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 نهال

 فاطمه دلفانینویسنده: 

 

من آنجا چه  سفر در وجودم بود و نه سرگیجه داشتم. نه خستگیِ خودم را در خانه پدری دیدم.

پیری   گردِ   .گار نه انگار بیست سال گذشته بودان  .کردندعمو را دیدم شطرنج بازی میپدر و    کردم؟می

مشکلی در حدی نبود که هیچ    ،تعجبی نداشت،  هیچ کدامشان نبود  یر زمان بر چهرهو نشانی از گذ

زیر تک   . شطرنج هم همان جای هیشگی بودمیزِ.  ند و یا اخمی بر چهره عمو بیاوردپدر را غمگین ک

به پدر گفتم   .ن بار که خانه را دیدم خاطرم هستآخری  ؟چرا برگشته بودم  .درخت آن حیاط قدیمی

))به شرط  ای داد:پدر جواب ساده گردم.نمی به تهران بر روم و هرگزمیام،  یزد قبول شدهدانشگاهِ

 و گفت این دختر از آنهایی  خندی زدعمو ریش.(( ات به من مربوط نشود زندگیاینکه دخل و خرجِ 

 گردد.است که برنمی

 ن بودم چشمم به هر گوشه ازین خانه بیفتد قطعا  مطمئ خانه پدری ارث مشترک عمو و پدرم بود.

را با دقت به جور پدر و عمو    ها  بدمهره  داشتم.نمی  از میز شطرنج بر  برای همین چشم  ورم.آباال می

حتی نیم نگاهی به سمت من  متوجه حضور من نبودند. طوری که اصل  ، ندجان هم انداخته بود

حس  کلفه بودم.  هاست اینجا ایستاده و خیره به میزم.انداختند در حالیکه شک نداشتم ساعتنمی

 ((!))پدر  :فریاد زدم  .دیگر نای نفس کشیدن نخواهم داشت  هردم تا چند دقیقکمی

 .به من نگاه کرد، بلند شد و به سمتم حرکت کرد برگشت. پدر فورا نمی دانم.  چرا صدایش کردم؟

ای روی  پدر همیشه مثل این بود که اسلحهسکوتِ  .شدم مکث کرد و در چشمانم خیره  اچند قدمی

یک ای شلرود و یا گلولهکشد یا اسلحه کنار میدانی این وضع زیاد طول نمیمیات بگیرند. شقیقه

))نهال  :آنها نبود که به سادگی کنار برود. هر لحظه منتظر شلیک کلمش بودمپدر از  .شودمی

 ((؟کنیاینجا چه می  ،دخترم چقدر زود تسلیم شدی

 تسلیم چی پدر؟((  تسلیم!))_

 .((زندگی))_
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 ام پدر!(())تسلیم نشده_

 ((آه دختر عزیزم.))_

 ها برپر از خاطرات تلخ گذشته  یدانم چرا باید به این خانههیچ نمی  .امدانم چرا برگشته))پدر نمی_

 ((.گشتممی

توانت ازینجا  یهمه با ،!فرار ،فرار کن دختر ،ایانگار هنوز کامل تسلیم نشده ،))اینجا نمان نهال_

 ((فرار کن.

و همچنان به صفحه شطرنج خیره عم  .فهمیدم پدر چیزی نمیکلمِ س و پیچیدگیِه ترم ه ینا از

 .بدون اینکه کسی آن طرف میز باشد  هم آن  .م دیدم که چند مهره جا به جا کردخودبود.  

 برگشت.   بازیای به میزِ اش برگشت و بدون هیچ کلم اضافهآرامش به چهره  .پدر آه عمیقی کشید

 ((؟))عمو پدرم چه میگوید_

توانی با همه وجود شروع به دویدن کن و فرار تا می  اند فرار کنند.ها توانستهخیلی  ،))فرار کن نهال_

 ((کن.

 .دای ضعیفی در جواب من گفترد با صعمو همه این جملت را بدون اینکه چشم از میز شطرنج بردا

ای از ، بدون هیچ پول و پشتوانهبیست سال پیش خاطرت نیست؟ ،ام پدر فرار کردهمن قبل  ))_

ین ا  خودت که دیدی در  ام.دانم چرا برگشتهاالن هم نمی  جهنمی که برایم ساخته بودی فرار کردم.

