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 پاریس خاورمیانه
 

1531/1711 

گرفت حتی قبل از اینکه در بطور  بر را در اتاقسیل کلمات تهمت آمیز 

 کامل باز شود.

خواستیم. یادت هست؟ تو باالخره کار خودت را کردی. ما اینو نمی"

خواستی. هیچوقت به من فکر نکردی. به همیشه اون کاری رو کردی که می

  "ممکنه تو این زندگی جهنمی سهمی داشته باشم.آرزوهای من، به اینکه من 

این "ه همسرش انداخت. نگاهی پر از نفرت ب بعد از یک لحظه مکث، نادر

ن کنی. به مداری می! تو ازش نگهخواستیششنوی؟ تو می. میبچه مال توئه

 "هیچ ربطی نداره.

 را ترک کند، نادر و پرستاری اتاقدر حالی که روی پاشنه پا چرخید که 

دویده بود به هم خوردند. پرستار وحشت زده قدمی به عقب  اتاقکه به طرف 

برداشت و افتاد روی بقیه پرستارها که به دنبال او آمده بودند و سرک 

کشیدند که ببینند چه اتفاقی افتاده است. برای یک لحظه نادر از دیدن می

 یک گروه پرستار که کنار در جمع شده بودند شوکه شد.

 "دعوا شده." :از ازدحام زیاد، یکی بلند گفت هراسان
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نشده بود که عصبانیت  اتاق واردولی دعوایی نبود. نادر حتی کامالً 

عمیق خود را از به دنیا آمدن اولین فرزندش ابراز کند. او همانجا کنار در 

 شدن به منزله اعتراف و قبولی پدری او بود.  اتاقایستاده بود، انگار وارد 

ساکت مانده بودند و هیچ  اتاقنادر، دو زنِ داخل  پرخاشگریِهنگام 

 ها نادر را فقطکالم آشتی، تسلی و یا عصبانیت ابراز نکردند. سکوت آن

بود، مثل اینکه با دو انسان ناشنوا حرف زده بود. نادر  هتر کردخشمگین

نتوانسته بود احساس خشم مفرط خود را به اندازه کافی نشان دهد. بعد از 

زبان بیاورد، فقط به مادرش تر از این که کالمی به ، مهتا ضعیفاتاقترک 

 نگاهی کرد، ناتوان از پنهان کردن احساس سر افکندگی. پوران خودش پوران

کرد آهنی تخت را گرفته بود و سعی می ی، دستهاتاقرا رسانده بود به وسط 

محافظت  شددخترش را مقابل کلمات ناهنجاری که به طرفش پرتاب می

 کند.

پوران پتو را روی مهتا کشید، پیشانی او را آهسته بوسید و زمزمه کرد 

نگران نباش عزیزم. مَردا همینند. عوض میشه. بهش وقت بده. هنوز خیلی "

دانست که همسر خودش در بیست ولی پوران در عین حال می "بچه است.

اش خانواده و هشت سالگی صاحب دو فرزند بود و مثل یک مرد مسئول به

 رسید.می

مهتا چشمهایش را بست. با یک دست، دستِ پوران را گرفته بود و با 

 کرد.های دردناکش را پاک میدست دیگر اشک
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همه چیز چنان به سرعت اتفاق افتاده بود که پرستارها فرصت اینکه 

ها هر تعجب خود را پنهان کنند و یا از جلوی نادر کنار بروند نداشتند. آن

عکس العملی را هنگام به دنیا آمدن بچه دیده بودند ولی هیچوقت شاهد  نوع

های ابراز چنین نفرتی نبودند. پدران با کادوهای قشنگ، قوطی شیرینی، گل

آمدند که به همسرانشان رسید، میرنگارنگ، و یا هر چیزی که وسعشان می

 تبریک بگویند.

 "ولی چشه؟" یکی از پرستارها زیر لب گفت. "رد خوش تیپیهم"

ه ددانستند که چه اتفاقی افتادر عرض چند دقیقه همه توی بخش می

های دیگر هم داستان را با شاخ و است. طولی نکشید پرستارها در بخش

آمدند که یک نگاهی به مهتا بیندازند. های متفاوت شنیدند. پرستارها میبرگ

ند نفر با یک کنجکاوی. چ روی آمدند، بعضی ازبعضی از روی داوری می

ای از یک خانواده شاد، که یک نگاه حسابی قوطی شیرینی وارد شدند، هدیه

اوری انداختند و سرشان را با نابمی اتاقبکنند. بعضی یواشکی نگاهی به داخل 

کردند که هر پرستاری از دادند. تا عصر، مهتا و مادرش احساس میتکان می

توجه، غیبت، دلسوزی و ترحم شده  مرکزِ 44 اتاقها برآوردی کرده است. آن

 بار شام آوردند، با بستنی اضافه.  ها دوبود. آن شب برای آن

شنیدند. مهتا و پوران صدای زمزمه پرستارها را تمام روز پشت در می

بعضی با شادی به این نتیجه رسیده بودند که شوهران خودشان مردان بدی 

 نبودند.
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ه شنیدی بوش قیافه ولی باید میآره، مرد خوش تیپی بود، خیلی خ"

شوهر من هیچوقت "یک پرستار به بقیه گفت.  "زن بدبختش چی گفت

 "زنه، اون عاشق دو تا دخترمونه.اینجوری حرف نمی
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نادر رضا را برداشت و با هم به طرف قرار مالقات همیشگی راه افتادند. 

ود ین در خیابان بتایی ماش او عاشق صبح زود رانندگی کردن بود. فقط چند

کرد که سپورها و سپورها سخت مشغول کار. او اغلب اوقات با خودش فکر می

کنند. انگار تمام شهر هنوز در حال ها را جارو میچگونه در تاریکی خیابان

ای به غیر ای برای شروع روز. هیچ مغازهخواب و بیداری بود، بدون هیچ عجله

 ی خیابان را پر کرده بود. به جادۀتازه فضا ها باز نبود. عطر ناناز نانوایی

آهسته کرد که ماشین را نزدیک جوی آب پارک کند.  خاکی که رسیدند، نادر

تمام کوچه مالِ خودش بود به غیر از چند تا ماشین پارک شده که مال بقیه 

 ماند. پیمایان بودند. در عرض چند ساعت جای پارکی باقی نمی کوه

چه "تانش را شنید، با خودش فکر کرد وقتی همهمه بلند دوس

بحث  و ها حتی ساعت به این زودی هم از جرهای پر سروصدایی؛ آنجوان

اگر دانشجویان هنرهای زیبا برای تفریح به دیسکوتک  ".ددارننمی دست بر

رفتند، دانشجویان مهندسی و حقوق و رشته های علوم اجتماعی یخ می و قصر

تان، روزها و بازگشت تابستر شدن ایی. با طوالنیپیم رفتند کوهمی و سیاسی
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خود  پیماییهفته کوه  شد. نادر و دوستانش هرتر میها مرتبپیماییاین کوه 

 کردند.را اندکی زودتر شروع می

به محض اینکه از ماشین پیاده شدند، خنکی صبحگاهی لرزشی به 

صدایی که کنار بدنش انداخت. دو دوست به سرعت به طرف گروه پر سر و 

شد یک لبو فروش ایستاده بود رفتند. بخاری که از تنور لبو فروش بلند می

 انگیز بود.بررنگ اشتها  پرو تنها منبع حرارت بود. عطر لبوهای پخته 

 پیمایان نرسیده بودند.با یک نگاه سریع، نادر متوجه شد که همه راه

 دید.امیر پرسید وقتی نادر را  "سیروس رو نیاوردی؟"

ترین عضو گروه بود، شخصی که همیشه برای هر کاری سیروس تازه

رسید. او و نادر خیلی سریع با هم دوست شده بودند. برای اینکه دیر می

جلوی دیر بودن او را بگیرد، نادر تصمیم گرفته بود که همیشه سیروس را 

د هبردارد، ولی شب قبل سیروس تلفن زده بود که خودش سر قرار حاضر خوا

 شد. 

دوباره دیر ":ال کردندگروه ارکستر جوانان همگی یک صدا سؤمثل 

همه از دست سیروس دلخور بودند ولی  "ای داره؟کرده؟ این دفعه چه بهانه

 خواست که پشت سیروس حرفی بزند.نه خیلی جدی. هیچ کسی نمی

 مینو به آرامی گفت.  "کردهحتماً دیشب تا دیر وقت داشته کار می"

ه از دست سیروس کفری بود و دوست نداشت که سیروس آنقدر امیر ک

سیروس یک روز هم تو عمرش کار " :گرفت، گفتمی آوانس اضافه از همه
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گه سرش شلوغه. اون ره خوشگذرانی و به ما مینکرده. اون همیشه داره می

 "از ماست. ترکنه وقتش با ارزشفکر می

هم به گرمی تختخواب  فهمه که تختخواب ماسیروس نمی" :الی گفت

 کرد.زد که دیگران را شوکه میالی معموالً حرفهایی می "اون هست.

ما مجبور نیستیم منتظرش بشیم. اون خودشو به " :امیر پیشنهاد کرد

 "رسونه.ما می

 نادر گفت. "دآبه من زنگ زد و گفت که می روس دیشبسی"

ش اشتند. باهوسیروس آدم شیرین و جالبی بود. تقریباً همه دوستش د

بدیل ترین داستان تنمک ترین اتفاق روز را به باتوانست سادهبود و مطلع. می

های جالب ماندند او چگونه آن همه داستانکند. مردم همیشه متعجب می

 دانست.می

ی هیچ کس "تیم.افمانیم و اگر نیامد راه میای منتظرش میچند دقیقه"

 زد.نمیروی حرف نادر حرف 

دانست که دوستانش خیلی برای سیروس صبر نخواهند کرد ینادر م

ولی راه طوالنی به باالی کوه بدون سیروس چندان دلنشین نبود. برای همین 

 او شروع کرد به صحبت از کتابی که شب قبل تمام کرده بود.

ن و زمیر تونستم کتابمن دیشب کتاب بیگانه را تمام کردم. نمی"

 "بذارم.

 "؟راجع به چیه کتاب"مینو پرسید 
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شنوه که مادرش مرده ولی داستانش اینه. قهرمان داستان، مرسو، می"

شه. مثل اینکه از دست دادن مادر آدم هیچ از مردن او اصالً ناراحت نمی

من هم احساس "بعد از چند لحظه مکث، نادر ادامه داد.  "اتفاق مهمی نیست.

