھر روز مصرف روزانھ. بود

درآمیختن و ھمآغوش شدن . امری کھ غیر ممکن بود. بھ نشئگی روز اول برسد
ھای اول تا حدی؛ حداقل از نظر جنسی،  با ناصر برای پرستو، تنھا در ھفتھ

پرستو چیز دیگری . داد اش کرد و تنھا تن می ولی تکرار آن خستھ. بخش بود  لذت
پس از دو ماه، . اش خارج فاقد آن بود و از توانکرد کھ او  از ناصر طلب می

ً بھ آنچھ کھ . روزھا قرار نداشت. آور شد ماندن در خانھ برایش عذاب عمال
اش با اللھ و الدن بسیار گرم و  رابطھ. خواست، تبدیل شده بود اش نمی دل

. در پی شور زندگی بود. اش آرام نداشت روح. صمیمی بود، ولی کافی نبود
داری شده بود کھ ھر روز صبح کھ از خواب  زن خانھ. داد ش میسکون آزار

کرد و بعد از رفتن  اش صبحانھ آماده می شد، برای شوھر و دختران بیدار می
نظافت و پختن غذا و . شد داری می کرد و سرگرم خانھ ھا رادیو را روشن می آن

او  آورتر از آن برای ھیچ چیز کسالت. شب ھم گرم کردن رختخواب ھمسرش
ھای  بعد از صحبت. باالخره یک روز تلفن را برداشت و بھ آبجی زنگ زد. نبود

شکست،  واقع پرستو باید آن را می معمولی، باالخره آبجی سکوتی را کھ در
پرستو پوزخندی زد و جواب . گذرند شکست و پرسید کھ روزھایش چطور می

ی  بود کھ صدای گرفتھمدتی . آبجی حدس زده بود. و تکراری  داد کھ خستھ کننده
ھا و رفتار او آن جسارت و اعتماد  در گفتھ. پرستو او را بفکر فرو برده بود
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چھ چیز باعث شده بود کھ پرستو در آن مدت زمان . دید بنفس گذشتھ را نمی
ی ضعیف خود او بود؟  آیا علت آن رفتار ناصر، و یا روحیھ. کوتاه تغییر کند

تا آن روز سعی کرده بود . ز زبان خودش بشنودآبجی مدتی بود کھ منتظر بود ا
گویی آن روز بعدازظھر قبل از جشن؛ . در زندگی خصوصی او دخالت نکند

اش تصمیم گرفتھ بود کھ رنج فراق و از دست دادن  بعد از آن جوشش احساسات
آن روز بعدازظھر با پرستویش . او را تحمل کند و او را بھ حال خود رھا کند

و تصمیم گرفتھ کھ تنھا زن سیامک و مادر سارا و َحنا باشد و  وداع کرده بود
توانست؟ عشق پرستو در تار و پود وجودش  ولی مگر می. پرستو زن ناصر

 : بعد از چند ثانیھ سکوت پرسید. زد باید حرفی می. بود
 '' کنی؟ طوری ادامھ بدی؟ چرا فکری نمی خوای این خوب تا کی می''

 : پرستو آرام جواب داد
 '' چھ فکری؟''
یادت رفتھ روزھای اول چھ فکر و ذکری . من کھ نباید بھ تو بگم چھ فکری''

 ''. داشتی؟ خوب ھمونا دیگھ
ً چی؟''  '' مثال

 : آبجی با لحنی تُند گفت
ً چی؟ درسی مشقی، کاری چیزی بازم می'' نشین  نباید کھ خونھ. گی، مثال

 ''. بشی
ھای آبجی فکر  شده بود و بھ حرفاش دوباره فعال  ذھن. پرستو ساکت شد

ی ناصر نھ تنھا اعتماد بنفس  ھای شبانھ سکون و تن دادن بھ خواستھ. کرد می
بعد از . صحبت بھ درازا کشید. بلکھ حتی قدرت فکر کردن را از او گرفتھ بود

تصمیم گرفت ھمان شب در . کرد باید کاری می. صحبت با آبجی بفکر فرو رفت
تاب است و بھ سرگیجھ افتاده، از او قول بگیرد کھ لحظاتی کھ ناصر روی 

دوشنبھ در اولین فرصت ھمراه او برای ثبت نام در کالس زبان سوئدی بھ 
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ھا  ی دیگر مدرسھ آخر ترم بود و از دو ھفتھ. حساب او دقیق نبود. مدرسھ برود
. دست بھ دامن اللھ و الدن شد. کرد شدند و باید تا ماه اوت صبر می تعطیل می

کتاب آموزش زبان سوئدی . ھر دو با کمال میل حاضر بودند بھ او کمک کنند
. برای او تھیھ کردند و قرار گذاشتند کھ در خانھ فقط سوئدی حرف بزنند

ھایی را کھ خوانده بود، بخاطر  ھا و لغت جملھ. آور بود روزھای اول عذاب
ھای  و کم کم جملھفھمید، ولی بمرور بھتر شد  ھا را نمی معنی جملھ. آورد نمی

باالخره یک روز در پاسخ . ناصر زیاد راضی نبود. روزمره را یاد گرفت
 : اش تمام شد و گفت پافشاری پرستو طاقت

 ''. گذره؟ کم و کسری کھ نداری طوری بد می مگھ این''
دانست  ناصر نمی. پرستو ناراحت شد، ولی خود را کنترل کرد و حرفی نزد

او از کم و کیف و . زن، مادرش و آرزو بوده است کھ پرستو شاھد زندگی دو
ناصر خبر نداشت کھ او چھ تصمیمی . جزئیات زندگی او در آتن خبر نداشت

. پرستو بھ یاد گرفتن زبان سوئدی در خانھ قانع نبود. برای آینده گرفتھ است
کھ ناصر  ی کاریابی را از آبجی گرفت و یک روز صبح بعد از این آدرس اداره

کار . ی کار رفت و الدن خانھ را ترک کردند، لباس پوشید و بھ ادراره و اللھ
ی کار ثبت نام  اّول باید بعنوان جوینده. گیر آوردن برخالف تصور او، آسان نبود

ی کار با تمام تالشی کھ کرد نتوانست  کارمند اداره. مشکل زبان داشت. کرد می
و از او خواست کھ کمی منتظر باالخره خستھ شد . منظور خود را بھ او بفھماند

زنی کھ ھمراه او بود، . رفت و بعد از چند دقیقھ با یک نفر دیگر برگشت. بماند
او کھ خود . ی کارھای اداری را خود پیش برد سالم کرد و بقیھ. ایرانی تبار بود

. را شیرین معرفی کرده بود برای پرستو توضیح داد کھ اول باید زبان یاد بگیرد
مشخصات و تحصیالت او را در  . رفتن زبان، کار گرفتن مشکل استبدون یادگ

 . کامپییوتر ثبت کرد و قول داد کھ بزودی با او تماس بگیرد
اش بھ  بعدازظھر آن روز وقتی کھ ناصر بخانھ برگشت، جریان مراجعھ
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 : ناصر اخم کرد و گفت. ی کار را برای او تعریف کرد اداره
تا زبان . اول زبان یاد بگیر و بعد برو دنبال کار. صبر کن. چقدر عجلھ داری''

کنن و ھنوز از  ملت ده سالھ اینجا دارن زندگی می. دن یاد نگیری کاری بھت نمی
 ''. گیرن، کلی ھم زبونشون درازه سوسیال پول می

ھا را  تا آن روز چندین بار ھمان حرف. ھای ناصر را از حفظ بود پرستو گفتھ
از . ھرکاری بکند کھ بتواند از خانھ خارج شود بود حاضر .از زبان او شنیده بود

وقتی کھ قضیھ را برای اللھ و الدن . خانھ ماندن و خانھ داری کردن نفرت داشت
ای از  یک ھفتھ بعد نامھ. اش کردند تعریف کرد، کلی خوشحال شدند و تشویق

ی آن کھ  نویسنده. ی کار دریافت کرد کھ اللھ آن را خواند و ترجمھ کرد ادراه
ی کاریابی معرفی کرده بود، از او خواستھ بود کھ دو ھفتھ  خود را مشاور اداره

ش را ھمراه  ی کاری بعد بھ دیدن او برود و مدارک تحصیلی و گواھی تجربھ
تا . کار کردن عیب نیست: ''اللھ ھم ھمان حرف آبجی را بھ او زد. داشتھ باشد

. یاد زبان سوئدی ھم کار خوب گیرت نمیبدون . گیری کار نکنی، زبان یاد نمی
کرد کھ ناصر مایل نیست کھ او  پرستو احساس می.'' از یھ جایی باید شروع کنی

بدفعات و اشکال مختلف نارضایتی خود را مطرح کرده بود، البتھ نھ . کار کند
 . در حضور اللھ و الدن

پیشنھاد کنی با این زبان سوئدی کھ تو داری، چھ کاری بھ تو  فکر می''
باور کن بجز کار . خواد اذیت بشی ام نمی دل. گم کنن؟ من برای خودت می می

 ''. دن ای بھت نمی نظافت، کار دیگھ
 : پرستو در پاسخ او گفتھ بود

خودت . باید برم دنبال کار. شھ ببین ناصر، از خونھ نشستن چیزی عایدم نمی''
اونوقت بھ من . کنی زنش میگیرن، سر ھایی را کھ از سوسیال پول می ھمیشھ آدم

میگی صبر کنم و دنبال کار نرم؟ اگھ پول گرفتن از سوسیال خوب نیست، برای 
خودت فکر . اش اینھ کھ من از خونھ نشستن متنفرم تازه راست. ھمھ خوب نیست
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ھیچ کاری ندارم کھ . مونم و گوشھام زنید بیرون و من می کن، شماھا صبح می
 ''. تازه ھنوز کھ ھیچی نشده. شھ م دیونھ میآد. یھ روز، دو روز. بکنم

خواست حرفی بزند کھ او را  نمی. کرد ناصر از باال گرفتن بحث پرھیز می
 : خیلی آرام و شمرده جواب داد. برنجاند

. دن اونا پول زیادی بھ تو نمی. کنم من دارم کار می. کنی عزیزم تو فرق می''
حیف نیست کھ برای این یھ شندر . دن اش ماھی ھزار و ھفتصد کرون می ھمھ

 '' غاز خودتو بھ آب و آتیش بزنی؟
دانست کھ چطور باید بھ آن مرد حالی کند کھ او بھ سوئد نیامده کھ  پرستو نمی

توانست فکر  چرا ناصر نمی. ھایش آشپزی کند در خانھ بنشیند و برای او و بچھ
زندگی خانواده داشتھ  تواند تأثیر زیادی بر وضع معیشتی و کند کھ دو درآمد می

 . باشد
بعالوه . ی سالمتی روحی منھ مسئلھ. موضوع ھزار و ھفتصد کرون نیست''

این خانم کھ ھنوز . حاال کھ چیزی نشده. تونھ خیلی بھ ما کمک کنھ دو حقوق می
 ''. قدر نگران نباش ناصر جان این. کاری بھ من پیشنھاد نکرده

قند در دل . را گرفت و کمی تکان دادی ناصر  با آخرین جملھ با دست چانھ
 . ناصر آب شد و با ولع او را در آغوش گرفت

 . اش نیست اآلن وقت. آروم، آروم''
  . بحث تمام بود
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 تابستان

ناصر ھیچ . گرفتند ھا از مدتی پیش بھانھ می بچھ. تابستان در پیش بود
نی بود کھ کار اولین تابستا. ای ھم نداشت چاره . ھا نداشت ای برای آن برنامھ

ھا بود، کسانی کھ تازه  ای کھ در محل کار آن براساس قانون نانوشتھ. کرد می
حق . توانستند مرخصی تابستانی خود را، خود انتخاب کنند شدند، نمی استخدام می

ی ماه ژوئن تا اواسط  دو ھمکار او یکی از نیمھ. انتخاب با کارگران قدیمی بود
بدین .  یگری از اواسط ژوئیھ تا اواسط ماه اوتژوئیھ مرخصی گرفتھ بود و د

ماند کھ عصای دست  باید می. ماند ترتیب شانس چندانی برای ناصر باقی نمی
ی  از اواسط ماه اوت ھم مدرسھ. تابستان کار زیاد بود. کارگران تابستانی باشد

گذاشت و بھ ساز  آن تابستان را باید دندان روی جگر می. شد ھا شروع می بچھ
برای مرخصی تابستانی وقت زیاد . رقصید کھ استخدام رسمی شود ارفرما میک

اش ھم  اش از مرز چھل گذشتھ بود، باید بفکر حقوق دوران بازنشستگی سن. بود
بنظر او فرستادن پرستو و اللھ و الدن . خواست ریسک کند اش نمی دل. بود می

دانست و  و چاه نمی پرستو کھ راه. ای نبود تنھایی بھ مسافرت کار عاقالنھ
اللھ . البتھ در این مورد ناصر اشتباه کرده بود. دخترھا ھم کھ جوان و خام بودند

از زمانی کھ متوجھ شدند پدرشان . و الدن از قبل فکر ھمھ چیز را کرده بودند
ھا ندارد، خودشان دست بکار  ای برای تعطیالت تابستانی آن آن سال ھم برنامھ

شد،  دوی تابستانی کھ ھر سال از طرف مدرسھ برگزار میشده بودند و برای ار
الدن کلی خواھش و . الدن قبول شده بود ولی اللھ رزرو بود. نام کرده بودند ثبت

التماس کرده بود کھ باالخره بھ او قول دادند کھ اولین جایی کھ خالی شود، 
برای دو ھر دو خواھر . طور ھم شد ھمین. تواند ھمراه او باشد خواھرش ھم می

اللھ قرار بود بعد از برگشتن از اردوی . رفتند ھفتھ بھ اردوی تابستانی می
 . ای نداشت، پرستو بود تنھا کسی کھ ھیچ برنامھ. تابستانی در مک دونالد کار کند

. تابستان کار برای افرادی چون پرستو کم بود. شیرین ھم نظر ناصر را داشت
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. ن کارھا را از سھ ماه قبل گرفتھ بودندبیشتر محصلین دبیرستانی و دانشجویا
شیرین زنی صمیمی و مھربان بود کھ در سن ده . پرستو شانس چندانی نداشت

چند سال درس خوانده بود . اش بھ سوئد مھاجرت کرده بود سالگی ھمراه والدین
ازدواج کرده بود و دو . کرد ی کاریابی بعنوال مشاور کار می و حال در ادراه

مدتی طول کشید کھ پرستو متوجھ شد، او یکی از دوستان دوران  .فرزند داشت
شیرین بھ او قول داد کھ پاییز بھ او کمک خواھد کرد . دانشگاھی سیامک است

پرستو خود را برای تابستانی طوالنی و . ولی پیشنھاد اکید او کالس زبان بود
 . کننده آماده کرده بود خستھ

آبجی ھم برای تابستان . کننده نبود خستھ تابستان برخالف تصور او چندان ھم
ً وضع مالی خانواده زیاد خوب نبود. ای نداشت آن سال برنامھ البتھ طبق . ظاھرا

سیامک خیلی سعی کرده بود او را قانع کند کھ حداقل . حساب و کتاب آبجی
علت آن . برای یک ھفتھ مسافرت کوتاھی رزرو کند کھ آبجی قبول نکرده بود

خواست پرستو را در آن شرایط تنھا  اش نمی دل. دانست و بس می را فقط خودش
 . بگذارد

بعضی از روزھا . تابستان آن سال برخالف تصور آبجی، گرم و آفتابی بود
رادیو و تلویزیون سراسری بھ سالمندان توصیھ . ی ھوا بھ سی ھم رسید درجھ

آن . خانھ بمانند کردند کھ در ساعات معینی از روز کھ ھوا خیلی گرم بود در می
سال سوئد میزبان مسابقات جھانی دو میدانی بود و مسابقات در شھر گوتنبرگ 

مندان بھ دو میدانی بھ سوئد آمده بودند کھ از  انبوھی از عالقھ. شد برگزار می
ھای مرکزی شھر در  خیابان. نزدیک شاھد رقابت ورزشکاران دو میدانی باشند

ھای اطراف  ھا و پارک در بیشتر خیابان. بودتمام طول روز پُر از توریست 
درھایی برپا شده بود کھ محل فروش انواع و چا.(۴٠(استادیوم ورزشی اولوی 

غروب ھر روز بعد از اتمام مسابقات شھر . اقسام غذا و آبجو و نوشیدنی بود
بازار فروش آبجو و بستنی و کباب و سوسیس و ھمبرگر داغ . شد ُغل ُغلھ می
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ی شھر عوض شده  چھره. ھا موزیک زنده براه بود ر بیشتر پارکد. داغ بود
گشت زنگ  از کار کھ برمی. گذاشت آبجی پرستو را یک روز ھم تنھا نمی. بود
روزھای اول . کردند رفتند و شنا می دریا می. گذاشت زد و با او قرار می می

جی و داد، ولی بعد کھ دید اللھ و الدن و آب ناصر رغبت چندانی نشان نمی
پرستو . ھا پیوست روند تحریک شد و او ھم بھ جمع آن خانواده ھمھ با ھم می

شد، سوار  کرد و ساعت چھار کھ کارش تمام می غذایی حاضری درست می
ای سرسبز بود کھ  ساحل آخیم منطقھ. رفتند می) ۴١(شدند و با ھم بھ آخیم  می

ُُرق . ساحل آن شنی بود . مھاجرین درآمده بودآن ساحل چند سالی بود کھ بھ ق
ھا  ی خوبی با مھاجرین داشتند، بقیھ سوئدی ھایی کھ رابطھ بجز محدود سوئدی

رفتند  سواحل دیگری را کھ از شھر دورتر بودند و مھاجرین کمتر بھ آنجا می
ساحل . بازار کباب و قلیان گرم بود. جای سوزن انداختن نبود. دادند ترجیح می

ھای  خانواده. ازی فوتبال و والیبال ھمیشھ شلوغ بودزمین ب. آخیم خانوادگی بود
مھاجر جا بھ جا روی چمن سر سبز اطراف ساحل دریا پتو پھن کرده و بساط 

بوی کباب حتی در اتوبانی کھ از صد متری ساحل . کباب را راه انداختھ بودند
ای نیز؛ علیرغم ممنوعیت، از فرصت استفاده  عده. رسید گذشت بھ مشام می می
ناصر و سیامک بھ احترام آبجی و یا شاید . زدند کردند و دمی بھ ُخمره می می

ً مخالف بود، لب نمی . کردند ھا بازی می زدند و بیشتر با بچھ ترس از او کھ شدیدا
 . رفتند ھا نیز بھ مرکز شھر می شب. ھا دوست داشتند ی آن آخیم را ھمھ

دومیدانی کھ در گوتنبرگ برگزار المللی  تابستان آن سال بھ یُمن مسابقات بین
ناصر ھم خیلی راضی بود، . ھمھ راضی بودند. شد بھ پرستو خوش گذشت

ای کھ اللھ و الدن در اردوی تابستانی بودند و با پرستو  بویژه در مدت دو ھفتھ
 . در خانھ تنھا بود

در فصل تابستان کار چندانی برای متقاضیانی مانند . شیرین درست گفتھ بود
دادند دانشجویانی را بکار  ھا ترجیح می بیشتر شرکت. و وجود نداشتپرست
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ھای قبل در شرکت کار کرده بودند و با کار و محیط آن آشنا  بگمارند کھ سال
ھای اضافی خود را با کمک گرفتن از  پرستو کوتاه نیامد و بجای آن وقت. بودند

موزش زبان سوئدی اللھ کتاب آ. گیری زبان سوئدی کرد اللھ و الدن صرف یاد
روزھایی کھ در خانھ تنھا . شماره یک را بار دیگر با او کار کرد'' ھدف''بنام 

. رفت اشان می ی محلھ پوشید و بھ میدانچھ بود و کار چندانی نداشت، لباس می
ای مغازه و فروشگاه  میدان از مجموعھ. محیط و فضای میدان را دوست داشت

ی تنوع مردمی بود کھ در آن منطقھ  س دھندهتشکیل شده بود کھ بدرستی انعکا
دو فروشگاه در آنجا بود کھ یکی پارچھ فروشی و . کردند از شھر زندگی می
ھا از مھاجرین فنالندی بودند و سوئدی را با  صاحبان آن. دیگری پوشاک بچھ

در مجاورت آنھا یک فروشگاه کفش . کردند ی شیرین فنالندی صحبت می لھجھ
رسید کھ کسب و  بنظر می. ن اھل یوگسالوی بود، قرار داشتکھ گویا صاحب آ

برخورد زن و مردی کھ فروشگاه را اداره . رفت ھا زیاد خوب پیش نمی کار آن
در . بد اخالق و کم طاقت بودند. ھا چندان دوستانھ نبود کردند با مشتری می

پنیر  ای بود کھ کالباس و سوسیس و زیتون و ی دیگری از میدانچھ مغازه گوشھ
سر کوچھ و در قسمت . صاحب آن مھاجری از مجارستان بود. فروخت می

. فروخت ورودی میدانچھ فروشگاه دیگری بود کھ شیرینی و بستنی و التاری می
ولی از مدتی پیش مغازه را بھ یک ایرانی فروختھ . صاحب اول آن سوئدی بود

ی بخش  توسعھ صاحب جدید آن اولین تغییری کھ در مغازه بوجود آورد. بود
گویا صاحب جدید از درآمداش راضی نبود و تصمیم گرفتھ بود کھ با . میوه بود

فروش  میوه. اش بود، رقابت کرده او را از میدان بدر برد فروشی کھ ھموطن میوه
وسط میدان ایرانی اھل آذربایجان ایران بود در آنجا چادری زده بود و در 

در میدانچھ ھمھ . فروخت بستان میوه میسرمای ده درجھ زیر صفر و گرمای تا
عینک سازی، درمانگاه و دندانپزشکی و داروخانھ و بانک و . چیز وجود داشت

کسب و کار ھمھ بد نبود و یکدیگر را تحمل . یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی
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جا  آن. سالن بینگو کھ در انتھای میدان واقع شده بود ھمیشھ شلوغ بود. کردند می
ھایی بود کھ پس از چندین  ران بازنشستھ فنالندی و محدود یوناییپاتوق کارگ

سال کار در سوئد بدالیلی ترجیح داده بودند دوران بازنشستگی و کھولت خود را 
. زندگی در میدان شور و حالی داشت. نیز در سوئد سرد و یخبندان سپری کنند

در . شد میدر ساعات روز ھمھ جور آدم از ھر کشور و تباری در آن دیده 
انتھای ضلع غربی میدان فروشگاه دولتی فروش مشروبات الکلی واقع شده بود 

کشیدند کھ شاید  ھای محلھ در جلو آن صف می کھ از صبح زود تعدادی از الکلی
جالب این بود کھ وقتی . بتوانند چند قوطی آبجو و یا یک بطر شراب بخرند

ھا را بدلیل الکلی بودن بھ  آنشد، نگھبان  ساعت نُھ صبح فروشگاه باز می
ھا در جلو فروشگاه خماری  ھا مجبور بودند ساعت داد و آن فروشگاه راه نمی

بکشند و از رھگذرھا خواھش کنند کھ شاید با کمی رشوه برایشان چند بطری 
 . مشروب بخرند

. برد از دیدن مردم لذت می. زد شد سری بھ میدان می پرستو ھر وقت خستھ می
زد، کمی پنیر و گاھی کالباس و سوسیس و زیتون  روشگاه مجار میسری بھ ف

ای از  البتھ خودش ھم خاطرات گرد گرفتھ. اللھ و الدن دوست داشتند. خرید می
کرد، در پستوی مغزش  روزگاری کھ در آتن با دخترش و علی زندگی می

کھ زد و چند کالمی با فروشنده  سری ھم بھ میوه فروشی وسط میدان می. داشت
نان و شیر و . خرید زد و میوه می خانم خوش مشرب و مھربانی بود، حرف می
واقع   قدم زدن در میدان در. خرید ماست را از فروشگاه بزرگ مواد غذایی می

ھای  ای از فرھنگ ملیت گشت و گذاری بھ دور دنیا و مزه مزه کردن گوشھ
ر دیگر سری بھ آن چند سال بعد وقتی در شرایطی متفاوت، یک با. مختلف بود

شھردار . ی چند فرھنگی کوچک و زیبا ندید میدان زد، خبری از آن مجموعھ
ی  کرد با انگیزه وقت کھ گویا خودش در ھمان محلھ متولد شده بود و زندگی می

ھا را  ی مغازه ی میدان و مدرن کردن آن، طرحی ارائھ داده بود کھ ھمھ توسعھ
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نتیجھ طرح آن شده . ان مردم را اذیت نکنددر پاساژی جمع کند کھ سرمای زمست
بود کھ فروشگاه مواد غذایی با امکانات بیشتری کھ در اختیار داشت، سایر 

ھا تعطیل شده  بیشتر مغازه. ھای کوچک را از میدان رقابت خارج کند فروشگاه
ھا و مھاجرینی کھ از  یھا و یونانی فنالند. ترکیب مردم نیز عوض شده بود. بودند
الوی و مجار بودند یا از آنجا رفتھ بودند و یا اینکھ بھ کشور خود برگشتھ یوگس
ھا را مردمی دیگر از گوشھ و کنار دیگر دنیا کھ بیشتر آفریقا  جای آن. بودند

سالن بینگو دیگر پاتوق بازنشستگاه و کارگران مھمان یونانی . بود، گرفتھ بودند
گی خود را از طریق خالفکاری و آنجا محل مالقات جوانانی بود کھ زند. نبود

 . گذرانند فروش مواد مخدر می
پرستو بخشی از خرید خانھ را نیز بعھده گرفتھ بود، خوشحال ناصر از اینکھ 

پرستو با تمام . رفت در فکر و خیال خود ھمھ چیز بر وفق مراد پیش می. بود
با مردم در فروشگاه و برخورد . کرد زبان سوئدی را یاد بگیرد نیرو سعی می

. کرد با کمک گرفتن از لغاتی کھ یاد گرفتھ بود، سوئدی حرف بزند سعی می
مطمئن بود کھ . داد ھرگز اھمیتی بھ لبخند و نگاه پرسشگر مخاطبین خود، نمی

قانع شده بود . ی یادگیری بود تشنھ. ھا روزی بھ تحسین تبدیل خواھد شد لبخند آن
  . نچندان آسان سوئدی استی او در گرو یاد گرفتن زبان  کھ آینده
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 اولین روز درس 

پرستو اولین دانش آموزی بود کھ نیم . کالس زبان سوئدی پاییز شروع شد
 . ساعت قبل از شروع کالس در پشت در ایستاده بود

 ''. اسم من حسھ کارلسون است. سالم و خوش آمدید) ۴٢(ھی و ولکومن، ''
بور و چشمانی آبی بھ رنگ رو با موھای کوتاه  مردی خوش قیافھ و خوش

ی  دوره. رسید، معلم کالس زبان سوئدی بود آسمان کھ پنجاه سالھ بنظر می
سوئدی برای ''ی  کھ مخفف سھ کلمھ) ۴٣. (اف ای. آموزش زبان سوئدی را اس

نام کرده بودند کھ ھمھ در اولین روز  بیست نفر ثبت. نامیدند بود، می'' مھاجرین
حسھ اول از خودش شروع کرد و کمی در . درس در کالس حضور داشتند

عالوه بر . کرد ھا بود کھ زبان تدریس می سال. ی کارش گفت ی سابقھ باره
اش  عاشق تدریس بود و تنھا عالقھ. کرد سوئدی انگلیسی و فرانسھ ھم تدریس می

بھ بیشتر . ی آموزگاری بود ی اصلی او در انتخاب حرفھ بھ تدریس انگیزه
ھا  اش با مھاجرین و خارجی رابطھ. آفریقایی سفر کرده بود کشورھای آسیایی و

اش خارجی، بویژه آفریقایی  تعداد زیادی از دوستان. بسیار دوستانھ و خوب بود
کم نبودند . شد بودند، کھ البتھ این موضوع در مواردی بھ ضررش تمام می

ھا  سال حسھ در طی. کردند از خوش قلبی او سو استفاده کنند کسانی کھ سعی می
مجرد بود و تنھا زندگی . تدریس چند و چون کار با مھاجرین را یاد گرفتھ بود

گفت و  ای می زد و بعد از ھر چند جملھ لطیفھ کوتاه و شمرده حرف می. کرد می
خندیدند و بقیھ ھم بھ  چند نفر کھ کمی زبان سوئدی بلد بودند، می. کرد شوخی می

دانست و ھمین خود  این نکتھ را خوب میحسھ . خندیدند ھا می پیروی از آن
 . موضوعی برای شوخی بیشتر او بود

. ھای منو نفھمیدید دونم کھ خیلی از شماھا حتی یک کلمھ ھم از حرف می''
ھا عادت داریم و یا  ما سوئدی. ام کھ تونستم شمارو بخندونم خوشحال. عیبی نداره

گھ بخاطر  ای می لطیفھکنیم کھ ھر وقت کسی جوک و یا  بھتره بگم، فکر می
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گن رعایت ادب  بھ این می. اینکھ بی احترامی بھ گوینده نکرده باشیم، باید بخندیم
 ''. و نزاکت بھ روش سوئدی

ی دیگری یادش آمد و گفت ولی  ی دیگر گفت و بعد لطیفھ حسھ چند جملھ
 :خودش خندید و گفت. برخالف انتظارش کسی نخندید

 ''. ودمزه ب فھمیدم بی. بی خیال''
 :بعد از معرفی خودش رو کرد بھ کالس و گفت

ام و فھمیدید کھ برای اینکھ زبان  دونید کھ من کی خوب، حاال شما ھمھ می''
سوئدی یاد بگیرین، باید ھر روز صبح بیاین کالس و چند ساعت جانوری مثل 

اگر این کارو نکنید زبان یاد . من؛ کھ اسم اش حسھ است را تحمل کنید
ً چکاره . دونم شماھا کی ھستین ولی من نمی. دگیری نمی از کجا اومدید؟ قبال

خواین سوئدی یاد بگیرید؟ حاال نوبت شماست کھ تعریف  بودید؟ برای چی می
 ''. کنید

اش کھ تمام شد با دست بھ جوانی کھ در آخر کالس نشستھ بود اشاره کرد  جملھ
 :و گفت

 ''. کنیم از شما شروع می''
ً روی صندلی دراز کشیده بود، کمی خود  سالھ پسرک بیست و چند ای کھ تقریبا
 : را باال کشید و پرسید

 '' من؟''
ات و یا ھر  گیر کردی بھ زبان مادری. سختھ؟ شروع کن، نترس. بلھ شما''

 .''ای کھ بلدی بگو زبان دیگھ
 :باز کرد و گفت پسر جوان کھ گویا چند سالی در سوئد زندگی کرده بود، زبان

 ''. چھار سال سوئد. فاروق از آلبانی. فھمیدن خوب، نوشتن نھ خوبمن ''
دو سھ جملھ کھ گفت دستپاچھ شد و ھمھ چیز را فراموش کرد و شروع کرد بھ 

. آموزان بجز دو کلمھ چیزی نفھمیدند حسھ و بقیھ دانش. زبان مادری حرف زدن
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د زن بیست و نفر بع. ای بودند کھ ھمھ متوجھ شدند ماشین و کارخانھ دو کلمھ
ً سوئدی را خوب می شش و ھفت سالھ فھمید و روان  ای از روسیھ بود کھ تقریبا

با مردی سوئدی ازدواج . ی بالھ بود در روسیھ معلم مدرسھ. زد ھم حرف می
. کرده بود و بھ خاطر عشقی کھ بھ شوھرش داشت ھمراه او بھ سوئد آمده بود

اش  ھنری و توانمندی ورزشی ھای ی خودش و ویژگی ای در باره پنج دقیقھ
دار  ھای او چنین استنباط شد کھ کشور سوئد وام ی گفتھ از مجموعھ. حرف زد

ای چون او زحمت کشیده و  اوست و باید سپاسگزار باشد کھ شخصیت برجستھ
حسھ کھ ھفت خط روزگار بود، سری بھ عالمت تأیید تکان . بھ سوئد آمده است

 : ای دوستانھ گفت و با خندهداد و بعد از پایان سخنرانی ا
ام راحت است، ھر وقت خواستم بالھ یاد بگیرم، مشکلی  از امروز خیال''

 ''. میام پیش تو. ندارم
خوشگل و خوش ھیکل کھ سوئدی را خوب و . نفر بعد زنی بود اھل بوسنی

ای  موھای قھوه. ھای زیادی بین او و پرستو بود شباھت. زد شمرده حرف می
در بوسنی با . چشمانی سیاه، خوشگل و کمی گرفتھ و قد بلند بودتیره و لخت، 

یک افسر سوئدی پاسدار صلح کھ در استخدام سازمان ملل بود، نرد عشق باختھ 
نفر . بعد از پایان مأموریت شوھرش چند سال پیش با ھم بھ سوئد آمده بودند. بود

کلمھ بلھ و نھ بھ  بعد مھاجری آفریقایی بود کھ آن روز ھمھ فکر کردند تنھا دو
دختر روس از ھمان ساعت اول کالس درس جای خود . زبان انگلیسی بلد است

نوبت بھ مردی چھل سالھ . را عوض کرد کھ مجبور نباشد نزدیک او بنشیند
یک کلمھ . زد گاله گیس بھ سر کرده اش داد می رسید کھ موھای سیاه و پُر پشت

ی غلیظ ھندی داشت خود را  کھ لھجھ سوئدی نگفت و از ھمان ابتدا بھ انگلیسی
سنجی معرفی کرد و گفت کھ در لندن نمایشگاه بزرگ اتومبیل داشتھ کھ بخاطر 

اش آن را رھا کرده و بھ سوئد مھاجرت کرده است،  خواست ھمسر و فرزندان
چند ماه بعد پرستو او را . چون ھمسر و بچھ ھایش سوئد را خیلی دوست دارند
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دید کھ در حال پارک کردن ) ۴۴(بل فروشگاه ویلیز در پارکینگ بزرگ مقا
آن روز پرستو با کمال تعجب متوجھ شده بود کھ پالک اتومبیل . اش بود اتومبیل

وقتی بیشتر دقت کرده بود دیده بود کھ پالک ماشین او . او خیلی ویژه است
چند . برخالف پالک سایر وسایل نقلیھ، نھ شماره بلکھ اسم خودش، سنجی است

ز بعد کھ موضوع را برای آبجی تعریف کرده بود، آبجی بھ او گفتھ بود کھ رو
ای ویژه پالک اتومبیل شخصی  تواند با پرداخت ھزینھ در سوئد ھر کس می

ً افراد سرشناس و پول. انتخاب کند پرستو بخاطر . کنند دار چنین کاری می معموال
ً . آورده بود کھ اتومبیل سنجی زیاد لوکس نبود شبیھ ھمان مدل و اتومبیلی تقریبا

 . بود کھ ناصر آن را بھ مبلغ بیست ھزار کرون خریده بود
در پشت سر پرستو زنی . آموزان خود را یکی یکی معرفی کردند ی دانش بقیھ

پرستو حدس زد کھ شاید . با موھای مش کرده و آرایشی غلیظ نشستھ بود
زن در حالی . یرانی بودولی برخالف تصور او، ا. لھستانی و یا یوگسالو باشد

کھ با حرکات دست و سر و صورت سعی داشت توجھ بقیھ را بخود جلب کند، 
ای از سازمان ملل متحد بود کھ گویا از  ی سھمیھ پناھنده. خود را معرفی کرد

علت . کشور دیگری با کمک دفتر پناھندگی سازمان ملل بھ سوئد منتقل شده بود
کمیساریای دفتر پناھندگان . اش در خطر بوده ناش این بوده کھ تحت تعقیب و جا

پرستو کھ روی . سازمان ملل بصورت دفوریت او را بھ سوئد منتقل کرده بود
 . صندلی اول نشستھ بود، آخرین نفری بود کھ خود را معرفی کرد

مراسم معرفی و یا آشنایی با یکدیگر کھ تمام شد، حسھ یک برگ سفید کاغذ 
تا کرد و در پشت یک طرف آن اسم و اسم فامیل خود برداشت، از وسط آن را 

را با حروف درشت و خوانا نوشت و آن را طوری روی میز کارش گذاشت کھ 
بدین . بقیھ نیز از کار او تقلید کردند. ھمھ بتوانند نام او را ببینند و بخاطر بسپارند

ختر روس د. توانستند اسم یکدیگر را ببینند و بھ خاطر بسپارند ترتیب ھمھ می
نام . تنھا اسم فامیل خود، کھ گویا نام خانوادگی شوھرش بود را نوشتھ بود
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حسھ از آن روز بھ بعد ھمھ را با اسم . خانوادگی ھمسرش اریکسون بود
 . اش ناتاشا بود کرد، حتی دختر روس را کھ اسم اشان صدا می کوچک

زودتر از بقیھ ھر روز نیم ساعت . ی یاد گرفتن زبان سوئدی بود پرستو تشنھ
ھای روز قبل  رفت و قبل از اینکھ کالس درس شروع شود؛ درس بھ مدرسھ می

دِر کمدھا و دیوار . کرد را کھ حداقل ده بار در خانھ خوانده بود، مرور می
ً  آشپزخانھ را با ورق ھای کاغذی کھ لغات و جمالت روزانھ را با حروف نسبتا

ی کوچکی داشت کھ  دفترچھ. بودھا نوشتھ بود، آذین کرده  درشت روی آن
کمترین فرصتی کھ بدست . کرد لغات مھم را در آن یادداشت میاصطالحات و 

آورد و چند صفحھ از آن را مرور  اش بیرون می آورد، دفترچھ را از کیف می
اش  ناصر علیرغم میل باطنی. سھ ماه اول بھ خوبی و در آرامش گذشت. کرد می

تالش . کرد نارضایتی را در رفتار او حس میسکوت کرده بود، ولی پرستو 
اش بود بھ کارھای خانھ  کرد کھ با فشار آوردن بھ خود تا آنجا کھ در توان می

تنھا . اگرچھ تا آن روز ھم نداشتند. برسد، با این امید کھ جای بحث و جدلی نباشد
 ھای دھنده تبدیل شده بود، خواستھ موضوعی کھ حال برای او بھ موضوعی آزار

رفت و انتظار  ناصر ھرشب بعد از ساعت ده بھ اتاق خواب می. ی او بود شبانھ
خود را بپوشد و در کنار  داشت کھ پرستو ھم چند دقیقھ بعد لباس خواب تن نمای

پرستو دیرتر بھ مدرسھ . شد ناصر صبح زود از خواب بیدار می. او دراز بکشد
ن نگاه کند و یا سوئدی خواست دیرتر بخوابد، تلویزیو اش می دل. رفت می

برعکس او، . تمایل چندانی نداشت کھ ھرشب تمدد اعصاب داشتھ باشد. بخواند
اعصاب ناصر خیلی درھم بود و کماکان انتظار داشت کھ ھرشب تمدد اعصاب 

اش بود  پرستو تا آنجا کھ در توان. اش را بھ خطر نیاندازد کند کھ استرس سالمتی
ھا بیشتر بھ بازی  ی آن رابطھ. ا از او بدزددھا ر کرد کھ بعضی شب سعی می

 . موش و گربھ شبیھ بود

اش  کمک. حسھ بھ حرص و تالش پرستو در یادگیری زبان پی برده بود
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اش  شد، شناخت اش بھتر می ھرچھ زبان. شد سوئدی او ھر روز بھتر می. کرد می
. زد حرف میدر روزھای اول بیشتر با خانم ایرانی . شد از جامعھ نیز بیشتر می

یکی دوبار ھم ھمراه او بھ . رفتند بعد از پایان کالس با ھم از مدرسھ بیرون می
مھری زنی بود کھ . مرکز شھر رفت و بھ چند فروشگاه لباس زنانھ سر زدند

ی خودش چند سالی فعالیت سیاسی داشت و بھ ھمین دلیل مجبور شده  طبق گفتھ
مدتی در . بوده، از ایران فرار کندبود ھمراه ھمسرش کھ او ھم فعال سیاسی 

. ترکیھ سرگردان بودند و بعد بھ کمک دفتر سازمان ملل بھ سوئد آمده بودند
ی ادعایی کھ در مورد  و دولت سوئد برخالف ھمھ  مھری معتقد بود کھ جامعھ

ً برخوردشان انسانی نیست روابط انسانی و ھمبستگی بین . المللی دارد، اصال
مرتب . پذیرند و نھ چیز دیگری تنھا بخاطر نیروی کارشان میھا مھاجرین را  آن

. کرد ھا انتقاد می ھای شھرداری در قبال خارجی از سیستم اداری و سیاست
دانست و  استفاده از امکانات رفاه اجتماعی و کمک ھزینھ را حق مسلم خود می

پول نفتی دھند تنھا بخش کمی از  ھا می بر این باور بود پولی را کھ بھ ایرانی
 . کنند است کھ از ایران غارت می

. یک روز بعدازظھر بعد از پایان کالس درس ھمراه او بھ مرکز شھر رفت
ای ھمراه خود  وقت غذا و یا میوه مھری برخالف پرستو ھیچ. مھری گرسنھ بود

ً باید نوشابھ می. عشقی بود. نداشت مثل ریگ پول . خرید ھر وقت تشنھ بود حتما
پرستو از ھمان روز اول، ھر روز یک ساندویچ و یا دو عدد  .کرد خرج می

دار ناصر بصدا  ھر روز صبح وقتی کھ ساعت زنگ. میوه با خود داشت
کرد و در یک کیسھ پالستیکی  ناھار ناصر را آماده می. شد آمد، بیدار می می در
 ھرگز پولی بابت غذا و یا. کرد گذاشت و برای خود نیز ساندویچی درست می می

 . کرد نوشابھ خرج نمی
مھری برای خود ھمبرگر و . آن روز با اصرار مھری وارد مک دونالد شدند

ی  رفتند طبقھ. پرستو ھم یک تکھ کیک و یک لیوان قھوه خرید. نوشابھ خرید
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. زد مھری طبق معمول متکلم الوحده بود و از ھر دری حرف می. باال و نشستند
 :حبت بھ پناھندگی کھ رسید، از پرستو پرسیدص. داد ی ھمھ چیز نظر می در باره

 '' تو ھم پناھنده ھستی؟''
. پناھنده نبود. کسی تا آن روز چنین سئوالی از او نکرده بود. پرستو ساکت شد

در کشورش، ایران خانھ داشت، حساب . مشکل سیاسی نداشت کھ پناھنده باشد
ایران را . دندکر اش زندگی می بانکی داشت، پدر و مادرش و دیگر عزیزان

از روزی کھ بھ سوئد آمده بود حداقل ماھی دو بار با مادرش و . دوست داشت
 . زد گاھی ھم با خواھران ناتنی اش تلفنی حرف می

 ''.پناھنده نیستم. نھ''
 '' پس چطوری اقامت گرفتی؟''

اش را برداشت و بھ دھان نزدیک کرد کھ  لیوان قھوه. پرستو دوباره ساکت شد
قھوه ھنوز داغ . از سوراخی کھ در سر لیوان تعبیھ شده بود، سر بکشدای  جرعھ

اش را مرطوب کرد و لیوان  با زبان چند بار لب باالیی. اش سوخت لب. بود
ی کوچکی از کیک بھ دھان برد کھ تا شاید  تکھ. مقوایی را روی سینی گذاشت

 . اش را خنک کند لب
ھا  ان دبیرستانی و کارمندان ادارهآموز دانش. ظھر بود و مک دونالد شلوغ بود

شیفتگان ھمبرگر و چیپس و . عاشقان فاست فود. بھ رستوران ھجوم آورده بودند
ھا تک و  پاییز بود و سوئدی. کوکاکوال میزھا را بھ اشغال خود درآورده بودند

دو میز سمت . ھا بیرون آورده بودند ھای زمستانی خود را از کمد توک کاپشن
اِشغال گروھی دختر و پسر جوان کھ میزھا را بھم چسبانده بودند تا ھا در  چپ آن
ھا  کیف و کاپش. تر بتوانند یکدیگر را ببینند و سر بھ سر ھم بگذارند، بود راحت

. زدند ھا حائل کرده بودند و با داد و فریاد با ھم حرف می را روی پشتی صندلی
ھای ھمراه خود را در دست  فنھا کھ گویا عزیزدُردانھ بودند، تل چند نفر از آن

پرستو . کردند داشتند و با بازی کردن با آن بھ دوستان خود فخر فروشی می
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با ماھا . اند ھا از دنیایی دیگری ھا کرد و با خود فکر کرد کھ این بچھ نگاھی بھ آن
ھا از  حتی با اللھ و الدن و شاید با دخترک خودش کھ فرسنگ. خیلی فرق دارند

اشان بخواھد و اراده کنند  ھایی اند کھ ھر وقت دل ھا بچھ این. او دور بود
مگر غذای . ای ناھار را در رستوران بخورند توانند فارغ از ھر دغدغھ می

بیشتر مشتریھا . ی باال پُر شده بود مدرسھ چھ عیبی دارد؟ سالن طبقھ
ک زن ی. ھا سھ نفر نشستھ بودند در سمت راست آن. آموزان مداراس بودند دانش

آمد کھ کارمند اداره و یا بانک  می ھا چنین بر از ژست و لباس آن. و دو مرد
زن نیز کُت و دامنی مشکی با . دو مرد کُت و شلوار کرواتی بودند. باشند

اش باز بود و انحنای  ی باالی پیراھن پیراھنی سفید بھ تن داشت کھ دو دکمھ
ای  ام و با صدایی کھ بسختی کلمھآر. ھایش را بھ نمایش گذاشتھ بود باالی پستان

بردند و  زدند و ھمبرگر خود را بھ دھان می شد با ھم حرف می از آن شنیده می
ھا چرا  استی اینر''. کردند ی دھان خود را پاک می بالفاصلھ با دستمال گوشھ

کمی کھ '' تونن تو یھ رستوران بھتر ناھار بخورن؟ اومدن مک دونالد؟ مگر نمی
این نتیجھ رسید کھ خودش ھم از خوردن ھمبرگر مک دونالد بدش فکر کرد، بھ 

شاید بھتر بود او ھم مثل مھری بجای قھوه و شیرینی ھمبرگر و نوشابھ . آید نمی
چھ چیز باعث شده کھ این غذای سرپایی کم خاصیت مطلوب  .لبخندی زد. داد می

 و محبوب عامھ قرار گیرد؟ 
برای اینکھ صحبت . منتظر بود. ھ بودمھری ھنوز پاسخ سئوال خود را نگرفت

ً داشت؛ دوباره با بھ حرکت  آن ھا از تب و تاب نیفتد، طبق عادتی کھ ظاھرا
ھایش کھ پرستو بتازگی متوجھ شده بود، تقلیدی ناشیانھ از شکل  درآوردن دست

ھای تلویزیونی  زدن یکی از سیاستمداران زن سوئدی است کھ در مناظره حرف
ی خودش و مصائبی کھ از سر  ع بھ حرف زدن در بارهنند، شرو شرکت می

 :ھایش یک بار دیگر پرسید گذرانده بود، کرد و در پایان گفتھ
 ''نگفتی چطوری اقامت گرفتی؟''
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 :اش آمد و گفت پرستو از سماجت و کنجکاوی او خوش
 ''. من با اقامت شوھرم اقامت گرفتم''

 .پاسخ پرستو، پرسش دیگری را در پی داشت
ُومدی؟'' ُومده بعد خودت ا  '' یعنی اول شوھرت ا
 ''. آره''
 ''شوھرت چند سالھ اینجاست؟''
 ''. شھ ده سال می. خیلی سالھ''
 '' تا حاال تو ایران تنھا بودی؟''

کنجکاوی مھری حد و مرزی . اش کھ بھ اینجا رسید، پرستو کم آورد سئوال
تصمیم . سر دربیاوردگویا قصد داشت کھ از تمام جزئیات زندگی او . نداشت

 :با بی میلی جواب داد. گرفت کھ بھ کنجکاوی غیر ضروری او پایان دھد
 ''. ام طوری نبود کھ بتونم بیام  شرایط. کردم کار می. آره''

 :مھری سری تکان داد و گفت
 ''. فھمیدم''

 .آیند پرستو نبود ھایی زد کھ چندان خوش در ادامھ حرف
آخھ این روزھا . ھای پُستی ھستین ھم از این زنببخشید، من فکر کردم شما ''

رو  ُمد شده کھ یھ سری از دخترای ایرانی برای اینکھ از ایران خارج بشن، کسی
رو  کنن و بعد از مدتی پدر و مادرشون اونھا کنن و ازدواج وکالتی می پیدا می

بعضی مردھای چھل پنجاه . کنن برای شوھری کھ ندیدن و نشناختن پُست می
. بینی کھ دخترای بیست و یا بیست و پنج سالھ براشون پُست کردن رو می ھسال

. رن کھ سن پدرشونو دارن دخترای جوون و خوشگل کنار مردھایی راه می
بعضی از این . اس تازه این ظاھر قضیھ. ھا گوشت بره خریدن بقول سوئدی

ر بیچاره رو چشم و رو ھستن کھ بعد از اینکھ مدتی دخت مردھای ایرانی آنقدر بی
 ''. فرستن دستمالی کردن، پس اش می
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. داد ھای مھری کھ گویی تمامی نداشت، گوش می پرستو ساکت بود و بھ حرف
باالخره دل بھ دریا . ساکت ماندن او ھم شک برانگیز بود. ترسید لب باز کند می

 :زد و گفت
دواج و مجبور نکردن کھ تن بھ از ھیچکس. ھر آدم بالغی حق انتخاب داره''
ً قبل از اینکھ بلھ. بده ھایی کھ  ھستن آدم. رو بگھ، بھ بعدش ھم فکر کرده حتما

ھا با ھم زندگی  ھا ھستن کھ سال من شنیدم کھ خیلی. دن رو بھ چاه ترجیح می چالھ
 ''. کنن و راضی اند می

مھری کھ عادت داشت در ھر موردی اظھار نظر کند و بقول خودش بھ 
 :واقعبیانھ و منطقی نگاه کند، سری تکان داد و گفتمسائل از یک پرسپکتیو 

. کنن و راضی اند ھایی کھ دارن زندگی می ام قبول دارم، ھستن آدم آره من''
. من خودم معتقدم کھ پناھندگی یھ امر سیاسیھ. ولی مسألھ بھ این سادگی نیست

عشرت موضوع پناھندگی نباید بھ یھ دکون بقالی و یا بنگاه شادمانی و عیش و 
گن  کنی؟ ولی من معتقدم پناھنده بھ کسی می دونم تو چی فکر می نمی. تبدیل بشھ
نھ اینکھ ھر کی خستھ شد، چمدونشو ببنده و بیاد اینجا و . اش در خطره کھ جون

. خودت نگاه کن، من یھ عمر در بھ دری و بدبختی کشیدم. تقاضای پناھندگی کنھ
بعد یھ عده ھستن . شدم گز پناھنده نمیاگھ بخاطر جون خودم و ھمسرم نبود، ھر

شن و  ی سر مبارزه و بدبختی کھ ما کشیدیم میان اینجا و پناھنده می کھ از سایھ
. کنن ییالق قشالق می. انگار نھ انگار. افتن و میرن ایران بعد از یھ سال راه می

 ''. چینن جور آدما می اشو این اشو ما کشیدیم، میوه بدبختی
 : مؤدبانھ حرف او را قطع کرد و گفت. تحقیر شده بود. دپرستو عصبانی ش

ھا حق داشتھ  کنم دنیا آنقدر تغییر کرده کھ آدم من فکر می. ات ببخشید تو کالم''
ھا از سر اجبار و بھ  تازه خیلی. اشونو خودشون انتخاب کنن باشن محل زندگی

ً کھ نباید ھمھ سیا. کنن دلیل غیر سیاسی کشورشونو ترک می . سی باشنحتما
تازه اگھ کسی بھ دلیلی یھ روز پناھنده . جنگ و فقر و بدبختی کھ سیاسی نیست



 597 

بنظر من این حق ھرکسیھ کھ بتونھ بھ . شد، نباید کھ تا ابد تو غربت زندگی کنھ
 ''. کشور خودش رفت و آمد کنھ

 : مھری سری تکان داد و گفت
ھایی کھ دیروز  ی اون ھمھبینھ کھ  درست، ولی فکر کن وقتی دولت سوئد می''

اومدن و ادعا کردن کھ تو کشورشون تحت تعقیب بودن؛ حاال چپ و راست 
کنن و اون  تر می رو سخت کنن، قوانین پناھندگی دارن ییالق قشالق می

ً پناھنده ھستن، اخراج میشن بدبخت  ''. ھایی کھ واقعا
 : پرستو کھ احساس کرد تیرش بھ ھدف خورد بالفاصلھ جواب داد

ً اینطوری نیست'' پذیر خودشون بھتر از من و تو از  کشورھای پناھنده. اصال
کنھ  این حق ھر کسیھ اونجا کھ فکر می. اوضاع کشورھای دیگھ خبر دارن

اش مشکل  ای از زندگی خوب معلومھ یھ نفر تو یھ دوره. راحت تره زندگی کنھ
اگھ بعد از چند سال تونست . تونھ پناھنده بمونھ تا ابد کھ نمی. شھ داره، پناھنده می

برگرده، چھ اشکالی داره؟ خوب حاال فکر کن کسی کھ ده سال اینجا بوده؛ کار و 
ھاش ھم اینجا متولد شدن و بزرگ شدن و مدرسھ میرن،  زندگی داره و بچھ

چیکار کنھ؟ بمونھ اینجا و نره کشورش؟ برای چی؟ داره اینجا زندگی و کار 
د این حق و ھم داشتھ باشھ کھ اگھ خطری براش نباشھ بھ ده، بای کنھ،مالیات می می

ھا ایرانی ھستن، ده درصد ھم  تازه مگھ چند درصد پناھنده. کشورش سفر کنھ
ان کھ ھمھ دو پاسپورت دارن و بھ  بقیھ مھاجرین از کشورھای دیگھ. کمترن

بنظر من مھم اینھ کھ آدم چھ نقشی تو جامعھ . کنن کشورشون رفت و آمد می
تازه دولت سوئد . کنھ و زندگی درستی داره، خیلی ھم خوبھ اگھ کار می. هدار

 ''. راضی ھم ھست
مھری خیز برداشت کھ جواب او را بدھد ولی پرستو از تاکتیک علی استفاده 

 :کرد و گفت
ای بیشتر در این  ھا نظرھای مختلفی دارن حاال شاید تو یھ وقت دیگھ البتھ آدم''
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 ''. باید برم. شھ من داره دیرم می. مورد با ھم حرف بزنیم
. کوتاه آمد. مھری متوجھ شد کھ پرستو تمایل چندانی بھ ادامھ بحث ندارد

از مک دونالد کھ خارج شدند، . بعالوه ھمبرگر و نوشابھ اش ھم تمام شده بود
 :پرستو خواست خداحافظی کند کھ مھری گفت

خیلی . دیدم) ۴۶(من چند دست لباس زیر خوب تو لیندکس . یھ دقیقھ صبر کن''
 ''. ریم یھ دقیقھ بریم این تو بعد با ھم می. قشنگ اند

پرستو کھ از بحث کردن و مصاحبت با او خستھ شده بود، با اکراه قبول کرد و 
ً می. ھمراه او وارد فروشگاه لیندکس شد در . خواھد دانست چھ می مھری دقیقا

شگاه میزی بود کھ تعداد زیادی لباس زیر زنانھ روی آن تلنبار طبقھ پایین فرو
''. حراج؛ نصف، نصف قیمت: ''شده بود و تابلویی کھ روی آن نوشتھ شده بود

گشتی . مھری دو دست لباس زیر زنانھ از میز برداشت و در سبد خود گذاشت
ی  طبقھ کشید بھ ی اول زد و در حالیکھ پرستو را ھمراه خود می کوتاه در طبقھ

ی دوم بھ بخش لباس زیر زنانھ رفت و دو دست لباس زیر  در طبقھ. باال رفت
چند قدم جلوتر رفت و یک پیراھن زنانھ . گران قیمت برداشت و در سبد انداخت

 : برداشت و رو بھ پرستو گفت
 '' بیا بریم من این پیراھنو پُرو کنن''

. ر بیرون اتاق بود، نشستبھ اتاق پُرو رفت و پرستو روی چھارپایھ ای کھ د
 : طولی نکشید کھ مھری بیرون آمد و گفت

 ''. بریم خوب نیست''
ترین صندوق را انتخاب کرد و در  مھری شلوغ. با ھم از پلھ برقی پایین رفتند

پرستو متوجھ . صف ایستاد کھ پول لباس زیری را کھ انتخاب کرده بود بپردازد
 : از او پرسید. سبد خود دارد شد کھ مھری تنھا دو دست لباس زیر در

 '' خوای؟ مگھ اونای دیگھ رو نمی''
 ''. نھ خوب نیستند''
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زیر حراجی با   اتیکت لباس. متوجھ شد. ھای زیر کرد پرستو نگاھی بھ لباس
نگاھی بھ مھری کرد و . ترسید. اتیکت لباس زیر گران قیمت عوض شده بود

 : گفت
 '.'تا تو پول بدی من بیرون وایستادم''

مھری چند دقیقھ بعد در حالیکھ لبخند . رفت و در بیرون فروشگاه منتظر ماند
پرستو بالفاصلھ از او خداحافظی کرد و بھ طرف . زد از فروشگاه خارج شد می

کار آن . ایستگاه اسپور راه افتاد کھ خط شش را سوار شود و بھ خانھ برگردد
ھای  مھری برچسب قیمت لباس. اشان بود ی پایانی در رابطھ روز مھری نقطھ

قیمت عوض کرده بود و  ھای حراجی ارزان قیمت را با برچسب لباس زیر گران
از آن روز بھ بعد . ھای حراجی خریده بود ھای گران را بھ قیمت لباس لباس

اش را  آن اتفاق موجب شد کھ چشمان. اقل رساند اش را با آن زن بھ حد رابطھ
از آن . تر و بھتر ببیند و بشناسد اش را دقیق اطرافھای  بیشتر باز کند و انسان

روز بھ بعد بود کھ توانست ُگردانا و سھیمھ کھ یکی اھل بوسنی و دیگری 
ً فھمید از رواندا آمده است، و حتی زن روس را بھتر بشناسد . سیاھپوستی کھ بعدا

ر در تمام مسیر راه این فک. مھری از ُحسن اعتماد او سو استفاده کرده بود
 :داد آزارش می

افتاد؟ اگر  شد، چھ اتفاقی می ی فروشگاه متوجھ تقلب مھری می اگر فروشنده''
ً نھ تنھا مھری بلکھ من ھم دچار دردسر می می  ''. شدم فھمید، مسلما

کرد و بعد  وقتی فکر کرد مھری با چھ حرارتی از حق پناھندگی دفاع می
اش  وشگاه خارج شد، ترسزد از فر چطور لبخندزنان در حالی کھ چشمک می

تصمیم گرفت کھ در اولین فرصت موضوع را برای آبجی تعریف . بیشتر شد
مطمئن بود کھ ناصر با شنیدن آن بعد . قصد نداشت برای ناصر تعریف کند. کند

از دو ساعت سخنرانی، از روز بعد، ھر روز از او خواھد پرسید کھ با کدام 
 . زش چگونھ گذشتھ استھایش صحبت کرده و رو یک از ھمکالسی
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سوئدی را خیلی خوب حرف . دار، کاردان و با سواد بود ُگردانا زنی خانھ
چند سال بود . رفت دختری نُھ سالھ داشت کھ بھ مدرسھ می. نوشت زد و می می

ھای بعد وقتی سرگذشت دردناک آن زن را شنید،  در ماه. کرد کھ تنھا زندگی می
  . درد و غم خود را فراموش کرد
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ُردانا  گ

کرد، البتھ نھ  ُگردانا ھم جز پناھندگانی بود کھ بقول مھری ییالق قشالق می
بلکھ بخاطر اینکھ دخترش را با . اش برای تفریح در کنار فامیل و قوم و خویشان

اش، پدر بزرگ، مادر بزرگ و  خود بھ سربرینسکا ببرد کھ اگر بتواند گور اقوام
ھا  برد کھ کوچھ ُگردانا دخترش را با خود می. داش را بھ او نشان دھ دایی و خالھ

ھای شھرک اطراف سربرینسکا را بھ او نشان دھد و برای او تعریف  و خیابان
اش قتل عام شدند و او شاھد  اش در آنجا در جلو چشمان کند کھ چگونھ عزیزان

اش بود و دید کھ جسدشان را  ی برادر و پدر زخمی شلیک تیر خالص بھ پس کلھ
داند،  کس نمی ی دیگردر جایی کھ ھیچ کامیون کردند و ھمراه چند جنازه سوار

ھا از آن جنایت ھولناک، ھنوز  جایی کھ بعد از گذشت سال. در جنگل چال کردند
ُگردانا ھربار کھ از . کرد ُگردانا ھم ییالق و قشالق می. اند آن را پیدا کنند نتوانستھ

خواند کھ گور جمعی جدیدی در  امھ میشنید و یا در روزن رادیو؛ تلویزیون می
اند، ھمان روز با پول اندکی کھ حاصل و  ای از سربرینسکا پیدا کرده نقطھ

خرید و بھ  ھا کار نظافت بود، بلیطی می ھا و یا شاید ماه ی ھفتھ اندوختھ
کرد، با این امید کھ شاید بقایای اجساد برادر و خواھر و  سربرینسکا پرواز می

 . ھا باشد آنپدرش در بین 
ی رفتار و اخالق او  گذشت زمان ُگردانا را بیشتر شناخت و شیفتھ  پرستو با

ً ھم سن و سال بودند و از بسیاری جھات شبیھ . گرفت از او نیرو می. شد تقریبا
ھا نھ تنھا در چھره، بلکھ در سرنوشت و حکایت در بھ  تشابھ آن. ھم بودند

 . دریشان نیز بود
ای مسلمان  سالھ بود کھ جنگ در بالکان شروع شد، در خانوادهُگردانا بیست 

متولد شده بود و مانند بسیاری از مردم بوسنی کھ در آن زمان بخشی از 
پدرش عضو حزب . یوگسالوی بود، چندان پایبند مذھب و اعتقادات مذھبی نبود

. کمونیست بود و برادر و خواھرش ھر دو عضو سازمان جوانان حزب بودند
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تا قبل از شروع جنگ بالکان در . ی چندانی بھ سیاست نداشت دانا عالقھُگر
با . زندگی آرامی داشتند. کردند شھرکی در اطراف سربرینسکا زندگی می

. ھا نیز دگرگون شد ور شدن آتش خانمانسوز آن زندگی آن شروع جنگ و شعلھ
ند و در مقابل پدر و برادرش بھ نیروھایی پیوستند کھ خواھان استقالل بوسنی بود

ھا مدتی بود کھ تحت نظارت و  ی آن منطقھ. کردند ھا مقاومت می تھاجم صرب
بھ باور او توافقی پشت پرده . محافظت نیروھای پاسدار صلح سازمان ملل بود

اشان  ھا در منطقھ باز گذاشتھ شود کھ ھرکاری دل موجب شد کھ دست صرب
. عام کردند دفاع را قتل از مردم بی ھزاران تن. دفاع بکنند خواست با مردم بی می

ھای اطراف را  ھا اھالی شھرک مردان شھرک وقتی خبردار شدند کھ صرب
اشان بود و فرصت داشتند، شھرک را تخلیھ  کنند، تا آنجا کھ در توان عام می قتل

ولی کجا؟ . کردند و زنان و کودکان و سالمندان را بھ مناطق امن منتقل کردند
ُختاپوس جنگ داخلی بر آن چنگ  ای از ھیچ نقطھ یوگسالوی؛ کھ آن روزھا ا

ماندند و اسلحھ بدست با . پدر و برادرش مخالف بودند. انداختھ بود، امن نبود
مادرش بر اثر ترکش . کس رحم نکردند ھا بھ ھیچ صرب. ھا جنگیدند صرب

خواھرش اسیر سربازان صرب شد و بعد . خمپاره در ھمان روز اول کشتھ شد
ینکھ چند روز بھ او تجاوز کردند، جسدش را در میدان شھرک رھا کردند از ا

 . ھای ولگرد کھ دستھ دستھ در ھمھ جا پالس بودند، شود ی سگ کھ طعمھ
ی نیمھ  تر از خود در زیرزمین خانھ آن روز ُگردانا ھمراه دو دختر کوچک

گروه چند  یک. ھا شدند ی آن ھا وارد محلھ اشان پنھان شده بود کھ صرب ویران
ھا مقاومت  ھا بودند؛ در برابر تھاجم آن ده نفری کھ پدر و برادرش نیز بین آن

ھا داده شده  کردند، با این امید کھ نیروھای پاسدار صلح طبق قولی کھ بھ آن می
در آن روز ھیچ نیروی کمکی . ھا حمایت کنند بود، بزودی وارد شوند و از آن
ھا تعدادی از  صرب. ھا کمک کرد نھ بھ آن از سازمان ملل نھ بھ آنجا آمد و

