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 :یپروانگ نییآ

 هست حق اگر عشق/  کردنم مدارا از ناچار ریتقد با چه گر

  گردنم بر ابد تا حق نیا ،

 

 از دهیچیپ یا لهیپ/  یپروانگ از دارم یسهم که بپندارم تا

  تنم بر عالم یها غم

 

 ریز دست/  گذاشت منت هم برف آخر ، سرو نیا سر بر

  بشکنم دیبا!  مگذار ام شانه

 دل دیبا حال/  ام سوزانده دوستان یبرا دل یعمر که من

  دشمنم میبرا بسوزاند

 

 پرسم یم تو از/  گذاشت یاری شانه بر سر هیگر با یعاشق

 منم؟ نیا ایآ!  عشق یا بگو
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 ینظر_فاضل#

 

  خرد و جان خداوند نام به

 

 مقدمه#

 

  بودم یا پروانه

  اهویه از دور به

  فلک یها چرخش بر بال سبک و نرم

 .  دمیرقص یم

 

 قرار همگان دید معرض در نگارم و نقش خوش یها بال

 ... گرفت
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 یها نگاه خشم و حسادت با یبعض و یفتگیش با یبعض

 . زدند یم کوک من وجود به را خود

 ناگهان اما بودم آموخته درس مکتب در را یپروانگ نییآ

 و دندیتن تنم بر را خود درد و خشم یتارها ها عنکبوت

 یتارها با که یا لهیپ نیا از کرد یم درد میها رگ تمام

 .  کرد خود حبس مرا و ساخته ها آن

 به.  است الزم یا زهیانگ گاه حبس نیا از ییجدا یبرا

 اما باشمش داشته تا کنم یم دراز دست ، هستم آن دنبال

 ...دور یلیاست،خ دور

 

 .!..خواهم یم یپروانگ من
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 و ام گرفته قرار میشگیهم گاه حبس یبازوها انیم در

 خورده خاک و یمیقد خاطرات از یا گوشه به عقلم کاله

 . شود یم پرتاب

 کاله مکان آن سمت یا لحظه یحت که بود وقت یلیخ

 ، گردد باز خود یجا به تا کردم یم رها را او و رفتم ینم

 میتصم و نداشت برداشتن دست الیخ امروز انگار اما

 که کند محبوس گذشته انیم یطور مرا که بود گرفته

 نجات را خود کنترل قدرت آن با نتوانم هم خودم یحت

 . دهم

 مرا و مانند یم خود یجا سر وارید یبازوها که است خوب

 نیا از مرا ندارند یمیتصم و کنند یم واگذار خود حال به

 .. دهند قرار فشار تحت شتریب قتلگاه

 

 با که یا شده وانهید حتما:))  گفت یم بود زیعز آن اگر

 تنها و بودن تنها اثرات از اش همه یزن یم حرف خود
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 و دمیخند یم شیها جمله نیا به زین من.(( است ماندن

 .کردم یم مرور را ها آن ادامه و کردم یم سکوت

 ادانیص اما کردم تالش ماندن پروانه یبرا ها سال

 کنند درک و نندیبب من در را حال و شور نیا نتواسنتد

 و کردند پهن را خود یها دام شتریب چه هر قدرت با پس

 . زمیبگر نتوانم من تا تر محکم را خود یعنکبوت یتارها

 ...!مرگ خود یعنی آزاده پروانه کی یبرا نیا و

 

#part2  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 که است یکور نقطه ذهنم خانه نهان نیتر کیتار در

 و سر دانم ینم اما ندارد؛ یینما رخ قصد و شود ینم دهید
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 کیتار آن و شودیم دایپ کجا از دفعه کی جرقه آن کله

 .  آورم یم ادی به یاندک حاال و کند یم روشن را خانه

 

 لیدل به.  شوم خارج گاه حبس نیا از یکم گرفتم میتصم

 از و دارم یم بر یپوش رو است حاکم که یسرد یفضا

 و  است نهیطمان با و آرام میها گام.  شوم یم خارج درگاه

 .  شوم یم تر کینزد و کینزد ساحل به گام هر با

 

 است آرام شهیهم دارم دوست یگرید جور را پارس یایدر

 .  ندارد را ساحل بر گرفتن خشم طاقت و

 خود یجا در مقتدرانه که نمیب یم یحوال آن یسنگ تکه

 .  نشسته

 

 .  دهم هیتک آن به که گرفتم میتصم

 . کنم یم رها را خودم خاطر یفراغ با
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 نگاهم یکنجکاو یبرا یکم ، است قدرت یخدا به نگاهم

 .  گردانم یم اطراف به را

 توانم یم یحت ، کند یم جلب خود به را نظرم یزیچ

 . نمیبب را است افتاده ولوله به چشمانم در که یبرق

 وجود تمام با دارم دوست.  دارم یم بر قدم سمتش به

 . رمشیبگ بغلم در و کنم حسش کنم، لمسش

 کنارم در را وجودش و نداشتمش که است وقت یلیخ آخر

 . کردم ینم حس

 . زدم یا خنده تک ناگهان

 کرد؟ یم چه جا نیا
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  "نهیرید یها ادوارهی در یگام"

 

  ، سرعت شدت از و بود شده نفس نفس که طور همان

 گذاشته ماراتن یدو هم با آمدن رونیب یبرا شیها نفس

 قلبش یها تپش و یخستگ به او ها نیا همه با اما بودند

 از که ییروین و سرعت تمام با و کرد ینم توجه یا ذره

 .  زد یم پدال داشت سراغ خود

 . ندیبب پروا با را خودش فاصله تا چرخاند عقب به را سرش

.  کند حس را ش غرغر توانست یم هم فاصله نیا از یحت

 داشت گلبرگ نوازش به هیشب یحس کنارش در پروا بودن

 .یداشتن دوست قدر همان ف،یلط قدر همان

 یطور شان فاصله.  داد ادامه سرعتش به و کرد یا خنده

 .  زد یم پدال دیبا پروا ها حاال حاال که بود
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 هدف.  باشد داشته فاصله پروا از قدر نیا که نداشت عادت

 ثابت و خون نیآدرنال بردن باال ، یشاد هدف ، نبود بردن

 .... هم آن بود زیچ کی کردن

 

 و شد خم یکم. برسد او به پروا تا کرد کم خود سرعت از

 دست داشت که یعطش تا خورد و برداشت را آب قمقمه

 .  ردیبگ آرام یقدر و بردارد سرش از

 داشت. دیسنج پروا با را خود فاصله و برگشت عقب به باز

 وارسته گوش در خراشش گوش یصدا و شد یم کشینزد

 .  زد یم زنگ

 .  ستادیا و زد یلبخند

 

 .  دیرس او به و آمد قهیدق سه به کینزد یزیچ از بعد

 :دیرس گوشش به کنش پاره حنجره یصدا
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 گریج زیج یاله وارسته ینینب ریخ یعل حق به یاله _

 بذارم و کنم بلند و تابوتت دستام با خودم امیب یاله یبش

 . قبرت یتو

 با تامون دو اگه ینیب ینم یریم تند قدر نیا چرا شعور یب

 یجور بهمون.  هیچطور شهرمون مردم نگاه مینباش هم

 از اون.  مید یم انجام یخالف چه میدار انگار کنن یم نگاه

 اونم زنا، و مردا آور تاسف نگاه و پسرا تمسخر از پر نگاه

 .... از

 

 ینمرد تا ریبگ نفس ذره هی یکرد و ناتینفر خبه خبه _

 نبرمت سالم اگه سپرده من دست رو تو خاله.  ینفس یب از

 .  کنه یم سکته چارهیب

 نداره یربط یبشر یبن چیه به ما یسوار دوچرخه بعدم

 یمشکل که هستن مادرامون و پدر بده اجازه دیبا که یکس

 نگه خودشون یبرا و نگاهشون تونن یم هم مردم.  ندارن

 .  دارن
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 که یلذت همه نیا از مردم نگاه خاطر به تونم ینم که من

 ...کنم یپوش چشم برم یم

 

#part4  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 شد ادهیپ دشیسف رخش خودش قول به از من چو هم او

 خود بازدم و دم بار چند و داد خود تن به یقوس و کش و

 سر از که ییها نفس یقدر تا فرستاد درون و رونیب را

 .  رندیبگ آرام بودند افتاده جدال به تیفعال و جانیه

 یرو نگاهم یکم و کردم یم نگاه حرکاتش به دقت با

 . شد کشدار اش یشرق یمایس

 گرفته آرام یکم شیها نفس و انداخته گل شیها لپ

 . بودند
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 داده یجا چلچراغ خود درون که شیها چشم از امان

 .  بودند

 وقت اکنون که کرد حس و دید خود یرو را من نگاه یوقت

 یرو از یا خنده بگذارد، نمیآست در را پاسخم تا است آن

 دیکوب چشمانم در میمستق را نگاهش خیم و کرد طنتیش

 : 

 

 دیبا پس سپرده تو دست و من مامان یدون یم که خودت

 خراش هی یحت تا یباش داشته و اش دونه هی یهوا یحساب

  ندارم بر هم

 جسارت من یول توئه با حق هم حرفا اون به راجع یراست

 .  امیب کنار یراحت به موضوع نیا با بتونم تا ندارم رو تو

 

 خطابش بود شده کیبار یاندک حرص از که یچشمان با

  دادم قرار
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 ..  وونهید ای شهیم خل ای دونه هی آره _

 اگه که میبرس شفق به که بدو زدن حرف قدر نیا یجا

 کنم یم خفه اول رو تو من مشینیبب مینتونست هم امروز

 .  خاله واسه کنم یم چیپ کادو بعد

 

 .  شکفت لبخندش غنچه شترمیب دادن حرص یبرا

 به و کردم صاف را دوچرخه و ندانستم زیجا را تعلل گرید

 . افتادم راه

 و بود لومتریک کی به کینزد ساحل تا مان خانه فاصله

 که فرد یها روز بود پروا و من نیب که یرسم طبق

 اری واقع در که را مانیها دوچرخه شد یم غروب کینزد

 بایز از یکی میبتوان تا میانداخت یم راه به بودند غارمان

 .مینیبب را حق نشیآفر یها جلوه نیتر
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 طرفش به آمده تنگ به یلیل هجران از که یمجنون چون

 و فر همه نیا از بودم شده مسخ میبگو است بهتر رفتم؛

 .  شکوه

 کردن تمام یبرا یشتاب.  گذاشتم یم گام موقر و میمال

 یم شیپ موقر و آرام یلیخ زیچ همه نداشتم ییجدا نیا

 . رفت

 ی فتهیش که پروا و نشستم یم شفق یتماشا به من

 ساحل کنار در شتاب یب بود ایدر دامن نیپرچ حرکات

 . داشت یم بر قدم امن
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 زانوانم و رفتم خود یشگیهم گاهیجا به شهیهم روال طبق

 و دادم قرار گاه هیتک یرو را ام چانه و کرده جمع را

 . کردم سنجاق حق شکوه نیا به را دگانمید

 

 یم دیخورش که ست یراهنیپ واقع در گداخته آتش شفق

 به دارد چنته در که را چه آن هر خواهد یم انگار و پوشد

 .  کند یگر عشوه و بکشد ما رخ

 

 خود از که یزرد و سرخ الوان از یبرگرفتگ با دهیپد نیا

 چه و ستیمهربان و قدرت سمبل من یبرا کند یم ساطع

 غروب موسم در که یدیخورش ؛ است دلنواز و دلکش قدر

 تمام که است آن دار دوست انگار و داراست موهبت نیا از

 .کند یفروش فخر همگان نزد در کمال و
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 دارم یعطش نیدلنش و یرنگ یها حس نیا همه مقابل در

 شدن آف قصد تنها نه من عطش دکمه و ریناپذ یریس

 یم تر گداخته و کرده فوران فشان آتش چو بلکه ندارد

 . شود

 

 شدم اطرافم متوجه تازه.  ابمیب را پروا تا برگرداندم یسر

 من یفتگیش.  بود تیجمع از مملو ساحل کنار قدر چه که

 ینم را اطراف که شدم یم مسخ چنان که بود یحد به

 . دمید

 نگار و نقش حنا از دستانش که بلوچ یدختر چپم سمت

 در یپا ای پا عاشقانه که دمید یپسر دست در در بود شده

 سال انیم یمرد تر دور یکم.  رفتند یم راه هم کنار

 به مشتاقانه یلیخ و گرفت یم عکس خانمش از که دمید

.  داد یم آموزش را گرفتن ژست و ستادنیا چگونه نحوه او

 .  آمدند نیدلنش میها چشم به یلیخ زوج دو نیا
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 تنها و مغموم را یخانم برسم پروا به تا برخاستم یوقت

 تامل مشغول سخت و داشت یمبر قدم آرام آرام که دمید

 .  بود

 هر از که چرا داشتم دوست را ها آدم به کردن نگاه

 .کردمیم افتیدر یا ژهیو احساسات کدامشان

 

 تر طرف آن یکم که دمید را پروا و کردم برگشتن قصد

 در کرده دراز را شیپاها و خود بدن لیحا را شیها دست

 یب آدم و عالم از و گذاشته گوش در یهندزفر که یحال

. استیدر رقصان امواج به یعنی رو به رو به نگاهش و خبر

 . ماندم اش رهیخ یکم

 

 و گشت بر که کرد حس را نگاهم بودن لیثق کنم فکر

 . شد قفل نگاهم در نگاهش

 .میبرو تا دادم بود رمز او و خودم نیب که معروف عالمت
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 خانه به زود دیبا مادرم یها گفته طبق و بود شب یحوال

 شامگاه یخوان حافظ خاص مراسم به تا گشتم یم بر

 ...دمیرس یم امشب
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 یعودها و ها شمع  مادرم که یشب.  بود یا ژهیو شامگاه

 یم پرپر را سرخ یها گل کرد،یم روشن را امشب خاصِ

 . شد یم نیدارچ یها حهیرا از پر فضا و کرد

 چکامه و داشت یم بر را حافظش حضرت وانید هم پدر

 که کرد یم طلب ما از و کرد یم زمزمه را دلکش یها
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 و میبفرست یا فاتحه حافظ حضرت یِشادروان یبرا ابتدا

 . میبکن یخالص تین و امل پاک یخاطر با سپس

 زین وجودمان به بلکه گوشمان به تنها نه پدر نواز روح ینوا

 شب. داد یم قلیص را روحمان و نشست یم خوش

 ...بود یاکننده مست و شاعرانه یِنینش

 

 دیبا و بودم زده شتاب امشب شامگاه به دنیرس یبرا

 یساق از که یا خانهیم.  گشتم یم بر مان خانهیم به عیسر

 شده مملو پدرم دلنواز ینواها و حافظ یها غزل ساغر و

 .  بود

 

 بار هر.  میداشت را شامگاه نیا بار چهار تنها سال در دیشا

 شوهرش همراه به خواهرم میداشت ینینش شب نیچن که

 خود تار سه هم خواهرم شوهر و داشتند حضور ما کنار در

 .  میشد یم آور سکره یها باده مست ما و نواخت یم را
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 . میداشت یگفت و گپ و میزد پدال هم یپا به پا خانه تا

