
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش یکم

 

پوشيده بودم. با حسرت به  تریراحتكاش لباس  با خود فكر كرد ای

هایی كه به صف وارد هواپيما گل و گشاد آدم هایپيراهنجين و  شلوارهای

كه را . در ذهنش تمام موجودی چمدان كوچكی كردمینگاه  شدندمی

همراه خود داخل هواپيما آورده بود و با زحمت در جای مخصوص باالی 

سرش جا داده بود مرور كرد شاید شانسی برای پيدا كردن پيراهن یا 

 الی آن همه خرده ریز باشد كه نبود!البه شرت راحتی درتی

از وسایلی كه ممكن بود در طول سفر  كردمیقاعدتا باید چمدان را پر 

ولی در واقع تمام سنگينی  ،نيویورك به درد بخورد_سيزده ساعته دوحه

آن چمدان مربوط بود به وسایلی كه در دو چمدان بزرگ و اصلی جا نشده 

اید ب هاعروسبر اساس كدام قانون، تازه  دانستینملوازم آرایش! كلی  بود و

و دخترهایی  هازنهميشه غرق در آرایش باشند! هر چه بيشتر به چهره 
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لب قرمزش خجالت  ، بيشتر از رژكردمینگاه  شدندمیكه وارد هواپيما 

سفيد رنگش، دستمال مرطوب عطری بيرون  دستیكيف. از درون كشيدمی

هایش را پاك كند. از كسی متوجه نشود لب آورد و سعی كرد طوری كه

مزه بد عطر دستمال حالش بد شد و دلش خواست مهماندار زودتر با ظرف 

تا پر شدن كامل هواپيما و جای  دانستمیولی ، هایش سر برسدنباتآب

نبات خبری نيست و ، از آبهایشانصندلیگرفتن تك تك مسافرها روی 

نبات داشت. ! در چمدان همراهش آبكم نيم ساعت دیگراین یعنی دست

بزرگش بود، یكی از چيزهایی كه ميان خنده و  در آخرین شبی كه با مادر

بود. گنج  ایميوهنبات برداشته بود، یك مشت آب مادرگریه از وسایل 

بزرگ و ماهان كه وقتی ميترا، عمه ماهان، از وجود آن باخبر  مخفی مادر

 هایداشتهو برای هزارمين بار تمام  كردمیپا  هشنگه بحسابی الم شدمی

دنيا مثل قند باال، چربی، كلسترول و... با انگشت  هایمریضیمادرش را از 

 خيلی شيرین هااین» گفت؛میآلود شرم ایخندهو مادر هميشه با  شمردمی

 هایخندهغش ها غشجور وقتاین «نيستند مادر، بيشتر ترشن تا شيرین!

های مخفی پرت كند، نباتحواس ميترا را از آب انستتونمیماهان هم 

پيگيرانه تمام كشوها و جاهای پنهانی اتاق مادر را برای پيدا كردن بقيه 

 نيست. همين دیگه» داد؛می. مادر توضيح گشتمینتيجه ها، بینباتآب

 فت؛گمیو ميترا  .«جای بقيه پولم داده تا رو سوپری پول خرد نداشت، ب دو

دن اما ونم چرا به من هميشه چسب و آدامس به جای پول خرد میدنمی»

چی بگم »كه در پاسخ تنها یك  دانستمیو  «!ایميوهنبات به شما آب

ها چندان مهم نبود. بيشتر نباتخواهد شنيد. برای ميترا مسئله آب !«واهلل

. كه از رازی كه ميان مادر و ماهان بود، خبر نداشت شدمیاز این ناراحت 

ها خواسته بود جدی و حتی به التماس از آن وها، به شوخی در طول سال

گاهی را ولی هر دو خبيثانه وجود چنين مخفی ،را نشانش بدهند« جا»آن 

 اینا» گفت؛می. وقتی ماهان بچه بود در جواب ميترا كردندمیانكار 
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 «ی.نتونی پيداشون كهای جادویی هستن. فقط وقتی الزم باشه مینباتآب