ھا  ی آن مردان را کشتند و چند نفر را کھ زخمی بودند در پشت دیوار مقابل خانھ
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ای را زیر پا  ی شکستھ چھار پایھ. ُگردانا در زیر زمین خانھ بود. بزانو نشاندند
با  آن روز ُگردانا. کرد ی کوچکی خیابان را نگاه می گذاشتھ بود و از پنجره

اش را ھمراه چند نفر دیگر در حالی کھ  چشمان خود دید کھ پدر و برادر زخمی
اشان بھ صف  ھایشان را از پشت بستھ بودند، در کنار دیوار مقابل خانھ دست

ھا را  ی آن جنازه. ھا خاتمھ دادند کردند و با شلیک گلولھ بھ مغزشان بھ زندگی آن
می؛ جایی کھ ھنوز بعد از گذشت پانزده ی نامعلو سوار کامیون کردند و بھ نقطھ

آن روز در آن شھرک . سال، یافتن آن یکی از آرزوھای ُگردانا بود، بردند
سوختھ نھ خبرنگاری و نھ عکاسی حضور داشت کھ بتواند از جریانی کھ اتفاق 

ی او  تنھا حافظھ. انگیز تھیھ کند افتاد، عکسی ھنری بگیرد و یا گزارشی ھیجان
اش اتفاق افتاد، ضبط و ثبت کرد کھ تا  شی را کھ در جلو چشمانی دلخرا صحنھ

اختیار شلوار خود را  آن روز بی. ھا محکوم باشد ھر روز آن را مرور کند سال
تنھا چند ساعت بعد بود کھ بھ . ھا بھ اغما رفت در خود غلتید و ساعت. خیس کرد

پاسدار صلح سھ روز طول کشید کھ نیروھای . کمک دو دختر دیگر بھوش آمد
ھا کھ تنھا بوی مرگ و دود ناشی از سوختن  ی آن بھ شھرک خالی از سکنھ

نیروھای صرب بعد از ویران کردن . داد، وارد شدند ھای نیمھ ویران می خانھ
دادند کھ  ھا از آنجا دور شده بودند و بھ پیشروی ادامھ می ھا، فرسنگ شھرک آن

سربازان پاسدار صلح ُگردانا و . دسازی کنن بقول خودشان مناطق دیگر را پاک
ی ویران شده  دو دختر دیگر را گرسنھ، نیمھ برھنھ و کثیف در زیرزمین خانھ

ھا را بھ اردوگاھی تحت حمایت و کنترل نیروھای پاسدار صلح  آن. یافتند
ھا  شب. ھا اسیر کابوس بود ُگردانا تا مدت. سازمان ملل متحد، منتقل کردند

کشید  آمد، طولی نمی می ھم کھ براثر خستگی زیاد از پا درخوابید و زمانی  نمی
کابوس مردان تپانچھ بدستی کھ در باالی . پرید کھ با فریاد و جیغ از خواب می

ھا شلیک  سر اسیران زخمی خود خم شده بودند کھ تیر خالص را در پس سر آن
  .کرد ھا از آن واقعھ گذشتھ بود، رھایش نمی کنند، تا آن روز کھ سال
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ی یکی از افسران پاسداران صلح سازمان ملل  یک سال بعد ُگردانا دل باختھ
اش  چند تن از ھموطنان. ُگردانا زیبا و جذاب بود. گوستاو ھم عاشق او بود. شد

ً سوظن بھ نیروھای خارجی تالش کردند کھ بھ او  از سر خیرخواھی و بعضا
ُگردانا عاشق . خوشی ندارد ھا بد یُمن است و سرانجام چنین بفھمانند کھ عشق آن

گاه و  کسی تنھا حامی او، تکیھ بود و گوستاو در آن اوضاع جنگی و بدبختی و بی
نھ پدری و نھ مادری و . اش بود دل بستھ و وابستھ. اش بود ی امنیت و آرامش مایھ

اشان یا در جنگ کشتھ شده بودند و یا  بیشتر اھالی محلھ. نھ کس و کاری داشت
واقع جای خالی عزیزان او را پُر  گوستاو در. گری گریختھ بودندبھ مناطق دی

ای درنگ  روزی کھ از او تقاضای ازدواج کرد، ُگردانا بدون لحظھ. کرده بود
ً ھمسر و زن قانونی او شد. پاسخ مثبت داد  . چند روز بعد رسما

. ھا، خون گرم بود گوستاو انسانی مھربان، حساس و برخالف خیلی از سوئدی
ھا در آفریقا بھ کار امدادرسانی مشغول  اش را از پدرش کھ سال د خون گرمیشای

گوستاو جنگ و قتل عام مردم . بود و در ھمانجا دفن بود، بھ ارث برده بود
چند سال طول کشید کھ ُگردانا . ی وجودش دیده و حس کرده بود بیگناه را با ھمھ

ی او را نابود نکرده، بلکھ ھا تنھا زندگ توانست بفھمد کھ جنگ و قصابی انسان
چند سال طول کشید کھ اثرات . گوستاو را نیز از درون ویران کرده است

آبی ببیند و  ی آن مرد جوان مو بور و چشم ُمخرب جنگ را بررفتار و روحیھ
دریابد کھ نھ تنھا باید تیماردار غم و مصبیت خود باشد؛ بلکھ باید پرستار مردی 

اش را بھ انسان و انسانیت از درون از دست  و ایمانزخم خورده باشد کھ باور 
نشست و بھ  حرکت می ای آرام بی در گوشھ. گوستاو یک سال سکوت کرد. داده

آمد کھ  اش چنان کش می خطوط چھره. کشید شد و سیگار می ای خیره می نقطھ
ی  انگیز بود؛ و یا شاید در ذھن و صندوقچھ گویی سرگرم دیدن فیلمی ھیجان

ھای وحشتناکی را کھ در طی چند سال در یوگسالوی شاھد  اش صحنھ خاطرات
ھرکاری از . اش کند ُگردانا با صبوری تالش کرد کمک. کرد بود، مرور می
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اش ساختھ بود؛ انجام داد کھ شاید بتواند شور زندگی و امید بھ آینده را بھ  دست
ناامیدی و انگیز  جسم و جان مردش، کھ روزی او را از گرداب مھیب و خوف

 . کسی نجات داده بود، برگرداند وحشت و ترس و بی
. شب و روز مست بود. ُگوستاو درمان دردش را در پناه بردن بھ الکل یافت

اطمینان داشت کھ گوستاو او آن . ُگردانا آن روزھا را ھم با بُردباری تحمل کرد
بھ فروشگاه  بارھا اتفاق افتاده بود کھ خودش. بحران را از سر خواھد گذراند

عار داشت کھ کسی مرد او را کھ . دولتی رفتھ و برایش مشروب خریده بود
بخاطر شجاعت و نجات جان مردم بوسنی نشان لیاقت بر سینھ داشت، بھ 

بینند، از درون  گفت، مردم تنھا ظاھر او را می می. فروشگاه راه ندھند و برانند
 . بیند داند و نمی میکس ن او و حوادثی را کھ از سرگذرانده را ھیچ

ھای مکرر مادر گوستاو با او صحبت کرد و  ُگرداناد بعد از اصرار و توصیھ
مدتی تحت نظر . ُگوستاو پذیرفت. قرار گذاشتند کھ با یک روانکاو تماس بگیرند

حال . بخش و ضدافسردگی جای الکل را گرفت ھای آرام قرص. روانپزشک بود
ُگردانا خوشحال بود و تمام وقت در خدمت َمردَش . شد او روز بھ روز بھتر می

ُگردانا جرأت . ھر دو جوان بودند. ھا بھ مسیر امیدبخشی افتاده بود زندگی آن. بود
جنگ بالکان پایان . ھا کشیدند نقشھ. ی آینده با او صحبت کرد کرده دو بار در باره

ی خود  و کاشانھ آوارگان جنگ گروه گروه بھ خانھ. یافتھ بود و بوسنی آرام بود
ی پدری  ھا نیز تصمیم داشتند بھ سربرینسکا برگردند و خانھ آن. گشتند باز می

گوستاو عاشق . ھا بتوانند بھ آنجا سفر کنند ُگردانا را دوباره بسازند کھ تابستان
ی  گوستاو بھ حرفھ. خواستند درس بخوانند ھر دو می. بوسنی و سارایو بود

. و داشت روزی معلم شود و در مدرسھ تدریس کندآرز. آموزگاری عالقھ داشت
این . ھا کمک کند ُگردانا ھم قرار بود پرستاری بخواند کھ بھ بیماران و زخمی

 . اشان برای آینده بود نقشھ
یک روز در غروبی سرد و خاکستری در اوایل ماه مارس وقتی کھ ُگردانا 
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ھایی  او قرص. رو شدجان گوستاو در وان حمام روب بخانھ بازگشت، با جسد بی
اش بود را در یک بطری ودکا حل کرده بود و  را کھ مصرف یک ھفتھ

مرگ گوستاو . پزشک قانونی مرگ او را خودکشی اعالم کرد. سرکشیده بود
شاید اگر لبخند . اش کرد و او را بھ مرز نابودی، جنون و خودکشی کشاند ویران

بوع تابستان سربرینسکا و ای از گرمای مط گرم و زیبای دخترش کھ آمیختھ
ھای زیبای شمال سوئد کھ محل تولد گوستاو بود؛ نبود،  سفیدی سحرانگیز برف

ھا را از او ربوده بود،  ای درنگ بھ دیار عزیزانی کھ مرگ آن بدون لحظھ
رحم زندگی او را متقاعد کرد کھ بخاطر عشق دخترش باید  جبر بی. شتافت می

تا پایان عمر بھ ُگرده کشد کھ شاید دخترش بار سنگین غم و ماتم را  کولھ
سھ سال طول کشید کھ دوباره خود را پیدا کرد و . سرنوشتی چون او نداشتھ باشد

اش را از وادی حرمان و ناامیدی  توانست تن و جان زخم خورده و ویران شده
در این مسیر جانفرسا  . سینھ خیز بیرون کشد و بار دیگر بھ زندگی لبخند زند

 .ای مادر گوستاو و امکانات روان درمانی سوئد یار و مددکار او بودندھ کمک
گفت بدون  کرد و می داری یاد می ھا با احترام و منت ُگردانا ھمیشھ از آن کمک

ی زندگی  توانستم دست دخترم را دوباره بگیرم و در جاده ھا ھرگز نمی کمک آن
زمستان سحرانگیز و مست  قدم بردارم کھ بار دیگر بھار و تابستان و پاییز و

مادر گوستاو مبلغ قابل . زندگی خود را مدیون سوئد بود. ی سوئد را ببینم کننده
. ی خودش ارث پدر گوستاو بود را بھ او و دخترش داد توجھی کھ طبق گفتھ

اشان خوب بود، در ھتلی بعنوان  وضع مالی. ُگردانا نیازی بھ پول نداشت
شست، روزی بیست تا بیست و پنج اتاق و  یزمین م . کرد نظافتچی کار می

بخشی از . کرد کھ خرج خود و دخترش را تأمین کند توالت را نظافت می
کرد کھ در صورت نیاز بتواند بھ بوسنی سفر کند و  انداز می درآمدش را پس

اش  با غم جانکاه. مادرش آشنا کند  دخترش را با ریشھ و سرنوشت تلخ خانواده
 . ولی ھرگز آن را فراموش نکرده بودخو گرفتھ بود، 
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. ُگردانا تصمیم داشت و مصمم بود تا بھ قولی کھ بھ گوستاو داده بود عمل کند
زد، بھ  نوشت و حرف می بعد از چند سال، با وجود اینکھ سوئدی را بخوبی می

تر اصول درست نوشتن و دستور زبان  کالس آمده بود کھ ھرچھ زودتر و سریع
. ھ بتواند در امتحانات دبیرستان شرکت کند و دیپلم سوئدی بگیردرا یاد بگیرد ک

ھا را  ی شدیدش بھ سوئد، روش ارزش گذاری تحصیلی آن ُگردانا علیرغم عالقھ
 : گفت کرد و می قبول نداشت و از آن انتقاد می

ریاضی . فھمم چرا دیپلم کشور ما باید در سوئد ارزش کمتری داشتھ باشد نمی''
. تازه ما کھ از شاخ آفریقا نیومدیم. می دبیرستان ھمھ جا یھ طورهو فیزیک و شی

 ''. تره اومدیم ما ھم از یک کشور اروپایی کھ خیلی ھم از سوئد بزرگ
خواست در عرض یک سال خود را بھ دانشگاه برساند، و موفق ھم  ُگردانا می

چیزھا  پرستو خیلی. درس خواند و تالش کرد. ای کرد و نھ شکایتی نھ گلھ. شد
زد و او را راھنمایی  ھم او بود کھ مرتب با او سوئدی حرف می. از او یاد گرفت

ُگردانا بھ او یاد داد کھ ضبط صوتی بخرد و در اوقات فراغت صدای . کرد می
ھا را تصیح  خود را ضبط کند کھ اشکاالت تلفظی خود را بھتر متوجھ شود و آن

و سعی کند سوئدی حرف بزند، روزنامھ  بھ او یاد داد کھ تنھا خرید برود . کند
حقوق اجتماعی یک . او زنی باھوش و کاردان بود . بخواند و اخبار گوش دھد

ھایی کھ گویا ھر نکتھ  آموزش . زن در جامعھ را آرام و با حوصلھ بھ او آموخت
کرد کھ چطور  کرد و بھ او یادآوری می آن را از روی دوراندیشی انتخاب می

 : گفت ھمیشھ بھ شوخی بھ پرستو می. ھا استفاده کند نتواند از آ می
. شھ اگھ قرار باشھ اینجا ھم تو سرمون بزنن کھ نمی. ھاست سوئد کشور زن''

خیلی از ھموطنای سابق . باید روی بعضی از این مردھای پُررو رو کم کرد
 ''. من، این مردھای یوگسالو دست بزن دارن

ی  طولی نکشید کھ دوستی ساده. کرده بودندُگردانا و پرستو یکدیگر را پیدا 
ھا بود یکدیگر را  گویی سال. ای صمیمی و گرم تبدیل شد ھا بھ رابطھ آن
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ُگردانا درس انسانیت را . گفتند کس برای ھم می از ھمھ چیز و ھمھ. شناختند می
در مکتب گوستاو آموختھ بود و کاردانی و واقعبینی را در کنار مادر گوستاو 

کس  از ھیچ. عاشق انسان و عاری از ھرنوع پیشداوری بود. کرده بودتمرین 
ھمین موجب شده . کرد شد، قضاوت نمی کرد و ھرگز تا مطمئن نمی بدگویی نمی

ُگردانا حتی از میلیشای . ھا و نظرات او زمینی و واقعبیانھ باشند بود کھ راھنمایی
ھا ھم فریب  صرب او برای پرستو تعریف کرد کھ. کرد صرب ھم بدگویی نمی

ھا صد سال در کنار ھم  ھا و مسیحی مسلمان. ھای سیاسی را خوردند بازی
ھزاران دختر و پسر مسلمان . دو گروه با ھم خویشاوند بودند. زندگی کرده بودند

گناه از رھبران سیاسی و . ھا نبود گناه آن. و صرب با ھم ازدواج کرده بودند
کرد  ُگردانا فکر می. ھا حمایت کردند ی از آنکسانی بود کھ از خارج از یوگسالو

خواست کھ یوگسالوی بعنوان یک کشور واحد  اشان نمی کھ کشورھای غربی دل
تصمیم گرفتند آن را . و بزرگ و قوی وارد اروپای قرن بیست و یکم شود

بقول او ھمین کار را ھم با . اش کنند تر بتوانند کنترل تکھ کنند، کھ راحت تکھ
ای  گفت کھ مردم احمق بودند و نفھمیدند کھ چھ نقشھ او می. کردندچکسلواکی 

ُگردانا امیدوار بود کھ روزی آمرین اصلی آن کشتارھا بھ . اند ھا کشیده برای آن
. ی مردم دنیا باشند دادگاه کشیده شوند و پاسخگوی مردم قربانیان اصلی و ھمھ

ارھای سربرنیسکا ی شکستھ و غمگین فرماندھان کشت افسوس روزی کھ چھره
را در تلویزیون در دادگاه الھھ دید، پرستو در شرایطی نبود کھ بتواند آن خبر 

  . خوشحال کننده را بھ او بدھد و رضایت خاطر و شادی خود را با او تقسیم کند
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 ناتاشا

از ھمان روز اول شاگردان کالس را بھ . ی مقابل ُگردانا بود دختر روس نقطھ
ی دیگری کھ بھ نظر   چند نفر کھ قابل معاشرت بودند و عده . دو گروه تقسیم کرد

داد خود را با اسم  دختر روس کھ ترجیح می. گرفت ھا فاصلھ می او باید از آن
فامیل شوھرش کھ سوئدی بود معرفی کند، از ھمان روز اول از سھیمھ کھ از 

اش با سنجی  ھرابط. داد حتی جواب سالم او را نمی. آفریقا آمده بود فاصلھ گرفت
روزھای اول سعی کرد کھ . شد صحبت می بسیار سرد بود و بندرت با او ھم

برخورد ُگردانا با او عادی و دوستانھ . خود را بھ مھری و ُگردانا نزدیک کند
یک روز کھ ھر چھار زن در . ای دیگر بود ولی رفتار مھری با او بگونھ. بود

. آید مھری پرسید کھ از کدام کشور میراھرو مدرسھ ایستاده بودند، ناتاشا از 
 : مھری کھ از برخوردھای او دل خوشی نداشت، جواب داد

 ''. کنھ کھ از کجا اومدم مگھ فرق می''
 : اش نیامده بود، گفت ناتاشا کھ گویا از پاسخ مھری زیاد خوش

 ''یان سوئد کھ از امکانات استفاده کنن ای می ولی یھ عده. مھم نیست. نھ''
ھ گویا منتظر چنین پاسخی بود و در پی فرصت مناسبی بود کھ او را مھری ک

 : گوشمالی دھد، جواب داد
 '' مگھ خودت برای چی اومدی سوئد؟''

ً انتظار چنین برخوردی از سوی مھری را نداشت و مقام و  ناتاشا کھ اصال
 : دانست، برافروختھ جواب داد ھا می شخصیت خود را خیلی باالتر از آن حرف

ُومدم چی فکر کردی، من اگھ بخاطر شوھرم نبود ھرگز اینجا نمی''  ''. ا
 : مھری کھ تا حدودی از اوضاع روسیھ خبر داشت، گفت

طور کھ تو  وضع کشور شما ھم با کشورھای دیگھ فرق چندانی نداره تازه این''
شنیدم بعد از گورباچف روسیھ رو بھ . یاد، بدتر ھم ھست ھا و اخبار می روزنامھ

دار اروپایی میرن روسیھ کھ ھم بیزینس کنن و ھم  اج گذاشتن و مردھای پولحر
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 ''. دخترای جوون روس اسکورت داشتھ باشن و بعد با خودشون بیارن
 : ناتاشا عصبانی شد و گفت

 ''. اس فایده حرف زدن با شما بی. اتون نیست شماھا ھیچی حالی''
ھ، کوتاه نیامد و ادامھ مھری کھ متوجھ شد بھ نقطھ ضعف او انگشت گذاشت

 : داد
کھ با یکی  چیھ ناراحت شدی؟ تو خودت چطوری اومدی؟ تو ھم مثل این''

 '' اس؟ شصت، ھفتاد؟ شوھرت چند سالھ. ازدواج کرد و اومدی سوئد
ُگردانا ناراحت . اش تمام نشده بود کھ اشک در چشمان ناتاشا جمع شد جملھ

ھا را تنھا گذاشتند کھ با  آن. کرد کھ بریمنگاھی بھ پرستو کرد و با سر اشاره . شد
ناتاشا بعد از چند دقیقھ با عجلھ بھ طرف دستشویی . یکدیگر تصفیھ حساب کنند

رفت و بعد از آن روز و در تمام مدت چند ماھی کھ کالس زبان سوئدی ادامھ 
تنھا روز آخر کھ . زد کس حرف نمی نشست و با ھیچ ای تنھا می داشت در گوشھ

ھا حسھ از ھمھ خواستھ بود کھ ھرکس غذای مخصوص کشور خود را  معلم آن
باز  ھای خالی بخورند، بار دیگر زبان درست کند کھ ھمھ با ھم در یکی از کالس

و بعد از پایان جشن . در آن روز ناتاشا فقط با ُگردانا حرف زد. کرد
کرد  نھ کسی را بغل. مختصرشان با صدایی بلند از ھمھ خداحافظی کرد و رفت

  . و نھ بھ کسی شماره تلفن داد
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 سھیمھ

از کشوری آمده بود کھ بجز ُگردانا و . سرنوشت سھمیھ بھتر از ُگردانا نبود
دانستند کھ چنین کشوری در آفریقا  ی شاگردان کالس تا آن روز نمی مھری بقیھ
. کرد چند سال بود کھ در سوئد زندگی می. سھیمھ از رواندا آمده بود. وجود دارد

ھا ھمھ متوجھ شدند کھ آن  بعد. ای سازمان ملل بود سھیمھ ھم جز مھاجرین سھمیھ
ی اھالی  ی فامیل او و حتی کلیھ ھمھ. کس را در این دنیای پھناور ندارد زن ھیچ

کشی  در طی نسل کرد توسط میلیشیای مسلح قوم ھوتر دھی کھ در آن زندگی می
ال در طی چھار ماه یک میلیون درآن س. میالدی قتل عام شده بودند ١٩٩۴سال 

تنھا او و یک دختر چھار سالھ از روستای ھزار نفری . نفر را از دم تیغ گذرانند
سرھا قومی بودند کھ  ھای سھیمھ توتی طبق گفتھ. ھا جان سالم بدر برده بودند آن

ھا ساکن آن سرزمین بودند و پادشاه خودشان را  بر اساس مدارک تاریخی سال
بعدھا قوم ھوتر کھ بیشتر مالکان و . ھا دھقان و کشاورز بودند بیشتر آن. داشتند

تجار شھرنشین مسیحی بودند، رشد کردند و تالش کردند کھ کنترل کامل کشور 
کشور رواندا تنھا کشور آفریقایی است کھ مرزھای آن طبیعی . را بدست گیرند

دمکرات مسیحی در در آن سال سیاه دولت . است  است و با خط کش تعیین نشده
ھا را  ھای ناسیونالیست مسلح کھ محافلی در دولت رھبری آن گروه. قدرت بود

گفت کھ ھم سازمان ملل  سھیمھ می. سرھا را کشتار کردند بعھده داشتند، قوم توتی
و ھم کشورھای غربی از جریان اطالع داشتند و نھ تنھا ھیچ اقدامی در حمایت 

برعکس در تمام مدتی کھ کشتار ادامھ داشت،  دفاع نکردند بلکھ از مردم بی
ی اینکھ  سازمان ملل و کشورھای اروپایی نیروھای نظامی خود را بھ بھانھ

اشان در خطر است، از رواندا خارج کردند و اجازه دادند کھ میلیشیای  جان
سھیمھ تعریف کرده بود . مسلح بتوانند با دست باز بھ نسل کشی خود ادامھ دھند

ھا در میان اجسادی کھ متعفن شده بودند سرگردان بود و مجبور بود از  کھ ھفتھ
باالخره در یک شب تاریک خود را بھ کلیسایی . ھا سد جوع کند ی بوتھ ریشھ
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ھا  ماه. پیدا کرده بود  راھبھ ای او را بیھوش در جلوی در صومعھ. رسانده بود
ج شود و در کشور زئیر بعد بھ او کمک کردند کھ از رواندا خار. تحت مداوا بود

. گی کند در آنجا مجبور شده بود کھ برای امرار معاش مدتی فاحشھ. پناه بگیرد
گردد و تازه آن وقت بود کھ توانست از  بعد از دو سال باردیگر بھ صومعھ برمی
شود  در سوئد دچار اختالل روحی می. طریق سازمان ملل بھ سوئد مھاجرت کند

دو سال بود کھ بھ زندگی عادی . شود انی بستری میو سھ سال در آسایشگاه رو
ای کھ  ای بھ او داده بودند و با کمک ھزینھ آپارتمان یک اتاق خوابھ. برگشتھ بود

اش  حال . کرد گرفت زندگی می میـ  سوسیالـ ھای اجتماعی  ی بیمھ از اداره
زن باھوشی بود و برخالف تصور . خوب شده بود و تصمیم داشت درس بخواند

گویا در تمام مدتی کھ در آسایشگاه روانی . گرفت اولیھ زبان را براحتی یاد می
اش نقش بستھ بود ولی  ھا و کلماتی را کھ شنیده بود در حافظھ بستری بود، حرف

طولی نکشید کھ شکفتھ شد و . ترسید ھا می از تکرار و بھ زبان آوردن آن
نست تمام تالش خود را بکار دا ی او را می حسھ کھ گویا گذشتھ. باز کرد زبان

سھیمھ بعد از چند ماه بھ یکی از بھترین . گرفت کھ او زبان یاد بگیرد
کالس زبان سوئدی تنھا محلی برای مالقات و . آموزان کالس تبدیل شد دانش

ھایی کھ ھرکدام بدلیلی مجبور شده بودند کشورشان را رھا و بھ  آشنایی انسان
ی آموزش زبان سوئدی  دوره. بگیرند، نبود سوئد مھاجرت کنند و زبان یاد

ھایی را کھ  ی خاکی و انسان ای بود کھ بھ کمک آن پرستو توانست کره پنجره
ُگردانا؛ ناتاشا، سنجی، پسر . تر بشناسد کنند را بھتر و عمیق روی آن زندگی می

کردند کھ پیش از آن  اھل آلبانی و سھیمھ، ھر یک تاریخی را با خود حمل می
سرگذشت ھر . اشان شنیده بود شناخت و نھ چیزی در باره ھا را می نھ آن پرستو

ھا تشابھ عجیبی با زندگی خودش؛ آبجی، سیامک، ناصر و علی  یک از آن انسان
اند  ھا ھیچکدام خود تصمیم نگرفتھ تر فکر کرد متوجھ شد کھ آن وقتی دقیق. داشت

ھا  ی آن واقع کسان دیگری در مورد زندگی و آینده کھ بھ سوئد بیایند، بلکھ در
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ھای جنگ داخلی  زندگی ُگردانا تا قبل از زبانھ کشیدن شعلھ. تصمیم گرفتھ بودند
سوز و  ر کنار پدر و مادری دلُگردانا د. در بالکان، آرام و بی دغدغھ بود

ی  اگر عفریت جنگ تیشھ بھ ریشھ. کرد خواھر و برادری مھربان زندگی می
اش در اطراف  ھا نزده بود، شاید امروز در شھرک محل زندگی زندگی آن

ای ساختھ بود و در کنار شوھری کھ شاید او ھم از ھمان منطقھ  سربرینسکا خانھ
ی  اگر اراده. ت کھ سوئد چگونھ کشوری استدانس کرد و نمی بود، زندگی می

رھبران سیاسی نبود و یا بقول ُگردانا اگر کمک کشورھای دیگر بھ رھبران 
 . خورد انگیزی برای او رقم نمی نبود، چنین سرنوشت غم

ی تمام قدی  سرگذشت او آینھ. حکایت زندگی سھیمھ نیز بھتر از ُگردانا نبود
پرستو ھر وقت کھ بھ . شد ی در آن دیده نمیبود کھ بجز بدبختی و مصیبت چیز

کسی کھ او را . شد اش سیخ می کرد مو بر بدن بار آن زن فکر می زندگی رقت
ی او چھ  ی معصوم و رفتار ساده دانست کھ در پس آن چھره شناخت و نمی نمی

شنید فکر  بار سرگذشت او را می کسی کھ برای اولین. مصیبتی نھفتھ است
آیا چنین چیزی امکانپذیر است؟ چطور ممکن است . کند ھ میکرد کھ مبالغ می

دنیای غرب و کلیسا و حتی سازمان ملل متحد در برابر آن ھمھ قساوت و 
رحمی سکوت کند؟ یک ھفتھ در میان ھزار جنازه زندگی کردن و بوی  بی

ھا را بھ دھان کشیدن و  ی بوتھ ھا را تحمل کردن و برای سد جوع ریشھ متعفن آن
تونھ تحمل  شھ؟ آدم چقدر می مگھ می. ''فروشی کردن برای امرار معاش تنبعد 

 ''. جھت نبود کھ روانی شد داشتھ باشھ؟ بی
آن زن کھ در آن . شد اش دیده می ای از زیبایی در چھره سھیمھ ھنوز بارقھ

روزھا دختری جوان و شاداب بوده مجبور بھ تن فروشی شده بود کھ لقمھ نانی 
اش را تعریف کرد، پرستو علیرغم اینکھ از  قتی سھیمھ زندگیو. گیر بیاورد

ی روسپیگری نفرت داشت، ولی ھیچ احساس بدی نسبت بھ او پیدا نکرد،  واژه
خودش ھرگز . برعکس تا حدی نوعی احساس ھمدردی در وجودش ریشھ دواند
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طعم گرسنگی و دربدری را نچشیده بود، ولی یقین داشت کھ درد گرسنگی کھ 
ً بسیار سخت و عذابآن زن  آورتر از تن  با آن دست و پنجھ نرم کرده قطعا

درک این نکتھ بھ . فروشی بوده کھ او حاضر شده بھ آن خفت و خواری تن دھد
ی  پرستو در چھره. ھای دختر روس را بھتر بفھمد او کمک کرد کھ معنای اشک

ورد کھ چگونھ روزی را بیاد آ. رنگی از آبجی دید ھا تصویر کم ی آن انسان ھمھ
بیاد علی . ھا از او خبری نداشت ھا رفت و تا سال ی آن آبجی سراسیمھ از خانھ

ھا آمد و با تحکم بھ علی  ی آن افتاد کھ آقاجون چطور یک روز سرزده بھ خانھ
شاید دختر روس از اینکھ رازش برمال شده بود . فھماند کھ باید ھمراه او برود

بعدھا آبجی برای او توضیح داد . بھ توالت رفتخجالت کشید و گریان و شتابان 
ی خود کشورش را ترک  ھیچ انسانی با میل و اراده. کھ ھمیشھ ھمینطور بوده

ی  کنند کھ نھ تنھا ھمھ یا درواقع او را مجبور می. شود کند، بلکھ مجبور می نمی
اش را نیز جا بگذارد و بھ  ھای خود را رھا کند، بلکھ خود و ھویت دلبستگی

آبجی بھ او گفتھ بود کھ . شناسد شور دیگری پناه بیاورد کھ ندیده و نمیک
ھا امروز تا حد زیادی اسیر و تابعی از تصمیمات کسانی  سرنوشت ما انسان

 . ھا ھستند است کھ خود نھ غم مردم را دارند و نھ در فکر سرنوشت آن
ر ترم سوئدی آخ. شد تر می اش با سھیمھ ھر روز بھتر و صمیمی ُگردانا رابطھ

کرد،  بودند کھ روزی با خوشحالی بھ او خبر داد کھ در ھتلی کھ خودش کار می
سھیمھ بقدری . تواند در آنجا بعنوان نظافتچی کار کند کار پیدا کرده و می

گویا اولین بار بود کھ خود را انسانی مفید احساس . خوشحال شد کھ جیغ کشید
ً  بنیھ. بود تا آن روز در سوئد کار نکرده. کرد می ای قوی و محکم داشت و یقینا

ھا در رواندا در کنار پدرش روی  سال. آمد از پس کارھای سخت بدنی برمی
شاید زندگی شانسی دوباره . پا بود دختر یک کشاورز ُخرده. زمین کار کرده بود

 . بھ او داده بود و او ھم مصمم بود کھ از آن شانس حداکثر استفاده را بکند
. سال بعد وارد دانشگاه شد تا بھ قولی کھ بھ گوستاو داده بود عمل کندُگردانا 
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تنھا . ناتاشا ھم از خر شیطان پایین آمد و بھ کار در مھد کودک رضایت داد
یک پایش در خانھ زنجیر بود و . پرستو بود کھ ھنوز تصمیم قطعی نگرفتھ بود

باید کاری . کرد می او ھم باید حرکت. پای دیگرش بھ سمت آتن نشانھ رفتھ بود
  . کرد می
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 اللھ

کمتر . چون گذشتھ سرزنده و شوخ نبود. چند روز بود کھ اللھ گرفتھ بود
. پرستور رفتار او را زیر نظر داشت. زد و بیشتر در خود بود حرف می

وارد خانھ . دانست دختری در سن و سال او بھ راھنمایی و کمک نیاز دارد می
در را پشت سرش . برد اش پناه می راست بھ اتاق شد، برخالف گذشتھ یک کھ می

دانست ولی سکوت کرده  الدن چیزھایی می. کرد بست و ضبط را روشن می می
صبرانھ منتظر فرصتی بود کھ شاید اللھ  پرستو بی. رازدار خواھرش بود. بود

تواند  دانست کھ نمی می. خواست خود را بھ او تحمیل کند اش نمی دل. لب باز کند
ھا  ناصر ھم از روزی کھ پرستو وارد زندگی آن. خالی مادرش را پُر کندجای 

شده بود دخترھا را بھ حال خود رھا کرده بود و بیشتر در فکر تمدد اعصاب 
خورد و ھنوز اخبار تمام نشده بود کھ  گشت غذایی می از کار کھ برمی. بود

دخترھا ھم بھ . ردک شد و خود را برای مشق شبانھ آماده می راھی اتاق خواب می
موضوع پی برده بودند و گویا با ھم توافق کرده بودند کھ مانع و مزاحم پدر 

ھزار فکر و خیال بھ . ترسید پرستو می. ھا بود سرگرم بودن پدر بنفع آن. نباشند
شنیده بود کھ دختران جوان در چنین سن و سالی ممکن . کرد مغزش خطور می

جنسی از   ھا و سواستفاده گسترش اعتیاد بین جواناز . است دچار افسردگی شوند
. دختران جوان در اخبار روزنامھ و تلویزیون چیزھایی خوانده و شنیده بود

ی درھا را  ولی اللھ ھمھ. خواست بھ ھر طریق کھ شده بھ او کمک کند اش می دل
باشد  اگر اتفاقی برای او افتاده. کرد و یا حداقل پرستو اینطور فکر می. بستھ بود

ً عکس. شود؟ ناصر اھل مالحظھ نبود و ناصر بشنود، چھ می العمل او از  قطعا
مسایل و وقایع . حد وسط برای او وجود نداشت. نوع راھنمایی و آموزش نبود
 . کرد ھمھ را با ھم تنبیھ می. برای او یا خوب بودند و یا بد
د و بھ پناھگاه سالم کر. تر از معمول بخانھ آمد آن روز بعدازظھر اللھ زود

. چند لحظھ بعد حولھ بدست بھ طرف حمام رفت . خود رفت و در را بست
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. آمد کاری داشت و ساعت یازده شب می ناصر اضافھ. پرستو سرگرم آشپزی بود
توانست ھم اخبار را تا آخر  آن شب می. اش راحت بود پرستو از آن بابت خیال

کش  برنج را آب. شد تماشا کند گوش کند و ھم اگر فیلمی از تلویزیون پخش می
کرد و بعد از اینکھ آشپزخانھ را تمیز کرد، فنجانی چای برای خود ریخت و بھ 

اولین جرعھ را سرکشیده بود کھ اللھ با . اتاق نشیمن رفت و روی مبل نشست
 : پرستو فرصت را مناسب دید و پرسید. موھای خیس از حمام بیرون آمد

 ''زود اومدی؟''
 ''. ای ھم نداشتن کس دیگھ. اش مریض بود بچھ. شتیممعلم ندا''

 : پرستو طبق عادتی کھ داشت پرسید
 ''ھمھ چیز خوبھ؟''

 : اللھ سری تکان داد و گفت
 (۴۶''. (سو در''

پرستو یاد گرفتھ بود کھ در . اللھ بالفاصلھ رو برگرداند و بھ طرف اتاق رفت
یا . باید و شاید خوب نیستیعنی ھمھ چیز آنطور کھ ''  سو در''زبان سوئدی 

کھ اللھ از جلو چشم '' سو در''خواست بپرسد کھ چرا . بعبارت دیگر بدک نیست
کمی صبر کرد، . او دور شده بود ولی برخالف معمول در اتاق را نھ بستھ بود

فنجان چای را تا نیمھ سرکشید، دل بھ دریا زد، از جا برخاست و بھ طرف اتاق 
اللھ با شکم روی تخت دراز کشیده . در زد و وارد شدای آرام بھ  ضربھ. رفت

با ورود او حرکتی نکرد، تنھا سرش را . بود و حولھ را روی سرش کشیده بود
. اش بود، شده است اش؛ کھ گویا حریم خصوصی گرداند کھ ببیند کی وارد اتاق

 .اولین بار بود. پرستو تازه متوجھ شد کھ تا آن روز ھرگز وارد اتاق او نشده
ای  راستی چرا تا آن روز بھ خود اجازه نداده بود کھ بھ اتاق او برود و چند دقیقھ
کرد،  را در کنار آن دختر تنھا کھ تمام وجودش َمحبت و ھم صحبتی را طلب می

توانست بعنوان یک دوست این کار را بکند، نھ  حداقل می. بنشیند؟ غبطھ خورد
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وار و طاقت فرسایی را از سر ی دش مگر خودش چنین دوره. پدر مادر و زن
دستی بھ موھای . ی تخت در کنار او نشست نگذرانده بود؟ چھ غفلتی؟ روی لبھ

 : نیمھ خیس او کھ از زیر حولھ بیرون آمده بودند، کشید و پرسید
 '' از چیزی ناراحتی؟''

آمیزی چنین سئوالی از او  ھا بود کسی با چنین لحن محبت اللھ کھ گویا مدت
 : کرد گفت ، نیم غلتی زد و در حالی کھ بھ چشمان پرستو نگاه مینکرده بود

 ''. شھ تموم می. نھ، چیزی نیست''
 '' شھ؟ از من ناراحتی؟ چی تموم می''

 : اللھ لبخندی زد و گفت
 ''! تونھ از تو ناراحت باشھ نھ، مگھ کسی می''

ی  رهھا را ترک کرده بود و ذره ذ پرستو یاد روزھایی افتاد کھ مادرش آن
 .زد وجودش مونسی را فریاد می

ده؟ شاید  ات می چیزی عذاب. مدتیھ کھ ساکتی. حرف بزن. شھ چی تموم می''
 ''. ات کنم من بتونم کمک

 ''. دست ھیچکی نیست. ام کنھ تونھ کمک کسی نمی''
کنم  فکر می. چی دست ھیچکی نیست؟ من ھم کھ سن تو بودم خیلی تنھا بودم''
. تر بودم کھ مادرم ما را تنھا گذاشت من از تو کوچیک . ات کنم تونم درک می

کس  خواست با کسی حرف بزنم، ولی ھیچ ام می ھمیشھ دل. خیلی سخت بود
. با زن پدرم ھم چون جای مادرمو گرفتھ بود، رابطھ نزدیکی نداشتم. نداشتم

تونم  کنی من می دونم برات سختھ کھ با من حرف بزنی، ولی اگھ فکر می می
ھا حرف زدن خیلی بھ آدم کمک  بعضی وقت. ات کنم، تعارف نکن کمک

 ''. کنھ می
 : اللھ در حالیکھ اشک در چشمانش حلقھ زده بود با صدایی گرفتھ گفت

از سر ما ھم . ماھا باید خیلی خوشحال و ممنون باشیم کھ تو زن ناصر شدی''
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 ''. زیادی
با دست . ه بوداش یخ کرد تن. پرستو خم شد و اللھ را در آغوش گرفت

. ای بود ھا بود کھ اللھ در انتظار چنین لحظھ گویا مدت. موھایش را نوازش کرد
اش ترکید و در میان ھق ھق آرام گریھ ھمھ چیز را برای پرستو تعریف  بغض

تیپ  ی جوان خوش اللھ از ھمان شب جشن عروسِی ناصر و پرستو دلباختھ. کرد
ی او رفتھ  چندبار بھ خانھ. ا ھم رابطھ داشتندچند ماه بود کھ ب. مو کوتاه شده بود

کرد کھ دانیل دوست دختر  اللھ فکر می. یک ماه پیش با ھم دعوا کرده بودند .بود
دانیل بارھا بھ او گفتھ . گیرد دیگری گرفتھ و بھمین دلیل کمتر سراغ او را می

برای بود کھ ھیچ دختر دیگری را دوست ندارد و فقط درس دارد و باید خود را 
دو ھفتھ پیش بعد از . کرد اللھ قبول نمی. وارد شدن بھ دانشگاه آماده کند

 : ای سخت بھ او گفتھ بود مشاجره
 ''. کنی دیگھ بھ من زنگ نزن اگھ اینطوری فکر می''

. کرد دانیل را برای ھمیشھ از دست داده است اللھ وحشت کرده بود و فکر می
ھا  ی آن پدرش از رابطھ. داد اش می عذاب ترس از پدر بیشتر از جدایی از دانیل

پدرش بارھا از بی بند و باری  . ھنوز ھیجده سال نداشت. دانست چیزی نمی
پرستو ھم این . بھ نسل دیگری تعلق داشت. دخترھای نوجوان گلھ کرده بود

ی  ناصر بارھا گفتھ بود کھ از دیدن رفتار بی مالحظھ. دانست موضوع را می
 . خورد اش بھم می یابان و مترو حالھا در خ این جوان

ده، مثل دو تا سمور آبی بھم  دھنشون بوی شیر می. نھ پدری، نھ مادری''
 ''. کنن چسبن و دست تو ھمھ جای ھم می می

 : پرستو در پاسخ با شوخی گفتھ بود
. زمونھ عوض شده. ھا علنی کنن، بچھ اونا تو خفا می. ترھا بھتر نیستن بزرگ''

 ''. سی سال پیش ھستیم ھای ماھا بچھ
ساکت کردن . ناصر نگاھی از سر غیض بھ او کرده بود و چیزی نگفتھ بود
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نگرانی او دلداری و آرام کردن اللھ  در آن لحظھ تنھا دل. ی او بود ناصر وظیفھ
 . بود
 '' خوای چیکار کنی؟ حاال می''
 ''. گفتھ زنگ نزن. تونم بکنم، ھیچی چیکار می''

 : د و پرسیدپرستو نگاه اش کر
 '' کنی کس دیگھ ای رو دوست داره؟ چرا فکر می''
ولی حاال . دید زد و منو می آخھ روزھا و ماه اول دم و ساعت زنگ می''

 ''. گھ درس دارم زنم می ھروقت بھش زنگ می
 '' خوب شاید درس داره؟''

 : اللھ کمی سکوت کرد و سرش را پایین انداخت و گفت
 '' درس نداشت؟چرا قبل از اون چیزا ''
 ''کدوم چیزا؟''

 : ھق گریھ گفت  اش ترکید و با ھق با این سئوال پرستو، اللھ دوباره بغض
 ''. کشھ منو می. رو خدا چیزی بھ بابا نگو تو''

اند و بی  ھر دو جوان. پرستو ترسید و با خود فکر کرد نکنھ حاملھ شده باشھ
ً محک. تجربھ و بی مالحظھ  : م پرسیدبا لحنی جدی و تقریبا

خواد ھمھ چیزو  ام می فقط دل. مونھ این راز بین من و تو می. مطمئن باش''
 '' حاملھ نیستی؟. ای داری بگو کھ تا دیر نشده فکری بکنیم اگھ مشکل دیگھ. بگی

چند ثانیھ . مثل اینکھ تا آن لحظھ بھ آن موضوع فکر نکرده بود. اللھ یکھ خورد
اش با دانیل را مرور  ی گذشتھ ی چند ھفتھ ھاش رابط گویا در ذھن. ساکت ماند

 : سری تکان داد و گفت. کرد می
 ''. دانیل خیلی مواظب بود. کردیم ما زیاد از اون کارھا نمی. غیرممکنھ. نھ''
 ''تو چی؟''

ً . سئوال پرستو کمی اللھ را بفکر فرو برد پرستو فکر کرده بود اللھ ھم قطعا
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. شناخت نسل بعد از خود را خوب نمی. بودولی اشتباه کرده . مثل پدرش است
ھایی کھ در سوئد متولد و تربیت شده بودند با  ھای بچھ معیارھا و خواستھ

ً فرق می معیارھا ھا  سکس و ھمخوابگی برای آن. کرد ی نسل او و ناصر کامال
. ی یکی کافی نبود تنھا اراده. باید ھر دو تمایل داشتھ باشند. معنایی دیگر داشت

 . نبود، بلکھ تمایل و کششی دوطرفھ بود وظیفھ
اش بفکر بابا  ھمھ. ترسیدم تازه خیلی ھم می. ام مواظب بودم خوب معلومھ، من''

ً مارو نمی. بودم تو سھ سال گذشتھ دو بار بیشتر نیومده انجمن . شناسھ بابا اصال
. یان ی پدر مادرھا می اس ھمھ ھروقت جلسھ . ریم ی خوبی می ما مدرسھ. والدین

ده کھ بیاد ولی بعد یادش  گیره، قول می بابا ھر وقت نامھ می. شھ سالن پُر می
 ''. ره می

ھای گُردانا افتاد کھ چطور بعد از  پرستو یاد گفتھ. ھای اللھ تمامی نداشت حرف
. گاھی بود و چگونھ بھ گوستاو پناه برد اعدام پدر و برادرش دنبال حامی و تکیھ

 ی یافتن حامی بودند؟ آیا دانیل پناھگاه اللھ بود؟ آیا اللھ و الدن ھم در پ
ً کار بدی نکردی. فھمم اللھ، من تورو می'' ام اگھ تو سن تو بودم و  من. تو اصال

خوان باید  دو نفر کھ ھمدیگھ رو می. کردم کردم، ھمین کارو می اینجا زندگی می
. بات بترسیتو نباید از با. کنھ رو حل نمی قھر کردن چیزی. با ھم حرف بزنن

تونی برای خودت خونھ بگیری و جدا  می. شی چندماه دیگھ ھیجده سالھ می
کنی دانیل  اگھ فکر می. کمی بیشتر فکر کن. جا ایران نیست این. زندگی کنی

ارزش . شھ چیزی ازت کم نمی. تورو دوست داره، بھش زنگ بزن عیبی نداره
 ''. داره

 : گفتاللھ اشک ھایش را با حولھ پاک کرد و 
ام جمع  سر کالس حواس. کنھ ام درد می قلب. کنم اش بھ دانیل فکر می ظھمھ''

 ''. تورو خدا بھ بابا چیزی نگو. نیست
من ام . گم؟ من و تو دوست ھستیم کنی من ھمھ چیزو بھ بابا می چرا فکر می''
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جای دختر . کنھ یھ دختر دارم کھ حاال ھم سن و سال الدنھ و تو آتن زندگی می
. شجاع باش. نترس. رو قول من حساب کن. ات راحت باشھ خیال. داری منو

اش آینھ کھ  حداقل فایده. بھ دانیل زنگ بزن. خواد دوست داشتن فداکاری می
 ''. اگھ تموم شده کھ شده. شھ ات راحت می خیال

 : اللھ مکثی کرد و نگاھی سرشار از َمحبت و قدردانی بھ پرستو کرد و پرسید
از اون . اش نیست وقتی عصبانی بشھ ھیچی حالی. نشناختی بابارو خوب''

قبالنا با کوچکترین چیز . کنھ روزی کھ تو اومدی خیلی خودشو کنترل می
اش  ھمیشھ یھ جای تن. حتی بھ مامان. کرد بھ ھیچکی رحم نمی. شد عصبانی می

. چندبار خواست بره پلیس شکایت کنھ. ترسید بیچاره مامان، خیلی می. کبود بود
از روزی . خواست کھ ما از بچگی بی پدر بشیم اش نمی دل. اش فکر ما بود ھمھ

دونم  نمی. کنھ ره و کمتر با ما دعوا می سرکار می. کھ تو اومدی بابا عوض شده
. ای زندگی کنھ تونھ خودشو کنترل کنھ؟ شاید تصمیم گرفتھ طور دیگھ تا کی می
 ”چرا زن بابا شدی؟. دونھ کسی نمی

ازدواج مصلحتی و از . توانست از او بکند سئوالی بود کھ اللھ می سخت ترین
ای در فرھنگ لغت  چنین واژه. سرناچاری برای اللھ و الدن مفھومی نداشت

بار معنای آن منفی بود و تنھا زمانی آن را در اخبار و . ھا وجود نداشت نسل آن
سیایی و آفریقایی روزنامھ شنیده و خوانده بودند کھ خبری مربوط بھ کشورھای آ

 :فکری کرد و گفت. بود
شاید ھم . شاید دست سرنوشت و تقدیر ما را بھ این مسیر کشاند. دونم نمی''
 ''. نیاز

ھایی را کھ  پرستو انتظار نداشت کھ اللھ تا این حد بھ او اعتماد کند و حرف
ناصر . اش درست بود حدس. ھا بود برای او راز بودند، بھ زبان بیاورد مدت

دیر یا زود . اش فاصلھ گرفتھ بود ی عشق و ھوس بود و از شخصیت واقعی شئھن
ً ناصر واقعی آدم دیگری بود ماه عسل او تمام می ولی پرستو ھم . شد و قطعا
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تواند ناصر را تشنھ و  حساب کار خود را داشت و تصمیم داشت تا آنجا کھ می
سوئد را بگیرد، در آن توانست اقامت دائم  نُھ ماه دیگر می. نشئھ نگاه دارد

اللھ . توانست با او بد رفتاری کند صورت ناصر کھ ھیچ، ھیچ مرد دیگری نمی
تواند آپارتمان مستقلی  اش بخواھد می ھایش گفتھ بود کھ ھروقت دل در حرف

سوزی بخاطر پدر  تنھا بخاطر الدن و کمی ھم از سر دل. بگیرد و از آنجا برود
ھای  با ھر دو دست گونھ. در آن خانھ مانده بود بود کھ تا قبل از آمدن پرستو

 . پرستو را گرفت و چند بار صورت او را بوسید
 ''. مرسی کھ با من حرف زدی''

ی  دانست کھ حداقل فایده از صحبت کردن با اللھ راضی و خرسند بود و می
اش تصفیھ  حرف زدن با اللھ آن خواھد بود کھ بھ او کمک کرده کھ با عشق

گرچھ در ضمیرش احساس غریبی بھ او یادآوری کرد کھ آیا خودش . حساب کند
 . ی کافی گذشت کرده بود ھم بھ اندازه

سالم کرد کیف مدرسھ . غروب دو روز بعد اللھ شاد و خندان وارد خانھ شد
را روی مبل انداخت و بھ آشپزخانھ رفت و دست انداخت گردن پرستو و با ولع 

 : ھای او را بوسید و گفت گونھ
رو  ھمدیگھ. معذرت خواھی کرد. خیلی خوشحال شد. دیروز بھش زنگ زدم''

ممنون . ھمھ چیز خوبھ. رفتیم مک دونالد. دو ساعت حرف زدیم. امروز دیدیم
 ''. کھ با من حرف زدی

 
 کار

چند ماه بعد . تالش او و کمک آبجی نتیجھ داد. پرستو ھم راه خود را پیدا کرد
. کارش تمام وقت نبود. ی سالمندان مشغول کار شد خانھبعنوان بھیار موقت در 

. دادند ای بیست ساعت بھ او می ھفتھ. زدند ھروقت نیاز داشتند بھ او زنگ می
با ُگردانا و . رفت ی تکمیلی زبان سوئدی می ھا بھ کالس دوره شب. راضی بود
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. شتاز مھری و ناتاشا خبری ندا. دید ھا را می سھیمھ تماس داشت و گاھی آن
داری نیروی  کار، درس و خانھ. تنھا محرم اسرار و مونس او کماکان آبجی بود

ھا خستھ و از پا افتاده  شب. گرفت ولی خوشحال و راضی بود زیادی از او می
برد و ھنوز سر روی بالشت نگذاشتھ بود  زودتر از ناصر بھ اتاق خواب پناه می

ای نداشت، بھ  د؛ ولی چارهناصر از وضعیت جدید شاکی بو. رفت کھ خواب می
آورد گرچھ زیاد  پولی کھ پرستو بخانھ می. ای دو شب رضایت داده بود ھفتھ

دخترھا . توانست بھ اللھ و الدن کمک کند نبود، ولی کمک خرج بود و با آن می
ھای مارکدار  بزرگ شده بودند و چون بقیھ نوجوانان ھم سن و سال خود لباس

ناصر مخالف بود و . داد ھا پول می بی صدا بھ آن پرستو آرام و. خواستند می
پرستو . دید ی مصرفی می ھا را نھ نیازشان بلکھ بدآموزی جامعھ ھای آن خواستھ

زنند کھ ناصر پولی برای  ھا زار می بارھا دیده بود کھ اللھ و الدن روزھا و ھفتھ
 . ھا بدھد خریدن یک شلوار جین و یا یک بلوز مارکدار بھ آن

تر و خشک کردن زنان و مردان سالمند . ی سالمندان راحت نبود خانھ کار در
خوشی از  بعضی از سالمندان دل. گرفت کار بدنی بود و نیرو می. سخت بود

روز اولی کھ شروع کرد دو زن سالمند کھ بیشتر اوقاتشان را . ھا نداشتند خارجی
خواستند کھ پرستو گذرانند، بھ رئیس مراجعھ کردند و از او  با یکدیگر می

ممکنھ . بھ این کلھ سیاه لعنتی اعتماد ندارند: ''بقول خودشان. ھا نباشد مددکار آن
رئیس پرستو کھ زنی با تجربھ بود با او حرف ''. ھا را بدزدد پول و یا طالی آن

دو از او خواست کھ برای مدتی   زد و ضمن اشاره بھ پیشداوری نادرست آن
 . تھ باشدھا نداش کاری بھ کار آن

اند و  ی عمر را در ده محل تولدشان زندگی کرده ھمھ. ھا از نسل دیگھ اند این''
. اشان فاصلھ داره ھا گوتنبرگ بوده کھ پنجاه کیلومتر از ده ترین سفر آن طوالنی

باید ھمھ چیز را خود امتحان . ھای جدید با فرھنگ دیگر واھمھ دارند از دیدن آدم
شھ و بجز تو  دم کھ بعد از مدتی نظرشون عوض می میقول بھت . و تجربھ کنند
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 ''. ای رو قبول نکنن ھیچ بھیار دیگھ
چند . حرف رئیس درست بود. داد پرستو کارش را با دقت و دلسوزی انجام می

ھفتھ نگذشتھ بود کھ نظر ھر دو عوض شد و ھر روز کھ پرستو سرکار نبود و 
رئیس از او . گرفتند نان سراغ او را میی کارک دیدند از بقیھ یا بدلیلی او را نمی

شان را  اش پوشک و لباس زیر پرستو برخالف بعضی از ھمکاران. راضی بود
. کرد ھا را پانسمان می زخم پا و پشت آن. کرد بموقع و با دقت عوض می

داد و حتی در  ھا را سر وقت می غذای آن. کرد کھ دوش بگیرند اشان می کمک
اند کھ غذا را با  ھا از بچگی یاد گرفتھ سوئدی. کرد  ک میھا کم غذا خوردن بھ آن

ھا بدلیل لرزش دست  غذا خوردن با چنگال برای آن. چنگال و کارد بخورند
. پرستو تنھا مددکاری بود کھ جرأت کرد و از قاشق استفاده کرد. دشوار بود

ای  زمینی را ھمراه با تکھ ی سیب برید و بعد کمی پوره گوشت را با کارد می
تر  ھا راحت غذا خوردن با قاشق برای آن. داد ھا می گوشت با قاشق بھ دست آن

ای کارھای کوچک کھ شاید بنظر  پرستو بھ تجربھ یاد گرفتھ بود کھ پاره. بود
اش پیش پا افتاده و کم ارزش بودند، برای آن سالمندان  بسیاری از ھمکاران

ھا را  ھر کم اھمیت رضایت آنھمان کارھای بھ ظا. بسیار مھم و ارزشمند است
اش این بود کھ او ھرگز  علت. مردان سالمند عاشق پرستو بودند. کرد جلب می

ُدکلن آن ھر روز بعد از صبحانھ اولین کارش . کرد ھا را فراموش نمی کروات و ا
کرد کھ صورت خود را اصالح کنند  اشان می کمک. ھا بود مرتب کردن لباس آن

ُدکلن بزنند کراوات اشان را گره و گویی . کرد مویشان را با دقت شانھ می. بعد ا
ھر روز صبح با دوست دختر خود قرار مالقات داشتند و یا اینکھ قرار بود در 

از توجھ و تیمارداری پرستو لذت . ی مھمی شرکت کنند کنفرانس و یا جلسھ
 ھا دچار فراموشی بودند و بعضی از آن. کردند احساس جوانی می. بردند می
بیشتر . تر بود ھا آسان پرستاری از آن . آوردند چیز را بیاد نمی کس و ھیچ ھیچ
گرفتند و قربان  ھا بھیار را با عشق گذشتھ و یا دختر و پسر خود اشتباه می وقت



 626 

 . رفتند اش می صدقھ
ریتا ھشتاد و پنج سالھ . اش بود مشت و کتک خوردن بخشی از کار روزانھ

ی  در سوئد بزرگ شده بود و از جوانی در کارخانھ زنی فنالندی تبار بود کھ
عضو حزب سوسیال دمکرات بود . بربرینگ سازی اس، ک، اف کار کرده بود

آخر قبل از بازنشستگی یکی از مسئولین شورای شھر حزب در   و در چند سال
ھمھ چیز را فراموش . دو سال بود کھ دچار فراموشی شده بود. گوتنبرگ بود

ھر جملھ را نصف سوئدی و . کرد دی و فنالندی را قاطی میسوئ. کرده بود
. خواھد سخت بود گوید و چھ می تشخیص اینکھ چھ می. گفت نصف فنالندی می

. دست بزن داشت. بیشتر ھمکاران پرستو از نزدیک شدن بھ او واھمھ داشتند
. کند کرد کھ مشت اش بھ کجا اصابت می برای او فرق نمی. زد مالحظھ می بی

بارھا لیوان آب و بشقاب غذا را بھ سر و . کرد و صورت و بازو فرقی نمی چشم
ً ھمھ از او می. صورت مددکار خود پرت کرده بود پرستو از . ترسیدند تقریبا

اند کھ در زمان جنگ  اش شنیده بود کھ والدین او مھاجر فنالندی بوده ھمکاران
ھای چندان مھربانی  انسانپدر و مادر او . فنالند بھ سوئد پناھنده شده بودند

پرستو تنھا بھیاری بود کھ . ریتا کودکی آرامی را تجربھ نکرده بود. اند نبوده
غذای او را در بشقاب و لیوان و قاشق و . حاضر شده بود از او مراقبت کند

روزھایی کھ سرحال بود او را در صندلی . کرد چنگال یکبار مصرف سرو می
ش در طبیعت بھ حیاط آسایشگاه کھ سر سبز و با نشاند و برای گرد چرخدار می

ی کوچکی بود کھ تعداد زیادی پرنده و  در وسط حیاط برکھ. برد صفا بود، می
پرستو متوجھ شده بود کھ ریتا از دیدن . کردند مرغابی در اطراف آن زندگی می

روزھایی کھ برای گردش در طبیعت . برد ھا لذت می پرندگان و غذا دادن بھ آن
شدند نان  نزدیک برکھ کھ می. برد ی کوچکی نان ھمراه خود می رفتند، کیسھ می

کرد و برای  داد و او با شوق و لذت تکھ نان را ریز می تکھ بھ ریتا می را تکھ
پرستو . غذا دادن بھ پرندگان بھترین سرگرمی ریتا بود. کرد پرندگان پرتاب می
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. گرداند برکھ بھ آسایشگاه برمیھربار با دشواری و صد نیرنگ او را از کنار 
کرد و با پایش بھ صندلی  ای ُخردسال گلھ می کرد و چون دختر بچھ ریتا اخم می

شنیدن قصھ از بھترین . ریتا عاشق قصھ کودکان بود. کوبید چرخدار خود می
ھا  ی سالمندان چند کتاب بچھ ی کتاب خانھ پرستو در قفسھ. ھای ریتا بود سرگرمی

دید وقایع و  خواند و ھر جا کھ الزم می ھا را با دقت می آن. پیدا کرده بود
ریتا لذت . خواند کرد و برای ریتا می سرگذشت قھرمانان داستان را دستکاری می

موھایش را . زد ھایش را ماتیک می ھایش را الک و لب پرستو ناخن. برد می
پرستو ھر  .عاشق گل سر بود. بست کرد و روبانی قرمز بھ موھایش می شانھ می

روز یکی از چند گل سری را کھ برای او تھیھ کرد بود در موھای او فرو 
ریتا از دیدن روبان قرمز و گل سر غرق . گرفت کرد و آینھ را جلوی او می می

 . شد در شادی و شعف کودکانھ می
اش بود و ھمین  رفتار پرستو با ریتا برخورد مادری مھربان با دختر ُخردسال

ھیچ یک از ھمکاران پرستو راز موفقیت . کرد ریتا را جلب می رفتار رضایت
ھا  داد کھ ریتا سال دانست کھ نیازی را پاسخ می تنھا خودش می. دانستند او را نمی

پیش از آن محروم شده بود و حال کھ از مرز ھشتاد و چند سالگی گذشتھ بود 
پرستو بھ ی خدمت و محبتی کھ  علیرغم ھمھ. سوخت کماکان در عطش آن می

بارھا اتفاق افتاده بود کھ . ھای او در امان نبود کرد، از خشم و ضربھ ریتا می
. اش کرده بود ی جانانھ نثار سر و صورت بدون کمترین اخطار چند ضربھ

. ھمکاران پرستو از سر شوخی و شیطنت لقب کیسھ بوکس بھ پرستو داده بودند
 : پرسیدند یکردند و م ھر روز موقع ناھار با او شوخی می

 ''امروز چندتا مشت خوردی؟''
 :پرستو با خنده جواب می داد

 ''. ولی ھنوز ناک اوت نشدم. تا روند سوم یکی تو بازو، دوتا ھم تو کمر''
بود کھ در زبان فنالندی بمعنای لعنتی حرامزاده '' پَرکَلھ''ی  تکھ کالم ریتا واژه
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گاھی کھ ریتا . کرد نثار مخاطب می'' پَرکَلھ''ریتا بعد از ھر جملھ یک . بود
ریتا از . آورد کرد، پرستو طبق عادت خودش آن را بھ زبان می فراموش می

کارش . شد ی او خیره می شد و بھ چھره شنیدن آن کلمھ از زبان پرستو بُراق می
احساس مفید بودن و کمک بھ سالمندانی کھ نیاز بھ . را دوست داشت

  . کرد، ولی کافی نبود خالء عاطفی او را پُر می پرستارداری داشتند، بخشی از
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 ویزا

چند ماه بیشتر بھ . اش افتاده بود ھا بود کھ فکری چون ُخره بھ جان مدت
بار مشاجره  چند. اش با ناصر خوب بود رابطھ. دریافت اقامت دائم او نمانده بود

مطلوب ھر گویی شرایط موجود . کرده بودند ولی ھر بار ھر دو کوتاه آمده بودند
کار کردن پرستو و کالس . ای دو سھ شب قانع شده بود ناصر بھ ھفتھ. دو بود

دید کھ پرستو با پولی کھ ھرماه دریافت  داد؛ ولی وقتی می اش می رفتن او عذاب
چیز . گرفت اش آرام می کند، دل کند بھ اللھ و الدن برای خرید لباس کمک می می

اش بھ اللھ و  داد و حواس یازش پاسخ میھم اینکھ بھ ن. خواست زیادتری نمی
گذشت  ھر روز کھ می. در مقابل پرستو در تب و تاب بود. الدن بود، کافی بود

کرد کھ موضوع مسافرت بھ آتن  زمینھ چینی می. کرد اش بیشتر ھوای آتن می دل
ھایی کھ داشتند، بھ آن اشاره کرده  چند بار در صحبت. را با ناصر مطرح کند

اوائل دسامبر . ھربار با زیرکی موضوع بحث را عوض کرده بود ناصر. بود
. آل او نبود تصمیم بھ جدایی نداشت، اگر چھ ناصر مرد ایده. گرفت اقامت دائم می

ھا در  اگر پای دخترش در میان نبود، شاید سال . اش دخترش بود تنھا خواستھ
دخترش را  رفت و ولی دخترش چی؟ باید بھ آتن می. ماند کنار آن مرد می

شبی بعد از اینکھ ناصر پس از مشق شبانھ از نفس افتاده بود و در کنار . دید می
 :او دراز کشیده بود، رویش را بھ طرف او برگرداند و پرسید

ای  تونیم برای تعطیالت کریسمس یھ مسافرت چند روزه کنی می فکر می''
 '' بریم؟

 :پاسخ دادای درنگ  ناصر کھ شنگول و نشئھ بود، بدون لحظھ
. کجا خوبھ؟ ھمھ جا سرده. بعد از عروسی ھم جایی نرفتیم. بد فکری نیست”
چندبار دعوت کردن کھ یھ . خوای بریم دانمارک؟ چندتا از دوستام اونجان می

