
 سفر به سرزمين مادری
 

منکه نمی گذارم دختر يکی يه دونه م تو دست اين رنگ پريده های زردنبو حروم بشه، اين اولش 
يکساعتی . سيمين حرفش را که زد، قربون خواهرش رفت و گوشی را گذاشت. اين هم آخرش

شش صدا کرد چند بار هم دو تا بوق کوتاه توی گو. ميشد که با نسرين توی شيراز درد دل ميکرد
 اما محل نگذاشته بود

. هرکيه بعدا خودش زنگ ميزنه-  
چه معنی داره نسرين؟ فردا پس فردا ميگذاره و ميره سراغ يکی ديگه اونوقت مائيم و انگشت 

معلوم نيست . اينها که اهل ازدواج نيستند، همين جوری عين حيوون. دراز ايرانی ها توی چشممان
عروس و داماد . چه ازدواجی، تو که نيستی قربونت برم. بدن به ازدواجبا چند تا هستند تا بعد تن 

حاال برا اينا عيب نيست نباشه، قانون ! اول دوتا بچه درست ميکنند بعد ميرن کليسا، تازه اگه برن
بزرگ شده شهر بوديم اما ناصر نمی تونست قبل از عقد . ما که مثل اينا نيستيم. ميگه اوکی، با شه

» نرمال«حاال ببين ناهيد پسره را مياردش خونه و ميخواد که من . مال با ما بياديه مسافرت ش
منکه نه سخت گيرم و نه دلباخته فرهنگ طالبانی اما يه . باشم چون اونا فقط  دوست هم هستند
گيرم راسی راسی بخواد با هاش ازدواج کنه، خوب شايد . چيزائی هست که آدم خودش بو ميبره

گيرم که رفت، فردا پس فردا غير اين چهار جمله کشکی پشکی مگه من . رانی نرهزير بار عقد اي
چقدر زبان بلدم؟ چطوری ميخوام با دامادم حرف بزنم؟ خود ناهيد همين االن خجالت می کشه من 

تازه . مگه برم بشينم صم بکم جلوشون و هی احمقانه لبخند بزنم. توی انجمن مدرسه دهان باز کنم
کل خودم نباشه که نمی شه بش بگی نوه، حاال چه سوئدی رنگ پريده چه سياه بچه بچم که ش

... برزنگی  
:سيمين گوشی را که گذاشت شماره موبيل ناهيد را گرفت  

  سالم خانم گلی، کجايی مادر؟-
کتش را به جا رختی آويزان کرد، کليد ماشين را پرت کرد روی ميز تلفن، گفت . ناصر از مغازه آمد

:ق معمول راست رفت سر يخچالسالم و طب  
  بع پس کو آبجو؟-
. تازه خريدم، گذاشتم تو فريز تا تو بيای-  
. ای قربون زن چيز فهم-  

الله ها ی توی باغچه پلکهای . هنوز اوائل ماه مه بود اما بهار وتابستان  باهم مسابقه گذاشته بودند
 عطر خوشه های سنبل توی پارک ها گلهای نرگس و. قرمز و زردشان را رو به آفتاب باز ميکردند

رديف درختهای  . و بيد مشکهای نورس نوک شاخه های جوان حال و هوای شيراز را داشت 
و پسرها روی نميکت ها تن به آفتاب ماليم  دخترها. دبيرستان پر بود از شکوفهای صورتی سيب

چهارهفته ديگه ديپلمناهيد و دوستش . بهاری می دادند و از جشن آخر سال مدرسه حرف ميزدند  
.گرفتند می  

.ناصر توی کاناپه فرو رفت، پاها را کش آورد روی قالی تبريز و قوطی آبجو را سرکشيد  
.همين پيش پات گوشی را گذاشتم.  نسرين اينا سالم رسوندن-  
.حاال شده حکايت تو!  ای بابا، به آخونده گفتند خربزه ميخوری يا هندوانه، گفت هردووانه-  