 بود متعارف ریغ یکار مانیها یهمشهر یبرا ما زدن پدال

 یبرا هم آن کار نیا به نسبت یقشنگ و مثبت دگاهید و

 .  نداشتند دختران

 یرو و دمید یم را آور تاسف و تمسخر پر یها نگاه تمام

 به فقط که بودم آموخته اما کردند یم ینیسنگ میها شانه

 به نه کنم فکر شود یم دمیعا که یخوب حس و ها لذت

 . ها نگاه و گاه دید

 با دنیجنگ و یشکن تابو جهت در کوچک یگام تنها نیا

 .بود تحجر

 با که بودم شهیپ عاشق یمادر و پدر ونیمد را ها نیا همه

 ...بودند داده پرورش مرا تمام یفتگیش و دقت و نظارت
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 ها اعتماد و شده تظاهر ها یمهربان که یبیغر روزگار در

 دل حال و حس خانواده گرم محفل کنار در بودن شکسته،

 لحاف مطبوع یگرما ریز در بودن سان به دارد؛ یآرام

 ... امن قدر گرم،همان قدر همان. یکرس

 به بهشت حهیرا.  کنم یم باز را مان خانه در دمیکل با

 یم یناشدن وصف لذت با را چشمانم.  رسد یم مشامم

 . کشم یم یقیعم نفس و بندم

 به هیشب دهیرس مشامم به و برخاسته نیزم از که ییبو

 پخش جا همه را عطرش که ستیا خورده باران خاک
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 آب یحساب را اطیح تمام مامان دهد یم نشان نیا و کرده

 . است آماده امشب محفل یبرا زیچ همه و کرده جارو و

 از که یا خانه.  شوم یم خانه صحن وارد و بندم یم را در

 اهانیگ و گل از مملو ینینش یم آن یتماشا به طرف هر

 . است رنگارنگ

 

 تمام که است یمادر خالقش که میدار ییبایز اطیح

 یبهشت و ردیگ یم کار به را دارد چنته در که ییهنرها

 . کند یم ییآرا گل کوچک

 

 قرار ایپاپا و موز ، گواوا یها درخت اطمانیح سرتاسر در

 ای سبز یگالب وهیم فتهیش شان همه نیازب من که دارد

  خوشمزه ی وهیم نیا برداشت فصل که هستم گواوا همان

 .  است بهار لیاوا و زمستان آخر
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 رنگارنگ یها گل عاشق زین اطمانیح یها گل نیب از

 کنار در کوچکشان یها گلدان با که هستم کاکتوس

 . اند گرفته قرار یصورت یکاغذ گل به کینزد گلخانه

 

 اما کنم یم یدگیرس ها کاکتوس به خودم شهیهم بایتقر

 که هست یمادر دانم یم شوم غفلت دچار یا ذره اگر

 یخوب البته.  کرد خواهد رابشانیس و بمانند تشنه نگذارد

  است نیا به کاکتوس

 . است یکاف بار کی یا هفته و خواهد ینم آب ادیز که

 که است مقاوم یقدر به چون دارم دوست را کاکتوس

 یا ذره که آن بدون کند یم یستادگیا ماتیمال نا دربرابر

 . دهد راه یشانیپ به اخم
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 تمام با را شامگاه بزم مادرم ، بود تابستان فصل که حاال

 در یبزرگ نسبتا یفلز تخت یرو و اطیح در آن متعلقات

 ... بود دهیچ یدرخت خربزه همان ای ایپاپا درخت کنار

 

 خشک جا آن یرو شاه نادر عکس که رنگ قرمز یقور

 دیبا که داد یم دینو شیها استکان همراه به بود کرده

 که باشم زعفران یچاشن با بو و عطر خوش بِه یچا منتظر

 ...بود کننده مست یبس عطرش

 

#part8 

 

  ممنوع_یکپ#
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 یفکر از و نشوند آمدنم متوجه تا کردم باز را در یآرام به

 جا لبم یرو یلبخند خورد جرقه ذهنم در ناگهان که

 .  کرد خوش

 هم کاوه و خجسته بفهمم تا کردم زیت را میها گوش یقدر

  ؟ نه ای اند آمده

 آمد ینم یپچ پچ یحت ای صحبت یصدا که ییجا آن از

 دوچرخه بار نیاول یبرا چون.  اند امدهین که بود مشخص

 اند آمده که بفهمم نتوانستم بودم نگذاشته نگیپارک در را

 .  نه ای

 

 که داد یم نشان نیا و آمد یم خانه آشپز از یکم یصدا

 .  است تدارکات مشغول مادرم

 یرو ، شدم کینزد آشپزخانه درگاه به آهسته و آرام یلیخ

.  شدم کینزد مادرم به و شدم بلند میپاها یها پنجه

 یها کلم داشت و بود نشسته یصندل یرو و من به پشت
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 انصافا و کرد یم بیترک آبغوره با و کرد یم خرد را قرمز

 چشم یرو آرام را میها دست.  شد یم یا خوشمزه ساالد

 .  گذاشتم شیها

 

 مرا و گذاشت عطوفتش و مهر از پر دست در را میها دست

 شانه یرو را سرم و کرد تیهدا کنارش یصندل سمت به

 . گذاشت اش

 خانه تپنده قلب و امن گاهیجا به را سرم فراوان یذوق با

 جان گوش نوازش گوش و فیلط یصدا به و دادم قرار

 : سپردم

 

 خوش بود؟ شلوغ بود چطور ساحل مامانم؟ یاومد_

 امشب یکرد یم دعوت ؟ بود خوب پروا حال گذشت؟

 خب شمونیپ ادیب
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 به را شیها سوال کردم یسع آرامش با و زدم یلبخند

 .  دهم پاسخ شان همه به دقت با و آورم خاطر

 .  خودم گلبرگ مامان به سالم اول _

 شیمخمل و نرم یها گونه از یا بوسه و کردم بلند را سرم

 : دادم ادامه بعد و دمیچ

 

    که، جونم یمامان حضورت به عرضم

 یسفارش اگه مامانم تا برسونم و خودم عیسر گفتم _

 .  بدم انجامش و بذارم چشمام یرو منت دهید به داشت

 یکل که بود بخش آرامش ساحل امروز قدر نیا مامان

 نیا که دمید گذاشته سن به پا زوج هی تازه و گرفتم یانرژ

 بیعج و حالم نیا و گرفتن یم عکس هم کنار بامزه قدر

 .  کرد خوب

 

  بعد و گفت یجانم یا و دیخند مامان
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 : گفت طنتیش با

 . ینگفت یزیچ که پروا از

 

 و ؛راستشیگیم راس آخ:  زدم میشانیپ به آرام و دمیخند

 یعنی نبود؛ خوب و روال ادیز امروز پروا کردم حس یبخوا

 تموم شفق یوقت یول نشم متوجه من که کرد یسع یلیخ

 . دمید اشکاشو و افتاد بهش نگاهم شد

 بمونم منتظر ای بده حیتوض برام بخوام ازش دیبا دونم ینم

 راه هی مامان لطفا. برام کنه فیتعر بود راحت که وقت هر

 خوام ینم کنم کمک بهش دارم دوست بده بهم خوب حل

 . نمشیبب ناراحت

 

 فکر قایعم دارد که داد یم نشان مامان منظم یها نفس

 .  کندیم

 .انداختم مامان به ینگاه و برداشتم را سرم
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 نظر تونم ینم االن: گفت و انداخت من به ینگاه هم او

 .  بکنم تونم یم کار یچ نمیبب کنم فکر بذار بدم یقطع

 

 یمرس:  گفتم و دمیبوس محکم را اش گونه یخوشحال با

 البته نیکن یم انتخاب و حل راه نیبهتر مطمئنم.  مامانم

 . انستیب به حاجت چه انستیع چه آن بگم دیبا

  ؟ کجاست سهرابت مامان یراست _

 

 جواب و ختیر چپش شانه یرو را بلندش و یزغال یموها

 :داد

 سندهینو از یکی کتاب نسخه داره. مادر کارش اتاق یتو

 که خونه یم رو کرده کتابش چاپ به اقدام ایتازگ که ییها

 .  کنه چاپ و کتابش و کنه کمکش بود کننده یراض اگه

  ریبگ دوش هی برو پاشو االن هم شما
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 هی  هم بعدش. برسن هم کاوه و مادر خجسته که االناست

 مطالعه مشغول سخت االن دونم یم چون بزن بابات به سر

 .ست

 

 سمت به و گفتم ظیغل یچشم شدم بلند یصندل یرو از

 ....زدم رجهیش حمام

 

#part9 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 زانیآو آن به دیسف یها یگو که  یجاشمع درون ها شمع

 یتکاپو در و بودند کرده منعکس را درخشان ییپرتو بود،

 . بودند باختن و سوختن
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 گل و ینیدارچ یها عود از یناش  ینیعطرآگ ی حهیرا

 . کردیم نوازش را مشامم شده پرپر سرخ یها

 

 وجودمان بر ییبایز نقش و برخاست پدرم ینوا عشق سوز

 . داد قلیص را مانیها جان و کرد حک

 انگشت. خاست پا به زین کاوه ساز سوز تر، آنطرف یکم

 جان یا نغمه و دندیرقصیم ساز یرو اش دهیکش یها

 . دادند یم سر فشان

 

 وانید واژه به واژه که بود معتقد یول بود بر از را حافظ پدر

 درک را عظمتش و شکوه بتوان تا کرد لمس و دید دیبا را

 . داد انتقال زین گرانید به و کرد

 آن در تعلقاتش و ایدن ییگو که بود آمده وجد به آنچنان

 . نبود شیب یا افسانه لحظه
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 یآرام به را میها چشم و نشست مامان راست شانه بر سرم

 آمده در سماع به روحم. بود پا به ییبلوا وجودم در. بستم

 ... کرد سجده شکوه نیا از میتعظ نشان به آخر در و

 

 

 دارد یینوا و ساز عجب عشق مطرب#

 

 دارد ییجا به راه زد که نغمه هر نقش

 

  یخال مبادا عشاق ناله از عالم

 

 دارد ییهوا بخش فرح و آهنگ خوش که

 

 زور و زر ندارد چه گر ما کش یدرد ریپ
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 دارد ییخدا خطاپوش و عطابخش خوش

 

 قندپرست مگس نیکا دلم دار محترم

 

 دارد ییهما فر شد تو هواخواه تا

 

 حال پرسد گرش دور نبود عدالت از

 

 دارد ییگدا هیهمسا به که یپادشاه

 

 گفتند بانیطب به بنمودم نیخون اشک

 

 دارد ییدوا جگرسوز و است عشق درد
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#part10 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 دل درون نهان راز شدن فاش یبرا یهمگ آن از پس

 زین او. میجست تمسک بیالغ لسان حضرت به مانیها

 . کرد داریپد مانیبرا داشت هرچه

 لباس جز انداختم؛ ینگاه میبود دهیپوش که ییها لباس به

 دهیپوش دیسف و آورده جا به را یگر یصوف رسم که کاوه

 . داشتند یجذاب یهارمون هیبق یها لباس بود،

 ییها هیهد تمام و بود آن فتهیش پدر که ی،رنگیا روزهیف

 به زین کردیم شکشیپ او به و دیخریم مامان یبرا که

 پس بود؛ روزهیف سنگ بر از هم آن و بودند رنگ نیهم
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 دهیپوش یا روزهیف رنگ به یریحر لباس خجسته و مامان

 . بودند

 

 به هم آن و بودند یاقوتی رنگ به زین پدر و من یها لباس

 . بود اقوتی سنگ به مامان یفتگیش لیدل

 

 استکان در همه یبرا را یچا مامان مرسوم، عادت طبق

 ی غنچه دو ها آن تک تک در و ختیر رنگ قرمز یها

 دوچندان را یچا عطر تا گذاشت یمحمد گل شده خشک

 ... کند

 

 فضا انگار شد؛یم انجام سکوت و آرامش در زیچ همه

 شکستن به یلیتما چکسیه که بود گذار ریتاث آنچنان

 . نداشت سکوت
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 به رو خنده با پدر نکهیا تا گذشت نیچن نیا یقیدقا

 :گفت مامان

 ... کردن سکوت بانو گلبرگ که افتاده یاتفاق چه_

 یا گهید جور دیبا نویا سهراب که یکردیم نقدم قبلتر

  ؟...!کنهیم رییتغ کلمه یمعن وگرنه خوند

 نگاه پدر به یخاص یدگیشور با و زد یآرام لبخند مامان

 :داد را جوابش و کرد

... بود ها شب همه با متفاوت امشب جان سهراب_

... بود نیدلنش و خاص انقدر که کرده رییتغ یچ دونمینم

 جهینت به یول کردمیم فکر موضوع نیا به داشتم راستش

 . دمینرس یا

 

 :گفت و داد گوش مامان یها حرف به دقت با پدر

 . خانم بود تر یدل شهیهم از امشب دیشا_

 :گفت و کرد نگاه خجسته به انیپا یب یمهر با و
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 خوش مزاجش به یحساب هم بابا ارشد دختر نکهیا مثل_

 .... نشسته

 شوق با دهد جواب خواست تا و زد یلبخند خجسته

 :گفتم و دمیکوب هم به را دستانم

 یمرس کاوه بود یعال کاشت؟ گل کاوه نیدار قبول_

 ... بزرگه داداش

 و شد خم یکم گذاشت؛ اش نهیس یرو را دستش کاوه

 :گفت

 ... خانم خواهر میمخلصت_

 

 . زدم یچشمک شیبرا خنده با

 . فشرد یکم و گذاشت کاوه شانه یرو را دستش پدر

 یفلز تخت همان یرو را شام بساط تا میبرخاست زین ما

 ...مینیبچ ایپاپا درخت کنار و اطیح گوشه
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#part11 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 یگرید از پس یکی که میها نفس منظم و قیعم تمیر

 خلسه ریاس که داد یم نشان  کردند، یم خروج و ورود

 . شود یم آزارم موجب آن از شدن خارج که ام شده یگاه

 وارید یرو که یساعت. میبود نشسته خانه یسرسرا در

 .  داد یم نشان را شب ازدهیبود، ستادهیا قدم ثابت

 و گر یحام دست و بودند نشسته هم کنار در پدر و مادر

 عاشقانه و بود گرفته بر در را مامان یها شانه پدر مهر پر

 .  فشرد یم آغوشش در

 کرد یم گردش میموها در گرانه نوازش زین گرشید دست

 .  داد یم هیهد من به را ناب یآرامش و
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 گاه مامن نیا از اگر شد ینم آسوده یا لحظه خاطرم