 فکر نکنم. تمام شب مثل تونستم بهشانزجار کردم و هم کنجکاو بودم. نمی

 "دیدم.کابوس باهام بود. شاید هم در آگاهی کامل داشتم کابوس می

 الی ".آره ما این کتاب رو ترم قبل تو انجمن ایران و فرانسه خوندیم"

میره و او اصالً غمگین نیست. چطور ممکنه؟ مرسو مادر مرسو می"گفت. 

 "ه.کنکشه و هیچ احساس پشیمانی نمییک عرب رو می

مثل اینکه زندگی "نادر گفت.  ".برای مرسو زندگی بی معنی هست"

 "... هیچ ارزشی نداره

اگر تو از مرگ مادرت ناراحت "الی گفت  "ی که به من مربوطهیتا جا"

 "معنی باشه.نشی، زندگی باید برات بی

 نادر گفت. "شهدار میپوچی فقط در قالب مرگ برای مرسو معنی"

مثل بیشتر ما. آیا شماها آزاد  -مرسو معتقده که او حق انتخاب نداره "

 "خواد زندگی کنین؟هستید که اون جوری که دلتون می

ای به مادرش منظورت چیه از اینکه او حق انتخاب نداره؟ او هیچ عالقه"

، کشهع جنازه مادرش غمگین نیست. یک مردی رو میینداره حتی تو تشی

یک زنی را که مشکوک به بی وفایی هست کتک بزنند.  ده کهترتیب می

ها رو به عنوان یک مرد آزاد ها آزادی عمل نیستن؟ او تمام این تصمیماین

 الی با هیجان جواب داد. ".گیرهمی
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گرفت. بقیه با دقت گوش صحبت بین نادر و الی داشت شدت می

ن یستانسیالیزم آخریدادند. کتاب را نخوانده بودند، ولی از آنجائی که اگزمی

 ۀخواستند همفلسفه مُد روز بین روشنفکران بود، خیلی از دانشجویان می

ارف المعر بزرگش فرانسوی بود، مثل یک دایرهداستان را بدانند. الی که ماد

ه کرد کگروه، سعی میفرانسه بود و همیشه جلوتر از همۀ  فرهنگ و ادبیات

 شویق کند.بقیه را به خواندن ادبیات اروپایی ت

ریت ما ، ولی اکثدشان تصمیم بگیرنتوانند راجع به زندگیها میبعضی"

هیچ آزادی نداریم. به ما یک زندگی دادند و ما حق نداریم هیچکدام از 

ادر دوباره ن "ال ببریم.ؤاند زیر سقوانینی که دست و پای ما را به زنجیر کشیده

خواد من آزادم هر جوری دلم میخوای به من بگی که تو می" .شروع کرده بود

 "هاست.زندگی کنم؟ آزادی سعادتی است که فقط مال خارجی

مینو که تا به حال ساکت مانده بود سعی کرد بحث را به تجربه زندگی 

خواد بگه که هر کسی حق شاید داستان می"شخصی خودش ربط بدهد. 

بگیرم که با  تونم تصمیمانتخاب داره، حتی تو کشورهای ما. مثالً من می

 "خواستگاری که دیشب آمده بود ازدواج کنم یا نه.

 "شی؟زنش می"الی پرسید 

نم بیخوب، اگه ازدواج کنم باید هر دفعه که مادرش و یا فامیلش رو می"

مهمانخانه در آمدم و دیگه برنگشتم. این تصمیم  اتاقروسری سرم کنم. من از 

 "من بگیره. تونه این حق رو ازمن بود و هیچ کسی نمی
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هاش ازدواج نکنی دیگه شوهر پیدا اگر با" :امیر با شوخی گفت

 "کنی.نمی

 ند زیر خنده.همه زد

داد متعجب مانده بود. ها گوش میلبو فروش که با دقت به صحبت

گیرمش. همین خودم می" :کرد گفتدرحالیکه مینو را از زیر چشم ورانداز می

 "رم خواستگاری.امشب می

ای گروه را در بر گرفت. دهان مینو زده و ناراحت کننده حالت شگفت

آمد. نادر به سرعت از شدت انزجار باز مانده بود و هیچ کالمی به فکرش نمی

 "... خدا عمرت بده، پدر، ولی دوست ما" :به کمک مینو برخاست و گفت

کلمات نادر در سر و صدای ماشینی که در کوچه ترمز کرده بود و 

زد غرق شد. همگی بطرف ماشین چرخیدند و سیروس را میهمینطور بوق 

ها، با موهای هنوز دیدند که از ماشین بیرون پرید و به سرعت دوید طرف آن

 خیس و لبخندی شاداب.

ن م. شماها باید بدون مشابببخشید، ببخشید. امیدوارم که دیر نکرده "

فاقی افتاد. چقدر شه چه اتام، نه؟ باورتان نمیافتادید. دیر نکردهراه می

 "خوشحالم از دیدن همگی شما. منتظر چی هستیم؟ همه اینجان، نه؟

کرد، نادر همانطور که سیروس داشت با هیجان سالم و احوالپرسی می

درها  ۀدید که شخص دیگری به آهستگی از ماشین پیاده شد و با حوصله هم

ود و به آرامی را چک کرد که قفل باشند. عینک بزرگ آفتابی مُد روز زده ب

اش تنها چیزی بود که دبانهؤداشت. لبخند سرد و مبه طرف گروه قدم بر می
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روی صورتش آشکار بود. وقتی نزدیک گروه شد، با برداشتن عینکش ابراز 

 آشنایی کرد. آرام ایستاد تا سیروس او را معرفی کند.

من. من بهش گفتم که شماها  ها این مهتاست، خواهر کوچکبچه"

سیروس اعالم کرد. شادی و لبخند صادقانه سیروس مسری  ".ماهین چقدر

 بود؛ هیچ کسی کالمی بخاطر دیر آمدنش به زبان نیاورد.

پیمایی را پنجاه دقیقه دیرتر از معمول در راه خاکی که گروه باالخره راه

 رسید شروع کرد.به باالی کوه می

   

کنار رودخانه، هیچ سرپناهی در هایی اینجا و آنجا به غیر از قهوه خانه

های چوبی پوشیده پیمایان روی تخت کوه وجود نداشت. بعد از صعود، کوه

 های متفاوت احاطه شده بودنما کنار نهر آبی که با درختاز فرش نخ

شان را فرو ایی مثل یک بهشت کوچک. پای خستهاستراحت کردند، ج

برف را از قله های البرز که  های یخ وکردند در آب سردی که هنوز تکهمی

 آورد.پوشیده از برف بود با خود پایین می

نظیری هستند. در کردند که گروه بینادر و دوستانش فکر می

 مانندی برایگرفتند. با اشتهای بیمی ها نمره بیستترین کالسسخت

ها در کتاب بلعیدند. ساعترسید میکه به دستشان می زیخواندن، هر چی

های نویسندگان اروپایی گذراندند که آخرین ترجمه کتابها وقت میفروشی

خواندند. و داستایوفسکی را می دا کنند. سارتر، فانون، امه سزاررا پی

شد دوره های ادبی چاپ میهای هفتگی سیمون دوبوار را که در مجلهترجمه
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زنی  قبل هیچ رفتند، جاییکه یک نسلهای سنتی میکردند. به قهوه خانهمی

های چوبی بنشینند، به بردند که روی نیمکتگذاشت. لذت میقدم نمی

ای وزانهتشدند و گاهی کلمات کینهها خیره میمردان پیر نگاه کنند که به آن

های مدرن ها ورستورانشاپها به کافیآوردند. آنعلیه نسل جوان به زبان می

های مختلط داد که در گروهها اجازه میای به آنرفتند. امکانات تازههم می

ها طعم داد. آنها نیروی جدیدی میبا هم بگردند و حضور زنان به آن

انگیز آزادی را که کمتر کسی در ایران به چنین میزانی حس کرده هیجان

 کردند.بود، مزه مزه می

به خوبی آگاه بودند که اولین نسلی هستند که به چنین تعداد زیادی 

ها ها داده بود. آنرفتند، و این موقعیت متفاوتی به آنهای مختلط میدانشگاه

کردند به دخترها آمدند. بعضی سعی میهای متوسط و مذهبی میخانواده از

ند کردنگاه برادرانه خالی از هرگونه احساسات جنسی داشته باشند. ادعا می

د گرفته بودند. دخترها جدیدی که یا ۀکلم - ها افالطونی استکه دوستی آن

م شان دایکردند در حالیکه احساسات نه چندان برادرانهرا خواهر خطاب می

 خوابی و روزها باعث اضطراب بود.ها مایه بیزد، و شبچنگ به قلبشان می

   

کند، در لهِ دو ماگو قهوه پاریس زندگی می کرد درنادر تجسم می

کرد، و در بلوار سن ژرمن قدم می میلنوشد، شام را در کافه دو فلور می

 توانستها و بلوارهای پاریس را از حفظ بود و میزد. اسم خیلی از خیابانمی

به دوستان و فامیل راهنمایی کند که کجاهای پاریس را ببینند. الی هر چی 
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با  داد.که از مادر بزرگش راجع به سفر خارج یاد گرفته بود تحویل گروه می

 دوم، متخصص سیمون دوبوار شده بود.خواندن جنس 

هم زندگی  دونستید که سیمون دوبوار و ژان پل سارتر باشما می"

هم  های دیگراند و هر دوشون معشوقکنند؟ هیچوقت ازدواج نکردهمی

 "دارند؟

های الی یک سکوت آمیخته از خجالت گروه را در همیشه بعد از حرف

 گرفت.بر می

امیر با صدای  "دونههای غیر متعارف خیلی میالی راجع به موضوع"

 بلند گفت.

گروه معموالً به چند لحظه، شاید چند ساعت و یا حتی یک عمر، احتیاج 

 های الی را هضم کند.داشت که حرف

سیمون دوبوار یک " :با نگاهی شیطنت آمیز به پسرها، الی ادامه داد

 "کسان دیگری هم هستند.تره. تازه معشوق داره که از خودش خیلی جوان

 کردند به هیچ کس نگاه نکنند.دادند و سعی میدخترها فقط گوش می

خوب اونا روشنفکر هستن، حاال هر جوری روشن فکری را تعریف "

زندگی تو یک کشور متفاوت، با یک فرهنگ متفاوت، ما "امیر گفت.  "کنیم

 "مثل اونا نیستیم.