مگه ما  . ت حساب تلفن را کيلويی ميبری باال و هم چهار روز ديگه ميخوای بری ايرانهم صور
.روی گنج نشستيم خانم؟ اينرا گفت و دلخور بلند شد رفت طرف آشپزخانه  
ئی روزا دلش هزار راه . سيمين دنبالش راه افتاد و آرام گفت بخاطر خودش نيست که زنگ ميزنه

حاال هم که نسرين اينا خودشون پا پيش گذاشتن ديگه چه .  کارستونميترسه ناهيد کاری بکنه. ميره
خوب بابک پسر خاله بچه مان هست و باباش هم از خدا ميخواد که اون بياد خارج درسی . بهتر

شايد هم بچه ها راه اومدن، منظورم . گفتم اگه بشه اونجا يه صحبتی بکنيم. بخونه، نفسی بکشه
. روی حرف بابا مامانش حرف بيارهناهيده و اال فکر نکنم بابک  

ميگم حاال که دارين باهم ميرين حرفا را بذار برا همون جا .  اينرا که هم قبال گفتی هم من از حفظم-
.نه توی تلفن زبون بسته  

:سيمين باز دست پائين را گرفت  
يرانی يعنی  به دلم برات شده وقتی آنهمه کس و کار وفاميل دوره اش کنند خودش ميفهمه ازدواج ا-

.شايد هم يه عروسی بود و بردمش تا ببينه. چه  
دخترها با . روز آفتابی دلچسبی بود. جشن فارغ التحصيلی دبيرستان زيبايی هر ساله اش را داشت

کاله پارچه ای سفيد با نقاب کوتاه سياه رنگ . کت و دامن سفيد و پسرها با کت و شلوار و کراوات



موزيک ميزند و دانش آموزان هر کالس به نوبت . student1شانه هم  روی سر دختر و پسر به ن
 ميآيند روی پله های ورودی ساختمان دبيرستان می ايستند و سرود پيايان تحصيلی را با عشق 

سرود که تمام شد يکباره کاله ها . پدر و مادرها تند و تند فيلم و عکس می گيرند. و شور می خوانند
بادکنک های رنگی .  هوا به پرواز درميآيند و ديپلمه ها هورا می کشندهمچون کبوتران سفيدی توی

ها باال و پائين ميشود و بعد همه ميروند جلو به گردنشان گل می  و عکس کودکی شان روی پالکارد
آويزند، توی ماشينهای با گل و سبزه آراسته شده دور شهر می گردند و شادی را با رهگذرها قسمت 

.دبيرستان تمام ميشودمی کنند و دوره   
.زير سنگينی گلهای توی گردنش داشت از پا می افتاد که وارد خانه شدند ناهيد  

 
.ميروند باال مسافرين ايران اير توی فرودگاه استکهلم دارند از پله برقی.  است1375اوائل تابستان   

 خودش که خيلی اهل حال غريبی دارد،. اين اولين سفرش به ايران بعد از مهاجرت چندين ساله است
رفتن نبود اما از بسکه اين بابا و مامان گفتند ميری و می بينی چقدر خوش ميگذره و فاميل همه  

حاال هم با بی ميلی روی پله برقی داشت رو سری را سرش . منتظرند ترا به بينند راضی شد بود
.ميکرد و مامان کنارش بود و سالن ترانزيت باالی پله ها  

الهام دوست و . برگشت طرف صدا. يکمرتبه کسی صدايش زد.  از زن و بچهسالن پر بود
:همکالسيش را ديد که توی روسری گنده ای داشت از ته سالن بطرفش ميآمد  

نکنه ميخوای بری ايران شوهر کنی؟ .  کجا دختر، هنوز که يه هفته نيست ديپلم گرفتيم-  
  : ناهيد سرش را آورد توی صورت الهام و به شوخی گفت

- håll käften2شايد خودت اين خياال رو داری اونوقت بمن ميگی ، .  
بعد الهام آدرس و تلفن خانه عمويش در تهران را داد و ناهيد هم تلفن شيراز . هر دو زدند زير خنده

خيلی ها از همين حاال روسری ها را . بلند گو اعالم ميکند که مسافرها بطرف درب خروجی بروند. را
.اما بعضی از زنها هنوز منتظرند تا ببينند کی بقيه سرشان را می پوشانند. اندسر کرده   