 ''. اشون سری بریم پیش
. اش من بیشتر تو فکرم کھ اگھ موافق باشی با ھم بریم آتن دانمارک؟ راست''
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 ''. ام تموم شده دیگھ طاقت. نمخوام دخترمو ببی می
کرد، با پرسش پرستو  ناصر کھ کماکان لذت چند دقیقھ پیش را مزه مزه می

. ی این موضوع فکر کرده بود از دو ماه پیش چند بار در باره. بھوش آمد
دیدار با . دانست کھ پرستو دیر یا زود دیدن دخترش را مطرح خواھد کرد می

از علی . از روز اول ھم مخالفتی با آن نداشت. دای نبو دخترش برای او مسئلھ
. رفتار پرستو در طی چندماه گذشتھ کمی او را بھ فکر فرو برده بود. ترسید می

مدتی . ی اول، عطش و تمایل پرستو روز بھ روز کمتر شده بود بجز چند ھفتھ
و پرست. کند کرد کھ پرستو تنھا از سر ناچاری انجام وظیفھ می بود کھ احساس می

کرد کھ سفر پرستو بھ آتن تنھا دیدن  بھمین دلیل فکر می. او را دوست نداشت
آتن برای او معنای رقیب و یا بدتر از آن پایان ماه عسل ھیجده . دخترش نیست

فکر وجود و حضور علی در آتن را . ی او و پر کشیدن پرستو بود ماھھ
بھ شرایط موجود قانع کرد کھ پرستو  حس می. توانست از ذھن خود دور کند نمی

درس خواندن او را تنھا یادگرفتن زبان  . خواھد نیست و خیلی بیشتر از آن می
از دوستان و آشنایان شنیده بود کھ بعضی از زنھا و دخترھای ایرانی . فھمید نمی

دانند چھ  از ھمان روز اول می. آیند با برنامھ و حساب و کتاب از ایران می
ھا بعد از دو سال زندگی چمدان خود را  بیشتر آن. اھندخو خواھند و چھ نمی می

خواست و حاضر نبود بھ ھیچ  اش نمی ناصر دل. اند اند و راه دیگری رفتھ بستھ
تصمیم داشت تا آنجا کھ ممکن است او را برای . قیمتی سکوی پرش پرستو باشد

ی پرستو آخرین شانس او بود و بعالوه از وضع موجود راض. خود داشتھ باشد
بھ ھمین دلیل تا آن روز سعی کرده بود رفتار خود را کنترل کند، کمتر . بود

بنظر او زندگی . عصبانی شود و برای پرستو ھمسر خوب و مھربانی باشد
دخترھا راضی بودند، . ھا خوب بود زندگی آن. پرستو ھیچ کم و کسری نداشت

 . خودش ھم ھمینطور
رفتن پرستو بھ صالح . ی نکردمام اومده کوتاھ تا حاال ھرچی از دست''
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 ''. بھتره دخترش بیاد سوئد. کس نیست ھیچ
ی مناسبی برای بزبان  اش رسید، گرچھ لحظھ این تصمیمی بود کھ بھ ذھن

 : مکثی کرد و گفت. آوردن آن نبود
بھتر نیست چند ماه دیگھ . دن بھ پاس ایرانی ویزا نمی. تو اقامت دائم نداری''

چون . تونیم برات تقاضای پاس سوئدی کنیم ھ گرفتی میاقامت ک. ھم صبر کنیم
بھتر نیست با دخترت . دن من شھروند سوئد ھستم بھ تو ھم پاس سوئدی می

طوری  این. اش کنی کھ برای تعطیالت کریسمس بیاد اینجا صحبت کنی و راضی
ً بیاد پیش ما زندگی کنھ اش بیاد، می اگھ از اینجا خوش. خیلی بھتره . تونھ بعدا

ً می. کمی بیشتر در این مورد فکر کن  ''. تونیم بیشتر صحبت کنیم بعدا
پرستو . اش باال کشید اش لحاف را تا زیر چانھ ناصر با تمام شدن آخرین جملھ

خودش بارھا از آن تاکتیک برای دست بھ سر . تاکتیک ناصر کھنھ بود. قانع نشد
نشینی در آن لحظھ بمعنای  عقب. کردن دیگران و حتی ناصر استفاده کرده بود

یک دست . ی کار نبود مشاجره ھم چاره. ی ناصر بود واگذار کردن تصمیم بعھده
ی سفیدی  مالفھ. اش را زیر سرش گذاشت و نیم خیز بھ طرف ناصر برگشت

ھای  کھ تا آن موقع بخش زیادی از بدن او را پوشانده بود بھ کنار رفت و پستان
با دست کمی لحاف را از روی . ناصر قرار گرفتندگرد او در مقابل چشمان 
 : ناصر کنار کشید و گفت

خوای منو دنبال نخود سیاه  می. تازه سر شبھ! پیر مرد چھ وقت خوابھ''
 ''. بفرستی
ی آخر را با لحنی آمیختھ بھ شوخی گفت و با دست تلنُگری آرام بھ ناصر  جملھ

 : زد و ادامھ داد
 ''. برات نبات داغ بیارمخوای  می. از ھوش رفتی''

. کارش تمام شده بود. اش رسیده بود، در فکر خواب بود ناصر کھ بھ مراد دل
اش  بدن. تر از خوابیدن بعد از ھمخوابگی نبود بخش ھیچ چیز برای او لذت
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. ولی پرستو دست بردار نبود. رفت شد و بعد از چند ثانیھ بخواب می ِکرخت می
با او یا بدون او باید بھ آتن . خصی از او بگیردمصمم بود کھ آن شب جواب مش

خواست فرصت  نمی. کرد ھمآن شب و ھمان جا باید او را ُمجاب می. رفت می
دانست رفتن بھ آتن تنھا و تنھا بھ  گرچھ می. جویی بھ او بدھد نقشھ کشیدن و چاره

ناصر تنھا حق . ی خودش بود و بس او مربوط است و تصمیم نھایی بھ عھده
دانمارک و دیدن . گرفت آن شب باید از او قول می. ت تصمیم او را تأیید کندداش

ناصر زیرچشمی نگاھی بھ . کرد دوستان ناصر درد پرستو را درمان نمی
اش کرد و  ھای برھنھ موھای سیاه پرستو کھ روی متکا پخش شده بودن و سینھ

 : بالید، غرولندی کرد و گفت در حالیکھ در دل بھ خود می
 ''. بذار بخوابم. بح زود باید برم سرکارص''

ھایش در مماس با صورت او قرار  پرستو آنقدر بھ او نزدیک شد کھ سینھ
 : گرفتند و گفت

 ''. ری ساعت یازده نشده، سرکار ھم می''
 : با دست آرام صورت او را نوازش کرد و ادامھ داد

دی؟ از چیزی  میکنم، جا خالی  و مطرح می چرا من ھروقت موضوع آتن''
 '' خوای راجع بھ اون با من حرف بزنی؟ ترسی؟ چرا نمی نگرانی و یا می

. سئوال پرستو مستقیم بود و راه گریزی نداشت. داد ناصر باید جواب می
دست دراز کرد . اش را روی صورت خود احساس کرد ھای برھنھ گرمای سینھ

اش نزدیک کرد و در  ھھایش را بھ زیر چان و او را بھ طرف خود کشید و لب
 : حالی کھ لحن صدایش آرام شده بود گفت

چرا اینقدر اصرار داری بری آتن، مگھ اینجا بده؟ از من راضی نیستی؟ من ''
 ''. بذار کمی بیشتر فکر کنیم. ھرکاری کھ تا حاال خواستی کردم

ً کنار زده بود تن برھنھ ی او را بھ طرف  گفت و در حالی کھ لحاف را کامال
. پرستو مقاومتی نکرد. ھای او لغزاند ھایش را بھ طرف سینھ د کشید و لبخو
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دانست کھ چگونھ باید از آن لحظھ و قبل از اینکھ  ناصر تشنھ بود و پرستو می
 : او را بخود فشرد و با ناز گفت. ناصر سیراب شود، پاسخ مثبت را بگیرد

جواب منفی بود تا بعد از  ضرر نداره اگھ. تونم از فردا برم دنبال کار ویزا می''
ای بجز دیدن  ھیچ فکر دیگھ. ام اینقدر نترس من زنت .کنیم ژانویھ صبر می

قدر  این. تو خودت دوتا دختر داری. ده ام می فکر دخترم عذاب. دخترم ندارم
 ''. سنگ دل نباش

پرستو . واقع تأیید قدرت ناصر بود ھدف پرستو از گفتن آن کلمات در
ناصر . برد گیرنده بدانند، لذت می ر از اینکھ او را تصمیمدانست کھ ناص می

پرستو تالش داشت کھ بھ او بفھماند کھ تصمیم، تصمیم . منتظر ھمین حرف بود
دید کھ پرستو منتظر پاسخ اوست لذت  ناصر از اینکھ می''. بگو آره. ''اوست

مت برد و در حالی کھ با تمام قوا در حال پیشروی بود، سرش را بھ عال می
در . پرستو خود را بھ تمامی تسلیم او کرده بود. رضایت و موافق بودن تکان داد

پاشنھ آشیل ناصر اتاق خواب . طی یک سال و چند ماه او را خوب شناختھ بود
 : بار دیگر پرسید. تیرش بھ ھدف خورده بود. بود
 '' پس موافقی کھ از فردا برم دنبال کارھام؟''

 : سبز قطعی را بگیرد، گفتناصر برای اینکھ چراغ 
 ''. ام رسوندی جونمو بھ لب. برو، برو عزیزم''

ی دو صد متر شرکت کرده و  ای کھ در مسابقھ این جملھ را گفت و چون دونده
در تالش است کھ ھرچھ زودتر و قبل از دیگر رقبا بھ خط پایان برسد، بھ تکاپو 

. پرستو تحمیل کرده بود اش را بھ پیکر عریان افتاده بود و تمام سنگینی تن
خواه خود رسیده بود، سرحال بود و خود را بھ تمامی  ی دل پرستو ھم کھ بھ نتیجھ

ناصر با پرستوی آن شب، حاضر بود . در اختیارش قرار داد و او را بخود فشرد
  . ی مریخ ھم سفر کند تا آتن کھ ھیچ، بھ کره
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 گشت و گذار

مسافتی را پیاده . شد ای خط پیاده میگرفت و در انتھ پرستو اسپور شش را می
. گذشت ی شھر می اسپور شش از سھ منطقھ. رسید رفت تا بھ محل کارش می می

بعد از عبور . اش بود کھ بیشتر ساکنان آن مھاجر بودند ایستگاه مبدأ نزدیک خانھ
ً از اقشار مرفھ جامعھ بودند،  از مرکز شھر بھ منطقھ ای آرام کھ ساکنان آن نسبتا

کرد در آن منطقھ واقع شده  ی سالمندانی کھ پرستو در آنجا کار می خانھ. رسید می
شد، افرادی بودند  ھا مراقبت می بیشترین سالمندانی کھ در آن آسایشگاه از آن. بود

. کردند ھا در ھمان منطقھ در ویالھای لوکس و مدرن زندگی می کھ بستگان آن
اشان برای  ده بودند و حال بستگانکسانی بودند کھ بیشتر عمر خود را کار کر

ھا را بعد از چند  ھای پایانی عمرشان را در آرامش زندگی کنند آن اینکھ سال
ھا زندگی در  بنظر سوئدی. سال در صف انتظار ماندن بھ آنجا منتقل کرده بودند

ھا  پرستو با نظر سوئدی. تر است تر و آرام ھا مناسب ی سالمندان برای آن خانھ
جسیکا کھ زنی . اش در آن مورد بحث کرده بود ود و چندبار با ھمکارانموافق نب

ھم سن و سال او بود، معتقد بود کھ پدر و مادرھای ما آنگونھ کھ دل اشان 
ی سالمندان بھترین مکان برای دوران کھولت  خانھ. اند خواستھ زندگی کرده

،  ھا کار کرده لھا سا پرستو برخالف نظر او معتقد بود ھر یک از آن. ست آنھا
. اند درس بخوانند و مشغول کار شوند ھا کمک کرده فرزندانی تربیت و بھ آن

کس، نھ دوستی، نھ آشنایی  ھا را تنھا و بی اند، آن منصفانھ نیست حاال کھ پیر شده
دلیل نیست  بی. ھا مراقبت کنند ای رھا کنند کھ چند مددکار غریبھ از آن در خانھ

ولی جسیکا با او موافق . شوند  افسردگی و یا فراموشی می ھا دچار کھ بیشتر آن
نگھداری از . تر اند ھا راحت داد کھ سالمندان در این مؤسسھ نبود و توضیح می

ما نھ . ھای ویژه دارند بیشتر آنھا نیاز بھ مراقبت. ھا در خانھ سخت است آن
کار داریم و باید بعالوه ما خود ھم خانواده و . تخصص و نھ دانش الزم را داریم

اگر قرار باشد بعد از ھشت ساعت کار سھ ساعت ھم از پدر و . زندگی کنیم
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داری کنیم، فرصت دوش گرفتن  مادر پیر خود مراقبت کنیم و سھ ساعت ھم خانھ
اند و مالیات  ھر یک از این افراد سی تا چھل سال کار کرده. ھم نخواھیم داشت

گفت کھ  شد و می پرستو قانع نمی. ھا مراقبت کند اند، حال دولت باید از آن پرداختھ
جسیکا ھم نظر او را قبول نداشت . میرند کسی می این افراد اغلب از تنھایی و بی

 : گفت و می
شود کھ زندگی  ھا در خانھ باعث دردسر است و حتی باعث می بودن آن''

ل ی مدرن ھرکس مسئو در جامعھ. ھایشان از ھم پاشیده شود زناشویی بچھ
 ''. زندگی خودش است

اولین . مسیر خط شش برای پرستو گشت و گذاری در سھ دنیای متفاوت بود
شدند و با سر  گروه از مسافرین اغلب مھاجرینی بودند کھ با سر وصدا سوار می

ھا قبل از رسیدن قطار شھری بھ مرکز  بسیاری از آن. شدند و صدا نیز پیاده می
تنھا تعداد کمی کھ . دادند را بھ گروھی دیگر میشدند و جای خود  شھر پیاده می

جوانانی کھ شکل لباس و . رفتند ھا تا مرکز شھر می اغلب جوان بودند صبح
آفریقایی؛ عرب، . شد ھا دیده می از ھمھ نژاد و ملیتی در آن. ای داشتند رفتار ویژه

ش گروه اول مسافرین اسپور ش. ایرانی، فنالندی، یوگسالو و آمریکای التین
آموز بودند و رفتار خاص  جوانانی کھ بیشتر دانش. ھا بود رنگین کمانی از ملیت

. ھا با جوانانی کھ در ایران دیده بود خیلی فرق داشتند آن. خود را داشتند
ً کلھ لباس ھای تراشیده، ابروھایی کھ با  ھای رنگارنگ؛ موھای بلند و یا بعضا

ی کلفت و انگشترھای طال و از ھا گردنبند. دقت و ظرافت آرایش شده بودند
زدند و پایبند ھیچ قانون و  بلند حرف می. ھا بود مشخصات عمومی بیشتر آن

کسی کھ برای اولین بار سوار . ھا بسیار کم بود تعداد سوئدی. مقرراتی نبودند
ً نمی اسپور شش می آنچھ کھ . توانست حدس بزند کھ آنجا سوئد است شد، یقینا

ھای نایک و  کفش. ھا بود آن  کرد لباس بخود جلب می بیشتر توجھ پرستو را
ھا بیشتر از  ھایی کھ بدون شک قیمت ھر یک از آن آدیداس گرانقیمت، کاپشن
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شد، لباس و  پرستو بیشتر روزھا کھ سوار خط شش می. چند ھزار کرون بود
ھا یا  این جوان. کرد تعجب می. گرفت ھا را زیر نظر می شکل ظاھر و رفتار آن

ً با جنگ و دعوا پدر و مادر خود  د ھمھ از خانوادهبای ھای پولدار باشند و یا قطعا
بنظر او ھر یک از . اند آالت را تھیھ کرده ھا و زینت اند و این لباس را تیغ زده

ھای  ھا حداقل ده ھزار کرون خرج لباس و کفش و کیف و انگشتر و گردنبند آن
کنند؟ چقدر زمونھ عوض  طور تھیھ میاین ھمھ پول را چ. ''اند طالی خود کرده

طرز نشستن و راه رفتن ''. کنن شده؟ پسرھا خودشونو مثل دخترھا آرایش می
رسید کھ درست نشستن روی صندلی را یاد  بنظر می. ھا را دوست نداشت آن

کردند و روی صندلی روبرو می گذاشتند و یا  یا پاھا را دراز می. اند نگرفتھ
تلفن ھمراه تازه . کردند نشستند و پاھا را روی صندلی دراز می میپشت بھ پنجره 

ھا تلفن ھمراه داشتند و ھروقت کھ از داد و  بیشتر آن. ُمد شده بود و گران بود
خواندند و  نھ کتاب می. شدند شدند، سرکرم بازی با تلفن خود می فریاد خستھ می

رشان بی مالحظھ و رفتارشان خشن و گفتا. ای در دست داشتند نھ روزنامھ
ً آلوده بھ کلمات رکیک بود اشان گشاد بود و  شلوارھای جین گران قیمت. بعضا

رفتند و بعد از ھر  گشاد گشاد راه می. خشتک آن تا نزدیک زانو پایین آمده بود
ھای اول  رفتاری کھ پرستو در روزھا و ماه. کردند چند قدم روی زمین تف می

ھای بیشتر  یامک و آبجی شنید کھ این از ویژگیبعدھا از س. از آن متنفر بود
نوع لباس پوشیدن و آویزان . کنند ی شھر زندگی می جوانانی است کھ در حاشیھ

واقع تالشی برای  کردن زینت آالت جدا از تقلید از ھنرمندان رپ آمریکایی، در
اند ولی بدالئل  ھا اینجا متولد شده بیشتر آن. جلب توجھ و کسب ھویت است

ھا نھ تعلق  این جوان. اند جایگاھی در جامعھ پیدا کنند لف ھنوز نتوانستھمخت
ی میزبان دارند و نھ دلبستگی چندانی بھ تبار خود و کشور  خاطری بھ جامعھ

ھا تقلیدی  کار آن. ج نھ آنجا و نھ این. پارادوکسی از گذشتھ و حال اند اشان  والدین
ھا  ی پول برای آن تھیھ. آمریکایی استھای تلویزیونی  معنا از برنامھ کور و بی
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جدا از پدر و مادر، کار خالف یکی از منابع اصلی درآمد اشان . آسان است
جامعھ و مسئولین شھر این مردم را فراموش و بھ حال . ھا نیست گناه آن. است

شان بیکارند و زبان سوئدی را ھم درست و  والدین بیشتر. اند خود رھا کرده
گیرند و پل ارتباطی  ھا خود در خانھ تصمیم می این جوان. اند تھحسابی یاد نگرف
شانس داشتھ باشند . شوند ھا خودشان بزرگ می این بیچاره. اند خانواده با جامعھ

ھای  برای گروه  کنند، در غیر این صورت بھترین طعمھ دبیرستان را تمام می
پذیرد و بدون اینکھ  شھرداری گوتنبرگ ھر سال تعدادی پناھنده می. بزھکار اند

ھا داشتھ باشند، ھمھ را یک راست بھ مناطق مھاجر نشین  ای برای آن برنامھ
 . اش بھتر از این نیست نتیجھ. کند پرت می

دانشجویان . شدند نزدیک مرکز شھر گروھی دیگر سوار قطار شھری می
ھا  آن بیشتر. شدند ھمھ مرتب و با نزاکت سوار می. ھا؛ کارمندان ادارات دانشگاه

. شدند ای در دست داشتند و بالفاصلھ مشغول مطالعھ می کتاب و یا روزنامھ
اسپور شش . کرد ھا با گروه اول زمین تا آسمان فرق می طرز لباس پوشیدن آن

در آن وقت روز تک و . شد رسید، خلوت می بھ نزدیک محل کار پرستو کھ می
کرد، تعداد  دیرتر شروع میروزھایی کھ . رفتند توک مسافرینی بھ آن طرف می

پیرمردان و پیرزنانی کھ ھمھ شیک و آراستھ بودند،  . مسافران کمی بیشتر بود
ی ساکنین آن محلھ گویا از  بقیھ . رفتند گویا برای خرید می. شدند سوار می

 . کردند ی شخصی استفاده می ی نقلیھ وسیلھ
از صندوق روزنامھ ای  روزنامھ ،پرستو ھر روز قبل از سوار شدن بھ اسپور

ی جدید  کشت و ھم چند کلمھ کرد، ھم وقت می داشت و در راه مطالعھ می برمی
آن روز صبح طبق عادت در کنار پنجره نشستھ بود و . گرفت سوئدی یاد می

انداخت و چند  بھ ھر صفحھ نگاھی گذرا می. زد ی مترو را ورق می روزنامھ
اش روی یک آگھی متمرکز شد،  نگاه. خواند کلمھ از تیتر ھر خبر را می

کنجکاو شد و تالش کرد کھ آن را با دقت بیشتری . ای انستیتوی آموزش حرفھ



 638 

. پانزده دسامبر. نام را با حروف درشت نوشتھ بودند آخرین تاریخ ثبت. بخواند
ھای تحصیلی را بھ ردیف نوشتھ  ی سمت چپ صفحھ لیست رشتھ در گوشھ

. شھر گوتنبرگ در روزنامھ درج شده بود آگھی بھ سفارش بخش آموزش. بودند
چھارصد واحد . خورد بھ درد او نمی. ی ساختمان انداخت نگاھی بھ رشتھ
ً سھ سال طول خواھد کشید. دبیرستانی بود اش  اقتصاد اھل. با خود فکر کرد حتما

بھیاری، دویست واحد . ھا درمان و مراقبت بود آخرین آن. رسانھ، نھ. نبود
ً باید با آبجی در . تونھ چیز خوبی باشھ این می: ''فکر کرد کمی. دبیرستانی حتما

. روزنامھ را از ھمان صفحھ تا کرد و در کیف گذاشت''. این مورد صحبت کنم
ھروقت الزم داشتند . استخدام رسمی نبود. ی سالمندان موقت بود کارش در خانھ
خواست او را  میاش  دل. رئیس از کار او راضی بود. زدند او را صدا می

دانست کھ داشتن  خوب می. ای نداشت استخدام کند، ولی پرستو آموزش حرفھ
بدون داشتن کار ثابت . کار ثابت در سوئد از ضروریات زندگی است

ی دست اول  خانھ. داد بانک وام نمی. ریزی کند توانست برای آینده برنامھ نمی
تر از ھمھ بھ  داشت و مھمای ن مرخصی درست ساالنھ. توانست اجاره کند نمی

 . ھای او بود ناصر وابستھ و مجبور بھ تن دادن بھ خواستھ
ً تقاضا می'' خوام  رم پیش شیرین ازش می می. زنم با آبجی حرف می. کنم حتما

 ''. بھ من کمک کنھ کھ وارد این رشتھ بشم
دوم اینکھ در . اول اینکھ مجانی بود. ی خوبی بود ی مترو روزنامھ روزنامھ

ھمھ چیز . در اتوبوس، ایستگاه قطار شھری، خالصھ ھمھ جا بود. دسترس بود
خبرھای آن یک . ناصر بھ او گفتھ بود کھ روزنامھ آشغالی است. ھم در آن بود
فرقی . او کھ مفسر سیاسی و اجتماعی نبود. برای او مھم نبود. روز کھنھ اند

ھای مواد غذایی  روشگاهاین کھ تبلیغات لباس؛ کفش، مسافرت و ف  ھم. کرد نمی
تازه خبرھای سوئد و کشورھای دیگر را . شد، کافی بود تر در آن پیدا می ارزان
. کرد کھ یک یا دو روز کھنھ باشند چھ فرق می. شد تا حدی در آن خواند ھم می
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عالی . ھا را نگاه کرد روزنامھ را بار دیگر بیرون آورد و تاریخ شروع کالس
ی آموزش را  ی دوره ی کار ھزینھ کرد و اداره کمک میاگر شیرین بھ او . بود

 . توانست بعد از برگشتن از آتن شروع کند شد، می متقبل می
 ''. ام عالیھ، تا اون موقع انگلیسی و علوم اجتماعی را ھم تموم کرده''

ھای ناصر سفارت یونان بھ پاسپورت ایرانی او بھ اعتبار ویزای  برخالف گفتھ
. تنھا شرط سفارت یونان گواھی اشتغال از طرف کارفرما بود .سوئد، ویزا داد

 : ای درنگ آن را نوشت و گفت رئیس پرستو بدون لحظھ
 ''. امیدوارم بتونی دخترتو ببینی و با خودت بیاری سوئد. موفق باشی''

وقتی پاکت را باز . اش را از طریق پست دریافت کرد یک ھفتھ بعد پاسپورت
. کشید ھا بود کھ انتظار آن لحظھ را می مدت. اش گرفت گریھکرد و ویزا را دید، 

ً می از دیدن من خوشحال می. ''ی دخترش ویزا یعنی دیدن دوباره خواد  شھ؟ اصال
 '' گھ؟ منو ببینھ؟ آنتی چی می

باید بھ محض . داد باید ھرچھ زودتر بھ آبجی اطالع می. کلی کار داشت
ی بلیط و رزرو ھتل کار ناصر  تھیھ. کرد رسیدن بھ خانھ ناصر را ھم مطلع می

ً مخالفت خواھد کرد. خواست پیش آنتی باشد اش نمی دل. بود . ناصر حتما
. اش ھجوم آورد ھا بیگانھ بود بھ ذھن ھای جدیدی کھ تا آن روز با آن پرسش

اش؛ دخترش،  فکر دیدن عزیزترین کس. افکاری کھ از جنس دیگری بود
محل  ی خروس بی ر فکر دختر بود کھ سر و کلھد. گذاشت اش نمی ای آرام لحظھ

اش ِکز کرده کمین کرده بود،  فکر علی کھ تا آن روز در ُکنج ذھن. ھم پیدا شد
 . بناگاه و سر زده حضور خود را اعالم کرد

ً دوست نداره . خواد من اونو ببینم اش نمی با علی چھ کنم؟ ناصر دل'' ظاھرا
گھ؟  دونھ؟ شاید راست می کسی چھ می .کسی را مالقات کنم کھ منو کتک زده

 ''. کنھ؟ خودشو مالک من دونھ ترسھ و حسودی می شاید ھم می
خودش چطور؟ آیا بعد از چند سال توان روبرو شدن با علی را داشت؟ آیا 
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ی مصائبی کھ بھ  آمادگی آن را داشت کھ بدون طپش قلب با آن مرد؛ علیرغم ھمھ
 ''. الزم نیست علی را ببینم''او تحمیل کرده بود، روبرو شود؟ 

. کرد کھ خود را متقاعد کند کھ سفر او تنھا برای دیدن دخترش است می سعی 
 !ایکاش چنین بود

ناصر بعد از کلی من و من کردن اول قبول کرد ولی در آخرین لحظھ تنھایی 
ھا را در تعطیالت  ترسد آن اش این بود کھ می بھانھ. دخترھا را بمیان کشید

پرستو ''. اند ممکن است کار دست خودشان بدھند جوان. ''تنھا بگذارد کریسمس
ھاست کھ  ناصر خبر نداشت کھ کار از کار گذشتھ و مدت. خندید در دل بھ او می

. اش را انتخاب کرده اش و مرد زندگی حداقل اللھ کار دست خودش داده و راه
ی یک  دنیای ناصر بھ اندازهدنیایی کھ با . کنند ھا در دنیایی دیگر زندگی می آن

راه شیره مالیدن سر او را بلد . نسل و نیم قرن صنعت و تکنولوژی فاصلھ دارد
. شب بعد بار دیگر موضوع بلیط و رزرو کردن ھتل را با او مطرح کرد. بودند

. خواست کھ آن فرصت را از دست بدھد پرستو نمی. ناصر بار دیگر بھانھ آورد
از تنھا رفتن . شده بود ناصر را با خود بھ آتن ببرد خواست بھر قیمتی کھ می
. دانست اش را نمی ترسید؟ خودش ھم علت ترس از کی و از چھ می. ترسید می

 : فکری کرد و پرسید
 '' ھا را جایی بردی؟ تا حاال این بچھ''

 : اش کرد و بعد سرش را پایین انداخت و با صدایی آرام گفت ناصر نگاه
 ''. فتیم دانمارکیک بار با زری ر''

 : پرستو مکثی کرد و گفت
ی پدر مادرھا با بچھ  تو تعطیالت کریسمس ھمھ. اش باشھ شاید حاال وقت''

ھا رو با خودمون نبریم یونان؟ کجا  چرا ما این. رن و یا تایلند ھاشون یا اسکی می
گردن مدرسھ،  تازه وقتی بعد از تعطیالت برمی. شن بھتر از یونان؟ خوشحال می

 ''. ھاشون تعریف کنن ای دارن کھ برای ھمکالس رف تازهح
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سکوت او . پرستو آن حالت روحی ناصر را از حفظ بود. ناصر ساکت شد
. اش در پی یافتن راه گریزی است معنایش آن بود کھ جوابی ندارد و در ذھن

توانست  حرف کس دیگری را براحتی نمی. مشکل اساسی آن مرد ھمین بود
و یاد گرفتھ بود کھ بھترین تاکتیک در برخورد با او این بود کھ پرست. قبول کند

کرد کھ اراده و  ناصر ھم اینکھ احساس می. حرف خود را در دھان او بگذارد
 . کرد، حتی اگر بھ ضررش بود رود؛ قبول می حرف اوست کھ پیش می

ناصر مگھ ھمین چند روز پیش خودت نگفتی کھ این دخترا تو این چند سال ''
 ''. ی خودت، وقت باشھ لی سختی کشیدن؟ شاید حاال طبق گفتھخی

ی مناسب کھ فکرش را بزبان بیاورد، پیدا  دنبال جملھ. ناصر کمی فکر کرد
. اش چیز دیگری بود مشکل. دنبال راه گریز نبود .گیر افتاده بود. کرد نمی

 : باالخره لب باز کرد و گفت
مشکل یکی . کنی نیست کھ تو فکر میآخھ، آخھ یونان رفتن کھ بھ این راحتی ''

 ''. دوتا نیست
از موقعی کھ ھر دو کار . ی ناصر خالی است دانست کھ کیسھ پرستو می

از چند ماه پیش ھم اللھ و . داد ھا نمی ای بھ آن کردند، سوسیال کمک ھزینھ می
گرفتند و خرج لباس و وسایل  ی اوالد اشان را خودشان می الدن کمک ھزینھ

اش را  آمد ناصر آنقدر نبود کھ بتواند خانواده در. کردند شان می  تفریحآرایش و 
دانست،  آور خانھ می ناصر کھ خود را مسئول و نان. بھ سفر یونان ببرد

اش ھم  دل. ھا زیاد خوب نیست خواست بھ پرستو بگوید کھ وضع مالی آن نمی
 . ھای او بکند خواست کھ پرستو درآمدش را خرج سفر بچھ نمی
 '' مدرسھ ھم کھ تعطیلھ؟ دیگھ مشکل چیھ؟. مشکل چیھ، پاسپورت کھ دارن''

آن زن زیرک ھنوز یک سال از حضورش در . ناصر بھ من و من افتاد
ای  چاره. ی زیر و بم زندگی او چنگ انداختھ بود ی او نگذشتھ بود، بھ ھمھ خانھ

 . داد زد و پیشنھادی می باید حرفی می. نداشت
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شھ؟ با این  تل و ھواپیما و خرج آتن برای چھار نفر چقدر میدونی پول ھ می''
 '' اش بربیایم؟ تونیم از پس آمد کم ما، مگھ می در

ی خانھ ھمراه  ھایی را کھ از پدر و مادرش و کرایھ پول. پرستو پول داشت
. انداز آبجی بودند ھای در حساب پس ی پول ھمھ. خود آورده بھ آبجی داده بود

اندازی کھ داشت، آتن کھ  با پس. وضع مالی او خوب بود. ناصر خبر نداشت
حضور اللھ و الدن در آتن برای . ھا را ببرد توانست آن ھیج، تا استرالیا ھم می
 : رو کرد بھ ناصر و گفت. او نوعی دلگرمی بود

باالخره یھ روز باید . انداز کردم تو این مدتی کھ کار کردم، کمی پول پس''
تو این مدت تو خرج . نگران پول نباش. بھتر از اللھ و الدنکی . اشون کنم خرج

 ''. منو کشیدی، حاال نوبت منھ
ناصر نگاھی از . ی آخر را برای خلع سالح کردن ناصر گفت جملھ

 : سرقدردانی و تشکر بھ او کرد و گفت
. رم دنبال بلیت و ھتل ھمین امروز می. ریم شھ، خوب می کنی می اگھ فکر می''

 ''. شن خوشحال می. بذار من بھشون بگم. شن نھ میدخترا دیو
ھا فاصلھ  بین طرز فکر او و ناصر فرسنگ. پرستو در دل بھ ناصر خندید

  . بود
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 سفر آبجی بھ آتن

ی اول  ھا بھ آتن خوشحال شد، ولی در ھمان لحظھ آبجی از شنیدن خبر سفر آن
با علی و دخترک  اش رسید کھ باید جریان سفر خود بھ یونان و دیدارش بھ ذھن

اش را قبل از سفر  برای این منظور ناصر و خانواده. را برای پرستو تعریف کند
مھمانی شام، گپ زدن ناصر و سیامک و بازی . ھا بھ شام دعوت کرد آن

توانست با پرستو خلوت کند و  دخترھا با یکدیگر بھترین فرصتی بود کھ می
  .جریان سفرش بھ آتن را برای او تعریف کند

آبجی یک سال و چند ماه قبل از اینکھ پرستو بھ سوئد بیاید و درست چند ماه 
قبل از اینکھ ناصر را بھ پرستو معرفی کند، شماره تلفن علی را از عزیزجون 

گرفتھ بود و بعد از چند تماس تلفنی باالخره دل بھ دریا زده و بلیطی تھیھ کرده و 
 . برای دیدن علی و دخترک بھ آتن رفتھ بود

واقع  در. آبجی در شب مھمانی شام ھمھ چیز را برای پرستو تعریف نکرد
. دانست کھ چھ جھنم عاطفی در انتظار اوست خوب می. نتوانست تعریف کند

آنچھ در آن سفر کوتاه بر او گذشتھ بود، چون تیری زھرآلود بر قلب اش نشستھ 
اثر آن زخم را بر گذشت،  بود و تا آن روز کھ دو سال و اندی از آن زمان می

آیا پرستو تحمل روبرو شدن با آن واقعیت تلخ را . کرد روان خود حس می
توانست آن ھمھ تحقیر روانی و درد پایان آرزوھایش را  داشت؟ آیا پرستو می

ی واقعیت دردآوری را کھ در  توانست ھمھ آیا می. تحمل کند؟ مطمئن نبود
او تعریف کند و بگوید کھ قضاوت  ھا روبرو شده بود برای سفرش بھ آتن با آن

. ھا دنیای خود را دارند گذشت است؟ بچھ اش سخت و بی دخترک او، جگر گوشھ
ھای اجتماعی پدر و مادر برای  ھای فعالیت شناسند و نھ انگیزه نھ سیاست را می

ھر دو را، . خواھند ھا پدر و مادر را می آن. ھا قابل درک و اھمیت دارد آن
ھا را  حمایت و عشق و َمحبت آن. اند ھا را بوجود آورده کسانی را کھ آن

توانست برای پرستو تعریف کند کھ علی،  چطور می. خواھند، نھ چیز دیگری می
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علی محبوب او را کھ ھنوز عاشق اوست، را در وضعیت اسفناک و قابل 
ھای بجا مانده  ترحمی در کنار ساحل پیدا کرده بود کھ کارش جمع کردن اشغال

توانست بھ پرستو بگوید  ھا بود؟ چطور می خوشگذرانی و استراحت توریستاز 
کرد بھ سر و  کھ علی او سھ روز وقت الزم داشت کھ در ھتلی کھ او زندگی می

وضع خود برسد، کمی از خماری درآید و شکل و شمایل خود را بھ صورتی در 
چطور آورد کھ حداقل بتواند خواھرش را بھ دیدن دخترش ببرد؟ آبجی 

توانست برای پرستو تعریف کند کھ علی ھنوز چون خود او، عاشق پرستو  می
توانست با کمی گذشت بیشتر او را از این  کند کھ پرستو می است و فکر می

 . زند را نجات دھد منجالبی کھ نھ تنھا او بلکھ دخترش در آن دست و پا می
آبجی . قعی برگردانددیدار آبجی با دخترک شوکی بود کھ او را بھ زندگی وا

اش را نفرین کرد و تصمیم گرفت زندگی را از  در آن دیدار بود کھ گذشتھ
گرایی او و برادرش و  در آن دیدار بود کھ فھمید آرمان. روبرو و در لحظھ ببیند

ی افرادی چون او کاله گشادی بود کھ با دست خود و میل و رغبت برسر  ھمھ
. ھا روبرو شود خواست با آن نمی. از خود راند ھا را دختر آن. خود نھاده بودند

بھ علی در حضور او گفت کھ او و اعتیاد لعنتی . پرخاش کرد و بد و بیراه گفت
ای کھ تنھا از سر ترحم و انسانیت  اش باعث شد کھ بی پدر و مادر در خانواده

دخترک طعم تلخ بزرگ شدن در  .اند، بزرگ شود سرپرستی او را قبول کرده
ی و تنھایی را بھ پدرش یاد آوری کرد و گفت کھ روزھایی کھ از ورزش بی کس
شد، تنھا کسی بود کھ  گشت و یا مسابقھ داشت و یا کالس زودتر تمام می برمی

ھا منتظر پدر و مادرشان  ی بچھ گشت در حالی کھ ھمھ باید تنھا بھ خانھ برمی
. توانست بیاید و نمی آنتی پیر شده بود و شوھرش ھم کھ اغلب اداره بود. بودند

دخترک در حضود آبجی از . کسی را نداشت کھ او را درمسابقات تشویق کند
 : علی سئوال کرده بود

ات اینقدر برایت  ی سیاسی دونی پدر و مادر نداشتن یعنی چی؟ آیا عقیده می''
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ی سیاست بودی  مھم بود کھ ما را فدای آن کنی؟ تو کھ آن ھمھ عاشق و شیفتھ
 '' دار شدی؟ ج کردی؟ و اگر ازدواج کردی، چرا بچھچرا ازدوا

توانست برای پرستو تعریف کند کھ علی محبوب او در آن روز  آبجی نمی
از بازگو کردن . شکست، اشک ریخت و معذرت خواست. یکبار دیگر خم شد

ھراس داشت کھ برای پرستو . ھای دخترک برای پرستو واھمھ داشت حرف
حاال برای چی آنجا رفتھ؟ بود کھ  او بھ علی گفتھبگوید کھ دخترش در حضور 

اش بگیرد؟ دخترک  انتظار دارد کھ از او استقبال کند و او را ببخشد و در آغوش
شناسد  تواند کسانی را کھ نمی و نمی. شناسد ھا را نمی بھ پدرش گفتھ کھ او آن

. استدھنده  ای منفی و آزار ی دخترک از پدر و مادرش خاطره  خاطره. ببخشد
شود فقط محرومیت،  تصویری کھنھ، کھ ھر وقت در جلو چشمانش ظاھر می

ی  خواست کھ آن خاطره او نمی. آورد غریبی و تنھایی و رنج را بیاد او می
کرد  گویا در ظاھر چنین وانمود می. اش پُر رنگ کند دردناک را دو باره در ذھن

اش بھ آنتی و شوھرش  قتنھا از َمحبت و عش. خواھد آن را فراموش کند کھ می
اند کھ زبان فارسی  کھ او را بزرگ کرده بودند و حتی او را بھ مدرسھ فرستاده

ھا معنای  آن. ھا پدر و مادر او ھستند یاد بگیرد حرف زده بود و گفتھ بود کھ آن
دخترک در حالیکھ . اند ورزیدن را بھ او آموختھ مھر پدری و مادری و عشق

ھا نبودند من باید در  زده بود با فریاد گفتھ بود اگر ایناش حلقھ  اشک در چشمان
 . دانست پدر و مادرش را غریبھ می. شدم خانھ بزرگ می یتیم
اون روزھایی کھ بھ شما احتیاج داشتم، شما سرگرم کارھای . دیگھ دیره''

تونم  حاال ھم کھ بزرگ شدم می. تا اآلن بدون شما زندگی کردم. خودتون بودید
تو . بھتره برگردین و بھ فکر ھمون چیزھایی باشین کھ تا حاال بودین. ادامھ بدم

 ''. ھای خودش برو دنبال سیاست، پرستو ھم بره دنبال خواستھ
بارھا آرزو کرد کھ ایکاش نرفتھ . ی خوشی از آن سفر نداشت آبجی خاطره

ی معصوم و پرسشگر دخترک و خم شدن  تا آن روز ھم، ھروقت کھ چھره. بود
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علی و . کرد گرفت و بغض می اش می آمد، دل ی برادرش بیادش می ھو گری
سیمایی کھ در قبل از فرارش از کشور در یاد و خاطرش بود، در آن روز 

علی کھ در آتن با او مالقات کرد، کسی نبود کھ اولین . شکست و فرو ریخت
آتن  در آن سفر چند روزه بھ. کتاب و روزنامھ ممنوعھ را بھ دست او داده بود

آنجا بود کھ تحولی را کھ از . اش بھ زندگی و سیاست دگرگون شد بود کھ نگاه
اش جوانھ زده بود و در  ھا پیش در زندگی و افکارش آرام و خارج از اراده مدت

اش بھ درخت تناوری تبدیل شده بود دید و لمس کرد و فھمید کھ ھمان نگاه  درون
. مرز ویرانی و نابودی قرار گیرد گرایی باعث شده بود کھ برادرش در و جزم

اش  اش بھ زندگی و سیاست تغییر کند و بھ بی توجھی ای شد کھ نگاه آن سفر شعلھ
چرا تا آن روز متوجھ نشده بود، و ھمھ . اش نفرین کند اش و اطرافیان بھ فرزندان

کش سیاست و ایدئولوژی گز کرده و بریده بود؟ شوک وارد شده  چیز را با خط
اش با رفقای  شدن با برادرش و دخترک موجب شد کھ رابطھ از روبرو

نھ سیاست بازی با معیار معیارش پس از آن سفر کوتاه . دیروزش تغییر کند
احترام بھ انسان، عشق ورزیدن . ایدئولوژی، بلکھ انسانی و روابط انسانی شد

ی تنگ سیاست و تعصبات ایدئولوژیکی مستقل از راه و روش  فارغ از روزنھ
. اش معیار قضاوت و رفتارش قرار گرفتند ھای سیاسی شکل تحقق آرمان و

 فھمید کھ آرزوھای انسانی. ھایش با جھان واقعی پیوند خورد جوھر آرمان
ای از  تنھا خالصھ. آبجی جرأت نکرد کھ ھمھ چیز را برای پرستو تعریف کند

نیز ھمان مختصر . اش با علی و دخترک را برای او گفت سفرش و مالقات
برد کھ سفر خوبی در انتظار  آن شب پرستو پی. برای گریاندن پرستو کفایت کرد

رود، بلکھ باید  فھمید کھ ھمراه شوھر و اللھ و الدن بھ ماه عسل نمی. او نیست
اش آماده  ھای شخصی خود را برای وداع با گذشتھ و بخش زیادی از دلبستگی

ً  نیروی اراده و خواست. کند آغشتھ بھ احساسات مادری بود، بھ  اش کھ حال عمیقا
چقدر شانس . زد کھ باید تالش کند و شانس اش را امتحان کند او نھیب می
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  داشت؟



 648 

 سفر

سفر بھ آتن برای اللھ و الدن دنیایی از تجربھ و دیدن چیزھای نو ھمراه 
اولین بار بود کھ با پدرشان و . گنجیدند در طول سفر در پوست خود نمی. داشت

ً دوستزنی کھ  اش داشتند، بھ سفر  حاال جای مادرشان را پُر کرده بود و شدیدا
ای بود کھ اللھ انتخاب  تیتر سفرنامھ'' کریسمس در آتن. ''رفتند خارج از سوئد می

ای کھ کلید را در قفل در آپارتمان چھار اتاقھ در ساختمان  از ھمان لحظھ. کرد
د چرخاند، شروع کرد و چون ی کورتھ داال شھر گوتنبرگ سوئ بلند در منطقھ

ھنرمندی چیره دست لحظھ بھ لحظھ را با دقت مینیاتوری یادداشت نمود کھ با 
ً آن را آرایش و پیرایش کرده در آن روح بدمد ختر جوان آن د. این فکر کھ بعدا

سوخت، ھمراه دو عاشق بھ سفر  ھای آتش عشقی پنھان می اش در شعلھ کھ قلب
عشق . اشتباه نکرده بود. پنداشت مادری را دو عاشق میاللھ پدر و نا. رفتھ بود

ھا  ولی او از عمق و سمت و سوی عشق آن. رفتار ھر دو را صیقل داده بود
آمد عشق او بھ  اللھ رفتار آرام و خودداری پدر را پی. اطالع چندانی نداشب

َمحبت پرستو بھ خودش و خواھرش را ھم در ارتباط با . دانست پرستو می
ھا را ثبت کند  ی لحظھ اللھ قصد داشت کھ ھمھ. پنداشت ی او بھ پدرشان می عالقھ

ولی ھمھ . اش بخواند و تعریف کند کھ در بازگشت برای دوستان، معلم و عشق
ی او در آینده بھ درد آبجی  گرچھ نوشتھ. چیز آنگونھ کھ انتظار داشت پیش نرفت

 . خورد
” توریست گاید”اھنمای سفر و یا از ھواپیما کھ پیاده شدند، پرستو کھ نقش ر

اش تغییر کرد و در فکر فرو  ھا در ھواپیما بھ او داده بودند، روحیھ لقبی کھ آن
از پدرش . اللھ چندبار تالش کرد کھ شاید علت آن را بفھمد، موفق نشد. رفت

کند ولی از چند و چون  شنیده بود کھ پرستو دختری دارد کھ در آتن زندگی می
تنھا روز آخر قبل از . اشان اطالع چندانی نداشت ھا و علت جدایی آنی  رابطھ

ای ُمشرف بھ دریا ایستاده بودند و غروب آفتاب  ترک آتن وقتی کھ در بلندای تپھ
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را در پھن دشت آب شاھد بودند، وقتی کھ پرستو در پشت سر او ایستاده بود و 
اش را مرطوب  عریانی  آرام او را در آغوش گرفتھ بود چند قطره اشک شانھ

خود او ھم گریست بدون آنکھ . ی پرستو شد رو برگرداند و متوجھ گریھ. کرد
پرستو در مقابل لغزش آرام قرص خورشید در سطح آب با . علت آن را بداند

اش  از غم. شنود، برای او حرف زد کرد تنھا خودش می صدایی آرام کھ فکر می
ی  اللھ در آنجا بھ راز تغییر روحیھ. تاش برای آن عاشق جوان گف ی دل و عقده

ی راه را برای دیدن دخترش آمده بود کھ  آن زن زیبا پی برد و فھمید کھ او ھمھ
اش کند بھ سوئد سفر کند و اگر دوست داشت، در کنارش  تا شاید بتواند قانع

ھایی بھ او گفتھ بود کھ  و حرف. دخترش او را از خود رانده بود. زندگی کند
دخترک مادر را . ھا را از زبان آبجی شنیده بود بل از سفر ھمان حرفپرستو ق

 : ی او طبق گفتھ. خواست نمی
خواستم تو سرگرم  آن موقع کھ تو را می. حاال دیگھ بھ مادر احتیاج ندارم''

تا حاال . ات نداشتم ات بودی و من جایی در زندگی تصفیھ حساب با شوھر سابق
 ''. ام برمیام م از پس زندگیگذشتھ از این بھ بعد ھم خود

شنید و فکر  ریخت، ولی اللھ می کرد و اشک می پرستو برای خود زمزمھ می
پرستو گفت کھ امیدش در آن سفر بھ . کند کرد کھ پرستو برای او درد دل می می

چند سال غم و ھجران را برای چنین دیداری تحمل کردم، ولی . یأس تبدیل شد
را ھمان روزی کھ او را در آتن تنھا گذاشتم برای  حاال متوجھ شدم کھ دخترم

کرد کھ  پرستو در میان ھق ھق گریھ از خود سئوال می. ھمیشھ از دست دادم
مگر مادرم ما را ترک . چطور ممکن است دختری مادرش را فراموش کند

توانم از  ای نمی بعد از بیست و چند سال ھنوز ھم عشق او را برای لحظھ. نکرد
ام کھ دخترم  گویی؟ مگر من کم رنج کشیده چرا بھ من دروغ می. ون کنمام بیر دل

 خواھد از من انتقام بگیرد و مرا تنبیھ کند؟ ام ھم می ی تن پاره
اش بھ خیابان ُزل  پرستو ندید و نتوانست ببیند کھ دخترش چگونھ از پنجره اتاق
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پایید و بعد  می اش ی اتاق ی چوبی پنجره زده بود و رفتن مادر را از پشت کرکره
او ھرگز نفھمید کھ دخترش از خشم و . ھایش را پاک کرد با دست اشک

عصبانیت رفتارش نسبت بھ مادر؛ و مادر نسبت بھ خودش، دو روز خود را در 
پرستو تنھا بخشی از رنج و . دید ایکاش می. اتاق زندانی کرد و اشک ریخت

آنتی بدون آنکھ . تی شنیده بودبخش دیگر آن را از زبان آن. ناامیدی خود را گفت
. نامی از او ببرد برای او تعریف کرده بود کھ وضع مرد سابق اش خوب نیست

از سر اجبار با یکی از . محل زندگی مناسبی ندارد. در شھر سرگردان است
ی  ھا را در خانھ اش کھ مھاجری از آفریقاست، ھمخانھ است و بیشتر شب دوستان
ی علی احساس خفگی  ھای آنتی در باره شنیدن حرفپرستو از . خوابد او می

بعد از . داد گویی کسی او را شکنجھ می. دو بار بھ دستشویی رفتھ بود. کرده بود
ھمان . ی آنتی احساس بیھودگی و یأس تمام وجودش را گرفتھ بود ترک خانھ

شب ناصر نیز کھ غرق در رؤیا و سفر ماه عسل خود بود، بھ پاس کمکی کھ بھ 
ناصر او را . رده بود، از او کام دل خواستھ بود کھ پرستو آمادگی نداشتاو ک

ً بھ زور مجبور کرده بود بعد از اینکھ ناصر کارش را انجام داده بود، . تقریبا
ور شده بود و با لگد او را از پایین انداختھ  پرستو چون پلنگی زخمی بھ او حملھ

. توانست بکند فکرش را ھم نمیالعملی کھ ناصر تا آن روز حتی  عکس. بود
ناصر آن شب بعد از چند ماه برای اولین بار خشمگین شد، ولی با دیدن چشمان 

ناصر آن شب را روی مبل بھ صبح . ی پرستو ترسید ی برافروختھ سیاه و چھره
حیوان مگھ فاحشھ کرایھ : ''صدای پرستو کھ با خشم بھ او گفتھ بود. رسانده بود

تا صبح در '' ھ ماشین سکس کھ خودتو با اون ارضاء کنیاتم ن کردی، من زن
آن . انتظار نداشت. توانست باور کند العمل پرستو را نمی عکس. اش پیچید گوش

ً پرستو  شب احساس کرد کھ از او سو استفاده شده و بھ این نتیجھ رسید کھ حتما
انست نتو. اند شوھر سابق اش را مالقات کرده و با ھم قول و قراری گذاشتھ

آرام با . تنھا دم دمای صبح بود کھ از فرط خشم و خستگی خوابش برد. بخوابد
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 : خود گفت
 ''. افتھ گذر پوست بھ دباغ خونھ می''

. بعد از آن اتفاق ناصر فھمید کھ پرستو دیگر برای او آن زن سابق نخواھد بود
اش  یدیدار با دخترش پیچ تندی در زندگ. پرستو عوض شد. اشتباه نکرده بود

. اش بود، کھ نتوانست بسالمت از آن بگذرد بود، و یا شاید تندترین پیچ در زندگی
ی او  ھای پرستو بھ علت تغییر روحیھ آن روز غروب اللھ بعد از شنیدن حرف

 . در آن چند روز پی برد
اش در آن چند روز اللھ و الدن و ناصر را بھ دیدن  پرستو علیرغم غم و غصھ

ی آنھا را ھمانگونھ  برد و تاریخچھ آتن، کھ کم ھم نبودند، می آثار باستانی شھر
ھای او  اللھ و الدن غرق گفتھ. داد کھ علی برای او تعریف کرده بود توضیح می

پرستو چون راھنمایی . کرد شدند و ناصر لبخند بھ لب او را تماشا می می
. ردک ھا تعریف می دست تاریخچھ و سرنوشت ھر بنایی را برای آن چیره

اش را خوب  خواست بھ استاد خود نشان دھد درس ماند کھ می دانشجویی را می
دید کھ او چگونھ  افسوس کھ استاد او حضور نداشت و نمی. یاد گرفتھ است

  . ھای او را با جان و دل گوش داده و آموختھ است  درس



 652 

 حرف آخر 

نشست و اللھ ناصر در کنار پنجره . پرواز بھ گوتنبرگ مثل پرواز رفت نبود
پرستو در ردیف دیگر نشست و در تمام مدت پرواز حتی . و الدن در کنار او

ی سرد و خشک  اللھ و الدن متوجھ رابطھ. یک کالم ھم با ناصر حرف نزد
دانستند کھ کمترین اظھار نظر و یا  می. ھا بودند و سعی کردند دخالت نکنند آن

 . ھا درپی داشتھ باشد ی را برای آنآمدھای سخت تواند پی العمل نسنجیده می عکس
پرستو پیش قدم نشد و نھ ناصر ھم رغبتی . چند روز اول در سکوت گذشت

پرستو در فکر دخترش و بر باد رفتن . ھر دو در فکر بودند. نشان داد
کارش . توانست تصمیم بگیرد ناصر ھم کماکان شوکھ بود و نمی. آرزوھایش بود

ھر دو گارد گرفتھ بودند و منتظر . گرم کرده بودزیاد بود و خود را با کار سر
حرکت . عصبانی بود. رفت پرستو با خود کلنجار می. حرکت طرف مقابل بودند

ناصر مرزی را شکستھ بود کھ . توانست فراموش کند آن شب ناصر را نمی
ُگردانا بھ او یاد داده بود کھ . ھای ُگردانا افتاد یاد گفتھ. ترمیم آن غیرممکن بود

تو سوئد زن : ''بقول ُگردانا. قوق زن در سوئد با کشورھای دیگر فرق داردح
اش بیفتد و   اش خواست بھ جان زمین کشاورزی مرد نیست کھ ھروقت دل

ی نھ را  مردی کھ معنی کلمھ. تو این مملکت نھ، یعنی نھ، تمام. اش بزند شخم
اش افتاده  تقام بجانعطش ان''. اش بدی کھ یادش بدن فھمد، باید تحویل قانون نمی
اش را خالی کند، و در آن شرایط ناصر  خواست خشم و دق دل اش می دل. بود

ولی . دو سھ روز اول با فکر انتقام از ناصر کلنجار رفت. ترین فرد بود مناسب
ای کھ بار دیگر عود کرده باشد، آرام آرام خشم او از  غم دیگری چون درد کھنھ

. فھماند کھ علت عصبانیت او تنھا ناصر نیست و میزد و بھ ا ناصر را کنار می
چند سال رنج و خفت و . محل بود مشکل او ناامید شدن از دخترش و ُخروس بی

ھا تحمل کرده بود ولی حاال متوجھ شده بود کھ انتظارش  غصھ را با امید دیدن آن
اش را برای ھمیشھ از دست  ی تن نھ تنھا علی، بلکھ دخترش، پاره. بیھوده بوده
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. ولی خودش ھم بی تقصیر نبود. کار ناصر نادرست و تحقیر کننده بود. داده بود
حتی . در مدت یک سالی کھ با او زندگی کرده بود، ھرگز بھ او نھ نگفتھ بود

بعالوه ناصر  .ھایی ھم کھ آمادگی نداشت با اصرار ناصر رضایت داده بود شب
کرد کھ پرستو  از وضع روحی او اطالع چندانی نداشت، بلکھ برعکس فکر می

. خودش ھم کالمی در مورد برخورد دخترش بھ او نگفتھ بود. خوشحال است
ولی . کرد و سعی داشت با این تصورات خود را قانع کند پرستو فکر می

شاید بھتر باشد با آبجی با خود فکر کرد کھ . کرد راھنمایی ُگردانا رھایش نمی
آبجی از . آبجی برخالف انتظارش حرف چندانی برای گفتن نداشت. حرف بزند

بعدازظھر روز جشن تصمیم گرفتھ بود کھ او را بھ حال خود رھا کند، گرچھ تا 
خواست او را بھ حال  می. آن روز آنچنان کھ باید بھ تصمیم خود عمل نکرده بود

ی ممنوعی بود کھ  اش بھ پرستو میوه عشق. رسیدت از خودش می. خود رھا کند
کرد کھ  آبجی تالش می. توانست زندگی چند نفر را بھ ھالکت بکشاند زھر آن می

ی سوزان عشق او را در  توانست از او فاصلھ بگیرد کھ شاید شعلھ تا آنجا کھ می
 توانست؟  مگر می. دل خاموش کند

مشکل اقامت دائم او . گرفت میزندگی شخصی او بود و باید خودش تصمیم 
ھای او زیاد  برخورد آبجی بھ گفتھ. از ده ژانویھ اقامت دائم داشت. حل شده بود

ھای پرستو در ترکیھ افتاد کھ گفتھ بود بعد از گرفتن اقامت  جدی نبود، یاد گفتھ
. توانست، قانع نشده بود نمی. گرفت پرستو باید خودش تصمیم می. دائم بای بای

ناصر تا آن روز . خواست از ناصر جدا شود نمی. ردن یعنی جدا شدنشکایت ک
حتی روزھایی کھ در آتن بودند و تا قبل از آن شب لعنتی، . بھ او بدی نکرده بود

ھدیھ برای . چند بار او را بھ رستوران برده بود. رفتارش خوب و با احترام بود
اشان در دنیای  مگرچھ در آن چند روز، شب و روز ھر کدا. او خریده بود
اش بود و  ناصر در فکر ماه عسل و لذت بردن از تولد دوباره. گذشت دیگری می

اللھ و . اش انگیز با عشق دوران جوانی پرستو دل نگران دخترش و وداع غم
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. پرستو تنھا شده بود. ھا را دوست داشت آن. الدن ھم نیز مزیت بر علت بودند
عد از برگشتن از آتن خود را درمانده و تنھا ب. گاه دیگری در زندگی نداشت تکیھ

خواست و یا در آن  نمی. کرد کرد خود را قانع می سعی می. کرد احساس می
نیاز بھ کسی . تواند آن دو را ھم از دست بدھد کرد کھ نمی شرایط احساس می

برای خو گرفتن بھ تنھایی بھ زمان بیشتری . داشت کھ در کنارش نفس بکشد
دو نوجوان بعد از بازگشت از آتن . اللھ و الدن دوستان او بودند. احتیاج داشت

وابستھ . خطر را احساس کرده و خود را بیشتر از پیش بھ او نزدیک کرده بودند
 . آرامش و امنیت خانھ را مرھون حضور او بودند. ی او بودند و دلبستھ

ر پرستو تصمیم گرفت با ناص. کس نبود وضعیت نھ جنگ و صلح بنفع ھیچ
ازظھر کھ در خانھ تنھا بودند و ناصر سرگرم تماشای  یک روز بعد. صحبت کند

. رفت و روی مبل نزدیک او نشست. تلویزیون بود، فرصت را مناسب دید
. اش تغییر کرد حالت چھره. خود را جمع کرد. اش کرد ناصر با ناباوری نگاه

می فکر کرد و پرستو ک. ماند کھ منتظر شنیدن خبر ناگواری است کسی را می
 : گفت
. اش رسیده کھ مثل دوتا آدم عاقل و فھمیده با ھم حرف بزنیم کنم وقت فکر می''

 ''. کنھ رو حل نمی ای قھر مسئلھ
 : ناصر سر بلند کرد و گفت

 '' راجع بھ چی؟ شاید در مورد توھینی کھ بھ من کردی؟''
ً تو باغ پرستو لبخند تلخی زد و با خود فکر کرد کھ این مردک مثل این کھ اصال

 : سری بھ عالمت تصدیق تکان داد و گفت. نیست
 ''. راجع بھ اون ھم حرف می زنیم''

پرستو ھمھ چیز را بی پرده و ھمانگونھ کھ از قبل فکر کرده بود، گفت و 
سربستھ بھ او حالی کرد کھ کاری کھ آن شب در آتن انجام داد، آگاھانھ و یا 

ً میناآگاھانھ فرقی با تجاوز نداشت تواند از او شکایت کند، ولی چون  ھ و قانونا
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خواھد با او زندگی کند و چون اللھ و الدن را دوست دارد از شکایت کردن  می
ً صرف نظر می  : در پایان ھم اضافھ کرده بود. کند فعال

 ''. بذار مثل دوتا آدم فھمیده با ھم زندگی کنیم و مرزھای خودمونو بشناسیم''
تازه فھمید کھ پرستو تنھا تشک . حرفی برای گفتن نداشت. ناصر ساکت ماند

داند و  کرد، می خواب او نیست، بلکھ خیلی بیشتر از آنچھ کھ او فکر می خوش
ی او زندگی  پرستو بھ ناصر یادآوری کرد کھ در طی مدتی کھ در خانھ. فھمد می

 کرده یک لحظھ ھم بھ احساسات و عواطف او توجھ نکرده و چون ماشین سکس
 : از او استفاده کرده و پا را فراتر گذاشت و اضافھ کرد

ناسالمتی تو آدم سیاسی . مال صد سال پیش بود. آور بود عمل تو شرم''
 ''. ھستی

. پرستو با این جمالت ناصر را کھ ادعای روشنفکری داشت، خلع سالح کرد
قصد جدا کرد پرستو از او سو استفاده کرده و حاال  ناصر کھ تا آن روز فکر می
تنھا حرفی کھ از . آمادگی پاسخ دادن نداشت. شدن دارد، در خود فرو رفت

البتھ فراموش نکرد کھ بھ پرستو یادآوری . اش بیرون آمد، اظھار تأسف بود دھان
مردک نفھم : ''پرستو با خود فکر کرد. العمل او ھم خوب نبوده کند کھ عکس

ً صلح بر''. انتظار داره ازش تشکر کنم پرستو از جا . قرار شده بودظاھرا
اش را با لحنی  رفت آخرین حرف کھ بھ سمت آشپزخانھ می برخاست و در حالی

 : کھ بیشتر دیکتھ کردن نظرش بود تا سئوال کردن بھ ناصر گفت
رو رعایت کنیم؟  پس موافقی کھ دیگھ با ھم قھر نباشیم و مرزھای ھمدیگھ''
 ''درست؟. طوری برای ھردومون بھتره این
تا آن روز کسی تا آن حد او را . ا رفتن پرستو، ناصر نفس راحتی کشیدب

پرستو با صدایی آرام و کلماتی شمرده و آمرانھ بھ او . تحقیر نکرده بود
ترس از شکایت . ای ھم نداشت قانع نشده بود، ولی چاره. اولتیماتوم داده بود

ً صرف''ی  جملھ. اش افتاده بود پرستو بھ جان . اش بود در گوش'' کنم نظر می فعال
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 : بعد از رفتن پرستو با خود فکر کرد
ً شکایت کنھ؟'' ً چی بود؟ ممکنھ بعدا  '' منظورش از فعال

ھای زیادی شنیده بود، گرچھ ھیچکدام را باور  از دوستان و رفقایش داستان
ھا  ھا بھ پلیس مراجعھ و از دست آن شنیده بود کھ ھمسر بعضی از آن. نداشت

صرف شکایت موجب شده کھ مدتی در بازداشت باشند کھ . اند شکایت کرده
. اند ھا ھم بھ زندان و پرداخت خسارت محکوم شده بعضی. پلیس بتواند تحقیق کند

ھا چی  افتاد، سرنوشت بچھ اگر بھ زندان می. ناصر تا ھمان حد راضی بود
ناصر علیرغم آگاھی بھ خطری کھ از بیخ ! شد؟ کارش چی؟ چھ افتضاحی می

اش گذشتھ بود، ولی باز حاضر نبود کھ حتی برای خود اعتراف کند کھ  گوش
در آن لحظھ از . حرکت بعدی را بھ آینده موکول کرد. کار اشتباھی کرده بود

 . خواھد با او زندگی کند، خشنود بود اینکھ پرستو گفتھ بود کھ می
گفت و  می نظرش را بی تعارف. از آن روز بھ بعد، پرستو اختیاردار خانھ شد

ی  ی یک سالھ با کمک شیرین برای دوره. اللھ و الدن ھم اغلب حامی او بودند
شور و شوق . شدند ھا از اواسط فوریھ شروع می کالس. بھیاری پذیرفتھ شد