ر جواب داد، عصبانی از اینکه امی الی "کی گفته ما شبیه اونا نیستیم؟"

 کرد.تفاوت فرهنگی را به عنوان یک توضیح قبول می
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نادر از مادرش، فاطی جون، پرسید آیا او عاشق شوهرش بود وقتی 

 ازدواج کرد. 

های ما ازدواج کردیم. بچه"مادرش جواب داد.  "ال بی ربطیؤچه س"

نگهداری کردیم. من دو سال  خوبی بزرگ کردیم. از مادر و پدرمان تو پیری

ه. تونست تکان بخورتمام از مادر بزرگت نگهداری کردم وقتی که او حتی نمی

پدرت هیچوقت زن دوم نگرفت و به من توهین نکرد مثل عموت که پدر 

اش کرد. بیشتر تونست برای خانوادهآورد. پدرت هر کاری می اش را درخانواده

 "خوای؟از این چه می

 یک ۀپدر و مادرش نمون. ال خیلی اهمیت داشتؤاین س نادرولی برای 

د. خواست تکرار کنخانواده موفق بودند، ولی دقیقاً الگویی بودند که او نمی

ه های گذشتدید مسئول تغییر سنتعنوان نیرویی میه نادر نسل خود را ب

 ند، هایی که انتظار اطاعت مطلق از زنان داشتمثل خواستگاری، سنت

شوهران مستبد و پدران سرد که بیشتر مایه ترس بودند تا پرورش عشق و 

نه، زمان برای تحول فرهنگی فرا رسیده  محبت، مردانی مثل پدر خودش.

کامالً متفاوت از زندگی پدر و مادرش تجسم  بود و او برای خودش یک زندگی

 کرد. می

ادرش برای او پدر نادر، آقای مرادی، با دختری ازدواج کرده بود که م

انتخاب کرده بود و مادرش با مرد جوانی ازدواج کرده بود که مادر و پدرش 

 برای او انتخاب کرده بودند.
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مامان چطور با اون سن کم ازدواج کردی؟ " :نادر از فاطی جون پرسید

 "شما فقط چهارده سالتان بود.

 ام.هآره. من فقط چهارده سالم بود، ولی عزیزم، من مال یک نسل دیگ"

فاطی سرش را تکانی داد مثل اینکه پسرش توان  "بدنیا آمدم. 1511من 

واقع خوشحال بود که یک سری خواستگار  درک مسائل ساده را نداشت. او در

 ها منبع افتخار برای دختران هم سن او بودند.داشت. آن

رفت کردن. همه دوستام دلشون غنج میهمه اونجوری ازدواج می"

ای باشند. کردیم شوهرامون مردهای خوش قیافهفقط دعا می شوهر کنن. ما

رده ساله بدون هیچ ازدواج تصمیمی نیست که بذاری به عهده یک بچه چها

لبخند دلنشینی روی صورت فاطی نقش بست. خاطره اولین  "تجربه زندگی.

 یده بود جالی خاصی به صورتش داد.باری که پدر نادر را د

های یکی از شیشه نشیمن بود و اتاقی یک پنجره مشبک بزرگ تو"

رنگی آن افتاده بود و هیچوقت درست نکرده بودن. من و خاله کوچکه از توی 

ای بود، مثل خودت. بلند کردیم. پدرت مرد خوش قیافهاین شیشه نگاه می

قد، یونیفورم ارتشی به تن داشت، و با یک حالت غرور وارد مهمانخانه شد. 

دونست که من دارم نگاش زاده، یک شاهزاده روسی. میمثل یک مرد اشراف 

کرد. انگار دنبال این بود که ببینه کنم چون هی اینور و انور رو نگاه میمی

تونست ما رو ببینه. ما آد. ولی اون نمیسر و صدای خنده و زمزمه از کجا می

های واکس مردیم. یونیفورم و کفشداشتیم از خنده می اتاقتو اون یکی 

های نو و براق. باالخره فکر کرد که ما کردیم. کفشاش رو تحسین میزده

باید یک جایی پشت پنجره مشبک باشیم. یک چرخی زد به طرف ما، مثل 
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تونست ما رو ببینه. به نظرم تصمیم گرفته بود حاال که اون اینکه کامالً می

م. من احساس تونه ما رو ببینه، بهتره که ما دل سیری از عزا در بیارینمی

زنم. کردم که از الی آن شیشه شکسته در سکوت دارم باهاش حرف می

 "های در سکوت. همون برای من کافی بود.همین. اون صحبت

ثل کرد. مفاطی این قصه را همیشه با لذت و شیرینی خاصی تکرار می

. ولی این تنها 1514 رده ساله در سالاین که او شده بود یک دختر چها

آمد که تمام نظر میه بود که او برای کسانش تعریف کرده بود. بای قصه

شد: داماد یک شاهزاده بود و فاطی فاطی در آن لحظه خالصه می زندگی

 پنهان پشت یک پنجره مشبک.

چیزی که فاطی هیچوقت با پسرانش در میان نگذاشته بود دلیل مادر 

نگفته بود که شاگرد و پدرش بود برای عجله در شوهر دادن او. هیچوقت 

خوبی بود، که آرزو داشت یک روزی دکتر شود. آن زمان زایمان زنان به 

های گیاهی همراه با ورد و دعا خواندن کمک قابله و یا زنانی که از مرهم

شد. ولی دکتر با تحصیالت غربی به ندرت پیدا کردند، انجام میاستفاده می

نگ پخش شد، خیلی از شد. وقتی شایعه کشف حجاب مثل آتش جمی

 خانواده ها وحشت کردند.

مادر بزرگ فاطی با  "دخترمونو بفرستیم توی خیابان بدون حجاب؟"

 "هیچ وجه. غیرممکنه.ه ب"ترس و لرز پرسیده بود. 

و بحث و پچ پچ های مادر، پدر، و مادر بزرگش را  ها جرفاطی ساعت

حجاب به مدرسه  دید که دخترش بدونبیاد داشت. پدرش هیچ اشکالی نمی
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برود، ولی مادر بزرگ شدیداً مخالف همچین عمل غیر اخالقی بود. این خالف 

بزرگ حتی تهدید کرده که تمام عرفی بود که او با آن بزرگ شده بود. مادر 

ر س ها فاطی را بدون حجاب به مدرسه بفرستند. آخررود اگر آنبه مشهد می

مادرش، به بزرگ خانواده، توهین  خواست بهنمی پدر فاطی موافقت کرد زیرا

کند. مدرسه نرفتن به معنی ازدواج زودرس برای خیلی از دختران بود. سال 

ها دخترانشان را که کشف حجاب قانون کشور شد خیلی از خانواده 1514

در خانه نگه داشتند. بسیاری از زنان در چهار دیواری خانه ماندند بجای آن 

د. برای مادر بزرگ فاطی، چادر و در اندرونی که بیرون از خانه ظاهر شون

 زندگی کردن مایه افتخار بود تا از دست دادن احترام جلوی خانواده و جامعه. 

فاطی مخالفتی نکرد. آرزوی دکتر شدن را بایگانی کرد و قبول کرد با 

مادرش فکر کردند از همۀ  دامادی که پدر و - شاهزاده روسی ازدواج کند

ر است. فاطی راجع به رویای دکتر شدنش با دخترهایش خواستگارها بهت

 کرد ولی هیچوقت به پسرانش چیزی نگفته بود.همیشه درد دل می

نسل ما مادر و پدرش را ":گفت مکرراً به سه پسر و دو دخترش می او

 "کشید.ال نمیؤزیر س

فاطی در چهارده سالگی عروس شد و آقای مرادی با دختری ازدواج 

 و مادرش برای او انتخاب کرده بودند.کرد که پدر 

تنها تقاضای او این بود که از مادرش خواسته بود یک دختر خوشگل با 

پوست روشن برای او پیدا کنند. مادرآقای مرادی هم در کمال میل عمل 

 کرده بود. فاطی پوست خیلی سفیدی داشت.
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از  دادناین سن شوهر  کرد که یک دختر را درنادر با خودش فکر می

های عقب مانده است. به دالیلی این واقعیت که پدرش هم در این سنت

تصمیم گیری نقشی نداشت به فکرش خطور نکرده بود. نادر فکر نکرد که 

ها را در مورد پدرش هم به پدر و مادرش مطعیانه گوش داده بود و منطق آن

 ال نبرده بود.زیر سؤ اشزندگی

دواج نخواهد کرد. نه! من هرگز نادر مصمم بود که به این صورت از

خواهران  ۀاش بود. این موضوع که همازدواج نخواهم کرد! این تصمیم نهایی

و برادرانش هم با خواستگاری ازدواج کرده بودند به فکرش خطور نکرد. او 

اش کوچکترین فرزند خانواده بود، پسر محبوب مادرش، و خودش برای زندگی

 ون هیچ قید و بند.گرفت. یک زندگی بدتصمیم می

   

احساس شور و تپش  ک اولین احساس دلبستگی را حس کرد؟کدام ی

پیمایی بعدی را نداشت؟ چشمان کدام  عشق را؟ کدام یک توان صبر تا کوه

ای بیشتر مکث کرد و دیگری را محسورکرد؟ آیا در قهوه خانه کوه یک لحظه

د پایش را در نهر یخی نگه دارد؟ توانآیا شرطی بود که کی بیشتر می بود؟

های برهنه پا در آب سرد نهر بود؟ آیا آن نگاه انگشت وسوسه انگیز ۀآیا صحن

 های الک زده مهتا، با رنگ قرمز چینی؟ یواشکی بود به ناخن

کردند، بر اساس شکل های هم نگاه مینادر و دوستانش به پا

د، و کردنهم می هایی سرانکردند، داستمی ان همدیگر را روانکاویانگشتانش

 جلوی خنده خود را بگیرند. توانستند نمی
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روزی که مهتا مدام در  ؟ماه بود آیا آن جمعه بیست و هفتم تیر

خورد؟ یک جفت کفش نو پوشیده بود. فروشنده قسم پیمایی سُر میراه

 پیمایی است. خورده بود که بهترین کفش برای کوه

یمایی که دائم سعی کرده بود سر نخورد پمهتا بعد از یک ساعت راه

ی های او هیچ چسبندگته کفش "این هم نتیجه اطمینان به فروشنده!" :گفت

ردم. گمن بر می" :نداشتند و باالخره بعد از چندین بار لغزش خطرناک گفت

  "ها بیام.های سخت را با این کفشتونم اون سرباالیییچ وجه نمیه من به

 حرکت در یک خط منظم ایستاد.همه گروه در حال 

 مینو پیشنهاد کرد.  ".گردیمنه، اگر تو باید برگردی ما همه بر می"

ا مهت ".شماها تازه شروع کردین. درست نیست. شماها بدون من برین"

 جواب داد.