! ول کن بابا، تو خرطومی هم ميشه اين وامونده را سرکرد-  
 

+ +  + + 
 

.چهار راه زند از تاکسی پياده شدند و انداختند توی داريوش که حاال پير و قديمی بنظر ميرسيد  
 .پياده روها از آدم سياهی ميزد. شهر را وانت بار برداشته بود. آوردشيراز همون نبود که او بياد مي

بود از لکه روغن ماشين و در و ديوارها پوشيده  اسفالت ها پر. مردم عصبی و تند حرکت می کردند
!چه هوای گرمی، رحمت به خوزستان. از تبليغ انتخابات  

ض خيابان زند را دستفروشها تنگ پياده روهای عري. دود ترافيک راست می نشيند توی حلق آدم
 و بيست دقيقه ايستاده 9خيلی وقت پيش نفس آخرش را کشيده و روی » ساعت گل«. کرده بودند

سيمين . ناهيد به سرفه ميافتد، چند روزی طول می کشد تا ريه هايش به هوای شهر عادت کنند. بود
ت به جلد مجله ها که اکثرا عکس او خيره شده اس. از يک دکه روزنامه فروشی آدرسی را می پرسد

مادرش يکی را برداشت و داد . از نوشته ها چيزی سر در نمی آورد. مردی است در ژستهای مختلف
نصف بيشتر صفحه نيم تنه همان مرد بود که اوج . اينه که ميخواد رئيس جمهور بشه: دستش و گفت

نگاهش به آن  دورها بود .  بودگرفته و توی هوا بالهای عبای سياهش را مثل عقابی باز کرده  
.پايين پايش جوانها از دختر و پسر مشت ها توی هوا، شادی ميکردند. و لبخندی به لب داشت  

   تا حرفی زده باشد با چانه اش اشاره به  . صورت زيبا ی ناهيد چشم مرد روزنامه فروش را گرفت
.  می مونه، مگه نه؟ بعدش هم  کرکر خنديد ZORO  عين: گفتعکس کرد و  

:شنيد مادرش به سوئدی می گويد سرش را که بلند کرد. او مقصود مرد را نفهميد  
. هيچی نگو، ما مسافريم دردسر ميشه-  

همه . يک دسته فاميل ميآمد و دسته ديگر می رفت. يک هفته ای بود که شيراز خونه خاله بودند
يلی وقتا از سرو صداها خسته ميشد خ. زنها ناهيد را می بوسيدند و او نمی دانست کی به کی هست

را دوباره » باباکوهی«دوست داشت . اما مادرش لب را گاز ميگرفت که يعنی اينا بخاطر تو آمده اند
ميشد و خان دايی خدا » جشن وهنر«بابا ميگفت آنوقتا که . بخورد» آش کارده«ببيند يا برود سعدی 

 هفتاد و دو ملت بود و سينما آريانا فيلم ها را به بيامرز توی برنامه ها موزيک ميزد، شيراز پذيرای
.چند زبان نمايش ميداد و حافظيه تا صبح چهل چراغون بود وباغ ارم روز و شب نداشت  

تيپ . باز خوبه که اين پسر خاله بابک بچه بدی نبود. حاال اين مهمون بازيها فرصت هيچی نميده
دو سه مرتبه مادرها . صاحبت با او لذت می بردناهيد از م. شرقی و صورت گندمگون گيرايی داشت

:خواستند آنها را تنها بفرستند گشتی بزنند اما بابک طفره ميرفت  
تا بيايم .  مامان اگه خا له ندونه تو که ميدونی، يه وقت ديدی بند کردن و گفتند اين کيه همرات-

.حاال همه با هم باشيم يه چيزی. خالص شيم صد تا مکافات داره  



شوهر نسرين، آقای رضايی که بنده خدا عين برده توی . ين حرفهايش را با خواهرش زده بودسيم
فقط هر از گاهی هی حال . اين همه صحبت ميشد اگه شما چيزی گفتين او هم گفت. دست زنش