زای جای خواب پاک را هم در اِها  دسشویی کفِ .کبار هم از تو کمکی نخواستمبیست سال حتی ی

دانستم می دهم.می هایت جان کتکزیرِ  ،دانستم برگردم مثل مادرمی کردم اما سراغ تو نیامدم.می

 ((…برگردم

 این را پدرم با خونسردی به عمویم گفت..((  دارد زمان را از دست می دهد))

 ((تواند.است که می  این دختر از آنهایی  کند.))من مطمئنم نهال فرار می_

 .یکبار هم که شده اتاقم را ببینم فرار از آن خانه خواست قبلِبغض سنگینی کرده بودم. دلم می

استفاده انگار بعد از رفتن من آن را بی  در را که باز کردم اتاق خالی بود.  .هراسان به سمت اتاق رفتم

خودش بود. دفترچه را   ام.طراتِ کودکیشبیه دفترچه خا  .ودچیزی آن گوشه پیدا ب  رها کرده بودند.
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چه  ذغالی. با یک مداد سیاهِ همه خاطراتم را خط خطی کرده بودند. .حیرت زده شدم .برداشتم

خاطراتم را  ذغالی کرده  چه کسی خط به خطِ اهل این کارهای بچگانه نبودند. ،عمو و پدر ؟کسی

 طرنج برگشتم.میز ش سمتِ   به  دفترچه را برداشتم و به طرف حیاط  بود.

 ؟((ریتی نداری آن را آتش بزنمکب  .ا آمده و خاطراتم را خط خطی کردهپدر چه کسی به اینج))_

از جای خود بلند شدند و دوان دوان به  م شد پدر و عمو یکه خوردند و فورا که سخنم تما همین

 .روخته بودشان برافترسیده بودم. رنگ چهره .خواهند کتکم بزننداحساس کردم می طرفم آمدند.

شک ندارم ساعت ها   .یک ساعت نبود  .ا جمع کردم و پا به فرار گذاشتم. یک دقیقه نبودتوانم ر  تمامِ 

 ام. نفهمیدم از چه مسیری رفتهآنقدر دویده بودم که بعد از خروج از خانه اصل  ؛دویدم و دودیم

اند. آنها از چه چیزی م مرا گم کردهعمو در پشت سرم شنیده نشد و فهمیدباالخره صدای پای پدر و  

 ؟ترسیده بودند

  همه دویده بودم که به اینجا بیایم؟  خدای من این مدم بر مزار مادر بودم.به خودم که آ

مزار مادر  رمردی برپی خانه پدر و مزار مادر. .ز تهران فقط همین دو جا را داشتما .تعجبی نداشت

؟ کنارش خواستو چه می پیرمرد چه کسی بودهیچ خانواده و دوستی.  مادر کسی را نداشت. بود.

 !تشنه  .ام آب تشنهلطفا   !گفتم آب  و ساکت بود.  کردنگاهم می  .نشستم

 ((نهال جان اینجا از آب خبری نیست.))_

این پیرمرد اسم مرا از کجا  .دن نداشتمدم که دیگر نای تعجب کرآنقدر در خانه پدر حیرت زده بو

 دانست؟می

 .((ام))برای چه از آب خبری نیست؟ من تشنه_

چشمانش  تن داشت. اش آفتاب سوخته بود و لباس سفیدی برچهره .پیرمرد الغر اندام بود

و بارها او   بارهاخاطرم آمد که در یزد    .برگشتن به تهران او را دیده بودمانگار قبل از    روشن بود.  آبیِ

 دستی بر سنگ قبر مادرم کشیدم و شروع به گریستن کردم.  .امرا دیده

 ((؟))برای چه مرد_

 ((.های پدرتکزیر ک))_
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 ؟((با پدرت چه کردی وقتی که مادرت مرد))_