 امیر اعتراض کرد. ".ذاریم تو تنها برگردی. خطرناکهما نمی"

 "گردم.رمیاشکال نداره. من با مهتا ب" :سیروس گفت

من با مهتا هستم. ما تو اولین قهوه " :تر از همه، گفتولی نادر، پر تجربه

 "بینیمتون.می خانه راه برگشت

توانستند راه را ادامه بدهند. گروه حاال همه خیالشان راحت شد که می

توانست سرعت بگیرد و نادر و مهتا مسیر سرازیری خود را به آهستگی می

 او را بگیرد. بعد رفتند که اگر مهتا لغزید نادرک هم راه میآغاز کردند. نزدی
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رفتند و اشکالی نداشت از اولین لغزش ناگهانی دست در دست هم راه می

 چون دلیل خوبی داشتند: کفشهای سُر مهتا. 

های بعد هیچ کسی نزدیکی و صمیمیت شادی آور آن جمعه و جمعه

های متفاوتی که بین ام از دوستی. در واقع هیچ کدنبردال ؤها را زیر سآن

ها های همگی آناعضای گروه در حال شکل گرفتن بود تعجب آور نبود. رابطه

 سرشار از تازگی و نوآوری بود. 

نادر همیشه کنار مهتا بود، چه در حال باال رفتن از کوهستان و چه در 

م به ها با ههای متفاوت. آنپیمایی بسط پیدا کرد به فعالیتها. کوهخانهقهوه

آشنا مثل  های ناهای باالی شهر با اسمشب شعر، گالری نقاشی، رستوران

ر حال ها درفتند. در افکار و احساساتشان آنکازبا، چاتانوگا، و کارتیه التن می

سفر به کشورهای غربی بودند بدون اینکه حتی قدمی فراتر از مرزهای شهر 

 تهران بیرون گذاشته باشند. 

ها را آرام و پهلوی هم نشستن در رستوران ها، آن قدم زدنکنار هم 

 یتر کرد. یک تماس اتفاقی دست، یک ضربه خفیف روآرام به هم نزدیک

همه مایه وجد و هیجان  پایی ساده هنگام عبور از خیابان، همه وشانه، یک هم

ان هایشان نیرو و هیجمترقبه دست استثنایی بود. حرارت بدنشان، تماس غیر

آورد. هر حرکت عادی همراه با لذتی ها بوجود مییر قابل تصوری در آنغ

ریزی برای مالقات برنامه بیش ازهیچ چیزی  ها بود. دیگرماورأ تجسم آن

 بعدی اهمیت نداشت.



21 

ا ای که نادر بعطش بیشتر همدیگر را دیدن باعث شد که مهتا به خانه

مهتا دیرتر از همه مهمانان کرد برود. فاطی متعجب بود که مادرش زندگی می

مد. آکرد، و یا بعضی اوقات به تنهایی به دیدن نادر میها را ترک میخانه آن

ره که باالخ متوجه بود که آهسته آهسته لوازم شخصی خود را آورده بود. وقتی

مهتا و نادر به طبقه دوم که خالی بود رفتند، او سکوت اختیار کرد. برای 

 گونه خطایی بود. ره مبرا از فاطی پسرش

تصمیم به زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی در واقع حرکتی بود باور 

ها کرد که شور و اشتیاق آنایران. نادر احساس می 1532نکردنی در سال 

معنی های بیبرای یک زندگی آزاد به حدی قوی بود که توان شکستن سنت

پیروزی زنجیرها را  بر داشته باشد. نادر سرانجام داشت با گذشته را در

های خالی از عشق، آغشته از گسست، و مُهر مراسم فرهنگی که ازدواجمی

های ارضاء نشده را پایدار نگه داشته بودند، از هآرزوهای مسکوت و خواست

 برد.بین می

   

زندگی پدر و مادرشان کامالً  باای را تجربه کردند که مهتا و نادر زندگی

 متفاوت بود.

زمانی که باید "نادر با خودش فکر کرد.  ".است 1532سال  امسال"

او مانند مرسو، ضد قهرمان آلبرت کامو، نبود که  "کَند، و آزادانه زندگی کرد.

هیچ قیدی و بندی به زندگی نداشت. نادر تصمیم گرفته بود که نه پوچی و 

، و ددار شده بونه سنت زندگی او را تعیین نخواهد کرد. زندگی برایش معنی

 او مصمم بود که از هر لحظه آن لذت ببرد.
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کافه نادری با مهتا و سیروس نشسته بودند و از کافه  درکه  یک روز

ت ما سن" :بردند، نادر اعتراف کردنی شکالتی خود لذت مییگالسه و شیر

خدا را شکر که ما " :در جستجوی چشمان مهتا ادامه داد "شکنیم، نوآوریم.

الجزیره بجنگیم، یا تو ویتنام، یا پاکستان. ما فقط  تونباید با ارتش فرانسه 

 "های خودمان بجنگیم.بایستی با سنت

 سیروس سرش را با موافقت تکان داد. مهتا کامالً هم عقیده بود. 

 

1531 

شان الی و مادرش، خانم والیت، بعد از اینکه همسرش فوت کرد، خانه

به پاتوقی برای دوستانشان تبدیل کرده بودند. دوستانشان هر موقع که  را

پدر الی خیلی دردناک  زود هنگامرفتند. فوت آمدند و میخواستند میمی

ای را شروع کنند. دو زن ها اجازه داد که زندگیِ دوبارهبود ولی به آن

مادر  تا یکهماهنگی زیبایی با هم بوجود آورده بودند، بیشتر مثل دو دوست 

 و دختر. 

الی و  آمد،خانم والیت اغلب اوقات خانه بود ولی هر وقت که نادر می

 گذاشت.نادر را تنها می

چی "نادر گفت.  ".هم جمع شدن هامون تنگ شده من دلم برای دور"

قهوه ترک  ؟های تو شهرمونگشتن ؟ن چی شدومهایایپیمکوه ؟شدیم

 "زدیم.یم، از داستایوفسکی حرف میخوندخوردن سر همین میز؟ سارتر می
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 الی به آرامی بلند شد که قهوه درست کند.

نادر زیر لب گفت، مثل اینکه با خودش  "من عاشقش بودم. واقعاً بودم."

خواستم. فکر خواست ازدواج کنم. بچه نمیولی دلم نمی"زد. داشت حرف می

خواهیم آزاد باشیم. وقتی شروع کردیم به زندگی با کردم هر دوتامون میمی

گنجیدم. ما زندگی نمیخودم تو پوست مادرم تو طبقه دوم، از خوشحالی 

نادر نگاهش را از میز بلند کرد،  "ی برای خودمان درست کرده بودیم.گقشن

 در جستجوی چشمان الی، شاید به امید تأیید او.

 "کرد؟ن ازدواج چی فکر میمادرت راجع به زندگی مشترک شما بدو"

 الی پرسید. 

اوه، هیچ اشکالی با این قضیه نداشت. مادرم منو خیلی دوست داره. "

 "من کوچکترین پسرش هستم.

آره، میدونم تو بچه ناز پرورده شی. ولی مادر تو یک زن مذهبیه. آیا "

 "فکر نکرد که کار شماها خالف شرعه؟

ون هر کاری من بکنم مقدسه. اون نه! تو مادرم رو نمی شناسی. برای ا"

 ".هیچوقت فکر نکرد که زندگی ما با همدیگر گناه بود، اگر منظورت اینه

ببین، مادر من زن خیلی "داد  با لبخندی به خودش، نادر ادامه

ونه دکردم. کسی چه میفکریه. خوشحال بود که من با مهتا زندگی میروشن

 "رد.کخواست همین کارو میشاید اونم دلش می
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خودتو گول نزن. مادرت زن معتقدیه. ممکنه همچین چیزی رو برای "

ده زمانه در حال عوض شدنه، ولی مادرت تو قبول کنه چون تشخیص می

 "کرد.هیچوقت همچین انتخابی رو برای خودش و یا برای خواهرات قبول نمی

 عطر قهوه ترک در آشپزخانه پیچید. 

 "لی مطبوعه.قهوه شماها بهترین قهوه است. خی"

خرم. ولی مامان من از اون مغازه ارمنی توی خیابان نادری می"

 "کنه.کنه، بخصوص هل. و یک دنیا فرق میهای خودشو اضافه میادویه

پس چرا با مهتا ازدواج کردی اگه همینطوری " :ال کردبدون مکث، الی سؤ

 "راضی بودی؟

ار کرد، غرق در افکنادر مکثی  "تقصیر مادرم نبود. منم نقشی نداشتم"

 خودش.

مهتا عوض شده بود. دیگه " :در حال مرور گذشته به آهستگی گفت

 آمد و زودخواست تو خانه ما زندگی کنه. برای یک ناهار سریع میدلش نمی

 "دونستم اشکالی هست.رفت. میرفت، و غمگین میمی

 الی پرسید. "چه اشکالی؟"

ما بود. ما حتی براش یک  سیروس باالخره بهم گفت. اون همیشه با"

تختخواب گذاشته بودیم. در حقیقت بیشتر با ما بود تا با پدر و مادر خودش. 

 "پسندید. مثل یک خانواده ولی کامالً آزاد.نحوه زندگی ما رو خیلی می
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و الی یادش بود که همه از شدت سرعتی که نادر و مهتا تمام 

 ر تعجب مانده بودند.گذاشتند دقراردادهای اجتماعی را زیر پا می

ها خیلی "مادرش؟ۀ کنن بدون ازدواج؟ تو خونبا هم زندگی می"

گفتند که همه ها بلند میکردند، در حالی که بعضییواشکی زمزمه می

 بشنوند. 

دادند. دار نمیاهمیتی به حرف فامیل، همسایه، و یا مغازه مهتا و نادر

تانشان با نگاهی از حیرت کوچک دوس دایرۀکردند اگر همه محکومشان می

ها را در واقع پنداشتند. تحسین دوستانشان آنها را به مثابه قهرمان میآن

یگران کردند، دها را پیشرو تلقی میتر کرده بود. ولی اگر دوستانشان آنشجاع

ها انگاشتند که به هر قیمتی باید از آنطلبان خطاکار می ها را مانند لذتآن

 دوری جست.