ُگردانا او را تشویق و ترغیب کرد و بھ او فھماند کھ راه . گذشتھ را نداشت
داری و وابستگی بھ ناصر قانع باشد و  ھنشینی و خان یا باید بھ خانھ. دیگری ندارد

روزی . پرستو درس را انتخاب کرد. یا درس بخواند و روی پای خود بایستد
اش با ناصر بعد از دو ماه  رابطھ. اش پُر بود وقت. رفت چھار ساعت کالس می

ً کوتاه آمده بود و بھ این نتیجھ رسیده بود کھ . آرام آرام بھتر شد ناصر ظاھرا
. خواھد با او زندگی کند الف تصور او قصد فریب او را ندارد و میپرستو برخ

آرامش خانھ و امنیتی کھ . داد ی او تن نمی اگرچھ مانند قبل ھرشب بھ خواستھ
دخترھا . کردند، برایش اھمیت داشت اللھ و الدن از حضور پرستو احساس می

شاھد بود کھ ھر  بارھا. اشان گرم و صمیمی بود رابطھ. پرستو را پذیرفتھ بودند
. کرد اشان می پرستو از جان و دل کمک. بوسیدند کردند و می دو او را بغل می
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درس و . ھا بود راھنمای آن. ھا جای خالی دخترش را پُر کرده بود وجود آن
. خواند اللھ سال آخر دبیرستان بود و با جدیت درس می. اشان بھتر شده بود مشق

دوست پسر او کھ حاال . رستان را تمام کندمصمم بود کھ با نمرات خوب دبی
ی معماری پذیرفتھ  دانست، در رشتھ ی او می دیگر پرستو ھمھ چیز را در باره

بنظر او با آن . کرد شناسی آماده می ی جامعھ اللھ خود را برای رشتھ. شده بود
ای سھ شب  ھفتھ. توانست وارد بازار کار شود تر می ی تحصیلی راحت رشتھ

درآمدش . کرد و ھرماه ھم ھزار و صد کرون حق اوالد ظافتچی کار میبعنوان ن
ً مستقل بود و بھ خواھرش ھم کمک می بھ پرستو گفتھ . کرد خوب بود و تقریبا

قصد داشت با دوست . ھا جدا خواھد شد بود کھ چنانچھ وارد دانشگاه شود، از آن
اش کالمی بھ  در مورد تصمیم. تنھا نگرانی او پدرش بود. پسرش زندگی کند

پدر دوست پسرش، ھومن بھ او . ھا مسکن بود مانع و مشکل آن. ناصر نگفتھ بود
ی مسکن بھ او  قول داده بود کھ اگر سال اول را با موفقیت تمام کند، در تھیھ

وقت زیادی بھ . اش خوب بود دار بود و وضع مالی پدرش رستوران. کمک کند
 . پایان ترم نمانده بود

برخالف اللھ کھ سری پُرشور و نترس داشت، . دیگر داشتالدن یک سال 
. از بھترین شاگردان مدرسھ بود و قصد داشت پزشکی بخواند. دار بود آرام و تو

بارھا پرستو او را . داشت ای سر از کتاب برنمی خواند و لحظھ با جدیت درس می
سوز  ی دلھربار چون مادر. اش دیده بود کھ روی کتاب خواب رفتھ بود، در اتاق

ای خبر  ناصر از چنین رابطھ. اش کرده بود و روی تخت خوابانده بود بغل
. توانست بفھمد دید و نمی ی پرستو و آن دو نوجوان را نمی عمق رابطھ. نداشت

برای خرید لباس از او . ھا ھم مادر بود و ھم دوست و ھم راھنما پرستو برای آن
. رفتند با ھم کافھ و سینِما می. داشتندی پرستو را دوست  سلیقھ. گرفتند کمک می

ولی . اول یکی خرید. ھا کامپیوتر بخرد پرستو ناصر را مجبور کرد کھ برای آن
ی اھالی خانھ استفاده از اینترنت را یاد گرفتند، ناصر ناچار شد  بعد از اینکھ ھمھ
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ھا پیوست و یک  کھ یکی دیگر بخرد و طولی نکشید کھ پرستو ھم بھ جمع آن
 . ی جادویی برای خود خرید ھجعب

دانست در راھی قدم گذاشتھ  می. ترسید اش با اللھ و الدن می پرستو از رابطھ
آور  ای نچندان دور بسیار دشوار و شاید عذاب است کھ دل کندن از آن در آینده

خالء عاطفی ناشی از ناامید شدن از دخترش و علی را با َمحبت اللھ . خواھد بود
دانست کھ  خوب می. از فکر کردن بھ آینده ھراس داشت. ده بودو الدن پُر کر

ی تحصیل بھ شھر  شود و الدن ھم ممکن است برای ادامھ دیر یا زود اللھ جدا می
ھا در زیر یک  فکر اینکھ باید سال. ماند و ناصر او می. دیگری نقل مکان کند

اش تن دھد،  انپای ھای بی ھا و زورگویی سقف با ناصر زندگی کند و بھ خواستھ
ی  ھمزیی کھ با او رابطھ. اش بود ناصر مرد او نبود، ھمخانھ. داد آزارش می

ھر . برد از ھمخوابگی با او لذت نمی. طرفھ بود ای کھ یک رابطھ. جنسی داشت
اش رنگ  گذشت، اراده و رؤیای زندگی مسقل روز و ھر ھفتھ و ھر ماه کھ می

ھا را عامل زنجیر  حال آن رعیندخترھا را دوست داشت، ولی د. باخت می
ای بود کھ باید برای  گویا تحمل ناصر ھزینھ. دید اش در کنار ناصر می شدن

کرد،  سخت کار می. پرداخت سیراب شدن از عشق و َمحبت آن دو نوجوان می
رسیدگی بھ وضع مالی خانواده . رسید خواند و بھ کارھای خانھ ھم می درس می

ھای کرایھ خانھ و برق  ھا و فیش کتاب و پرداختن قبضحساب و . ی او بود بعھده
 . داد در آخر ھر ماه را انجام می

ی  طولی نکشید کھ اللھ ھم در رشتھ. در پایان ترم بھاره درس پرستو تمام شد
ھای سال اول را با  دوست پسر او ھومن ھم درس. شناسی پذیرفتھ شد جامعھ

گرفتھ بود کھ بعد از پایان تعطیالت  اللھ رفتنی بود و تصمیم. موفقیت تمام کرد
مطمئن بود کھ . ترسید پرستو می. اش را بھ پدر بگوید تابستان موضوع جدا شدن
بنظر او . نظر مثبتی در مورد ھمزی شدن نداشت. ناصر مخالفت خواھد کرد

. ھا بدھکار نبود اش بھ این پیشداوری اللھ گوش. بند و باری ھمزی شدن یعنی بی
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اش وفادار بود و مصرانھ در پی پیدا  پدر ھومن بقول. رفت یمصمم بود و م
دانست کھ ھومن دوست دختر  می. کردن آپارتمانی مناسب برای پسرش بود

. ھومن پسر بزرگ خانواده بود. دانست کھ دوست او اللھ است دارد، ولی نمی
پرستو . رفتند یک برادر و خواھری کوچکتر از خود داشت کھ دبیرستان می

 . ھمینطور ھم شد. سید کھ ناصر او را مسئول جدا شدن اللھ بداندتر می
اللھ یک روز تعطیل قبل از ترک خانھ و رفتن سرکار، بعد از اینکھ دوش 

ناصر و پرستو و الدن در حال خوردن . گرفت و لباس پوشید بھ آشپزخانھ رفت
صندلی صبحانھ بودند کھ اللھ بطرف یخچال رفت؛ لیوانی را از شیر پُر کرد، 

 :ای شیر رو کرد بھ پدر و گفت را جلو کشید و نشست و بعد از نوشیدن جرعھ
 ''. خوام از اینجا برم بابا خواستم بگم کھ، من تا یھ ماه دیگھ می''
 '' کجا بری؟''
 ''. خوام مستقل زندگی کنم می. خوام با کسی ھمخونھ بشم می''
 ''مگھ اینجا چھ شھ؟ با کی، کجا، از کی تا حاال بھ این فکر افتادی؟''

 :اللھ مکثی کرد و گفت
باید روپای . ولی من دیگھ بزرگ شدم. خیلی ھم خوبھ. اش نیست اینجا ھیچی''

 ''. خودم بایستم
 :ناصر نگاھی بھ پرستو، نگاھی بھ الدن کرد و بعد سرش را جلو آورد و گفت

خوای بری؟  میکجا . ات شده خوای بری دانشگاه، تازه ھیجده سال تو تازه می''
خوای زندگی کنی؟ دختر کی  خوای چطور بگذرونی؟ با کی می اتو می زندگی
 '' ھست؟

ی  شک نداشت کھ با جملھ. کرد ی دفاع می گویی خود را آماده. اللھ ساکت شد
حرکتی غیر . لیوان شیر را روی میز گذاشت. بعدی او ناصر فریاد خواھد کشید
. کرد ناصر ھرگز برای سیلی زدن خبر نمی .ارادی کھ از کودکی یاد گرفتھ بود

زد و بعد از وارد کردن ضربھ  خبر می اش سنگین بود و سریع و بی دست
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 : گفت می
 ''. فکر کن و حرف بزن احمق''

مخاطب تنھا . ای کھ اللھ تا قبل از آمدن پرستو بھ آن خانھ بارھا شنیده بود جملھ
بھ . ی لعنتی داشتند ز آن جملھی تلخی ا الدن، مادرش و خودش خاطره. او نبود

 : اش با پدر کمی بیشتر شود و آرام گفت پشتی صندلی تکیھ داد تا فاصلھ
 ''. اش دارم پسریھ کھ دوست. دختر نیست''

اش با نگاه پرستو تالقی کرد و  ناصر خیز برداشت، ولی در ھمان لحظھ نگاه
در حال افتادن  لیوان شیر کج شد و. با مشت محکم روی میز کوبید. عقب نشست

ناصر با صدایی کھ بیشتر نعره بود تا حرف زدن، . بود کھ پرستو آن را گرفت
 : گفت
 !'' کنی پتیاره غلط می. ام روشن چی، پسر؟ چشم''

اش استفاده کند،  تواند در حضور پرستو از دست ناصر کھ حس کرده بود نمی
 . کرد میاش را باز کرده بود و کلمات رکیکی نثار اللھ  چاک دھان

خوای با یھ  ات بودم، حاال تو روم بھم میگی می پدر سگ یھ عمر مواظب''
ات بوی شیر  دھن. مگھ من ُمردم. کنی پسر بری؟ مگھ شھر ِھرتِھ؟ غلط می

 ''. ده می
 : اش بیشتر شد و گفت اللھ کھ قِسر در رفتھ بود، جرأت

ً ھ. من دیگھ بچھ نیستم. بابا الزم نیست عصبانی بشی” شما . م بد نیستاصال
. شن ھا از پونزده سالگی از خونواده جدا می جا بچھ دونید کھ این خودتون بھتر می
. شناسیم رو می یک سالھ کھ ھمدیگھ. پدر و مادر خوبی داره. ھومن پسر خوبیھ

 ''. دانشکده معماری میره
. بارھا از شخصیت و سواد او تعریف کرده بود. شناخت ناصر ھومن را می

یکی از . در ایران فعال سیاسی بود. شناخت ھا پیش  می از سال پدرش را
خودش شانس آورده بود کھ توانستھ بود جان . برادران او را اعدام کرده بودند
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اش  گیری و بیشتر وقت بعد از مھاجرت بھ سوئد از سیاست کناره. سالم بدر برد
ر کمک کرده بارھا بھ ناص. کرد سخت کار می. اش کرده بود را صرف خانواده

از معدود دوستان قدیمی بود کھ بعد از مرگ ھمسرش او را تنھا نگذاشتھ . بود
مکانیزم دفاع از خود را در طی چند سال یاد گرفتھ بود و . اللھ زیرک بود. بود
دانست کھ  می. دانست از چھ کلماتی استفاده کند کھ از سیلی پدر در امان باشد می

اش  کلمات. ی او احترام زیادی قائل است خانواده شناسد و برای پدر ھومن را می
دانست  می. بھ پدر باج داد تا شاید از عصبانیت او بکاھد. را دقیق و شمرده گفت

معھذا با زیرکی . ھای ھم نسل او ندارد کھ ناصر شناخت چندانی از زندگی جوان
زود از کنند و  ھا چطور زندگی می داند کھ جوان بھ او گفت کھ خودش بھتر می

اش کنند و بشنود کھ او ھمھ چیز را  ناصر از اینکھ تعریف. شوند خانواده جدا می
نگاه ناصر بھ . تأیید شدن پاشنھ آشیل او بود. برد فھمد، لذت می داند و می می

 . طرف الدن چرخید
 ''دونستی؟ تو ھم می''

ُزل  ناصر بھ او. ھایش را جمع کرد و سر را بھ عالمت نھ تکان داد الدن لب
 : زد و گفت

 ''. ات، تو گفتی و من ھم باور کردم، تخم ِجن آره ارواح عمھ''
 '' تو چی؟''

پرستو کھ منتظر آن پرسش بود، بالفاصلھ پاسخ . سئوال آخر از پرستو بود
 : داد
بھ فرض ھم کھ من . شھ ای حل نمی با داد و فریاد ھیچ مسئلھ. ناصر آروم باش''
ھای امروزو  تونیم جلوی جوون من و تو میخب کھ چی؟ مگھ . دونستم می

. بگیریم؟ مگھ خود ماھا این کارھارو نکردیم؟ دوست داشتن کھ جرم نیست
 ''. طوری از کوره در بری ھست؟ تو یھ آدم روشنفکر ھستی، بعیده ازت این

ی خود مراجعھ کرد و ھر آنچھ را کھ در چنتھ داشت، از  پرستو بھ انبان تجربھ
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ھایی کھ در دوران انقالب از  ی تا مقابلھ با مادر و تکنیکروش بحث کردن عل
. رفقای علی یاد گرفتھ بود را بھ محک آزمایش گذاشت کھ ناصر را ُمجاب کند

طوری . گویی پرستو و دخترھا با ھم تبانی کرده بودند. ناصر بار دیگر بدام افتاد
دادند  ین نشان میب زدند کھ ضمن اینکھ او را آدمی فھمیده و روشن با او حرف می

ناصر بعد چند . دانستند ی او را مغایر با شأن و رفتار او می و ھر حرکت نسنجیده
 : تر شد و گفت اش آرام دقیقھ داد و فریاد باالخره نرم شد و لحن

 '' پدر و مادرش خبر دارن؟''
 :اللھ پاسخ داد

 ''. دیدن چندتا. پدر ھومن قراره یھ آپارتمان رھنی بخره. کنم آره فکر می''
باید با . کردم سر خودم اومد ھر چھ عیب دیگرون می. لعنت بھ تو دختر''

 ''. پدرش حرف بزنم
گویی قصد داشت با آن . آگین بھ پرستو کرد این جملھ را گفت و نگاھی خشم

. شود ی این دودھا از گور او بلند می زبانی بھ او بگوید کھ ھمھ نگاه با زبان بی
. ھمان روز فھمید کھ روزی باید تاوان آن را پس بدھد. فتپرستو پیام او را گر

 . دانست حال کی و چگونھ، نمی
ھای خود  ترم اول تازه تمام شده بود کھ وسایل و لباس. اللھ چند ماه بعد جدا شد

را در چند کارتن ریخت و با وانتی کھ ھومن از پدرش قرض گرفتھ بود، بھ 
شب دیر وقت بود کھ بھ خانھ . انھ نیامدناصر آن روز بعدازظھر خ. ی رفت خانھ

ی کارگران و کارمندان را بھ  ھا ھمھ اش این بود کھ کارفرمای آن بھانھ. برگشت
پرستو و اللھ و الدن ھم . دروغ گفتھ بود. مھمانی ساالنھ دعوت کرده است

ی شرکت ھر سال در اواخر بھار  مھمانی ساالنھ. گوید دانستند کھ دروغ می می
 : روز قبل ده ھزار کرون بھ پرستو داده بود و با عصبانیت گفتھ بودچند . بود
 ''. ھمراش برو و ھرچی خواست براش بخر''

ھومن و اللھ و الدن و پرستو ھمراه مادر و برادر و خواھرش با اتومبیل 
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ھای شھر را زیر پا گذاشتھ بودند کھ ھرچھ  ی فروشگاه استیشن پدر ھومن ھمھ
آن روز پرستو پنج ھزار کرون از . خواست بخرنداشان  آن زوج جوان دل

احساس مادری را . وقت بھ ناصر نگفت ھیچ. ی خود را ھزینھ کرد اندوختھ
الدن متوجھ شد و بھ اللھ . خرید اش وسایل خانھ می داشت کھ برای دختر جوان

 . گفت
یک ھفتھ بعد . اش تمام شد یک ماه بعد از اینکھ اللھ از خانھ رفت پرستو درس

روی او گذاشت و قول داد کھ در ظرف  اش جدول کاری تمام وقتی را پیش ئیسر
. پرستو خیلی خوشحال شده بود. دو سھ ماه او را بصورت رسمی استخدام کند

چند . کار تمام وقت و استخدام رسمی برای او جواز آزادی و استقالل کامل بود
انھ را ترک کرد و برای او ھم خ. ی پزشکی پذیرفتھ شد ماه بعد ھم الدن در رشتھ

پرستو ماند و . ی تحصیل بھ یکی از شھرھای مرکزی سوئد نقل مکان کرد ادامھ
رفتن دخترھا تأثیر خوبی . کرد اش احساس می خطر را در بیخ گوش. ناصر

تا زمانی کھ اللھ و الدن در . کرد خود را تنھا احساس می. روی ناصر نداشت
حال او مانده بود و . کرد رئیس خانواده احساس میخانھ بودند، خود را فرمانده و 

 . راند پرستویی کھ دیگر چون گذشتھ نبود و او را از خود می. پرستو
گیری  از ماه پنجم بھانھ. ناصر بیش از چھار ماه نتوانست خود را کنترل کند

از ھرکار او ایراد . زد داد و غُر می ترین مسایل گیر می بھ جزیی. شروع شد
ای دو  مدتی بود کھ پرستو ھفتھ. کرد نامرتب بودن خانھ را بھانھ می. گرفت می

ی کارت را  ھزینھ. رفت روز برای تمرین و ورزش بھ سالنی در مرکز شھر می
کرد کھ پرستو برای  ناصر راضی نبود و فکر می. پرداخت کارفرما می

چندبار پرستو . رود چرانی و دیدن تن و بدن سخت مردان جوان بھ آنجا می چشم
باالخره پرستو با . کرد کند، ناصر قبول نمی برای او توضیح داد کھ اشتباه می

ای برای او خرید و از او خواست کھ ھمراه او برای  پول خود کارت ماھانھ
ای انداخت  ناصر دو روز رفت و بعد کارت را در گوشھ. ورزش بھ سالن برود
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 . و دیگر حرفی نزد
ً ھر رو رضایت . زدند زدند و با او حرف می ز زنگ میاللھ و الدن تقریبا

ھای او را دلیل اصلی تنھا  پرستو و راھنمایی. ی ناصر بھ کینھ تبدیل شد گذشتھ
. کشید اش می آورد بھ رخ دانست و ھروقت فرصتی بدست می شدن خود می

اش را  باالخره پرستو یک روز با عصبانیت بھ او گفت کھ او نھ تنھا زن
 . اش ھم عاجز است از فھم و درک دنیای دختران شناسد، بلکھ نمی

آتش زیر خاکستر . العمل پرستو در آتن را فراموش نکرده بود ناصر عکس
امنیت و آرامش گذشتھ کھ با . پرستو ھم تنھا شده بود. بود و منتظر فرصت بود

ناصر ھم صحبت خوبی . کرد از بین رفتھ بود حضور اللھ و الدن معنا پیدا می
حرفی . دید الوحده بود و او را نادان و کم سواد می ھر موردی متکلم در. نبود

ی چندانی از موسیقی داشت و نھ   نھ عالقھ و سررشتھ. برای گفتن با او نداشت
کرد، بعد از یک ربع  ھر موضوعی را کھ با او مطرح می. اھل ھنر و فیلم بود

ھای  ه و داشتن دیدگاسوادی  سخنرانی بی سر و تھ و از موضع قدرت او را بھ کم
چند ماه زندان او بھ چماقی سنگین تبدیل شده بود کھ گاه و . کرد عامیانھ متھم می

دانش سیاسی پرستو زیاد نبود، . شد وقت بر فرق او وارد می گاه و وقت و بی بی
ولی زندگی بھ او آموختھ بود کھ مسائل و وقایع جاری زندگی را آنگونھ کھ 

برعکس ناصر معتقد بھ تئوری توطئھ بود و ھر حادثھ . کندھستند ببیند و تفسیر 
داستان . دانست ھای ویژه و نامرئی می قدرت ی دادی را حاصل توطئھ و رخ

اش را ھزار و یک بار برای او تعریف کرده بود کھ  زندان رفتن و شکنجھ شدن
ود پرستو کھ خودش نیز کم حوصلھ شده ب. بھ او ثابت کند کم تجربھ و نادان است

و با رفتن اللھ و الدن خالء ناشی از دوری از دخترش بار دیگر، و این بار با 
دانست کھ  ناصر نمی. خندید در دل بھ او می. گیرش شده بود شدتی بیشتر گریبان

ی  ای کھ جامعھ ملتھب بود و خانھ پرستو در دورانی کھ در ایران بود، در دوره
ھای طوفانی  د، در ھمان روزھا و ماهھا بھ پاتوق رفقای علی تبدیل شده بو آن
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. اش پُر بود داد، بارھا شنیده بود و گوش ھایی را کھ ناصر بھ او تحویل می بحث
دانست کھ پرستو رنج و محنت و ویرانی کاخ آرزوھایش را محصول  ناصر نمی
دانست کھ پرستو از اظھار  ناصر نمی. دانست ی نگاه و سیاست می ھمان شیوه

. خوشی ندارد، بلکھ متنفر است یلسوفانھ و افالطونی نھ تنھا دلنظرھای کشدار ف
ھا از آن  خواست زندگی آرام زمینی با عشق بود، کھ ناصر فرسنگ آنچھ او می

 . فاصلھ داشت
کمک کردن بھ سالمندان؛ اگرچھ مشت و لگد و توھین . کار ثابت داشت

ھایی کھ  انسانحس مفید بودن و پرستاری از . چاشنی آن بود، را دوست داشت
ای کرده بودند کھ حال  ھا نیروی جوانی خود را صرف ساختن جامعھ سال

. با مادرش تماس داشت. کرد پناھگاه ھزاران انسان مانند او بود، ارضایش می
مادر خود را . کرد زد و با او کمی درد دل می شد زنگ می اش کھ تنگ می دل

کرد برای  مده بود و تالش میبرادرش ھرمز بھ دیدنش آ. بازنشستھ کرده بود
ترسید و قبول  مادر می. مادر ویزا بگیرد کھ او را ھمراه خود بھ آمریکا ببرد

با آرزو و . دانست اش را نمی کس علت ترس جز خودش ھیچ. کرد نمی
گاھی سری بھ فروشگاه ھای لباس . اش را حفظ کرده بود خواھرانش نیز رابطھ

خرید و  اش لباس و وسایل آرایش می ران ناتنیزد و برای آرزو و خواھ زنانھ می
 . شدند خوشحال می. فرستاد می

کرد، در  صدا می'' پرشتو''اش کھ او را  اواخر بھار بود کھ روزی رئیس
 : راھرو بخش از او پرسید

 '' پرشتو، بھ تابلو اعالنات نگاه کردی؟''
 ''نھ، چطور مگھ؟''
خوای تابستون  اگھ می. یھ لیست اونجا ھست برای مرخصی تابستون''

 ''. مرخصی بگیری باید از اآلن تقاضا کنی
از روزی کھ فھمیده بود دختر پرستو در آتن . رئیس پرستو زن مھربانی بود
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ھای مناسب بھ او یادآوری کند کھ  کرد در موقعیت کند، سعی می زندگی می
ی  نھخا. اش خواست بھ دیدن دخترش برود تواند مرخصی بگیرد کھ اگر دل می

بیشتر پرستاران و . شد سالمندان ھر سال تابستان با مشکل پرسنل روبرو می
. گرفتند کردند، ماه ژوئن و ژوئیھ مرخصی می بھیارانی کھ در آنجا کار می

در این دو ماه پرسنلی کھ . ھا تعطیل بودند ژوئن و ژوئیھ دو ماھی بود کھ مدرسھ
شدند و خانھ  یشان مریض میھا گرفتند و یا بچھ بچھ داشتند یا مرخصی می

ی تابستانی داشتند و تابستان را در آنجا سپری  بعالوه بیشترشان کلبھ. ماندند می
ھا قبل بلیط برای سفر بھ یکی از  آن تعداد ھم کھ جایی نداشتند از ماه. کردند می

تنھا پرستو و دو دختر دیگر کھ یکی . کردند کشورھای جنوب اروپا رزرو می
دو ھمکار . ھای تابستانی نبودند یگری آفریقایی بود، اھل مسافرتاھل شیلی و د

. کردند کاری می کردند و اغلب روزھا نیز اضافھ او تمام تابستان را کار می
توانستند بیشتر کار کنند و پولی برای  ھا فصلی بود کھ می تابستان برای آن

اولین سالی بود  .پرستو تا آن روز بھ فکر مرخصی نبود. انداز کنند زمستان پس
چھار ھفتھ مرخصی استحقاقی . کرد کھ بعنوان بھیار رسمی در آسایشگاه کار می

ی روز را در حالی کھ کار  بقیھ. پرسش رئیس او را بھ فکر فرو برد. داشت
کرد و با کمک دو دختر دیگر تن سنگین و سخت زنان و مردان سالمند را از  می

کرد، بھ تابستان  اشان را عوض می وشکتختی بھ تخت دیگر جابجا و لباس و پ
فکر دخترش و ساحل شنی و آفتاب گرم آتن . و چھار ھفتھ مرخصی فکر کرد

اندازش بود کھ نھ  آنقدر پول در حساب پس. پول داشت. کرد ای رھایش نمی لحظھ
صحبت؟  ولی با کدام ھم. توانست برود تنھا بھ آتن، حتی بھ سفر دور دنیا ھم می

چون گذشتھ او را از خود خواھد راند؟ ناصر چی؟ حاضر است  آیا باز دخترک
  . ھمراه او باشد؟ اگر مخالفت کرد چی؟ تصمیم گرفت با دخترک صحبت کند
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 فکر کن و حرف بزن احمق

ناصر تازه از کار برگشتھ بود و با دلخوری در حال درست کردن غذا بود کھ 
 .رفتلباس عوض کرد و بھ آشپزخانھ  . پرستو بخانھ رسید

 '' زود اومدی؟''
 ''. کار زیاد نبود جیم شدم''
 '' کنی؟ چی درست می''
چیزی برای خوردن گیر . قربونش برم اینجا کھ مسجده. ھیچی نیمرو''
 ''. یاد نمی

ھایی را کھ بھم زده بود، در ماھیتابھ  مرغ ناصر جملھ را گفت و ظرف تخم
پرستو در کنارش ایستاد . ندریخت و با قاشق آن را بھم زد کھ با گوجھ مخلوط ک

 : و گفت
 '' خوری؟ ساالد می. زنم برو کنار من بھم می''
 ''. الزم نیست''

یخچال را باز کرد و . ی بحث نداشت، پاسخی نداد پرستو کھ حال و حوصلھ
را  شام- ناھار. مواد الزم را برای درست کردن ساالد بیرون آورد و مشغول شد

اللھ و الدن خانھ را ترک کرده بودند، سھ  از زمانی کھ. در سکوت خوردند
ً  - صبحانھ و ناھار. ھا بھ دو وعده تقلیل یافتھ بود وعده غذای آن شام کھ معموال

ناصر انتظار داشت کھ پرستو چون . بین ساعت شش و ھفت بعدازظھر بود
رفت و اھمیتی بھ  پرستو زیر بار نمی. گذشتھ، ھر روز برای او آشپزی کند

کرد کھ  غذا زیاد درست می. خورد خودش غذای چندانی نمی. داد خواست او نمی
خورد و ھمین  ناصر غذای روز قبل را نمی. بتوانند دو تا سھ وعده بخورند

ی  ساعت ھفت بود کھ تلفن را برداشت و شماره. موضوع باعث دلخوری او بود
 آنتی گوشی را برداشت و طبق عادت شروع بھ گزارش دادن بھ. آتن را گرفت

از ھمھ چیز از دخترک از شوھرش کھ . ده دقیقھ بدون وقفھ گفت. پرستو کرد
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اش سرگرم بازی شطرنج و  بازنشستھ شده بود و از صبح تا شب با دوستان
ھا از علی و خالصھ ھوای آتن گفت و  از ھمسایھ. نرد است، حرف زد تختھ

ً بھ فکرش ھم نرسیده  باالخره حرفی را بزبان آورد کھ پرستو تا آن روز اصال
ی  شد و قرار بود برای تابستان بھ جزیره دخترک آن سال وارد دبیرستان می. بود

ضمن صحبت از پرستو دعوت کرد کھ  . پیش دو خواھرش برود) ۴٧(ِکرتا 
او و شوھرش . تواند بھ آتن سفر کند خواھد برای تابستان می اش می چنانچھ دل
تواند با  فھمید کھ دخترک خانھ نیست و نمیبعد از نیم ساعت باالخره . تنھا بودند

خواست تقاضای  می. اش را گرفتھ بود تصمیم. گوشی را گذاشت. او صحبت کند
این بار مشکل ویزا . مرخصی کند و قبل از رفتن دخترش بھ ِکرتا او را ببیند

. ی گذرنامھ مراجعھ کند شھروند سوئد بود و تنھا کافی بود کھ بھ اداره. نداشت
 . مشکل ناصر بود. ت سوئدی او بعد از یک ھفتھ آماده بودپاسپور

. آید اش ھم این بود کھ چرا دخترش بھ سوئد نمی استدالل. ناصر مخالفت کرد
. بحث باال گرفت. از طرفی او برای ماه ژوئیھ تقاضای مرخصی کرده بود

ھ پرستو کوتاه نیامد و خیلی صریح بھ او گفت کھ اواخر ماه مھ و اوائل ژوئن ب
. خواھد کار کند ی تابستان را ھم می آتن خواھد رفت کھ دخترش را ببیند و بقیھ

اش بافتھ بود، نثار او  ناصر عصبانی شد و ھر آنچھ کھ در طی آن مدت در ذھن
اش  خواھد سراغ علی، شوھر ُمفنگی و عالف پرستو را متھم کرد کھ می. کرد

. را ُمفلنگی و عالف بنامدتحمل نداشت کسی علی . پرستو طاقت نیاورد. برود
 : اش گرد شد و با خشم رو بھ ناصر کرد و گفت چشمان

شناسی و  اجازه نداری بھ کسی کھ ندیدی و نمی. ات باش مواظب حرف دھن''
 ''. تازه پدر دختر منھ، توھین کنی

آیند نبود، چون  شاید گفتن این جمالت و دفاع از علی برای ناصر زیاد خوش
 : ی شد و گفتناصر بیشتر عصبان

 '' ات براش تنگ شده؟ کنی، دل ات؟ چرا دخترتو سپر می چرا نمیگی عزیز دل''
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. ی او زد ناصر آن روز غروب در اوج عصبانیت اولین سیلی را بھ گونھ
اش بھ طرف  پرستو ھم کوتاه نیامد و کنترل تلویزیون را برداشت و با تمام توان

روی تخت دراز . را از پشت قفل کرداو پرتاب کرد و بھ اتاق خواب رفت و در 
آن . خودش ھم نفھمید کھ چرا از علی دفاع کرد. کشید و در سکوت گریست
فکر کن و : ''ی معروف ناصر را از زبان او شنید روز برای اولین بار جملھ

ای بود کھ  ھا بعد پرستو از سیامک شنید کھ آن جملھ مدت''. حرف بزن احمق
 . گفتھ است در زندان قبل از شکنجھ بھ زندانی میگران معروف  یکی از شکنجھ

بعد از آن روز غروب ھرگز او را بھ . اشان بود سیلی ناصر جواز دفن رابطھ
ناصر چندبار معذرت خواست؛ التماس کرد، خواھش کرد، . اتاق خواب راه نداد

بقول خودش علت . ھا را تجربھ کرده بود پرستو این حرف. تھدید کرد فایده نکرد
رد انگشتان ناصر . فردای آن روز سرکار نرفت. ھا فشار زیرشکم است التماس

اش  بعد از یک روز غیبت سرکار کھ برگشت، رئیس. اش مانده بود روی گونھ
اش  ساعت بعد او را بھ اتاق  نیم. اش را پرسید در راھرو او را متوقف کرد و حال

 : او ُزل زد و گفتروی صندلی روبروی او نشست، راست در چشمان . خواست
 ''. مریض نبودی، کتک خوردی. الزم نیست دروغ بگی''

. ای بود زن با تجربھ. رئیس قبول نکرد. پرستو سر تکان داد و انکار کرد
ھا کار با زنان بھ او آموختھ  سال. خورد پرستو اولین کارمند او نبود کھ کتک می

را در روحیات و رفتار بود کھ تأثیر تحقیر و کتک خوردن قبل از ھرچیز خود 
دانست کھ شاید توانستھ بود با کمی آرایش اثر  پرستو نمی. دھد شخص نشان می

فیزیکی سیلی ناصر را پنھان کند، ولی رفتارش را نتوانستھ بود از چشم تیزبین 
ای نداشت باید بھ حرف  رئیس چاره. سوز مخفی کند آن زن با تجربھ و دل
ری از دست او ساختھ نبود، گرچھ مطمئن بود کار بیشت. داد کارمندش گوش می

پرستو چندبار دیگر طعم تلخ . طور ھم شد ھمین. بار نخواھد بود بار، آخرین اولین
تکنیک . ناصر در آن کار تجربھ داشت. و دردآور مشت و لگد ناصر را چشید
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کرد،  انداخت؛ در حمام را قفل می او را در حمام گیر می. خاص خود را داشت
ھا نرسد  کرد کھ صدای فریاد پرستو بھ گوش ھمسایھ شیر آب را باز میدوش و 

 . زد و بعد کتک می
شاید تحقیر و کتک نیروی . فھمید چرا خودش ھم نمی. پرستو ناتوان شده بود

از رفتن بھ . داد کھ کمتر کتک بخورد بھ او تن می. اش را ُخرد کرده بود اراده
در . ترسید ی کھ ناصر ھم خانھ نبود، میحتی وقت. دستشویی و حمام واھمھ داشت

قاطع   چھ چیز در درون او بود کھ در تصمیم. کرد بست و قفل می حمام را می
بود، ولی در عمل کردن متزلزل؟ مگر تصمیم نداشت مستقل زندگی کند؟ چرا 

ترسید؟  ترسید؟ از چھ می ھشدارھای اللھ را جدی نگرفتھ بود؟ علت چھ بود؟ می
ان؟ مگر ُگردانا ھمھ چیز را بھ او نگفتھ بود؟ چرا از بکار از قضاوت دیگر
ھای او عاجز شده بود؟ شاید وقت بیشتری الزم داشت کھ خلق و  گرفتن راھنمایی

 کرد؟  آیا شنیدن کافی نبود، باید آن را تجربھ می. خوی و فرھنگ آن را یاد بگیرد
اش فھمیده  یسھمان روز اولی کھ ناصر اولین سیلی را بھ صورت او زد، رئ

ً ھر روز حال او را می. رفتار او را زیر نظر داشت. بود پرستو از . پرسید تقریبا
کرد و  رئیس حس می. شد گیرتر می ھر روز افسرده تر و گوشھ. کرد او فرار می

ً جوانی بود، بسختی چھل سال داشت. دید می ی یک مدیر  ولی تجربھ. زن تقریبا
بیشتر بھیاران و . کرد را با درایت مدیریت میآسایشگاه . شصت سالھ را داشت

پرستاران و دیگر کارمندان تحت مسئولیت او زن بودند و بارھا مشکالت 
با زیردستان خود دوست بود و از وضعیت . مشابھی را تجربھ کرده بود

تاریخ تولد ھمھ را در تقویم خود یادداشت کرده . ھا آگاه بود خانوادگی اکثر آن
ھا دستھ گل و شیرینی  روز تولد ھریک از آن. انداخت ا از قلم نمیکس ر ھیچ. بود

ھمان روز . انکار پرستو او را فریب نداد. داد و یا یک بطری شراب ھدیھ می
اول از طنین صدای پرستو در گوشی تلفن متوجھ شده بود کھ پرستو مریض 

ابتدا  .خانھ ماندن او، اعالم زنگ خطر بود و حدس زد کھ بیمار نیست. نیست
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ولی روز بعد وقتی کھ او را دید . فکر کرد کھ اتفاقی برای دختر او افتاده است
ھای بعد پرستو، چون  رفتار روزھا و ھفتھ. یقین پیدا کرد کھ کتک خورده است

اش چون اسب  زنی کھ با زیبایی خیره کننده. زد بلندگویی راز او را جار می
ر راھرو آسایشگاه خرامان گام اش د خوش قامت عربی با یال بلند و سیاه

پراکند، بھ  داشت و شادی و شعف و شور زندگی را بھ اطراف می برمی
موجودی افسرده و غمگین تبدیل شده بود کھ بیشتر ساعات روز را در خود 

. سوزی و یا اجبار غنوده بود و دریغ از لبخند و یا نیشخندی، حتی از سر دل
اش چندبار  دانست کھ رئیس پرستو نمی. دادشد آن زن کارکشتھ را فریب  مگر می

مردان دنیا . ی او بود، صحبت کرده ھا بعھده با مردان سالمندی کھ مسئولیت آن
اشان درک  اشان کھ خطوط چھره ھا را نھ از زبان ای کھ احساس انسان دیده
ً وابستھ) ۴٨(اندرش . کنند می ھای پرستو بود و  ی محبت پیرمردی کھ شدیدا

بدترین بدشانسی من در زندگی این بود کھ در جوانی با تو : ''و گفتھ بودبارھا بھ ا
اتفاق . بھ رئیس پرستو گفتھ بود کھ حال روحی پرستو خوب نیست'' آشنا نشدم

رئیس سرتکان داده . بدی برای او افتاده، شاید احتیاج دارد کھ با کسی حرف بزند
 : ای، گفتھ بود نظر اضافھ گونھ اظھار ھا بدون ھیچ ی سوئدی بود و مانند ھمھ

 ''. شھ شھ، بھتر می درست می''
رئیس در دل حرف او را تأیید کرده بود و منتظر فرصت بود کھ در موقعیتی 

حال پرستو روز بھ روز بدتر . مناسب دست بکار شده و بھ پرستو کمک کند
روز پوشک یکی از سالمندان را سھ . چندبار در تقسیم دارو اشتباه کرد. شد می

. کرد ای از او نمی ترین گلھ دید و کوچک رئیس ھمھ چیز را می. عوض نکرد
بھ جای آن بھ . ولی چنین اتفاقی نیفتاد. منتظر بود کھ پرستو خود لب باز کند

اش پناه  ھای خوانندگان محبوب دوران نوجوانی دادن بھ موسیقی و ترانھ گوش
 . برد

. خبر بود ھا بود کھ از او بی مدت. روزی ُگردانا بھ محل کار او زنگ زد
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رئیس از سر کنجکاوی و  .با رئیس او حرف زده بود. پرستو آن روز تعطیل بود
ُگردانا کنجکاو شده . ھا پرسیده بود سوزی کمی راجع بھ پرستو و دوستی آن دل
خواست بیشتر صبر  رئیس کھ نگران بود، فرصت را از دست نداد، نمی. بود

تجربھ بھ او آموختھ بود کھ بیشتر زنان مھاجر بدلیل  .ترسید دیر شود کند، می
العمل  ھای غلط فرھنگی کمتر و یا دیرتر نسبت بھ خشونت خانگی عکس آموزه

رئیس آن روز سربستھ . تعداد زیادی از کارکنان او مھاجر بودند. دھند نشان می
جملھ ھمین یک . کند پرستو در خانھ مشکل دارد بھ ُگردانا گفتھ بود کھ فکر می

. روز بعد ُگردانا دوباره تلفن زد و با پرستو حرف زد. برای ُگردانا کافی بود
ساعت دو کھ وقت ناھار پرستو بود، ُگردانا در جلوی در ورودی آسایشگاه 

منتظر نماند کھ او لب باز . با دیدن پرستو او را بغل کرد و بوسید. منتظر او بود
 : پرسیدپرده از او  مقدمھ و ُرک و بی بی. کند
 '' خوری؟ چند وقتھ ُکتک می''

گریھ کرد و روی نیمکتی کھ . پرستو نھ توان انکار داشت و نھ شھامت اقرار
. ُگردانا از دنیا و فرھنگ دیگری بود. در کنار در ورودی آسایشگاه بود، نشست

بھ آنچھ کھ . بین حرف و عمل او فرقی نبود. ای بود در چنین مواقعی گرگ درنده
ای تربیت شده بود  در خانواده. اھل تئوری ھم نبود. کرد رد، عمل میک فکر می

ھای آزاداندیشی او  کھ حقوق او را از کودکی بھ او آموختھ بودند و گوستاو جوانھ
اش را از کیف  تلفن ھمراه. را با فھم و دانش خود آبیاری و بارور کرده بود

. العمل او نشد جھ عکسپرستو اول متو. ی پلیس را گرفت بیرون آورد و شماره
خورده  خواھد با بخش مربوط بھ زنان کتک بمحض اینکھ شنید کھ ُگردانا می

 : صحبت کند، از جا برخاست و تلفن را از دست او قاپید
 '' کنی؟ چیکار می''
 ''. باید شکایت کنی. تو حرف نزن''
 ''. خوام شکایت کنم من نمی. صبر کن''
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 ''. ھاشو ھم روغن بمال باشی؟ برو خایھخوای زن حرمسرا  چرا؟ می''
ھروقت ناراحت . ُگردانا عادت داشت. اش گرفت پرستو از پاسخ گردانا خنده

یک بار کھ با چند . کرد زد ادب و نزاکت را فراموش می بود و جدی حرف می
زد،  اشان سرگرم بحث جدی بود و از حقوق زنان حرف می نفر از دوستان

ی مردان  فکر بخش زیادی از فرھنگ مردانھ ضمن بھ مسخره گرفتن طرز
المثلی استفاده کرده بود کھ باعث شده بود فضای  یوگسالوی سابق از ضرب

 : بقول ُگردانا. متشنج و جدی بحث عوض شود و ھمھ بخندند
خواھی  گویند، اگر می المثلی دارند کھ می مردھا در یوگسالوی سابق ضرب''

براه باشد، باید یھ دست بزن و یھ آلت تناسلی ات آرام باشد و ھمھ چیز رو خانھ
 ''. بزرگ و شق و رق داشتھ باشی

ی روزمره،  ُگردانا ضمن معذرت خواھی توضیح داده بود کھ در محاوره
استفاده از کلمات رکیک در یوگسالوی بسیار معمول است و در حالیکھ انگشت 

 : داد، اضافھ کرده بود وسط اش را بھ ھوا حوالھ می
 ''. کشیم ھاشونو می خایھ. ر خوبھ کھ اینجا از این خبرا نیستچقد''

 . پرستو بھ التماس افتاد
 ''. باھات حرف دارم. کنم قطع کن خواھش می''
دونی مردی کھ  چھ حرفی داری؟ چرا تا امروز صبر کردی احمق؟ مگھ نمی''

 '' زنھ؟ یھ بار زد، صد بار دیگھ ھم می
ً ھم چشیده است تلخ و درد دانست کھ پرستو طعم ُگردانا نمی . آور کتک را قبال

 . دانست کھ علی بارھا او را کتک زده نمی
 : پرستو تلفن را قطع کرد و گفت

خوام پدرشون  نمی. نھ بخاطر اون، بھ خاطر دختراست. خوام شکایت کنم نمی''
اونا بجز پدرشون کس . اللھ و الدن را مثل دخترم دوست دارم. بیفتھ زندون

 ''. ندارنای  دیگھ
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 : ُگردانا با عصبانیت فریاد کشید و گفت
کنی اونا کم کتک خوردن؟ کسی کھ تورو  فکر می. تر از تو آدم ندیدم احمق''

بیا بریم . برو تو لباس عوض کن. بزنھ، بدون بچھ ھاشو صدبار بیشتر از تو زده
 ''. ی من تو جمع کن بریم خونھ ب خونھ اسبا

رئیس پرستو پشت . دست برای کسی سالم فرستادُگردانا این را گفت و با 
چند لحظھ بعد در جلو در ورودی . پنجره بود و تمام جریان زیر نظر داشت

 : جلو آمد و سالم کرد و گفت. ظاھر شد
 ''. تو باید ُگردانا باشی''

 : ُگردانا خودش را معرفی کرد و گفت
 ''. حدس شما درستھ. نی م میاد خونھ. پرستو احتیاج داره چند روز خونھ باشھ''

 : داد پاسخ داد کھ سر تکان می رئیس در حالی
'' ً ً، حتما  ''. حتما

اش گذاشت و با دست  جلو رفت پرستو را بغل کرد سر پرستو را روی شانھ
 : اش ضربھ زد و گفت آرام بھ پشت شانھ

 ''. برو لباس عوض کن و برو. شھ دختر بیچاره، ھمھ چی درست می''
. تی کھ ناصر از کار برگشت، ُکمد لباس پرستو خالی بودآن روز غروب وق

پرستو با اصرار و کمک ُگردانا ھرآنچھ را کھ . اثری از پرستو در آن خانھ نبود
. بھ او تعلق داشت در چمدان و چند کارتن مقوایی ریختھ بود و با خود برده بود

ا کرده و رفتھ ناصر گشتی در آپارتمان چھار اتاقھ کھ حال بجز او ھمھ آن را رھ
مشتی روی میز آشپزخانھ کوبید، بطری ودکایی را کھ تا نیمھ پُر بود . بودند، زد

از کمد بیرون آورد و لیوانی برای خود ریخت، بھ اتاق نشیمن برگشت و 
ً : ''ی پرستو افتاد کھ گفتھ بود بھ یاد گفتھ. نگران بود. تلویزیون را روشن کرد فعال

از اول . پری دونستم یھ روز می می. کنھ؟ پتیاره ت میحاال شکای. کنم شکایت نمی
 ''. ھم معلوم بود
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باید از فردا فکر آپارتمان . اش برای او زیاد بود آپارتمان بزرگ و کرایھ
پرستو رفتھ بود و مطمئن بود کھ اللھ و الدن ھم دیگر بھ . کرد تری می کوچک

 . آن خانھ برنخواھند گشت
گوشی تلفن را برداشت و شماره . دیوانھ شدروزی کھ آبجی خبردار شد، 

اش آمد  ھرآنچھ در دل داشت و ھر آنچھ بھ زبان. گفت و گفت. ناصر را گرفت
تنھا حرفی کھ زد این بود . ناصر حرف زیادی برای گفتن نداشت. نثار او کرد

 : کھ
رفتار او . مجبورم کرد. من کھ اھل کتک زدن نیستم. تقصیر خودش بود''

. لیاقت نداشت. خواست براش کردم ھرکاری کھ می. کالت شدباعث این مش
 ''. اش نبود ای حالی زبون دیگھ. خواست خودش اینو می

آبجی جوش آورده بود و ناصر را تھدید کرد کھ ھمان روز بھ پلیس شکایت 
 . پرستو قصد شکایت نداشت. کرد کاری کھ نباید می. خواھد کرد

ھا شرکت کرده بود،  کھ در عروسی آن ھا بعد آبجی روانپزشک ناصر را مدت
تازه آن روز متوجھ شد کھ ناصر از ناھنجاری روانی و یا . در سمیناری دید

ای کھ در اصطالح روانپزشکی بھ آن اختالل و گسیختگی در ھویت  عارضھ
گونھ بیماران دارای حداقل دو و یا چند شخصیت و  این. برد گویند رنج می می

چنین بیمارانی با ھویت و شخصیت اول خود . ندھویت مجزا و جداگانھ ا
شخصیت دوم خود ھیچ   ای تعریف شده و شناختھ شده دارند، ولی با رابطھ
اولی . دو شخصیت خوب و بد. کنند ای نداشتھ آن را انکار و تقبیح می رابطھ

روانپزشِک ناصر . شخصیت اوست و مورد پسند است و دومی بیگانھ و ناپسند
. یکی عصبی و دیگری تجربیات منفی در زندگی شخصی. برددو علت را نام 

ی روانپزشِک ناصر چنین بیمارانی افرادی باھوش اند و توانایی  بعقیده
افراد دو . ای در گمراه کردن خانواده و فرزندان و حتی پلیس دارند العاده فوق

ً متفاوت و مغایر با یکد توانند در موارد مختلف کنش شخصیتی می یگر ھای کامال
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تواند در دفاع از شخصیت اول  ھا گاھی می شخصیت دوم آن. از خود بروز دھند
ً نفی و تقبیح می  اعمالی انجام دھد کھ شخصیت اول آن  . کند را کامال

ی او  پرستو سھ ماه در خانھ. ُگردانا چون خواھری دلسوز از او پذیرایی کرد
خودش و یا . گذاشت تنھا نمیای او را  ُگردانا لحظھ. یک ھفتھ سرکار نرفت. ماند

ُگردانا گرچھ دانش چندانی از . اش بودند ماندند و مراقب دخترش خانھ می
ھم خودش و . تجربھ نبود درمانی نداشت، ولی چندان ھم بی روانپزشکی و روان

. ی سختی از ناھنجاری روانی را از سرگذرانده بودند ھم گوستاو ھر کدام دوره
مرگ پدر و مادر و برادرش بھ مراتب بدتر از وضع روحی خودش بعد از 

. در آن روزھای سیاه و سخت گوستاو با حوصلھ از او مراقبت کرد. پرستو بود
در . گوستاو نیز دوران سخت بیماری روانی و افسردگی را از سرگذرانده بود

ھای روانپزشک را گوش داده و عمل کرده  آن دوره نیز ُگردانا با دقت راھنمایی
ا این امید کھ بتواند شوھرش، گوستاوش را بار دیگر بھ زندگی امیدوار بود، ب

اش  کرد کھ نامالیمات زندگی چنان بھ روان حاال او از دوستی مراقبت می. کند
زنی کھ . فشار آورده بود کھ در چند قدمی پرتگاه ناامیدی و یأس قرار گرفتھ بود

آن زن کھ حال در زیر  در روزھای اول کالس درس زبان سوئدی دیده بود، با
آن زن خندان و . کرد کرد از زمین تا آسمان فرق می یک سقف با او زندگی می

گیر  اش بھ زنی غمگین و گوشھ سرشار از شور زندگی با لبخند ملیح و دلنشین
ی ھیچ  داد و رغبت و حوصلھ تبدیل شده بود کھ بھ سختی پاسخ ھر سئوالی را می

ای و گوش دادن بھ  می او نشستن در گوشھبھترین سرگر. کاری را نداشت
ُگردانا بیم آن داشت کھ آن . خواند ھای عاشقانھ می صدای زنی بود کھ گویا ترانھ

. کرد ای او را رھا نمی لحظھ. زن ھم سرنوشت تلخی چون گوستاو داشتھ باشد
گرفت، سعی داشت نزدیک دِر حمام باشد کھ صدای  حتی وقتی کھ دوش می

اش  دل. اش مطمئن شود و بدن او را بشنود و از زنده بودنلغزش آب بر تن 
. خواست بھ او پیشنھاد کند کھ بھ روانپزشک مراجعھ کند داد و نمی رضا نمی
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تصمیم  . ی گوستاو تأثیر چندان مطلوبی بر روح و روان او نگذاشتھ بود تجربھ
بود، او اگر گوستاو توانستھ . داشت خودش با َمحبت و پرستاری بھ او کمک کند

یک ھفتھ بعد پرستو بھ سرکار خود . زیاد اشتباه نکرده بود. توانست ھم می
ی دوم بود کھ ھمراه او بھ مالقات یک وکیل دادگستری  برگشت و اواسط ھفتھ

سھ روز بعد کھ آبجی از ماجرا با خبر شد، . رفت و پرستو تقاضای طالق کرد
و را ھمراه خود بھ آبجی اصرار داشت کھ پرست. سراسیمھ رفت سراغ او

اش  دل. پرستو ساکت ماند و دخالتی نکرد. ُگردانا مخالفت کرد. اشان ببرد خانھ
از آن روز بھ بعد آبجی . ی آبجی برگردد خواست سرشکستھ و خوار بھ خانھ نمی

ً ھر روز بعد از کار بھ دیدن وضع روحی پرستو ھر روز . رفت اش می تقریبا
ی  تجربھ. ھای ُگردانا تأثیر مثبتی بر او داشت ھا و محبت زمزمھ. شد بھتر می

ریختن  آمد تحقیر شدن و فرو ُگردانا پی. ُگردانا در تیمارداری بیشتر از آبجی بود
. فھمید کاخ آرزوھا، از دست دادن عزیزان و معنای کتک خوردن را خوب می

مان مال شده است و تنھا در اش لگد دانست کھ پرستو اعتماد بنفس و اراده او می
یک ماه بعد . اش درست بود تشخیص. ی او و احیای آن است او تقویت روحیھ

ی طالق را  ناصر بدون کمترین اعتراضی و یا شاید با رضایت کامل برگھ
ھر دو . اللھ و الدن چندبار بھ دیدن او رفتند. امضا کرد و ھمھ چیز تمام شد

اللھ پرستو را بغل . کردند احساس گناه می. شرمسار از او عذر خواھی کردند
 : کرد و درحالیکھ اشک بھ چشم داشت، گفت

ایکاش شھامت داشتم و در مقابل اون ھمھ َمحبت تو . رفتم ایکاش از خونھ نمی
 ''. ترسیدم ایکاش نمی. گفتم کمی بیشتر راجع بھ پدر برات می

ھا ادامھ داشت؛ ولی فصل زندگی  ی پرستو با اللھ و الدن تا مدت رابطھ
ای تلخ و جراحتی را کھ او نھ تنھا  با ناصر بستھ شد،گرچھ خاطره اش مشترک
پرستو ھرگز نتوانست . اش تحمیل کرد، ھرگز از یاد نبرد اش بلکھ روان برجسم

گذشت . اش روا شود، ببخشد خود را بخاطر ظلمی کھ اجازه داد بر روان و جسم
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صر، حتی علی پوشی و تمکین در برابر اولین ضربھ نھ تنھا از طرف نا و چشم
چرا بھ خودم بد کردم؟ . ''دانست داد و آن را گناھی نابخشودنی می آزارش می

ای  جمالتی بودند کھ چون مرثیھ'' چرا اجازه دادم کھ با من اینطوری رفتار کنن؟
پس از آن . داد اش می شد و عذاب اش تکرار می جگرسوز شب و روز در گوش

سوخت و گرمای آن او را بھ زندگی  اش می ی سوزانی کھ در درون دیگر شعلھ
گرچھ گرمای آن در مدتی کھ در . کرد، گرمای گذشتھ را نداشت امیدوار می

. ھا قبل آرام آرام فروکش کرده بود سوئد زندگی کرده بود و یا شاید از مدت
ای و میزانی در آن  کرد کھ علی؛ دخترش و ناصر ھر کدام بگونھ پرستو فکر می

دید؟ کجا اشتباه کرد؟ مگر تصمیم  ستو سھم خود را ھم میآیا پر. نقش داشتند
نگرفتھ بود کھ مستقل باشد و روی پای خود بایستد؟ چرا ُگردانا توانست، ولی او 

موفق نشد؟ چرا سھیمھ از اول شروع کرد و توانست؟ سھیمھ کھ از روندا آمده 
. یافت ھا نمی پرسید و پاسخی برای آن سئوالتی کھ بارھا از خود می. بود
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 استقالل

کرایھ ) ۴٩(ای بنام گمل اِستاد  سھ ماه بعد موفق شد آپارتمانی دو اتاقھ در محلھ
. ی چندانی نداشت اش مناسب بود و با ایستگاه قطار شھری فاصلھ کرایھ. کند

آ . کی. یک روز بعدازظھر با کمک ُگردانا بھ فروشگاه بزرگ آی. راضی بود
موقعی کھ خواستند تختخواب . مورد نیاز را خریدندی وسایل  رفتند و ھمھ) ۵٠(

ُگردانا با او شوخی کرد و . انتخاب کنند، پرستو یک تخت یکنفره انتخاب کرد
 : گفت
 '' ھا تنھا زندگی کنی؟ خوای تا آخر عمر مثل راھبھ مگھ می''
 '' کنی؟ مگھ تو تنھا زندگی نمی''

 : ُگردانا پاسخ داد
تازه ھنوز مرد مناسبی بھ تورم نخورده و از . ولی من تخت سلطان دارم''

 ''. کنم بازار آزاد استفاده می
ُگردانا بعد از کلی شوخی و بحث موفق شد او را قانع کند کھ تخت بزرگتری 

 . بخرد
ھرچھ . شد اش عوض می زندگی ادامھ داشت و پرستو بتدریج روحیھ

. برد تر پی میاش بیش شد، بھ حقوق اجتماعی اش از جامعھ بیشتر می شناخت
ی کارکنان پرستاران و بھیاران شده بود و چند ماه بعد نیز بعنوان  عضو اتحادیھ

ھای آموزشی،  شرکت او در دوره. مدیره انتخاب شد یکی از اعضای ھیئت
شد، برای او  ھا و سمینارھایی کھ از طرف اتحادیھ برگزار می کنفرانس

و از حقوق خودش و رفقای کرد  گرفت و تجربھ می یاد می. دانشگاھی بود
شش ماه بعد نیز بعنوان یکی از اعضای ھیئت . کرد ھمکارش با جدیت دفاع می

او دیگر آن . انداخت پرستو پوست می. ی اتحادیھ در سطح شھر انتخاب شد مدیره
اش،  رئیس. زد نبود ی کم اراده کھ تنھا حرف استقالل را می زن کتک خورده
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از . یھ خوشحال نبود، ولی شدید بھ او عالقھ داشتگرچھ از فعالیت او در اتحاد
در تمام روزھای سخت و . روز اول ورودش بھ آسایشگاه شاھد رشد او بود

ھمیشھ بھ . اش داده بود پُرمحنتی کھ از سرگذرانده بود، در کنارش بود و دلداری
 : او می گفت

ھایی  بھ آدمجامعھ . لیاقت تو خیلی بیشتر از اینھاست. پرشتو برو درس بخون''
 ''. مثل تو نیاز داره

ھا را راسیست و  ی سوئدی ھای او را با غرولندھای ناصر کھ ھمھ پرستو گفتھ
اش  یک سال و نیم از جدایی. زد کرد و پوزخند می دید، مقایسھ می نژادپرست می

تر شده بود و ھمین  دخترک کمی نرم. با دخترش رابطھ داشت. گذشت
بار کھ دخترک برای او زنگ زد از خوشحالی جیغ  اولین. کرد اش می خوشحال

ی  ھا رابطھ بعد از سال. شد کھ دخترش برای او زنگ زده باورش نمی. کشید
اش روشن شد و  ھا در مسیری افتاده بود کھ بار دیگر کورسویی از امید در دل آن

ا، مثل ُگردان. امیدوار شد کھ روزی بتواند دختر دلبندش را در کنارش داشتھ باشد
عید کریسمس و تولدش کارت پُستال پُست کرد و ھربار پانصد دالر . مثل آبجی

شور زندگی . بھ حساب آنتی واریز کرد کھ دخترک بتواند برای خود ھدیھ بخرد
گاھی . عُزلت نشینی را برای مدتی رھا کرد. اش بارور شده بود بار دیگر در دل

کم پای  ھا پیوست و کم ھ ھم بھ آنسھیم. رفت با ُگردانا بھ رستوران و یا بار می
کرد و وقت بیشتری  پرستو تنھا زندگی می. ھا کشیده شد آبجی بھ جمع کوچک آن

اش بعد از پایان کار بھ  بعضی روزھا با ھمکاران. کرد کاری می اضافھ. داشت
  .رفت رستوران می
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ی آسایشگاه کار  آشپزخانھدر  کَلھِ . بار در جشن عید کریسمس او را دید اولین
ای کھ در ساختمان مجاور جسبیده بھ آسایشگاه بود و برای  آشپزخانھ. کرد می

کَلِھ سی و پنج سالھ، قد بلند . کرد چند آسایشگاه دیگر در سطح شھر غذا تھیھ می
چشمانی آبی و موھایی بور ولخت و ھیکلی ورزیده . قیافھ بود العاده خوش و فوق
ی او بودند و گویا چندتایی از  اران و پرستاران مجرد دلباختھبیشتر بھی. داشت

آمد کھ شبی بعد از  ھمکارانش بدشان نمی. ھا ھم شبی را با او گذرانده بودند آن
آن شب پرستو لباس . بار و یا رستوران، نیمھ مست ھمراه او بھ خانھ بروند

ز میزی بھ میز چون کبکی خرامان در جمع ھمکاران ازیبایی بھ تن کرده بود و 
کرد و  اش کھ شنگول بود با او شوخی می رئیس. کرد رفت و شوخی می دیگر می

 : گفت می
ً با تو ھمخونھ می'' پرستو برخالف ھمیشھ ''. شدم پرشتو اگر شوھر نداشتم حتما

داد، آن شب کمی بیشتر شراب  کھ بیشتر از دو لیوان شراب سفید سفارش می
منتظر فرصت بود کھ بھ او نزدیک . پائید او را میکَلِھ از سر شب . نوشیده بود

سر او ایستاد و سر صحبت را  در صف شام فرصت را مناسب دید و پشت. شود
ای کھ  لھجھ. زد ی شیرین فنالندی حرف می کَلِھ سوئدی را با لھجھ. با او باز کرد

کَلِھ او را بطرف یک میز خالی ھدایت کرد و سینی . پرستو خیلی دوست داشت
بعد از چند دقیقھ با دو لیوان . ذای خود را روبروی سینی او گذاشت و رفتغ

یک لیوان شراب سفید برای پرستو و لیوانی آبجو برای . مشروب برگشت
وقتی بھ او گفت، کَلِھ بھ شوخی جواب . پرستو تا آن شب او را ندیده بود. خودش

 : داد
 ''. این ھم از بد شانسی منھ''

. آن شب تا پاسی از شب با ھم رقصیدند. سالن رقص رفتندبعد از شام ھمھ بھ 
پرستو اولین بار بود کھ خود را آزاد و فارغ از ھرگونھ قید و بندی احساس 
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 . دید، نھ یک زن مھاجر خود را ھمکار بقیھ می. کرد می
اش  ساعت از یک گذشتھ بود کھ عرق کرده و نیمھ مست از ھمکاران

قدم زنان . راه کَلِھ از رستوران را ترک کردخداحافظی کرد و بقصد خانھ ھم
ً . بطرف ایستگاه قطار شھری راه افتادند بھ ایستگاه نرسیده بودند کھ کَلِھ کھ تقریبا

 : مست بود، مؤدبانھ از او پرسید
 '' خواد با من بیایی خونھ؟ ات می دل''

ً خجالت نکشید، عصبانی ھم نشد ین دانست کھ تقاضای کَلِھ ب می. پرستو اصال
ھا بعد از رستوران و پارتی شب را با ھم  ھا امری عادی است و خیلی سوئدی

 : مؤدبانھ لبخندی زد و پاسخ داد. گذرانند می
ممنون بخاطر . تازه ما ھمین امشب با ھم آشنا شدیم. ام نھ، خیلی خستھ''

 ''. ات دعوت
 : گفتاش را بوسید و  اش کرد و گونھ کَلِھ با خوشرویی سری تکان داد، بغل

 ''. شب خوبی داشتھ باشی. یھ وقت دیگھ''
مسیرشان در دو سوی . اش کھ تمام شد بھ سمت مقابل ایستگاه راه افتاد جملھ

 . رفت و کَلِھ بطرف جنوب پرستو بھ سمت شمال شھر باید می. مخالف بود
ً ھر روز غروب سراغ او . اشان بھ آن شب محدود نشد رابطھ کَلِھ تقریبا

اشان  رئیس متوجھ رابطھ. کرد را بھ شام و رستوران دعوت می پرستو. رفت می
ھا در حد  ی آن کرد کھ رابطھ با شناختی کھ از کَلِھ داشت، فکر می. شده بود

روابط جنسی خواھد ماند و بعد از مدتی کَلِھ او را رھا کرده و سراغ زن دیگری 
اش  یگر ھمکارانھایی کھ از د امیدوار بود پرستو ھم با توجھ بھ حرف. رود می

 : با خود گفت. شنیده، ھمانگونھ عمل کند
ی جنسی داشتھ باشھ و گرنھ  ھیکلی، باید رابطھ زن بھ این قشنگی و خوش''

 ''. شھ پالسیده می
سری او در  سخت. ی پرستو شده بود کَلِھ دلباختھ. رئیس اشتباه کرده بود
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کرده بود و برای تر  ھای پرستو او را حریص برخورد و امروز و فردا کردن
باالخره یک شب . کرد معاشرت و ھمخوابگی با آن زن خارجی روزشماری می

