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 رپد
 

قت این و ممکن بود یسکچه بید. کوبود و محکم به در می بیرون کسی

 ؟شب پشت در باشد

 النگاه کرد. لی تخت رانی بهنگ با مالیدمی را گردنش کهحالی در علی

. خانه ورده بودکشید. لیال را باالخره آی نفس میهستگبه آ دراز کشیده بود و

اش افتاد به کسی نگفته بودند. این دفعه کم مانده بود بار اول که لیال بچه

او  از دست بدهد. هر طور می شد مرخصی گرفته بود تا خودش ازهم لیال را 

 مراقبت کند.

خواست در نمی . کی بیرون بود؟ علیشنید را زدن در صدای دوباره

 دهکرتی را در شهر متوقف هر فعالی چنین شبی در را باز کند. برف شدید

 تأرج کسی گویی .بودند برده پناه هایشانخانه به مردم و ها بستهبود. مغازه

 .بگذارد بیرون قدم کردنمی

کشور سابقه نداشت.  رفرسائی در صد سال اخی تان طاقتزمس چنین

ها حرارت کافی نداشت. مردم درز درها و پنجره از وسایل گرم کنندههیچ یک 

ل قیه خانه تبدیب کهدر حالی شدندهمه در یک اتاق جمع می دند وبسته بورا 

 شد.ها مثل دودکش دیده میبخار نفسبه یخچال شده بود. 

 هایسیاست بارهدر مدائ نگرانی و طوالنی هایصف موجود، هایکمبود

 ردهک ترمشکل را دشواری یتدولت تحمل چنین وضع بینیغیر قابل پیش

ته تر خواسدولت از مناطق گرم مده بود.آاز شدت سرما به ستوه  تمام شهر. بود
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یشتری بسیر سوخت های سردبه استانبود از سوخت کمتری استفاده کنند تا 

سوخت را مجانی خواهد کرد. چه که دولت قول داده بود  برسد. بعد از انقالب

 قولی!

: لندی کرد و با خودش گفتخانه پیچید. علی غرو درِ صدای بارهدو

این هوای سرد بیرون طاقت  تو تونه. هیچ کسی نمیوندرخودشون می"

 ".بیاره

 به پوشیدن دستکش خانهدر  شروع کرده بود لیال ،قبل از سقط جنین

 کرد.و هیچ پوششی او را گرم نمیولی همیشه سردش بود  و جوراب پشمی

 لیال دید کهرامش داشت. بعد از روزها احتیاج به استراحت و آ لیال

کشد مثل این بود که باالخره آهسته آهسته به زندگی باز تر نفس میراحت

 یدشد که شا نرم فهحمل حرکت خفیف دست لیال روی علی متوجه گشت.می

 لمس انگشتانش با را چیزی هر داشت دوست همیشه لیال گاهانه هم نبود.آ

 داد.خاصی می به او آرامش لمس کردن و این دنک

شده بود و بیش از هر چیزی لیال غافل ن ای ازعلی لحظه که بود روزها

 پر شور و نشاطی زن همان و آوردگذشته را به دست  رزو داشت لیال سالمتیآ

 .بود شده عاشقش او که بشود

 

ها بسیار خوشحال نگفت نامزد کرده است، آ شاخانواده به علی وقتی

 علی چه اگر کردند.صبرانه در انتظار عروسی لحظه شماری میشدند و بی
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. کردمیاز همه برادرانش دیرتر داشت ازدواج ترین پسر خانواده بود بزرگ

 :یش با خواهش و تمنا از او پرسیده بودندبرادرها

 "؟کنی ازدواج کی می خواهی"

 درمن چقکنی فکر می" :برادرش یک بار از او پرسیده بود کوچکترین

 "کنم؟ باید صبر کنم تا بتونم ازدواج

که  به فکرش خطور نکرده بودهرگز تعجب کرده بود.  علی خیلی

و پدر  بهعلی  چنان عاشق باشند که بخواهند ازدواج کنند.برادرهایش آن

وقتی پای عشق در میان  ها و رسوم فرهنگی راسنت کرد که التماسمادرش 

 ود.ب ترتر و مسئول، منطقیترعاقل از همه برادرهایش او .ندیده بگیرند است

ها مراقبت او از آنوقتی که برادرهایش به او در تهران ملحق شدند، 

هر خودشان مانده ترشان در شکوچک پدر و مادرش با فرزندان کرده بود.

ده ش متفاوتی را در تهران دیده بود، با مردم متفاوتی آشنا بودند. او دنیای

قشنگ  و آپارتمان ،ش پیدا کرده بوداالتحصیلی غبود، شغل مناسبی بعد از فار

د توانسته بو علی .برادرهایش را منزل کرده بودکوچکی خریده بود که آنجا 

و مادرش  پدر ، و در چشمانیدآ ها بری تمام این کاردر مدت کوتاهی از عهده

 .ی کامل موفقیت بشودنمونه

 بود عاشقش او که زنی و او برای دل و جان از که دادند قول او به هاآن

ان عضو خانواده قبولش کنند، نوبه ع بخرند، را جواهر ترینگران. بگذارند مایه

ی ایستهشارج و احترام  لیال گذار نکنند. به علی گفتند کهوفر محبتی هیچ و از

تر خانواده را خواهد داشت ورای اینکه از همه عروسانشان دیر ترعروس بزرگ
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پسر اما هنوز عاشق وارد خانواده شده بود. پدر و مادر علی سنتی بودند، 

 برای رفتن به اش راراه زندگی هجده سالگیدر  پسری که شان بودند،بزرگ

که هر  مردی بود ها بود. علیاو مایه غرور و افتخار آن .دانشگاه جدا کرده بود

صبر کرده بود تا  ازدواج با او را داشت ولی اورزوی دختری در زادگاهش آ

 عشق خود را پیدا کند.