 كنندمیها غم و غصه را پاك نباتاین آب گفتمیچون مادر بزرگ هميشه 

ها را باور داشت چون هميشه باعث بند آمدن نباتو ماهان معجزه آب

 .شدندمی هایشگریه

در حالی كه ماهان از پنجره كوچك هواپيما به فضای بيابان شكل 

. با خود خندیدمیت فرودگاه خيره شده بود ناگهان به خودش آمد كه داش

از  كند!میهای جادویی هم غم و غصه را دور نباتفكر كرد حتی فكر آب

 :خود پرسيد

 یعنی من االن غمگينم؟ــ 

حواست به »كه بخواهد در برابر تشر معلم كه  ایمدرسهمثل شاگرد  

 به خودش گفت: یاز خود دفاع كند فور «ورقه امتحانی خودت باشه

 !مزدههيجانغمگين نيستم. خيلی هم نه، به هيچ وجه ــ 

 رو شود، در نتيجه گفت:با خودش روبه ترمنطقیسپس كوشيد 

ر د !شه. خيلی خيلیخب مسلما خيلی دلم برای مادر جون تنگ میــ 

طور كيانا حتی واقع همين االن هم دلم براش تنگه و البته ميترا. همين

انگيزی در انتظارمه كه هيجان قدر زندگیمامان كيانا... ولی به هر حال این

 آد!ها پيش نمیتنگیمطمئنا فرصتی برای فكر كردن به دل

می لبش ك هایگوشهاراده به اینجا كه رسيد نفس عميقی كشيد و بی 

انده م برایشرو به پایين و لب پایين به جلو آمد. این عادت از زمان بچگی 

هميشه هم . لوس كند خودش را برای مادر بزرگ خواستمیبود، وقتی كه 

 :گفتمیو  كردمیچون بالفاصله مادر بزرگ بغلش  شدمیموفق 

 !اون لب ورچيدنت برم قربونــ 

 تربزرگ. ولی بعدها كه اشخواستهو این برای ماهان یعنی رسيدن به  

 !ماندمیشد این حركتی شد برای مواقعی كه از پاسخ گفتن ناتوان 

ر نكند و در ذهنش دنبال موضوعی به این موضوع فك دادمیترجيح 
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بود كه در تمام هشت ماه گذشته، یعنی  ایجملهگشت! این  «خطرتركم»

درست از لحظه جواب مثبت دادن به خانواده جهانگير، به خودش گفته 

 موضوع بود! «ینخطرتركم»بود. باز هم مرور وسایل چمدان همراه 

الهایی بود كه با نخستين تصویری كه در ذهنش جا باز كرد، جعبه ط

ها طالهای سر عقدش هستند از كه تمام اینكلی دردسر و ثابت كردن این

گمرك عبور داده بود و حاال در چمدان جا خوش كرده بودند. ماهان 

بزرگ و ميترا و قبل از عقد خودش  حتی اگر تمام طالهای مادر دانستمی

در اولين فرصت  .شودنمیرا روی هم بگذارند باز هم نصف این صندوقچه 

بعد از مراسم عقدكنان بدون داماد، وقتی سرانجام ماهان و مادربزرگ و 

ميترا مثل هر شب دور ميز گرد هال برای نوشيدن چای و به گفته ميترا 

 شانن با و آورد را هدایا كيسه ماهان، بودند نشسته «گذشت كه آنچه مرور»