 .  دمیکش یم دست

 بود مامان زانوان یرو سرش که بود یخواهر تر طرف آن

 مامان بخش آرامش دستان از که یآرامش داشت یسع و

 .  کند رهیذخ تماما را کرد یم افتیدر

 فکرش.  انداختم ینگاه خجسته به و دمیچرخ پهلو به

 یم فکر یزیچ چه به که نیا صیتشخ.  بود ریدرگ سخت

 بازار و شام بساط که نیا از بعد که چرا نبود؛ سخت کند

 با که یکنسرت یبرا کاوه شد، دهیبرچ ها خنده و یشوخ

 .  رفت تهران به داشت یسنت یقیموس یها گروه از یکی

 

 به سال سه از بعد خجسته بدون که بود بار نیاول یبرا

 در که بود یا شهیش بار زین لشیدل رفت؛ یم مسافرت

 یبرا را مادرش بال و دست و کرد یم رشد داشت بطنش

 .  بود بسته پرواز
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 قابل اما سخت ها آن یدو هر یبرا روزه چند ییجدا نیا

 .  بود تحمل

 آموزش مخصوص منحصرا که یقیموس آموزشگاه کی کاوه

 چند و خودش که داشت خودمان شهر در بود، تار سه ساز

 را یقیموس یها استعداد و دادند یم آموزش گرید نفر

 .  کردند یم کشف

 

 ما، به شان یوجود آرامش دنیبخش با همزمان پدر و مادر

 کرده چاپ یتازگ به مامان که یکتاب درمورد زین خودشان

 . زدند یم یگفت و گپ ، بود

 به نشانیب که یعشق جرقه سپس و بابا و مامان ییآشنا

 نیهم از گرفت بر در را شانیها قلب و شد لیتبد صاعقه

 .  دیآ یم بر شغلشان
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 داشت، یسینو کتاب و ترجمه به که یا عالقه لیدل به پدر

 انتشارات دنبال به سپس و کرد آغاز یسندگینو با را کارش

 .  رفت کتاب چاپ و

 است مست رندان نشر ، دارد را آن تیمالک پدر که ینشر

 ساالنه و کرده عمل موفق ها سال نیا طول تمام در که

 و کتاب عرصه به را یادیز قلم خوش یها سندهینو

 . است کرده یمعرف یسندگینو

 

 قصد مامان که شود یم شروع ییجا آن از شان ییآشنا

 ،یدوست.  کند چاپ بود زده قلم که را یکتاب بود کرده

 با ییآشنا از پس زین او و کند یم یمعرف را پدر انتشارات

 . شود یم یهمکار به حاضر مست رندان نشر

 دل در گریکدی عشق عاقبت یهمکار چند از پس و

 ...زندیم جوانه شانیها
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#part12 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 ینم وندیپ و وصال به یراحت به بابا و مامان عشق الماس

 . رسد

 دفتر در سرانجام که خورند یم ها دل خون وصال یبرا

 یم جاودان و خورد یم کیت هم کنار در نامشان وصلت

 .  ماند

 

.  دیکش رونیب دلچسبم و نیریش افکار از مرا پدر یصدا

 چشم به بود شده خمار آرامش لذت فرط از که را چشمانم

 :زدم لب و کردم سنجاق پدر یها

 ؟ییبابا جونم_
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. pg 44 

 نازم جوابش با و دیبوس قیعم را میشانیپ و شد خم پدر

 بیس که ومدین دلم ییبابا راستش.  بابا سالمت جونت: داد

 چون نکنم تعارف بهت گرفتم پوست که رو ییحوا سرخ

 حوا نوع ازاونم یدار دوست و سرخ بیس دونم یم

 . ببر و فشیک و بخور.طورش

 

 بود شده پخش ام یشانیپ یرو که ییموها شد؛ خم مامان

 رو ما یطور نیا هم یکی کاش ییآ ییآ: گفت و زد کنار را

 .  بده شانس خدا.  بده ناز

 .بود خنده مان همه صورت یرو

 تکان بار نیچند را ام اشاره انگشت و کردم بلند را سرم

 :دادم

  شد؟ شیحسود مامانم االن یعنی ییآ ییآ_

 :آمد کمکم به زین خجسته
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 نیا همه و طلبه انحصار مامان که یبدون دیبا گهید االن_

 .  خواد یم خودش یبرا رو دادنا ناز

 :گفت میبود کرده آچمزش رسما مان همه دید که مامان

 گهید باشه داشته شماها مثل ییدخترا آدم. خبه خبه_

 . خواد ینم دشمن

 .  میدار کار یکل فردا که دیبخواب دیبر دیپاش...دیپاش

 اش نهیس یرو و دستش و دیخند مامان لحن به پدر

 :گذاشت

 . خانم مایمخلص یلیخ_

 گهیم راست مامانتون:  گفت و کرد ما دو هر به رو هم بعد

 .  دیپاش

 

 به که برداشتم را یخور وهیم یها ظرف تمام و برخاستم

 محسوس نا طور به قبلش اما بشورمشان و ببرم خانه آشپز



  

. pg 46 

 از شتریب تا کند صحبت خجسته با که کردم اشاره پدر به

 .   نکند الیخ و فکر و نباشد نگران نیا

 . داد تکان یسر و گرفت عیسر هم پدر

 

 ..دمیشن یم را شان صحبت یصدا آشپزخانه از
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 به یر،همگیبخ شب گفتن و ها ظرف شستن از پس

 . میرفت خواب استقبال



  

. pg 47 

 یموضوع به راجع تا دیخوابیم من اتاق در خجسته امشب

 . میکن صحبت هم با

 

 خجسته دست. داشت قرار مان خانه دوبلکس در من اتاق

 . میرفت باال ها پله از آرام و گرفته را

 یخواب رخت خود یبرا و نشانده تخت یرو را خجسته

 . کردم پهن نیزم یرو

 افکارمان در که یبازار آشوب به قیعم یسکوت در دو هر

 .  میکرد یم فکر خورد یم چرخ

 به رو و دمیخواب دمر صورت به و دادم یحرکت بدنم به

 :گفتم خجسته

 ؟ میبزن حرف ،یزیعز_ 

 :شد جا به جا یقدر که دمید یکیتار در

 . میبزن حرف_ 

 :کردم فکر یکم



  

. pg 48 

 که یخانم اون به راجع بود قرار شیپ هفته اوممم_

 .  میبزن حرف بود ات کننده مراجعه

 :گفت میگو یم چه باشد آمده ادشی که انگار

 که بود ییها کننده مراجعه از یکی...اومد ادمی آره آره_

 و کنم فکر شیزندگ به نمیبش ها ساعت داشتم دوست

 . بود آور رنج حال نیع در و دردناک یلیخ.  کنم هیگر

 با عاشقانه یلیخ ازدواجش که کرد یم فیتعر خودش

 و آروم یزندگ و شهیم شروع اقوامشون یپسرا از یکی

 بچه تا دو و ازدواج سال چند از بعد که داشتند یخوشبخت

 بعد ها مدت تا و کنهیم انتیخ بهش شوهرش دفعه هی

 کال و فهمه یم اتفاق هی حسب بر که نیا تا دونسته ینم

 یم فرو آوار مثل بود آورده دست به که یخوشبخت هر

 .  زهیر

 هر که هام بچه خاطر به بودم حاضر نایا همه با گفت یم

 کنم یزندگ داشتن سال چهار و ستیب و هجده کدوم

 تحمل بازم دادهیم زجرش انقدر اروی. یبدبخت با شده یحت



  

. pg 49 

 دست تا داده یم بهش شده اتیب نون کن فکر...   کردهیم

 مردم اون.  کنه یم تحمل بازم اما یزندگ نیا از بکشه

 یم میتصم نداره برداشتن دست الیخ که نهیب یم یوقت

 رو ها بچه یخرج یرینگ طالق اگه که کنه دشیتهد رهیگ

 نیا رو اوضاع یوقت اونم... کنم یم شون آواره و دمینم

 . رهیبگ طالق شهیم مجبور نهیب یم یطور

 

 درون قیعم یدرد...  شد بلند هقم هق یصدا یناگهان به

 کی ک یرنج همه آن از قلبم... کردمیم حس ام نهیس

 ...  کرد یم درد و کرد یم درد  بود دهیکش انسان

 یمدت ام گرفته قرار ریتاث تحت  آنقدر دید که خجسته

 . کنم هضمش بتوانم تا کرد سکوت

 

 بغض آهنگ هنوز میصدا که یا قهیدق چند مکث از بعد

 :گفتم داشت



  

. pg 50 

 ؟ شد یچ ش هیبق خب_

 :گفت داشت غم یچاشن که ییصدا با خجسته

 تنها و تک خودش بکنه یخواست یم کار یچ یچیه_

 یا هفته و کنه یم یزندگ اطراف یروستاها از یکی یتو

 بچه.  ارتباطه در هاش بچه با تماس قیطر از اونم بار هی

 .کنن یم یزندگ آپارتمان هی یتو تنها و تک هم هاش

 صحبت شرافت یآقا با اول... کنم کمک بهش دارم یسع

 ؟ نه ای شیشناس یم دونم ینم کردم

 

 : خورد جرقه ذهنم در یا چهره انگار و کردم فکر یکم

 و مطلقه یخانما یبرا که یریّخ مرد همون آره ، آره_

 .  دهیم آپارتمان هی اونا از کدوم هر به و ساخته برج وهیب

 :کرد دییتا عیسر خجسته

 یبرا یکار تا کرده افتتاح هم رستوران هی یتازگ به آره_

 .  بچرخه تشونیریمد با چرخش و بشه دایپ خانما نیا



  

. pg 51 

 فکر به حتما که گفت و کرد قبول خدا بنده گهید یچیه

 انجام براشون یکار گهید هفته دو تا و هست هورباف خانم

 .  دهیم

 

 یها آدم با جامعه نیا در یزندگ که کردمیم فکر نیا به

 زن کی و است سخت چقدر ییتنها به هم آن صفت گرگ

 را او یشغال و گرگ چیه نگذارد تا باشد یقو دیبا چقدر

 ... بدرد

 

 زمزمه یریبخ شب لب ریز افکارم در شدن ور غوطه با

 ...ربود مرا وجود تمام خواب و کردم
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 "یکنون زمان به بازگشت"

 

 همان با خواست یم انگار.  کرد یم نگاهش رهیخ رهیخ

 .  کند ابراز را خود یدلتنگ تمام نگاهش

 سوارش شده که هم یدلتنگ یبرا یقدر که گرفت میتصم

 خواست یحیمل خنده با.  بزند چرخ را ساحل طول و شود

 در یانفجار...  ناگهان که بکشد نیز یرو را خودش

 را وجودش کل بنگش بنگ یصدا و شد پا به ذهنش

 . لرزاند

 

 ... بود شده جیگ.  رفت عقب عقب ترس با

 با خاطرات ناگهان.  بود بیغر چشمانش یجلو زیچ همه

 .کردند حمله شیسو به قوا تمام



  

. pg 53 

  

 یم و رفتند یم یگرید از پس یکی یسخت به شیها نفس

 .  آمدند

 . شد دور جا آن از سرعت به و داد یشتاب شیها قدم به

 

 به دختر لرزان وجود از زین او...شد یم کینزد قتلگاهش به

 ....! جست یم کمک خفقان از و... افتاد قهقهه

 

#part15  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 



  

. pg 54 

 رفت یم نهیطمان  با که ایدر شکن و نیچ پر امواج صوت

 .   بود رامشگر رد،یبگ آغوش در را ساحل تا

 و برود استقبالش به تا بود نشسته انتظار به زین ساحل و

 .  ردیگ شکل وصال

 

 خروشان یگاه زدند یم ریتحر ایدر امواج که ییها نغمه

 . موقر یگاه و بود

  که دیرس یم گوش به ییایدر یها مرغ ینوا طرف آن از

 رقابت در گریکدی با ،یماه شکار بدنبال کنان زیخ و جست

 . بودند

 

 که بود یقدر به دیخورش ی کرشمه ایدر ی انهیم در

 شتریب را آن اریع و دهیپاش ایدر در را زر از یتشت ییگو

 . است کرده

 



  

. pg 55 

 ...   بود سرشار یته از ساحل

 یشخص ، داشت قرار ساحل به رو که یکوچک خانه در

 . دیکش یم نفس

 . کرد یم زمزمه لب ریز را یگنگ اصوات

 و غیج یصدا  ش،یها پلک پشت بسته نقش یایدن در

 روحش زخم و درد  ناله، و شدیم شتریب لحظه هر ها ادیفر

 . کرد یم دیتشد را

 

 کرد خواهد حل را آن تمام "زمان" کرد یم گمان یروز 

 . نبود شیب یاشتباه تفکراتش ییگو اما

 کردیم حس شتریب را خاطرات فشار بود یمدت ، چند هر

 وجودش بر و کردند یم جدال او با یشتریب قدرت با ک

 . تاختند یم

 

 . بود شده تر تند شیها نفس و تر بلند شیها ناله ضربان



  

. pg 56 

 دستش و نشست تخت یرو خراش گوش یغیج با ناگاه 

 .  چسباند اش نهیس قفسه به را

 را او تمام ییوالیه چون که یکابوس ترس از را چشمانش

 . بست آرام نداشت، را او از ییجدا قصد و بود گرفته بر در

 یصدا بندش پشت و دیچیپ خانه یفضا در تلفن یصدا

 :دیرس گوشش به یآلود بغض

 از شتریب.  خودمون شیپ برگرد.  یبد ادامه خوام ینم_

 از تر شکسته خوام ینم.  یبد ادامه جا اون خوام ینم نیا

 . نمتیبب یهست که ینیا

 تک تک یرو و شمیم ات شکسته یها بال مرهم خودم

 بهت.  یکن پرواز یبتون کم کم تا ذارم یم ضماد زخمات

 شهیم اولش روز ینگار و نقش خوش به دمیم قول

 ... وارسته

 ... هیگر بلند یصدا و دیترک بغضش بعد و

 



  

. pg 57 

 نتوانست یحت که بود شده آشفته خواب آن از یقدر به

 ... دیگریم تاب یب آنگونه یکس چه دهد صیتشخ

 

 . بود جیگ. نداشت اطراف از یدرک

 یخوان هیمرث و کابوس تکرار و دنیخواب وحشت یطرف از

 . انداخت چنگ جانش به ها

 

 در که یفکر تا گرفت فاصله تخت از و داد خود به یحرکت

 . کند یعمل را داشت سر

 

 ییهوا سرش به تا کرد یم یط را شهر ابانیخ طول

 به را خاطراتش قهیدق چند یبرا توانستیم دیشا ؛.بخورد

 و سر شیکارها و اوضاع به سپس و بسپارد یفراموش دست

 . بدهد یسامان

 



  

. pg 58 

 یتوجه ها گرد دوره یصدا به که بود آن از تر حوصله یب

 . کند

 

 غبار یفضا نیا در شیزندگ و وقت گذراندن به یلیتما 

 ...نداشت را گرفته و آلود

 