شان و آزادی بدون قید و بند بود. هیچ قانون و عاشق نحوه زندگینادر 

کرد. هیچ امضایی رد و بدل نشده بود ها را خدشه دار نمییا سنتی زندگی آن

 هم زنجیر کند.ه ها را بکه آن

 "خوب، سیروس بهت چی گفت؟" :ال کشیدؤالی دوباره نادر را زیر س

ش مهتا را زیر فشار همه چی رو بهم گفت: چه طوری مادر و پدر"

گذاشته بودند، یا ازدواج و یا قطع رابطه. بهش گفته بودند که من دارم از 

کنم، که اصالً قصد ازدواج ندارم. احساس کرده دخترشان سوء استفاده می

ام، که اعمال من باعث شده احترام بودند که من بهشون توهین کرده

 "ها پایمال بشه. اعمال من!خانوادگی آن
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 "ب، اشتباه فکر می کردن؟ تو اصالً قصد ازدواج با مهتا رو داشتی؟خو"

 الی پرسید. 

در حالیکه پیشانیش را با کف دست  "فکر می کنم نه."نادر ساکت بود. 

کرد که افکار خود را متمرکز کند، مالید و سعی میچپ خود به شدت می

واج کنم برای خوام ازددونست. این که من نمیولی مهتا می" :باالخره گفت

 "او تازگی نداشت.

تونی اونو محکوم کنی برای کاری که تو نمی" :الی با لحن تندی گفت

سر تصمیم گرفتی انجام بدی. تو موافقت کردی که ازدواج کنی.  خودت آخر

 "تونستی به راحتی بری دنبال راه خودت و آزاد باشی.می

اری نیستم. من بردولی من عاشقش بودم. من که آدمِ متقلب و کاله"

اش رو نداشتم. من فقط قصد بی آبرو کردن و بی احترامی به خانواده

خواستم آزادانه زندگی کنم. آیا این خواست زیادیه توی این مملکت؟ چرا می

با  نادر "ما نمی تونیم مثل آدمهای نرمال تو کشورهای دیگه زندگی کنیم؟

 عصبانیت گفت.

کنی تو پاریس زندگی می اشکال مسئله این جاست که تو فکر"

این جا ممکنه پاریس خاورمیانه باشه "الی با صدای آرامی گفت.  ".کنیمی

ولی ما هنوز تو ایران هستیم. یادت باشه مادرت و مادر او و جدّ او زیر چادر 

خوای در عرض یک نسل راه یک قرن رو طی و روبنده زندگی کردند. تو می

 "کنی؟
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مراسم خاصی ازدواج کردند. نه لباس سفیدِ عروس، نادر و مهتا بدون 

ای هنه کت شلوار مشکی دامادی. نه دسته گل رُز سفید کوچکی که دست

های زیبای صورتی الک زده به نمایش بگذارد. فقط زیبای مهتا را با ناخن

 - یک میهمانی کوچک دوستان. هیچکدام از بزرگان فامیل دعوت نداشتند

سال بخشوده نشد. ماه عسلی نرفتند. فقط چند هدیه گناهی که تا سالیان 

کوچک از طرف دوستان بسیار نزدیک. عکسی گرفته نشد که چنین روزی را 

 ها ضبط کند. مهتا یک حلقه طالی زرد و سفید برای نادر خرید. در خاطره

ها یک ظاهر رسمی هر چند شکننده در ذهنیت فامیل، ازدواج آن

ان اخالقیات و رسوم اجتماعی به آورد. نگهبان وجودداران بها، مغازههمسایه

اظهار نظرهای بعدی  ال های گزنده خود پایان دادند. ولی امواج اهانت آمیزسؤ

 آغاز شد.

این چرت و "ها گفتند. خیلی ".کردندها پیش میاین کارو باید مدت"

 ریها که با هم زندگی کنن بدون ازدواج یعنی چه؟ هیچ دختر خانواده داپرت

کنه. وقتی پسره ولش کنه بره دنبال یک دختر جوون همچین کاری نمی

 "ش.دگیرباکره، هیچ کسی نمی

 - بود پریشانی ذهنی برای نادر ۀآمیز آغاز یک دورفروکش امواج کنایه

ها به معنای پایان رویای او برای زندگی در نقش یک انسان آزاد ازدواج آن

اجتماعی. مرگ رویاهای او درک جدیدی از بود، رها از قید و بندهای 

 ها و قدرت بزرگان قوم را برایش به ارمغان آورد.مشروعیت سنت
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حاال دیگر مهتا یک همسر بود، زنی که تازه ازدواج کرده و ازدواج قوانین 

ای بسازند که دیوارهای بلند خود را داشت: دیگر زمان آن رسیده بود که خانه

 فظ کند، زنجیر شده از درون و بیرون. آن تقدس و حرمت آن را ح

   

باز کرد: صدای زنگ در به شدت به گوش رسید. الی با هراس در را 

 "؟چی شده؟ اتفاقی افتاده"

 مقدمه گفت.نادر بی ".من امروز رفتم بیمارستان"

الی به سرعت رفت کنار که نادر وارد شود. مرد خوش اندامی که همیشه 

کردند، دیگر مانند خودش نبود. همه تحسین می شیک و مرتب بود، کسی که

کرد. در عرض چند ماه الی عصبانیت شدید را در صدای لرزان نادر حس می

گذشته که همه دوستانشان فهمیده بودند مهتا حامله شده است سکوت کرده 

بودند. الی نصحیت کرده بود که منطقی فکر کند، درست عمل کند که بعداً 

پیش الی با قاطعیت به نادر گفته بود که دارد ۀ هفت افسوس نخورد. همین

اش برگردد، پیش مهتا، کند، که باید به خانوادهخودخواهانه عمل می

چه دنیا بیاید. حاال که به بخصوص در موقعیتی که هر لحظه ممکن بود بچه ب

 دنیا آمده بود، نادر وحشت زده و هراسان پیش الی دویده بود.ه ب

الی دقیقاً  "کردم. بچه رو دیدی؟درست میمن داشتم چای "

دانست چه کار باید کند. فکر کرد قبل از درست کردن چای لباس نمی

تری بپوشد. احساس راحتی در اش را عوض کند و یک پیراهن مناسبخانه

کرد. نادر نشست پشت میز آشپزخانه، روی همان صندلی لباس خانه نمی
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آمد که اصالً را مرور کرده بود. بنظر نمی های متمادی افکارشلقی که در ماه

. الی آب جوش ریخت توی قوری چای و ه باشدتوجهی به لباس الی داشت

 گذاشت دم بکشد. 

های ها نرفتم. وای، الی، حرفبچه اتاقمن بچه رو ندیدم. حتی به "

خواستم مهتا بدونه با من دونم چم شده بود. فقط میخیلی بدی زدم. نمی

حداقل یک بار هم که شده بفهمه زندگی منو خراب کرده،  چکار کرده.

نادر صورت خود را با  "گفتم.رویاهای منو از بین برده. باید بهش می

 های بزرگ و خوش ترکیب خود پوشاند.دست

 نادر متفکرانه اعتراف کرد. ".الی، مادرش هم اونجا بود"

   

تبدیل شده بود به اش گریخته بود، مثل یک فراری، نادر از خانه

پایان ای در زادگاهش. ناتوان از تمرکز ذهن، روزها را غرق در مکالمه بیغریبه

گذرانید. مادرش را منع کرده بود که مهتا را ببیند، ولی فاطی با خودش می

اش در بیمارستان رفته بود و قول داده بود که نوه پنهانی به دیدار مهتا و

گشت. همه در انتظار بودند ولی روزها تبدیل به باالخره نادر باز خواهد 

 ای پی در پی.هها به ماهها شدند، و هفتههفته

آورد. خواهر کوچک فاطی اسم مهتا و دخترش هلن را جلوی نادر نمی

آورد، ولی هر مدت نادر، آذرکه از همه به نادر نزدیکتر بود، اسم مهتا را نمی

 هاش عینخدا، چقدر بانمکه! گونه یوا" شنید:ها را مییکبار نادر پچ پچ آن
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های مادر بزرگ چقدر قشنگ بودن؟ اون مال مادر بزرگه. یادت هست گونه

 گفت.مهری خواهر بزرگ نادر می ".زن حتی تو پیری هم خوشگل بود

ه، تراش از همه کوتاههای پاشو ببینی. انگشت وسطیباید انگشت"

 شهبنگشتو به ارث برد. وقتی بزرگ درست مثل بابا جون. یکی باالخره اون ا

 ".بیننتونه تابستان صندل بپوشه. همه انگشت کوتاهشو مینمی

دونه. شاید تا اون موقع بتونن با یک عمل جراحی کوچک کسی چه می"

انگشتشو بلند کنن. اگر دماغش به مادر مهتا بره اون وقت جراحی بینی هم 

 آذر با طنز گفت. ".احتیاج داره

کردند، ولی ها راجع به کی صحبت میوقت نپرسید که آن نادر هیچ

 دانست حتی قبلهای پایش میهای دخترش، بینی او و انگشتراجع به گونه

 از اینکه او را دیده باشد.

توانست راحت درد دل کند. از تمام دوستانش، فقط با الی بود که می

هم جمع  ندارند. دورکردند که از هیچی خبر دوستان مزدوج او وانمود می

 های سکوت آزارها کم شده بود، خشک و سرد آغشته از لحظهشدن آن

 برد.بین می دهنده. اعمال نادر داشت گروه را از درون از

کرد که حرف کرد، تشویقش میداد، از او سؤال میالی به نادر گوش می

د کرخطاب میبزند، و درونش چیزی را نگاه ندارد. نادر الی را روانشناس خود 

 .فکرش پایان دهد های یکطرفه درو شدیداً به او احتیاج داشت که به مکالمه

   



51 

 ،اش با مهتابه دفعات ناگهان نادر متوجه شده بود که در خیابان خانه

بار متوجه شده بود که  کرد. بیش از یکداشت به آهستگی رانندگی می

ه سر ب رفت و آخرشان راه میماشین را در خیابان بغلی پارک کرده، در محله

که به پنجره آشپزخانه که مشرف به خیابان  زد. زمانیشان قدم میطرف خانه

نگاهی یا شنیدن  ۀشدند، تشنها عصرها جمع میرسید، جایی که زنبود می

 نوایی از الی پنجره آنجا بود. هر چیزی. 