 موقعيت برای پردازینداستا كلی و هاقيمت زدن تخمين و هر كدام دادن

 گریه به خنده شدت از ميترا و مادربزرگ شد باعث، یك هر از استفاده

 وزهای بعد مرتب تكرارر و روزها آن در هاگریه و خنده این البته كه. بيفتند

خصوص ه . نيمی از طالها را فقط پدر و مادر جهانگير داده بودند. بشدمی

 دشمیرگس مادر جهانگير، دست به كيف یا ن ایبهانهدر روزهای آخر به هر 

یگر د ایجعبهو این یعنی  !و یا محمد پيروانی پدر جهانگير دست به جيب

ب كه ماهان لهر بار به محض این !دیگر یو گردنبند یا گوشواره یا هر طالی

 هایچشمبه  كردمیآقای پيروانی در حالی كه سعی  كردمیبه تشكر باز 

 :فتگمیبه عالمت ساكت كردن او و  آوردمیرا باال  ماهان نگاه نكند دستش

 تار موی تو! هنگو دخترم، همه طالهای دنيا فدای ی هيچیــ 

 های هر شبه، ميترا گفت:نشينیبار در یكی از شبیك

وقت عادت به كادو دادن نداره، برای چی ــ انگار پدر شوهرت هيچ

 كادوتو داد؟ روییكمقدر با این

 یاد آوردن رفتار پدر شوهر عزیزش رو به ميترا گفت:ماهان با به 
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 این همه كادو برای چيه! فهممنمیاصال  منــ 

 و رو به مادربزرگ كرد و دوباره گفت: 

 واقعا برای چی؟ نهــ 

قانع كننده از دهان مادر بزرگ بود. چون این  یماهان منتظر پاسخ

عروسی خبر داشت.  مادر بزرگ بود كه از تمام آداب و رسوم مراسم عقد و

را اول از جنبه  ایمسئلهمادربزرگ كه هميشه برخالف دخترش ميترا، هر 

 گفت: كردمیخوب آن نگاه 

ــ خب دوستت دارن مادر جون. مگه خود نرگس خانم هزار بار تا حاال 

نگفته از همون اولين باری كه چشمش به تو افتاده مهرت به دلش نشسته؟ 

عنی رسه، به تو برسن یتشون به پسرشون نمیبعدشم خودشون كه فعال دس

 كه به پسرشون رسيدن!

 ميترا گفت:

زنن كه چرا خانواده شوهره كم طال و دنيا نق می هایعروســ همه 

دن؟ به هر حال همه قدر بهت طال میجواهر دادن، تو گله داری كه چرا این

خره االون. بشه پشتوانه زندگيتها كه برای استفاده نيست. یه جور میاین

 خورن.یه روزی به دردت می

 ماهان با خنده جواب داد:

 هامونو باهاش سير كنيم!ــ آره، بفروشيمشون شكم بچه

 ش گردنبند نسبتا سنگينی رااسپس در حالی كه با چنگال ميوه خوری

 گفت: كرد،میكه همان شب هدیه گرفته بود از روی ميز بلند 

 همه همين رو بفروشم.يش فكر كنم اول از یــ اما خدا

چنان غرق در افكار خودش بود كه ناگهان از برقراری تماس ماهان آن

تر نشسته بود طرفدست مردی بر روی بازویش كه یك صندلی آن

 رسيدمیاختيار پرید و كمی خودش را جمع كرد. مرد جوان كه به نظر بی

و بار تكرار خودش هم از ترسيدن ماهان جاخورده، دستش را باال گرفت و د
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 كرد:

Sorry, I’m sorry ــ 

 )متأسفم(

و  دودمیماهان در حالی كه احساس كرد گرمای تندی در صورتش 

 بود زیر لب خيلی آرام گفت: هایشگونهاین به معنی سرخ شدن 

!it’s Ok  ــ 

 )در اینجا به معنی: مهم نيست، اشكالی نداره(

 كه ماهان زدمی هاییحرفو متوجه مهماندار شد كه تند تند و با لبخند 

نبات، دستش را پيش یك كلمه هم چيزی نفهميد، فقط با دیدن ظرف آب

 برد و یكی برداشت و به آرامی گفت:

Thank you  ــ 

 )متشكرم(

مهماندار با همان لبخند كه گویی بخشی از صورتش بود سرش را تكان 

روارید كوچكی مهماندار نگاه كرد كه م هایگوشوارهداد و رفت. ماهان به 

بزرگ و پر  هایگوشوارهچقدر از  دانستنمیبود به اندازه یك خال درشت! 