پرستو خود را قانع کرد و بعد از دو سال تنھایی و محروم بودن از روابط 
جنسی، بعد از شام مفصلی کھ با کَلِھ در رستوران خورد، نیمھ مست ھمراه او بھ 

ای  تجربھ. او در رختخواب بیدار ماند آن شب تا دم دمای صبح با. اش رفت خانھ
دو ماه بعد در یک . ای بود کَلِھ مرد با تجربھ. کھ تا آن شب با آن بیگانھ بود
اش را کھ بیشتر از چند کارتن مقوایی نبودند در  بعدازظھر کَلِھ وسایل زندگی

پرستو منتظرش . اتومبیل فوردش بار کرد و زنگ آپارتمان او را بصدا در آورد
  .بود

کَلِھ کھ حاال با او ھمزی بود، . چند ماه اول را با خوشی زندگی کردند
ای دو روز بھ او تعلیم رانندگی  ھفتھ. اش کرد کھ گواھینامھ رانندگی بگیرد تشویق

اش ریخت و خبره  ولی بعد از چند روز ترس. روزھای اول سخت بود. داد می
در آن . نامھ را ھم یاد بگیرد یننام کرد کھ آئ دو ھفتھ بعد در آموزشگاھی ثبت. شد

ً راننده کامیون بوده، ولی طبق گفتھ ی خودش  ارتباط بود کھ متوجھ شد کَلِھ قبال
از رانندگی کامیون خستھ شده و حاال خوشحال است کھ آشپز است و برای 

سھ ماه دیگر وقت الزم داشت کھ کَلِھ را . کند پرستو غذای خوشمزه درست می
ولی بعد از این کھ . رفت ھای اول کَلِھ بدون پرستو بیرون نمی ماه. بیشتر بشناسد

ھای اول او را بھ  ی کافی از او کام گرفت، دیگر مثل ماه بازش باندازه طبع ھوس
. رفت ھا با رفقایش بیرون می کرد و بقول خودش بعضی شب شام دعوت نمی

میتی پرستو اھ. رساند اش بھ صبح می ی دوستان گاھی ھم شب را در خانھ
دانست کھ کَلِھ مردی ھوسباز است و دیر یا زود قبل از اینکھ او  می. داد نمی
از . اش با گذشتھ فرق کرده بود درک و فھم. اش کند، باید عذر او را بخواھد ول

اش با او طوالنی نخواھد  دانست کھ رابطھ اش با کَلِھ می ھمان اولین روز آشنایی
ھمدم و ھمخانھ ای موقتی بود کھ قوانین بازی را . کَلِھ مرد زندگی نبود. بود
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ھای  آشنا بھ حقوق زن بود و نُرم. زد با احترام با او حرف می. کرد رعایت می
عالوه بر آن آشپز خوبی بود و در رختخواب . دانست ی سوئد را خوب می جامعھ

 سھ ماه دیگر طول کشید کھ پرستو فھمید. داد اش را انجام می ھم بخوبی وظایف
کَلِھ بخاطر مصرف زیاد مشروبات الکلی و رانندگی در حال مستی 

ی پایھ دو  اش را از دست داده و تازه بعد از سھ سال توانستھ گواھینامھ گواھینامھ
 . بگیرد

 
ھای یک شبھ گذرانده بود، ولی  چند شب را با معشوقھ. کَلِھ خستھ شده بود

وقتی کھ مست نبود؛ خودش  .کرد گرفت و بدرفتاری می بھانھ می. راضی نبود
ولی . گو خوش مشرب و بذلھ. ی مھربان و مؤدب و دوست داشتنی بود، ھمان کَلھِ 

متلک . شد شد و بھ آدم دیگری تبدیل می اش عوض می وقتی مست بود، شخصیت
بار در حال مستی پرستو  چند. کرد زد و مھاجرین غیر اروپایی را مسخره می می
. زبان سوئدی بمعنای ھلو پشمالو بود، صدا کردکھ در ) ۵٢” (پرشیکور”را 

استفاده ـ  پارسیـ ی پرشیکور برای تحقیر و مترادف با پرشین  کَلِھ از واژه
رکِلھ ''داد، تا شبی کھ او را  کرد و جواب نمی پرستو اوائل سکوت می. کرد می ِ پ

رِکلھ در زبان فنالندی بمعنای حرامزاده لعنتی استـ '' پرشیکور ِ کرد و  ـ صدا. پ
پرستو کوتاه نیامد و . از او خواست کھ یک قوطی آبجو از یخچال برای او ببرد

کَلِھ با شوخی و جدی بھ او گفت کھ . ی فنالندی او را مسخره کرد با ھمان لھجھ
شین و بھمین خاطر  شما پرشیکورھا تو کشورتون االغ و شتر سوار می

فنالندی کھ از کَلِھ یاد گرفتھ   ھجھپرستو ھم با ھمان ل. گواھینامھ رانندگی ندارید
اتون  ھا مصرف الکل اش کرده و جواب داده بود کھ شما فنالندی بود، مسخره

. ھاتون از تعداد مردم عادی بیشتر اند بیشتر از شیر و آب است و تعداد الکلی
 :کرد، گفتھ بود ی کَلِھ را تقلید می خندید و لھجھ پرستو در حالیکھ می

گن دولت فنالند ھر روز بھ قید قرعھ بھ ده فنالندی بلیط  کَلِھ راستھ کھ می''
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 ''. ده کھ بیان سوئد و با پول سوسیال زندگی کنن و مشروب بخورن ھواپیما می
بعالوه دو سھ . آن شب مست نبود. کَلِھ عصبانی شد ولی خود را کنترل کرد

. کسی بھ تورش نخورده بوداش بیرون نرفتھ بود و گویا  شبی بود کھ با دوستان
 . قضیھ را با شوخی تمام کرد و در رختخواب با او تصفیھ حساب کرد

یک ھفتھ بعد شب از نیمھ گذشتھ بود کھ کَلِھ کھ از فرط مستی کُد در اصلی 
اش را روی زنگ در گذاشتھ بود و  ساختمان را فراموش کرده بود، انگشت

ده و پی در پی زنگ از خواب دھن پرستو با صدای آزار. زد مرتب زنگ می
 : پرید، گوشی آی فون را برداشت و پرسید

 '' کیھ؟''
 : زد کَلِھ بود کھ از پایین ساختمان در آی فون داد می

رِکلھ پرشیکور'' ِ  ''. باز کن، کلھ سیاه. باز کن، پ
را فشار داد و بعد قفل در آپارتمان را چرخاند کھ کَلِھ وارد شود و   پرستو دکمھ

ھای لگدی کھ بھ در  چند دقیقھ بعد با صدای ضربھ. بھ رختخواب رفت دوباره
توانست کلید را پیدا کند و لگد بھ  کَلِھ از فرط مستی نمی. شد، از جا پرید زده می
. کَلِھ مست بود. پرستو سراسیمھ بھ طرف در رفت و آن را باز کرد. کوبید در می

شروع بھ . تھ بھ برف بوداش کثیف و موھایش آشفتھ و آغش جا بھ جا کاپشن
پرستو تا آن . پرستو را ھُل داد و تلو تلو خوران بھ آشپزخانھ رفت. فحاشی کرد

اش، ظرفیت مشروب ندارد ھر  دانست کھ کَلِھ علیرغم ظاھر مھربان شب نمی
ترین  شد کھ با جزئی جو و خشن تبدیل می کرد بھ موجودی ستیزه وقت مست می

دنبال او بھ آشپزخانھ رفت با این . کرد استفاده می اش ناراحتی از نیروی فیزیکی
کَلِھ در یخچال را باز کرد، . امید کھ در لباس عوض کردن بھ او کمک کند

ی پی در پی سرکشید و قوطی را روی میز  قوطی شیر را برداشت و چند جرعھ
 : گذاشت و بھ طرف پرستو برگشت و گفت

 ''. امھ من گرسنھ. شام کو، پرشیکور''
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 : تو آرام پاسخ دادپرس
من ساندویچ . خوابی فکر کردم شب پیش دوستات می. شام درست نکردم''

 ''. خوری برات درست کنم اگھ می. خوردم
رِکلھ، مگھ ساندویچ ھم غذاست؟ مگھ شماھا َسندنِگرا '' ِ تو کشورتون بھ ) ۵٣(پ

نژادپرستان اصطالحی راسیستی کھ  - َسند نِگر '' (دین؟ شوھراتون سرویس نمی
 .) برند پوستانی بجز سیاه پوستان بکار می در مورد رنگین

ھا تحمل کرده بود  پرستو تا آن لحظھ بخاطر مستی کَلِھ و رعایت حال ھمسایھ
ی  تجربھ. اش تمام شد و حرفی نزد، ولی وقتی با فحاشی او روبرو شد طاقت

است بار دیگر خو نمی. اش گذشت گذشتھ چون کلیپی از یوتیوپ از جلو چشمان
بھ طرف کَلِھ برگشت و . کشت باید گربھ را دم در حجلھ می. قربانی مردش باشد
 : اش ِگرد شده بود با تحکم بھ او گفت در حالیکھ چشمان

رِکلھ خودتی مردیکھ. ده حرفات بوی الکل می. مواظب حرف زدنت باش'' ِ ی  پ
. زنی؟ شام نیست کنی و حرف بد بھ من می ام داری زندگی می تو خونھ. الکلی

ی غذایی داشتھ  خوابی شاید تھ مونده اشون می ھا خونھ برو پیش زنایی کھ شب
 ''. باشن جلوت پرت کنن

کَلِھ کھ در انتظار چنین پاسخی نبود، بیشتر عصبانی شد و سیلی محکمی بھ 
و   پرستو خود را کنار کشید، ولی چھار انگشت او بھ گونھ. طرف او حوالھ کرد

معطل . اش احساس کرد گرمای خون را در دھان. اش اصابت کرد ی لب گوشھ
رویش را برگرداند و کارد بزرگ آشپزی را کھ در غالف چوبی در کنار . نکرد

پنج کارد دیگر روی میز در کنار اجاق بود از غالف بیرون کشید و بھ طرف 
و جا خورد . العملی از خود نشان دھد کلھ فرصت نکرد عکس. کَلِھ ھجوم برد

اش گذاشت  پرستو کارد را زیر چانھ. عقب نشست و بھ دیوار آشپزخانھ تکیھ داد
 : ی او را بھ دیوار فشار داد و نعره کشید و با دست دیگر شانھ

رِکلھ و کلھ سیاه بگی خوام بکُشم حرومزاده می'' ِ  ''. ات کھ دیگھ نتونی بھ کسی پ
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سوئدی را . عرق کرداش  اش بلرزه افتاد و پیشانی تن ورزیده. کلھ ترسید
فراموش کرد و تُند و تُند چون کودکی جمالتی را بھ فنالندی تکرار کرد، کھ 

تصمیم داشت درسی بھ او بدھد . پرستو کوتاه نیامد. بیشتر شبیھ التماس و نالھ بود
کَلِھ . نوک تیز کارد را کمی بیشتر فشار داد. کھ تا آخر عمر آن را فراموش نکند

ند، زنی کھ بارھا او را ارضا کرده بود، حاال با پیراھن توانست باور ک نمی
ی باز آن بیرون زده بود و با  خواب در حالی کھ پستان گرد و سفیدش از یقھ

متر  موی سیاه آشفتھ و چشمانی ِگرد، کاردی را کھ طول آن بھ چھل سانتی
ی طبیعت خشن و  شایعات زیادی در باره. دھد رسید، زیر گلویش فشار می می
آمدند، شنیده بود،  رسختی مھاجرینی کھ از کشورھای آفریقایی و خاورمیانھ میس

در محافل خارجی ستیز شایع بود کھ بیشتر . ولی تا آن شب بچشم ندیده بود
کشی و مشکالت خانوادگی در سوئد توسط این دستھ از  ھای ناموسی و آدم قتل

ت کھ با کوچکترین شک نداش. اش بلرزه افتاد بدن. گیرند مھاجرین صورت می
بھ التماس افتاد، ولی پرستو کھ . العمل نادرستی، پرستو او را خواھد کُشت عکس

. اش جاری شده بود، با چشمان ِگرد و سیاه بھ او خیره شده بود عرق از پیشانی
. فھمید ھای پرستو را نمی کَلِھ سوئدی را فراموش کرده بود و تھدید و فحش

مایع زرد رنگ و . در شلوارش شاشید. افتاداش گرفت و بھ التماس  گریھ
ی شلوارش روی کف کاشی آشپزخانھ جاری شد و چون نھر  بخارآلودی از پاچھ

. کَلِھ زانو زد. بدنش شُل شد. آب روان شد  ی فاضل کوچکی بھ سمت گردی لولھ
کنترل نداشت چنان خشمگین بود کھ اگر کَلِھ کمترین . پرستو رھایش کرد

ی  گویی ُمصمم بود انتقام و تاوان ھمھ. ُکشت و را میکرد، ا حرکتی می
با . ھایی را کھ تا آن شب از علی و ناصر دریافت کرده بود، از او بگیرد ضربھ

 : پای برھنھ با تمام نیرویش لگدی بھ پھلوی او زد و گفت
حاال فھمیدی پرشیکور یعنی چی؟ مادر جنده حاال فھمیدی؟ شاشیدی بھ ''

 ''. کنم یھ دقیقھ دیگھ اینجا باشی پلیس صدا می. ادر قحبھپاشو پاشو م. خودت
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کھ کارد را در یک دست در پھلوی او گرفتھ بود، با دست  پرستو در حالی
 : دیگر در آشپزخانھ را بھ او نشان داد و با تشر گفت

رِکلھ یعنی چی؟ بیرون، حاال'' ِ  ''. ھمین اآلن. حاال فھمیدی پ
کرد، از جا  بھ کارد چھل سانتی نگاه میکلھ لرزان در حالیکھ زیرچشمی 

اش  پرستو کارد بدست پشت سر او بود و ھُل. برخاست و بھ طرف در رفت
 . داد می

خواست اجازه دھد کھ دست و دھانی کھ  دیگر نمی. جام صبرش لبریز شده بود
ترین زاویھ لمس  ترین و خصوصی متر تن و بدن او را تا پنھان متر سانتی سانتی

در آن لحظھ . ی کرده بود، او را مورد اذیت و آزار و ناسزا قراد دھدو دستمال
کارد را در یک دست داشت و با دست دیگر او را بھ . توان ھرکاری را داشت

کَلِھ شکستھ و خوار وذلیل چون برده فرمان او را . داد طرف در آپارتمان ھُل می
پرستو . بود، راضی بودکھ او را نکشتھ  ھم این. کرد مقاومت نمی. کرد اجرا می

برد و بعد  در اوج عصبانیت تھدیدش کرده بود کھ اول آلت تناسلی او را می
اش را گرفت و  نزدیک در کھ رسید، شانھ. کَلِھ باور کرده بود. اش را گردن

 . متوقف اش کرد
 ''. کلید''

اش کرد کھ  کَلِھ کھ مستی از سر اش پریده بود، بالفاصلھ دست در جیب کاپشن
کَلِھ کھ ھنوز . کلید را از او گرفت. کلید در جیب شلوارش بود. ید را پیدا کندکل

 : لرزید، زیر لب گفت می
 ''. ام وسایل''

 : پرستو با صدایی خشک و محکم گفت
 ''. مادر قحبھ. کنم بایست پایین برات پرت می''

 . را قفل کرد  اش کرد و در آپارتمان کلید را گرفت، از در بیرون
و دیگر   ی سیاه پالستیکی بزرگ، مخصوص زبالھ برداشت و لباس ھسھ کیس
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ی باز بین  در بالکن را کھ بھ طرف محوطھ. ھا ریخت وسایل او را در آن
ھای  کیسھ. ی کنار باغچھ نشستھ بود کَلِھ روی نرده. ھا بود، باز کرد ساختمان

وز محل سیاه را یکی بعد از دیگری از بالکن روی تلی از برف کھ در طول ر
کارد را با دقت شست و خشک کرد . ھا بود پرت کرد سُرسُره و برف بازی بچھ

ً آن را در غالف چوبی در کنار پنج کارد دیگر قرار داد  . و مجددا
ھا  کاری کرده بود کھ بنظر خودش، شاید سال. احساس بدی نداشت. آرام بود

اش، از  ش از زن بودنتواند از خود آن شب فھمید کھ می. داد پیش باید انجام می
آن شب پرستوی دیگری . اش دفاع کند اش و از انسان بودن حریم خصوصی

ای  کَلِھ بدون لحظھ. غمگین و عصبانی بود، ولی تحقیر نشده بود. متولد شد
اتومبیل فورد او در . ھا را برداشت و حیاط ساختمان را ترک کرد معطلی کیسھ

 . پارکنیگ پشت خانھ پارک بود
ی  ده دقیقھ بعد صدای چند ضربھ. ھای مجاور روشن شده بود پارتمانآ  چراغ

مرد و . بھ طرف در رفت و از چشمی نگاه کرد. آرام بھ در آپارتمان را شنید
ی مخصوص  بھ زانو نشست و از محفظھ. زنی یونیفورم پوش در پشت در بودند

 : پست پرسید
 '' کی ھستید؟''
ً باز کنید''  ''. پلیس، لطفا

پلیس . دو پلیس پشت در بودند. متر باز کرد آپارتمان را بھ اندازه ده سانتیدر 
 : زن یک قدم جلوتر آمد و گفت

ی سختی  اند کھ در این آپارتمان مشاجره ھا زنگ زدند و شکایت کرده ھمسایھ''
 '' تونیم بیائیم تو؟ می. ھا شده صورت گرفتھ کھ مزاحم خواب آن

ً باز کرد و اجازه داد پلیسپرستو کنار رفت و در آپارتما ھا داخل  ن را کامال
اش بسختی بھ سی سال  ھا زن جوانی بود کھ سن یکی از پلیس. راھرو شوند

گویا از قبل توافق کرده بودند کھ زن سئوال کند و . بلوند و قدبلند بود. رسید می
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ی  خون گوشھ. پلیس زن نگاھی بھ سر و وضع پرستو کرد. مرد یادداشت بردارد
پلیس بالفاصلھ حدس زد کھ . اش کبود بود ی سمت چپ گونھ. اش ماسیده بود لب

ی پیراھن خواب پرستو کماکان باز بود و  یقیھ. ضرب و جرح صورت گرفتھ
پرستو فرصت نکرده بود کھ موھایش را . شدند ھای او از چاک آن دیده می سینھ

انجام داده بود، شستن  ی بعد از رفتن کَلھِ  تنھا کاری کھ در چند دقیقھ. مرتب کند
 : پلیس زن پرسید. کف آشپزخانھ از بوی متعفن شاش کَلِھ بود

 '' تنھا ھستی؟''
 !'' بلھ''
 '' ات چی شده؟ صورت''

طبق . کلھ پلیس را خبر نکرده بود. پرستو بالفاصلھ بفکر کارد آشپزخانھ افتاد
 . ھا تلفن زده بودند ی پلیس ھمسایھ گفتھ
 ''. کتک خوردم''
 '' کی؟ از''
 ''. ھمزیم''
 '' ھمزیت کیھ؟ اآلن کجاست؟''

اش را کمی باال کشید کھ  ی لباس خواب پرستو مکثی کرد، با دست یقھ
 : ھایش را از معرض نگاه پلیس مرد کھ ُزل زده بود، پنھان کند، پاسخ داد سینھ
اش را ھم از بالکن  من ھم بیرونش کردم و وسایل. ام زد مست بود، کتک''

 ''. م بیرونپرت کرد
 : پلیس مرد سئوال کرد

 '' اش چیھ؟ ی ملی اش چیھ، چھار شماره اآلن کجاست؟ اسم''
 ''. دونم کجاست نمی''

 . این جملھ را گفت و بعد اسم و مشخصات کَلِھ را بھ پلیس مرد داد
 '' شکایت داری؟''
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 : پرستو فکری کرد و جواب داد
مرد بدی . کنھ زن پیدا میھر وقت مستھ کنترل نداره، دست ب. مست بود''

 ''. تنھا ھمین. باید تعھد بده. ام بشھ خوام دیگھ بیاد اینجا، مزاحم نمی. نیست
ھای پرستو را یادداشت کرد و بعد با دوربین کوچکی کھ ھمراه  پلیس مرد گفتھ

. ھای مختلف از صورت پرستو گرفت و تشکر کرد داشت چند عکس از زاویھ
زند، شغل پرستو  شمرده کھ گویا با کودکی حرف می بعد از او پلیس زن آرام و
ی  اش را روی شانھ دست .ی دیگر از پرستو کرد پا افتاده و چند سئوال تقریباَ پیش

 : او گذاشت و پرسید
 '' تونیم بریم رو مبل بشینیم؟ می''

 : پرستو سری تکان داد و گفت
ً بفرمایید''  ''. حتما

 : آمیز بھ او کرد و پرسید نگاھی محبتپلیس زن روی مبل کنار او نشست، 
 ''آزار جنسی بھ تو نرسوند؟''
فقط سرویس . کرد نھ، اینطوری نیست، با من مثل ُکلفت رفتار می''
 ''. دونستم تا امشب اینو نمی. خواست می

قبل از این کھ آپارتمان را ترک کند، رویش . پلیس زن تشکر کرد و ساکت شد
 : را برگرداند و گفت

 !'' خوای بری بیمارستان مطمئنی نمی''
 :پرستو بالفاصلھ جواب داد

'' ً  ''. یھ سیلی پرت کرد کھ محکم ھم نبود. نھ، نھ، اصال
 : ھا پلیس زن بھ ھمکارش گفت در پاگرد پلھ

امیدوارم . فھمھ کھ دیر شده ی مھاجر زمانی حقوق خودشو می این زن بیچاره''
 ''. ا نیایمی جسدش اینج ی بعد برای معاینھ دفعھ

بعد از این کھ پلیس . ای با کَلِھ کرده بود خبر نداشت کھ پرستو چھ معاملھ
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اش را شست و موھایش را  آپارتمان را ترک کرد، بھ دستشویی رفت و صورت
ساعت از دو گذشتھ بود کھ بھ آشپزخانھ برگشت و بار دیگر کمی . شانھ کرد

پلیس زن سئوالی در . عوض کندبو کننده زد کھ ھوای آشپزخانھ را  اسپری خوش
او ھم کالمی راجع بھ این کھ کَلِھ را با کارد . العمل او نپرسیده بود مورد عکس

ھا خوانده بود کھ تھدید با کارد حتی با  در روزنامھ. آشپزخانھ تھدید کرده، نگفت
شاید علت اینکھ نخواست بھ بیمارستان . ی دفاع از خود، جرم است انگیزه

ھرچھ بود . شکایت مالیمی از کَلِھ کرد، ترس از آن موضوع بود مراجعھ کند و
چنان محکم کھ کَلِھ . ی او را محکم جواب داده بود اولین ضربھ. راضی بود

مسلماَ در آینده قبل از . نتوانست خود را کنترل کند و شلوارش را خیس کرده بود
تضاح آن شب را اش را روی زن دیگری بلند کند، اف این کھ دوباره بخواھد دست

 . بیاد خواھد آورد
ی  پرستو بھ اداره. ای برای پرستو فرستاد دادستان بعد از چند روز احضاریھ

پلیس صبح . پلیس رفت و ماجرا را یک بار دیگر ھمانگونھ کھ بود، بازگو کرد
چھل و ھشت ساعت او را در . دوشنبھ کَلِھ را در محل کارش بازداشت کرده بود

داشتھ بود و تنھا بعد از این کھ تعھد سپرده بود و قرار منع  بازداشتگاه نگاه
دادگاه یک نسخھ از . مالقات با پرستو را در دادگاه امضا کند، آزادش کردند

ھزار کرونی خسارت را برای پرستو پست  قرار منع مالقات و یک چک پنج
ضمن  کَلِھ از اینکھ پرستو شکایت سختی نکرده بود، راضی بود، در. کرده بود

اش ماجرای آن شب و رفتاری را کھ با او  ترسید کھ پرستو برای ھمکاران می
 . کرده بود برای دیگران تعریف کند

روزھای اول باز غم و غصھ . پرستو بار دیگر تنھا شد. دفتر کَلِھ ھم بستھ شد
باز ھم . اش پناه برد اش آمد و بھ ضبط صوت و دستگاه پخش موسیقی بسراغ

ی ھرآنچھ تا آن زمان بر او  ش و بازخوانی چندین و چند بارهگوگوش و داریو
نشست و از پنجره بیرون را نگاه  ھا در ُکنج آشپزخانھ می ساعت. گذشتھ بود



 693 

ھای ابرھا ضخیم و خاکستری را کھ  شمرد، گذر الیھ ھا را می کرد، پرنده می
داختھ داد و بر شھر و زندگی او سایھ ان چون چتری کھ بوی غم و دلتنگی می

دید کھ  خود را کولی سرگردانی می. کرد آلود نگاه می بود، را با چشمانی اشک
زندگی او . رسید کرد، بھ منزلگاه امنی نمی ھرچھ بیشتر در وادی تنھایی گز می

روان و . سبزه بود و چراھگاه، ولی آسایش و آرامش نداشت. دشت بود و دشت
توانست بھ  ود و بودند، ولی نمیمعبودی کھ ب. کرد اش معبودی را طلب می جسم

ھا  ھا از خالء عاطفی بین آن ھا و سال دشتی بھ وسعت فرسنگ. ھا برسد آن
گردنبند طالیی را کھ روزی علی بھ او ھدیھ داده بود، در مشت . بوجود آمده بود

گریست  کرد و می گرفت و بھ دو عکس کوچکی کھ در قاب آن بود، نگاه می می
اش، گوگوش گوش  ی محبوب دوران نوجوانی خواننده انگیز و بھ صدای خزن

باری از غم و رنج و  ای کھ دیگر برای او بھ کولھ داد و بھ گذشتھ، بھ گذشتھ می
ده روز را در عزلت و تنھایی . کرد ھای دردناک تبدیل شده بود، سفر می خاطره

 بعد. اش خوب نیست اش زنگ زد و گفت حال تنھا یک بار بھ رئیس. سپری کرد
سیم تلفن را کشید کھ . از آن نھ بھ کسی زنگ زد و نھ بھ تلفن کسی جواب داد

. اش خودش باشد و خاطرات. اش را با دنیای اطراف قطع کند شاید رابطھ
گرفتند و پیوندشان با زندگی  خاطراتی کھ دیگر ھر روز از او بیشتر فاصلھ می

آفرین بودند، بھ  قشھایی کھ در زندگی او ن گویی شخصیت. شد تر می او ضعیف
چند بطر . رفتند و زندگی او مسیر دیگری را در پیش گرفتھ بود راھی دیگر می

َخت و ِکرخت  بدن. ی بجا مانده از کَلِھ بود را سرکشید شرابی را کھ ارثیھ اش کھ ل
ھا و زیر  انداخت، ران ھایش را چنگ می سینھ. کرد شد، خود را تنبیھ می می

گویی خود را . فشرد ھایش را می انداخت و گونھ ھا و لب میاش را چنگ  شکم
گویی بدشانسی خواست . برد گرفت و لذت می اش انتقام می از تن. کرد شکنجھ می

آورد و از آن انتقام  اش ھجوم می ترکیب اش بھ تن و بدن زیبا و خوش و روان
ای کھ  دهآین. کرد انداخت و خود را برای آینده آماده می پوست می. گرفت می
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خواست و . دانست کھ چون گذشتھ نخواھد بود تنھا می. دانست چیست نمی
اش  توانست چون روح اش نمی جسم. شد اش باید با جسم اش ھمگون می روان

داد کھ خدمتگذار آن پیکر  ای تغییر می اش باید خود را بگونھ باشد، پس روان
پرستوی خوشگل و پرستوی درون بھ پرستوی بیرون، بھ . انگیز باشد ھوس
آن شب وقتی دید کَلِھ . گرفت کرد و از او انتقام می ترکیب حسادت می خوش

اولین بار بود کھ سنگدلی . اش خوار و ذلیل زانو زد، لذت برد چگونھ در مقابل
اولین . ھرگز پشیمان نشد، بلکھ برعکس خود را ستایش کرد. کرد را تجربھ می

بار بود کھ خود را  نخستین. ی دیگری باشد رادهداد مفعول ا بار بود کھ اجازه نمی
. ی نیرویش متجاوز را تنبیھ کرد صاحب و اختیاردار تام و تمام خود دید و با ھمھ

تواند در  برد کھ زندگی او مال اوست و ھیچ کس و ھیچ نیرویی نمی آن شب پی
. خالق خود و خدای خود شده بود. خودش بود و خودش. مورد آن تصمیم بگیرد

 . کرد ا خود تصفیھ حساب میب
ده روز زندگی مرتاضی او را بھ آرامش . ھا زندگی کرد ده روز چون مرتاض

اش شد و خود را قانع کرد کھ  پرستوی درون تسلیم پرستوی جسم. رساند
انگیز باشد و از زندگی لذت  اش ھوس اش چون جسم خواھد از آن پس روان می
 . برد

دو . دوران نقاھت را از سر گذرانده بود. شد ی دوم بود کھ آرام اواسط ھفتھ
اش در  روان. اش ھمگون شده بودند تن و روان. پرستو بھ توافق رسیده بودند

نیرویش را آرام آرام باز . اش زانو زده بود کھ دیگر زار و ذلیل نباشد مقابل جسم
ھایش را تصفیھ  لباس. خانھ را مرتب کرد و بھ سر و وضع خود رسید. یافت
بعد از آن ھر . ریخت  ھای کھنھ و از ُمد افتاده را در کیسھ ی لباس اول ھمھ. کرد

تنھا . لباسی را کھ از علی و ناصر و کَلِھ و حتی آبجی ھدیھ گرفتھ بود، جمع کرد
ی خود را اتو کرد و با دقت در کمد لباس آویزان  ھای شیک و مورد عالقھ لباس
وسایل . ر قسمت پایین کمد گذاشتھا را واکس زد و د ھا و پوتین کفش. کرد
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ھایی را روی میز چید کھ خودش دوست  اش را تصفیھ کرد و تنھا آن آرایش
ی دیگری بھ زندگی او راه پیدا کرده  ھر آنچھ را کھ با سلیقھ. داشت و خریده بود

بود، چون عنصر نابابی تصفیھ کرد و در کیسھ ریخت کھ در فرصتی مناسب 
ً سرکار . اش از آن خودش بود و بس زندگی. دھا را دور بریز آن روزی کھ مجددا

برگشت، ھمکارانش بالفاصلھ متوجھ تغییر لباس پوشیدن، رفتار و آرایش او 
 : سوسن، ھمکارش با شوخی پرسید. شدند
 !'' مریض بودی یا تعطیالت؟ شیک و سرحال برگشتی''

. داد د و اھمیت نمیشنی پچ آرام ھمکاران را می پچ. پرستو با سر پاسخ او را داد
پلیس با محل کار او . اش بود کھ گویا از ماجرای او و کَلِھ خبر داشت تنھا رئیس

 : اش گفت پرستو تنھا یک جملھ بھ رئیس. تماس گرفتھ بود
 ''. اش بود کاری را با او کردم کھ الیق''

. ھمان یک جملھ کافی بود. رئیس لبخندی از سر رضا زده ساکت شده بود
ھای اخیر پی برده بود کھ  رفتار کَلِھ و سر بھ زیر شدن او در ھفتھ رئیس از

کَلِھ مدتی بود کھ کمتر دور و بر . پرستو حسابی او را گوشمالی داده است
رفت و مشغول کار  مستقیم بھ آشپزخانھ می. شد پرستاران و بھیاران آفتابی می

پشت آشپزخانھ خارج شد، بالفاصلھ از در  شد و بعد از اینکھ کارش تمام می می
برخالف گذشتھ، حتی . شد ھای اطراف ُگم می شد و در مھ خاکستری خیابان می

شد، اگر کم و کسر ویا مشکلی  در مواردی کھ غذایی کھ بھ آسایشگاه فرستاده می
. فرستاد آمد بلکھ یکی دیگر از کارکنان آشپزخانھ را می داشت، خودش نمی

اران او راه افتاده بود، رفت و آمدھای پچ آرامی کھ بین ھمک ی پچ سرچشمھ
ھا ذره ذره موضوع گوشمالی شدن کَلِھ و بازداشت دو  آن. کارکنان آشپزخانھ بود

ھا رسانند و ھمین امر  ی او را بگوش بھیاران و پرستاران و حتی نظافتچی روزه
. بنگرند ھا بھ پرستو تغییر کند و با تحسین و احترام بھ او موجب شد کھ نگاه آن

دو ماه طول کشید کھ پرستو بھ زندگی جدیدش کھ تنھایی و تنھایی بود عادت 
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اش را تنھا  جریان اختالف و نزاع. بار دیگر ُگردانا، آبجی و سھیمھ بودند. کرد
تنھا ُگردانا کھ از . فھمید بنظر او تنھا ُگردانا او را می. برای ُگردانا تعریف کرد

آبجی او را دوست داشت ولی . کرد رک میفرھنگ و دنیایی دیگر بود، او را د
کرد کھ آبجی ھنوز در گذشتھ زندگی  پرستو فکر می. فرھنگ ُگردانا را نداشت

ُگردانا شجاعت او را ستود و بعد او را در آغوش گرفت و با دست بھ . کند می
 : اش زد و گفت پشت شانھ

بینن،  میبا این پفیوزھا کھ مارو فقط تشک خوش خواب . کار درستی کردی''
 ''. باید ھمینطور رفتار کرد کھ بھ خودشون بشاشن
ھایی را کھ از ُگردانا آموختھ  پرستو چون شاگردی زرنگ و باھوش درس

بود، نھ تنھا بخوبی یاد گرفتھ بود، بلکھ موفق شده بود بھ بھترین شکل بکار 
بار و . ھا عادت گذشتھ را از سر گرفت طولی نکشید کھ جمع آن. گیرد

ھروقت بھ بار و یا . این بار شرایط برای پرستو متفاوت بود. انرستور
ھا می  رفتند، مردان میانسالی از سر ھوس دور و بر میز آن رستورانی می

ھای  برای او شام و نوشابھ. زد ی ھیچکدام نمی پرستو دست رد بھ سینھ. پلکیدند
صمیمانھ از  تنھا آخرشب بود کھ. پذیرفت دادند کھ او ھم می الکلی سفارش می

ھایش در خانھ  کرد کھ شوھر و بچھ کرد و یادآوری می ھا خداحافظی می آن
 . منتظر او ھستند

دلبری از مردان در بار را کار درستی . آبجی از رفتار پرستو راضی نبود
او معتقد بود کھ . دید حتی برخوردش با کَلِھ را عملی احساساتی می. دانست نمی

پرستو از دست انداختن شکارچیان مردی . کرد اجعھ میپرستو باید بھ قانون مر
خود . برد اشان از ھر چمنی گلی بچین برو، بود لذت می کھ بقول خودش انگیزه

زد و یا در پی انتقام بود؟ این سئوالی بود کھ آبجی یک بار از او  را گول می
نوعی ُگردانا نظر دیگری داشت و رفتار پرستو را . پرسید کھ پرستو پاسخ نداد

پرستو تالش : ''بنظر او. دید آمد بحران روحی او می العمل طبیعی و پی عکس
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ھا مورد بی  کند سال منی کھ فکر می. اش دلجویی کند کند کھ از من درون می
بی مھری مادر، پدر و حتی دخترش و ظلم مردانی کھ . مھری و ظلم قرار گرفتھ

ه پاھاش میاد رو زمین و کشھ و دوبار مدتی طول می. ھا زندگی کرده با آن
 ''. گیره زندگی عادی رو از سر می

آیا تشخیص ُگردانا درست بود؟ پرستو چقدر شانس داشت کھ زندگی را بار 
ی دیگری را داشت؟ شش  دیگر در مسیری عادی از سر گیرد؟ آیا توان تجربھ

با او  کَلِھ از روبرو شدن. کرد گویی آن مرد در آنجا کار نمی. ماه کَلِھ را ندید
کَلِھ . ناپذیر بود برخوردشان اجتناب. تنھا یک بار او را دید. کرد پرھیز می

پرستو کھ کمی دیر متوجھ شد، . سالمی کوتاه کرد و با عجلھ از کنار او رد شد
کَلِھ دور . کھ سرش را کمی بھ عقب برگردانده بود با نیشخند پاسخ داد در حالی

 . یدشده بود، شاید بسختی پاسخ او را شن
سھ ماه بعد پرستو کار بھتری با حقوق بیشتر در کلینیک بیماران قلبی در 

اش گرچھ از رفتن او زیاد خوشحال نبود، ولی تا آنجا  رئیس. بیمارستان پیدا کرد
. توانست سفارش او را کرد و گواھی کاری بسیار مناسبی برایش نوشت کھ می

ی بھیاران  مسئول ھمھ. اد بوداش زی کار جدیدش زیاد سنگین نبود ولی مسئولیت
روز آخری . ی او بود بعالوه تقسیم دارو و گرفتن آزمایش نیز بعھده. بخش بود

ی بعد در کلینیک قلب  کھ قرار بود برای یک ھفتھ بھ مرخصی برود و از ھفتھ
اش بعنوان قدردانی از او جشن کوچکی  مشغول بکار شود، ھمکاران و رئیس

رئیس در جمع از او . ی ورزشی بھ او ھدیھ دادند گرفتند و یک کارت ساالنھ
 : تشکر کرد و گفت

ً موفق می. پرشتو درس بخون''   ''. شی حتما
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 اتفاق

سالھ، مدتی بود کھ بعنوان پرستار  ی یک آبجی بعد از گذراندن یک دوره
کار در . متخصص در درمانگاھی در حوالی مرکز شھر مشغول بکار شده بود

اش نزدیک بود و ھم  ئولیت و سنگین بود، ولی ھم بھ خانھدرمانگاه گرچھ پُرمس
ی روزھای سرخ را ھم تعطیل  ھا ھمھ شنبھ و بقول سوئدی این کھ شنبھ و یک

کار جدیدش را دوست داشت و با جدیت و دلسوزی . اش ھم بیشتر بود حقوق. بود
 دکتر مسئول درمانگاه نیز بھ تشخیص او اعتماد. کرد بیماران را معاینھ می

 . داشت
اولین مریض او زن شصت . آن روز صبح تازه کارش را شروع کرده بود

آبجی او . برد اش رنج می ی سوئدی بود کھ چند روز بود از درد دست چپ  سالھ
آبجی بعد از . کرد کھ ناراحتی او قلبی است بیمار فکر می. را با دقت معاینھ کرد
تر او برای چند آزمایش ی دک اش را گرفت و بھ توصیھ این کھ ضربان قلب

 : آبجی با شوخی بھ او گفت. قلب او سالم بود. اش کرد فرستاد، روانھ
 ''. کند ای ھم بھتر کار می قلب شما از قلب دختر ھیجده سالھ''

بیمار برای او تعریف کرده بود کھ در تعطیالت آخر ھفتھ با بیل خاک 
او را معاینھ کرد و متوجھ ھای  ماھیچھ. اش را زیرو رو کرده است ی خانھ باغچھ

پماد مسکنی . شد کھ علت درد، نھ قلب بلکھ کار زیاد و کشیدگی عضلھ است
نگاھی بھ نام و نام خانوادگی بیمار دوم . اش کرد برای او تجویز کرد و مرخص

. نام خانوادگی او کمی آشنا بود. حدس زد باید ایرانی و یا عراقی باشد. کرد
علت مراجعھ بھ درمانگاه، . مجرد، راننده تاکسی؛ لھمردی حدود ھفتاد و یک سا

ی بیماری  سابقھ. ای و مکرر در طول شب درد شدید بیضھ ھمراه با ادرار قطره
فکری کرد و حدس زد کھ ممکن است از . مشروب، نھ. سیگار، نھ. سفید

قبالَ . تا آن روز چنین بیماری را معاینھ نکرده بود. عوارض پروستات باشد
در دانشکده نیز چندین بار در . در مورد پروستات خوانده بودچیزھایی 
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آن روز . ی چنین بیمارانی را بھ او یاد داده بودند آزمایشگاه چگونگی معاینھ
ژورنال در دست سراغ دکتر . شد بار بود کھ با بیمار پروستات روبرو می اولین

 : اش کرد و گفت دکتر تشویق. رفت و توضیح داد
 ''. کنیم اش می بیارش تو با ھم معاینھ. اشکال نداره''

دو زن و . سھ نفر نشستھ بودند. ژورنال را برداشت و بھ سالن انتظار رفت
 : بھ طرف او رفت و پرسید. یک مرد

 '' اسماعیل؟''
 ''. بلھ''

. سالم کرد و خود را معرفی کرد و او را بھ طرف اتاق دکتر راھنمایی کرد
ای و پُرپشت آن  ه، چشمان نافذ و مو وسبیل نقرهدر ھمان نگاه اول سیمای تکید

مردی در آن سن و سال؛ شاغل، و فارغ از ھرگونھ . اش نشست مرد بھ دل
دکتر خود را . با ھم وارد اتاق شدند. اعتیاد و یا مشروب باید آدم منظمی باشد

ً از ھمھ کرد، از او  ی بیماران می معرفی کرد و بعد چند سئوال، کھ معموال
تواند  اسماعیل از دکتر پرسید کھ آیا علت درد او می. پاسخ ھمھ مثبت بود .پرسید

 : پروستات باشد؟ دکتر مکثی کرد و گفت
ً . ات کنم تر معاینھ باید دقیق. ھم آره، ھم نھ'' بزرگ شدن بیضھ و بعضا

کنیم و بعد چند  اول معاینھ می. پروستات در سنین باالتر از پنجاه عادی است
ھاتو معاینھ  اشکال نداره اگھ پرستار ھم اینجا باشھ؟ باید بیضھ. یمگیر آزمایش می

 ''. کنم
 : ای مکث گفت اسماعیل بدون لحظھ

'' َ  ''. ابدا
ھای او را از پشت در حالی کھ دستکش بھ دست کرده بود از راه  دکتر بیضھ

 : معقد معاینھ کرد و سپس چند سئوال دیگر از او کرد و گفت
 '' خوری؟ ھا قبل از خواب آب زیاد می شب. طبیعیھ ھات ی بیضھ اندازه''
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 : اسماعیل جواب داد
 ''. خورم آب نھ، ولی چند لیوان چای می''
بھتره دو ساعت قبل از خواب چای را متوقف کنی، چون . چند لیوان زیاده''

با . شی شب چندبار بری دستشویی کنھ و مجبور می چای خودش تحریک می
نگران نباش، فکر . گیری ی دیگھ جواب می ھفتھ. آزمایش بدهپرستار بُرو و چند 

 ''. ممکنھ عوارض سرماخوردگی باشھ. کنم چیز خاصی نیست می
آبجی در حالی . اسماعیل ھمراه آبجی از اتاق خارج شد و بھ اتاق دیگر رفت
 : کھ سرگرم گرفتن آزمایش خون بود از روی کنجکاوی پرسید

 '' از کدوم کشور میایی؟''
 ''. ایران''

 : آبجی مثل اینکھ دوستی را دیده باشد، با خوشحالی پرسید
 '' خیلی وقتھ سوئدی؟. ایرانی ھستید، چقدر خوب''
 ''. شھ ده پونزده سالی می''

 : آبجی با لبخند گفت
 ''. کنید سوئدی خوب صحبت می''

اسماعیل کنجکاو شده . ھا گویا متقابل بود کنجکاوی آن. سر صحبت باز شد
شناخت و  ھا پیش او را می ی پرستار عجیب شبیھ کسی بود کھ سال چھره .بود

. خبر بود ھا بود کھ از او بی سال. اش داشت چون برادر کوچک و فرزند دوست
چرخید و  سئوالی در مغزش می. اش کرده بود شباھت آن زن با او وسوسھ

پرستار کھ نگاھی بھ اسم و فامیل . تحریک شده بود کھ آن را بھ زبان بیاورد
بھ خطوط . نام خانوادگی ھمان بود. اش سنجاق شده بود، کرد روی پالکی برسینھ

خواست سئوال کند . اش خیره شد ی آن زن، موھای سیاه و چشمان درشت چھره
کھ پرستار بطری کوچکی را بھ او داد و از او خواست بھ اتاقکی کھ در مجاور 

ی را از ادرار پُر کرد آن را در اتاق آزمایش بود رفتھ و بعد از اینکھ بطر
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اسماعیل را راھنمایی . شد، بگذارد ای کھ دِر آن بھ اتاق آزمایش باز می محقظھ
 . کرد و اتاق را ترک کرد

تصمیم گرفت کھ ھمان شب . اش نشستھ بود اسم و اسم فامیل آن مرد در ذھن
ً مطمئن بود کھ آن زن ر. از سیامک بپرسد ا اسماعیل برخالف او تقریبا

. خواھر علی. خودش بود. دو بار او را در سنین نوجوانی دیده بود. شناسد می
وقتی بطری کوچک را . ایکاش سئوال کرده بود. فرصت را از دست داده بود

پرستار . در محفظھ گذاشت از توالت خارج شد و دو باره بھ اتاق آزمایش رفت
 . با افسوس درمانگاه را ترک کرد. آنجا نبود

نگاه . شد اسماعیل تمام آن روز بعدازظھر در گوش و ذھن آبجی تکرار مینام 
یقین داشت کھ نگاه . اش را متوجھ شده بود دقیق آن مرد بھ پالک روی سینھ

. اش تنھا از روی کنجکاوی یک ھموطن نبود اسماعیل بھ پالک روی سینھ
 . خواست از چیزی مطمئن شود گویا می. اش دقیق بود نگاه
 '' تونھ باشھ؟ با آن رفتار گرم و صمیمی و فروتنانھ کی می آن مرد''

خواست ھرچھ زودتر کارش تمام شود کھ بتواند از سیامک سئوال  اش می دل
  . کند
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 سئوال

سیامک تازه از راه رسیده بود و طبق عادت روی مبل نشستھ بود و اخبار 
فنجان چای بھ اتاق آبجی با سینی و دو . خواند روز را در پیام نمای تلویزیون می

ی  سیامک بھ صفحھ. سینی را روی میز گذاشت و کنار او نشست. نشیمن آمد
صفحھ را کھ . خواند تلویزیون خیره شده بود و اخبار مربوط بھ فلسطین را می

 : تمام کرد، پوزخندی زد و گفت
کھ قراره تا ابد، تا  مثل این. زخم چرکینی کھ دنیا بھ وجود اون خو گرفتھ''
غیرتی  کشورھای غربی با بی. ست، ادامھ داشتھ باشھ نی کھ یھ فلسطینی زندهزما

ھا  خوان بھ حساب نابودی مردم فلسطین بھ یھودی اشونو بستن و می چشم و گوش
 ''. تاوان جنگ جھانی دومو بدن

نما و تفسیرھای آنچنانی کم توجھ شده بود،  ھا بود دیگر بھ پیام آبجی کھ مدت
 : فتسری تکان داد و گ

این روزھا مشکل غرب رسیدگی بھ وضعیت و حقوق سگ و گربھ و مھد ''
 ''. کی بفکر حقوق مردم فلسطینھ. کودک آنھاست

اش تازه تمام شده بود کھ فنجان چای را از سینی برداشت و مقابل  جملھ
 : سیامک روی میز گذاشت و بالفاصلھ گفت

 ''. دارمراستی قبل از اینکھ صفحھ عوض کنی، یھ سئوال ''
 '' ھا؟ یاابولفضل، باز مھمانی و یا کامپیوتر بچھ''

ً گفت  : آبجی فورا
ً راجع بھ این چیزا نیست! نھ، نھ'' یھ نفرو بھ اسم اسماعیل متین . اصال
 ''. شناسی می
 '' نھ، چی شده؟ ُمرده یا سرطان گرفتھ؟''

ئن بود مطم. ی او خیره شد آبجی بھ چھره. گفت و فنجان چای را بھ دھان برد
ھر . عادت داشت. اش در جستجوی پاسخ درست است کھ سیامک در حافظھ
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داد کھ فرصت کافی برای  شد، اول پاسخی سرسری می وقت سئوالی از او می
 . داد فکر کردن داشتھ باشد، بعد از چند لحظھ دو باره جواب دیگری می

ات  نداناز رفقای ز. شناسیش فکر کن ببین می. نمرده و نھ سرطان گرفتھ''
 '' نیست؟

. شناسد آبجی مطمئن شد کھ او را می. سیامک آرام شروع بھ سوت زدن کرد
افزار مغزش دنبال  بھ کار افتاده بود و در سخت گویا دستگاه جستجوگر مغزش

اش را  بعد از چند لحظھ سیامک کمی لب پائین. ردیف کردن اطالعات الزم بود
 : کرد و گفت اش را کمی جمع بھ دندان گرفت و چشم چپ

 '' کجا دیدیش؟. خیلی ھم آشناست. اش آشناست چرا، اسم''
اش برام آشنا  قیافھ. امروز اومده بود درمونگاه. بھ کسی نگی، مسئولیت دارم''
 ''. اونم مثل اینکھ منو شناخت. بود

 : سیامک سری تکان داد و گفت
یھ دوره . ست لیی ع پدر خونده. از رفقای قدیمی برادرتھ. باید تورو بشناسھ''

شایع بود . میگن از بچگی فعال بود. خیلی معروف بودژ اسم و رسمی داشت
طردش . اش انتقاد کرد جز اولین کسایی بود کھ از سیاست حزب. کشتھ شده

ھایی بود کھ قبل از انقالب  از معدود حزبی. چو انداختھ بودن کشتھ شده. کردن
 ''. شناسھ رو خوب می علی. زد یھ میتو ایران فعال بود و با چند نفر دیگھ نشر

ً اسماعیل او . اش برطرف شد شک. ھمان مختصر برای آبجی کافی بود قطعا
چرا، خودش ھم . اش روشن شد کورسویی از امید در دل . را شناختھ است

ھا را حتی  آن را بھ فال نیک گرفت و تصمیم گرفت کھ جواب آزمایش. نفھمید
پُست، بلکھ حضوری بھ او اطالع دھد، اگرچھ کار اگر منفی باشند؛ نھ از طریق 

ً پاسخ آزمایش. درستی نبود چنانچھ . دادند ھای مثبت را حضوری می معموال
 . دادند پاسخ منفی بود باید از طریق پُست بھ بیمار اطالع می

ھمھ . ھا را خواند سریع آن. ی آزمایش ھا را دریافت کرد چند روز بعد نتیجھ



 704 

برگھ را . گویی جواب آزمایش برادرش را گرفتھ بود. شدخوشحال . منفی بود
 : ھا کرد و گفت دکتر نگاھی بھ آن. در دست گرفت و بھ اتاق دکتر رفت

اش مثل ساعت سوئیسی کار  بدن. تره این مرد با این سن و سال از من ھم سالم''
ھا کمی بیشتر  اش راحت بشھ و شب جواب را براش بفرست کھ خیال. کنھ می

 ''. خورهچای ب
بجای آن یادداشتی با این مضمون . ھا را پُست نکرد آبجی جواب آزمایش

ھا  ای راھنمایی ھای شما منفی است، ولی بھتر است برای پاره نتیجھ آزمایش''
 . نوشت و پُست کرد '' روز چھارشنبھ ساعت ده بھ درمانگاه بیائید

با خیال راحت کمی توانست  اش باز بود و می ھا دکتر نبود و دست چھارشنبھ
کاله سیاه مدل . اسماعیل سر ساعت آنجا بود. بیشتر با او حرف بزند

. اش را در دست داشت و آرام و بی حرکت روی صندلی نشستھ بود پارتیزانی
ھا نیز  در آن سال. اش کھ بھ کاله افتاد ھمھ چیز را بخاطر آورد آبجی نگاه

ھمان مردی بود کھ . خودش بود. کرد اسماعیل از ھمان نوع کاله استفاده می
ی  یکبار او را در پشت در خانھ اشان در حیاط دیده بود و بار دیگر در خانھ

اش تغییری  قد و قواره. پچ با برادرش بود ھر دو بار سرگرم پچ. پرستو و علی
تنھا صورت و موھایش گذر زمان و گرد و غبار آن را روی خود . نکرده بود

است بھ او بگوید؟ در آن مورد فکر نکرده بود، ولی خو چھ می. ثبت کرده بود
اش  سالم کرد و با او دست داد و او را بھ اتاق. عجیب مشتاق گفت و گو با او بود

اسماعیل با ھمان نگاه محجوب پاسخ سالم او را داد و ھمراه او . راھنمایی کرد
مان چش. وارد کھ شدند، آبجی در را بست و روبروی او نشست. بھ اتاق رفت

در قید . منتظر بود کھ او شروع کند. گر او بھ دھان آبجی دوختھ شده بود پرسش
کجاست؟ علی را چون برادر و . فکر و ذکرش علی بود. ی آزمایش نبود نتیجھ

پسرم کجاست؟ . ''پسری کھ ھرگز فرصت نکرده بود، داشتھ باشد، دوست داشت
ھای  ی سال خوری روشنفکرانھ او بود کھ علی را از محفل عرق'' کند؟ چکار می
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او بود کھ . قبل از انقالب بیرون کشیده بود و نشریھ در دستان او گذاشتھ بود
. ی سرخ را، بھ بازوی او بستھ بود ی مخفی، آن مھره ُمجدانھ رمز و راز مبارزه

. ان علی بودجان، شب و روز نگر ھای سخت و فرار از ترس او بود کھ در سال
علی کجاست؟ زنده . ''علی پینوکیوی او بود کھ جان و روح در جسم او دمیده بود

قرار بود و اگر  ھا بی ھایی بودند کھ در انتظار شنیدن پاسخ آن سئوال''  است؟
 . کرد کرد، بدون شک خودش شروع می باز نمی ی دیگر زبان آبجی چند لحظھ

بزنم بھ تختھ . ایھ ھای شما منفی ام آزمایشی تم آقای متین، خوشبختانھ نتیجھ''
ھای شما مثل ساعت  بقول دکتر قلب و ریھ. شما از سالمت کامل برخوردارید

 ''. جای ھیچ نگرانی نیست. کنھ سوئیسی کار می
 : اسماعیل فرصت نداد کھ حرف آبجی تمام شود و گفت

شما بکنم کھ  اش خواستم سئوالی از راست. اتون نوشتھ بودید ممنون در نامھ''
 ''. بھ مریضی من مربوط نیست

شک نداشت کھ آن مرد تنھا بھ ھمان منظور آن . دانست آبجی سئوال را می
 . روز بھ درمانگاه آمده است

 ''. بفرمایید''
گویا خود را . اش را کھ روی زانو گذاشتھ بود، در دست گرفت اسماعیل کاله

در دستان خود بفشارد کھ آبجی  آماده کرد کھ اگر خبر ناگواری شنید کاله را
 : کمی بھ جلو خم شد و پرسید. متوجھ لرزش دست او نشود

 '' شما خواھر علی ھستید؟''
 ''. بلھ''
 '' اش چطوره؟ کنھ؟ خبری ازش داری؟ خانم اس؟ کجاست؟ چکار می زنده''

اسماعیل راست بھ چشمان او خیره شده بود و با . چند سئوال در یک سئوال
دانست  ی علی می خواست کھ ھرچھ زودتر ھر آنچھ کھ در باره او می اش از نگاه

 . برای او تعریف کند
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 ''. کنھ اس آتن زندگی می زنده''
 : اسماعیل نفس راحتی کشید و بھ پشتی صندلی تکیھ داد و پرسید

 '' اش خوبھ؟ حال''
بھ آن مرد چھ بگوید و چگونھ بگوید کھ دچار عذاب وجدان . آبجی مکثی کرد

معنای . ی علی بوده نشود؟ سیامک بھ او گفتھ بود کھ اسماعیل پدرخوانده
برای او معنای پدرخوانده این بود کھ اسماعیل . دانست پدرخوانده را خوب می

حال . او بوده کھ او را وارد تشکیالت کرده. علی را جذب فعالیت سیاسی کرده
ھ اسماعیل اولین توانست برای او تعریف کند کھ برادرش، کسی ک چگونھ می

کند، ھمسرش  ای از آتن زندگی می ی سیاسی را بھ دست او داده، در گوشھ نشریھ
را کتک زده، دخترش را رھا کرده و شب و روزش را در ُخماری سپری 

ھای او را خواھد  آیا تحمل شنیدن حرف. اش بھ حال او سوخت              کند؟ دل می
ن ھمانطور خونسرد و با وقار و محکم در توانست بعد از شنید داشت؟ آیا می

اش را  باید حرف. ای نداشت مقابل او بنشیند و شمرده و ساده حرف بزند؟ چاره
خودش ھم ھنوز . امیدوار بود. ی خواستن او بھ درمانگاه ھمان بود انگیزه. زد می

ھای بسیار احترام  ھا و تجربھ کردن مشکالت و ناھنجاری پس از گذشت سال
ھای پُر شر و شور راھنمای او بودند،  ای برای رفقایی کھ در آن سال دهفوق العا

دانست و ھنوز ھم معتقد بود کھ پیوند عاطفی بین مبارزین با تجربھ و  می. داشت
شدند، بسیار عمیق و  جوانانی کھ در آن شرایط ویژه جذب فعالیت سیاسی می

شدند،  ی سیاسی میھا دانست کھ جوانانی کھ جذب سازمان آبجی می. دیرپاست
ھا و رھبران و اعضای آن جای پدر و مادر و برادر و دیگر  سازمان بھ خانھ آن

ھا تنھا بلحاظ  آن. وابستگی تنھا سیاسی نبود. گرفت ھا را می ی آن اعضای خانواده
شد کھ بلحاظ  شدند، بلکھ شور و صداقت انقالبی موجب می سیاسی وابستھ نمی

یوندی کھ تا حد تعصب خشک و پیروی کورکورانھ پ. عاطفی ھم وابستھ باشند
ُسست از افکار سیاسی آن سال می. رفت پیش می ھا تالش و تجربھ و  دانست کھ گ
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با تار و . ھای عاطفی کار آسانی نبود کرد، ولی بریدن پیوند دانش زیادی طلب می
ھای  خودش ھم ھنوز نتوانستھ بود پیوند. خورد پود وجودشان پیوند می

شاید آخرین تیر ترکش . امیدوار بود. اش قطع کند ش را با رفقای سابقا عاطفی
توانست کمکی ھم بھ علی و دخترش و شاید بھ  خورد، می اگر بھ ھدف می. بود

درمانگاه . بھ راھرو رفت. آبجی از صندلی برخاست. پرستو و خودش باشد
چند لحظھ  بعد از. بھ ھمکاران اش سپرد کھ مریض برای او نفرستند. خلوت بود

دانست و  ھر آنچھ کھ می. با دو فنجان چای برگشت و روبروی اسماعیل نشست
اش با دخترش و ھمسرش،  اش، رابطھ در دل داشت، در مورد علی؛ سرنوشت

اسماعیل . اش گفت و اشک ریخت ھا، اعتیادش و دربدری و سرگردانی طالق آن
جیب بیرون آورد، ایش را از  جمع شد؛ عرق کرد، طبق عادت دستمال پارچھ

شاید شنیدن خبر مرگ و یا . اش مچالھ شد کاله در دست. اش را پاک کرد پیشانی
منتظر بود کھ . سر تا پا گوش بود. لب باز نکرد. تر بود اعدام علی برایش آسان

آبجی . ولی چنین نشد. انگیز علی پایان خوشی داشتھ باشد شاید داستان غم
 : کرد ھایش را با این جملھ تمام گفتھ
اش فکر  ھمھ. ی چندونی نداره زندگی علی با مرگ در ذلت و خواری فاصلھ''
ی یکی از  زنھ و خبر مرگ اونو گوشھ کنم کھ یھ روز آنتی زنگ می می

 ''. ده ھای آتن بھم می خیابون
اگر از زبان کس دیگری شنیده . ھای آبجی برایش دشوار بود باور کردن گفتھ
ولی اشک و دردی را کھ در . دانست ھمت و افترا میھا را ت بود، بدون شک آن

علی کھ حاصل . دید، حقیقی بود ی آن خواھر مھربان، صادق و صبور می چھره
اش؛ ھمسرش را کھ روزگاری  چند سال کار او بود، بھ انسانی معتاد کھ زن

چھ بر او گذشتھ؟ آیا او اشتباه کرده بود؟ علی را . پرستید، کتک زده عاشقانھ می
بھ . برد ھای آبجی، قضاوت و کار او را زیر سئوال می ب نشناختھ بود؟ گفتھخو

علی را . نھ خودش اینطوری بود و نھ علی. ھا را باور کند توانست آن سختی می
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شناخت و درک او از علی بیشتر از پدر و مادر . شناخت اش می چون کف دست
 . او بود
چھ داشت . ولی کدام حرف. ندھای آبجی کھ تمام شد، سعی کرد حرفی بز گفتھ

. اش افتاده بود بردستان  رعشھ. بگوید؟ سکوت سنگینی بر اتاق حکمفرما شد
فشرد کھ تا شاید لرزش دستان را از نگاه تیز آبجی  اش را با تمام نیرو می کاله

ھا از مغزش  واژه. آمد حرفی بیرون نمی. گلویش خشک شد. پنھان کند
ای نبود کھ بھ کمک آن بتواند احساس و  کرد، واژه یای پیدا نم واژه. گریختند می

گویی او ھم تا آن روز با . آبجی سرش پایین بود. ھای آبجی را بیان کند تأثیر گفتھ
اسماعیل خیره بھ . کس، حتی با شوھرش، رنج و درداش را نگفتھ بود ھیچ

ی در عل. کرد اش کھ ھمھ یادآور علی بودند، نگاه می موھای سیاه و قامت کشیده
کسی کھ با جدیت و پشتکار او بھ کادری ورزیده و مورد . برابر او نشستھ بود

فکر . اش فدا کند، تبدیل شده بود اعتماد کھ حاضر بود جان اش را در راه آرمان
. اینکھ علی بھ موجودی تباه شده تبدیل شده است، جگرش را بھ آتش کشیده بود

 . غیرممکن است
 . زد ای نداشت، باید حرفی می الت بنشینند؟ چارهتوانستند در آن ح چقدر می

اگر خبر مرگ او را بھ من داده بودی، فھم و . ی ما تنھا سیاسی نبود رابطھ''
 '' آدرسی، تلفنی ازش داری؟. تر بود ھضم اش برایم راحت

. زد گویا پدری در مورد پسرش حرف می. محکم بود. اش شمرده نبود کالم
خبر و یا . ای کھ دو سال بود دچار آن شده بود عارضھ. لرزید اش می دست
آبجی . کردند اش شروع بھ لرزیدن می شنید، دستان ی ناگواری کھ می حادثھ

ی  تنھا شماره تلفن آنتی و آدرس مغازه. آدرس و شماره تلفنی از علی نداشت
اسماعیل ھر دو را در ورق کاغذی یادداشت کرد و . اش را داشت دوست

 . داحافظی کرد و از درمانگاه خارج شدبالفاصلھ خ
افسرده و درھم از . گویی ھر دو از مراسم خاکسپاری عزیزی برگشتھ بودند
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بھ . آبجی بعد از رفتن اسماعیل دل و دماغ کار نداشت. یکدیگر جدا شدند
روپوش کارش را درآورد و . اش خوب نیست اش اطالع داد کھ حال ھمکاران

اش خوب  حال. ع بھ ایستگاه مترو رفت و سوار شدسری. درمانگاه را ترک کرد
اش  خواست برود شھر کھ شاید با دیدن مردم و تنفس ھوای تازه حال می. نبود

در کنار پنجره نشستھ بود و . خواست با آن حال زار خانھ برود نمی. بھتر شود
مسافت . مترو با سر و صدا در حرکت بود. کرد مناظر اطراف را تماشا می

ز ایستگاه دور نشده بود کھ در پیاده رویی کھ بموازات مسیر قطار بود، زیادی ا
فشرد و با  اش را در یک دست می اسماعیل را دید کھ شتابان در حالی کھ کاله

گویا عجلھ . رفت برد، با گام ھای بلندی می دستی دیگر سیگاری را بھ لب می
اش را  کرد؟ چرا کاله یرفت؟ بھ چھ فکر م کجا می. ھایش افتاده بود شانھ. داشت

  . وزید فشارد؟ پاییز بود و سوز سردی می در دست می
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 (۵٣(دیدار با زوربا 

ترین کیوسک پاکت  از نزدیک. اسماعیل دمق و گرفتھ از درمانگاه خارج شد
نھ پدری، نھ . کس و کاری نداشت. سیگار و قوطی کبریتی خرید و پیاده راه افتاد

ھا  یکی دو رفیق دیگر تنھا کسانی بودند کھ مھر آنعلی و . مادری و نھ فرزندی
در روزھایی کھ . اش بود ھای قبل از انقالب ھنوز در دل چون روزھا و سال

ترین رفقایش او را طرد کرده و تنھا مانده  شرایط بھ او تنگ شده بود و نزدیک
اشتھ ھا او را تنھا نگذ داد، آن اش می بود و ھر لحظھ بیم دستگیری و اعدام عذاب