 

ورد. آرام آرام او علی لیال را به خانه آ ،شهر ورسرسام آعلیرغم ترافیک 

شکی قطره ات بنشیند. با مالیم تخت ب برد و کمک کرد تا رویخوا اتاق به را

این اشک به خاطر  یای لیال پاک کرد. آی گونهاز رو پشت دستش با را

 .او نمی دانست ی جسمی لیال بود یا اندوهش؟تن قواخستگی و تحلیل رف

ا ر ی پشمیتکیه دهد و پتو یراحته ب ا را جا به جا کرد تا لیالهبالش

 بگذارد دورش اضافی اگر چند بالش کشید. فکر کرد ی بدن ضعیف اورو

مد که از دست دادن این بچه تمام آشود. به نظر میتر میو گرم ترراحت

ه رفت تا چای درست کند. شپزخان. به آرا از بین برده بود لیالنیروی 

 تواند چیزی بخورد.لیال نمی دانست کهمی

علی به سکوتی  آمدوقتی برف می همیشه. بود شده شروع دوباره برف

یکه زمان. دادسکوتی که خبر از برف بیشتر می داد،گوش می آوردکه برف می

 لباس حیاط کردچشمانش را باز میوقتی بچه بود عاشق صبحی بود که 

 مثل این بود که طبیعت شب گذشته میهمانی سفید سفید به تن کرده باشد.

پر از  لبخندینشست و پشت پنجره می اختیاربی در کودکی پا کرده است.بر

 های آهستهکرد به زمزمهسعی میبست، روی صورتش نقش مینشاط 
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 یهاشاخه با گرفتند وغوش میآدر همدیگر را  کنانرقص که های برفدانه

زبان چگونه  که کرددهد. تعجب میشدند گوش کی میی درختان برهنه

 برف داشت. انواع برای یمتفاوت اش کلماتمادری

 

ماشینی هیچ اکنون  ایستاد،نمی باز حرکت از وقت هیچ که شهری در

یابان خکه های دسته بلند خود با جارو رفتگران از در حرکت نبود. هیچ نشانی

مد که تمام ، علی یادش آرمقبی خسته و نبود. کردند،زود جارو می را صبح

 چ چیز نخورده است.هی روز

 ودب گذاشته علی روی بالش برایش که لیال از فنجان چای شیرینی

. رفتروی هم می رامیبه آ جرعه چشمانش هر نوشید و بینمیجرعه جرعه 

او دور  علی از کنار گرفترنگ می داشت لیال هاینهکه گول از ایناخوشح

ف ظریدست  رامیبه آبود.  او هایترین حرکت و نفسراقب کوچکم شد ونمی

نش و واکلیال به نوازش ا به محض اینکه نوازش کرد. لیال را در دست گرفت و

 .کرد رامشساس آحداد او ا خفیفی نشان

 هستانیل میلی از روی صندلیبیعلی با کوبید.  در محکم به باره کسیدو

ه ی مه گرفتون پنجرهبه بیر را کمی کنار زد تا پرده بلند شد و گوشه خود

و و د ،کوچک کرد سفیدی خیره کننده برف نگاه کند. چشمانش را بخاطر

. زن اندالغر اندام و یک زن که کنار تیر چراغ برق ایستاده یرا دید: مرد سایه

ک ی .بپوشاند را صورتش رحمانه برفکرد در مقابل سوز و وزش بیسعی می

 چند الیه شد. اوپوشیده از برف دیده می ساک دستی هم کنارش روی زمینِ

 مامبه آهستگی ت ی شدید و برفی کهسرما بسته بود که با دور خودش لباس



6 

بید. کو. مرد حاال به شدت به در می، مقابله کنددامش را سفید کرده بودندنا

دوید کم مانده بود تعادل خود را از دست که به طرف در میعلی در حالی

 بدهد.

 :پوشاند با خود زمزمه کردرا می اشخسته صورت لبخندی کههمچنان

 رده بود ولی حتماًصحبت نک هاکه با آن شدچند روزی می ".اندمدهها آآن"

باز نشده بود که پدرش  کامالً . هنوز دراتفاقی افتاده است بودند فهمیده

طور که او را به و همین محکم در میان بازوان خود گرفت را علی صبرانهبی

براه مه چیز روه داد که با توکل به خدابه او دلداری می کشیدغوش میآ

گز او را تنها و مادرش هر دانست پدرمی ند. اومده بودها آخواهد شد. آن

 .ارندگذنمی