ها را ولی اميدوار بود موهای بلندش روی آن ،ستا زرق و برق خودش پيدا

پوشانده باشد. ماهان نفهميده بود مردی كه ترسانده بودش، كی روی 

 رسيدنمیبه نظر  ولی صندلی ميان ماهان و مرد خالی بود و ،صندلی نشست

 مسافر دیگری آن را پر كند و این باعث خوشحالی بود. زیرچشمی نگاهی

 شبه همسایه خود انداخت، از پاهای كشيده و شلوار جينی كه جای جای

شرت كهنه مرد، نتيجه گرفت كه باید آمریكایی داشت و تی هاییپوسيدگی

غریبه،  ین دخترباشد. مطمئنا عرب نبود، چون مردهای عرب برای صدا زد

 !گرفتندنمیبازوی او را 

كار كند! با كاغذش چه دانستنمیبود ولی ماهان  ایخوشمزهنبات آب

به دور و بر صندلی جلویی نگاه كرد و چيزی مخصوص آشغال ندید. ندیده 
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 كردیمكرده. در حالی كه سعی  كارنباتش چهبا كاغذ آب دستیبغلبود مرد 

ست به سينه نشست و كاغذ را با دست راستش خيلی عادی رفتار كند د

اختيار به كه حسابی عرق كرده بود توی جيب چپ كتش گذاشت و بی

اطرافش نگاه كرد تا مطمئن بشود كسی این حركت را ندیده باشد. طبعا 

. كردنمیكس به ماهان نگاه همه سرشان به كار خودشان گرم بود. هيچ

 هایكفشه پوشيده بود و یا حتی با وجود كت و دامن تنگ سفيدی ك

پاشنه بلند سفيد صدفی و موهای افشانی كه تمام شب گذشته، پيچيده در 

د كم وجومزاحمی بود كه باعث بيدار ماندنش شده بود. دست هایبيگودی

 تأثير نبود.خوابی ماهان بیدر بی هابيگودی

و  رفتندمیهواپيما راه  هایصندلیميان ردیف  یمهماندارها در فضا

د و همه نكه حتما بسته باش كردندمیرا بازرسی  مسافرهاكمربند تك تك 

 !چيز آماده پرواز باشد و این یعنی آغاز سفر

 هیعنی واقعا سيزده ساعت، فقط سيزده ساعت دیگ» ؛ماهان فكر كرد

 «. شوهرم!بينممیجهانگير رو 

 و احساس كرد چيزی در دلش فرو ریخت. 

 

 ن جواب داد:برای چندمين بار ماها

ـ كاسه كم نمی آریم، خيالتون راحت. تازه اگرم كم اومد یه دقيقه كيانا ـ

 گيره دیگه!كنه میپره یه سوپر پيدا میمی

 انستدمیطور كه الزم كيانا زیر نگاه پرسشگر مادر بزرگ نتوانست آن

 جواب ماهان را بدهد. ناچار گفت:

 ! شما خيالتون راحت باشه.پرممیــ من 

ن موقع مينو، مادر كيانا در حالی كه بسته كوچكی دست داشت و همي
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 بود با گفتن: هایشكفشبا دست دیگر مشغول درآوردن 

 !آدــ چه بوهای خوبی می

بار مصرف را كوچك یك هایكاسهورود خودش را اعالم كرد. كيانا  

 درون كيسه بزرگی قرار داد و گفت:

 رسونه.ــ من كه گفتم مامان خودشو به آش می

 مينو پس از روبوسی با مادر بزرگ و ماهان گفت:

ولی ماشينو  ،ــ منم نگفتم تصميم دارم همه روز توی ماشين بمونم

در خونه مردم پارك كردم، تا پنچر نكردن بریم. خيلی دیگه كار  یجلو

 مونده؟

خود حسابی دستپاچه است و در واقع بی رسيدمیمادر بزرگ كه به نظر 

 گفت: رخد،چمیدور خود 

ــ نه دیگه... فكر كنم همه چيز حاضره... مينو جون به نظرت این 

 كمه؟ هاكاسه

 !ــ آره، معلومه

رمق روی ناگهان بی بودخبر را شنيده  بدترینمادر بزرگ كه انگار 

 صندلی نشست و با آهنگی مأیوسانه گفت:

 !نكنمیگوش ن گممیتا  دونستم. از دیروز تا حاال دارم به این دوــ می

 مينو خنده بلندی سر داد و گفت:

خواد یه كمه چون هر كی آش مهری جونو بخوره می هاكاسهــ این 

 كاسه هم برای خونه ببره. فكر اینجاشو كردین؟

ماهان و كيانا درمانده نگاهی به هم كردند و كيانا با دیدن لبخند گشاد 

 ماهان گفت:

 بپرم؟ االنــ 

با فهميدن شوخی مينو كمی جان  سيدرمیمادر بزرگ كه به نظر 

 كه روی صندلی افتاده بود و گفت: برد گرفته دست به طرف پالتویی
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ردن نداره. یه قابلمه آش كه دیگه گيم خوردن داره بُــ نه عزیز دلم، می

 رسه.به این حرفا نمی

كه مينو با خود آورده بود و حاال روی ميز  ایجعبهسپس با اشاره به 

 گفت: ،بود

 ـ این چيه مينو؟ـ

 آرم.ــ نون نخودچی دیگه، گفته بودم كه منم نون نخودچی می

را با لذت در دهان  هاشيرینیماهان در جعبه را باز كرد و یكی از 

 گذاشت و با همان دهان پر گفت:

 !شه. عاليه، عالیم تو دهن آب میوــ اوو

 كيانا گفت:

. طفلك پدرش دادیمــ یك هفته تموم مامان خمير نون نخودچی ورز 

 در اومد.

 مينو به شوخی تو سری نثار دخترش كرد و گفت:

طوری یه پولی هم گير فریده خانم اومد. مهم كنه. اینــ چه فرقی می

 نفس كاره.

آشپزخانه دنبال چيزی  هایكابينتمادر بزرگ از ماهان كه درون 

 پرسيد: گشت،می

 مادر؟ گردیمیــ دنبال چی 

 هاینخودچچایی. یه كم چایی ببریم اونجا با این نون  كسفالــ دنبال 

 چسبه.بخوریم، می

 گفت: اشنوهبه  آميزیمادر بزرگ با لحن سرزنش 

آره دیگه، پارسال كه بود. ــ مادر جون حتما یكی هم اونجا چایی می

. یادت كه نرفته برای چی داریم خریممیما هم چایی خواستيم از اون 

 ریم اونجا؟می

ن با كمی شرمندگی سراغ ظرف نعنا رفت و در حالی كه آن را ماها
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 گفت: داد،میدرون سبد جا 

 ــ خب اشتباه شد... ببخشيد!

 

سرانجام همگی با ماشين مادر كيانا راهی پارك الله شدند. این سال 

دومی بود كه ماهان و مادربزرگش همراه دوست صميمی ماهان، كيانا و 

سرطانی برگزار  هایبچهكه به نفع  شدندمی ایخيریهمادرش راهی بازار 

هفته پيش، سرگرم تدارك  . این بار هم مثل سال گذشته، از یكشدمی

ماهان هم عصرها وقتی از سر كار  یعمهآش رشته بودند و ميترا 

رد كردن گشت، اگر حوصله داشت در پاك كردن و شستن و خُبرمی

 .كردمیهمراهی  هاسبزی

غرفه داشتند. یكی برای فروش آش رشته و دیگری  ها دوامسال آن

برای نمایش و فروش تابلوهای تزئينی كه ماهان و كيانا درست كرده بودند. 

دانشجوی رشته گرافيك بودند. تابلوهای  و سال دوم دانشكده هنر دخترها

خشك شده در كنار  هایگلبرگها كارهای كوچكی بود كه با استفاده از آن

 لقتهای مقوایی و با استفاده از ان تركيب شده بود و در قابماه هاینقاشی

به جای شيشه، كارهای تزئينی قشنگی از كار درآمده بودند. مادر كيانا 

خالی  گاراژهایكه در یكی از  دیدمیرا در حالی  دخترهابود كه  هامدت

و از وقتی كيانا در رشته  كردندمیمجتمع مسكونی كه در آن زندگی 

 ه كرده بودند، كنار ميز بزرگقبول شده بود آنجا را برای آتليه اجارگرافيك 

گل خشك سرگرم كار بودند. روزی  هایردهخغرق در رنگ و چسب و  كار

كه كيانا اعالم كرد سری آخر تابلوها هم سرانجام تمام شد، مينو كيف به 

 دست وارد گاراژ شده و پرسيده بود:

 ای چند؟ــ خب، حاال دونه 