 یوقت که داشت یرسالت تنها شهر نیا به برگشتن یبرا او

 هم را سرش پشت گرید و گشتیبرم د،یرس یم انیپا به

 ....کرد ینم نگاه
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. pg 59 

 ایگو و شده جمع هم گرد یتیجمع ابانیخ گرید طرف

 . کردند یم تماشا را یجالب شینما

 بود تالش در بلندگو با که یگرد دوره ریگ معرکه یصدا

 عادت خارق کرد یم ادعا که یشینما به را مردم

 خسته را اش خسته کند،روح جذب شتریب و شتریاست،ب

 . کرد تر

 

 نمانده یباق وجودش در یحس. بود بو و رنگ یب حاالتش

 . بود

 ینم شادش هم ریگ معرکه یها یبازارگرم نیا یحت گرید

 . کرد ینم کیتحر را اش یکنجکاو و کرد

 

 با و بود ها ریگ معرکه نیا دنبال به شهیهم قبل یها سال

  گذاشت؛ ینم اش خانواده یبرا قرار  شانیصدا دنیشن

 .وستیپ یم مردم به و کرد یم دایپ را مکانشان عیسر



  

. pg 60 

 را مارها چگونه ندیبب تا شدیم رهیخ حرکاتشان به دقت با

 . کنند یم خودشان دستورات عیمط و مسخ

 گاه چیه اما دیفهم یم کمتر کرد یم دقت  شتریب چه هر

 . داد یم ادامه دقتش به شتریب و شد ینم دیام نا

 

 . کرد تالش گرانید با تفاوتش اثبات یبرا سال یها سال

 یتیاهم و نشد ها یداور نا و ها قضاوت ریاس گاه چیه 

 .نداد

 و آرزوها تواند یم مقاومت و یسرسخت با که دانست یم

 کمال و تمام را ها آن و ردیبگ مشت در  را شیها خواسته

 . کند ثبت خود نام به

 فراز بر را خود پرچم کرد یط را تیموفق یها قله یوقت

 را سرش تیموفق نیا یبرا آورد؛سپس یم در اهتزاز به قله

 دختران تمام یبرا ییالگو و گرفت یم باال افتخار با

 ...اما. شدیم نشیسرزم



  

. pg 61 

 

 ...دیشن وضوح به را افکارش تمسخر و پوزخند یصدا

 ها آن خواسته ریاس زین خودش بلکه نکرد یکار تنها نه  

 ... برد باال میتسل نشانه به را شیها دست آخر در و شد

 

 یم دیبا.شد یم میتسل دینبا عقلش دادگاه در قاعدتا

 .  نداشت توان گرید اما دیجنگ یم و ستادیا

 ...دنینرس ییجا به و دنیجنگ بود بس
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 اطراف به یتوجه ابدا و بود شناور افکارش یایدر در

 خودش توجه گذشته مانند  کرد یم یسع چه هر. نداشت

 ها بهانه نیتر کوچک با را خودش  و بدهد اطراف به را

 . توانست ینم ، اوردیب وجد به و کند خوشحال

 آدم آن گرید.باشد راست رو توانست یم که  خودش با

 زد،یم سر او از یکار هر که نبود گذشته یرها و آزاد

 ... و نبود ها قضاوت نگران

 بود نگران داد یم انجام هم یکار نیتر کوچک اگر اکنون

 قضاوتش به و کنند نگاه او به یگرید چشم به نکند که

 . بپردازند

 نیهم و بود شده قیدق داد یم انجام که ییکارها یرو

 شیواقع خود از را او شدن قضاوت نگران و شدن قیدق

 که بود گرفته شکل او در دیجد من کی بود؛ داده فاصله

 او با آمدن کنار به مجبور اما نبود یراض بودنش از چندان

 . بود
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 ها آن کی به کی دیبا که بود دهیچ ییها برنامه ذهنش در

 . رساند یم سرانجام به را

 مرور ذهن در را آمدنش جا نیا از هدف داشت که یوقت

 عصب و کرد جلب را توجهش یغیج یصدا کرد یم

 . دادند نشان واکنش شیها

 وال و هول.  برسد صدا به تر عیسر چه هر که کرد تند پا

 یم. نداشت برداشتن دست الیخ و بود افتاده جانش به

 . باشد گذشته او کار از کار زمان آن و برسد رید که دیترس

 به و بود افتاده نیزم یرو یدختر بست بن یا کوچه در

 .بود زخم از پر صورتش یوحشتناک طرز

 دست دو انگشتان از تعدادشان که کرد نگاه یمردم به

 بروند کینزد نبودند حاضر کدام چیه اما گرفت یم یشیپ

 دردناک معرکه نیا یتماشاچ فقط انگار و بکنند یکمک و

 .بودند



  

. pg 64 

 او به غضب و خشم با و بود ستادهیا دختر سر یباال یمرد

 وجه چیه به وجناتش در یمانیپش آثار و کرد یم نگاه

 . شد ینم دهید

 تر بلند دختر آلود بغض هق هق یصدا شد که تر کینزد

 کرد یم شیر شیر  و زد یم چنگ را دل ، شیصدا و شد

 . 

 آمده رونیب شان خانه از که یگانیهمسا توجه انیم نیا در

 بودند نداده خود به ابدا را کردن کمک زحمت یول بودند

 سمت به ها آن به توجه یب او اما.  شد جلب او یرو به

 طرف به را دستش دو و نشست زانوانش یرو و رفت دختر

 زانوان به را سرش و کرد بلند را او و گرفت دختر شانه

 .  داد هیتک خود

 فراوان یها یکبود و قیعم یها خراش از پر اش گونه

 . بود

 :دیکش شیموها یرو بر آرام و برد جلو را دستش



  

. pg 65 

 زم؟یعز یخوب  شده؟ یچ جون دختر_

  

 سرشان یباال غضب ریم مثل که یمرد از حواسش

 یصدا اما دید یم را دختر فقط و بود پرت بود ستادهیا

 : دیرس گوشش به زشیانگ نفرت و آلود خشم

 کار دنبال برو پاشو خانم...لعنت معرکه مگس خر بر_

 پاشو.  ستین ها بساط نیا و یفضول یجا جا نیا خودت

 بعدا نکردم یکار هی تا کن جمع و پالست و جل

 .بمونه خودت واسه شیمونیپش

 

 یها دیتهد یا ذره و خواند یم رجز که یمرد به توجه یب

  گرفت؛ یآرام به را دختر نداشت،دست یتیاهم شیبرا او

 بود یحوال آن که یدرخت به و ستدیبا سرپا کرد کمک

 . دهد هیتک

 



  

. pg 66 

 فیضع را دگانشید و بود ختهیر صورتش یرو شیموها

 یاشک یها چشم به دقت با و زد کنار را ها آن. کرد یم

 .  شد رهیخ بودند تیمظلوم و رنج درد، از سرشار که اش

 صالح با داشتند و بود شده بلند انیاطراف پچ پچ یصدا

 یم قضاوت و فیتوص هم یبرا را معرکه نیا خودشان دید

 . کردند

 یسع.  باشد توجه یب ها آن به تا کرد جمع را شیقوا تمام

 را دختر و بکارد شیها لب بر آرام چند هر یلبخند کرد

 کم دختر هیگر حجم از دید یوقت.  کند دعوت آرامش به

 گرید بار را سوالش است تر آرام قبل نسبت به و شده

 :  دیپرس

 ؟ یشد یطور نیا چرا زم؟یعز شده یچ

 



  

. pg 67 

 یم سرش یباال را یآلود خشم و محکم یها نفس یصدا

 آلود خشم یها نفس نیا دنیشن یبرا یگوش او اما دیشن

 . نداشت

 

 . کرد ینم باز لب از لب او اما کرد یم نگاه دختر به منتظر

 یسع و بود دهیخواب شیها پلک پشت  قیعم یوحشت

 ...دهد یجا خود در زین را شیدردها داشت

 

#part18  
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 یزیچ تنها نه بدهد یجواب دیشا تا ماند منتظر چه هر

 . شکست و خورد ترک شیصدا بغض بلکه نگفت



  

. pg 68 

 درخت تنه به  شکسته بال و پر یکبوتر چون که را او

 نوازش آرام را کمرش و گرفت آغوش در بود، داده هیتک

 .داد

 داد؛به فاصله آغوشش از را دختر. دیرس ذهنش به یفکر

 درمونگاه میبر هم با یخوا یم: گفت و کرد نگاه چشمانش

 یم لنگ کم هی پات دمید آخه.  یباش دهید بیآس دیشا ؟

 . زد

 پا. اهلل اال اله ال: گفت و داد جواب مرد آن دختر یجا به

 بشم وونهید من.  خانم نذارا اعصاب یب من اعصاب یرو

 . یدان خود حاال ستاین دارم جلو یالناس احد چیه

 جلو. دهد ادامه شیخوان رجز به مرد تا اوردین طاقت گرید

 :زد پوزخند و گرفت سمتش به را اش اشاره انگشت و رفت

 و یزد کتک و معصوم طفل دختر نیا که نیا بر عالوه_

 هم و من یدیم اجازه خودت گزه،به ینم هم ککت جالبه

 دیتهد و من که کنم ثابت اگه یدون یم. یکن دیتهد

 برن؟ یم برات یحکم چه یکرد



  

. pg 69 

 ثابت: گفت ندازدیب تا و تک از را خودش که آن بدون مرد

 یک شاهدت اصال ؟یکن کار یچ یخوا یم نمیبب کن

  هست؟

 یم نگاه  دو آن دوئل به ادیز یکنجکاو با که یمردم به

 :کرد اشاره کردند

 . جلو انیب ندارن و جنمش یحت که هستند نایا نکنه_

 . زد یقیعم پوزخند بعد و

 با.بگذارد پاسخ یب را زشیآم تمسخر یها حرف نتوانست

 را جوابش آورد یم جوش به را مرد خون که یتمسخر

 :داد

 خواد یم سر درد دلت و یگرد یم دردسر دنبال پس عه_

 . دمیم نشون بهت االن شاهدمم.  حله خب یلیخ  نه؟

 صدا ضبط قسمت و آورد رونیب بشیج از از را خود یگوش

 .داد نشان او به را

 . دید مرد چشمان در را ترس



  

. pg 70 

 فرط از صورتش مرد که بود کرده یرو ادهیز یکم انگار

 را شیگوش خواست و آمد جلو.  بود شده سرخ خشم

 . ردیبگ

 :گذاشت عقب به پا او اما

 و ستین یخال تو طبل هام دیتهد که یدیفهم حاال آ آ آ_

 . زنم یم حرف یجد

 :کرد اشاره دخترک به

 نوایب دختر نیا سر که ییبال خاطر به تونم یم ضمن در_

  که؟ یدونیم... کنم تیشکا ازت یآورد

 آنقدر. شد رها کمان چله از  یریت چون مرد خنده یصدا

 کرده فیتعر شیبرا را سال جوک ایگو دیخند یم بلند

 . است

 :گفت شیها خنده نیب دهیبر دهیبر

 کتک و دخترم که نیا خاطر به...من از... یخوا یم تو_

 یم تو که گهیم قانون کدوم هوممم؟ ؟ یکن تیشکا... زدم



  

. pg 71 

 دختر زدن کتک حق من... و یکن تیشکا من از یتون

 ندارم؟ خودمو

 من به رو حق کمال و تمام خانم،قانون حضورت به عرضم

 .بدون حاال یدونست ینم اگه دهیم

 وجودش در زهر چون را قیعم یدرد مرد یها حرف

 پس.  شد منفجر درد نیا فشار از قلبش و کرد پخش

 حق در را جفا نیا تواند یم یپدر طور چه.  بود پدرش

 کتک ممکن صورت نیتر انهیوحش به را او و بکند دخترش

 پدر ادی.  باشد نداشته کارش نیا از هم ییابا بعد و بزند

 مهربان پدر...کرد سهیمقا مرد نیا با را او و افتاد خودش

  ؟!!کجا پدر، ظاهر به مرد نیا و کجا خودش

 اما دیکش یم دکی را بودن مرد فقط اصطالح به که یمرد

 کتک لیدل. شد ینم دهید وجودش در یمردانگ یا ذره

 نداشت حق او بود چه هر اما دانست ینم را دخترش زدن

 .کند جفا فرزندش حق در گونه نیا



  

. pg 72 

 دانیم نیا یها یتماشاچ واکنش تا کرد نگاه اطرافش به 

 . بودند رفته شان همه. ندیبب را

 یم فکر چون هم ها آن که بودند ستادهیا هنوز نفر سه دو

 و شدند الیخیب ده،یرس انیپا به جیمه یها صحنه کردند

 . رفتند

 را خشیم آمد و زد یپوزخند دید را دختر سکوت که مرد

 شد یم کینزد که یزن یصدا که بکوبد یکار محکم یبرا

 :کرد متوقفش

 و دست ریز از و ام بچه دیبا شهیهم که ینینب ریخ یاله_

 مرد اصال تو. مرد گفت شهیم هم تو به. رونیب بکشم پات

 نباشه طبعت باب یزیچ تا یگرفت ادی همش یبلد بودن

 بچه یدید دور و من چشم که نیهم یش متوسل کتک به

  ؟ یداد شکنجه و ام

 . رفت و گذشت کنارشان از گفت که ییبابا برو با مرد



  

. pg 73 

 در را دختر صورت طرف دو و نشست نیزم یرو عیسر زن

 تو و من اهیس بخت به لعنت: گفت و گرفت شیها دست

 مادر نخور غصه.  شده نوشته مرد نیا سرنوشت یتو که

 گم و گورش کاش.  میدار و خودمون یخدا هم ما باالخره

 مثل جا نیا   ادیب نه همونا شیپ بره شهیهم یبرا کنه

 دو بعدم مونیزندگ یرو بندازه و اهشیس هیسا بختک

 . باشه یباق مشین و قورت

 .  شد بلند دختر هیگر یصدا

 . کرد یم نگاه شیروبرو صحنه به و بود داده هیتک وارید به

 جان و خورد دیکل چشمانش یجلو امروز که یا صحنه

. کرد یم یتداع شیبرا را دور یلیخ یروزها ، گرفت

 . زد یا خسته و تلخ لبخند

 :شد او به معطوف نگاهش دختر آن مادر یصدا با



  

. pg 74 

 ینبود اگه که رسوند رو تو خدا.  بده رتیخ خدا دخترم_

 میبر ایب مادر ایب.  کرد یم کار یچ بچه نیا با نبود معلوم

 . کن در یخستگ هی داخل

 شود بلند تا کرد کمک دخترش به ها حرف نیا گفتن بعد

 . بروند خانه به و

 یکی یکی که ییها درد از آشفته یذهن و خسته یتن با

 : گفت دیپاش یم شیها زخم یرو بر و شد یم ینمک

 یخاص کار.  برم دیبا دارم کار ییجا من. ممنونم خانم نه_

 هم یمنت که دادم انجام و میانسان فهیوظ.  نکردم هم

 به عتریسر و دخترتون نرفته ادمی تا یراست...ستین

 ...دهید یدیشد بیآس مطمئنا د،یبرسون درمونگاه

 

 یشینم ریگ نمک_: کرد تر شیب را اصرارش دختر مادر

 دخترش مونیبغل هیهمسا بعدم.  داخل میبر ایب دخترم



  

. pg 75 

 ییخدا ام بچه نهیبب ادیب زنم یم بهش زنگ هی پرستاره

 . باشه نشده شیزیچ نکرده

 

 و رفت کمکشان به.  ندانست زیجا را رفتن به اصرار گرید

 شیپاها یکم بود خورده که یکتک خاطر به که را دختر

 ....بردند خانه درون به را، زد یم لنگ
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 و بود گرفته فرا را آسمان یمایس نینرم و اهیس یریحر

 ستادهیا آسمان بلند قامت بر زن چشمک یها ستاره



  

. pg 76 

 از و زدند یم چشمک نیزم به تمام طنتیش با و بودند

 .  کردند یم ییدلربا نیزم

 یپرتو با که شودیم دهید یماه ، آسمان خلوت کنج در

 به را خود تالش ردیگ یم وام دیخورش از که یدرخشان

 پرده است زده قلم خدا که ییتابلو به است برده کار

 . بپوشاند ییروشنا

. شود ینم ختم جا نیا به ماه یگر عشوه و یطناز البته

 یم زین پوش اهیس یایدر اعماق به را خود ی بارقه که چرا

 . دهد یم قرار ها یماه دید معرض در را آن و تاباند

 که چرا.  است گرفته فرا را جا همه یا شهیش یسکوت

 بخورد ترک دل نازک نیا آوا نیتر کوچک با است ممکن

 . بشکند و

 

 که یا خانه بام پشت یرو بر  ساحل از تر دور یکم

 رسد یم گوش به ییآوا کند یم یینما رخ ساحل یروبرو



  

. pg 77 

 شود یم ختهیر استکان درونبه که است ییچا ینوا آن و

.  