بعد بدون اينکه . ميگم اگه ناصر خان هم بود صفا داشت به علی: باجناقش ناصر خان را می پرسيد
بيشتر توی حياط بود و به موتور پسر کوچکترشان ور ميرفت . ابی بخواهد ساکت ميشداز کسی جو

اين وسط ها دو تا خواهر موقع پختن . و گرمش که ميشد ليوانی عرق بيد مشک برايش می آوردند
.کلم پلو هم که شده باز توی قول و قرار بودند و سی خودشان گپ ميزدند  

.خواد، همه چی رو آدم يکجا ميگذاره براعقد وعروسی نامزدی که ديگه دلم ديمبو نمی -  
.کلم ش نازکه سياه ميشه.  قربون دستت زير اون ماهيتابه را کم کن-  
!از ريش ميگيريم پيوند سبيل ميکنيم.  غريبه که نيست، خودمانيم-  
. شاه چراغ خودش مراد همه رو ميده-  

و صحبت نامزدی است و مامان و خا له  ناهيد يواش يواش متوجه شد که حرفها بوی ديگری دارد 
بابک چند سال بزرگتر بود و البد خيلی . طوری که او هم بفهمد و هم نفهمد دارند چيزهايی ميگويند

بخصوص که توی فرودگاه هم لپ دختر خاله را بوسيد که آن موقع ناهيد خيلی . هم بی خبر هم نبود
.تعجب کرد  

: ميخوردند و پسرها بيرون بودند پرسيد يکروز که داشتند چای عصرانه شان را   
  مامان، اين چيه که من نبايد بدونم، شماها از چی حرف ميزنين؟-

.قربون قدت از شما دو تا ديگه و ذوق زده خنديد:  نسرين دويد توی حرف و گفت  
:درجا و خيلی محکم حرفش را زد. حدسش درست بود  

بابک مثل برادرم است و باين زوديها هم خيال  منکه از همان توی خونه به مامان گفته بودم -
.ازدواج ندارم  

!مادرش با چهارتا انگشت زد يکطرف صورت که يعنی اينطوری نبود  
  جلو چشم بابا نگفتم که اول بايد درسم را ادامه بدم، چطور يادتون رفت؟-

و مشت شد جلو فقط دستش با رديف النگو های طال رفت باال . خاله مثل يخ وارفت اما هيچی نگفت
. و نگاهش پر زد روی صورت سيمين... وا: دهنش  

:آقای رضايی توی آشپزخانه داشت شربت به ليمو هم ميزد که بياورد از همانجا بلند گفت  
.حاال کاشکی ناصر خان هم بودش با هم يه تخته ای ميزديم  

  
.اطی شدهخواهرها سعی کردند فعال کسی بويی نبرد که چه بس. شب بدی به همه گذشت  

.اينهمه سال تو اروپا، باالخره درست ميشه.  جوونه، غرور داره-  
ميترسيد يه وقت . توی رختخواب دراز کشيده و توی فکر بود. صبح گلوی ناهيد درد ميکرد

دلش تنگ . روزنامه های سوئد پر بود از اين داستان ها در باره دخترهای مهاجرين. مجبورش کنند
  برا خودشان می گشتند centrum3رای دوستانش که حاال يا داشتند توی شده بود برای خانه و ب

حس ميکرد مامان فريبش داده و همه اين مسافرت . از سروکول هم باال ميرفتند badplats4 يا توی
.از اين فکر سخت عصبانی می شد. بخاطر دور کردن او از دوست پسرش بوده است  

 
  تصميم گرفتند که همگی بروند بيرون و نهار ميهمان برای اينکه داستان ديشب فراموش شود

بعد بازار را گرفتند. از توی زند پياده آمدند تا سر از بازار وکيل درآوردندهمين طور.  بابک باشند  
. که بروند سرای مشير پالوده با آبليمو بخورند  

و ادويه و هل و کندر بوی آشنای حنا .  از حجره های بازار بوی پارچه نو می آمد و بوی چرم تازه  
صدای چکش کوتاه و بلند بازار مسگرها با حرکت . و زعفران و کل شرق جادويی چند هزار ساله

از دريچه های سقف بلند بازار، نور . اينجا هيچکس غريبه نبود. پای عابرين همخوانی داشت
ی چين چينخورشيد نيمروز کمانه ميکرد روی شانه های من و تو، روی سربندها و شليته ها  