روزمره جدید اش عادت زیر نظر نگه داشتن خیابان و وارسی کردن خانه

سن و سال او بودند  او شده بود. با مغازه داران و با صاحب خشکشویی که هم

گفتند و آرزوی یک کرد. همه تولد دخترش را به او تبریک میصحبت می

هری، نادر ظ از خانواده بزرگتر برایش داشتند بخصوص یک پسر. یکشنبه بعد

اش ایستاده بدون خانه ناگهان متوجه شد که در راهروی نیمه تاریک و خنک

هایش او را به آنجا کشانده بودند. آیا اینکه اصالً بیاد بیاورد که چگونه قدم

خودش در را باز کرده بود، یا در باز مانده بود؟ بیاد نداشت که کلید را برای 

دست گرفته باشد. حیران زده درون هال، هیچ فکری راجع  بازکردن در، در

توانست برگردد و مثل یک دزد خانه خود را ترک یبه قدم بعدیش نداشت. نم

شنید. با یک نگاه نشیمن می اتاقکند. صدای مهتا و خواهرش الهه را در 

سریع به بالکن دید که خدمتکارِ پوران مشغول آویزان کردن لباس روی بند 

 "آیا همه برای قهوه ترک آمادن؟" :بود. صدایی از آشپزخانه به گوش رسید

ظهر را درست  از ترین دوست مهتا بود که همیشه قهوه بعدیکآرمینه، نزد

 کرد.می
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صدا در های بیحضور شخص دیگری در خانه، یک سایه متحرک و قدم

هال پوران را مشکوک کرد. فقط او و مهتا کلید خانه را داشتند. بقیه زنگ 

ل را به زدند. نگران، پوران درِ آشپزخانه را آهسته باز کرد و چراغ هادر را می

سرعت روشن کرد. هال تاریک ناگهان تبدیل شد به یک راهروی پر نور. امواج 

 ،داش خریده بونور چلچراغ کریستال قیمتی که پوران برای تولد اولین نوه

گرفت. پوران همیشه از آن هال تاریک منزجر  بر هال تاریک و گرفته را در

 بود.

بود. بارها به اولین کلمات ای را کرده نین لحظهپوران بارها تجسم چ

شد فکر خود راجع به عکس العمل آرام خود زمانی که باالخره نادر ظاهر می

کرد، و کرده بود. ولی با گذشت زمان تقریباً دیگر فکر بازگشت نادر را نمی

بیشتر راجع به آینده مهتا، بزرگ کردن فرزندی به تنهایی در کشوری که 

ثیر مبرمی روی رفتار جامعه با بچه اده تأتی فقط حضور یک مرد در خانوح

 ۀشدن با تصویر صورت نادر در آین کرد. آخرین فکر او روبرودارد، فکر می

داخل هال بود. پشتش به پوران، مات و مبهوت خیره به آینه، حیران از ریزش 

 سیل آسای امواج نور. مانند این بود که دو نادر ظاهر شده بودند.

آمده بود پوران حتی یک شب هم در خانه خودش  دنیاه از وقتی هلن ب

دانست پوران آنجا خواهد بود از دیدن او وجود اینکه نادر می نخوابیده بود. با

 جا خورد. برای یک لحظه فکر فرار به ذهنش خطور کرد. 

 اولین کلماتی بودند که زیر لب ادا کرد.  ".زدمباید زنگ می"
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 پوران سریع ".ی. ما مهمانیم، نه تواینجا خونه خودته. مهمان که نیست"

زده  ای که سرکرد که مزاحم است، غریبهجواب داد. ولی نادر احساس می

دانست که خواهران ها را بهم ریخته. او میظهر آرام آن از مزاحم شده و بعد

های سنگین خرید پاییده ها را با پاکتو دوستان مهتا همگی کمک بودند. آن

ها را از پنجره آشپزخانه شنیده بود، درست مثل اینکه بود، صدای صحبت آن

جایش  حرکت و مات دراین اطالعات بی ۀکردند، ولی با همآنجا زندگی می

 ایستاده بود.

پوران بعد از یک لحظه سکوت  "دهنشیمنه، داره شیر می اتاقمهتا تو "

ت بر توانسها تمرین این تنها چیزی بود که با صدای مالیم گفت. علیرغم ماه

زبان بیاورد، در حالی که سعی کرد جلوی سیل تهاجم افکار دردناک خود را 

بگیرد. در بیمارستان پوران حس کرده بود که نادر به شخص او حمله کرده 

 مانند. اوهایی که تا ابد میاست. به او شدیداً توهین شده بود، از آن توهین

حقارت کرده بود. دروغ  شناخت احساسجلوی پرستارها و کسانی که نمی

وایِ ه رفتند و از حال وبافتن برابر دوستان و فامیل که برای دید و بازدید می

 اش کرده بود. سرافکندهشدند عمیقاً نادر جویا می

. اشموند کنار زن و بچهجا میسفر رفته؟! همچین موقعی؟! باید همین"

 دها هم با بردند، بعضیکمردم با تعجب ابراز می "حاال چه وقت سفر کردنه؟

 جنسی.

وقت آنقدر احساس بی آبرویی جلوی دوست و آشنا و  پوران هیچ

 همسایه نکرده بود. 
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وقتی مهتا ناگهان متوجه سکوت  .مهتا و الهه مشغول صحبت بودند

 با تعقیب مسیر چشمان الهه به طرف در، نادر را دید. ،مطلق الهه شد

 نشیمن ایستاده اتاق. نادر دم در رسیده بود سر ها انتظار باالخره بهماه

داشت و نه به عقب. درست حرکت، بی کالم، نه قدمی به جلو بر میبود، بی

 مانند یک غریبه.

 "تو از کجا آمدی؟" .متعجب، الهه ایستاد

ای بود که همه زنان خودشان را به نحوی برای آن آماده کرده این لحظه

در پیداش شد چه عکس العملی باید نشان بودند، جویای آنکه وقتی که نا

 بدهند.

برای مهار کردن تپش قلبش و آرام کردن عصبانیت درونش، پوران چند 

ها پیش با خودش تصمیم گرفته بود که اگر دقیقه در آشپزخانه ماند. مدت

 ۀکه علیرغم هم استزمانی نادر پیدایش شد بهترین عکس العمل این 

احساساتش با احترام با او برخورد کند. درست مانند اینکه آن صحنه 

که چگونه سعی کرده بود که  ،بیمارستان را با چشمان خودش ندیده بود

نادر محافظت کند.  ۀدخترش را علیه سیل کلمات خشن و رفتار بی ادبان

درست مانند اینکه شوهر و فرزندان دیگرش را برای چندین ماه رها نکرده 

 ود که از مهتا و نوزادش نگهداری کند. ب

پوران بارها به خودش  ".است به گذشته سپرد بعضی چیزها را بهتر"

 گفته بود.
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 مهتا سعی آرام گذشته را یک مرتبه هیاهو در بر گرفت، و دوستان ۀخان

دبانه ولی به سرعت نادر و مهتا را تنها بگذارند و تمام وسائل الزم کردند مؤ

های متفاوت پخش اتاقشان را که به تدریج در عرض شش ماه در زندگی

شده بود جمع کنند. اما قبل از اینکه همگی با هم خانه را ترک کنند، پوران 

آرام به طرف مهتا که هنوز روی مبل نشسته بود رفت، بچه را از او گرفت و 

 متفکر رفت به طرف نادر.

ی. او دوست و همراه این دختر توست. باید به وجودش افتخار کن"

با صدای لرزان، در حالی که اشک چشمانش را پر  "ات خواهد بود.زندگی

گرده به خودت. هر چقدر بهش عشق بدی، برمی" :کرده بود ادامه داد

دخترها، اگر دوستشون هم نداشته باشی، اونا تو رو برای همیشه دوست دارن، 

بش باش. حیفش . مواظقدر این هدیه زندگی را بدونحتی تو تخت مرگت. 

 "معنی.های بیلآنکن بخاطر یک سری ایده

پوران به زور بچه را بغل نادر داد و به سرعت برگشت که خانه را ترک 

کند، نگران اینکه احساساتش فوران کنند. نگران از بیان کالمی که بعدها 

 در بغل گرفت.تاسف بشود. نادر بچه را ناشیانه  ۀمای

 باپوران یواشکی نگاهی به نادر انداخت و احساس سکوت آمیخته 

 ،"خودیرویاهای بی"ای از خجالت و تاسف. پشیمانی در او کرد، شاید جرقه

 پوران در حال ترک خانه به خودش گفت.
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همه رفتند و سکوتی کامل خانه را فرا گرفت. نادر برگشته بود ولی پرده 

تا کشیده بود برنداشته بود. او برگشته بود سکوتی را که بین خودش و مه

 ولی احساس نارضایتی عمیقش همچنان او را بیگانه نگه داشته بود.

خودش  ۀبچه گذراند، اولین شبی که تنها در خان اتاقمهتا شب را در 

جای  تابدون کمک دوستانش و مادرش که دور او جمع شده بودند بود، 

مهتا، بدون پوران که یک شیشه شیر گرم  همسر غایب و لجباز او را پر کنند.

برای نوزادش بیاورد و او را به تخت خود ببرد، احساس تنهایی عجیبی 

 کرد. می

نادر حاال یک همسر بود، مرد خانه، ولی او در مقابل مهتا و نوزاد شیر 

کردند احساس شکست خوارش، در مقابل ارتش زنان که از او نگهداری می

یله ای بود که به وسخواست مهتا آغشته به نیروی زورگویانهکرد. برای نادر می

 شد.ها مستحکم میقدرت سنت

به فکر نادر خطور نکرد که هیچ کسی احتیاج زنی را که بعد از پنج 

. هیچوقت فکر بردل نمیاؤخواهد فرزندی داشته باشد زیر سسال ازدواج می

ش وظیفه او بود. نکرده بود که فراهم کردن زندگی برای مهتا و فرزند

 ها را دوباره محک بزند. هیچوقت به فکرش خطور نکرد که رویای فرار از سنت

رفت مسلح به قدرت فرهنگ، خانواده، و آداب و برای نادر، مهتا رژه می

رسوم. مادر شدن مهتا قدرت نهفته او را آشکار ساخت و شکست مطلق نادر 

 را. پدر شدن پایان رویاهای او بود.
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1511 

ی مهتا با مهربان ".کنهعزیزم، بابات بهت برای مسئله حساب کمک می"

 ظهر منتظر پدرش بوده است.  از به هلن گفت، آگاه از این که هلن تمام بعد

امشب "هلن با اوقات تلخی جواب داد.  ".ولی هنوز برنگشته، مامان"

 "اینکه بره؟ دوره بریج داره. بهش گفتی قبل از

ت پیش هم بهش تلفن زدم. قول داده تا ساعت آره، گفتم. نیم ساع"

ه کرد در حالیکدعایی  مهتا زیر لب ".هشت برگرده. دیگه باید پیداش بشه

 دوباره قولی از طرف نادر داده بود.