 یچاشن ، شود یم پر لبالب یچا از استکان که نیا از پس

 آن و شود یم اضافه آن کردن بو و عطر خوش یبرا

 که است اهیس فلفل و نیدارچ ، خکیم بیترک از یچاشن

 . دهد یم نوازش را روح بیعج

 است کرده پهن بام پشت یرو بر که یکوچک فرش یرو

 یم لیم ریدلپذ ییبو و عطر با با را خود یچا و نشسته

 . کند

 دراز فرش یرو بر کرد تمام را یچا که یوقت دارد میتصم

 . شود رهیخ اهپوشیس یتابلو به و بکشد

 کینزد خدا به قلبش مکان نیا در که کند یم حس آخر

 . کند یم حس شتریب را او و شود یم تر



  

. pg 78 

 همان با که است شدن رهیست؛تنهاخین زدن حرف قصدش

 را اش یزندگ یها گفته و ها گفته نا ها شدن رهیخ رهیخ

 . کند خیم خداوند عظمت پر بارگاه به

.  دارد وقت او یبرا را امشب کی خدا بارگاه که داند یم

 شود یم بارگاه وارد و آورد یم جا به را همانیم رسم پس

. 

 جور نیا از شکوه.  شد تیشکا و شکوه از پر چشمانش

 تمام یوقت و بود شاهدش امروز که یاتفاق از شکوه.  زمانه

 شرحه قلبش دیشن را اسی خوردن کتک علت و ماجرا

 .  شد شرحه

 شدت از خواست یم دلش دیشن را مادر یها حرف یوقت

 دردش از پر خنده یصدا تا بخندد قاه قاه سوزشش و درد

 به یحت دنیخند بلند از او اما..  برساند همگان گوش به را

 .. بود شده منع هم درد



  

. pg 79 

 ریاس را دخترش وحشتناک نیچن یپدر شود یم طور چه

 نیا به اعتراض لیدل به هم آن بزند کتک و کند خود جور

 . برود مدرسه به دهد ینم اجازه چرا که

 را دخترش که باشد داشته تواند یم یا زهیانگ چه پدر نیا

 در یدرون لیم یا ذره که یازدواج به و محروم لیتحص از

 ! ؟...کند اجبار شود ینم دهید آن

 یم انگار و کند یم آسمان خیم تر قیعم را شیها چشم

 لحظه که ییدردها.  شود کیشر او با را شیدردها خواهد

 اش دغدغه ها روز نیا و رود یم باال آمارشان لحظه به

 را درد از حجم نیا و بود خواهد صبور قلبش ایآ که شده

 ؟ کرد خواهد تحمل

 

 اجازه چرا دیپرس مادر از که شد تر قیعم یزمان دردش

  ؟یده یم مرد اصطالح به نامرد آن به را ییجفا نیهمچ



  

. pg 80 

 نیا دیچک چشمانش از که یاشک قطره یچاشن با پاسخش

 :بود

 رو اسی و من یخرج میاین کنار باهاش یا ذره اگه _

 و راستش.  کن کار خودت خب یبگ االن دیشا و دهینم

 گهیدو فهیضع چشمام یول ستین باال سنم دخترم یبخوا

 ینم میاری و شده کم تحملش و تاب.  نداره رو قبال یسو

 و بشم قلبم زخم یها نمک الیخیب مجبورم که نهیا.  کنه

 . بده و مون یخرج تا امیب کنار باهاش

 صبح و نداره یتعهد اسی و من به نسبت ذره هی چند هر

 . هیباز قیرف یپ شب تا

 هی یسال نیا.  نیا زنده ای نیمرد بگه بزنه زنگ اگه وهلل به

 و پیت به زنن یم قاشیرف با حتما رهیم و ادی یم که بارم

 و پر سفره نیهمچ هی ننیب یم که هم اونا.  هم تار

 انی یم باز و دنینم دستش از پهنه جلوشون یمونیپ

 هم و سرش پشت بعد ماه چند تا و رهیم اونم و سراغش

 ...کنه ینم نگاه



  

. pg 81 
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 دمل چون احساساتش.  بود بیعج امشب دلش حال

 . داشتند را اش یپاش فرو قصد و زده باز سر نیچرک

 ... اسارت و درد ،یدلتنگ از پر یحال

 دستانش که چرا ببخشد بهبود توانست ینم را کدام چیه

 . نداشت قدرت و نبود باز کردن میترم یبرا

 در که بود یماه یزندگ چون اش یکنون یزندگ رسم

 را اسارت تور که دارد را آن قدرت نه است؛که ادیص اسارت

 که چرا.  شجاعت قدر آن نه و شود رها و آزاد و بشکافد

 . شود یگرید ادیص گرفتار باز شود رها اگر ترسد یم



  

. pg 82 

 

 اما بکند توانست ینم یکار دردش و اسارت یبرا دیشا

 عکس و خاطره چند یتماشا با توانست یم را اش یدلتنگ

 . کند آرام یکم

 باز را آن و داشت بر بود دستش کنار که را خاطرات جعبه

 را چشمانش سرخ رنگ به و متوسط اندازه با یآلبوم . کرد

 و کرد روشن را لشیموبا قوه چراغ برداشت؛ را آن.  گرفت

 . کرد دیبازد ب شروع و انداخت صفحه نیاول یرو

 

 ییخودنما شتریب اش یدلتنگ زد یم ورق که را صفحات

 تا کرد یم نگاه ریتصاو به یشتریب دقت با او و کرد یم

 آن تمام و هستند یزمان چه یبرا که اوردیب ادی به بتواند

 . کند مرور را ها

 ادی به که بودند ینیریش خاطرات از پر ها آن تک تک

 . کرد یم حالوت از پر را وجودش و داشت



  

. pg 83 

.   کرد جلب را توجهش عکس دو دیرس که آخر صفحه به

 کرد نگاهش.  برداشت را بود دیسف ، اهیس که یاول عکس

 او اما.  ختندیر سرش بر آوار چون خاطرات هجوم ناگهان

 آرام کرد یسع داشت سراغ خود از که یخوددار تمام با

 .  باشد

 که یعشق تمام با شیپ سال شش درست را عکس نیا

 عکس صاحبان به ها بعد تا داد قرار آلبوم نیا درون داشت

 از خودش سهم تنها که بود شوربخت چه اما دهد نشانش

 .  بس و بود عکس نیهم زین ها آن

 اشک و داد دست از هم را بودنش دار خود قدرت گرید

 . دیرس شیها گونه به و کرد سقوط دگانشید از آرام آرام

 ، دید را دوم عکس درون موقر و مهربان لبخند یوقت

 و کرد هیگر بلند یصدا با و دیرس کف به طاقتش درجه

 ...زد صدا را خدا
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  ممنوع_یکپ#

 

 

 ییجا و بود شده پا به یا ولوله ها فروش یماه بازار در

 آشفته یحد به. گذاشت ینم یباق دنیکش نفس یبرا

 تمام ها یماه فروش  داشت امکان آن هر که بود بازار

 . شود

 تا میبود آمده ها فروش یماه بازار به خجسته با صبحگاه

 تا میریبگ یماه نوع چند خانم مامان شاتیفرما طبق

 نگذارند و کنند یدگیرس خانم خواهر هوس به جان مامان

 .بخورد تکان شانیا دل در آب
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 یم زود صبح دیبا ذیلذ و مرغوب یها یماه دیخر یبرا

 سرعت به فروشش و شد یم شلوغ شدت به چون میآمد

 . دیرس یم انیپا به

 به صدا که بود بلند  آنقدر ها فروشنده ادیفر و داد یصدا

 یقشنگ یهوا و حال هم یشلوغ نیهم اما دیرس ینم صدا

 دیبا و دارد انیجر هنوز یزندگ داد یم خبر که رایز داشت

 . برد لذت ها لحظه تک تک از

 

 یم قدم ییجاها معموال و داشتم دوست را یشلوغ شهیهم

 ی انهیم  سکوت با و بود صدا و سر پر و شلوغ که گذاشتم

 .  نداشتم یخوب چندان

 نیا به مامان ای بابا با که بود آمده شیپ یبار چند یحت

 یکل و کرده کمک ها فروشنده به خودم و بودم آمده جا

 . بودم فروخته یماه
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 یکی درجه یها یماه تشکر نشانه به زین ها فروشنده آنگاه

 .بودند کرده شکشیپ من به را

 

 یماه:  شامل بود داده یماه دیخر یبرا مامان که یستیل

 شان همه طعم که بود ریش یماه و زرد دم یماه حلوا،

 پختن پس از خوب یلیخ خانه یکدبانو و بود العاده فوق

 . آمد یم بر ها یماه نیا

 را هفته اول روز سه که بود گونه نیا ما خانه در رسم البته

 عهده به ای یآشپز ها روز هیبق و کرد یم یآشپز مامان

 به بود شده میتقس ما نیب کارها و بود بابا عهده به ای من

 از یخوب به دیبا که میداشت یا فهیوظ  کدام هر که یطور

 . میآمد یم بر آن انجام پس

  

 و عمر شتریب مادرم اما هستند یرازیش دو هر پدر و مادر

 . است گذرانده بوشهر در را شیزندگ
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 است بوده نفت شرکت کارمند که پدربزرگ شغل لیدل به

 یها شهرستان از یکی در و کنند یم مهاجرت بوشهر به

 . شوند یم ساکن بوشهر

 شتریب اگر بوشهر به مادر خاطر تعلق حس لیدل نیهم به

 . ستین کمتر نباشد رازیش از

 شکل و دوانده شهیر ما وجود در زین تعلق  حس نیا

 . است گرفته

 جا به را رسومشان و آداب کردم یم یسع ها وقت یلیخ

 یم را شان یمحل لباس االن مثل مواقع یلیخ یحت اورمیب

 تر کینزد جنوب شهر مردم فرهنگ به مرا نیهم و پوشم

 . کند یم

 نام به بلند راهنیپ کی شامل ها آن یمحل لباس

 کفش کی و تیچ نازک،شلوار مقنعه کین،یدورچ

 . باشدیم کوش نام به مانند صندل خوشگل
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 با رنگ یمشک بودم دهیپوش که یتیچ شلوار و نیدورچ

 رنگ ینارنج صندلم و مقنعه و بود زرد یها یکار یخرج

 .بودند

 از یکی ی هیداشتم؛هد دوست یلیخ را یمحل لباس نیا

 تر تمام چه هر قهیسل با که بود مادر کتاب یها طرفدار

 .  بود کرده هیهد من به و دوخته من یبرا

 

 خی همراه به کائوچو حتما که کردم سفارش خجسته به

 به جا نیا از بعد چون میبگذار خی در را ها یماه تا بخرد

 بود ممکن و میرفت یم یفروش پارچه و یفروش لباس بازار

 . شوند خراب ها یماه

 به شد تمام مادر یسفارش یها یماه دیخر که نیا از پس

 ...میرفت ها فروش پارچه بازار سمت
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  ممنوع_یکپ#

 

 

 مورد مقصد به تا میزد یم قدم ها ابانیخ در کهیحال در

 و هول به مرا و خورد چرخ ذهنم در یخیتار م،یبرس نظر

 :انداخت وال

 نیا و مامانه تولد جمعه که بگم رفت ادمی یزیعز اوه اوه_

 من.  شهیم یکی دشیجد کتاب از ییرونما مراسم با یعنی

.  میریبگ نشر دفتر یتو و تولدش اگه خوبه که کردم فکر

 ؟ هیچ نظرت

 

 آمده خوشش شنهادمیپ از انگار و کرد یفکر خجسته

 :زد یلبخند باشد،
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 ییدا زن و ییدا به میتون یم یطور نیا...  هیخوب فکر_

 ماها به و انیب شنبه پنج روز بود قرار چون.  انیب میبگ هم

 ...  بزنن سر

 شد هم در میها اخم ییدا زن و ییدا آمدن خبر دنیشن با

 پر کلمه یواقع یمعنا به بودم کرده جمع یانرژ چه هر و

 .  رفت و دیکش

 دهیند من از را داشت انتظار که یواکنش انگار که خجسته

 :انداخت من به ینگاه تعجب با بود

 اون یدار که یا چهره نیا االن شد یچ ، شد یچ_

 از دیبا االن قاعدتا.  دارما انتظار من که ستین یزیچ

 یچ. یکن اخم که نیا نه یکرد یم غیج غیج یخوشحال

 .خبرم یب ازش من که شده

  

 لو اساسا را خودم دارم درهم افهیق نیا با دمید یوقت

 :گفتم وال و هول با و کردم باز را میها اخم عیسر دهم،یم
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 زیچ اصال..  یطور نیهم..  ستین یزیچ.. یچیه .. ها_

 ... ستین یخاص

 به و کج را فرمان خجسته، حواس کردن پرت یبرا و

 . کردم حرکت چپ یعل کوچه سمت

 :کردم اشاره ابانیخ گرید طرف به

 کار باهاش میبر بدو ست خانم همون نیا نشیبب عه_

 . دارم

 