از ھمان روزھای اولی کھ با او آشنا . اش بود، ھم پسرش علی ھم دوست. بودند
او را رفیقی دیده بود کھ . اش نشستھ بود دل ی او بھ شده بود، جوھر و خمیرمایھ

ترین شرایط بھ او تکیھ کند و تا آن روز ھم بھ آن باور  توانست در سخت می
چرا علی، پسر او، چنین تن . سان بودعلی برای او ان. کرد علی پُشت نمی. داشت

مطمئن . یافت بھ خواری و ذلت داده است؟ پاسخی برای آن سئوال آزاردھنده نمی
. توانستند پاسخ سئوال او را بدھند بود کھ ھیچیک از اطرافیان علی ھم نمی

دانست و یقین داشت کھ علی از سر  می. شناخت کس علی را بھتر از او نمی ھیچ
ھنوز اغتشاش فکری و . الی بھ آن منجالب کشیده نشده استخی خوشی و بی

علی بھ ھمھ چیز شک . سردرگمی علی را در آخرین مالقات اشان بیاد داشت
بھمین خاطر برای دیدن و خبر گرفتن از . باورش ترک برداشتھ بود. کرده بود

تعصب بھ تشکیالتی کھ عضو آن بود و اعتماد بھ . او بھ شرکت رفتھ بود
ھمھ چیزش را . ھای او را تأیید کند ، در آن روز مانع از آن شد کھ گفتھرھبران

شاید ھمان باور کور امروز موجب . در طشت رھبری گذاشتھ بود و باختھ بود
. کس پشت کرده عذاب وجدان او شده و برای خالصی از آن بھ ھمھ چیز و ھمھ

او را باور  شکستن. پای علی زحمت کشیده بود. تن بود علی برای او روئین
ی سیاسی را تجربھ  خودش سھ دوره از مبارزه. توانست قبول کند نداشت و نمی

خرداد  ١۵. مرداد را دیده بود ٢٨در کودکی با حزب آشنا شده بود و . کرده بود
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را تجربھ کرده بود و کار در چاپخانھ و فعالیت مخفی قبل از انقالب و چاپ 
با ھمھ تیپ آدم و . انقالب را چشیده بودنشریھ و سرد و گرم روزھای بعد از 

فرق مس و طال را . بھ قدرت تشخیص خود اعتماد داشت. رفیق کار کرده بود
 . علی ھنوز برای او طال بود. داد خوب تشخیص می

ای کھ از صندلی برخاست و خداحافظی کرد،  از ھمان لحظھ. درنگ نکرد
داد، سپردن یکی از  م میتنھا کاری کھ باید انجا. اش را گرفتھ بود تصمیم
دو تاکسی دیگر شوفر داشتند و خیال اش . ھا دست یک راننده مطمئن بود تاکسی

بھ . کرد، تصمیم داشت پارک کند سومی را ھم اگر کسی پیدا نمی. راحت بود
از روزی کھ وارد سوئد شده . اش بد نبود وضع مالی. درآمد آن نیازی نداشت

مدتی در چاپخانھ کارآموز بود و بعد . فتچی ھتل بودابتدا نظا. بود، کار کرده بود
بالفاصلھ . ی تاکسی گرفت از اینکھ عذرش را خواستند کوتاه نیامد و گواھینامھ

ھا را در شرکتی بھ اسم خودش  سھ پالک تاکسی داشت کھ آن. شروع بھ کار کرد
 دو راننده ثابت داشت و چند دوست و رفیق کھ در صورت نیاز. ثبت کرده بود

خودش . ای نھ زن داشت و نھ بچھ. خرج چندانی نداشت. گرفت ھا کمک می از آن
چندبار تصمیم گرفتھ بود کھ ھمھ چیز را بفروشد و آپارتمان . بود و خودش

آذری را خوب . تر باشد کوچکی در ترکیھ بخرد کھ حداقل بھ ایران نزدیک
اجتماعی و  بھ دمکراسی و رفاه. ولی سوئد را ھم دوست داشت. زد حرف می

ھای فردی در سوئد خو گرفتھ بود و ھمین امر موجب دلبستگی او بھ  آزادی
. ترسید می. کرد ای سھ روز بیشتر کار نمی در ماه ھای اخیر ھفتھ. سوئد بود

 . داد لرزش دست آزارش می
. شماره گرفت و منتظر ماند. بھ چھارراه خیابان اونی کھ رسید وارد بانک شد

اسماعیل کار زیادی . پشت میز ایستاده بود کار او را پرسیددختر جوانی کھ 
تواند مبلغ شصت ھزار کرون از حساب  از او خواست کھ چنانچھ می. نداشت

تواند با کارت  اش منتقل کند و بعالوه پرسید کھ آیا می اندازش بھ حساب کارت پس
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جستجو در کارمند جوان بعد از چند لحظھ . ویزایش در خارج از سوئد خرید کند
مقداری یورو خرید و از . تواند و مشکلی ندارد کامپیوتر بھ او اطالع داد کھ می

 . بانک خارج شد
سھ روز بعد در یک ظھر گرم در حالی کھ ساکی در دست داشت، در 

. ی تاکسی نشان داد فرودگاه آتن آدرس ھتلی را کھ رزرو کرده بود بھ راننده
شتھ چندبار با کمک دوستانی کھ اھل قلم و در گذ. اش خوب نبود زبان انگلیسی

ترجمھ بودند و با استفاده از فرھنگ لغت، سعی کرده بود چند مقالھ در ارتباط با 
ی آزادھای فردی و دمکراسی با توسعھ در جوامع در حال توسعھ ترجمھ  رابطھ

ھا را از اول  رفقایش مجبور شدند کھ مقالھ. کار خوبی از آب درنیامد. کند
با چند سردبیر . ھا نشدند یسی کنند، کھ البتھ مسئولین حاضر بھ چاپ آنبازنو
بنا بھ دالئلی . ی ھفتگی و روزنامھ کھ از قبل آشنایی داشت نیز تماس گرفت مجلھ

دانش انگلیسی او بیشتر از سیکل . ھا نیز چاپ نکردند و یا شاید مالحظاتی آن
انش کم سعی کرد با راننده حرف با ھمان د. دوم دبیرستان و ھمان چند مقالھ نبود

ھر دو چند . داند طولی نکشید کھ متوجھ شد کھ راننده ھم زبان انگلیسی نمی. بزند
ولی طبیعت کنجکاو او باعث شد کھ با حرکت دست و . ای ساکت ماندند لحظھ

از موسیقی . دانست سر صحبت را با راننده باز کند ی انگلیسی کھ می چند کلمھ
راننده . اش رسید ، این تنھا چیزی بود کھ در آن لحظھ بھ ذھنزوربا. شروع کرد

اش نبود، بالفاصلھ نواری را از داشبورت برداشت و آن را  کھ گویا اولین تجربھ
. زوربا، موزیکی بود کھ اسماعیل عاشق آن بود. در دستگاه ضبط ماشین جا داد

 . بارھا آن را گوش داده بود
بود کھ بر اساس اقتباسی از رمان نیکوس  ای فیلم زوربا ملودی درام تیره

داستان فیلم در ارتباط با ھنر زندگی کردن و لذت . کزانتزاکیس ساختھ شده بود
رود کھ معدنی را  ی جوان انگلیسی بھ ِکرت می بیتس نویسنده. بردن از لحظھ بود
در بندر با زوربا، دھقان . اش بھ ارث برده، بازگشایی کند کھ از پدر یونانی
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شود کھ او را برای راه انداختن مجدد معدن استخدام  شت ھیکلی آشنا میدر
ی جوان انگلیسی آداب دان و خشک  خیال و نویسنده ی زوربای بی رابطھ. کند می

آنتونی کوئین کھ نقش زوربا را با استادی تمام . ھای فیلم است یکی از بھترین تم
رسم لذت بردن از زندگی را  شود کھ راه و کرد، موفق می در این فیلم بازی می

ای بود کھ زوربا بھ بیتس در  اسماعیل عاشق صحنھ. بھ بیتس انگلیسی بیاموزد
آموزد کھ چگونھ  کنار ساحل ھمراه با موزیک معروف میکس تئودوریکس می

ی  ی بیتس و بیوه ی عاشقانھ رابطھ. توان رقصید و از زندگی لذت برد می
بھ دست پدر مردی کھ عاشق او بود، نمادی کاتولیک و نیز سالخی دلخراش زن 

ی مردم روستایی کھ ھمھ کاتولیک بودند، نیز از  از حسادت و افکار عقب مانده
ھایی بود کھ اسماعیل ھنوز بعد از گذشت بیش از نیم قرن بخوبی آن را  صحنھ

بارھا بھ آن فکر کرده بود کھ چگونھ تحجر و تعصب و ناآگاھی . بیاد داشت
ً قصاب ھمنوع خود تبدیل  دم عادی را بھ موجوداتی بیتواند مر می تفاوت و بعضا
ھمین رابطھ در مرگ زن سرایدار کھ عاشق زروبا بود نیز بتصویر کشیده . کند
 . کتاب را چند بار خوانده بود. شود می

ای غیرمستقیم بھ  این فیلم نیز اشاره. را ھم خیلی دوست داشت'' زد''فیلم 
نان بود کھ موزیک آن را تئودوراکیس ساختھ بود کھ در کودتای سرھنگان در یو

ی ھفتاد مورد استقبال روشنفکران بود و آن را نوعی دھن کجی بھ رژیم شاه  دھھ
ھا  کھ مھمترین آن. از ادبیات یونان بیشتر از چند کتاب نخوانده بود. دانستند می

نویسندگان یونانی آخرین کتابی کھ از . بودـ  برای من بنواز زورباـ ھمان زوربا 
رمانی بنام آخرین . رفت ای بود کھ بھ کالس زبان سوئدی می خوانده بود در دوره

ی یونانی تبار  اثری از نویسنده. روشنایی بود کھ بھ زبان سوئدی خوانده بود
 . تئودور کالیفیدس

. تاریخ یونان باستان را خوانده بود. دانست از تاریخ یونان چیزھای زیادی می
ی یونان بعد از جنگ دوم جھانی و نیز کمک کشورھای غربی بھ یونان  در باره
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ھا و نیز کودتای سرھنگان در  برای جلوگیری از سقوط آن در دست کمونیست
ولی در آن . یونان برای او غریبھ نبود. ی ھفتاد مطالب فراوانی خوانده بود دھھ

ابزاری برای ارتباط با لحظھ پی برد کھ دانش و آشنایی او ذھنی است و ھیچ 
خود را بھ شنیدن موزیک . ی انگلیسی در دست ندارد راننده بجز آن چند واژه

ی خود را بھ راننده نشان دھد با استفاده از  زوربا قانع کرد و برای اینکھ عالقھ
ی او را با  راننده ھم گفتھ''. خیلی قشنگ'' : گفت دانست مرتب می چند لغتی کھ می
نیم ساعت بعد تاکسی در مقابل در ورودی ھتل دو . کرد تأیید میتکان دادن سر 

راننده . بیست یورو بھ راننده داد. ای کھ چندان ھم لوکس نبود، ایستاد ستاره
خواست دو یورو بھ او برگرداند کھ اسماعیل با حرکت دست بھ او فھماند کھ 

رد و آدرس آنتی اش را باز ک قبل از اینکھ راننده حرکت کند، تقویم. الزم نیست
راننده سر تکان داد و با . را بھ او نشان داد و با حرکت دست آدرس را پرسید

اش بھ اسماعیل فھماند کھ از ھتل تا آنجا ده  ھا و ساعت کمک گرفتن از دست
آژانسی کھ بلیط ھواپیما و ھتل را . اش راحت شد خیال. روی است دقیقھ پیاده

ی آنتی مسافت  از محل ھتل تا خانھ. ھ بودبرای او رزرو کرده بود، راست گفت
 . چندانی نبود

اش را روی صندلی انداخت و پنجره را  کُت. کوچک بود و کولر نداشت  اتاق
پاییز در سوئد شروع شده . ئل اکتبر بود اوا. باز کرد کھ ھوای اتاق عوض شود

ورق بروشور راھنمای ھتل را برداشت و آن را . بود، ولی آتن ھنوز گرم بود
ھتل برای کتری برقی، پنکھ و یا قھوه . بھ دو زبان انگلیس و یونانی بود. زد

بھ گاو صندوق و پنکھ . ای ده یورو ھفتھ. گرفت جوش و گاو صندوق پول می
پانزده یورو پول زیادی . ''برای ده شب اتاق رزرو کرده بود. احتیاج داشت

 ''. ا با خودم ببرمام را ھمھ ج درعوض الزم نیست پاسپورت و پول. نیست
بعد از یک ساعت استراحت، لباس عوض کرد و بھ قصد پیدا کردن آدرس 

جوان مو سیاھی کھ در پشت پیشخوان ھتل ایستاده بود، . آنتی از ھتل خارج شد
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ی آنتی روی  ی کوچکی بھ او داد و با خودکار مسیر او را از ھتل تا خانھ نقشھ
در . خانھ را پیدا کرد. تا پانزده دقیقھ پیادهده . راه زیادی نبود. نقشھ مشخص کرد

آدرس . جوابی نشنید. دو باره زنگ زد. کمی صبر کرد. زد کسی جواب نداد
تصمیم گرفت در . ساعت چھار بعدازظھر بود. کسی خانھ نبود. درست بود

. گرسنھ بود. خبری نشد. ده دقیقھ قدم زد. ھمان اطراف قدم بزند شاید کسی بیاید
. وارد رستورانی شد و غذا سفارش داد. غذایی بخورد و برگردد تصمیم گرفت

ای دو، سھ  گرچھ در چند ماه آخر ھفتھ. چھار سال بود کھ مرخصی نگرفتھ بود
روز بیشتر کار نکرده بود، معھذا حتی روزھایی را کھ خانھ بود، درگیر حساب 

رسون گا. احساس خوبی داشت. و کتاب و کارھای اداری مربوط بھ شرکت بود
خواھد یا نھ؟  با دو عدد نان گرم و کره بازگشت و از او پرسید کھ آیا نوشیدنی می

ای فکر  عرق معروف یونانی افتاد و بدون لحظھ) ۵۴(اسماعیل بناگاه یاد اوزو 
گارسون چیز دیگری . تا آن روز مزه نکرده بود. کردن دو استکان سفارش داد

طولی نکشید کھ . با سر جواب مثبت داد از او پرسید کھ معنایش را نفھمید، ولی
پیشخدمت با دو استکان اوزو و یک ظرف کوچک پای اختاپوس کباب شده 

ً گرسنھ بود. غذا را با ولع خورد. برگشت غذایش تازه تمام شده بود کھ . واقعا
ای  چاره. خورد خواھد بھ دیدن آنتی برود و بھتر بود اوزو نمی یادش آمد، می

زنگ در را بصدا . ی آنتی راه افتاد پرداخت و بھ طرف خانھ اش را حساب. نبود
ً مسن پنجره را باز کرد و بھ زبان یونانی چیزی . درآورد بالفاصلھ زنی تقریبا

 : از ھمان پایین با صدایی نچندان بلند گفت. گفت کھ او نفھمید
 ''. علی، علی''

الم کرد و در اسماعیل س. زن پنجره را بست و بعد از چند دقیقھ آمد پایین
 : داد گفت ھا را بھ او نشان می حالیکھ تقویم و آدرس

 (۵۶''. (علی. من از سوئد اومدم''
 : زن تازه متوجھ شد و گفت
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 ''. علی نھ''
ای بھ اسماعیل کرد و دو باره داخل خانھ شد و در  آدرس دوم را کھ دید اشاره

در دست داشت ھاج و اش را  اسماعیل ماند و در حالیکھ تقویم. را از پشت بست
ولی اشتباه '' چکار کنم؟ این ھم کھ ول کرد و رفت. ''واج بھ اطراف نگاه کرد

زن راه افتاد و از . طولی نکشید کھ زن لباس عوض کرده برگشت. کرده بود
بھ خیابانی شلوغ . نیم ساعت طول کشید. اسماعیل خواست کھ ھمراه او برود
آنتی از بیرون . ای شدند نزدیک مغازه. بودرسیدند کھ پُر از کافھ و رستوران 

 : مغازه با صدایی بلند فریاد زد
 ''. مداد، مداد''

مردی با موھای جو گندمی و قامتی کوتاه از مغازه بیرون آمد و بھ آنتی سالم 
ای با او حرف زد و بعد از اسماعیل خداحافظی  آنتی بھ یونانی چند کلمھ. کرد

. کرد ماعیل ایستاده بود و خیره بھ او نگاه میمرد در مقابل اس. کرد و رفت
مرد پاسخ . اسماعیل کھ حدس زده بود صاحب مغازه باید ایرانی باشد، سالم کرد

 . اش درست بود حدس. سالم او را بھ فارسی داد
 ''. مھرداد، ھستم، امری''
ُمدم. من اسماعیل متین ھستم'' آدرس شما را از . گردم دنبال علی می. از سوئد ا

 ''. خواھرش گرفتم
او را . ھمینکھ اسماعیل خود را معرفی کرد، شک صاحب مغازه برطرف شد

ً خالی از . لبخندی زد و او را بھ داخل مغازه دعوت کرد. شناخت مغازه تقریبا
دو توریست در حال گشت زدن و انتخاب نوشابھ و مواد غذایی . مشتری بود

 . بودند
 ''. بفرمایید اینجا''

بھ پشت پیشخوان دعوت کرد و بعد کمی بیشتر خود را معرفی اسماعیل را 
 : کرد و ادامھ داد
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ھمیشھ با غم و اندوه از شما یاد . ام ذکر خیر شما را خیلی از علی شنیده''
کنھ شما را اعدام  فکر می. اش سرجا شھ کنھ، البتھ ھروقت سرحالھ و حواس می

ام  خیلی خوشحال. ھیچ جا نبوداسمتون . کردیم ما ھم ھمینطور فکر می. اند کرده
 ''. ایم اسم شما را زیاد شنیده. بینم کھ شما را می

کمی از ھر . اش علی بود مسئلھ. ھا زیاد شنیده بود اسماعیل از این نوع حرف
 : دری حرف زدند و باالخره پرسید

 '' تونم علی را ببینم؟ شماره تلفنی ازش داری؟ کجا می''
 : مھرداد فکری کرد و گفت

ً نمی'' ھای  یعنی صبح. کرد تا مدتی قبل کنار ساحل کار می. دونم کجا کھ دقیقا
تونست زود بیدار بشھ،  بعد چون نمی. کرد ھای کنار ساحل را جمع می زود زبالھ

ھای آفریقایی  شاید تو بولوار کنار ساحل پیش دستفروش. اش کردن گویا بیرون
 '' اش کار کنھ؟ گھ تلفنا. یھ شماره تلفن ازش دارم. بتونی پیداش کنی

مھرداد شماره تلفن را روی کاغذی نوشت و بھ اسماعیل داد و بعد بھ طرف 
یخچال رفت و یک قوطی آبجو را در لیوانی خالی کرد و در مقابل اسماعیل 

 : اسماعیل تشکر کرد و پرسید. روی پیشخوان گذاشت
 '' تونم خودمو بھ بلوار برسونم؟ چطور می''

ای را کھ ھمراه داشت بھ  اسماعیل نقشھ. با دست بھ او نشان دادمھرداد راه را 
اسماعیل نیم . مھرداد مسیر را با خودکار روی نقشھ مشخص کرد. او نشان داد

اسماعیل کھ دل و . مھرداد از اوضاع سیاسی پرسید. ساعت دیگر در مغازه ماند
خداحافظی کرد دماغ بحث سیاسی نداشت، کمی کلی گویی کرد و باالخره از او 

 : قبل از اینکھ مغازه را ترک کند، مھرداد گفت. و بھ طرف بلوار راه افتاد
فوتبالیست . اھل نیجریھ اس. جوان خوبیھ. راستی دوستی داره بھ اسم ذکریا''

رفقا . طرفا بیاین رفیق اسماعیل بازم این. خوابھ ی او می ھا خونھ گویا شب. بوده
ما از معدود رفقایی بودین کھ ارزیابی درستی ش. شن از دیدن شما خوشحال می
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 '' تو کدوم ھتل ھستین؟. اگھ اجازه بدین بھ رفقا میگم کھ شما اینجا ھستین. داشتین
ھا بود کھ فاصلھ گرفتھ بود و دل  ھای آنچنانی سال اسماعیل گرچھ از تعریف

خوش چندانی نداشت، معھذا از َمحبت او تشکر کرد و بعد از مکثی اسم و 
اش را بھ مھرداد داد و از مغازه خارج شد و بطرف  رس ھتل محل زندگیآد

ھای مرکزی شھر فرق  ترکیب مردم با خیابان. بلوار شلوغ بود. بولوار راه افتاد
جوانان سیاھپوستی کھ جا بھ جا بساط . بیشتر توریست بود و دستفروش. داشت

با دقت انبوه . فروختند میکرده بودند و ساعت و کیف و کفش و پوشاک مارکدار 
از چند جوان . غیرممکن بود. کرد کھ شاید علی را پیدا کند جمعیت را وارسی می

کسی او را . ی ذکریا پرسید فروختند، در باره سیاھپوست کھ کفش و لباس می
شناخت، شاید بخاطر ترس از پلیس و باج گیرھا،  شناخت و اگر ھم می نمی

دوش گرفت و بھ . ھ و درمانده بھ ھتل برگشتساعت ده شب خست. حرفی نزدند
. فایده نداشت. چندبار غلت زد. برد اش نمی خواب. اتاق گرم بود. رختخواب رفت

بجز دورانی کھ در . سیگاری نبود. ی اتاق را باز کرد و سیگاری آتش زد پنجره
ھا  اش بخاطر نظرات بقول آن بدر و فراری بود و بیشتر رفقای ھمرزم

گریخت، این  اش کرده بودند و از شھری بھ شھر دیگر می بایکوتاش  انحرافی
سن و سالی از او گذشتھ بود، ولی در . دومین بار بود کھ بھ سیگار رو آورده بود

بد . اش راضی بود از زندگی علیرغم تمام نامالیمات. قید و بند سالمتی نبود
ھا در  سال .ھرگز در زندگی برده و فرمانبر کسی نبود. زندگی نکرده بود

اش اجازه داده بود، مطالعھ کرده  تا آنجا کھ وقت و توان. چاپخانھ کار کرده بود
از . دید ھا را فرزندان خود می آن. رفقای بسیار خوبی را تربیت کرده بود. بود

. ای کوتاه، ھرگز ھمسر و یا معشوقی نداشت بجز دوره. این بابت خشنود بود
ر زندگی نیاز داشت، چنان سرگرم فعالیت ھایی کھ بھ رفیق و ھمسری د سال

سیاسی بود، کھ عواطف و احساسات عاشقانھ جایی برای رشد و خودنمایی در 
اش بھ  در ایران فرصت نکرد و در سوئد ھم سن و سال. اش پیدا نکردند زندگی
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. رفقای او بھ شوخی لقب ،پیرمرد ھمیشھ جوان، بھ او داده بودند. او اجازه نداد
ً ھم  سھ ساعت پیاده . کرد ای دو روز ورزش می کماکان ھفتھ. ھمینطور بودواقعا
از روزی کھ با آبجی صحبت . کرد و یک کیلو اضافھ وزن نداشت روی می

. کرد ای رھایش نمی فکر علی لحظھ. کرده بود، بار دیگر سراغ سیگار رفتھ بود
چون سدی کرد کھ راه و ایدئولوژی  تا آن روز فکر می. توانست باور کند نمی
 . کند تن می ھا را در مقابل اینگونھ انحرافات روئین آن

کسانی کھ باور . گذراند اسماعیل معتقد بود کھ تنھا سھ گروه بھ آن راه قدم می
طلب اند و با حساب و  کسانی کھ فرصت. دھند دارند و راه را تا آخر ادامھ می

احساس خطر کنند، عقب این گروه بمحض اینکھ . گذارند کتاب بھ این راه قدم می
ھا  ی آن اند و تنھا انگیزه و گروه سوم کسانی ھستند کھ احساساتی. نشینند می

بنظر اسماعیل این گروه ھم بمحض اینکھ شور و . احساسات و ھیجان است
. گردند زنند و بھ زندگی عادی برمی کند پس می ھا فروکش می احساسات آن

در نظر او علی بھ گروه اول تعلق . ودمنشاء تعصب و ناراحتی او ھمین باور ب
اش  اسماعیل ھرگز نتوانستھ بود پاسخ درستی نھ بھ خودش و نھ دوستان. داشت

جمعی رھبران تشکیالتی کھ روزگاری بھ آن وابستھ  در خصوص حضور دستھ
توانست قبول کند کھ ظرف طاقت  نمی. ھا بدھد بود، در تلویزیون و اعترافات آن

ھرگز زندان و شکنجھ را تجربھ نکرده . گنجایش معینی داردو تحمل ھر انسانی 
توانست درس خوبی برای او  ی علی می شاید تجربھ. خودش بود و خودش. بود

 . ی او در یافتن علی نبود عالقھ و عذاب وجدان تنھا انگیزه. باشد
روز بعد صبحانھ را در ھتل خورد و برای گشت زنی در خیابان ھتل را ترک 

آمد کھ علی دختری دارد و زنی کھ بھ او کمک کرد سرپرستی او را  یادش. کرد
توانست  مھرداد می. تصمیم گرفت کھ بار دیگر سراغ مھرداد برود. بعھده دارد

مھرداد بھ آنتی زنگ زد و از او خواست کھ اگر دختر علی . بھ او کمک کند
مھرداد . ھدتواند با پدرش تماس بگیرد و آمدن اسماعیل را بھ او اطالع د می
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چند نفر از رفقا مشتاق دیدار با او . تالش کرد کھ او را برای ناھار دعوت کند
ھای کشدار خارج از کشور  اسماعیل نھ آمادگی و نھ باور چندانی بھ بحث. بودند
 . زمانھ برای او ھم تغییر کرده بود. داشت

وجب بھ ھای ساحل و پارک و بلوار را  ی سوراخ و سنبھ دو روز بود کھ ھمھ
توانست در آن شھر شلوغ علی  چگونھ می. از علی خبری نبود. وجب گشتھ بود

توانست بھ او  تنھا شانس می. رسید اش بھ جایی نمی عقل. را پیدا کند؟ معمایی بود
آنتی بھ مھرداد گفتھ بود کھ علی از دو سھ ھفتھ قبل تا آن روز با . کمک کند

ستو زنگ زده و با دخترش صحبت دخترش تماس نگرفتھ، ولی دو شب پیش پر
 . کرده است

قدم زنان بھ میدان مشروطھ رفت، جایی کھ . خستھ شده بود. روز چھارم بود
ً توریست سالنھ سالنھ . گرفتند رفتند و عکس یادگاری می ھا بھ آنجا می معموال

بازاری کھ . زد، بھ بازار مرکزی شھر کھ بازاری سرپوشیده بود، رسید قدم می
کمی میوه  . وارد بازار شد. ی اصفھان بود یھ بازارھای سرپوشیدهبیشتر شب

ی  ھا بوی میوه اش این بود کھ میوه حداقل فایده. اھمیت نداد. گران بود. خرید
ھا را  ھای سوئد کھ بھ کمک حرارت و نور چراغ آن دادند و با میوه واقعی می

زنان از در دیگر بازار قدم . دادند، خیلی فرق داشتند پختند و رنگ و لعاب می می
ی سکویی نشستھ  اش بھ مردی کھ روی لبھ چند قدم نرفتھ بود کھ چشم. خارج شد

. ی مک دونالدی را در دست داشت، افتاد بود و لیوان یک بار مصرف قھوه
در طی چھا روز . تر رفت و بھ او خیره شد چند قدم نزدیک. اش آشنا بود قیافھ

اشتباھی گرفتھ بود و شانس آورده بود کھ قبل  گذشتھ، دو بار مردان دیگری را
نیمرخ مرد خیلی آشنا . ھا را صدا کند، متوجھ اشتباه خود شده بود از اینکھ آن

معطل نکرد و بدون توجھ بھ ترافیک عرض خیابان را طی کرد و ھمین . بود
عملی کھ  . آمدند، بوق ممتد بزنند ھایی کھ از دو طرف می موجب شد کھ اتومبیل

ره بھ حماقت کسی است کھ بی توجھ بھ چراغ عابر پیاده عرض خیابان را اشا
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اش را بھ عالمت عذر خواھی بلند کرد و بھ سکو نزدیک شد  دست . کند طی می
ی یک  آرام نزدیک شد و بھ فاصلھ'' چقدر پیر شده؟. ''و در چند قدمی او ایستاد

اھمیتی بھ  مرد غرق در افکار خود بود و. متری از او روی سکو نشست
علِی شکستھ و . علی بود. اش کرد، مطمئن شد ای نگاه چند ثانیھ. حضور او نداد

خواست فرصت را از  نمی. رسید اش پیرتر بنظر می ده سال از سن. پیر شده
 : رو کرد بھ او و گفت. دست دھد

 '' دی؟ رسم رفاقت اینھ، میری و ھیچ خبری بھ ما نمی''
فکر کرد . اش را مالید چشمان. ری بھ او خیره شدعلی رو برگرداند و با ناباو

. اسماعیل در یک متری او نشستھ بود. ھمھ چیز واقعی بود. کند اشتباه می
لیوان را بھ . صدایی خفھ از گلویش بیرون آمد کھ اسماعیل معنای آن را نفھمید

 . زمین انداخت و او را در آغوش گرفت
 ''. شدی کنی؟ المصب گفتن اعدام اینجا چکار می''

ھا گذشتند و نیم  خیال از کنار آن چند توریست بی. اش گرفت تنگ در آغوش
نگاھی از تعجب و کنجکاوی بھ آن دو مرد کھ یکدیگر را تنگ بغل کرده بودند، 

ً ھمجنس بازند. ''انداختند ؛ دیدنی و جالب  پیرزن کنجکاوی کھ آن صحنھ''. حتما
ھا بھ  اش آویزان بود، عکسی از آن نبنظرش رسیده بود، با دوربینی کھ از گرد

آن دو مرد در آن لحظھ چنان غرق یکدیگر بودند کھ بھ ھیچ . یادگاری گرفت
 . اشان گذشت، توجھی نکردند یک از آن اتفاقاتی کھ در اطراف

ھای اسماعیل را گرفت، کمی از خود دورش کرد و با  علی با دو دست شانھ
 :صدایی گرفتھ و خستھ گفت

 '' ات، خودتی؟ چرا خبر ندادی کھ اینجایی؟ نمبذار ببی''
ی تیره، تھ ریش و چشمان سیاه علی کھ کمی پف کرده  اسماعیل بھ چھره

 : بودند، خیره شد و پاسخ داد
 '' چطور خبر بدم؟ بھ کی خبر بدم؟''
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 . علی ساکت شد
 '' کنی، چند وقتھ آتن ھستی؟ خوب تعریف کن، چکار می''
ُمدم دیدنی. کنم تل زندگی میتو ھ. چھار روزه اومدم'' ھا و آثار باستانی  ا

ً فکر نمی. چھ خوب شد تورو دیدم. اینجارو ببینم . کردم تورو اینجا پیدا کنم اصال
 ''. کنی شنیده بودم آتن زندگی می

سر و وضع و ریش . اراده و بھ دروغ گفت ی آخر را بی اسماعیل جملھ
بھ او فھمانده بود کھ حال و روز  ی علی نتراشیده، چشمان قی گرفتھ و پف کرده

گفت کھ  احساسی ناخوشآیند بھ او می. کرد علی بدتر از آن است کھ فکر می
آیا اسماعیل صبر ایوب . خواھد صبر ایوب می. کمک بھ علی کار آسانی نیست

 داشت؟ آیا علی آمادگی پذیرش کمک را داشت؟ 
بلوار چون پدر و پسری شام خوردند و در . ی روز را تا شب با ھم بودند بقیھ

علی سر تا پا گوش بود و چون مریدی کھ در پای منبر مرشدی نشستھ . قدم زدند
برخورد . اش باز شده بود چھره. داد ھای معبودش گوش می باشد، بھ حرف

ای بود کھ گویا ھمان علی چند سال پیش را دیده بود، اگرچھ  اسماعیل با او بگونھ
ی الکل مانده، فھمیده بود کھ  از بوی آزار دھنده ی دیدار از ھمان اولین لحظھ

ترین  اش بھ نزدیک ی روزانھ علی ُخمار است و دیر یا زود برای نوشیدن جیره
در چند ساعتی کھ با ھم بودند ھیچ اشاره . مشروب فروشی مراجعھ خواھد کرد

علی ھم با . اش نداد و اھمیتی بھ سر و وضع آشفتھ و بوی چرک و کھنگی لباس
ھای پی در پی تالش و  ام وجودش خود را کنترل کرده بود و علیرغم خمیازهتم

حتی موقع شام . یا حرکتی برای خریدن و یا نوشیدن مشروب از خود نشان نداد
وقتی کھ اسماعیل در پاسخ سئوال پیشخدمت تنھا دو عدد کوکاکوال سفارش داد، 

ھتل از او شب دیر وقت بود کھ در مقابل در ورودی . اعتراضی نکرد
. اش را گفت و برای روز بعد با او قرار گذاشت ی اتاق خداحافظی کرد و شماره

 . دانست کھ علی جا و مکان درستی ندارد می. آدرس و شماره تلفن او را نپرسید
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. ساعت ده صبح بعد از اینکھ دوش گرفت و اصالح کرد از ھتل خارج شد
با دیدن او از عرض خیابان . علی در آن طرف خیابان منتظر او ایستاده بود

. اش با روز قبل کلی فرق کرده بود سر و وضع. اش آمد گذشت و بھ طرف
اش را اصالح کرده بود، حمام گرفتھ بود و لباس مرتب و تمیزی بھ تن  ریش
بوی . کرد علی آن روز صبح با علی روز قبل زمین تا آسمان فرق می. داشت

ُدکلن ارزان ی  روز پیش کھ چند ساعت بوی آزار دھنده علی. داد قیمت می خوش ا
ماند کھ در کنار توریستی  اش را تحمل کرده بود، بیشتر ولگرد الکلی را می لباس

اش  داشت کھ شاید بتواند او را چند یورو برای الکل و معاش روزانھ قدم برمی
 . سرکیسھ کند

علی در . هھا با خود فکر کرده بود کھ چرا علی بھ آن روز افتاد آن شب ساعت
زنی مھربان و زیبا، کھ عاشق او بود، دختری . جیز کم نداشت زندگی ھیچ

از معدود رفقایی بود . باسواد بود. دوست داشتنی و پدر و مادری دلسوز داشت
قرص بود و بھ سعادت و . کھ خوش فکر بود و قدرت فھم و تحلیل باالیی داشت

ً باورمند بود روز افتاده؟ آخرین دیدارش با او چرا بھ آن . بھروزی انسان عمیقا
آن روز . بعد از آن روز دیگر خبری از او نداشت. بعد از دستگیری رھبران بود

دانست پدر علی آدم فھمیده و با تجربھ و با نفوذی است و  جمع بود، می خاطر
ً بھ او کمک خواھد کرد بنفس زیاد او   تنھا نگرانی او سخت سری و اعتماد. قطعا

علی اعتقادی بھ خارج . ی مخفی بود مبارزه و رو آوردن بھ مبارزهی  در ادامھ
بنظر او خارج رفتن . بقول خودش آب در ھاونگ کوبیدن است. رفتن نداشت

در دوران انقالب با تعداد . یعنی بیھودگی و ُچخ بختیاری زندگی کردن بود
از . زیادی از کادرھای قدیمی کھ از خارج برگشتھ بودند، صحبت کرده بود

بقول خودش . ھا بھ مسائل زیاد راضی نبود ی تحلیل و نگاه آن برخورد و شیوه
حال ھر دو بھ او تحمیل شده ''. اند، ولی مردم را نمی شناسند کتاب خوب خوانده''

ً . ھم مبارزه در ایران را از دست داده بود و بھ خارج پرتاب شده بود. بود مضافا
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از علی چھ مانده بود؟ جسمی . رده بوداینکھ ھمسر و دخترش را ھم قربانی ک
در آخرین دیدارشان علی شک کرده بود، ولی باورش بھ . بدون روح و انگیزه

آیا آن را ھم از دست داده . ی راه و مبارزه برای مردم ترک نخورده بود ادامھ
 است؟ 

 : دستی کرد و گفت علی پیش. پرسی قدم زنان راه افتادند بعد از سالم و احوال
. یام امروز من بعنوان گاید ـ راھنمایـ  تو، ھرجا کھ بخواھی ھمرات می از''

 '' بفرما بگو از کجا شروع کنیم؟. دم ھای آتن را بھت نشون می تمام دیدنی
 : ای کرد و گفت اسماعیل خنده

ولی قبل از این کھ کار روزانھ اتو شروع کنی، . ام راحتھ عالیھ، پس خیال''
 ''. ی دبش بزنیم  ھ صبحونھبھتره بریم یھ جایی و ی

سوسیس سرخ شده ھمراه با تخم . ھای آتن پُر از رستوران و کافھ بود خیابان
ی انگلیسی  مرغ و لوبیا پختھ و ژامبون ھمراه با آب پرتقال و قھوه کھ بھ صبحانھ
علی . ھا بود معروف است، چھار یورو، سر تیتر تابلوی تبلیغاتی بیشتر رستوران

ً ھمھ  : شناخت، گفت ی گوشھ و کنار شھر را بخوبی می کھ تقریبا
 ''. بریم من جاھای بھتری بلدم. کنیم، ولی نھ اینجا پس با صبحونھ شروع می''

جایی کھ آتن حقیقی بود و . قدم زنان بھ طرف بخش قدیمی شھر راه افتادند
در . رسد ھا کمتر بھ آنجا می جایی کھ پای توریست. کردند ھا زندگی می یونانی
تر،  فقر و تنگدستی عیان. ای دیگر است ای کھ وضع زندگی مردم بگونھ منطقھ
در ھر خانھ دو و یا سھ خانوار زندگی . ھا تنگ اند ھا کوچک و خیابان خانھ
ھا  رستوران. کنند کنند و بخش اعظمی از مھاجرین نیز در آنجا زندگی می می

 . است ھا واقعی و بدون دکور و با کیفیت ارزانند و غذای آن
. اش ترغیب کردن علی بھ حرف زدن بود ی فکر و ھم اسماعیل ھمھ

مطمئن بود کھ اگر از او سئوال کند، نھ تنھا حرفی . خواست از او سئوال کند نمی
ای را  اسماعیل نگاه حسرت بار و غم نھفتھ. نخواھد زد بلکھ گارد خواھد گرفت
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خواست بھ  می. نیشتر بزندی چرکین او  قصد نداشت بھ غده. دید در چھره اش می
رسید و سر باز  ی او خودش باید می غده. علی فرصت دھد کھ خود لب باز کند

گفتن درد بخش مھمی از . توانست بھ او کمک کند شد، می اگر موفق می. کرد می
اسماعیل از خودش . ترجیح داد کھ بیمار خودش درداش را بگوید. درمان بود

اش و نیازش بھ یک  از شرکت و سن وسال. از کارش در سوئد. شروع کرد
اسماعیل برای علی تعریف کرد . رفیق و ھمکار کھ بتواند شرکت را اداره کند

ھا سپرده، گاه و بیگاه چند مسافر را  ھا را بھ آن ای کھ تاکسی داند دو راننده کھ می
ً می. زنند کنند و پول آن را بجیب می سیاه سوار می در دانست کھ تاکسی  او دقیقا

ھا از رفقای  راننده. ھایی از روز مسافر زیاد دارد چھ فصلی و در چھ ساعت
 : رفقایی کھ بقول خودش. اش بودند قدیمی

ھا ھم متأثر از روند مدرنیتھ شده و  ھای آن گذشت زمان، عادات و خصلت  با''
ً تحت تأثیر اقتصاد بازار قرار گرفتھ  ''. اند کیفیتا

گفت ھم اینکھ خرج ماشین و حقوق  و خنده می کرد، بلکھ با شوخی گلھ نمی
اسماعیل زیاد در قید . رسد، راضی است اند و کمی ھم بھ او می خود را کاسب
گرفت و تاکسی خودش درآمدش  حقوق بازنشستگی می. ھا نبود درآمد تاکسی

اسماعیل آرام و با حوصلھ بحث را بھ ایران کشاند . زیاد بدھکار نبود. خوب بود
ی تعریف کرد کھ چطور دو سال در ایران در بدر بود و از ترس و برای عل

ی  چند ماه را در گرمای چھل درجھ. گریخت اش از شھری بھ شھر دیگر می جان
کرده و پادوی یک حاجی بوده کھ مھمترین  بار کار می اھواز در میدان تر

اسماعیل با کمک چند . زده بود سرگرمی او ضیغھ کردن دخترھای جوان جنگ
مدتی را در آنجا سرگردان بود و باالخره . شنا توانستھ بود بھ پاکستان فرار کندآ

اسماعیل داستان سفرش . با کمک یک افغانی توانستھ بود خود را بھ سوئد برساند
 : را برای علی از اول تا آخر، با ھدف منقلب کردن او، تعریف کرد

آدم خوبی . کنم نمیداشتنی حکمت را ھرگز فراموش  ی نجیب و دوست چھره''
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ی خودش تا آن روز کھ مرا بھ سوئد فرستاد، حداقل بھ صد ایرانی  طبق گفتھ. بود
. کمک کرده بود کھ پاکستان را بھ مقصد آلمان، سوئد و یا کانادا ترک کنند
ی  حکمت قبل از حوادث انقالب ثور کھ خودش آن را شبیخون ناجوانمردانھ

بعد از اِشغال . کرد در شھر ھرات تدریس مینامید، معلم بود و  عوامل روس می
ھا ھرات را ترک  افغانستان توسط قوای روس او ھم مانند بسیاری از افغان

اش  رود با این امید کھ کار کند و زندگی خود و خانواده کند و بھ پاکستان می می
. کند در پاکستان دیو بی پولی و فقر روزگارش را سیاه می. را سر و سامانی دھد

حکمت . رود اش تا مرز جنون پیش می زن. میرد نھا دخترش بر اثر بیماری میت
. رسد کس بھ دادش نمی ھیچ. زند کھ شاید بھ او کمک کنند کس رو می بھ ھمھ

او کھ سال آخر دانشگاه را . شود باالخره با یک دانشجوی ایرانی آشنا می
ھا در پاکستان  الدانشجوی ایرانی کھ خود س. کند گذرانده، بھ او کمک می می

ای  شناخت و سررشتھ پلیس او را می. ھا رابطھ داشت درس خوانده بود، با خیلی
عزت اول زن حکمت را بھ سوئد . ی بلیط داشت در کار جعل پاسپورت و تھیھ

او کھ خودش قصد مھاجرت بھ کانادا را داشت، بھ حکمت پیشنھاد . فرستد می
اش در جمع کردن مسافر  اند بھ جای بدھیتو خواھد، می اش می کند کھ اگر دل می

ھای  کارش سر زدن بھ ھتل و رستوران. کند حکمت قبول می. بھ او کمک کند
ھر . ھا و افغانی و جمع کردن مسافر برای عزت بود محل رفت و آمد ایرانی

اش را بھ عزت  بعد از مدتی حکمت بدھی. مسافر صد دالر دستمزد حکمت بود
دش نیز قصد رفتن بھ کانادا داشت، و در مدتی کھ با عزت کھ خو. پردازد می

اش آمده بود، راه و  حکمت کار کرده بود، از صداقت و صمیمیت حکمت خوش
دوستی . خود عزت اولین مسافر حکمت بھ کانادا بود. آموزد چاه کار را بھ او می

ل ھایش را نزد او بھ  ھا چنان محکم شده بود کھ عزت بخش زیادی از پو آن
گیرد، حکمت پول او را  بعد از اینکھ عزت اقامت کانادا را می. گذارد نت میاما

پس از رفتن عزت، حکمت بھ یکی از کارکشتھ ترین دالالن . فرستد برایش می



 727 

با . ھر مسافر سھ ھزار دالر. رود اش از پارو باال می پول. شود مسافر تبدیل می
ھا رشوه  ی آن بھ ھمھ. شود میبیشتر از نیمی از افسران پلیس کراچی آشنا 

بقول . خورد کس را نمی گذاشت و پول ھیچ ھیچ مسافری را زمین نمی. داد می
افتاد،  مسافری کھ گیر می''. کنم برای رضای خدا این کار را می: ''خودش

ھا  زدند و او ھم با رشوه آن شناختند، بھ او زنگ می افسران پلیسی کھ او را می
فھمید کھ اسماعیل ایرانی  حکمت وقتی می. فرستاد باره میکرد و دو میرا آزاد 

. برد می اش  او را بھ خانھ. کند است و از ایران فرار کرده بھ او کمک می
. ھای ایرانی بخصوص فردین بود عاشق ھنرپیشھ. ھا را دوست داشت ایرانی

. خواند ی زیبای افغانی برای اسماعیل می ھا را با لھجھ آھنگ سلطان قلب
اش  منش و اخالق اسماعیل بھ دل. برد ماعیل از اجرای زیبای او لذت میاس

اسماعیل کھ در کار چاپ و . بعد از چند دیدار با ھم دوست شدند. نشستھ بود
تر انجام  ای داشت بھ او کمک کرد تا کارش را بھتر و دقیق مھرسازی سررشتھ

اع مھر پاسپورت با کمک یکدیگر دستگاه عکاسی برای کپی گرفتن از انو. دھد
کمک اسماعیل باعث شد کھ حکمت نھ . و ساختن مھر الستیکی درست کردند

تنھا بتواند با تردستی ھمھ نوع مھری را کپی کند بلکھ روش پاک کردن ُمھر را 
حکمت اصرار داشت کھ اسماعیل در پاکستان بماند و بھ او کمک . نیز یاد بگیرد

کار . ترسید تر اینکھ می کار او بود و مھم کند، ولی اسماعیل نھ عالقھ داشت و نھ
بعالوه حکمت مذھبی بود و با محافلی از مجاھدین افغان رابطھ . خطرناکی بود

باالخره . بیم آن داشت کھ دیر یا زود کسی او را بشناسد. کار او نبود. داشت
. تواند در پاکستان بماند روزی مجبور شد و برای حکمت توضیح داد کھ نمی

رفت کھ بتواند  باید بھ کشور دیگری می. اش در ایران بود ش خانوادها بھانھ
حکمت او را بغل کرد و بوسید و . را از ایران خارج کند'' ھمسر و دو فرزندش''

اسماعیل یک ھفتھ بعد در فرودگاه گوتنبرگ بود و ''. ام بھ روی چشم''گفت 
ی  اسماعیل بھ حکمت قول داده بود کھ ھزینھ. تقاضای پناھندگی سیاسی کرد
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دوستی او . حکمت پولی از او نخواست. سفرش را بھ او و یا ھمسرش بپردازد
اسماعیل چند روز بعد از ورودش بھ آدرسی . بیشتر از پول برایش ارزش داشت

زنی . کھ حکمت بھ او داده بود، مراجعھ کرد و ھمسر حکمت را مالقات کرد
بھ حکمت زنگ زد و از او . کرد دیدن حکمت روزشماری میافسرده کھ برای 

بعد از . حکمت ھرگز بھ سوئد نیامد. خواست کھ ھرچھ زودتر بھ سوئد بیاید
ھایی کھ برای  مدتی اطالع داد کھ قصد آمدن ندارد و از او خواست کھ تمام پول

حکمت بھ . خودش قصد و ھدف دیگری داشت. فرستد بھ ھمسرش بدھد او می
حکمت از فخری، . پنجشیر رفتھ بود و بھ مجاھدین افغان پیوستھ بود ی دره

تواند طالق بگیرد  می. اش خواست بکند ھمسرش خواستھ بود کھ ھرکاری کھ دل
یک سال طول کشید و فخری در . اش خواست ازدواج کند و با ھرکس کھ دل

ھ وقتی کھ خبر کشت. طالق نگرفت و منتظر حکمت ماند. بیخبری زندگی کرد
شدن حکمت بدست ارتش روس را شنید، دچار افسردگی شدید شد و یک روز 

یک ھفتھ بعد پلیس بعد از . اش حلق آویز کرد ی آپارتمان خود را در آشپزخانھ
آمد، وارد خانھ شد و با جسد بو  ھا از بوی بدی کھ از آپارتمان می شکایت ھمسایھ

و کاری در سوئد  دفخری کس. ی فخری را در آشپزخانھ روبرو شد گرفتھ
 . بی نام و نشان و بی سر و صدا او را در گورستانی خاک کردند. نداشت

اسماعیل آگاھانھ و با ھدفی معین سرنوشت سیاه و تلخ فخری و حکمت را با 
تمام جزئیات و بی توجھی حکمت بھ روحیھ و خواست ھمسرش، برای علی 

ً موفق ھم شد ھدف اسماعیل تحریک احساسات او بود، کھ. تعریف کرد . تقریبا
فخری نھ اھل سیاست بود و . علی بعد از شنیدن سرنوشت فخری بفکر فرو رفت

شوھرش و زندگی را دوست . ھای انقالبی داشت ای از تئوری نھ سررشتھ
فخری ھم . اش رفت و کشتھ شد و بفکر فخری نبود حکمت دنبال اتقالب. داشت

 . آویز کرد ھ کشید و خود را حلقو نیروش ت  بعد از مرگ دختر و شوھرش توان
انگیزی در انتظار  آیا پرستو ھم از جدایی ضربھ دیده است؟ آیا سرنوشت غم
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دخترش است؟ آیا من ھم کار حکمت را کردم؟ این پیامی بود کھ علی از 
داد و بفکر فرو  گفت و علی گوش می اسماعیل می. ھای اسماعیل گرفت گفتھ
سیاست و ایدئولوژی جایی در بحث و . دتیرش بھ ھدف خورده بو. رفت می

گویا ھر دو توافق کرده بودند کھ بحث سیاسی را بھ . ھا نداشت گفتگوی آن
 . تری موکول کنند شرایط مناسب

رستورانی کھ چندان لوکس . شبی برای شام بھ رستورانی در کنار ساحل رفتند
مشتریان آن  بیشتر. نبود، ولی علی معتقد بود کھ بھترین غذای آتن را دارد

در آن رستوران خبری . کشیدند ھا کمتر بھ آنجا سرک می توریست. یونانی بودند
وارد رستوران کھ شدند، علی رو کرد بھ اسماعیل . از موزیک زوربا و زد نبود

 : و گفت
 ''. بری دست بھ جیب نمی. امشب مھمون من ھستی''

 : با خنده گفتای درنگ پذیرفت و  اسماعیل پیشنھاد علی را بدون لحظھ
 ''. خودتو برای ورشکست شدن آماده کن''

علی پیش غذا پای اختاپوش کباب شده . رد کردن دعوت علی کار درستی نبود
پیشخدمت بعد از گرفتن سفارش غذا مکثی کرد و . و ساالد یونانی سفارش داد

 : علی نگاھی بھ او کرد و گفت. منتظر ماند
 !'' دو شیشھ آب''

علی تا آن لحظھ لب . کرد ھا را آب می باید یخ. ا مناسب دیداسماعیل فرصت ر
با دست اشاره بھ گارسون کرد و با نشان دادن دو انگشت بھ او . باز نکرده بود

 : گفت
 ''. دو اوزو''

. العملی نشان نداد و تنھا با چشم دور شدن پیشخدمت را دنبال کرد علی عکس
ھا  تھ بود با سینی پیش غذا و نوشیدنیچند دقیقھ بعد جوانی کھ سفارش غذا را گرف

یک استکان را جلوی اسماعیل و دیگری را روی بشقاب علی گذاشت . برگشت
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 : اش را بلند کرد و گفت اسماعیل استکان. و رفت
 ''. ام کھ تو باشی بخوریم بسالمتی دیدن یکی از بھترین رفقای زندگی''

اش  لیوان ریخت و لیواناش نزد و بجای آن کمی آب در  علی دست بھ استکان
 : اسماعیل نگاه اش کرد و گفت. را بسمت استکان اسماعیل دراز کرد

خوای آب بخوری؟  خورم، اونوقت تو می نشد کھ؛ من دارم بھ سالمتی تو می''
 نکنھ مسلمون شدی؟

 : علی سری تکان داد و گفت
 ''. تونستم بشم کاش می''
 '' پس چی؟''

 : ھمراه با تأثر و غم گفتعلی سری تکان داد و با لحنی 
تونم  مسلمون ھم نمی. ی پیشین تا روز پَسین باشد نھ رفیق اسماعیل، کین سابقھ''
 ''. من نباید مشروب بخورم. بشم
 '' گیری؟ چرا روزه می''

اش را عقب  علی کمی صندلی. لحن اسماعیل ھمراه با شوخی و کنایھ بود
 : گفت اش را روی پای دیگر انداخت و کشید، یک پای

 '' یعنی تو خبر نداری؟''
 '' از چی؟''

 : علی در حالی کھ سرش را کمی کج کرده بود گفت
 . . '' از این کھ من''

 . ی او را تمام کند گویا انتظار داشت کھ اسماعیل جملھ. علی ساکت شد
چطور . ای نوشتی تو کھ نھ تلفنی و نھ نامھ. از چی و کی خبر داشتھ باشم! نھ''

 '' شدی؟ بدونم عوض
گفت کھ رفیق جان  گویا در دل با خود می. علی خیره بھ چشمان او نگاه کرد

ولی . شناسم شناسی، من ھم تو را می ھمین قدر کھ تو مرا می. فیلم بازی نکن
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 . گم خواد بھت می ات می باشھ حاال کھ دل
یعنی . من چند روزه، یعنی از روزی کھ تورو دیدم لب بھ مشروب نزدم''

 . خورم می (۵٨) . آنتابوس. کشم میخجالت 
 ''آنتابوس چیھ؟''

ً نمی علی مطمئن . اش پرسان بود نگاه. دانست کھ آنتابوس چیست اسماعیل واقعا
 . گوید شد کھ اسماعیل حداقل در این مورد حقیقت را می

ای  مشکالت دیگھ. یعنی تنھا الکل نھ. رفیق اسماعیل، من مشکل الکل دارم''
دیگھ اون علی سابق نیستم کھ بھ شما تو چاپ و توزیع نشریھ کمک من . ھم دارم

. دونی کردم کھ تو ھمھ چیزو می ام تا اآلن فکر می دونم کھ کیم و چی نمی. کرد می
ببخشید کھ اینو . بھ من درس دادی. منو بزرگ کردی. کنم ھنوز ھم فکر می

اسیر تریاک بودم و من چند سال . تونی فکرتو از من پنھون کنی گم، ولی نمی می
از روزی کھ شما را دیدم لب . حاال ھم بجای تریاک بھ قرص و الکل رو آوردم

اش آنتابوسھ، کھ شاید   خورم، اسم قرص می. نخواستم خجالت زده بشم. نزدم
خواد این چند روزی را  ام نمی دل. حداقل چند روزی بتونم خودمو سرپا نگھ دارم

دخترم عار داره من . یلی چیزا رو از دست دادمخ. کھ با شما ھستم از دست بدم
خودم . ام اش اینجا بیکار و عالف راست. ام کرده و رفتھ پرستو ول. اش برم بدیدن

 ''. کنم ام و چیکار می دونم کی ھم نمی
. ھایش کھ بھ اینجا رسید، دست دراز کرد کھ استکان اوزو را بلند کند گفتھ

 : اش را گرفت اسماعیل جلوی دست
 ''. برا اون وقت ھست. صبر کن بذار کمی بیشتر حرف بزنیم''

ای با چیرگی آن را  نوای غم انگیز بازوکی، ساز معروف یونانی کھ نوازنده
نواخت، بگوش  ی دیگر سالن نشستھ بودند، می برای چند نفر کھ در گوشھ

 ھا نیز با ضرب گرفتن روی میز و ھمنوایی با نوازنده استکان ھای آن. رسید می
) ۵٩'' (بسالمتی''ـ '' یامس: ''گفتند کردند و یک صدا با ھم می خود را بلند می
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لبخندی کھ اسماعیل معنای آن را . ی لب علی نقش بست لبخند تلخی برگوشھ
ای کھ آن جمع کوچک برای کامل کردن شادی و سرورشان با  جرعھ. فھمید

ش برای تسکین ھا پی کشیدند، ھمان زھری بود کھ علی از مدت فریاد سرمی
اش بھ آن رو آورده بود و نھ تنھا زندگی خودش، بلکھ زندگی  دردھای درونی

دخترش در . ھمسرش در جایی آواره بود. اش را برباد داده بود عزیزترین کسان
جنگید  شد، مادرش با بیماری قلبی می کرد و بزرگ می ای رشد می ی غریبھ خانھ

دتر از ھمھ خودش بود کھ نھ جایی برای داد و ب اش را از دست می و سو چشمان
 . ای برای آینده داشت زندگی و نھ کار و نقشھ

انگیز و دردآور خود را برای اسماعیل  درد دل علی باز شد و سرگذشت غم
اش ماسیده بود و  ھا بود در چشمان اشکی کھ شاید سال. اشک ریخت. گفت

اشکی . دن بھ آن داده شودی جاری ش کشید کھ اجازه ای را می انتظار چنین لحظھ
اش  علی از در بدری. ھای علی را گداخت چنان داغ و شور، چنان داغ کھ گونھ

توانست قبول کند کھ چرا  اش و اینکھ ھنوز نمی از آشفتگی فکری. گفت
ھای اسماعیل را  اشان بھ اینجا کشیده شد، و چرا شھامت نداشت حرف سرنوشت

و تصمیم رھبری گردن   سفید دید و بھ ارادهباور کند؟ چرا ھمھ چیز را سیاه و 
ھای پرستو و حتی  گذاشت؟ چرا بھ ھشدارھای پدر گوش نداد؟ چرا بھ حرف

اسماعیل ھر دو استکان را . مردم کوچھ و خیابان توجھ نکرد؟ علی گفت و گفت
. سر کشید و دو استکان دیگر ھم سفارش داد کھ ھر دو را خودش سر کشید

خودش . تعصب علی حاصل کار او بود. درد آورده بود اش را بھ اشک علی دل
. وفاداری بھ دیسیپلین تشکیالتی و اصول مارکسیسم را بھ او آموختھ بود

ی مخفی در دوران رژیم شاه باور مطلق و دیسیپلین خشک و غیر  مبارزه
ھای او را خوب آموختھ بود تا حدی کھ  علی آموزه. کرد منعطف را طلب می

. کرد کھ باید چون گذشتھ باشد غییر شرایط را ببیند و فکر مینتوانستھ بود ت
شد و  گفت برافروختھ می ھرکس خالف آن می. نتوانستھ بود از گذشتھ دل بکند
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. دید ھمھ چیز را توطئھ می. گویند کرد ھمھ دروغ می فکر می. کرد پرخاش می
 و بقول خودش حیف کھ طاقت سختی و ھمراھی در. ھنوز عاشق پرستو بود

اشان، را ضعف  ی زناشویی علت بھم خوردن رابطھ. شرایط دشوار را نداشت
از شوک بیرون . قدم اول را برداشتھ بود. دمل اش رسیده بود. دانست پرستو می

. تا آن روز ھرگز شھامت سوگواری بر مرگ آرزوھایش را نداشت. آمده بود
ھمان نیشتری بود کھ شاید دیدن اسماعیل . اولین بار بود کھ لب بسخن گشوده بود

ھا  ھایش را با این جملھ گفتھ. علی برخالف تصور اسماعیل، بھ آن نیاز داشت
 : تمام کرد

منو عامل در . خواد منو ببینھ رفیق اسماعیل چرا اینطوری شد؟ دخترم نمی''
دونم چکار  نمی. شنیدم پرستو ازدواج کرده و جدا شده. دونھ بدری خودش می

زنھ، فقط  بابا ھروقت زنگ می. ون از من ناامید شدنکنم؟ عزیزجون و آقاج
ی راھھا بھ  کنم کھ ھمھ ھا فکر می بعضی وقت. ام خواد مطمئن بشھ کھ زنده می

 ''. شاید زیادی زندگی کردم. روم بستھ شده
. اسماعیل کھ گرم شده بود، دست دراز کرد و ھر دو دست او را گرفت

. ھا را لمس نکرده بود حبت و عشقی آنھایی کھ تا آن روز ھرگز با چنان مَ  دست
ھا تا قبل از آن روز بیشتر سیاسی و تشکیالتی بود و دیدارھایشان  ی آن رابطھ

تا آن روز . ھای او بیشتر در بحث سیاسی خالصھ شده بود پرسی جدا از احوال
علی چشم بستھ . فرصتی برای بروز عالقھ و عواطف شخصی پیش نیامده بود

 . اعتماد داشتھای او  بھ گفتھ
ی کارھایی را  جزء اون دستھ از رفقایی کھ ھزینھ. علی تو آدم خوبی ھستی''

کاری کھ در . پردازی ات می کھ کردی و اعتقادی کھ داشتی را داری با زندگی
سنگ و . ی بدیھ ولی زمونھ. اصل نباید ھزینھ داشتھ باشھ، بلکھ شایستھ تقدیره

مبارزه سیاسی مثل میدون مین ''بقول رژی دبره، . و رھا کردن بستن و سگ
ھر جا کھ پا بگذاری ممکنھ مینی زیر پات باشھ و با کوچکترین حرکت . مونھ می
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ھاتو تنظیم کنی کھ  بنابراین باید طوری قدم. نادرست تورو بھ ھوا پرتاب کنھ
. ا نبودقانون با ما نبود، برای م. ی بدی متولد شدیم ما تو زمونھ''.  روی مین نری

ی کلیدی بود کھ ما و رھبران ما نفھمیدیم و  این نکتھ. اساس قانون برعلیھ ما بود
ام تو فکر  ی زندگی من ھم مثل تو ھمھ. اگر ھم فھمیدیم نخواستیم باور کنیم

از ھمون موقعی کھ یھ الف بچھ بیشتر نبودم، . سعادت و بھروزی کشورم بودم
از اونا یاد گرفتم و با اونا زندگی . تمھای سیاسی نشست و برخاست داش با آدم
ی امیدم این بود کھ با رفتن اون مردک وضع  ھمھ. ای نداشتم کس دیگھ. کردم

ولی فقط شش ماه طول . رسھ شھ و کشورمون بھ آزادی و استقالل می بھتر می
ما تو کشوری داریم زندگی . ی فکر و پندارھام خیالبافی بود کشید کھ فھمیدم ھمھ

زنھ و تا روزی کھ نتونیم بھ  کھ سنت و مذھب حرف اول و آخرو میکنیم  می
مردم بگیم کھ انسان اصلھ و آزادی تنھا ضامن انسانیتھ، ھرچی ھم از مارکسیسم 

من تورو خوب درک . اش بدھکار نیست و سوسیالیزم ھوار بزنیم، کسی گوش
. گرفتی ی کھ یاد گرفتی بکار ی درس آموز خوب ھمھ تو مثل یھ دانش. کنم می

ھایی کھ بھ تو و من یاد داده بودن، مربوط بھ کشور ما  ولی افسوس کھ درس
تو ھنوز جوونی، نیرو . رونوشت ناقصی بود کھ از جای دیگھ گرفتھ بودن. نبود

زندگی تموم . وا نده. تر از ھمھ آدم خوش فکری ھستی داری؛ انرژی داری، مھم
تو سھم . امون بپردازیم اشو ھم باید ھمھھزینھ . ی ما کردیم اشتباھیھ کھ ھمھ. نشده

ھا زودتر فھمیدند، و اونایی کھ  بعضی. خودتو؛ حتی یھ خورده بیشتر، پرداختی
تر بودن و تعصب بیشتری داشتند و غرق ایدئولوژی شده بودن، دیرتر  صادق
شده . تو زیادی زندگی نکردی. نباید وا بدی. تو جزء اونا ھستی. فھمیدن

پدر باشھ؟  ی عمر بی خواد کھ ھمھ اش می ت بپرسی کھ آیا دلوقت از دختر ھیچ
ولی روز . ھمون شب تصمیم گرفتم برگردم. ات، ناامید شدم روزی کھ دیدم

زندگی . ام، مطمئن شدم کھ ھنوز ھمھ چیز تموم نشده بعدش کھ اومدی دیدن
ای  عده. اش برمیان ھا خودشون از پس بعضی. ھرکسی ممکنھ دچار بحران بشھ
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تا حاال بھ این فکر افتادی کھ از کسی کمک بگیری؟ . ھ بھ کمک احتیاج دارندیگ
تونن بھ آدم  ھای زیادی ھست کھ می مؤسسھ. امکانات زیاده. اینجا اروپاست

 ''. کمک کنن
. اش تمام نشده بود اسماعیل حرف. علی سرش را بھ عالمت، نھ، تکان داد

 : ادامھ داد
تو این چند روز خیلی با خودم کلنجار . نبودموقت با کسی دو رو  من ھیچ''

ام  چیزھایی شنیده بودم، ولی دل. نقش بازی کردن برام سخت بود. رفتم
منتظر . اش، حداقل برای من، گذشتھ دوره .خواست نقش معلم رو بازی کنم نمی

. کردم زدی، ازت سئوال نمی اگر امشب حرف نمی. بودم خودت زبون باز کنی
ام  مونم اینجا کھ خیال این قدر می. کنم ات نمی حاال کھ گفتی، ولولی . گشتم برمی