. و رنگارنگ زنان ايلياتی که هميشه در آمد و شد بودند  
:ناهيد آستين مانتوی مادرش را کشيد  

.  اونجارو مامان-  
سه زن جوان اروپايی با پيراهن های بلند رنگی و شال های پيچيده روی سر و گردن داشتند توی 

نيش حاجی همين طور مربوط . ندحجره ای قاليچه نگاه می کردند و با حاجی قالی فروش حرف ميزد
 باز بود و هی با انگشت ميزد روی ماشين حساب دستی و ميگرفتش جلو چشم زنها و  و نامربوط
.باز ميخنديد  

ميگفت که چند بار زنگ زده . الهام بود از تهران. غروب که برگشتند خانه صدای زنگ تلفن بلند شد
عز و التماس . قد پسرعموش هست و جشن مفصلميگفت که بايد بيای، ع. ولی کسی جواب نميداده

ناهيد از . به سيمين خانم که ما خودمان ميايم فرودگاه و او را ميبريم خانه، ترا خدا بگذار بياد
دوری از اين خانه برايش الزم بود و مادرش هم با رفتن به تهران . خوشحالی پر درآورده بود  



.و ديدن عقد ايرانی مخالفتی نداشت  
+ + + + 

نشسته بودند جلو کامپيوتر و روی نت با بچه ها توی سوئد چت  يک شب بعد از مراسم عقد با الهام
.  ازاينترنت پروازهای تهران استکهلم را چک کرد. يکمرتبه فکری بخاطر ناهيد رسيد. ميکردند

يعنی دو روز ديگه می تونست راحت توی اطاق خودش دراز . ايرفرانس برای شنبه صبح جا داشت
کشه و همه اين موش و گربه بازيها هم تموم بشه؟ به آنی تصميمش را گرفت و از فرصتی که پيش ب

بعد به . بليط را با کارت ويزايش روی نت خريد و اوکی کرد. آمد و الهام توی دوش بود استفاده کرد
فت خدا ته دلش گ. شيراز تلفن زد و گفت که همه چيز روبراه است و تا دو سه روز ديگه برميگرده

.کنه خيلی مامان را ناراحت نکرده باشم  
 

صدای ترافيک . روز شنبه طرفای غروب آفتاب بود اما گرمای سمج هنوز به در و ديوار چسبيده بود
سيمين و نسرين چراغهای حياط  را روشن . سنگين شهر و بوق تاکسی ها تا توی خانه ها می آمد

پای شمعدانی ها . را می شستند و به گلدانها آب ميدادندکرده بودند و داشتند با شيلنگ موزائيک ها 
.  آب که به پيچکها گرفتند بوی ياس امين الدوله هوش از سر آدم می برد. خشک شده بود  

:آقای رضايی توی پذيرايی بود، رفت گوشی را برداشت.  تلفن خانه زنگ زد  
. بله بفرمائيد-  
  سالم من ناهيدم ميشه با مامان صحبت کنم؟-
.  ها بله عزيزم-  

:بعد پنجره را باز کرد و گوشی را توی هوا نشان سيمين داد  
. بيا خانم جان، چشمم کف پاش ناهيده-  

گوشی را که گرفت با خنده . سيمين تندی دمپايی ها را درآورد و با پاهای خيسش دويد توی اطاق
سالم خانم گلی، چطوری مادر؟: گفت  

بعد همانجا .  شروع کرد به لرزيدن و پيشانيش خيس عرق شداما يهو رنگ به رنگ شد و لبهاش 
.پای ميز تلفن از هوش رفت و افتاد روی قالی  

.يا شاه چراغ، زن مردم از کف رفت: آقای رضايی زد توی سر خودش  
 

……………………………………………………….. 
. گرفتن يعنی ديپلم گرفتن و آن کاله سفيد هم بهمين معنی است student 1- در سوئد 

 2- .حرف نزن، خفه شو 
 3- . خيابانهای مرکز شهر

ا درياچه(  محل شنا       ي 4-    ).در رودخانه 
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