 . بردم ابانیخ طرف آن به و دهیکش را خجسته دست

 دست هنر تا بود کرده پهن بساط سال انیم یخانم

 منبع. نگونهیا تا برساند فروش به را اش نوه و خودش

 باشد داشته یدرآمد

 چوقتیه. بودمش دهید بارها و شناختم یم را خانم نیا

 ک اجناسش فروش در و کردم ینم فراموش را خانم یگل

 . کردمیم کمک او به بود، حمام سهیک و فیل شامل
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 نه نه:  گفت خنده با بود دهیفهم را هدفم انگار که خجسته

 .  میای یم گهید روز هی میبر ایب میندار وقت و امروز

 

 در نیآهن خیم نرود ی هیقض ه،یقض دانست یم  چند هر

 را خواهرش تا کرد را خودش تالش هم باز یول بود سنگ

 .... نداشت که نداشت یا جهینت چیه اما کند منصرف

 

 :رفت خانم یگل سمت به عیسر وارسته

 ینیب ینم رو ما جون خاله چطوره حالت ،یگل خاله به به_

  خبرا؟ چه ؟ کوکه فتیک ؟ یخوش

  

 آرام داشت دوستش و شناخت یم را وارسته که خانم یگل

 . نگفت یزیچ و کرد یا خنده
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 اعتراض همان بزند یحرف خانم یگل که آن بدون وارسته

 :دیگز یلب یشرمندگ با و خواند چشمانش در را ها

 االن یول یکن گله که یدار حق ام شرمنده من خاله_

 و خوشگلت خوشگل لیوسا از یکل خواهرم با که اومدم

 .جام سر نمیبش که کنار برو. میبفروش

  

 وارسته که کند اعتراض آمد و شد گرد خجسته چشمان

 :گفت

 ... خانم خاله البته_

 :داد نشان را خجسته دستش با و

 سخت بهش ادیز دینبا و داره یا شهیش بار ما خواهر_

 .نهیالکاتب کرام با موقع اون حسابم چون رمیبگ

  

 زنده و گرم نگاه همان با و کرد نگاه خجسته به خانم یگل

 هیهد خحسته به و ختیر چشمانش در را محبتش تمام



  

. pg 94 

 و برود که کرد اشاره خجسته به و شد بلند سپس و کرد

 بساط تمام و نندیبنش درخت هیسا ریز تر طرف آن یکم

 . کرد واگذار وارسته به را خود

 

 به داشت یسع که مانند غیج و بلند یصدا با وارسته

 و مالم به زدم شیآت که بدو بدو:  گفت برسد همه گوش

 .  فروشم یم متیق ریز با و جنسام همه دارم

 تا چند فقط و رفته فروش اش همه که دیکن عجله مردم

 . دسته کار هم اش همه.  مونده

 

 بازار یمحل لباس با که دندیشن را یدختر یصدا که مردم

 تمام خود توان اندک با داشت یسع و کرد یم یگرم

 . شد جلب او به شانتوجه ، بفروشد را خود اجناس
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 آن با گشاده یرو با وارسته.  شدند ادیز ها یمشتر کم کم

 را خانم یگل اجناس کی به کی و کرد یم بش و خوش ها

 . رساند یم فروش به

 

 و لذت با خجسته درخت، هیسا ریز تر طرف آن یکم

 خاطر به را خدا که کرد یم نگاه یخواهر به خنده

 دیایب کشینزد که داشت دوست و کرد یم شکر وجودش

 . بکشد آغوشش در وجود تمام با بتواند تا

 زده حلقه چشمانش در اشک یخوشحال از هم خانم یگل

 دختر یسالمت و یشاد یبرا دل ته از داشت توان تا و بود

 وقت هر که بود مهربان یقدر به دختر نیا. کرد یم دعا

 تمام و زد یم سر او به آمد یم شیپ یفرصت شیبرا

 ...گرفت یم کار به او به کمک یبرا را توانش
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 ممنوع_یکپ#

 

 

 نوازشگر یها دست اندک یمینس و بود یتابستان عصر

 داشت توان تا و دیکش یم درختان یرو بر را خود

 . کرد ینم غیدر ها آن از را محبتش و یخونگرم

 خانه به یکم که آن یبرا مادر و بود مطبوع و گرم هوا

 یمقدار و کرد یم جارو و آب را اطیح ، ببخشد خنکا

 کرد یم یاسپر خانه یفضا در کاشان شهیآت هشت گالب

 یزندگ نیحاضر به و ردیبگ یدلچسب یبو و عطر تا

 .ببخشد
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 بود کرده اعمال یا فهیوظ کداممان هر یبرا مامان البته

 به چون شد یم انجام ییخطا نیتر کوچک دینبا که

 .  بود حساس شدت

 

 که لب تشنه کاکتوس یها گل به که بود نیا من فهیوظ

 به و بدهم آب وانیل کی بودند کرده خوش جا گلخانه کنار

 را یآلودگ و خاک نیهمچن.  گردانمشان بر دوباره یزندگ

 به و کردم یم دفن و شستم یم گل یها برگ وجود از

 . دادم یم طراوت ها آن

 

 گل شکل به و کرد یم قاچ را ها هندوانه دیبا زین خجسته

 شب یبرا تا گذاشت یم خچالی در بعد و آورد یم در

 یخنکا و بکشند رونیب وجودمان از را گرما و شوند خنک

 . ببخشند یمطبوع
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 به هنوز که بود پدر عهده بر هم امشب شام کردن آماده

 . بود امدهین خانه

 

 که بودم اهانیگ و ها گل رنگارنگ یایدن یهوا و حال در

 به مادر و خجسته زیر یها اشاره متوجه یاتفاق طور به

 انجامش محسوس نا طور به داشتند مثال که شدم خودم

 یا رشته سر گونه چیه من که ییجا آن از اما.  دادند یم

 شدم ینم منظورشان متوجه نداشتم یخوان لب مبحث در

 کنند پنهان من از را یزیچ خواستند یم وقت هر قایدق و

 العاده فوق استعداد به چون. گرفتند یم کمک کار نیا از

 .بودند واقف یخوان لب در من

 

 به کمتر کنم تالش شتریب چه هر که دمید چون هم من

 کم کم خودشون تا برداشتم دست پس رسم یم جهینت

 . کنند رو را زیچ همه
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 وال و هول با شد باعث و خورد وول ذهنم در یفکر ناگهان

 :بپرسمش مامان از

 تا یبد حل راه هی که شد قرار ادتهی یراست مامان گمیم_

 نظرت مد یحل راه االن  بفهمم؟ رو پروا درد بتونم من

  هست؟

 :گفت بود آمده ادشی یزیچ انگار که مامان

 حرف رودابه با خودم روز اون.  بگم رفت ادمی آره آره_

 ناف هیقض هم اون.  گفتم بهش رو پروا انیجر و زدم

 نیا. گفت یدون یم خودت که طور همون رو نایا و ینیچ

 یراض عموش پسر با ازدواج با یا ذره ابدا و اصال پروا که

 هست ادیز روش یحد به عموش خانواده فشار یول ستین

 نشون واکنش یتشر نیتر کوچک با و شده یعصب که

 و خودمونه بچه مال برادرمون دختر گنیم هم نایا. دهیم

 .  مادر حرفا نجوریا و مشید ینم بهیغر دست
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 شیپ و بحث آروم یلیخ که نهیا بهت من هیتوص وارسته

 که درسته بزنه و حرفش و کنه اعتماد بهت بتونه تا یبکش

 یبرا پروا ممکنه یول نیهست یمیصم یلیخ هم با ها شما

 خودت تو پس نباشه راحت حرفا یبعض دنیکش شیپ

 حرف و کنه اعتماد بتونه تا بکش شیپ و بحث آروم یلیخ

 .بزنه

 تمام را بحثش مامان تا بود ساکت لحظه آن تا که خجسته

 نفر هی حق در شهیم که یظلم نیبزرگتر: _ گفت کند

 ذره ک بده انجام ویکار یکن مجبورش ک نهیا داد انجام

 و اعتراض یوقت عموش خانواده خب. بهش نداره لیتما یا

 در یاجبار و بکشن پس پا دیبا ننیب یم رو پروا مخالفت

 ازدواجه زود سن خاطر به مخالفتش که اگرم.  ارنین کار

 فیتکل هم اونا تا بزنه راست و رک و حرفش تونه یم که

 . بدونن خودشونو
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 که داشتم خبر یول دانستمینم را پروا مخالفت لیدل

 :گفتم ستین سنش لشیدل

 عالقه عموش پسر به یا ذره که خودش گفته طبق نه_

 کشش یا ذره یول ستین یبد پسر که گهیم البته نداره

 هر یا عالقه دیبا وسط نیا حداقل.  نداره بهش نسبت

 . باشه رضا ازدواج به دلش تا باشه کیکوچ چند

 کنار تا کرد جمع را لنگیش و بست را آب ریش مامان

 . آمد زدن در یصدا.ندیبنش خجسته

 لبش یرو که یلبخند و پروا دنید با کرد، باز که را در

 . دمیگز را لبم محکم و افتادم قرارمان ادی بود

 : گفت تعجب با خجسته

  ؟یشد یجور نیا چرا ؟ شده یچ_

 : گفتم درهم یا چهره با

 یسوار موتور میبر که داشتم قرار پروا با گورم تو خاک_

 . یییوا



 

. pg102

 

 . دمیدو خانه سمت به و شدم بلند عیسر بعد

 :زدم داد حال همان در و

 ...سااااایوا لحظه هی شمیم حاضر االن پرواااا

 

#part24  
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 یها موتور عصر امروز که میبود گذاشته قرار پروا با

 . میبرو رونیب مسابقه یبرا و میبردار را مان یپاکشت

 



  

. pg 103 

 یخاک نیزم کی به تا میراند یم را موتور متر پانصد دیبا

 .بود مان مسابقه محل جا آن و میدیرس یم عیوس

 

 درگاه از را موتورم خجسته و مامان با یخداحافظ از بعد

 . افتادم راه به و زدم استارت و کردم خارج

 .زد استارت من با همگام هم پروا

 

 ادیز را سرعت یناگهان به یول راندمیم آرام یکم ابتدا

 . کردم

 بلند یصدا و یخوش سر با. شد بلند پروا غیج یصدا

 . دمیخند

 . برووون تر عیسر پرواا، بدوووو _

 

 تر تند و کردم حس وضوح به را داد موتور به که یشتاب

 .کردم حرکت



  

. pg 104 

  

 : زد داد بلند دیرس من به یوقت

 . دمیم نشونت حاال_

 . دیخند بلند و

 

 تر یا حرفه هزاربرابر یسوار موتور در پروا که دانستم یم

 و آوردم ینم کم اما خورم یم شکست باز و است من از

 . بخورم شکست بارها و ها بار ک نداشت یتیاهم میبرا

 پروا با که یجانیه ،آن بلند یها خنده آن ، لذت آن

 دستش از یحت یا لحظه یبرا نبودم حاضر را داشتم

 .بدهم

 یحساب و کرد یم یعال نه که خوب را حالم پروا با بودن

 .آورد یم شوقم سر

 



  

. pg 105 

 به کردم شروع کنم شتریب را خوب حال نیا که نیا یبرا

 :خواندن آواز

 

  بندر گرم یهوا تو_

 ای ینم در نفسم یناشناس با دمتید خرمشهر بازار یتو

  زنه یم بوم بوم داره دختر فهیضع مو قلب

  باته یک بهیغر اون

 

 ... خوااااادیم یچ... خواد یم یچ بت گهیم یچ

 

 خوانم، یم را یچاوش اهنگ دارم بود برده یپ که پروا

 ... برسم او به تا کرد کم را سرعتش

 

 : خواندم را اش ادامه خنده با



  

. pg 106 

 

  تو مال دارم یچ هر اصلم بن یر نکیع

 

 :خواندم عشوه با و کردم اشاره پروا به دست با بعد

  

  مو مال دردات همه دختر تو ییتو نفسام

 

 فرمان یرو.خواند او را اش هیبق و دیخند غش غش پروا

 . دادمیم تاب و چیپ بدنم به گرفته ضرب

  

 یا ذره که گذشت یم خوش داشت دومان هر به یقدر به

 تحجر و ییواپسگرا یبو و رنگ که گرانید تاسف پر نگاه

 . نداشت تیاهم ، داشت

 



  

. pg 107 

 یبرا تا شد یم رها دیبا که یا پروانه بودم، پروانه من

 سر یآزادگ یآوا و برقصد ها صحرا و ها دشت در خودش

 ...دهد

 

#part25  
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 خود آغوش حجم در را شب ساحت یشکوه پر یکایتار

 . فشرد یم قایعم و بود گرفته

 و  بود شده دهیپاش فضا در که یگون ریق و اهیس  ریاکس

 . داد یم را شبانگاه دینو



  

. pg 108 

 در و ماللت با که شدند یم دهید یدختر دو کوچه پس در

 یلبخند و کردند یم فیتعر یا خاطره هم یبرا یماندگ

 . نشاندند یم لب یرو بر آرام چند هر

 و بودند گرفته دست به را خود یکشت پا یها موتور دو هر

 . برسند خانه به تا راندند یم

 نیهم یخستگ لیدل به اما داشتند خانه با یکم فاصله

 و کرد یم فراهم را ها آن یناراحت اسباب زین اندک فاصله

 جلو سمت به را خود داشتند دست در که یتوان اندک با

 . دندیکش یم

 هر و داشت انیجر ها یشوخ و ها خنده یصدا در پشت

 . گرفت یم یمضاعف یانرژ سپرد، یم گوش آن به  کس

 

  "وارسته"

 تخت یرو بر خجسته و مامان و بابا میدیرس خانه به یوقت

 دست به گل شکل به که ییها هندوانه و بودند نشسته



  

. pg 109 

 که بابا خوردند، یم را بود شده نیزاید  خجسته هنرمند

 : شد تر قیعم لبخندش خورد پروا و من به شیها چشم

 نگه هم رو شما سهم که نیایب.  خودم گل یدخترا به به_

 .دیببر و فشیک دیبخور.  میداشت

 

 خانه و ما به را یشاد کرد یم یسع شهیهم پدر که نیا با

 نیا که افتاده یاتفاق گفت یم من به یحس اما بدهد هیهد

 . است شده چندان دو یشاد

 در که داشتند خبر هم خجسته و مادر بود چه هر

 . بود روشن یخوشحال از یچلچراغ شانیچشمها

 در توانم ینم کند ریدرگ را ذهنم یحرف اگر ک هم من

 : گفتم  دارم، نگه ام خانه نهان

 یم کجا از سرور و یشاد از حجم نیا خبره؟ چه به به_

 ؟ ادی

  



  

. pg 110 

 با را هندوانه از یبرش سوال، نیا دنیپرس با همزمان و

 . گذاشتم دهانم در و برداشتم چنگال

  

 عروس داره دخترم که نیا از بهتر خبر: گفت خنده با بابا

 شه؟یم

 

 که زد رونیب کاسه از چشمام و دیلرز شوک از بدنم چنان

 . افتادند خنده به ام افهیق دنید از شان همه

 

 درش تعجب که یلحن همان با و دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم بود مشهود

 ؟ یچ یعنی نیا االن_

 