 ''. و برداری اتو تغییر بدی خودت باید قدم اول خوای زندگی اگھ می. راحت بشھ
کرد، سیگاری روشن کرد و  ھایش را با دست پاک می علی در حالی کھ اشک

اش  از روی لبشد،  اش را کھ تارھای سقیدی در آن دیده می با فیلتر آن سبیل
 : کنار زد و جرعھ ای آب نوشید و گفت

  ''. یاد خواد تو منجالب زندگی کنھ؟ از خودم بدم می اش می کی دل''
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 درمان

دانست و کسی را بجز  زبان یونانی نمی. اسماعیل ھیچ شناختی از آتن نداشت
. باشدای  اما مطمئن بود کھ باید راه چاره. شناخت آنتی و مھرداد در آن شھر نمی

دانست کھ آقاجون و آبجی از ھیچ کمکی دریغ نخواھند  پول داشت بعالوه می
نگاه آبجی را ھنگام خداحافظی کھ ھزار تمنا و التماس در آن نھفتھ بود، از . کرد

. علی بھ کمک جدی نیاز داشت. ی علی بود تنھا نگرانی او اراده. یاد نبرده بود
 توانست؟ آیا آماده بود؟  آیا می
. ھوا ھنوز گرم بود. زنان در بولوار کنار ساحل راه افتادند از شام قدمبعد 

از . گفت کشید و از گذشتھ می علی سیگار می. گویی آسمان ھم بغض کرده بود
ھا،  اش و چکش واقعیت ھای تشکیالت و اینکھ چطور علیرغم میل باطنی سیاست

چیز بھ زودی  کرد کھ ھمھ داد و فکر می مثل کودکی لجوج خود را فریب می
و '' ساز اردوگاه نقش دوران''باور سخت او بقول خودش بھ . تمام خواھد شد

تا آن . گرفت را بھ نیشخند می''. روند رھبرانی کھ ققنوس وار بھ کام مرگ می''
روز ھرگز جرأت نکرده بود، حتی در خلوت خود چنین جمالتی را بھ زبان 

اسماعیل گوش . اش زیاد شده بود جسارتاش فرو ریختھ بود و  شرم. بیاورد
فھمید کھ علی با  دانست و می می. ای نبود آدم کم تجربھ. داد و امیدوار بود می

برای او . سازد اش می اش، سکوی پرشی برای آینده گفتن و نقد باورھای گذشتھ
 . ھمین کافی بود

طرف مرد  در نیمھ راه بلوار بودند کھ علی دست اسماعیل را کشید و او را بھ
ھای تقلبی  سیاھپوستی کھ بساط پھن کرده بود و لباس و کفش ورزشی و ساعت

 . فروخت، بُرد ساخت چین می
 ''. بیا با دوستام آشنا شو''

جوانی خوش ھیکل با پوستی سیاه و زبر روی سکویی کھ در کنار او زنی کھ 
ت و سالم علی جلو رف. معلوم بود از مردم آسیای جنوب شرقی است، نشستھ بود
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 . کرد
 ''. چطوری برادر. دوست من سالم (۶٠(ھاواریو برادر . ھلو مای فرند''

مرد سیاھپوست سوتی . ھر دو با نگاھی سرشار از تعجب بھ علی نگاه کردند
 : کشید و گفت

 '' چھ اتفاقی افتاده؟) ۶١(، 'وات ھپن؟''
 . اش معرفی کرد علی اسماعیل را بھ دوستان

 (۶٢'' (زکریا و میو''
ھا  علی برای اسماعیل گفت کھ شب. بعد از چند لحظھ خوش و بش راه افتادند

ای  در اتاق زکریا ھمراه سھ سیاھپوست دیگر کھ ھمھ اھل نیجریھ اند؛ در محلھ
او برخالف . زکریا جوانی ورزیده و آگاه بود. خوابد در جنوب شھر آتن، می

کنند و بعد از  مھاجرت میبعضی از مھاجرین کھ برای فرار از فقر بھ اروپا 
کشید و نھ اھل  شوند، نھ سیگار می ھای فروش مواد مخدر می مدتی گرفتار باند

زکریا قد بلند و . اش بود مسلمان و پایبند بھ اعتقادات مذھبی. مشروب بود
 . چھارشانھ بود

اش پولی قرض کرده و  زکریا کھ در کشورش فوتبالیست بوده با تالش خانواده
ی از جوانان آفریقایی با رؤیای یک زندگی بھتر از راه لیبی خود را چون بسیار
اش  ی بھتری برای خود و خانواده رساند، با این امید کھ بتواند آینده بھ ایتالیا می
ھای زمان موسولینی  در ایتالیا او را در کمپی کھ بیشتر شبیھ اردوگاه. درست کند

کند و خود را بھ آتن  ت آن فرار میاز کمپ و زندگی سخ. دھند بوده، اِسکان می
. ھای محلی آتن تمرین کند شود در یکی از تیم بعد از مدتی موفق می. رساند می

شود کھ ابتدا در یک تیم دستھ دو و  اش موجب می ھیکل ورزیده و تکنیک خوب
بھ اعتبار فوتبال اقامت . ھای دستھ اول آتن پذیرفتھ شود سپس در یکی از باشگاه

کند کھ شاید بتواند در لیگ  تالش می. زکریا با امید و آرزویی کھ داشت. گیرد می
اش کمک کند  سراسری بدرخشد و از آن راه درآمدی کسب کند کھ ھم بھ خانواده
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آرزو داشت کھ روزی بتواند با قراداد خوبی . اش را بپردازد و ھم اینکھ بدھی
شدن و کمک بھ  رؤیای پولدار. ای توپ بزند بعنوان یک فوتبالیست حرفھ

ولی شانس با او یاری . ی اصلی او بود ھا بھ اروپا انگیزه خانواده و آوردن آن
. قرارداد او محکم نبود. شکند اش می در یک بازی باشگاھی پای راست. نکرد

بعد از آن حادثھ پای . پردازد ی عمل و بیمارستان او را می باشگاه ھزینھ
ً ناقص می راست ھای  بازی ا آشنایی و دانش چندانی با حقھزکری. شود اش تقریبا

قرارداد او با باشگاه طوری تنظیم شده بود کھ . ای نداشت دنیای فوتبال حرفھ
دھند و  بعد از مدتی مقداری پول بھ او می. گرفت غرامت چندانی بھ او تعلق نمی

او را   فرستد کھ حداقل بدھی اش می پول را برای خانواده. خواھند عذرش را می
رسد و رؤیای  ی پا بھ پایان می زندگی ورزشی او با یک ضربھ. پردازندب

درخشش در جام قھرمانان اروپا در عرض چند ثانیھ از اوج بھ حضیض افول 
ماند و ھزار امید برباد رفتھ و ھزاران انتظار و خواستھ از طرف  او می. کند می

ھایی  کمک واسطھ با. آورد پس از آن زکریا بھ دستفروشی رو می. اش خانواده
شناختھ انواع و اقسام ساعت و کیف، لباس و کفش ورزشی تقلبی ساخت  کھ می

کرد،  کند و در بلوار کنار ساحل در بساطی کھ ھر روز پھن می چین تھیھ می
ھا  پلیس آتن ھم کھ گویا دل خوش چندانی از رنگ سیاه پوست آن. فروشد می

ھرشب چند بار . وست بوده و ھستندارد، مرتب دنبال شکار دستفروشان سیاھپ
ی  زکریای بیچاره با آن پای معیوب مجبور است کھ مالفھ. آورد ھجوم می

کند، جمع  بزرگی را کھ روزگاری رنگ آن سفید بوده و روی زمین پھن می
جنگ و گریز مستمر با پلیس راه فرار سریع را بھ او . کرده و پا بھ فرار بگذارد

ھا را در  مالفھ چھار طناب کرده و کھ سر دیگر آنی  بھ چھارگوشھ. یاد داده
با شنیدن سوت اخطار سایر دستفروشان، گره وسط را . وسط بھم گره زده است

تواند در  با این ترفند می. شوند ی اجناس وسط مالفھ جمع می کشد و ھمھ می
ھرشب یک تا دو . عرض چند ثانیھ از چنگ پلیس و گاردھای انتظامی بگریزد
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شود، چند ساعت  شود شبی کھ موفق می جنگ و گریزی تکرار میبار این 
ھا قالب  رولکس و یا چند کیف تقلبی با مارک کوچی و یا آدیداس بھ توریست

 : گوید ی غلیظ آفروـ انگیسی می کند، خوشحال است و با لھجھ
سھ شب اینطوری باشھ، خرج یھ ماه خواھر . ببین مرد، ھفتاد درصدش سوده''

 ''. اومده و برادرم در
گیرھای  ھا و باج ھا گیر گردن کلفت بعضی وقت. طور نبود البتھ ھمیشھ این

افتد و مجبور بود مقداری از درآمد خود را  یونانی کھ با پلیس ھمدست اند، می
ھایی کھ علی ُخمار نبود، دو سھ ساعتی را  شب. ھا بدھد بعنوان حق حمایت بھ آن

. داد خاطرات تلخ و تکراری او گوش می ھا و نشست و بھ حرف در کنار او می
داستان زندگی زکریا بنظر علی حکایت غم انگیز ھزاران جوانی بود کھ با بھ 

ای بھتر برای خود و  گذرند کھ شاید آینده خطر انداختن جان خود از دریا می
ھای  اش در محلھ ھا را با چند تن از ھموطنان زکریا شب. اشان بسازند خانواده

رساند و روز بعد روز از نو  ای بنام اتاق، بھ روز می در بیغولھ جنوب آتن،
ی خود را  شبی نبود کھ زکریا آرزوھای تکراری و گرد گرفتھ. روزی از نو

 . برای علی بازگو نکند
کنم کھ با  ی خوب تو نیجر درست می گردم و یھ خونھ ببین مرد، یھ روز برمی''

 ''. گردم یھ روز بر می. ممادر و خواھر و برادرام توش زندگی کنی
بنظر او علی ھنوز . داد ھای علی گوش می اسماعیل با جان و دل بھ حرف

 . کرد فھمید و خوب تحلیل می دید و می می. توان دیدن و فھمیدن داشت
یو ھر روز با  می. یو زنی سی و پنج سالھ اھل ویتنام بود دوست دیگر علی می

ای کھ برسر داشت  ز رنگ و رو رفتھیک کیف دوشی کھنھ و کاله سربازی سب
زنی مھربان کھ ھمراه دو فرزندش بعد از چند سال . زد در کنار ساحل قدم می

پدر و مادرش از . بار در تایلند موفق شده بود خود را بھ آتن برساند زندگی نکبت
میالدی در جنگ ویتنام برعلیھ  ١٩٧۶کنگ بودند کھ تا سال  ھای ویت چریک
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ھا پیش نرفتھ  بعد از انقالب زندگی بروقف مراد آن. گیده بودندھا جن آمریکایی
یو کھ دو سال قبل از انقالب متولد شده بود، دل خوشی از قید و بندھای  می. بود

بعد از چند . ازدواج کرده بود و صاحب دو فرزند بود. سیستم حکومتی نداشت
ای زندگی سال بیکاری و دست و پنجھ نرم کردن با مشکالت زندگی با سود

. مین را رھا و ھمراه شوھرش بھ تایلند مھاجرت کرده بود بھتر، سرزمین ھوشی
ھمسر او کھ عاشق قمار بود، شب و روزش را در میخوارگی و بازی ورق 

ھا در بار کار  بعد از مدتی عاشق یک زن جوان تایلندی کھ شب. کرد سپری می
نقش پااندازی معشوق یو و دو فرزندش را رھا کرده  می. شود کرد، می می

یو با  می. کند گیرد بھ یکی از مناطق توریستی نقل مکان می جدیدش را بعھده می
اینکھ در . شود سرپناه در بانکوک رھا می  دو فرزندش سرگردان و بی پول و بی

. کشید شاید خجالت می. زد اش حرف می بانکوک چھ بر او گذشتھ، کمتر در باره
بعد از دو سال با ھزار . ت را خوب یاد گرفتھ بودماساژ و بند انداختن صور

ی  پناھنده. شود خود و دو فرزندش را بھ یونان برساند بدبختی موفق می
. دو سال بود در انتظار پاسخ دفتر پناھندگان سازمان ملل بود. غیرقانونی بود

خودش . کردند ھا دستفروشی می خواندند و شب دختر و پسرش روزھا درس می
روسری و دامن نازک زنانھ بھ . صبح در کنار ساحل سرگردان بودنیز از 

با . آورد حال چند مشتری برای ماساژ گیر می فروخت و در عین ھا می توریست
 : پرسید ھا می زبان الکن و انگلیسی دست و پا شکستھ از توریست

 '' ماساژ خوب، خیلی ارزان. وری چیپ، ماساژ آقا. ماساژ سر، گود ماساژ''
گرد دیگر را دنبال  قل روزی دو بار پلیس و یا گارد انتظامی او و چند دورهحدا

کرد  گذشت و خود را در جایی مخفی می یو ھراسان پا بھ فرار می می. کردند می
اش با علی دوستانھ  رابطھ. کھ بعد از رفتن مأمورین دو باره سرگرم کار شود

چند بار بھ علی . شدند یداد ھم صحبت م ھر از گاھی کھ فرصتی دست می. بود
 . گفتھ بود
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 (۶۴''. (ویتنام بھتره. خیلی بد. علی آوارگی خوب نیست''
''. ام خونھ. گردم ویتنام یھ روز برمی. کنم پول جمع می. کنم من اینجا کار می''

)۶۵) 
. علی ھرگز علت تنفر او را سئوال نکرده بود. از تایلند نفرت داشت

 : ھایش اشاره کرده بود خالل گفتھ چندبار در. ھایی زده بود حدس
. گیری جنده باشی، پول می. جنده نباشی، پول نداری. علی تایلند خوب نیست''

 ''. از تایلند نفرت دارم
علت فرار و پناھنده . فھمید یو را می علی عمق احساس و درد زکریا و می

. قم زدندھایی بود کھ روزگاری مسیر زندگی او را ھم ر ھا ھمان انگیزه شدن آن
ی پدری و یا شاید در  خود او نیز در دلبستگی بھ خانھ، بھ جایی کھ آن را خانھ

اش امیدوار بود  در پستوی قلب. ھا ھم نظر بود نامید، با آن تر وطن می معنایی عام
روزی بھ خانھ برگردد و بتواند در یک بعدازظھر خنک با پرستو و سایر 

اشان بنشیند و چای و ھندوانھ  حیاطاش در زیر درخت پیر  اعضای خانواده
آرزوی کوچکی بود، گرچھ در آن روزھا بسبار دور و غیرقابل . بخورد

  . رسید دسترس بنظر می
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 خانھ

بلکھ . خانھ، نھ. اش رفت یک روز بعدازظھر اسماعیل ھمراه علی بھ خانھ
م ساختمانی قدیمی با چند اتاق کوچک کھ در کنار ھ. بیشتر شبیھ کاروانسرا بود

ھا در آن  اتاقی کھ علی ھمراه چند جوان دیگر اھل نیجریھ شب. ردیف شده بودند
یک حمام و سھ توالت در . تر بود ھا کمی بزرگ ی اتاق خوابید، از بقیھ می

علی تعریف کرد کھ . کردند ھا استفاده می ای از حیاط بود کھ ھمھ از آن گوشھ
لو سھ توالت بھ خط ساکنین ساختمان برای رفع حاجت ھرروز صبح در ج

بیشتر مستأجرین مھاجرانی از آفریقا و چند نفری ھم از کشورھای . شوند می
. گرفت صاحب ساختمان از ھر نفر دویست یورو سپرده می. خاورمیانھ بودند

برد، بیرونش  کرد و یا مواد مخدر بھ آنجا می ھرکس کھ دعوا یا کتک کاری می
سرپناه شدن و از دست دادن  ترس از بی. داد اش را ھم پس نمی کرد و ودیعھ می

. تر از ھمھ کار باعث شده بود کھ محیط آنجا کمی آرام باشد دویست یورو و مھم
. کنترل خانھ بھ صورت غیررسمی دست چند نفری بود کھ اھل نیجریھ بودند

دانستند کھ کار چھ کسانی  ھمھ می. کرد کرد و دزدی می گاھی کسی جرأت می
صاحب . گرفتند ھا می ی وسایل را از آن ھا بجز پول نقد بقیھ وقتاست، کھ بیشتر 

کنندگان اجناس  ھم او بود کھ وارد. ساختمان یونانی و آدم قلدر و گردن کلفتی بود
گرفت و  پنجاه یورو می. کرد شناخت و نقش کارچاق کن را بازی می چینی را می

ی بعد کارش راه  ھفتھکرد،  ھرکس را معرفی می. انداخت ھا را راه می کار آن
اخراج از آن خانھ بھ معنی . توانست بھ لشکر دستفروشان بپیوندد افتاد و می می

در اتاقی کھ علی ھم جزء ساکنین آن بود، بسختی پنج نفر . بیکار شدن ھم بود
سھ تخت فنری در اتاق بود و دو نفر دیگر باید روی زمین . توانستند بخوابند می
اتاق توافق کرده بودند کھ وسایل خود را کھ بیشتر شامل ساکنین . خوابیدند می

کردند و سھ  علی و زکریا از یک کمد استفاده می. لباس بود، در دو کمد جا دھند
اتاقی کھ گویا روزی آشپزخانھ بود . خانھ آشپزخانھ نداشت. نفر ھم از کمد دیگر
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ن و سایر وسایل کسانی کھ وسایل بیشتری داشتند، چمدا. بھ انبار تبدیل شده بود
ھا را در  سپردند کھ آن ای دو روز آنجا بود، می خود را بھ سرایداری کھ ھفتھ

 . داد سرایدار رسید می. ی سابق نگھداری کند انبار یا ھمان آشپزخانھ
موقتی درست کرده بودند کھ ساکنان خانھ   ی حیاط آشپزخانھ در گوشھ

اش بدرد  دیدن محل سکونت علی دل اسماعیل از. توانستند از آن استفاده کنند می
 : از خانھ کھ خارج شدند، رو کرد بھ علی و گفت. آمد، ولی کالمی نگفت

 ''. ی کارگر پیوستی و زندگی کارگری را ھم تجربھ کردی باالخره بھ طبقھ''
 : علی پوزخندی زد و گفت

ھا مثل تولھ سگ دور ھم  اینجا آدم. گی زندگی کارگری؟ نکبتھ بھ این می''
زندگی کارگری حتی تو آفریقای جنوبی . رن لولند و از سر و کول ھم باال می می

ساکنین اینجا جزء . آباد حلبی. گن حاشیھ نشینی بھ این می. ھم ار این بھتره
 ''. یان شھروندان آتن بھ حساب نمی

 : اش کرد و گفت اسماعیل نگاه
 '' بکنی؟ای  اش نرسیده کھ فکر دیگھ وقت. جواب درستی دادی''
  ''. اشھ فکر کنم وقت''
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 درمان

تا ساعت نُھ . خستھ بود. اسماعیل بعدازظھر روز بعد با علی قرار داشت
دوش گرفت و بعد از خوردن یک فنجان چای و چند بیسکویت از ھتل . خوابید

اش  مھرداد تازه مغازه. ی مھرداد راه افتاد خارج شد و قدم زنان بھ طرف مغازه
. ھای میوه و سبزی در جلو مغازه بود بود و سرگرم چیدن صندوقرا باز کرده 

 : اسماعیل پیش رفت، سالم کرد و گفت
 '' خوای؟ کمک نمی. خستھ نباشی رفیق''
 ''. چرا واال''

اش را درآورد و صندوق پرتقال را برداشت و آمد  رفت داخل مغازه، کت
 : مھرداد خندید و گفت. بیرون

 ''. رسم بفرما بشین، آآلن خدمت می. شوخی کردم رفیق جان''
نیم ساعتی پیش مھرداد ماند و بعد از کلی حرف زدن مشکل علی را با او در 

مھرداد از تصمیم علی استقبال کرد و قول داد درمانگاھی پیدا کند . میان گذاشت
کھ علی بتواند بھ آنجا مراجعھ کند و در فکر یافتن اتاق و یا آپارتمان مناسبی ھم 

 . او باشدبرای 
. روز دھم بود کھ علی و اسماعیل بھ درمانگاه ویژه معتادین مراجعھ کردند

علی خود را معرفی . برخورد کارکنان درمانگاه بسیار دوستانھ و محترمانھ بود
پرستار کھ مرد جوانی بود با گرمی . اش را با پرستار مطرح کرد کرد و مشکل

 . قت دکتر بھ او داداز او استقبال کرد و برای سھ روز دیگر و
مھرداد موفق شد اتاقی با یک . یک ھفتھ بعد علی از آن خانھ نقل مکان کرد

علی و . ی کوچک در خوابگاھی برای علی و اسماعیل کرایھ کند آشپزخانھ
. امیدوار شده بود. شد ی علی روز بروز بھتر می روحیھ. اسماعیل ھمخانھ شدند

قرص و تراپی . ی برای او تجویز کرددکتر علیرغم میل علی دو درمان مواز
اش در حضور دیگران وحشت  علی از بازگویی زندگی خصوصی. گروھی
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اولین جلسھ . چند روز طول کشید کھ اسماعیل توانست او را متقاعد کند. داشت
ولی آرام آرام چنان ترغیب شد کھ حتی یک . را بعد از نیم ساعت ترک کرد

مند  ای بود کھ بیشتر او را عالقھ وه بگونھترکیب گر. کرد جلسھ ھم غیبت نمی
. دکتر؛ مھندس، وکیل، معلم و زن خانھ دار. ھمھ جور آدم در گروه بود. کرد می

دارو و تراپی . ھا برای او جالب و آموزنده بود صحبت شدن با آن آشنایی و ھم
. شد تر می اش نیز قوی شد، اراده و تصمیم اش بھتر می ھرچھ حال. تأثیر داشت

روزھای اول . علی متقاعد شده بود کھ مشکل او یک بیماری است و قابل درمان
ھا زودتر از خواب بیدار  برخالف گذشتھ صبح. ولی عادت کرد. مشکل بود

کرد و بعد از صبحانھ ھمراه اسماعیل برای قدم زدن  شد و صبحانھ تھیھ می می
و و درد دل کردن از قدم زدن در کنار ا. شد در کنار ساحل از خانھ خارج می

ھا و چراھایی کھ  ھای روحی اش را در بحث احساسات و ناراحتی. برد لذت می
گفت و با او بحث  اش منجمد شده بودند برای اسماعیل می ھا بود در ذھن سال
. کرد داد و با او بحث می اسماعیل ھم با صبر و حوصلھ گوش می. کرد می

علی . رفتند با یکدیگر کلنجار میی کوچکی  ھا برسر مسئلھ بعضی روزھا ساعت
. ھا بود کھ در انتظار چنین فرصتی بود سال. ی بحث کردن با اسماعیل بود تشنھ

. در چند ماه اول بعد از انقالب کھ فضا بیشتر باز بود، اسماعیل مسئول او بود
. دید ولی بعد از مدتی مسئولیت اسماعیل تغییر کرده بود و علی کمتر او را می

بعد از . اشان بیشتر خشک و رسمی بود کس دیگری بود کھ رابطھ مسئول او
یاغی شد و برعلیھ تشکیالت سمپاشی : ''اش اینکھ اسماعیل بقول رفیق مسئول

ی دیدن و گفت و گو با  علی تشنھ. تماس و دیدن اسماعیل حرام شد''. کرد
آخرین . دید گاھی دزدکی و بدون اطالع رفقای تشکیالت او را می. اسماعیل بود

حال فرصتی دست . اشان زمانی بود کھ رھبری را دستگیر کرده بودند مالقات
 . از آن بابت بسیار خشنود بود. خواست بگوید اش می داده بود کھ ھرچھ دل تنگ

کار  ی علی را چون رونکاوی کھنھ تغییر روحیھ. اسماعیل ھم خوشحال بود



 746 

. کرد اش یادداشت می کوچکترین واکنش او را در ذھن فعال. زیر نظر داشت
در . علی برای او حکم فرزندی را داشت کھ ھرگز نتوانستھ بود، داشتھ باشد

تواند در درازمدت ادامھ  ای نمی دانست کھ چنین رابطھ فھمید و می حال می عین
اش نبود  توانست و در توان علی نیازھای دیگری داشت کھ او نمی. داشتھ باشد

. عشق پرستو، عشق دخترش. اش بود لی محتاج عشقع. ھا را برآورده کند کھ آن
دانست کھ حداقل پرستو را برای ھمیشھ از دست داده و ناچار است کھ این  می

. اش تحمل کند واقعیت تلخ را بپذیرد و تا آخر عمر بار گران آن را برگرده و قلب
حضور او کورسوی امیدی بود کھ اسماعیل بھ . دخترش آنجا بود، در ھمان شھر

 . آن دل بستھ بود
فھمیده بود کھ . کرد ی پرتگاه برگشتھ بود و با تمام نیرو تالش می علی از لبھ

رمق بھ عشق  امید بی. گرد یعنی مرگ و نیستی عقب. این آخرین شانس اوست
ھای دخترش کھ حاال نوجوانی شاداب بود، او را  پرستو، شوق دیدار و دیدن خنده

 . راند جلو می بھ
کھ زمزمھ ھای خفیفی از یاد و خاطرات شیرین گذشتھ،  چند روز بود

روزھای آشنایی و سرمستی از عشق پرستو، روزھای بارداری او و تولد 
ھای  فھمید کھ منشاء آن ترنم اسماعیل می. شنید دخترشان را از زبان او می

پوست . امیدبخش شور زندگی است کھ در وجود او سر برآورده است
چشمان اش حالت تیزی گذشتھ . شد تر و بھتر می شفافاش روز بھ روز  صورت

ای دو  ھا و شاید چند سال، ھفتھ بعد از مدت. شد علی شکفتھ می. یافت را باز می
ی  وقت دیدار دوباره. پرسید زد و احوال او را می بار بھ عزیزجون زنگ می

پذیرفت؟  ھا میسر بود؟ آیا دخترک او را می آیا مالقات آن. دخترش فرا رسیده بود
  . بین بود، ولی نگران؟ بیم و امید داشت خوش. اسماعیل بھ آن دیدار دل بستھ بود
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 دیدار با دخترک

صبح زود اسماعیل دستبند طال و دو جعبھ شکالت عالءالدین سوئدی را کھ 
لباس مرتبی پوشید و . بندی کرد برای آنتی و دخترک با خود آورده بود، بستھ

علی . شنبھ بود. دش رسیده بود از خوابگاه خارج شدھمراه علی کھ حسابی بخو
ً زیاد  فاصلھ. از روز قبل بھ آنتی اطالع داده بود ی خوابگاه تا مرکز شھر تقریبا

آنتی . ی مسیر را پیاده رفتند بخشی از راه را اتوبوس سوار شدند و بقیھ. بود
خوشحال شده از دیدن او . چندماھی بود کھ علی را ندیده بود. ھا بود منتظر آن

آخرین باری کھ علی بھ مالقات دخترش رفتھ بود، سر و . اھل تظاھر نبود. بود
اش  ریش. ولی آن روز، علی ھمان علی سابق بود. وضع چندان مرتبی نداشت

ُدکلن مردانھ از او بھ مشام می اش  لباس. رسید را اصالح کرده بود و بوی خوش ا
علی آن روز خیلی شبیھ ھمان . بود تمیز و مرتب بود و موھایش را شانھ کرده

. کرد ی باال ھمراه پرستو و دخترش زندگی می مستأجری بود کھ روزی در طبقھ
دخترک در . با اسماعیل دست داد. ھا او را بوسید اش کرد و بھ رسم یونانی بغل

کنار او ساکت ایستاده بود و بھ آن دو مرد کھ یکی پدرش بود و دیگری را تا آن 
دختر با اکراه اجازه . اش رفت علی خندان بطرف. کرد بود، نگاه میروز ندیده 

با ھر دو دست داد و بھ . شوھر آنتی ھم خانھ بود. داد پدر او را در آغوش بگیرد
علی اسماعیل را معرفی کرد و با شوخی بھ آنتی . اشان کرد داخل خانھ راھنمائی

 : و دخترش گفت
 '' عیلھاش اسما این مرد ناجی منھ، ولی اسم''

معنای . آنتی با نگاھی حق شناسانھ بھ اسماعیل نگاه کرد و با او دست داد
نوشیدند بھ  نشستند و در حالی کھ قھوه می. حرف علی را خوب فھمیده بود

طولی نکشید کھ شوھر آنتی کھ فھمیده بود . ھای آنتی گوش دادند صحبت
آنتی کھ . کرد کاری است، بحث سیاسی را شروع اسماعیل فعال سیاسی کھنھ

دخترک . اشان را حدس زده بود، چندبار حرف شوھرش را قطع کرد ھدف آمدن
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احساس کرده بود کھ روحیھ و سر و . کرد ھاج و واج بھ ھر دو مرد نگاه می
علی دو . درخشید اش می ی پدر بشاش بود و چشمان قیافھ. وضع علی تغییر کرده

بندی  را کھ اسماعیل با دقت بستھ ی کوچکی بستھ شکالت را بھ آنتی داد و جعبھ
 : کرده بود بطرف دخترک دراز کرد و گفت

 ''. اینو عمو برای تو خریده''
ای را کھ پدرش  تواند ھدیھ گویا دو دل بود کھ آیا می. دخترک کمی صبر کرد

 : دھد، قبول کند یا نھ؟ آنتی دخالت کرد و گفت از طرف آن مرد غریبھ بھ او می
 ''. هبگیر، عمو آورد''

اسم اش روی . ھایش نقش بست ی لب لبخند ملیحی برگوشھ. گرفت و باز کرد
 : بھ زبان فارسی شکستھ گفت. ای از دستبند حک شده بود گوشھ

 ''. مرشی''
یک کارت خرید از فروشگاه ھو، اِم . علی ھم برای دخترش ھدیھ خریده بود

ھر روز انبوھی از  ی آن در آتن افتتاح شده بود و ی قبل شعبھ کھ شنبھ) ۶۶(
ُدکلن کوچی جوانان برای خرید از آن از سر و کول ھم باال می آیا . رفتند، و یک ا

دخترک . داشت کرد؟ علی چشم از دخترش برنمی آن ھدایا دخترک را راضی می
از نگاه کردن بھ او سیر . شد شد، بیشتر شبیھ پرستو می تر می ھرچھ بزرگ

. دید ھر دو را در مقابل خود می. ھا آمده بود گویی بھ دیدن ھر دوی آن. شد نمی
مصمم بود کھ با دخترش حرف بزند و از او . ھم دخترش و ھم پرستو را

گفت کھ عوض شده و تصمیم دارد کھ از آن روز  باید بھ او می. عذرخواھی کند
بد کرده بود و پی برده بود کھ چھ ظلمی در . یک پدر واقعی. ببعد پدر او باشد

ھای او را بگیرد و ببوسد و از  خواست دست اش می دل. کرده استحق دخترش 
داد؟ آیا حاضر  ولی آیا دخترک چنین فرصتی را بھ او می. خواھی کند او عذر

 بود او را ببخشد؟ 
علی در حضور آنتی و اسماعیل کمی با . مالقات آن روز خوب پیش رفت
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ا اکراه و کوتاه دخترک ابتدا ب. اش پرسید از درس و مشق. دخترک حرف زد
. از ورزش سئوال کرد. داد، ولی علی کوتاه نیامد و بیشتر سئوال کرد پاسخ می

خوشحالی او . علی خوشحال شد. کرد اش بازی می دخترک در تیم ھندبال مدرسھ
اشان  بیشتر گفت و از مسابقات و بُرد و باخت تیم. از چشم دخترک دور نماند

تمنای . کھ علی بیشتر با دخترش حرف بزنددانست و آرزو داشت  آنتی می. گفت
اش را بھ پدر نشان  دخترک را تشویق کرد کھ اتاق. دید اش می علی را در چشمان

خواست ھمھ را ھمراه خود برای  دخترک نگاھی بھ جمع کرد، گویی می. دھد
اش  ترسید یا واھمھ داشت؟ شاید دل می. دیدن اتاق ببرد کھ با پدر تنھا نباشد

کس حرکت  ھیچ. برخوردی را کھ با مادرش کرده بود، تکرار کند خواست نمی
اسماعیل کھ الل بود و تنھا چند کلمھ انگلیسی بلد بود، غرق گوش دادن بھ . نکرد
علی از جا . کرد، بود ھای شوھر آنتی کھ دخترک او را آنکل صدا می بحث

قصد چند صدا ھمراه علی؛ کھ آنتی از  آرام و بی. دخترک ناچار شد. برخاست
 . بار او را پدرش خوانده بود، راه افتاد

اختیار یاد و خاطره پرستو  با دیدن اتاق بی. اتاق دخترک تمیز و مرتب بود
چیز را از مادر بھ ارث  دخترک ھمھ. چون پُتکی سنگین بر مغزش فرود آمد

 چند پوستر بھ. ای فکر کرد کھ شاید پرستو اتاق او را تمیز کرده برای لحظھ. بود
یک عکس ھم از . عکسی از دو خواھرش و خودش ھم بود. دیوار چسبانده بود

. عکسی از او و پرستو در اتاق نبود. تیم ھندیال مدرسھ ھم بھ دیوار آویزان بود
گویا کسی از قصد آن را . قاب عکسی روی میز بود کھ پشت و رو شده بود

. اش را بزبان بیاورد توانست احساس واقعی ترسید و نمی علی می. برگردانده بود
بجای . نگفت''. تو ھم مثل مادرت تمیزی: ''توانست بگوید آرزو کرد ایکاش می
دخترک کمی از ھندبال . اجازه گرفت کھ روی تخت بنشیند. آن او را تشویق کرد

باید حرف . تنھا بودند و بھترین فرصت بود. اش حرف زد و دیگر ھیچ و دوستان
. ترسید از چیزی می. آورد گویی بخود فشار می. نگاه دخترک سرد بود. زد می
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 : علی لب باز کرد و گفت
ُومدم ازت معذرت خواھی کنم'' ھم بھ تو و ھم . دونم خیلی بد کردم می. ا
تونی منو ببخشی و یھ فرصت دیگھ بھ من بدی؟  کنی می فکر می. مادرت بھ

 ''. کنن ی آدما تو زندگی اشتباه می ھمھ
 : پاسخ اش را آماده کرده بود، بالفاصلھ جواب داد دخترک کھ گویا از قبل

من کھ کاری . رو ببخشم؟ شما راه خودتونو رفتید و منو ول کردید چی''
رو کھ منو تنھا گذاشتید، برگردونی؟ آخھ  تونی این چند سالی می. باھاتون ندارم

 '' چرا اینکارو با من کردید؟
تا آن . کرد حضور او گریھ میبار بود کھ دخترک در  اولین. اش گرفت گریھ

ولی آن . روز ھروقت او را دیده بود، سخت و خشک با او برخورد کرده بود
. اش خستھ شده بود درونی  اش با احساس گویی از ستیز خشم. روز نتوانست

ً روی . اش غلبھ کرده بود احساسات بر خشم علی بلند شد و دخترش را کھ تقریبا
دخترک . گونھ ھایش داغ شده بود. وش گرفتی میز نشستھ بود، در آغ لبھ

ھا بود منتظر آغوش  گویا سال. بھ پدر اجازه داد کھ او را بغل کند. مقاومتی نکرد
اش بدن پدر را  ھای جوان و لرزان چند لحظھ طول کشید کھ دست. گرم پدر بود
ھا بود در گلویش جمع  بُغضی کھ شاید سال. لرزید اش می تن ظریف. لمس کردند

ھق خفیفی تبدیل شد کھ تنھا خودشان  صدا ترکید و بھ ھق بود، آرام و بی شده
علی کھ متأثر و منقلب شده بود، موھای سیاه و لخت او را . صدای آن را شنیدند

ھا خود را در آغوش مردی رھا کرده بود کھ  دخترک بعد از سال. نوازش کرد
اش را  ھا خواب شبکرد و  زد و گلھ می ھا بود در رؤیا با او حرف می مدت
دانست نوجوانی را کھ در آغوش گرفتھ، ذکاوت را از او و  علی نمی. دید می

دانست کھ دو سال دخترک در انتظار  او نمی. زیبایی را از مادر بھ ارث برده
اش در مدرسھ گفتھ کھ پدرش در کشتی کار  چنین روزی بوده و بارھا بھ دوستان

حال . کند و قرار است بزودی برگردد می کند و بھ کشورھای دور دست سفر می



 751 

دخترک با . بو با لباس تمیز و خوش. خواست پدری کھ او می. پدر برگشتھ بود
ی  خواھد ھمھ کرد کھ آن مرد را دوست دارد و می تمام وجودش احساس می

عکسی بود کھ . با دست آرام قاب عکس را برگرداند. اش را نثار او کند عشق
ھا روی تلویزیون در اتاق نشیمن آپارتمان  آن عکس مدت. شناخت علی آن را می

ھای او نشستھ بود  دخترک کھ بر شانھ. پرستو خودش و دخترک. ی باال بود طبقھ
کرد و پرستوی زیبا و شاداب کھ باد یال موھای بلند  و گویی در آسمان پرواز می

. شمان داشتاش بھ اطراف پراکنده بود و خودش کھ عینک سیاه آفتابی بر چ سیاه
ھا گرفتھ بود، کھ  آن عکس را توریستی ھمان روزی با دوربین پرستو از آن

علی برای اولین بار بعد از دو سال توانستھ بود دستان گرم پرستو در دست 
عکس یادآور روزھایی بود کھ . بگیرد و پرستو چون آھنی گداختھ گرم شده بود

ھایش را پاک  تی کھ دخترک اشکعلی تنھا وق. بھ قولی کھ داده بود عمل نکرد
دخترک پدر را . کرد و خواستند بھ اتاق نشیمن برگردند، متوجھ عکس شد

 . خواست می
قبل از رفتن بھ علی سفارش کرد کھ . اسماعیل یک ماه بعد بھ سوئد بازگشت

آب و . اش این بود کھ از ھوای سوئد متنفر است بھانھ. اتاق را برای او نگھدارد
علی فکر و منظور او را فھمید و . تر بھ مزاج اش سازگار استھوای آتن بیش

حدس علی درست بود، . خواھد بھ آتن برگردد فکر کرد اسماعیل بھ خاطر او می
. اش گرفتھ بود دل. اسماعیل در سوئد تنھا بود. ولی تنھا نیمی از حقیقت بود

ردن در از مُ . ھمدم و کس و کاری نداشت. بستگی چندانی بھ سوئد نداشت دل
اش  دل. وارثی ھم نداشت. ترسید تنھایی؛ گرچھ مرگ را باور نداشت، می

ی او را یک ھفتھ و یا یک ماه بعد از  خواست کھ پلیس جسد بو گرفتھ نمی
از محیط سیاسی شھر گوتنبرگ . اش پیدا کند و بسوزاند اش در آپارتمان مرگ

بنظر او . ت، تا ھدفبیشتر فرد و گروه من مطرح اس: ''بقول خودش. دلخور بود
رادیو تو شھره،   بیست. سیاست برای تعدادی بنوعی سرگرمی تبدیل شده
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گیرن و کارشونو  از بنیاد فرھنگی شھرداری کمکی می. زنھ ھرکدوم یھ ساز می
برنامھ و کار بیشتر آنھا پخش ترانھ و روخوانی مطالب مجالت و . برن پیش می
ز دو سھ رادیو بقیھ کار جدی برای مردم بج. ی رادیو فرداست ھا و رلھ روزنامھ

نھ جایی برای جمع شدن مردم ھست، نھ انجمنی کھ حداقل بتونھ بھ . کنن نمی
زارن یھ تعداد معینی کھ بیشتر از صد نفر  ای می ھر برنامھ. ھا کمک کنھ ایرانی

ات بخواد انجمن و  تا دل. زنن ی ھم می ھمھ تو سر و کلھ. شھ نیستند، جمع می
. گن دمکراسیھ و کثرت گرایی کسی ھم حرف بزنھ، می. موازی وجود دارهنھاد 

این حرف یھ طورھایی درستھ، ولی بشرطی کھ این نھادھا و . جامعھ دمکراتیکھ
 ''. اش واگرایی نھ ھمھ. ھا بتونن یھ ھمگرایی داشتھ باشن تشکل

اید ش. کرد تا کاری بکند اسماعیل ناراضی بود، ولی خودش ھم، بیشتر گلھ می
 . گفت، خارج کشور توفان در فنجان است حرف علی درست بود کھ می

اش را  آفتاب گرم یونان روحیھ. اسماعیل در مدتی کھ آتن بود، سرحال بود
اش را در سوئد  بھ فکر افتاده بود کھ اگر بتواند آپارتمان. عوض کرده بود

شرکت تاکسی در  اش ی پول بفروشد و بجای آن آپارتمانی در آتن بخرد و با بقیھ
کس و . تر از علی نبود کس مطمئن ھیچ. امیدش بھ علی بود. آنجا راه بیندازد

علی را مثل فرزندی دوست داشت و حاضر بود کھ ھمھ چیز را . کاری نداشت
آقاجون ھر از گاھی . دانست علی نیازی بھ پول او ندارد بنام او کند، گرچھ می

طمئن بود حال کھ فھمیده، حال پسرش م. فرستاد علیرغم امتناع علی پول می
اش را برای  اش با دخترش احیا شده، حاضر است تمام ثروت بھتر شده و رابطھ

ً یک شب در میان زنگ . دو ماه و نیم در گوتنبرگ بود. او بفرستد علی تقریبا
گویا انتظار داشت کھ اسماعیل خبری از پرستو . پرسید زد و احوال او را می می

. دانست کھ دو بار شوھر کرده تنھا می. ل از پرستو خبر نداشتاسماعی. بدھد
شب قبل از پرواز علی بھ او اطالع داد کھ . اسماعیل بعد از دو ماه و نیم برگشت

ی ھندبال داشت و تصمیم داشت برای  دخترک مسابقھ. تواند بھ فرودگاه بیاید نمی
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 . دیدن بازی او بھ سالن مسابقھ برود
بعد از . شاد و سرحال بود. کھ علی خستھ برگشتھای غروب بود  طرف

. ھا چون پدری واقعی برای دیدن بازی دخترش بھ سالن ورزشی رفتھ بود سال
سالم کرد و اسماعیل را . زد احساس غرور و رضایت در چھره اش موج می

چند دقیقھ نگذشتھ بود کھ لب باز کرد و جریان بازی را چون . بغل کرد
ی دخترش در آتن  تیم مدرسھ. ای اسماعیل تعریف کردای بر گزارشگری حرفھ

اش سھم زیادی  اول شده بود و دخترش یکی از بازیکنانی بود کھ در پیروزی تیم
قامت کشیده و حرکات سریع او در پاس دادن بھ پیروزی تیم کمک . داشت

 : برای اولین بار علی گفت. زیادی کرده بود
 ''. کنھ میآدم کیف . مثل مادرش سمج و سرسختھ''

ھائی را کھ  علی دوربین دیجیتالی را کھ تازه خریده بود روشن کرد و عکس
داد و چون نوجوانی پُرشور  از مسابقھ گرفتھ بود، با شوق بھ اسماعیل نشان می

اسماعیل ھم با دقت و عالقھ . داد با ھیجان در مورد ھرعکس مفصل گزارش می
ھای مردی کھ تازه و  ھا و تعریفھای شخصیت او بود، بھ تفسیر کھ از ویژگی

علی چنان شاد و سرخوش بود کھ اسماعیل . داد دوباره پدر شده بود گوش می
اش را بھ  ھا و تصمیم حرف. اش رضا نداد برنامھ و فکر خود را مطرح کند دل

انصاف . دید علی را در آن لحظھ مستحق آن شادی می. روز بعد موکول کرد
علی . اش از او بگیرد ئل شخصی با طرح مسا نبود کھ آن لحظات شیرین را

. تعریف کرد کھ بعد از مسابقھ برای شام ھمراه دخترش بھ رستوران رفتھ
بار با زبان خودش از پدر خواستھ بود کھ  ھا برای اولین دخترک بعد از سال

اش غرق  علی در حالی کھ چشمان و چھره. برای او کفش و لباس ورزشی بخرد
رد کھ دخترک را بھ فروشگاه ورزشی برده و بھ او گفتھ شادی بود تعریف ک

 : بود
 ''. خواد انتخاب کن ات می ھرچھ دل''
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ریای  ھای معصوم و بی ای کھ علی را بیاد خنده دخترک با شیطنت و خنده
 : اشان؛ انداختھ بود، گفتھ بود پرستو در روزھای اول آشنائی

 ''. اتو سفت بچسب کیف پول. یھرچی این چند سال نخریدی، از حاال باید بخر''
گویی برای . خندید کرد و با تمام وجودش می ی دخترک را تکرار می علی گفتھ

ی دخترک بود،  پیامی کھ در گفتھ. چیز بھتر از شنیدن آن جمالت نبود علی ھیچ
دخترک بھ او ندا داده بود کھ از این پس در کنار تو ھستم و تو . امید بھ آینده بود

 . ی شنیدن آن بود یامی کھ علی تشنھپ. پدر منی
صبح . فردای آن روز ھم فرصت مناسبی برای گفت و گو با علی پیش نیامد

یادداشتی روی . زود علی از خواب بیدار شده بود و صبحانھ را آماده کرده بود
ی  علی مدتی بود کھ دوباره در مغازه. میز گذاشتھ بود و از خانھ بیرون رفتھ بود

بعدازظھر آن روز ھم قرار بود بھ کالس زبان . کار شده بود مھرداد مشغول
برای ساعت ھفت شب در جلو رستورانی با او قرار . یونای و بعد انگلیسی برود

اسماعیل وقتی یادداشت . قرار بود دخترش را ھم در آنجا مالقات کند.گذاشتھ بود
درود : ''گفتاش را محکم بھم کوبید و با شعف  علی را خواند، ھر دو کف دست

 ''. بر تو رفیق علی
ی کوچک و  ی مختصری خورد و اتاق و آشپزخانھ دوش گرفت و صبحانھ

نُقلی را کھ تنھا شامل یک میز کوچک و یک اجاق دو شعلھ و یک ظرفشویی 
رادیوی موج کوتاھی را کھ از سوئد با خود آورده بود، . بود، جمع و جور کرد

ی تقدیر از شھدای جنگ  ایران برنامھ صدای. چرخاند و چرخاند. روشن کرد
تالش کرد رادیو بی، بی، . موج رادیو را عوض کرد. کرد تحمیلی را پخش می

ای دو صدایی  ترانھ. بھ رادیو فردا قانع شد. صدا خش خش داشت. سی را بگیرد
 : شد از ویگن و ھایده پخش می

 . ام کجاست، تو اون ھمھ ویرونھ از من نپرس خونھ''
 . یلھ چی بگم؟ قبیلھ سرگردونھای ھم قب



 755 

 . ی بی خونھ ایم، ھم خونھ ما در بدرتر از ھم
 . ترین ویرونھ خونین: غربت ما دیار ماست

        ......... 
ویگن و ھایده با صدای بلند و کشدار خود گویی درد دل اسماعیل را فریاد 

ا چندان حسنھ اش با رادیو فرد رابطھ. خوانند گویی غم غربت او را می. زدند می
ی دو صدایی ویگن و ھایده موجب شد کھ دست از  نبود، ولی در آن لحظھ ترانھ
 . ای بھ رادیو گوش دھد کار بکشد و برای چند لحظھ

 ''. ھایی کھ نسوخت ئی کھ نمرد، چھ سینھ چھ آرزوھا''
 : سری تکان و با خود زمزمھ کرد

 ''. آواز، نشکستھ بال پرواز باور کن ای ھم''
 
علی آنجا . ی مھرداد کار درستی نبود رفتن بھ مغازه. شب کلی وقت داشتتا 

کفش ورزشی،  شلوار گرم و . ھا باشد خواست مزاحم کار آن نمی. کرد کار می
اش را دور کمرش  اش را برداشت و کاپشن گرم شرتی بھ تن کرد، کیف پول تی

تا ساحل راه . تروی در کنار ساحل از خوابگاه بیرون رف گره زد و برای پیاده
باید فکر . تصمیم گرفت تمام راه را پیاده برود و با اتوبوس برگردد. زیادی نبود

ً شراکت با علی کار . کرد می آیا علی حاضر بود با او شریک شود؟ اصال
اش را از آب  درستی بود؟ بھتر نبود علی را بھ حال خود بگذارد کھ خودش گلیم

روی عرق  بعد از سھ ساعت پیاده. کرد رفت و فکر می بیرون بکشد؟ راه می
کرده و خستھ وارد رستوران کوچکی کھ یک روز با علی در آنجا ناھار خورده 

آن روز کلی با او شوخی کرده . شناخت علی صاحب رستوران را می. بود، شد
با سبد کوچکی از نان گرم و یک . جوانک پیشخدمت او را شناخت. نشست. بود

اسماعیل ساالد یونانی و ماست و خیار معروف . ال کردبستھ کره از او استقب
ی مرغ با  یونانی و دو استکان اوزو برای پیش غذا و دو سیخ کباب سینھ
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ً . زمینی سرخ شده بعنوان غذای گرم سفارش داد سیب بقول علی در آنجا آدم واقعا
در مناطق توریستی شصت درصد . خورد پردازد، غذا می ی پولی کھ می باندازه

 . پردازی بابت آدرس و حق سرویس است ولی کھ میپ
نتوانستھ بود بھ . ی پیشنھادش فکر کرده بود سھ ساعت راه رفتھ و درباره

. علی پدر دختر نوجوانی بود کھ بھ او احتیاج داشت. گیری درستی برسد نتیجھ
نقش و جایگاه او در آن رابطھ چھ بود؟ شاید علی تصمیم دارد با دخترش زندگی 

علی . ای بشود کھ پرستو بار دیگر برگردد آتن و یا شاید دخترک وسیلھ کند؟
اش تصفیھ حساب کند؛ حال کھ  حال کھ توانستھ با گذشتھ. ھنوز عاشق پرستو بود

اش پرداختھ، بھایی کھ خارج از توان و  فھمیده بھای سنگینی برای فعالیت سیاسی
ً بفکر جبران سال رفتھ و جبران خطاھای  ھای از دست بضاعت او بوده، مسلما

دانست با سن و سالی کھ او  بعالوه اسماعیل می. چند سال گذشتھ خواھد افتاد
. تواند زبان یونانی را در حدی یاد بگیرد کھ بتواند تاکسی براند دارد، نمی

فکر . ای نبود شناختن شھر و پیدا کردن آدرس در شھری مانند آتن کار ساده
ً . ای نبود عاقالنھ شاید وقت آن رسیده باشد کھ بساط اش را جایی پھن کند و کامال

 بازنشستھ شود؟ 
. اش را در زندگی صرف جنگیدن کرده بود از کودکی تا آن روز بیشتر وقت

. تالش برای بدست آوردن فضایی برای نفس کشیدن و بی دغدغھ زندگی کردن
ھمان روزی کھ پا بھ  از. ھمھ جا جنگیده بود. در ایران؛ در پاکستان، در سوئد

خاک سوئد گذاشتھ بود، بخاطر اینکھ دیگران قواعد بازی را بھ او دیکتھ نکنند، 
توانست باز از نو شروع  آیا حال می. جنگیده بود و روی پای خود ایستاده بود

کند؟ آیا توان آن را داشت؟ آیا وقت آن نرسیده بود کھ بھ آنچھ کھ داشت قانع باشد 
سر روزھا و شاید چند سال آخر عمر خود را سپری کند؟ علی و آرام و بی درد

علی باید . کار درستی نبود. تواند بھ سوئد بیاید خواست و عالقھ داشت می اگر می
اسماعیل بھ تجربھ آموختھ بود کھ . گرفت اش تصمیم می ی آینده خودش در باره
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ای  ترین واقعھتواند بھ مھمترین و گاھی بد مھاجرت آن ھم از نوع سیاسی آن می
اسماعیل تا آن روز در . تواند در زندگی یک انسان اتفاق بیفتد تبدیل شود کھ می

اش و حتی کسانی کھ ھمفکر او  خارج از کشور با بسیاری از رفقای سابق
ھایی کھ در ایران برای خود کار و زندگی و  آدم. نبودند، برخورد کرده بود بود
با کسانی برخورد کرده بود . و رسمی داشتند ھا اسم ھدفی داشتند و بعضی از آن

مردان و . کھ بعد از اینکھ بھ خارج آمده بودند، نتوانستھ بودند خود را پیدا کنند
ای کھ روز و روزگاری سودای تغییر جھان را در سر داشتند، و با  زنان با اراده

ی و توانستند کارخانھ و یا دانشگاھی را بھ تعطیل اشان می تصمیم و فعالیت
ھا را بھ  اشان از محیط آن اعتصاب بکشانند، گسست در زندگی و کنده شدن

ھایی سرگردان و سر درگم تبدیل کرد و بقول معروف نتوانستند بساط خود  انسان
تر توانستند خود را با محیط  ترھا آسان جوان. را دوباره پھن و از نو شروع کنند

ند مشکالت زیادتری داشتند و بھ ھایی کھ سن و سالی داشت آن. جدید وقف دھند
نھ رھبر گذشتھ بودند و نھ در . اشان را با گذشتھ را ببرند سختی توانستند بند ناف

. ھا شده بود ھمین امر سبب سردرگمی آن. حال و آینده جایی پیدا کرده بودند
ھا را ترک کرده و تنھا  اشان آن شناخت کھ بعد از مدتی ھمسران رفقایی را می

ھا بھم خورده بود و چھ بسا تصمیم گرفتھ بودند با  تعادل روحی آن. دشده بودن
بنظر او . کم نبودند افرادی کھ رفتن را برماندن ترجیح دادند. زندگی وداع کنند

ماندند کھ از تنھ و ریشھ جدا شده بودند و دیگر  ھای تناوری را می ھا شاخھ آن
دانست چرا، ولی یقین  نمی. توانستند چون گذشتھ نفس بکشند و رشد کنند نمی

. ھا انجام داده بود، آگاھانھ و با فراست بوده است داشت کاری کھ ھر یک از آن
ھمیشھ فکر . ھا را بھ داوری بنشیند ھرگز بخود اجازه نداده بود کھ کار آن

. از مرگ نفرت داشت. ھا شخصی بوده و قابل احترام است کرد کھ تصمیم آن می
ھائی کھ  ولی در سال. دانست موھبت و حق ھرکس می ترین زندگی را با ارزش

در سوئد زندگی کرده بود، آرام آرام پی برده بود کھ حق ھرکس است کھ در 



 758 

اگر کسی بخواھد بھ زندگی خود پایان . مورد زندگی و حیات خود تصمیم بگیرد
بودند رفقایی کھ زندگی در نکبت و سرگردانی را تاب . دھد، حق اوست

 :ای نوشتھ بود شناخت کھ در نامھ ی دوستی را میحت. نیاوردند
ھرکاری کھ توان آن را داشتم، . بعد از این کار دیگری در این دنیا ندارم''

 ''. کند کنم کھ بعد از این چیزی مرا ارضاء نمی احساس می. کردم
ھا در قرن بیست و یکم بھ بخشی  ھا خوانده بود، کھ زندگی انسان در روزنامھ

کس  ی ھیچ حقوقی کھ دیگر ودیعھ. فردی و حقوق بشر تبدیل شده استاز حقوق 
در آن مورد خیلی فکر . نھ آسمان و نھ دولت و نھ جامعھ. و ھیچ نیرویی نیست

ً روشنی برسد،  کرده بود، گرچھ تا آن روز ھنوز نتوانستھ بود بھ نتیجھ ی کامال
کھ امراض غیرقابل بنظر او بیمارانی . ولی تا حدودی بھ آن باورمند شده بود

اما در مورد علی . گرفتند عالج داشتند و مردنی بودند، باید خودشان تصمیم می
علی گذشتھ را بدرستی . ھا نبود علی ھیچ کدام از آن. کرد طور دیگری فکر می

خورده و بازی سیاست را؛ حداقل در آن   دانست کھ شکست نمی. نفھمیده بود
 ٢٨خودش کودتای . او را سرگردان کرده بودھمین ناباوری . دوره، باختھ است
شم تیزش بھ او یاد داده بود کھ . را تجربھ کرده بود ۴٢خرداد . مرداد را دیده بود

شناخت و شاید چند سال  علی شق دوم را نمی. شکست بخشی از مبارزه است
اش را با رفقای  خودش از ھمان روزھایی کھ نظرات. دیگر نیاز داشت کھ بفھمد

مرکزی مطرح کرد و بعد کھ او را منزوی کردند، فھمید کھ دوران او مسئول 
دانست چھ  از ھمان روزی کھ بھ خارج از کشور گریخت، می. تمام شده است

تمام عمر کارگری کرده بود و بلند پروازی ھم . خواھد خواھد و چھ نمی می
یاد گرفت، زبان کھ . رفت ھا بھ کالس زبان می مدتی نظافتچی بود و شب. نداشت

ی حروف چینی و چاپ سنگی  دوره. ای کاری پیدا کند سعی کرد کھ در چاپخانھ
ُفست ساده را در آموزشگاه حرفھ از تکنولوژی جدید . ای گذرانده بود و ا

ای کارآموز بود، بعد از سھ ماه عذر او  سھ ماه در چاپخانھ. ای نداشت سررشتھ
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رن از راه رسیده بود و بیشتر چاپ مد. کارگر احتیاج نداشتند. را خواستند
ھای انتشاراتی در پی جوانانی بودند کھ بتوانند خود را با تکنیک مدرن  شرکت

اش زیاد بود و سوئدی را  سن و سال. ای بود ی سوختھ اسماعیل مھره. وفق دھند
. چاره را در رانندگی دید. بعالوه نوشتن او ضعیف بود. کرد خوب صحبت نمی
مدتی برای یکی از دوستان . ر و تکنولوژی مدرن نیاز نداشترانندگی بھ کامپیوت
ای کھ داشت تاکسی خرید و بعد از دو سال دو  با اندوختھ. قدیمی تاکسی راند

مسیر . ھر سھ پالک تاکسی را در شرکتی بھ اسم خودش ثبت کرد. تاکسی دیگر
داد و وقایع سیاسی  اخبار گوش می. کارش پیش رفت. اش مشخص بود و ھدف

سیاسی سوئد یاد از احزاب . کرد کرد، ولی فعالیت سیاسی نمی شور را دنبال میک
. گرفتھ بود و باورمند شده بود کھ عمر فعالیت سیاسی و فعال بودن محدود است

کنند و  ی معینی فعالیت می در سوئد بیشتر رھبران و کادرھای فعال سیاسی دوره
 از فعالیت حزبی ھم بازنشستھ می

از معدود افرادی . گرفت ای یاد می او بود و ھر روز چیز تازهاسماعیل کنجک
ھای فردی را بعنوان مھمترین ضامن  بود کھ موضوع حقوق بشر و آزادی

نظرش از ھمان زمانی . ای کھ از آن رانده شده بود، مطرح کرد پیشرفت جامعھ
در پاکستان مخفیانھ . کھ در ایران بود نسبت بھ اتحاد شوروی عوض شده بود
پرده و  اش بی نظرات. چند نامھ برای رفقایش در آلمان و اتحاد شوروی نوشت

ً تحت تأثیر او بود. ھمین باعث تکفیر بیشتر او شد. تند بودند باور و . علی شدیدا
اعتقاد او تا حد دنبالھ روی کور بود، ولی وابستگی تشکیالتی و تعھدش بھ 

یاد گرفتھ . وست انداختھ بودحال علی پ. شد تشکیالت مانع از ابراز نظرش می
تواند  کسی کھ زندگی نکند، نمی. اند بود کھ زندگی و فعالیت سیاسی بھم تنیده

علی باید خودش . بھای سنگینی برای آن پرداختھ بود. دیر فھمیده بود. فعالیت کند
علی از منجالب بیرون آمده . ی او تمام بود وظیفھ. کرد ی راه را طی می بقیھ

ی  بھ دخترش توشھ  عشق. اش بود خمی عمیق بر پیکر و روانبود، گرچھ ز
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ھا  ی آن صمیمیتی کھ در رابطھ. اسماعیل بھ این باور داشت. ش خواھد شد  ا راه
ھمین سبب . علی کارھای ناتمام زیادی داشت. کرد دید، امیدوارش می می

 . دلگرمی او بود
بیشتر علی و . نزدآن شب ھم سکوت کرد و در مورد آینده و پیشنھادش حرفی 

دختر از . خندیدند کردند و می زدند و شوخی می دخترک بودند کھ حرف می
ی آنتی رساندند و  بعد از شام او را بھ خانھ. معاشرت با پدر خیلی خوشحال بود

علی برای . قدم زنان بطرف ایستگاه اتوبوس راه افتادند کھ بھ خوابگاه برگردند
با مھرداد حرف زده . شت زبان اش را تکمیل کندقصد دا. آینده نقشھ کشیده بود

اسماعیل . ترین کار تاکسی بود مناسب. وضع بازار زیاد خوب نبود. بود
علی . تواند روی او حساب کند اش کرد و گفت اگر پول احتیاج دارد می تشویق

آنتی ھم . ی کافی برای او پول فرستاده بود آقاجون باندازه. مشکل مالی نداشت
رده بود کھ از دو ماه دیگر آپارتمان را برای مدت شش ماه بھ علی موافقت ک

اش بود کھ سرپرستی دخترک را بھ  وقت. زن و مرد پیر شده بودند. کرایھ بدھد
. گشت سوئد باید برمی. اسماعیل کار بیشتری در یونان نداشت. پدرش بسپارند

جوان انگلیسی گفتھ  ی ی زوربا افتاد کھ بھ نویسنده یاد گفتھ. سوئد کشور او بود
 : بود
کنند، دیگھ چیزی  کنھ کھ بعد از مرگ با او چھ می آدم مرده براش فرقی نمی''
 ''. فھمھ نمی

شناخت و  اش دنیا و زندگی را خوب می سوادی بنظر او زروبا علیرغم کم
کرد و اعتقادی بھ دنیای بعد از مرگ  بھ زندگی امروزش فکر می. فھمید می

 . نداشت
عد درست یک روز بعد از اینکھ علی یک پالک تاکسی را قولنامھ دو ماه ب

کرد و پیش قسط آن را پرداخت و درست روزی کھ قرار بود علی بھ آپارتمان 
  . آنتی نقل مکان کند، اسماعیل بھ گوتنبرگ پرواز کرد
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 حاتم

ھا  دوشنبھ. پرستو صبح دوشنبھ بعد از یک ھفتھ تعطیلی سرکار برگشتھ بود
. دو روز تعطیالت عید پاک بود، سھ روز ھم مرخصی گرفتھ بود. بودکار زیاد 

. تعطیالت ژانویھ را کار کرده بود. ھا بود کھ مرخصی نگرفتھ بود مدت
دار بودند و  بیشتر بھیاران و پرستارھا بچھ. اش کلی از او تشکر کرد رئیس

ی کوچک نداشت و  پرستو بچھ. تعطیالت ژانویھ را مرخصی گرفتھ بودند
ً وظایف . بھیار اول بود. کارش را خوب یاد گرفتھ بود. توانست کار کند یم تقریبا

اش ھمیشھ  تشخیص. رئیس بھ کار او اعتماد داشت. داد یک پرستار را انجام می
پرستو . رفت ھا ھمراه دکتر برای ویزیت بیماران بھ بخش می صبح. درست بود

گرفت؛ ضربان قلب  خون می. بخش زیادی از کار یک پرستار را یاد گرفتھ بود
ً وظایف پرستار بخش بود را انجام می آن . داد و بیشترکارھایی را کھ معموال

ھا را در دست داشت، ھمراه دکتر از اتاقی  روز صبح در حالی کھ لیست مریض
چھار . حاتم. بھ اسم بیمار نگاه کرد. ٧۶ی  اتاق شماره. رفت بھ اتاق دیگر می

. اش انداخت ولد بیمار را کنترل کرد و نگاھی بھ ژورنالی ملی و تاریخ ت شماره
ای  از چھار روز پیش بعلت پاره. دو سال پیش عمل کرده بود. پاس قلب بای

ی آرامی بھ در زد و در اتاق  ضربھ. ناراحتی بار دیگر در بخش بستری شده بود
ار دکتر روز جمعھ او را ویزیت کرده بود و بھ پرست. را برای دکتر باز کرد

توانست بھ مرگ  ی بعدی می حملھ. سفارش اکید کرده بود کھ مواظب او باشد
. سالم کرد. ی تخت نشستھ بود وارد اتاق کھ شدند، بیمار روی لبھ. منتھی شود

اش در تشخیص بیماری و  علیرغم تخصص و مھارت. دکتر کھ لھستانی بود
در مقابل او  دکتر. زد عمل جراحی قلب، سوئدی را بسیار نامفھوم حرف می

ام حداقل امروز  حال: ''حاتم بھ سوئدی سلیس گفت. نشست و حال اش را پرسید
ی  پرستو با زبان ساده. دکتر نگاھی بھ پرستو کرد'' شھ؟ خوبھ، ببینم فردا چھ می