توانست مسائل خودش را به تنهایی حل کند، ولی هلن به راحتی می

ود که ی بخیلی دوست داشت که با نادر کار کند. مسائل حساب تنها فعالیت

 دادند. آنها با هم انجام می

شد وقتی با هلن کار غریبه تبدیل به یک معلم مهربان می پدر سرد و

شدند، بیشتر هلن و پدرش مجذوب تر میکرد. هرچه تکالیف هلن سختمی

داد. خیلی بهتر شدند. نادر هر چیزی را به روشنی توضیح میا میهحل آن

هایی بودند که پدر و دختر کنار هم سر میز زمانها تنها از معلم هلن. آن

های هلن مرتب شده دست چپ میز و نشستند، کتابناهار خوری می

 های تمیز در مرکز میز.کناش و پاکمدادهای تیز شده

کردند. هلن خیلی با هم بودند، و بدون مکث با هم کار میتیم خوبی 

او را که با عرق روز  دوست داشت که کنار پدرش بنشیند و بوی ادوکلن

های بلند و کشیده نادر بود که به آمیخته بود تنفس کند. او عاشق انگشت
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های پدرش همیشه تمیز کردند. ناخنآهستگی روی صفحه کاغذ حرکت می

هایش بود. نادر با بودند بر عکس معلم شیمی، که همیشه خاک زیر ناخن

سرعت روی کاغذ حرکت  هایش بهکرد که چگونه دستدقت به هلن نگاه می

کرد. از سرعت او در یادگیری متحیر کردند و مسئله مشکل را حل میمی

وقت به اندازه هلن  کرد که او هیچبود، از قدرت تمرکزش، و با خود فکر می

اد گفت یدر سن او سریع نبوده است. هر چیزی را که نادر برای اولین بار می

هلن خیلی تیزهوش در ریاضیات بود،  گرفت. احتیاجی برای تکرار نبود.می

 ها خیلی آسان بودند.برای او فرمول

های کار درسی بهترین زمانی بودند که هلن و نادر با هم ساعت

ه ای را کها. هر مسئلهولی دور از نگاه آنبود گوش  گذراندند، و مهتا سراپامی

ظهور  خندید، مغرور از خودش، خوشحال ازکرد هلن زیر لب میتمام می

پلکید و ها میلبخند به صورت پدرش. ساکت و نامرئی، مهتا دور و بر آن

ها را با هم اندکی آورد که بودن آنهای خوشمزه برایشان میشیرینی

د روی ها سرخوشد، درست مثل اینکه شیرینیتر کند و آناً ناپدید میطوالنی

 میز ظاهر شده بودند.

ها با هم کرد و آناحساس آرامش میبعد از هر جلسه کار درسی، نادر 

های خندیدند، مثل داستانهای معمولی مینشستند و راجع به موضوعمی

های عجیب و غریبش، داستان بدجنسی آقای امین و خانم هلن راجع به معلم

 بهار. ولی او آقای مانی معلم جغرافی را خیلی دوست داشت. 

رو نشان داد. انقده بانمکه. آقای مانی یک بچه داره. به ما عکس بچه "

های آقای چشم" :ای مکث گفتبعد از لحظه ".دختر عزیزم"به همه میگه 



58 

اش هست. ولی همیشه مانی سبزه. یعنی خیلی سبزه. یک چال هم روی چونه

 "کنه.صورتش را اصالح نمی

توانستند حدس بزنند که آیا آقای مانی شب قبل و یا صبح دخترها می

 شدخندید، باورش نمیصالح کرده است. نادر از ته قلب میقبل از مدرسه ا

 که دخترها به سن هلن به این جزییات آنقدر توجه کنند. 

 "پس بهتره وقتی دوستات میان اینجا من اصالح کنم."

کنن تو از همه بهتری. حتی مامان دوستای من فکر می ۀهم... بابا"

 "دوستم، خانم سیف، همینو گفته.

 "آقای مانی؟بهتر از "

 "حتی بهتر از آقای مانی."

اش از نادر با خودش فکر کرد پس معلومه موهای فلفل نمکی زودرس

 جذابیت او برای دوستان هلن کم نکرده است.

نادر از هلن پرسید،  "د،ااگر اینقدر از معلم جغرافی تون خوشت می"

 "حاضری زنش بشی؟"

ورچید و شروع کرد به  ش راهاهلن لب "جون! اون ازدواج کردهبابا "

یک کم چاق و خانم مانی "های خود وسط میز. مرتب کردن مداد و پاکن

 شون همیشهبچه ه و چهارشنبه با ماشین میاد مدرسه.چله است، و هر دوشنب

ده به آقای مانی، و او رانندگی ها نشسته، بعد جاشو میروی صندلی بچه

 "کنه.می
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ای هزن نداشت چی؟ یک کسی با چشمنه من منظورم این نبود. اگه او "

 "سبز و یک چال قشنگ؟

 هلن برای یک لحظه طوالنی مکث کرد، بیشتر از آن چه که نادر انتظار 

کرد آخر سر جوابی داد که ال را در فکرش زیر و رو میداشت. در حالیکه سؤ

 برای نادر بسیار آشنا بود.

 "خوام ازدواج کنم. هیچوقت!نه. من نمی" 

اختیار مهتا را جستند، ولی او فقط سایه چشمان نادر بیمتعجب،  

 متحرک مهتا را در آینه هال حس کرد.

   

وقتی هلن از دانشگاه فارغ التحصیل شد، مهتا یک مهمانی بزرگ برای  

او گرفت. همه فارغ التحصیالن دعوت شده بودند که آغاز زندگی بزرگساالنه 

رباره د یو اتمام چهار سال دشوار و کمرشکن دانشگاه را جشن بگیرند. اطالعات

کرد، می رفت خارج و به چه کشوری، کی داشت ازدواجشغل، کی داشت می

 شد. رد و بدل می

 هاها را در گلدان بگذارد، به میهمانکرد کمک کند گلنادر سعی می 

ها را به یک کرد، و خانمهدایت می اتاقبه یک  گفت، مردها راخیر مقدم می

جدا که قبل از شروع مهمانی لباس عوض کنند زیرا همه با مانتوهای  اتاق

شید کشور بود آمده بودند. مدتی طول میاسالمی بلند و روسری که قانون ک

 های زیبایهایی که پوست لطیف و برجستگیها مانند مُدل با لباستا آن

دوباره ظاهر شوند. موهای بلند و آرایش  اتاقدادند از آن بدنشان را نشان می
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انتوی با مسرا پا پوشیده داد. بدن شان آبشارگونه صورتشان را زینت میشده

ای بود از زمانی دور. فقط چند نفری هنوز روسری مثل خاطرهها مشکی آن

 خود را نگه داشته بودند. 

ها تمام گلدان": های رسیده، نادر غر زدگل هگیج شده با آنهمه دست 

 ". با دسته گل بعدی چه کار بکنم؟شدند

خیالی گفت. خودش مشغول چیدن مهتا با بی ".قاطی شون کن" 

بزرگ بود. پوران در عرض دو روز گذشته فقط  های برگ مو در دیسدلمه

ها راجع به لیست آشپزی کرده بود، غذاهایی را که هلن انتخاب کرده بود. آن

غذاهای روی میز انتخاب هلن  ۀها صحبت کرده بودند. همغذا روزها و شب

 بودند.

پوران در گوشی به مهتا  ".عزیز جان، این تقریباً مثل یک عروسیه" 

 ری ردداندازه کافی نزدیک ایستاده بود. مادر و دختر نگاه معنیگفت که به ا

 بدل کردند. و

خانواده برای یک مهمانی بزرگ آماده بود ولی نه برای سیلی از آدم که 

د. هر کسی یک یا دو دوست آورده بود: یکی دنآممی ندهمینجوری داشت

اشت منفجر ها دسال پایینی، یک خواهر یا برادرش. خانه از تعداد مهمان

شد. یک گوشه هال پر شده بود از هدایای مهمانان. هلن و می

ها مرکز توجه همه بودند، هایش مهمانان افتخاری بودند. آنکالسیهم

های متمادی های ساعتبوسیدند، داستانکردند، میهمدیگر را بغل می
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صدای کردند. مطالعه برای این امتحان و یا آن پروژه را برای هم تعریف می

 ها تمام خانه را در بر گرفته بود. خنده شعف انگیز آن

ها های عقبی جمع بودند و با جواناتاقها در آشپزخانه و صاحب خانه 

ای وارد گاهی گروهی برای چند دقیقه از کردند ولی هرمعاشرت نمی

شد که ابراز ادب به پوران و مهتا بکنند. نادر متوجه شد که کنار آشپزخانه می

 های پرگوش به صحبت در ایستاده است، حواسش پی میهمانان، سراپا

 دید که هلن مرکز توجه همگی بود. ها. او آشکارا میهیجان مهمان

نادر اسم هلن را در هر داستانی نه فقط یک بار بلکه چندین بار  

کرد و با هیچ گروهی بیشتر شنید. هلن از این گروه به آن گروه پرواز میمی

توانست بماند. از نگاه کردن به هلن احساس غرور به نادر نمی د دقیقهاز چن

کنند. با داد، آگاه از این که چقدر دوستانش او را تحسین میدست می

نشیمن، نادر هم شروع کرد به چرخش در میان  اتاقتر شدن به نزدیک

را  او دبانهمؤها برود، خواستند که نادر پیش آنها. دوستان هلن میگروه

یر ثهای دانشگاهی و تأکردند، نظرش را راجع به دنیای کار، تجربهخطاب می

 شدند. همگی مسحور او بودند.تحریم اقتصادی غرب روی کشور جویا می

   

چه مهمونی محشری بود. مرسی بابا، مرسی مامان، مرسی پوران "

د، بودنهای خانه دور میز آشپزخانه نشسته هلن با شعف گفت. خانم ".جونم

هایش تر از اینکه شروع به تمیزکاری کنند. وقت غیبت بود. پوران کفشخسته

اش را خُنک کنند. های آشپزخانه پاهای خسته و کوفتهرا درآورد که کاشی
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اش را به تن لباس شیک مهمانی مهتا لباس خانه پوشیده بود. هلن هنوز

 ود.دازه مانع لباس عوض کردن او بداشت، هیجان بیش از ان

ها ی که سالاتاقدوم عقب نشینی کرده بود،  ۀمطالعه طبق اتاقنادر به 

پیش یک تختخواب یکنفره به آن اضافه شده بود، متعجب از این که چگونه 

کشید، تمام بدنش بقیه هنوز انرژی صحبت کردن دارند. کمرش تیر می

رحمانه کند و بیکرد گردبادی در مغزش حرکت میخسته، احساس می

کند. به خاطر تمرکز کردن، و به امید افکارش را به گوشه و کنار پرتاب می

هایش را باز کرد و مجموعه رباعیات اش، قفسه کتابآرام کردن افکار آشفته

خواند چون دانست که هلن چه کتابی را دارد میخیام را برداشت. همیشه می

لعه مطا اتاقشت. گذاداشت یک کاغذ رنگی جایش میهر کتابی را که بر می

کرد که مهتا را که پنج بار از درآنجا هلن وانمود می نادر پناهگاه هلن بود.