 : داد را جوابم بار نیا مامانم



  

. pg 111 

 یبود بچه یوقت. داشت یشوخ قصد بابات.  مادر یچیه_

 یم یبش یک عروس یخوایم دیپرس یم ازت یک هر

 خبر یجور نیا خواست بابات.  کوروش عروس یگفت

 . بده بهت و کوروش اومدن

 :کردم هم در یکم را میها اخم

 ییدا یجلو وقت هی.  نبود یخوب یشوخ اصال شششیا_

 یم عروس عروس، نمیش یم جا هر یجور نیهم. ناینگ

 . الیواو گهید دیبگ هم شما گهید حاال.  ام قهیجل به بنده

 

 :گفت بود شده یجد حرفام دنیشن با که یا چهره با بابا

 یشوخ یرو از رو نایا من که یدون یم خودت جان بابا_

 شما بعدم...رتشیبگ یجد تونه ینم هم یکس و گفتم

 کنه وادارت یکس که ستین یازین اصال سالته سه و ستیب

 .میذار ینم مامانت و من یعنی یخوا ینم که یکار به

  



  

. pg 112 

 یلیخ احساس. نشست میها لب بر تیرضا سر از یلبخند

 . داشتم یبهتر

 

 تا که پروا به رو گرفت یم را مامان دست که همانطور بابا

 دهانش از سالم جز یا کلمه چیه و بود ساکت لحظه آن

 :گفت و کرد بود امدهین رونیب

 دخترم؟ یخوب ؟ جان بابا یطور چه_

 

.  سهراب عمو خوبم_: کرد نگاه بابا به حیمل یلبخند با پروا

 یتو که یزندگ و شما ی خونه ادیب آدم شهیم مگه

 خوب حالش و نبره لذت و نهیبب رو داره انیجر خونتون

 . نباشه

 

 : گفت بود آمده خوشش پروا یها حرف از انگار که بابا



  

. pg 113 

 با میتون یم خودمون آدما ما.  قشنگم دختر یدار لطف_

 میکن خوب و خودمون حال محرک و زهیانگ نیتر کوچک

 ... میباش داشته اجیاحت یکس به که نیا بدون

 رو مسابقه  کدومتون نمیبب دیحرفا؛بگ نیا الیخیب حاال

 د؟یبرد

 

 ناله تمام و بود آمده خوشش بابا سوال از انگار که پروا

 بود،با کرده فراموش را ریمس در اش یخستگ سر از یها

 !!!! من معلومه:  گفت یبلند نسبتا یصدا

 :گفتم حرص با من و دندیخند همه

 یتو که نهیا مهم. یخوش از ینترک حاال خبه خبه_

 . یرسینم هم پام گرد به یسوار دوچرخه

 

 تونستم هم یسوار دوچرخه یتو دیشا یدون یم کجا از_

 . بدم شکستت



  

. pg 114 

 

 :گفتم یسرخوش خجسته،با کنار به مکان رییتغ حال در

 ...باش الیخ نیهم به ماش آش_
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 :گفت مانیها کل کل به دادن خاتمه یبرا خجسته

 دیبا فردا که دیبخواب بعدم دیبخور شام دیبر دیپاش دخترا_

 . دیش داریب زود

 .میبر نشر دفتر به بابا ب کمک یبرا دیبا

 



  

. pg 115 

 را یطیشرا که گفت را نیا خجسته دانستم یم خوب

 . بزنم حرف پروا با بتوانم تا آورده فراهم

 شیمجرد دوران اتاق در ستیاییم امشب خواهرم

 سر به و اوردیب فیتشر شوهرجانش هم فردا ک.دیخوابیم

 . بروند شانیزندگ و خانه

  

 و میخورد را بابا دست هنر یا تابه کباب که آن از بعد

 . میرفت من اتاق سمت م،بهیبرد را حظش

 

 ینخ لباس خودم و کردم پهن پروا یبرا را خواب رخت

 .دمیپوش یدیسف یصورت

 

  ته؟ییدا پسر همون کوروش ، وارسته گمیم_

 :گفتم و رفتم فکر در یاندک پروا سوال با

 .خودشه آره_



  

. pg 611 

 

 پروا کنار خودم یبرا که یخواب رخت یرو را خودم بعد

 . کردم پرت بودم کرده پهن

  

 عنوان به که تو ؟یلج سر باهاش قدر نیا چرا خب _

 ! شیداشت نظر در ات ندهیآ شوهر

 

 :دمیچرخ طرفش به

 دهنم از حرف نیا و کردم یخبط هی یبچگ یتو.  کوفته_

 پنج بچه هی حرف و سین کن ول که ییدا حاال رونیب دیپر

 .گرفتتش یجد و سند کرده رو ساله

  

 شروع را پردازشش ذهنم بکشم شیپ بود قرار که یحرف با

 : زدم را بحث استارت و کرد

  م؟یستین دوست مگه تو و من پروا گمیم_



  

. pg 117 

 :گفت و کرد ینگاه و برگشت تعجب با

  یپرس یم که سواله نمیا.  آره خب_

 

 یناراحت از برام که میهست یدوست جور چه پس. حله _

 ؟ چرا ها.  یگینم هات

 

 باز عمو.  گهید یشگیهم یبحثا همون بگم یچ خب _

 دست برادرش دختر تا کنم عقد صابر با دیبا که داده ریگ

 از ذره هی کنه یم معامله کاال داره انگار واال.  وفتهین بهیغر

 دوزن یم و برن یم خودشون. کنن ینم یخواه نظر من

 . کنن یم تن بعد

 

  ؟ ینگفت بهم و هات مخالفت لیدل وقت چیه چرا _

 



  

. pg 118 

 پدرم که بگم ییجا اون از.  کنم شروع کجا از. بگم یچ_

 که مامانم کردن ریتحق به کرد شروع عموم زن و شد فوت

 و منه شوهر دنبال چشمت شده فوت شوهرت که حاال آره

 باال پدر گفت یم و کرد یم ریتحق و من مدام ای. حرفا نیا

 . یاومد بار یچطور ستین معلوم نبوده سرت

 الیخ با و کنه فراموش رو نایا تونه یم آدم نظرت به

 یشدنا ریتحق و ها هیگر چطور.  ادیب کنار باهاشون راحت

  کنم؟ فراموش رو ناکرده جرم ب مامانم

 

 فرو امکان لحظه هر و داشت یدیشد لرزش شیصدا

 .  بود بغضش ختنیر

 کنم فراموش و خودم یها شدن ریتحق بتونم اگه من _

 هی یحت وارسته.  کنم ینم فراموش ابدا و مامانم مال

 . گمیم یچ که یکن درک یتون ینم لحظه

 



  

. pg 119 

 .داشتند درد یلیخ شیحرفا

 اشک آرام آرام و کرده حس را دردش وجودم اعماق از

 .ختمیر

 . کردم بغلش و شدم کشینزد

 

 حرف با و شود آرام تا دمیکش یم کمرش پشت را دستانم

 . کردمیم دعوتش آرامش ب میها

 

 . برده خوابش که دمیفهم ش،یها نفس شدن منظم با

 طول در که یاتفاقات کل و دمیکش دراز تشک یرو باز طاق

 . کردم مرور را بود افتاه روز

 

 رو و ریز را حالمان توانست یم که ینیریش و تلخ اتفاقات

 خوب حال لیدل میتوانست یم خودمان بابا قول به اما کند



  

. pg 120 

 یم که یمحرک ای لهیوس هر به حاال...میباش خودمان

 ...باشد خواست
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 و دهیند چشم به را باران که بود یریکو دلم برهوت ابانیب

 یزندگ داشتن انیجر و شدن نفس پر یبرا.  بود نداشته

 بر استوار تا بود ازین باران بارش به شیها رگ تک تک در

 .بماند یجا

 



  

. pg 121 

 زنده دیام ییپرتو دلم در دیبار یم اگر که یرحمت باران

 ازمندین سبزش وجود. کاشت یم دوباره یتولد و کرد یم

 .بود دوباره یزادروز آن محصل که بود باران

 

 به شهیهم را آن و داشت قشنگ نشیب کی شهیهم مادر

 : که بود نیا آن و کرد یم گوشزد ما

 وندیپ که بود یزمان اول بار شدم متولد دوبار یزندگ در_

 . خورد گره ایدن به و شد دهیبر مادرم از ام یوجود

 گرید و خورد گره پدرت وجود به که بود یزمان دوم بار

 مانده خود یجا بر سخت و محکم شهیهم و نشد دهیبر

 .است

 

 است شده متولد مختلف یزمان فاصله با بار دو مادرم پس

 . است قائل ارزش آن یبرا و

 



  

. pg 122 

 تا میبود آمده نشر دفتر به خجسته و پروا با صبحگاه

 کرده یزیر برنامه آن یبرا قبل یها روز که ییکارها

 . میبپوشان عمل جامه را میبود

 و پر طرفدار که یانیجو هنر از نفر چند که بود نیا بر قرار

 بچه و بنوازند آهنگ او ورود محض به بودند مامان قرص پا

 بودند دهیکش را مامان کیک زحمت مست رندان نشر یها

 کار و کرده ادهیپ آن یرو میداشت نظر مد که یمدل طبق و

 . دادند انجام را بود الزم ییرونما یبرا که یگرید یها

 

 من یعنی نفر سه ما که شد نیا بر قرار ، پدر نظر توافق با

 . میپوشی یمحل یها لباس پروا و خجسته و

 لباس خجسته و یاریبخت لباس پروا ،یلکیگ لباس من

 . یکورد



  

. pg 123 

 کار کی کتاب از ییرونما چون که بود نیا بر پدر اعتقاد

 دیبا مراسم نیا در شدن حاضر یبرا پس ست یفرهنگ

 . میببر کار به یفرهنگ نماد کی

 و میسپرد جان گوش به را پدر هیتوص هم نفر سه ما

 بایز و خاص یها لباس نیا دنیپوش یبرا را خود میتصم

 مردم یبایز فرهنگ نشانگر کدام هر که میکرد مطرح

 میحر به نگذاشت و داشت نگه زنده دیبا که بود کشورمان

 . ردیگ قرار گران استفاده سو دست ابزار و شود تجاوز آن

 

 که میبود دهیچ مادر یبرا هم یجانیه یبس یا برنامه

 . آمد یم خوشش آن از مطمئنا

 . میداشت یا ژهیو برنامه هم مادر کتاب یها خواننده یبرا

 ها آن ما که نوشت یم ییها نوشته دل مادر سال طول در

 را ها آن چاپ کار تا میبود سپرده نشر یها بچه به را



  

. pg 124 

 شکشیپ ها طرفدار به یا تحفه عنوان به تا دهند انجام

 . شود

 

 یصدا با بود مشهود رفتارم تک تک در که یجانیه با

 :  برسد همه گوش به میصدا تا زدم یداد یبلند

 ده تا. گمیم یچ دینیبب باشه حواستون ها بچه خب، خب_

 بعد ادین ییصدا چیه و دیکن سکوت همه گهید قهیدق

 که میگفت مامان به چون میکن یم خاموش رو ها المپ

 یعنی نیا کنه چک و یچ همه تا ادیب تر زود ساعت کی

 ادی یم اون که یساعت تو کنه یم فکر که نیا یعنی ؟یچ

 ادهیپ و برناممون ماها یجور نیا و ستین نشر دفتر یکس

 . میکن یم

 و الزم یها یهماهنگ کنم یم خواهش زیعز یها نوازنده

 دیبترکون هم با و یشاد یها بمب پروا. دیباش داشته هم با

 ... نره ادتونی
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 ادمی انگار بعد نرفته ادمی یزیچ نمیبب تا کردم فکر یکم

 :گفتم باشد آمده

 که ییها شمع با نیاریب نییبدو و کیک ها بچه آها_

 ... میداد سفارش
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 . کنند سکوت و خاموش را ها چراغ که کردم اشاره

 

 :گفت یم بابا به که آمد یم رونیب از مامان یصدا
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 رو ها چراغ حداقل پس؟ کوشن ها بچه سهراب ییوا یا_

 کوره و سوت قدر نیا امروز جا نیا چرا. یکرد یم روشن

 ؟

 .شود وارد که خواستیم بابا کرد، یم غر غر که همانطور

 بمب و خواست پا به ها آرشه ناله در، شدن باز با همزمان

 کردند شروع همه و دندیترک بومب یصدا با یشاد یها

 ... مبارک تولدت آهنگ  خواندن

 

 که بود یا صحنه نیتر قشنگ مامان ی شده گرد چشمان

 .کنم ثبتش شهیهم یبرا داشتم دوست

 از را ها لحظه شکار که کردم اشاره پروا به لیدل نیهم به

 . کند ثبت را بایز ی خاطره نیا و ندهد دست

  

 یبرا مامان.  میخواند مبارک تولدت شیبرا هم با همه

 طرفدار العاده فوق استقبال نیچنیهم و همه از تشکر
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 یرو را دستش بودند، گذاشته تمام سنگ انصافا که شیها

 تا کرد خم نییپا به رو را سرش و گذاشت اش نهیس

 . بشود ها زحمت همه جبران

 

 . رفت بابا آغوش سمت به ابتدا

 را کمرش پشت آرام و دیبوس را شیشانیپ عشق با بابا

 گوشش در  یدلدارم دارم دوست هم بعد.  کرد نوازش

 . کرد زمزمه

 

 را خجسته و من. آمد ماها سمت به عشق با سپس مامان

 یخوشحال آن از یا چشمه که یاشک و دیکش آغوشش در

 نیب در و ختیر فرو چشمانش از بود بغض یگرید و

 . شد گم ها ییدایناپ

 محکم و دیکش آغوش در را پروا یاختصاص طور به هم بعد

 . دیبوس
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 شد شد،قرار دهیچ بر...  و کیتبر و بغل و بوس بازار یوقت

 . کند تشکر ها بچه همه از و کند صحبت مامان

 خیم و محکم ییصدا  کند، شروع را صحبتش خواست تا

 . دیرس گوش به رونیب از کننده کوب

 

  مهان انیم از نامدار یکی_

 جهان پهلوان یکا گفت نیچن_

  

 که را اش یدست چوب اقتدار و صالبت با و شد وارد بعد و

 یسنت ی جامه با و دیکوب نیزم به داشت همراه به شهیهم

 تیشخص و ها نقش و رفت وارید کنار به رشیگ چشم و

 با و داد نشان را کند تیروا بود قرار که را شاهنامه یها

  'داد نشان را پهلوان زال و مهراب بزم اش یحماس ینوا
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  دخترست یکی او ی پرده پس_

  ست تر روشن دیخورش ز شیرو که_

 

 بهم را شیها دست محکم دیشن را یپچ پچ یصدا یوقت

 . کند خودش معطوف را ها حواس تمام تا دیکوب

 

  عاج کردار به شیپا به تا سر ز_

  ساج چو باال به و بهشت چون رخ به_

 

 داستان تمام که کرد یم یسع بدنش و دست حرکات با

 از یکی او.  کند یساز ریتصو را زال و رودابه عاشقانه

 . بود شهر یها نقال نیتر معروف

 نیا پدر و ندیبب را ینقال داشت دوست شهیهم مامان

 لذت اش ییسرا داستان از همه تا کرد فراهم را طیشرا

 .میببر را تمام
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 از او و میکرد قشیتشو صدا کی شد،همه تمام یوقت

 اش چهره بر یا خنده و آمد رونیب اش یحماس نیپوست

 . نشاند

 

 . کرد بش و خوش او با و رفت جلو مامان

 . داد  را مامان پاسخ متواضعانه و احترام با زین او

 .باشند ما با مراسم آخر تا که میکرد خواهش او از

 

 : گفت و کرد من به رو یا مقدمه چیه بدون ،یناگهان به

 روز کی که نمیب یم شاهنامه دیآفر گرد رو تو دخترم_

 نیبدتر در و ادی یم سراغت به دشمن ارید از سهراب

 ریاس که جاست اون و رهیگ یم قرار کنارت در طیشرا

 . شهیم عشق عَشَقه
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 ها رنج و ها یسخت تمام که یباش محکم یقدر به دیبا تو

 . یبرسون انیپا به رو

 

 چیه نتوانستم که کرد شوکه  مرا حرفش با یقدر به

 . باشم داشته شیها حرف برابر در یواکنش

 

 :گفت و کرد یا خنده دید مرا یزدگ بهت و سکوت یوقت

 وجودت از که یاقیاشت و شور اون اما ستمین شگویپ من_

 . انداخت دیآفر گرد اقتدار ادی و من شهیم ساطع

 

 متوجه که کرد خود ریاس مرا ها صحبت نیا یقدر به

 شد گرفته هم ها عکس و شد دهیبر کیک یزمان چه نشدم

. 