 .((ترکش کردم))_

 برنگشتی و انتقام مادرت را بگیری؟((چرا  ))_

 .((اش را نداشتم))توانایی_

 ((قدر ضعیف و احمق بودی؟یعنی این))_

 ((این محکم بودن نیست؟  ها کار کردم که به پدر وابسته نباشم.))سال_

 ((این قایم شدن است.))_

 ))چرا مادرت کتک می خورد؟((_

 .((خواست جدا زندگی کنیم، میاز عمویم بیزار بود))_

 مادر چرا ازین موضوع ناراحت بود؟((  کرد و))عمو چرا با شما زندگی می_

یادم افتاد یک شب   .خندهای کثیف عمویمبه ریشپیرمرد مرا به روزهای کودکی برد.  سوال  

تاق به ا  هبلند شدم ک  .ام کردناگهان جیغ مادرم آشفته  .ط نشسته بودم و پدر کنار حوض بوددر حیا

عمو : ))پرسیدم  اند و از من خواست تکان نخورم.مرا محکم کنار خود نش  .مادر بروم اما پدر اجازه نداد

 ((پیش مادرت.؟(( گفت: ))کجاست

 اش خط خطی است.ام نوشته بودم. اما حاال همهدفترچه  شک نداشتم این خاطره را در

صدای پیرمرد مرا از خاطرات وحشتناک کودکی نجات دفترچه را برای چه با خود آوردی؟((  آن))

 . داد

این جا آتشی شد: ))پیرمرد آشفته  ،امتش بزنم.(( به محض تمام شدن جمله))می خواهم آن را آ

 ((ختر جان. شودپیدا نمی

 ((پس پدر و عمویم برای همین ترسیده بودند؟))_

 اند.((راتت بودهآنها به دنبال دزدیدن دفترچه خاطتوانی آتش پیدا کنی.  دانستند تو نمینه آنها می))_

 ترسیدند.((پس از چه می  ،اندخورده))آن خاطرات خط _
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اند چون تو دفترچه آنها را خط زده . خط خورده هم هنوز جان دارندنهال جان دخترم کلماتِ))_

ام آن خط خوردگی وقتی به خانه پدری بازگشتی ممکن بود تم  .خاطراتت را با خود به یزد نبردی

 ها از بین برود.((

 ((هم چیزی خاطرم بماند.من نمی خوا))_

 ((.کند نامش انسانِ زنده نیست))کسی که راحت فراموش می_

 هیچ کاری از دستم ساخته نبود.((  .ای ضعیف بودم))من دختر بچه_

 ((.توانستی بعدا  زنی قوی باشی))می_

 .((تمام سعی خودم را کردم))_

 ((.))اگر واقعا  تلش کرده بودی االن اینجا نبودی_

 ((ام تهران.چطور برگشتهمن    .))اینجا کجاست_

 ((چشمانت را خوب باز کن.  .))تهران نیستی نهال_

 .((چشمانم باز است))_

  .((ات را باز کن و حداقل یکبار هم که شده واقعیت را ببین))آن چشمان لعنتی_

ا میان دو دست گرفتم سرم ر .چشمانم را بستم شنیدم.انگار هذیان می .سرم گیج می رفت

 ام!(())من خسته  زدم:و فریاد  

 ای؟((ز شروع نکردی از چه چیزی خستهتو هنو))_

خبری از سنگ قبر مادرنبود.   .همه جا خاک بود  .صدای پیرمرد چشمانم را باز کردم  با شنیدن

 دیدم.هایی رها شده روی خاک میکرد جنازهکرده بودم و تا چشم کار می  دفترچه خاطراتم را گم

 ؟((اینجا کجاست ))_

کردند که مبادا خاک های خود را در این دخمه رها میان مردهاز دیرباز زرتشتی  دخمه زرتشتیان.))_

  .((را آلوده کنند

 ((.))من زنده ام_

 کنند.((اطر دارند و خاک را هم آلوده نمیها گذشته را به خ))زنده_
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 ((.))باید برگردم_

اند و ثابت ها گریختهفراد زیادی از دخمها .شاید بتوانی فرار کنی .))شروع کن به دویدن نهال_

  .((کنندخاک را آلوده نمی  اندکرده

شروع به دویدن کردم   . زنده ماندن احاطه کرده بودوجودم را شوقِ  با خشم زیادی برخاستم.

گشتند و از من می خاطرات برگشت. یدم خاطرات بیشتری به ذهنم بر میدوهر چه تندتر می

من برای انتقام   تند و تند.  .دویدممحکم و با همه وجود می  .به خاطر داشته باشم  خواستند آنها رامی

 .گشتمبه زمین بر می

 

 

 

 

 

 

 