کرد چون سر هم مهتا ول می شنود و آخرزند، نمیپایین او را صدا می

 خواست پانزده پله را در جستجوی او باال بیاید.نمی

ره کتاب در دست روی صندلی بزرگ و راحتش تکیه داد و دوباره خی

ها شروع کرده بود دوباره کتاب خریدن به هایش. تازگیشد به قفسه کتاب

امید اینکه عصرهای خود را با خواندن کتاب بگذراند بجای تلف کردن وقتش 

 های تکراری. با خواندن روزنامه

منطقش به او  "ها رو بخوانم؟تونم همه این کتابآیا هیچوقت می"

هلن " :گفتز این جواب، به خودش میناراضی ا "نه! هیچوقت."گفت می

خود  خواهد خواند، من حتی احتیاجی ندارم بهش بگم چی بخواند، او سر

 "خواند.می
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 سف قلبشاحساس تأ لبخند کوچک ولی تلخی صورت نادر را پوشاند.

دهد که با او باشد دانست که هلن ترجیح میستود. میرا فشرد. او هلن را می

د، کرنادر در مورد هر تصمیم کلی در زندگی مشورت میتا با مادرش. هلن با 

ولی با این همه نادر پدری بیگانه باقی مانده بود. نادر پدری بود ناتوان از 

 بخشیدن، ناتوان از فراموش کردن گذشته.

توانست به فرزند خود ابراز مهر بدون احساس غضب و آزردگی نادر نمی

ین او و رویاهایش. سمبل مرگ بود ب هو محبت کند. آمدن هلن سدّی شد

که او هیچوقت اجازه پیدا نکرد  ای آرزوهای او و آغاز عزاداری برای زندگی

 بود که انتخاب کند.

   

اش بیرون کشید. صدای بلند و محکمی او را از دنیای مالیخولیایی

کتابش افتاده بود روی زمین. کتاب را برداشت و سعی کرد چشمانش را بر 

فکار و احساسات آشفته که با هم در تصادم بودند، توضیح ا ۀعلیه حمل

 کردند، ببندد. رویا بود یا کابوس؟طلبیدند، و محکوم میمی

حرکت هایی آهسته در راهرو با چند ضربه آرام به در را شنید. بیقدم

اش نگه داشت. برای دفاع از تر در سینهاش ماند و کتاب را محکمدر صندلی

 کرد. خود را روانکاوی می خود؟ نادر همیشه

ها از در دور شدند. چند لحظه قدمدو تا ضربه مالیم دیگر به در و بعد از 

اش مطالعه اتاقدانست که او آمده به های مهتا آشنا بود، مینادر با صدای قدم
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 شد. خدمتکاربود مهتا هیچوقت وارد نمی اتاقسری به او بزند. وقتی نادر در 

 شد.کرد و مهتا هرگز مزاحم نادر در پناهگاهش نمیرا تمیز می اتاق

   

میهمانی اول برای هلن بود و دوستانش، میهمانی دوم برای خانواده و 

ر. صدای کمت و دوستان خانوادگی. میهمانی بزرگی بود منتها با هیجان و سر

های چای را مرتب پر گفتند، استکانمقدم می مهتا و مادرش مهمانان را خیر

های های پر از میوه و شیرینیکردند و بشقابردند، شیرینی تعارف میکمی

 گذاشتند.بی بی را جلوی مهمانان می

 خانوادگی ۀای با الی، دور از بقیه، نادر به این صحنایستاده در گوشه

نگریست. انگار که در حال نگاه کردن یک فیلم خارجی بدون زیر نویس می

 بود. 

نگاه کنجکاوانه الی متعجبش  "کنم،افتخار میالی، من خیلی به هلن "

کنم، باهوش گم. اینطوری نگاهم نکن. من او را تحسین میجدی می"کرد. 

هش هنوز تازه لیسانس نگرفته و ب .ههست، پشتکار داره، محبوبه بین دوستانش

 "گیره.کار دادن. هیچ چیزی جلوش رو نمی

 الی پرسید. "؟...و"

ب و ناامیدی زیر ل سنادر باالخره با یأ "مدوننمی". سنگین یک سکوت

 گفت. 

 "کنم من پدرش نیستم.احساس می"
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خوای کنی پدرش نیستی؟ یک تست ژنتیکی میمنظورت چیه فکر می"

نگاهش کن. هلن قبل از اینکه "الی گفت.  "که ثابت کنه که تو پدرشی؟

را  های باباتاش. انگشتدختر مادرش باشه دختر توست. ابروهای کمانی

ی. کنهای کوتاه و همه چیزهایی که تو توش تحسین میگرفته. آن انگشت

ها هوشش، محبوبیت بین دوستانش، ژن ریاضیاتش، مصمم بودنش. همه این

گی احساس از تو میان. هلن کپی خودته، با تمام رنگاش. آنوقت تو می

 "خوای؟کنی که پدرش نیستی؟ دیگه چه مدرکی میمی

داد، و مواردی الی حساس بودن خود را نشان میمواردی بودند که 

کرد رحمانه مقابل نادر و واقعیتی که او مصمانه رد میبودند که او بی

هر زندگی خود او مظ - رفتاز افکار تازه میپیشوایستاد. زمانی بود که الی می

یک دیدگاه جدیدی بود. هرگز نخواسته بود که ازدواج کند، خواستگارهای 

آمد، از نظر مالی مستقل بود. مرفهی می ۀرد کرده بود. از خانواد متعددی را

داد. با وجود این مواقعی بودند که او صادقانه کالس خصوصی فرانسه درس می

 و نادر نکات مشترک بسیاری بود. او بردهال ر سؤزندگی و تصمیمات خود را زی

فقط شاید در بودند، محو تخیالت در زندگی که  پرورهر دو رویا  -داشتند 

د، و کردنکشور دیگری امکان داشت، با مردمانی که زبان دیگری صحبت می

فرهنگ دیگری را به ارث برده بودند. در نقش یک زن، الی بهای گزافی بابت 

رویاپردازی خود متحمل شده بود. تجربه نشان داده بود که مجرد بودن 

 اش، الی شروعگیهای زندتصمیم آسانی برای زندگی نیست. در نیمه سال

شد اگر او هم فرزندان خود را داشت، صاحب کرده بود به فکر اینکه چه می

شد اگر شوهری داشت که به کارهای خانواده بود، دختری مانند هلن. چه می
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رفت، که وقتی او رسید، که همراه او به مطب دکتر میروزمره زندگی می

ها دستش پرید شبواب میهراسیده، وحشت زده از تنهایی پیر شدن، از خ

 گرفت.را می

کنیم که آره، ما حس می": اضطراب الی را نادر حس کرد و گفت

خیال. ببین، نگاه کن به  یا و خواب وهای ما تبدیل شدند به روباختیم. آرمان

های رویا پرور تو زندگی مهتا. یک زن قوی و واقع بین. او می دونست که آدم

 "عقب می افتند.

 "ببین هنوز خوشگله."دنبال کرد.  اتاقنادر مهتا را با چشمانش در 

بود در مقابل نادر برای ساختن  آمد که موفقیت مهتا سدّیبنظر می

او برای موفقیت علیرغم  ۀهایش. در مقابل قدرت مهتا و ارادای از آرمانخانه

 کرد.اشکاالت و موانعی که سر راهش بود، نادر احساس شکست می

های ما پرت شدیم تو غرقاب آرمان" :در افکارش نادر ادامه دادغرق 

ال کردن، و برای قیام، و بقیه ن. زمان کوتاهی وجود داشت برای سؤغیرممک

 "عمر راهی نیست جز تسلیم.

های تر از آنچه که برای مهمانکرد که طوالنیالی احساس ناراحتی می

ها ر ایستاده است. دوستی آنبا ناد اتاقخانوادگی قابل قبول است در گوشه 

های پنهانی بود، ولی طبق های طوالنی و صحبتهمیشه باعث خیره شدن

افتد، چه محیط اطرافش چه اتفاقی میمعمول نادر برایش مهم نبود که در 

ها از نادر به الی چشم. بردال می ؤهایی که زیر سنگاهچرخد و یا میسرهایی 

 به مهتا در نوسان بود.
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های آهسته هلن دو لیوان بزرگ چای تازه دم برای نادر و الی با قدم

هایش را روی هایشان، الی هلن را بغل کرد و دستآورد. با قطع شدن صحبت

بابات فقط از اینکه چقدر به تو افتخار می کنه حرف "های او گذاشت. شانه

 "زنه.می

 :فتو گهلن زد  ۀمتعجب از تغییر سریع الی، نادر به آهستگی روی شان

 ۀمی دونست که تو هم ،وقتی تو به دنیا آمدی .گفتمادر بزرگت درست می"

 "کنی.ما رو مفتخر می

کنان کرد، هلن زمزمههمینطوری که داشت خودشو تو بغل نادر جا می

تونستم این کار رو های شما من نمیدونی بدون کمکبابا، شما می" :گفت

هایی که تا نیمه شب م. یادتونه اون موقعانجام بدم. ما با هم این کار رو کردی

 "کردیم؟های ریاضی و یا علوم را حل میما مسئله

ای دست هلن را نادر به آرامی خودش را کنار کشید و با حفظ فاصله

تو یک جواهری هلن. هر پدری به داشتن دختری مثل تو افتخار " .نگاه داشت

 "کنه.می

 

 