بیمار نگاھش را بھ . اش خوب است سوئدی برای دکتر توضیح داد کھ حال
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تازه متوجھ شد کھ خود را معرفی پرستو . طرف پرستو گرداند و لبخندی زد
دکتر بیمار را معاینھ کرد و بھ حاتم توصیھ . خود را معرفی کرد. نکرده است

دکتر . اش فکر نکند کرد کھ باید دوا را بموقع بخورد و بھ ھیچ چیز بجز سالمتی
معتقد بود کھ حاتم نیازی بھ عمل ندارد و چنانچھ یک ماه دارو مصرف کند و 

 . توانند او را مرخص کنند د، میتحت مراقبت باش
برخالف بیشتر بیماران مھاجر . کرد سالھ بود و تنھا زندگی می ۶۴حاتم 

وقتی . زد ی غلیظ مردم ساحل غربی سوئد حرف می سوئدی را درست و با لھجھ
کھ بھ دفتر برگشتند، دکتر برای پرستو توضیح داد کھ علت اصلی تشدید بیماری 

ی کار، شاید  مردی در این سن و سال و این ھمھ سابقھ. حاتم استرس زیاد است
حاتم . نباید کار کند. کار زیاد برای او سمی کشنده است. بھتر باشد بازنشستھ شود

بقول خودش خانھ نشینی و تنھایی زودتر او را . داد ی دکتر گوش نمی بھ توصیھ
 . کرد سی و شش سال بود کھ در شرکت ولوو کار می. آورد می از پا در

قیافھ و  حاتم مردی خوش. آشنایی پرستو با حاتم از ھمان روز شروع شد
بیست سالھ بود کھ پدر . کرد ھا بود کھ در سوئد زندگی می سال. مھربان بود

حاتم در . ی تحصیل بھ سوئد فرستاده بود گیر و پولدارش او را برای ادامھ سخت
. ھ ایران سفر کرده بودبار ب طی چھار دھھ زندگی در سوئد تنھا چھار تا پنج

. ازدواج کرده بود و دو فرزند بزرگ داشت. خاطرات چندانی از ایران نداشت
کرد و دخترش ھمسر آمریکایی داشت و در میامی  پسر در استرالیا کار می

اش پانزده سال پیش در سن چھل و دو سالگی  ھمسر سوئدی. کرد زندگی می
ھایش را رھا کرده و ھمراه  اتم و بچھیی شده بود و ح عاشق یک ھنرمند ایتالیا

حاتم بعد از جدایی از ھمسرش ھرگز ازدواج . اش بھ تورینو رفتھ بود معشوق
. ای تبدیل شده بود بھ درد کھنھھمسرش  (۶٧(عشق و یاد اوسا . نکرده بود

بخش مصرف  ی پزشک قرص آرام ھا دچار افسردگی بود و بھ توصیھ مدت
وفایی ھمسرش باعث شده  خشم و غم بی. شده بودگیر و منزوی  گوشھ. کرد می
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اش  وضع مالی. بود کھ از خودش انتقام بگیرد و بیشتر و بیشتر غرق کار شود
ھمسرش بعد از . ای ویالیی داشت ی شھر خانھ در بھترین منطقھ. خوب بود

حاتم . جدایی از او خواستھ بود کھ خانھ را بفروشد و سھم او را برایش بفرستد
اوسا شکایت کرده بود، ولی دادگاه بنفع حاتم رأی داده . ی نکرده بودچنین کار

اوسا فراموش کرده بود کھ قبل از ازدواج سندی را امضاء کرده بود کھ بھ . بود
حاتم از . موجب آن دارایی ھرکس در صورت جدایی بھ خودش تعلق داشت

یشنھاد آنجایی کھ اوسا را دوست داشت و امیدوار بود کھ روزی برگردد، پ
اوسا . دویست ھزار کرون بھ او داده بود کھ او ھم بالفاصلھ قبول کرده بود

 : گفت ھمیشھ می. از نوجوانی عاشق ایتالیا بود. ھرگز برنگشت
 ''. روح من در آنجا آرام است''

شناسی  کار روان. شناس بود و توانست مدتی در تورینو کار کند روان
ران کوچکی باز کرد کھ در آن غذای بجای آن رستو. کرد اش نمی ء ارضا

رفت و درآمدش خوب بود و  رستوران خوب پیش می. کرد سوئدی سرو می
سازی  اش بتواند تمام وقت بکار نقاشی و مجسمھ ھمین فرصتی بود کھ معشوق

وفایی مادر آزرده شده بودند، ولی  دختر و پسرش گرچھ از بی. مشغول باشد
پدر را . ماندند زی را در تورینو پیش او میزدند و چند رو گاھی بھ او سر می

ھا و  حاتم از تماس. ای یک بار با او تماس تلفنی داشتند ھفتھ. دوست داشتند
ی شرقی او صمیمیت و گرمی  روحیھ. شد ھا ارضاء نمی دیدارھای محدود آن
اش  آرزو داشت کھ پسر و دختر و چند نوه در اطراف. کرد خانواده را طلب می

آرزویی کھ . ھا غذا بپزد و دور ھم بنشینند و بخورند سرش برای آنباشند و ھم
ً محال بود ی خودش کار سخت و  بھ گفتھ. بجای آن خود را غرق کار کرد. تقریبا

دو سال پیش دکترھا مجبور شده . استرس برای او بیماری قلبی بھ ارمغان آورد
پاس گشاد  عمل بای ی ھای قلب او را بوسیلھ یکی از رگ. بودند او را عمل کنند

روی و  ی اکید کردند کھ کمتر کار کند و بیشتر پیاده دکترھا بھ او توصیھ. کردند
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اش دچار ھمان  ھای قلب حاتم گوش نکرد و حال یکی دیگر از رگ. استراحت
دکتر لھستانی کھ متخصص قلب بود، معتقد بود کھ عمل . مشکل شده بود

 . و را درمان کندتواند ا جراحی الزم نیست و با دارو می
ھر . پرستو بعد از اولین روز مالقات احساس نزدیکی عجیبی بھ حاتم پیدا کرد

نشست و  رفت و چند دقیقھ کنارش می روز قبل از شروع کار اول بھ اتاق او می
حاتم از تیمارداری پرستو بسیار راضی و خوشحال بود و . زد با او حرف می
بعد از یک ماه و نیم از بیمارستان مرخص حاتم . شد اش بھتر می ھر روز حال

ای بھ  روز بعد از مرخص شدن با دستھ گلی بزرگ و یک کیک میوه. شد
ھمان روز او . بیمارستان رفت و از پرستاران و دکتر و بویژه پرستو تشکر کرد

بعد از آن روز چندبار دیگر . پرستو دعوت او را پذیرفت. را بھ شام دعوت کرد
 . زبان مشترکی داشتند. برد از مصاحبت با او لذت می. ت کردنیز او را مالقا

در . آالت بود مھندس ماشین. کرده بود حاتم مردی بسیار فھمیده و تحصیل
اش  ی عاشقانھ نیست، ھدف ھمان دیدارھای اول بھ پرستو گفت کھ در پی رابطھ

پرستو از صداقت و صراحت حاتم . تنھا دوستی و فرار از تنھایی است
خونسردی و آرامش حاتم بار دیگر احساس امنیت را در او . اش آمده بود خوش

دانست،  ھا بود بھ دالیلی کھ خودش ھم علت آن را نمی مدت. کرد زنده می
حس انتقام و دست انداختن . اش کم شده بود اش با دوستان و ھمکاران رابطھ

اندام و نیمھ ھا برای تور کردن زنان خوش  مردانی کھ چھارشنبھ ھا و جمعھ شب
ی خلوت  روحیھ. رفتند، در او فروکش کرده بود ھا می مست بھ بار و رستوران

نشست و  ھا در خانھ تنھا می ساعت. گزینی و در خود بودن در او رشد کرده بود
بعد از مرخص . در چنین شرایطی بود کھ با حاتم آشنا شد. داد موسیقی گوش می

ھای اول بسیار  دیدار. ھا ادامھ یافت نی آ شدن  حاتم از بیمارستان، رابطھ
ولی روزی کھ حاتم بھ او پیشنھاد کرد کھ برای . دوستانھ و عادی پیش رفت

ی کلھ  پرستو فکر کرد کھ حاتم ھمان نسخھ. تواند بھ خانھ او برود روز شنبھ می
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کمی منقلب شد و فکر کرد . و ناصر در بستھ بندی جدیدی برای او پیچیده است
جمعھ شب بھ حاتم زنگ . العملی نشان نداد عکس. ز ھمان جنس استکھ او ھم ا

بعد از آن روز تنھایی . ی او برود تواند بھ خانھ زد و بھ او اطالع داد کھ شنبھ نمی
رفت و تا زمانی کھ در  روزھا سرکار می. آور تنھایی درد. او بیشتر شد

ارش مستقیم بھ خانھ بیمارستان مشغول بود، آرام بود، ولی بعد از پایان ساعت ک
در . کرد اش زندانی می رفت و خود را در چھار دیواری آپارتمان کوچک می

. کرد رفت و خرید می گذشتھ عادت داشت کھ ماھی دو بار بھ فروشگاه ویلیز می
تنھا زمانی خرید . حال و حوصلھ نداشت. ولی آرام آرام آن عادت را رھا کرد

ترین بقالی محل  از نزدیک. نداشت کرد کھ یخچال خالی بود و غذایی می
اش بود؛ بدون  شد، ھرچھ جلو چشم وارد مغازه کھ می. کرد اش خرید می زندگی

. گشت پرداخت و بھ خانھ برمی ریخت و پول می توجھ بھ قیمت آن، در سبد می
کرد و چند  کرد، غذایی درست می ی مواد غذایی را روی میز خالی می کیسھ

. آرام آرام حس بدبینی در او رشد کرد. خوابید ھا می ساعت. خورد روز از آن می
ترین اظھار نظر  افتاد کھ کوچک بارھا اتفاق می. کس اعتماد نداشت بھ ھیچ

ای سئوال پیچ اشان  دھنده داد و تا حد آزار اش را مورد سئوال قرار می ھمکاران
با . گرفت ھر سئوال و حرفی را از طرف ھر کس کھ بود، بخود می. کرد می

ھیچ . خواھیم گونھ است کھ خودمان می ھا ھمان گفت دنیا و زندگی ما آدم خود می
یاد روزھایی . داد فکر کردن بھ گذشتھ آزارش می. چیز خارج از آن وجود ندارد

افتاد کھ با چھ اصراری تالش داشت علی را قانع کند کھ بھ خارج کشور سفر  می
 . کنند
 ''. تونیم بریم ما ھم می. اند ھا رفتن، بیشترشون راضی خیلی''

وقتی بھ . ای تلخ و دردآور تبدیل شده بود مھاجرت بھ خارج بھ خاطره
دید کھ در زندگی ھمیشھ نیرویش صرف کارھایی  کرد می اش فکر می زندگی

از بیشتر آرزوھایش دست . ھا نقشی نداشتھ شده کھ خودش در بوجود آمدن آن



 766 

شده بود کھ والدینش ھر یک راه خود را بدبختی او زمانی شروع . کشیده بود
تقاص . پدرش زن دوم گرفتھ بود و مادرش تاُرک دنیا شده بود. انتخاب کردند

علی بھ فعالیت سیاسی رو آورده بود و او . ھا را او پرداختھ بود تصمیم آن
ناصر . اش شده بود، پرداختھ بود ی آن را با مشت و لگدی کھ نصیب ھزینھ

و او باید تاوان مشت و لگدی کھ در زندان بھ او زده بودند،  زندانی کشیده بود
کس با دنیایی از غم  حال در چھار دیواری شصت متری، تنھا و بی. داد پس می

اش بھ  کرد زندگی خستھ بود و حس می. بدبین بود. و حسرت اسیر شده بود
ھا در مورد ھر تصمیمی فکر  روزھا و ساعت. بیھودگی سپری شده است

 . ای برسد د، بدون آنکھ بتواند بھ نتیجھکر می
اش  از درس. جویانھ بود لحن دخترک آشتی. زمستان بود کھ دخترش زنگ زد

اولین بار بود کھ دخترک . اشان تعریف کرد از ورزش و تیم ھندبال مدرسھ. گفت
قبل از اینکھ مکالمھ اشان تمام شود، . خیلی خوشحال شد. او را مادر صدا کرد

. دایی سرشار از مھر و َمحبت از او خواست کھ بھ آتن برگردددخترک با ص
تواند و از او خواست  پرستو کھ برای رفتن تصمیمی نداشت، پاسخ داد کھ نمی

دخترک در پایان با صدایی خفھ و بریده . کھ خودش برای کریسمس بھ سوئد بیاید
 : گفت
 ''. مامان برگردد''

چند لحظھ . یکھ خورد. او نشنیده بودای را از زبان  تا آن روز چنین جملھ
 : ساکت ماند و بعد اضافھ کرد

 ''. ات دختر ُگلم میام دیدن''
با خود فکر . حرکت ایستاد ای خشک و بی گوشی را گذاشت و چون مجسمھ

 . کرد
ی پرتگاه  برگردم؟ بھ چی، بھ کجا؟ پیش مردی کھ زندگی خودش را بھ لبھ''

 '' امیدش برگردم؟ کشانده؟ بھ جز تو چھ دارم کھ بھ
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آیندی  اش چون ناقوس ناخوش ھا در گوش صدای غمگین دخترک ساعت
تا آن روز بارھا و بارھا لحظات لذت بخش . اش خوب نبود حال. شد تکرار می

وقتی کھ ھمھ چیز را با دقت و وسواس . اشان را مرور کرده بود زندگی مشترک
بھ آن . دید گر ناممکن میکرد، رؤیای بازگشت بھ عشق گذشتھ را دی مرور می

از ھر تغییری ھراس داشت و فکر . شکل از زندگی و تنھایی خو گرفتھ بود
. کرد کھ ھر تغییری در زندگی وضعیت روحی او را بدتر خواھد کرد می

اش از روابط  شکست در عشق برای او بھانھ و دستآویزی در گسستن تدریجی
 . اجتماعی و گریز از دیگران شده بود

علی معشوق پرستویی بود کھ دیگر . اش نداشت یگر جایی در زندگیعلی د
. شناخت حتی خودش را ھم دیگر نمی. پرستو عوض شده بود. وجود نداشت
ی  حوصلھ. خواست، ولی مطمئن نبود کھ بتواند تیماردار او باشد دختر را می

در ھا  ھای شلوغ و شن بازی بچھ از روشنایی ھوا و خیابان. کس را نداشت ھیچ
ی دو  ھا از پشت شیشھ اش و شنیدن صدای فریاد و شادی آن پارک پشت آپارتمان

. گرفت اش می برد بلکھ دل اش، برخالف گذشتھ، لذت نمی ی خانھ ی پنجره جداره
. ھا بھ خانھ بگردند کرد کھ ھرچھ زودتر ھوا تاریک شود کھ بچھ آرزو می

. شد ھوا زود تاریک می. ی او ھماھنگ بود طبیعت سوئد نیز گویی با روحیھ
ای در زندگی  نو و کار تازه  از ھرگام. کشید شد، نفسی براحتی می شب کھ می

گرفت،  کرد و یا تصمیم بھ انجام کاری می وقتی کھ بھ گذشتھ فکر می. ترسید می
زنی . شد اش خیس عرق سرد و چسبناکی می بدن. گرفت اش شدت می طپش قلب

تنھایی زندگی خود و دخترش را اداره کند، تواند  کرد می کھ روزی فکر می
. از ھرگامی وحشت داشت. ترسید ی امکانات آن فراھم بود، می اکنون کھ ھمھ

ترس، ترس عظیم و غیر قابل . ترسید حتی از بلند شدن از رختخواب می
حتی از دم و باز دم خود، تا حدی کھ احساس . ترسید از ھمھ چیز می. توصیف

ی  ترانھ. ای ھستریک گریھ. کرد شد و گریھ می می عصبانی. کرد خفگی می
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 . ی گوگوش را صد بار گوش داده بود و ھربار با آن گریھ کرده بود گھواره
 دلم تنگھ برای گریھ کردن''

 ی من؟ کجاست مادر، کجاست گھواره
 .ای کھ خاطرم نیست، ھمون امنیت حقیقی و راست ھمون گھواره

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

 .ھمون شھری کھ قد خود من بود
 .از این دنیا ولی خیلی بزرگتر، نھ ترس سایھ بود، نھ وحشت باد

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

 .یاد بھ من نمی نگو بزرگ شدم، نگو کھ تلخھ، نگو گریھ دیگھ
 .خواد بیا منو ببر نوازشم کن، دلم آغوش بی دغدغھ می

             .............. 
 ھام، چقدر تو ذھن باد ی دل بستگی ببین شکوفھ

             .............. 
 .تو رگبار ھراس و بی پناھی، چرا دامن سبزش چتر من نیست

 
اش پنھان  پرستو از چشم ھمکاران تغییر روحیھ و درھم ریختگی تعادل روانی

اش کنند و کسانی کھ او  کردند کمک اش داشتند، سعی می ھایی کھ دوست آن. نماند
کردند و از او بدگویی  پچ می دیدند در خفا با یکدیگر پچ را رقیب خود می

پرستو بھ کمک احتیاج . ھا با رئیس حرف زد ترین آن خوش قلب. کردند می
 و چگونھ؟ ولی کدام کمک . داشت

دانستند کھ  نمی. اش رفتند خبری از او بھ دیدن ُگردانا و آبجی بعد از دو ماه بی
اش ترسیدند و زبان بھ سرزنش  ی بھم ریختھ از دیدن خانھ. گذرد بر او چھ می
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العملی کھ آبجی ھرگز انتظار  عکس . پرستو عصبانی شد و فریاد کشید. گشودند
ریک زنی را کھ عاشقانھ دوست داشت، تحمل آبجی نتوانست فریاد ھیست. نداشت

. دل بھ دریا زد و سرگرم جمع و جور کردن آپارتمان شد. اش گرفت دل. کند
پرستو بیشتر عصبانی شد و چنان رفتاری با او کرد کھ آبجی با چشمانی گریان 

آبجی آن شب تا دیروقت . برخوردش با ُگردانا ھم بھتر نبود . خانھ را ترک کرد
پرستو باید یک . داد اش می احساس گناه و پشیمانی غذاب. حرف زدبا سیامک 

 . دید متخصص را می
. او از رفقای قدیمی علی بود. شناخت سیامک یک دکتر ایرانی را می

. سیامک بھ کمک او امیدوار بود. کرد روانپزشک بود و در بیمارستان کار می
از طریق یک . بود شناخت، در ایران با او کار کرده دکتر علی را خوب می

دوست مشترک با او قراری گذاشت و وضعیت روحی پرستو را برای او 
 . شب وقتی کھ بھ خانھ برگشت بھ آبجی گفت. توضیح داد

 ''. ایکاش خودمو سبک نمی کردم''
دکتر بھ او گفتھ بود کھ در ایران مسئول علی بوده، ولی حاال شرایط عوض 

تواند مثل بقیھ وقت  کمک الزم دارد می پرستو اگر. ھر کس براھی رفتھ. شده
سیامک عصبانی و دلخور از او . بگیرد و در بیمارستان بھ دیدن من بیاید

 :گفت بھ آبجی می. خداحافظی کرده بود
تاریخ مصرف علی و . ھا رفقایشان تاریخ مصرف دارند جور آدم برای این''

 ''. پرستو برای دکتر تمام شده
و . دید ی درھا را بھ روی خود بستھ می ھمھ. ھ بودپرستو در تاریکی فرو رفت

  . یا شاید خود بستھ بود
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  بھبود

تنبل و کسل و . ھای غروب زنگ آپارتمان اش بصدا درآمد یک روز طرف
وقت، از جا برخاست و با صدایی نچندان مھربان با  دلخور از یک مزاحم بی

 : ی آیفون پرسید فشار دادن روی دگمھ
 ''کیھ؟''
 ''. ام حاتم من''

آدرس او را از . قراری با او نداشت. اش کرده بود فراموش. پرستو جا خورد
دگمھ را فشار داد و . داد باید جوابی بھ او می. ای نداشت کجا گیر آورده بود؟ چاره

 : گفت
 ''. ی سوم طبقھ''

. اش را شست و موھایش را شانھ کرد صورت. بالفاصلھ بھ دستشویی رفت
ای بھ  ی سرمھ تنھ حاتم نیم. ی آرامی بھ در را شنید بعد صدای ضربھچند لحظھ 

تن کرده بود و در حالی کھ چتر سیاه و بلندی و چند شاخھ گل میخک سفید در 
 . دست داشت، پشت در ایستاده بود

پرستو با . حاتم منتظر تعارف او نماند و وارد آپارتمان شد. در را باز کرد
 : نتظر توضیح بود کھ حاتم گفتتعجب بھ او نگاه کرد و م

تو . کس نداشتم باھاش حرف بزنم ھیچ. کردم داشتم دق می. ام گرفتھ بود دل''
 ''. تونم چند لحظھ باھات درد دل کنم تنھا کسی بودی کھ فکر کردم می

توانست دست مردی را کھ برای کمک گرفتن بھ  چطور می. پرستو الل شد
لحن و کالم حاتم چنان صادقانھ و صمیمی بود طرف او دراز شده بود، رد کند؟ 

 . خلع سالح شد. کھ توان ھرگونھ مقاومت و مخالفتی را از او گرفت
مالقات با حاتم کورسو و روشنایی انتھای تونلی ظلمانی بود کھ توانست 

گویی یکدیگر را . ھر دو محتاج شنیدن یکدیگر بودند. زندگی او را روشن کند
. اعت پیش او ماند و از ھر دری برای او و با او حرف زدچند س. زدند فریاد می



 771 

از تنھایی . گفت اش می از زندگی و مشکالت. زد حاتم صمیمی و آرام حرف می
 . کرد آرامش صدایش پرستو را نیز آرام می. و احساس تنھایی حرف زد

حاتم قصد بدی نداشت و صادقانھ بھ او گفت کھ بھ یک دوست و ھم صحبت 
کند و با کمک  نیمھ وقت کار می. اند روزھایش ُکند و کسل کننده شده. نیاز دارد

گاھی بھ کالس زبان . پردازد ی بیمھ کسری حقوق او را می گواھی پزشک اداره
رقصند  اش می کلمات در مقابل چشم. گیرد رود ولی چیزی یاد نمی فرانسوی می

پرستو را  حاتم دوستی. کند، ھمھ را فراموش کرده و کالس را کھ ترک می
 .کرد التماس می

ی او  ای دو سھ روز بھ خانھ حاتم ھفتھ. اشان بیشتر شد پس از آن شب رابطھ
رفت یک کیسھ مواد  ھربار کھ بھ دیدن پرستو می. عاشق آشپزی بود. رفت می

کرد و لیوانی  غذا درست می. برد خوراکی و یک بطری شراب با خود می
ار ساعت نُھ و اخبار ورزشی بھ خانھ خوردند و بعد از اخب شراب با ھم می

طبع آرام و اعتماد بنفس حاتم چون دم مسیحایی بود کھ روح زندگی . گشت برمی
حال پرستو آرام و ُکند ولی یکنواخت . ی پرستو دمید و نشاط در جان افسرده

در لحظاتی کھ . داد ھای او گوش می حاتم صبور و با حوصلھ بھ حرف. بھتر شد
کرد کھ نقش خود را در  اش می دید، کمک رمانده و گناھکار میپرستو خود را د

فھماند کھ او  با طرح سئوال بھ او می. اش بھتر بفھمد سیالب زندگی پر تنش
بازیگران اصلی و تعیین کننده در حوادث . ھیچگونھ سھمی در شکست نداشتھ

گران و ی بازی آورد و برای او ھمھ قلم و کاغذ می. اند اش دیگران بوده زندگی
َھ و بعد جایگاه و نقش . کرد ھا را ترسیم می نقش آن علی؛ دخترش، ناصر، کَل

کرد کھ بفھمد کھ او نھ تنھا  داد و بھ او کمک می خودش را ھم بھ او نشان می
پرستو نفھمید کھ کی و . مقصر نبوده، بلکھ قربانی ستم دیگران شده است

اش کھ روزی  آپارتمان کوچک اش، چگونھ، ولی بعد از مدتی متوجھ شد کھ خانھ
. کَلھ را با اعتماد بنفس از آن بیرون انداختھ بود، بار دیگر تمیز و مرتب است



 772 

بار . برد ھای شاد لذت می کند و از ترانھ پوشید، آرایش می دوباره لباس خوب می
اغلب ھمراه حاتم و با . رفت، البتھ نھ تنھا دیگر برای خرید بھ فروشگاه ویلیز می

پرستو قانع شده بود کھ . کردند خرید می. رفت ل ولوی آخرین مدل او میاتومبی
اش را نسبت بھ او پنھان  حاتم قبل از ھرچیز در پی دوستی اوست، گرچھ عالقھ

. کرد کھ چرا زودتر با او آشنا نشده است کرد و از بخت بد خود گلھ می نمی
را نیز آنجا  رفت و شب اش می گاھی ھمراه او بھ خانھ. خندید پرستو می

. با مادرش تماس گرفت. ھا دوباره بھ دخترش تلفن کرد بعد از مدت. خوابید می
اوائل بھار بود کھ حاتم بھ . اش با آبجی و ُگردانا نیز بار دیگر برقرار شد رابطھ

پرستو آن شب نتوانست جواب . ی او نقل مکان کند او پیشنھاد کرد کھ بھ خانھ
آیا آمادگی رابطھ جدیدی را داشت؟ حاتم . کرد ر میباید فک. درستی بھ او بدھد

چھ داشت کھ بھ او بدھد؟ چھ از او . تر بود تنھا چند سال از پدرش جوان
ھا سئواالتی بودند کھ بھ ذھن نچندان آرام پرستو فشار  خواست؟ این می
 . آوردند می

ھای پیشنھادش را  ی جنبھ دانست کھ حاتم ھمھ خوب می. چند روز فکر کرد
مردی بیمار و در آن سن و سال، ھر روز ممکن است با . درستی سنجیده استب

دعوت از پرستو برای ھمزی شدن بھ معنای شریک . ای ناگھانی بمیرد سکتھ
بھ او گفتھ بود کھ . حاتم نظرش را پنھان نکرده بود. اش بود کردن او در زندگی

یگر کھ دارد؛ کھ ھایش است ولی ھر چیز د اش مال بچھ اگر روزی ُمرد، خانھ
حاتم چندبار با . تقاضای حاتم صادقانھ و صمیمانھ بود. کم ھم نداشت، مال اوست

خلوص نیت برای پرستو توضیح داده بود کھ مسائل جنسی جا و نقشی در فکر 
در کنار آن مرد خود را . ھای او را باور داشت پرستو گفتھ. ی او ندارند و انگیزه

بار دیگر از . دید ر خود را پرستوی دوران ظلمت نمیدیگ. دوباره پیدا کرده بود
برد و بھ وجد  اش لذت می ھا در پارک پشت خانھ ی بچھ روشنایی روز و خنده

اش احیاء شده بود، جرأت کرده بود و چون گذشتھ با ھمان  اعتماد بنفس. آمد می
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علی البتھ نھ برای . آورد ھای خود را بزبان می کلمات ساده، مشکالت و نگرانی
در کنار او . مؤنس و ھم صحبت او بود. حاتم برادر او بود. بلکھ برای حاتم

 : تلفن را برداشت و با خنده بھ او گفت. کرد احساس آرامش و امنیت می
 ''. چند کارگر از شرکت ولوو صدا بزن کھ در اسباب کشی بھم کمک کنن''

 : زده تشکر کرد و گفت حاتم ذوق
 ''. کنم ات ردیف می ی شرکتو دِر خونھ مدیرهچرا کارگر؟ ھیئت ''
 

کرد  چند روز بود کھ حس می. دوران سرخوشی بیشتر از سھ ماه دوام نداشت
شد و بھ  اش شروع می سوزشی خفیف از ماھیچھ. کشید اش تیر می پستان چپ

ولی درد . شود ابتدا فکر کرد سرما خورده و خوب می. رسید اش می ی سینھ قفسھ
حدود دو سال بود . اش سفت شده بود سینھ. داد ھ داشت و آزارش مییک ماه ادام

ابتدا فکر کرد کھ شاید علت آن . ی جنسی نداشت کھ با ھیچ مردی رابطھ
شبی کھ روی مبل در کنار حاتم نشستھ . اش باشد ی جنسی فراموش شده غریزه

ھای  کرد، آرام خود را بھ او نزدیک کرد و با دست بود و تلویزیون تماشا می
حاتم متعجب و پرسان بھ او . اش ابتدا دست و سپس ران او را نوازش داد گرم

ی اتاق  فاصلھ. پرستو لبخندی زد و بیشتر خود را بھ او نزدیک کرد. خیره شد
نشیمن تا اتاق خواب پرستو چند قدم بود و تنھا چند ثانیھ الزم بود کھ خود را بھ 

موھبتی نصیب او شده بود کھ تا آن . تحاتم بھ دعوت او لبیک گف. تخت برسانند
ھمبستر شدن با پرستو . شب جرأت نکرده بود، حتی در خواب بھ آن فکر کند

سفری کھ اراده و خواست او در آن نقشی . برای او چون سفر بھ بھشت بود
شب از نیمھ . نداشت، ھمھ چیز بھ خواست و تصمیم آن زن مربوط بود و بس

ھایش را زیر بغل گرفت و در  صدا لباس آرام و بیگذشتھ بود کھ حاتم عریان، 
اش آغشتھ بھ بوی خوش تن پرستو و ِکرخت از لذت  حالی کھ ھنوز تن

وقتی کھ روی تختخواب دو . اش رفت ھمخوابگی با او بود، بھ اتاق خواب
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اش کشید، مطمئن شد کھ پرستو جای  اش را روی تن اش دراز کشید و لحاف نفره
جریان خون در . کشید اش چون گذشتھ تیر نمی قلب. رده استخالی اوسا را پُر ک

 . اش آرام و یکنواخت بود ھای قلب رگ
مثل ھمیشھ، خوابی سبک و آرام کھ پس از ھمخوابگی . پرستو خواب بود

از سوزشی کھ در پستان . اش دوام چندانی نداشت خواب خوش. شد اسیر آن می
فروکش کرده بود، ولی درد اش  عطش جنسی. اش احساس کرد، بیدار شد چپ

ھای حاتم چسبناک  اش را کھ ھنوز از تماس لب با دست سینھ. رھایش نکرده بود
تا آن . اش سفت بود سینھ. خواست آن را خشک کند گویی می. بود، لمس کرد

در اتاق را بست و لخت و عریان در . از جا برخاست. روز متوجھ نشده بود
ھا  خواست آن گویی می. ھایش را گرفت ت پستانجلوی آینھ ایستاد و با ھر دو دس

اش را بلند کرد  دست چپ. رسید تر بنظر می اش سنگین ی چپ سینھ. را وزن کند
اش را  با دست راست و انگشتان کشیده آرام پستان چپ. و روی سرش گذاشت

ای چون شھابی  فکر آزار دھنده. اش سفت بود سینھ. فشار داد و سپس حرکت داد
بھ . غیر ممکن است. ''اش اصابت کرد و بھ مغزش ھجوم آورد قلب گداختھ بھ

 . ی شب را با نگرانی و دلشوره بھ صبح رساند بقیھ''. این راحتی نیست
صبحانھ را در . شد آن روز شیفت ظھر بود و کارش ساعت دوازده شروع می

حاتم تنھا . کشید از نگاه کردن بھ چشمان او خجالت می. سکوت با حاتم خورد
عذاب . فرزندان حاتم ھم سن و سال او بودند. تر بود چند سال از پدرش جوان

استفاده کرده،  حس اینکھ از او سوء. کار درستی نکرده بود. وجدان داشت
حاتم را چون برادر و رفیقی مھربان دوست داشت و بھ او اعتماد . داد آزارش می

گویا با . حرفی نزدند ھیچ یک  در مورد اتفاق شب قبل،. عاشق او نبود. داشت
از بازگو کردن آن . ھم توافق کرده بودند کھ آن را چون خوابی بخاطر بسپارند

و پرستو . ترسید کھ از لذت و اھمیت آن کاستھ شود حاتم می. کردند پرھیز می
ھر کدام بھ شکلی بھ آن . اش از آن حرکت افشاء شود واھمھ داشت کھ انگیزه
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اش افتاده بود  و اتفاق مھم و شیرینی کھ در زندگیحاتم بھ تغییر . کرد فکر می
. کرد اندیشید و پرستو بھ آنچھ کھ ممکن بود بھ آن دچار شده باشد، فکر می می

حاتم . اش را برداشت و خانھ را ترک کرد ساعت از نُھ گذشتھ بود کھ کیف دستی
دو . پرستو قبول نکرد. اصرار داشت کھ او را با اتومبیل بھ محل کارش برساند

اش بالفاصلھ متوجھ  ھمکاران. ساعت زودتر از معمول بھ درمانگاه رسید
. خستگی را بھانھ کرد و چیزی نگفت. اش کردند نگرانی او شدند و سئوال پیچ

در را . اش رفت نیم ساعت بعد آرام، بدون اینکھ بقیھ متوجھ شوند بھ اتاق رئیس
آنا زنی مھربان بود کھ  .اش را با او درمیان گذاشت بست و مشکل و نگرانی

اش را  معطل نکرد و از او خواست کھ پیراھن. ی کار داشت بیست سال تجربھ
ای کرد و  خنده. پستان چپ او را با دقت یک پزشک معاینھ کرد. در بیاورد

 : گفت
اش یا سرما خوردگی است و یا  تیر کشیدن ماھیچھ علت. ات درستھ حدس''

بھ  بھتره ھمین امروز برای ماموگرافی. ی دیگھ عادت ماھانھ و صد عارضھ
 ''. درمانگاه زنان بری

. رئیس درمانگاه از ھمکاران سابق او بود. تلفن را برداشت و شماره گرفت
پرستو نگران و پرسان بھ آنا . برای یک ساعت بعد برای پرستو وقت گرفت

ھا  الآنا س. اش فکر او را بخواند کرد و سعی داشت کھ از خطوط چھره نگاه می
یاد گرفتھ بود . دگرگ باران دیده بو. ھای مختلف کار کرده بود در درمانگاه

سختی پستان چپ . اش را در چنین لحظاتی کنترل کند چگونھ خطوط چھره
اش رشد کرده و  مطمئن بود کھ تومور در سینھ. پرستو او را ھم نگران کرده بود
کھ آن خبر دردناک را بھ او ی او نبود  وظیفھ. حتی بدتر از آن بزرگ شده است

کرد و با زبانی ویژه و  پزشک متخصص باید او را معاینھ می. کار او نبود. بدھد
 . داد ی معاینھ و آزمایش را بھ بیمار اطالع می روشی خاص نتیجھ

چند . تعداد بیماران کم بودند. پرستو ناآرام و نگران در اتاق انتظار نشستھ بود
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ھمراه . پرستاری با روپوشی سفید او را صدا کرد. ددقیقھ بیشتر منتظر نمان
 : در راه با خود فکر کرد. پرستار راه افتاد

 ''. بازی خبری نیست کردم در سوئد از پارتی فکر می''
دکتر کھ . وارد اتاق کھ شدند، دکتر میانسالی خود را بھ او معرفی کرد

. اش کرد معاینھ. اش را در بیاورد متخصص بود از پرستو خواست کھ پیراھن
بعد رو بھ پرستار کرد و از او . دکتر ھمان کاری را کرد کھ آنا با او کرد

قبل از اینکھ پرستو اتاق را . خواست کھ او را برای ماموگرافی ھمراه خود ببرد
 : ترک کند، گفت

اآلن .  باید آزمایش کنیم. رسھ ات غیرعادی بنظر می ی سمت چپ سینھ''
بھتره یکی از بستگان . ردا ساعت یک بعدازظھر بیا اینجاف. تونم چیزی بگم نمی

 ''. امیدوارم چیز مھمی نباشھ. ات ھمرات باشھ نزدیک
تر  کلینیک چند ساختمان پایین. ی زیادی نبود از کلینیک تا محل کارش فاصلھ

ی کالغ سیاھی کھ بر انتھای دکل  جیغ خشک و آزار دھنده. پیاده راه افتاد. بود
سر بلند کرد، کالغی . رسید را شنید ان کھ ارتفاع آن بھ چند متر میآنتن بیمارست

ھای معمولی بود، بر انتھای آنتن نشستھ بود  تر از کالغ اش بسیار بزرگ کھ جثھ
 . اش خوش نیامد جیغ کالغ بھ دل. کشید و رو بھ او قار می

چرا دکتر خواست کھ یکی از بستگان . ات نکبت، با اون صدای منحوس''
 '' ام ھمرام باشھ؟ چرا تا حاال متوجھ نشده بودم؟ ممکنھ؟ کنزدی

 . از فکر کردن بھ آن ھراس کرد
 ''. شھ ی ماموگرافی معلوم می فردا نتیجھ. ممکن نیست''

اش دعوت کرد و  او را بھ اتاق. وارد درمانگاه کھ شد رئیس منتظرش بود
 : بالفاصلھ پرسید

 '' خوب چی شد؟''
ی آن مشخص  ھیچی، معاینھ کرد و بعد فرستاد ماموگرافی، فردا نتیجھ''
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 ''. ام ھمرام باشھ باید یکی از بستگان نزدیک. شھ می
کرد جلوی جاری شدن  آخرین جملھ را بغض کرده، در حالی کھ سعی می

دانست کھ پرستو بجز چند دوست و حاتم کس و  آنا می. اش را بگیرد، گفت اشک
ی آزمایش را از قبل  نتیجھ. اش بھ حال او سوخت دل. نداردکاری در سوئد 

کالمی . سعی کرد دلداریش دھد. جلو رفت و او را بغل کرد. دانست می
. پستان پرستو بزرگ بود. اند تومور پستان در بیشتر موارد سرطانی. یافت نمی

نھاد ای را کھ بھ او پیش شک نداشت کھ دکتر تنھا راه چاره. تومور رشد کرده بود
چرا تا حاال برای . ''بیماری او پیشرفتھ بود. خواھد کرد، عمل جراحی است

اش  انگاری و کم توجھی پرستو بھ سالمتی از سھل'' ماموگرافی نرفتھ بود؟
ھا  ای یک مقالھ در مورد سرطان سینھ در روزنامھ حداقل ھفتھ. عصبانی شد

  ست؟ انگاری کرده ا چرا این زن تا این حد سھل. نویسند می
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 بیماری

ی یک  بزرگی آن باندازه. اش رشد یافتھ بود تومور سینھ. پرستو بیمار بود
این پاسخی بود کھ پرستو در . تنھا راه مقابلھ با آن عمل جراحی بود. پرتقال بود

 . حالی کھ آبجی در کنار او ایستاده بود، از زبان دکتر شنید
بیماریش تا آن روز با حاتم  پرستو در مورد. اش رفت آبجی ھمراه او بھ خانھ

اش متوجھ شد کھ  ی دمق و خطوط چھره از قیافھ. حاتم خانھ بود. حرف نزده بود
اتفاق خاصی افتاده است، بعالوه پرستو تا آن روز ھرگز در آن ساعِت از روز 

کرد از قبل بھ او اطالع  ھر وقت کسی را دعوت می. مھمان بھ خانھ نیاورده بود
راه تصمیم گرفتھ بود کھ ھمھ چیز را برای حاتم بگوید، و  پرستو در. داد می

تنھا سھ روز بود کھ بار دیگر خود را انسان . توانست باور کند حاتم نمی. گفت
حضور پرستو در آن خانھ و در کنارش برای . کرد کامل و سرحالی احساس می

تایلند،  سفر بھ چین؛. ھای زیادی برای آینده کشیده بود نقشھ. او ھمھ چیز بود
با شنیدن خبر بیماری پرستو . آمریکای التین، آن ھم نھ تنھایی بلکھ با پرستو

نگاھی بھ . فھمید کھ بُرج و بارویی کھ در رؤیا بنا کرده بود، فرو ریختھ است
ی حضور آبجی جلو رفت و او را در آغوش گرفت  پرستو کرد و بدون مالحظھ

 : تکرد گف و در حالی کھ موھایش را نوازش می
سختھ، ولی علم پزشکی آنقدر پیشرفتھ کھ از پس این . ی مھمی نیست مسئلھ''

ً بیماری تو از نوع خوش خیم اشھ. بیماری بر بیاد  بعد از یھ عمل  ًحتما. یقینا
 ''. شھ ھمھ چیز درست می. شھ کوچیِک یک روزه خوب می

اد ای کھ حاتم بزبان آورد زی پرستو پاسخی نداد، گرچھ از آخرین جملھ
اش  ئیس سابق شنید، از علی، از ر ھا بود کھ آن جملھ را می سال. اش نیامد خوش

برعکس ھمھ چیز برخالف . ھیچ چیز بھتر نشده بود. از دکتر و حاال از حاتم
ھا و برای چند  بعد از مدت. آنچھ کھ فکر کرده بود و انتظار داشت بدتر شده بود

 . لحظھ در آغوش حاتم احساس آرامش کرد
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بھ تجربھ و . العاده کم بود دانش او فوق. تم از آنچھ کھ گفتھ بود، مطمئن نبودحا
دانست کھ پایان بیماری سرطان در بیشتر موارد مرگ  ھا می براساس شنیده

ی  توانست آن حس لعنتی را کھ تیشھ بھ ریشھ خواست و نمی ولی نمی. است
نارش خواھد ربود، داد کھ پرستوی عزیزش را از ک زد و ندا می امیدھایش می

با خود عھد کرده بود کھ . پرستو ھنوز جوان بود و حق زندگی داشت. باور کند
اش ساختھ است انجام دھد کھ آن زن شاد و سالمت در کنار او  آنچھ از دست

ی امیدھا و  ولی خبری کھ از زبان پرستو شنید خط بطالنی بر ھمھ. زندگی کند
 . ھایش بود نقشھ

ی پرستو  ماموگرافی سھ بُعدی نشان داده بود کھ تومور سینھ. دکتر نگران بود
بیم آن داشت کھ سرطان بھ نقاط دیگری از بدن او . رشد یافتھ و بالغ است

سرایت کرده باشد و عمل جراحی کافی نباشد و مجبور شود پستان چپ او را 
ً بردارد کھ تنھا راه جلوگیری از گسترش سلول قاط ھای سرطانی بھ سایر ن کامال

 . بدن او بود
حاتم و آبجی ھمراه او . پرستو یک روز قبل از عمل در کلینیک بستری شد

ً او را معاینھ کرد. ھمھ چیز از قبل آماده شده بود. بودند پرستار چند . دکتر مجددا
ھا دکتر یک بار دیگر او  بعد از انجام آزمایش. آزمایش قبل از عمل از او گرفت

ای ھمراه داشت کھ روی آن  دکتر ورقھ. معاینھ کردرا در حضور آبجی و حاتم 
در ضمن صحبت رو کرد بھ پرستو و آبجی و . مشخصات بیمار نوشتھ شده بود

 : حاتم کھ در کنار تخت او ایستاده بودند و گفت
خواستم بھ شما اطالع بدم کھ تمام تالش تیم ما این . فردا ساعت ده عمل داری''

ولی این امکان وجود داره کھ . ما خارج کنیمی ش است کھ تومور را از سینھ
بیماری پیشرفت کرده باشد کھ در آن صورت مجبوریم بخشی و یا شاید کل 

ی شما تنھا  اگر تومور پیشرفتھ باشد، برداشتن کل سینھ. پستان شما را برداریم
اگر موافق ھستید باید . تواند جلو پیشرفت بیشتر آن را بگیرد امکانی است کھ می
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 ''. این ورقھ را امضاء کنیدزیر 
حل دیگری ھم وجود داشت؟ پرستو سری تکان داد و ورقھ را امضاء  مگر راه

. اش را شنیده بود، تمرکز حواس درستی نداشت از روزی کھ خبر بیماری. کرد
داد و عمل  خواستند، گوش می گفتند و از او می اراده آنچھ را کھ بھ او می بی
اش درگیر آنچھ بود کھ بر او رفتھ بود و تالش  مغشوشتمام فکر و ذھن . کرد می
آیا پاداش گناھی ناکرده بود؟ بھ قضا و قدر . کرد کھ شاید علت آن را بفھمد می

 . ولی بھ گناه و صواب و آخرت ھنوز باور داشت. اعتقاد چندانی نداشت
ی پستان  دکتر جراح مجبور شد کھ ھمھ. ھای تومور پیشرفتھ بودند توده

اش  بعد از اینکھ پرستو بھ ھوش آمد، دکتر بالفاصلھ بھ دیدن. را ببرداش  چپ
دکتر نگران بود کھ ممکن است . تومور بدخیم بود. خوش بین نبود. رفت
ھای سرطانی اتصال خود را با بافت تومور از دست داده باشند و از  سلول

رده طریق خون و یا از راه سیستم لنفاوی بھ اعضای دیگر بدن او سرایت ک
درمانی  تنھا چاره شیمی. باشند، کھ در آن صورت مداوای او بسیار دشوار بود

پرستو عمل سختی را پشت . دکتر در ویزیت اول نظرش را بھ او نگفت. بود
اش فرسوده و خستھ  اش ضعیف و جسم سر گذاشتھ بود و یقین داشت کھ روحیھ

ست حتی یک ساعت دان ترجیح داد دو روز دیگر ھم صبر کند،اگر چھ می. است
دکتر بھ پرستار . ھم برای پرستو شانسی است کھ نباید آن را از دست داد

ھای الزم را از او  ی آزمایش ھمراھش دستوراتی داد و از او خواست ھمھ
. ھا گفت در راھرو با آبجی و حاتم صحبت کرد و نگرانی خود را بھ آن. بگیرد

پرستار . شنید باور کند زبان دکتر میتوانست واقعیت تلخی را کھ از  آبجی نمی
دانست کھ چھ خطر دھشتناکی در انتظار پرستوی عزیزش بھ کمین  بود و می

. نامیدند می) ۶٨(گفت در علم پزشکی متاستاز  آنچھ را کھ دکتر می. نشستھ است
آور در  شوند، مرگی درد ای می بیشتر بیمارانی کھ دچار چنین عارضھ

آمد  حاتم بدرستی معنا و پی. اش را پوشاند ای صورتاشک پھن. انتظارشان است
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ھایش جاری  ی آبجی و اشکی کھ برگونھ فکر دکتر را نفھمید ولی از تغییر چھره
 . ی زیادی دارد شد، فھمید کھ خطر رفع نشده است و پرستو تا سالمت فاصلھ

ھای او سرایت  سرطان از طریق سیستم لنفاوی بھ ریھ. حدس دکتر درست بود
ھای دکتر سر تکان داد و گفت  پرستو بعد از گوش دادن بھ گفتھ. ه بودکرد
 : اش نقش بست و تنھا از دکتر سئوال کرد لبخند تلخی برلبان. فھمم می
 '' چقدر شانس دارم؟''

 : ھای او را در دست گرفتھ بود، گفت دکتر در حالی کھ دست
اید صبر کنیم و ببینیم ب. توانم پاسخ درستی بھ این سئوال شما بدھم اآلن نمی''

 ''. دھد شیمی درمانی چقدر جواب می
گذشت، کسی جز  اش می اینکھ چھ در ذھن. پرستو ساکت شد و بفکر فرو رفت

توانست باور کند کھ در یک قدمی  نمی. دید گویی خواب می. دانست خودش نمی
اگر شیمی درمانی . اش بھ مویی بند است مرگ ایستاده است و حیات و ھستی

ی بھیاری در دو جلسھ مختصری  ی یک سالھ ثر واقع نشود چی؟ استاد دورهمؤ
دانست کھ شیمی درمانی  می. در مورد بیماران سرطانی صحبت کرده بود

ریزش مو، درد . ای برای بیمار در پی خواھد داشت عوارض ناراحت کننده
 ی دیگری ھم دانست کھ چاره معھذا می. شدید، و صعف مطلق کمترین آنھاست

خواھد بار  خواھد بار دیگر لبخند شیرین دخترش را ببیند، اگر می اگر می. ندارد
اش نگاه کند و تعدادشان را بشمارد،  ی اتاق دیگر کوچ پرستوھا را از پشت پنجره

خواھد بھار و تابستان زیبا و دلفریب گوتنبرگ را بار دیگر ببیند، باید آن  اگر می
  . درد و ضعف و رنج را تحمل کند
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 پرواز پرستو

آبجی و . رفتند ای دو روز بھ عیادت او می اش سھیمھ و ُگردانا ھفتھ دوستان
ً ھر روز آنجا بودند ً ھر . ھای اول مؤثر بود شیمی درمانی ھفتھ. حاتم تقریبا تقریبا

گرداند خستھ و ُمچالھ شده روی  اش برمی پس از اینکھ او را بھ اتاق. روز بود
ای  پیچید و چاره چون مار زخمی بخود می. کرد اش می درد کالفھ. افتاد تخت می

بارھا . داد اش می تنھا مورفین بود کھ تسکین. سوخت اش می پوست. نداشت
اش  یک ماه بعد دکتر معالج. طولی نکشید کھ موھایش ریخت. آرزوی مرگ کرد

چطور . کشید از تنگی نفس عذاب می. پرستو رفتنی بود. امیدش را از دست داد
ی کار باال بردن دوس  انست آن واقعیت تلخ را بھ او بگوید؟ تنھا چارهتو می

شیمی درمانی را ھر روز . مورفین روزانھ بود کھ شاید از شدت درد او بکاھد
پرستو حس کرده بود کھ کارش تمام است و سفر پُر درد و . کردند کمتر می

ا آبجی و حاتم کرد و کمتر ب بیشتر فکر می. اش بھ پایان خود نزدیک است رنج
نیرویش تحلیل رفتھ بود و بیشتر ساعات . الغر و تکیده شده بود. زد حرف می

 . کرد خوابید و ساعاتی را ھم کھ بیدار بود، فکر می روز را می
اگر قرار است بزودی . کرد اش خطور می اولین بار بود کھ فکر مرگ بھ ذھن

پیدا کرده بود کھ سرطان یقین . بمیرم، بھتر است خودم وقت آن را تعیین کنم
آن شب با زحمت از تخت برخاست و بھ کنار . گریبان او را رھا نخواھد کرد

پرده را کنار زد، کرکره را باال کشید و بھ آسمان کھ چند ستاره در . پنجره رفت
آسمان الیتناھی چون دریای . زد و روشنایی قرص ماه خیره شد آن سو سو می

. اش آغوش گشوده بود رام و آبی بود در جلو چشمانمدیترانھ، در روزھایی کھ آ
آرامش . اش زد فکر پیوستن بھ آن الیتناھی بی حد و مرز و گم شدن در آن بھ کلھ

اش  دل. تحمل درد و رنج بیشتری را نداشت. مطبوعی بر وجودش مستولی شد
اش در  زندگی . زندگی سختی را پشت سر گذاشتھ بود. بحال خودش سوخت

انتظار دیدن مادر، امتحانات دیپلم متوسطھ، تعطیالت تابستان، . تھ بودانتظار گذش
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کھ علی از سرکار برگردد، انتظار دیدن دخترش، تلفنی از دخترش،  انتظار این
کتک خوردن از علی از . انتظار قطار شھری و اتوبوس. افتاد کھ کمتر اتفاق می

َھ. ناصر از انتظار خستھ . ی و انتظارتنھایی و تنھای. شنیدن و تحمل فحاشی از کَل
. اش بیاید خواست کھ دیگر در انتظار بماند کھ مرگ بھ سراغ نمی. شده بود

وقتی کھ فکر کرد . زندگی خودش بود. خواست این بار خودش تصمیم بگیرد می
بھ این نتیجھ رسید کھ علیرغم درد و رنجی کھ تحمل کرده بود، لحظات شیرین 

نایی با علی، عشق او، بازی با دخترش، آش. ھم در زندگی داشتھ است
ای کھ بھ حاتم پیدا کرده  ی برادرانھ ی آبجی و حتی عالقھ ھای مست کننده نوازش

ی  گالیھ. مصاحبت با او، حتی آخرین شبی را کھ با او ھمبستر شده بود. بود
توانست  ایکاش می. در آن لحظھ تنھا یک آرزو داشت. زیادی از زندگی نداشت

رین پرواز دخترش را در کنارش داشتھ باشد و با او بھ شھر قبل از آخ
خاطراتش؛ تھران، جایی کھ در آن زاده شده بود، بزرگ شده بود و عاشق شده 

اش  دل. کس زندگی کرده بود، برگردد بود و کتک خورده بود و تنھا و بی
اش را کھ حاال  خواست دخترش را بھ آن شھر ببرد و خاطرات گرد گرفتھ می
ھا را از دست  ر چنان ضعیف و فرسود بودند کھ دیگر حتی توان بازگفت آندیگ

در آن . داده بود، با او و در کنار او مرور کند، گرچھ یقین داشت کھ محال است
آرام . اش درست بود اش افتاده و ناتوان بود، اما ھوش و حواس شب گرچھ تن

تیجھ رسید کھ گرچھ مرگ تا دیر وقت بیدار ماند و فکر کرد و بھ این ن. نداشت
تواند پس از یک بیماری طوالنی نوعی رھایی باشد ولی چرا باید انتظار  او می

. اش بیاید بکشد و آن ھمھ رنج و درد دوزخی را تحمل کند کھ مرگ بھ سراغ
من باید تعیین کنم . من باید در مورد آن تصمیم بگیرم. زندگی من، مال من است''

ھمانطور کھ . مثل حقوق بشر. حق مسلم من است. کنمکھ چند سال باید زندگی 
گفت، نھ دولت؛ نھ جامعھ،نھ این و نھ آن و نھ حتی بیماری سرطان حق  علی می

اگر قرار است بمیرم، . من باید تصمیم بگیرم. دارد در مورد آن تصمیم بگیرد
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 چرا باید این ھمھ درد و خفت را تحمل کنم و چون کفتار پیری از نا افتاده و
ھای  ناتوان روی تخت بیمارستان در انتظار آن باشم کھ نگاه ترحم آمیز و محبت

خواست دوستان و کسانی کھ او را دوست  نمی'' مصنوعی دیگران را تحمل کنم؟
. ی او را بخاطر بسپارند ی زرد و کبود و جسم تکیده و ُمچالھ شده داشتند، چھره

ماند، ھمان پرستوی خوش سیما  ای کھ در ذھن از او باقی می خواست خاطره می
ھای ِگرد و  و خوش بر و باال باشد کھ روزی ناصر برای چنگ انداختن بھ پستان

خواست آبجی پرستویی را بیاد داشتھ  اش می دل. کرد اش لحظھ شماری می سفت
باشد کھ چون قویی مست در جلو آینھ نشستھ بود و او با دنیایی از عشق گیسوان 

اش بھ پشت گردن او از  ھای داغ شانھ کرد و با چسباندن لب اش را سیاه و مواج
خواست کھ علی یاد او را  می. اش سرمست شد شھد شیرین و بوی معطر تن

ای کھ زنجیر گسستھ  اشان، شبی کھ چون دیوانھ ھمانگونھ کھ در شب اول ازدواج
و از  اش بوسید ھای آتشین وار با لب بود، تن و بدن و سر و صورت او را دیوانھ

دوست داشت کھ دخترش لبخند زیبا و مھربان او . او کام گرفت، بخاطر بیاورد
ھای ترک خورده  جان و چشمان گود افتاده و لب را بخاطر بیاورد، نھ اسکلت بی

اش تنھا  دانست و در ساعاتی کھ تنھا در اتاق این را حق خود می. و خشک او را
 ً . پرستار آن را بھ آبجی داد نشستھ بود ھمھ را در دفترش نوشت کھ بعدا

خواست کھ در آن روزھا و ساعات آخر تنھا خودش فرمانروا و امیر جسم و  می
آینده دیگر برای او . ی خود رقم بزند اش باشد و بود و نبوداش را با اراده جان

تنھا الیتناھی بود و . چیزی نمانده بود کھ بھ آن چنگ بیندازد. وجود نداشت
خواست  نمی. شتافت، نھ در انتظار آن بماند باید بھ سوی آن می ابدیتی کھ. ابدیت

ی خود  باید خودش با اراده. اش باشد ی زندگی بیماری سرطان آخرین بدرقھ کننده
یاد شعر کسرایی افتاد کھ علی در . اش را بستھ بود چمدان. کرد پرواز می

او خوانده  اشان در حضور آبجی چند بیت از آن را برای روزھای اول آشنایی
 . بود
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 .آری، آری زندگی زیباست''
 .زندگی آتشگھی دیرنده پابرجاست

 .اش در ھرکران پیداست گر بیفروزیش رقص شعلھ
 .ورنھ، خاموش است و خاموشی گناه ماست

 زندگی را شعلھ باید برفروزنده؛
 .ھا را ھیمھ سوزنده شعلھ

 ''. زندگانی شعلھ می خواھد
دردھایی کھ در آن چند سال تحمل کرده بود، نیشخند تلخی؛ بھ تلخی تمام 

تا قبل از اینکھ بیمار شود؛ با . زندگی برای او ھم زیبا بود . اش نقش بست برلبان
ی کم جان  ھا را بھ ُگرده کشیده بود و در شعلھ اش بود، ھیمھ ھر آنچھ کھ در توان

نبان داشت و ای در ا ولی حال دیگر نھ ھیمھ. زندگی افکنده بود کھ شعلھ باال رود
ی بیماری بھ جنگل زندگی برود و  نھ توانی کھ بتواند از سوز سرمای کشنده

تا کی . سوخت اش از سوز سرما می اش خالی بود، تن دستان. ای فراھم کند ھیمھ
ی   ماند؟ بارھا تصمیم گرفتھ بود کھ خود مستقل و با اراده و چند باید در انتظار می

ولی در آن لحظھ، دیگر . بھ سنگ خورده بودھربار تیرش . خود زندگی کند
خواست برای  زندگی او بود و می. اش را بھ او تحمیل کند توانست اراده کسی نمی

ھای  نسیم خنک شب. پنجره را باز کرد. یک بار خودش بھ تنھایی تصمیم بگیرد
صندلی را جلو کشید، روی آن . نفس عمیقی کشید. اش خورد ماه ژوئن بھ تن

 . اش را باز کرد و بھ الیتناھی پیوست ستاند. ایستاد
اش آمده  یک ربع بعد پرستار کشیک شب کھ برای تزریق مورفین او بھ اتاق

جسد بی جان . بھ کنار پنجره رفت. تخت پرستو خالی بود. بود، اتاق را خالی دید
ی پشت ساختمان  او چون کبوتری سفید و تیرخورده، روی سنگفرش محوطھ

وقتی کھ آبجی . از درد خبری نبود. و بی حرکت آرمیده بود بیمارستان آرام
اش روی دفترش  آخرین سطر را نوشت، چند قطره اشک داغ از چشمان خیس
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 : با خود زیر لب زمزمھ کرد. چکید
 ی من، عروسک قصھ

 '' ی خوابت کجاست؟ گھواره
  (ایرج جنتی عطایی)
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 خاکسپاری

. ھفتھ اول ماه ژوئن بود. بود شده پایان خود نزدیک   مراسم خاکسپاری بھ
چمن سبز آن اجاق . را مھ پوشانده بود  گورستان سرسبز کیویبری شھر گوتنبرگ

مھ چنان غلیظ بود کھ گویی دود از زمین . ماند ای را می از نفس افتاده
ھوا ابری بود و آسمان بغض کرده، نھ توان باریدن داشت و نھ . خاست برمی

در پشت سر مردی کھ بھ زبان سوئدی جمالت . ابرھای پس زدن  حال و حوصلھ
زیبایی را از روی عادت و وظیفھ بھ آرامی بدون کمترین احساسی بھ زبان 

نھ با ھم . آورد، چند نفر مات و مبھوت، ساکت و بی حرکت ایستاده بودند می
یکی از آنھا دختر جوانی بود . دادند زدند و نھ یکدیگر را دلداری می حرف می

. ران بھ تابوتی کھ روی دو تختھ روی گور تازه کنده شده، خیره شده بودکھ حی
ھای گل ُرز  کردند، شاخھ می ھایشان را پاک  سھ زن در حالی کھ با دستمال اشک

مردی با قامتی بلند . روی تابوت پرتاب کردند را کھ در دست داشتند  سفیدی 
  باال آورده بود و با حسرت وخمیده با موھای جو گندمی، یقھ پالتوی سیاه خود را

 . بھ تابوت خیره شده بود
ی پوشیده از چمنی سر سبز مردی عینکی الغر و بلند قامت بھ  بر بلندای تپھ

چند قطره اشک . کرد خاکسپاری را نظاره می  درختی تکیھ داده بود و مراسم
ود را کھ روز قبل از خواھرش گرفتھ ب بند طالئی  گردن. ھایش غلطید روی گونھ
دو عکس کوچک در . بار از جیب بیرون آورد و قاب آن را باز کرد برای اولین

ای کھ  عکس جوانی خودش، کھ دیگر با آن بیگانھ بود، و دختر بچھ. قاب بود
 : آرامی با خود گفت  بھ. اش بھ گور خیره بود حال زنی جوان بود و نگاه مبھوت

تو برام اولین و . ت کنمخواست کھ تورو اذی ام نمی منو ببخش، ھرگز دل"
 ."ام عمل کنم ام کھ نتونستم بھ قول آخرین بودی شرمنده

چند شاخھ گل سرخ را کھ در دست داشت در پای بید مجنون بلندی کھ 
رسیدند، گذاشت و راه  ھای سبز آن خم شده بودند و تا یک متری زمین می شاخھ
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ھا از موج  محلی ایرانی رادیوی. را در گوش جا داد اش  گوشی تلفن ھمراه. افتاد
 : خواند گوینده با صدائی جا افتاده و گرم اخبار می. کرد اف ام اخبار پخش می

تظاھرات میلیونی مردم کشورمان در حمایت از رئیس جمھور منتخب ادامھ ''
 '' دارد

آھنگی از امی . موج رادیو را عوض کرد. اش نقش بست نیشخندی تلخ بر لبان
 (۶٩(. شد ھوس پخش می وین
 

 .سوختم چون شعلھ برات می  
 .عشق، قمار باختن است  
 چرا باید پشیمان باشم؟  
 !اش کردیم آخ، کھ چقدر بد خراب  
این پایان قمار است، و ما با این صحنھ از بازی حذف   

 !شویم می
 .عشق، قمار باختن است  

 :اش پیچید صدای خشک و غمگین امی وین ھوس در گوش
 ."مسوخت چون شعلھ برات می"

ھای سبیل  پُک با فیلتر آن گوشھ سیگارش را روشن کرد و بعد از اولین 
ً سفید بودند کنار زد و ستونی از دود را از ریھ ُکلفت ھا بیرون  اش را کھ تقریبا

خشک و جان خراش . خواند امی با تمام وجود می. لرزید اش می دست. داد
 : خواند می
 .سوختم چون شعلھ برای تو می"

 .قمار باختن استعشق، 
 :با خود زمزمھ کرد. ھایش غلطید دو قطره اشک روی گونھ

And now, the final frame 
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For you I was a flame 
Love is a losing game … 

 ٢٠١۵گوتنبرگ ژوئن 
 محمود شوشتری
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 ھا ه اختصارات و واژ

 
1. Atena.  
2. Tsatsiki 
3. Dionrsos 
4. Ja Hello 
5. De är väldigt kära i varandra 
6. Pappa sänk 
7. Good evening madam. Good lather. 

Original lather. Good price. 
8. Come in. Just have a look. Very good 

price.  
9. Come, come. 
10. Mjuk.  
11. Andersson 
12. Posttraumatic stress disorder. (PTSD).  
13. Landveter.  
14. Ok, no need.  
15. Aircraft. 
16.  I married, first time coming Sweden.     
17. Sambo.  
18. LEGOLAND. 
19. En gång till, en gång till.  
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20. Hisingen.  
21. No, no, not possible.  
22. Data. 
23. Jul afton.  
24. God jul.  
25. Öppna, öppna.  
26. Femman. 
27.  Fred Gatan.  
28. N.K.  
29. H.M. 
30. Kviberg.  
31. Korttedala.  
32. Gota kanal.  
33. No chance.  
34. Kärlek.  
35. Kille.  
36. Kul.  
37. Aveny.  
38. Kompis pris.  
39. Bellevue.  
40. Ullevi.  
41. Askim.  
42. Hej och välkommen. 
43. S.F.I.  
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44. Willys.  
45. Lindex.  
46. Så där.  
47. Kreta.  
48. Anders.  
49. Gammelstad.  
50. IKEA. 
51. Kalle. 
52. Persikor.  
53. Zorba.  
54. Ouzo.  
55. I come Sweden, Ali.  
56. Ali no.  
57. Antabus.  
58. Jamas.  
59. Hello who are you brother.  
60. What happen? 
61. Zakaria and Meeu.  
62. Massage sir. Good massage. Very cheep. 

Nice massage.  
63. Ali refugee no good, too bad. Vietnam 

better.  
64. I work here. I get money.One day go back 

Vietnam.  
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65. Åsa.  
66. Metastases. 
67. Amy Winhouse.  
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