 

 . کرد دارمیب خواب از زد میپهلوها به یا ضربه پروا
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 : زدم کوک پروا به را چشمانم و خوردم یسخت تکان

 هی حرف یعنی. یجهان خلق با که باش نیا از به ما با_

 رو تو ایدن نیا از که گذاشته ریتاث روت قدر نیا نقال

 بازار هی خواست آقا.  کرده گهید یایدن وارد داده فاصله

 . یکرد باور چرا تو بکنه یگرم

 . دیآفر گرد برسه چه یستین هم سودابه تو  د؟یآفر گرد

 یکی یکی ک میکن کمک گلبرگ خاله به دیبا که بدو بدو

 . بدو کنه امضا تا میبد بهشون رو ها کتاب

 

 ذره اصال و است درست پروا یها حرف تمام دمید یوقت

 ست،ین نقال مرد ان یها حرف به کردن فکر به ازین یا

 . رفتم مامان سمت و گرفتم فاصله افکارم یایدن از عیسر

 یکی تا ستندیبا صف به که خواستم ها بچه کی کی از

 . شود امضا شانیها کتاب یکی
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 یم را جمله نیا تو یکو یهوا کتاب صفحه نیاول در

 :نوشت

 . شود خوش حال ، برود غم غبار_

 .  کرد یم مهر شعر ریز را معروفش امضا سپس و

 

 تا و شد برگزار ییرونما خور در و شکوه با یلیخ مراسم

 . دیکش طول شب هشت ساعت

 

 منتظر و میرفت خانه به شد انجام کارها تمام که نیا از بعد

 ما محفل و ندیایب ییدا زن و ییدا و جان مامان تا میماند

 . کنند تر گرم را

 یباز مهمان نیا به نسبت یخوب چندان حس چند هر

 ... نداشتم
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 . شود سر به کانینزد با که شود یم خوش یروز امیا آن

 

 تازه ییدلگشا و طروات مان خانه به امشب مهمانان حضور

 مثل یصیشخ شخص حضور با خصوص به بود داده  یا

 . جانم مادر

 

 مان چهره بر غم پرده و بود جمع یحساب مان جمع امشب

 یتازگ و یشاداب به را خود یجا و کرد ینم یانداز هیسا

 . بود داده
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 از که شییطال یها پنجه با یگوشت آب قبل از مادرجان

 ییهنرنما یحساب و گذاشته بار  چکد یم یهنر کدام هر

 .بود کرده

 خانه یسکو نییپا  اط،یح در بود قرار همگان شنهادیپ به

 مینیبچ آنجا را شام اتیمحتو تمام و میکن پهن یفرش مان

. 

 

 و کوروش مییدا پسر ، ییدا زن ، ییدا امشب مهمانان

 به را طراوت و یشاد خود حضور با که بودند جانم مادر

 بود یعاد ریغ من یبرا که یزیچ اما.  دندیبخش ما وجود

 ییدا زن و ییدا یها چهره بر که بود یمتفاوت نگار و نقش

 . بود شده حک

 

 . داشتم دوست را ها آدم یها چهره به شدن قیدق
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 یادیز را ییدا زن و خوشحال یادیز را گودرز ییدا امشب

 نا و یعاد ریغ یادیز من یبرا ها نیا و دمید یم ناراحت

 . بودند ملموس

 مرا تعجب نیا توانستند یم کردند یم دقت یکم دیشا

 .نندیبب بود مشخص وجناتم در که

  

 عوض یکم رودابه خاله یهوا و حال که نیا یبرا مامان

 با هم خاله.  ونددیبپ ما جمع به که کرد دعوت او از شود

 خوشحال را ما و شد یراض میکرد که یاصرار اندک

 . کرد حضورش

 

 فهیوظ ها مرد.  میبود مشغول شام تدارک یبرا یهمگ

 در را شام متعلقات و نندیبچ را سفره که بود نیا شان

 .بگذارند مخصوص یجا
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 یم ظرف در و میشست یم را ها یسبز پروا و من

 یم ینیچ یها کاسه در هم را کلم یترش و میگذاشت

 در و گذاشت یم ینیس در ها آن کوروش که میختیر

 . دیچ یم سفره

 

 کرد یم یسع شتریب.  بود آرام و حرف کم یآدم کوروش

 ییها سال نیا در لیدل نیهم به. ندهیگو تا باشد شنونده

 به نسبت یادیز شناخت میبود ییدا پسر ، عمه دختر که

 ایدن تارک و بودن حرف کم همان هم لشیدل و نداشتم او

 ای ما خانه به که آمد یم شیپ کم یلیخ چون.بود شدنش

 اسباب دمشید که هم امشب نیهم تازه دیایب اقوام یحت

 . شد پهن رتمیح و تعجب

 

 انیهنرجو که داشت یساز مجسمه کارگاه کی کوروش

 و داد یم آموزش یا حرفه طور به و رفتیپذ یم را یادیز

 با که کرد یم برگزار کشور سطح در یبزرگ یها شگاهینما
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 حرفه سوریتن کی البته و شد یم رو روبه یادیز استقبال

 دعوت یمل نیا به بود ها سال که بود یمل سطح در یا

 ...داشت گفتن یبرا نهیزم نیا در یحرف و شد یم
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 که بود کرده کمک او به شدنش تارک نیهم دیشا

 نیا داشتنش به زین ییدا و ییدا زن و شود موفق یشخص

 . ببالند خود به گونه

 

 را جان مادر دست هنر تا مینشست سفره کنار در یهمگ

 . میببر لذت یحساب و میکن لیم
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 نیا وارسته گمیم_:  گفت و کرد یپچ پچ گوشم در پروا

 . ها زنه یم مشکوک یلیخ تییدا

 :گفتم دادم یم قورت را لقمه که نیا نیح

 ؟ چطور_

 

 : گفت گوشم در آرام

 که ییجا تا آخه.  بهیعج کم هی هاش رفتار نشیبب خب_

 االن اما بود یجد و حرف کم آدم یلیخ تییدا ادمهی من

 تو محاله.  خنده یم بلند بلند و زنه یم حرف یراحت به

 . یباش دهیند و نیا هم

 

 . دادم تکان شیها حرف دییتا نشانه به را سرم

 را جمع کنترل ییدا  م،یبگو را نظرم که کردم باز دهان تا

 : گفت و گرفت دست به
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 هی بعدم بدم بهتون خوب یلیخ خبر هی خوام یم خب،_

 .بود نیهم اومدنموم لیدل و داشتم باهاتون حرف

  

 :گفت و کرد نگاه ییدا به آرام یلبخند با بابا

 یچ نمیبب بفرما.  زن برادر یباش خبر خوش شهیهم_

 ؟ خوره یم آب کجا از هیقض ؟ شده

 

 نیبخوا و راستش_:  داد ادامه و کرد صاف ییگلو ییدا

 سال چند و کنه یم کار سیتن کوروش که دیدون یم همه

 حضورتون به عرضم کرده، کسب مقام یمل میت یتو هم

 براشون و بره جا اون تا کرده دعوتش ایاسپان کشور که

 . کنه کسب تجربه و کنه یباز
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 یخوشحال با و میشد خوشحال خبر نیا دنیشن با هممون

 گشاده ییرو با را تکمان تک جواب زین او. میگفت کیتبر

 . داد

 

 : گفت ییدا زن به رو مامان

 بابت میبکن هم یافتخار چه به به.  روشن چشمت ثنا_

 . داداشمون بچه

 

 جواب و نشاند لبش یرو یرنگ کم لبخند ثنا ییدا زن

 یییه.  جان گلبرگ ممنونم یلیخ_:  داد مهر با را مامان

 دلم هم لحظه هی گمیم یچ من یدون یم یمادر خودت

 خواد یم ام گوشه جگر دمیفهم که یوقت از شهینم آروم

 و جگرم و شهیم آشوب یه شهیم آشوب یه.  بره کنه ولم

 . کنه یم خون
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 : گفت کند آروم را ییدا زن دارد یسع بود معلوم که ییدا

 نیا از بهتر یچ.  کنه یم شرفتیپ جا اون رهیم خانم_

 یچ هامون بچه آرامش و تیموفق و یخوشبخت جز ما مگه

 . میخوا یم

 

 همه و نشد بدل و رد یصحبت ییدا حرف نیا از بعد

 . میبود خوردن غذا مشغول

 

 شروع فیتعر بساط ، سفره کردن جمع و شام صرف از بعد

 کیشر با زدن حرف مشغول دو به دو یکس هر و شد

.  بود جانم مادر امشب من صحبت کیشر. بود صحبتش

 هم او بود ممکن ماندندیم شتریب خاله و پروا اگر البته

 . بروند خانه به که خواست پروا از شام از بعد خاله اما باشد
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 یم تییدا مادر_:  گفت و دیکش  آغوش در مرا جان مادر

 از تر عاقل دونم یم.  بزنه حرف موضوع هی به راجع خواد

 کن گوش پس یبزن یحرف ای یریبگ جبهه که یهست یاون

 یدار که یجواب هر و کن فکر بعد گهیم یچ تییدا نیبب

 . کنده پوست و رک.  بگو بهشون

 

 از چیه و دادم یم گوش جان مادر یها هیتوص به تعجب با

 . آوردم ینم در سر هاش حرف

 

 هم ییدا و داد عالمت ییدا به جان مادر که دمید بعد

 :زدن حرف به کرد شروع عیسر

 میگرفت که یمیتصم از یول دادم و خبرم من راستش_

 بره خواد یم کوروش که ییجا اون از.  نگفتم یزیچ

 که بره بعد ره،یبگ زن جا نیهم که میگرفت میتصم ایاسپان

 تنها جا اون بچه نیا که باشه راحت المونیخ هم ماها
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 صحبتش هم تا داره کنارش یهمدم و مونس هی و ستین

 اگه خواستم جان گلبرگ و جان سهراب ات اجازه با.  باشه

 . کنم یخواستگار کوروش یبرا رو وارسته بشه

 

 .نشد بلند یکس از ییصدا و شد فرما حکم یقیعم سکوت

  

 گوپ شده وارد شوک شدت از قلبم که بودم من فقط

 نشان را خودش خشم و دیکوب یم ام نهیس قفسه به گوپ

 . داد یم

 

 اما بودم ناراحت شدت به و نداشتم گفتن یبرا یحرف

 نگه را ها تر بزرگ و جمع احترام توانم تمام با کردم یسع

 کاشتم، لبم گوشه که یمصنوع یلبخند با پس دارم؛

 به رو کوروش که شدم بلند اعتراض با و گفتم  یدیببخش

 :گفت من
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  م؟یبزن حرف شهیم وارسته_ 

 

 ...کردم ترک را جمع و گفتم "بعدا" کی  لب ریز
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 و دیدو یم سو آن و سو نیا کنان زیخ پا و جست کودک

 چستانیه کرانه در تا گرفت یم کار به را خود اهتمام تمام

 من جسم. کند چستانیه محبوس مرا و بگذارد قدم

 و نداشت یخالص راه و بود عقل کودک ریگ گروگان

 . بود شده میتسل و کرد یم حرکت او با همگام

 



  

. pg 146 

 بار تا کشاندند جا نیا به مرا گریکدی یدست هم با دو هر

 سر جاودان یزندگان یمِ که نمیبنش یکسان دارید به دگر

 . هستند خبران یب ما احوال گر نظاره و اند دهیکش

 

 به را کنترل قدرت که آن بدون و رود یم جلو به میها گام

 . رود یم زیعز کی یابد خانه یسو به زین خود بدهد من

 

 نیا به پر دستان با خواستم یکنم؛نم یم نگاه دستانم به

 . نه میایب جا

 تیشکا و شکوه از اما یخال دستان با بار نیا خواستم یم

 گوشش به را میها ادیفر و ها ناله و میایب سراغش به ، پر

 به مرا و بزند یلبخند توهمات عالم در زین او تا برسانم

 . کند دعوت صبر و آرامش

 ام ییدایش و یدلدادگ و بروم شیبرا یا غره چشم هم من

 . بکشم رُخش به را



  

. pg 147 

 یها آه و دیایب درد به یجهان دو فاصله نیا از قلبم هم بعد

 دهانش بر سکوت مهر و کند خفه نهیس در را دردناک

 . بزند

 با گالب. میایب یخال دست هم بار نیا یحت امدین دلم اما

 به یشکشیپ تا بودم آورده را اش عالقه مورد یها گل

 . نشود ریدلگ من از و دیایب حساب

 

 شهیهم یبرا را نامش که شدم قیدق اش خانه در سر بر

 . بود کرده حک

  " محبوب مرصاد"

 

 و نشستم کنارش در چشم بر یاشک و دل در یاندوه با

 بر که ییها غبار و دمیکش خطش به خط بر را میها دست

 . کردم پاک یقدر را بود نشسته آن یرو



  

. pg 148 

 و کردم یم دنبال را ها انگشت رد و پاها رد میها چشم با

 .نداشتم را آن شکستن قصد که محکم و قیعم یسکوت با

  

 بر درد از یرد و شد یم سوزن سوزن قلبم یجا یجا

 . گذاشت یم یجا

 

 را خود راه تا بود حرکت به آماده یموج میها پلک پشت

 . برسد میها گونه به و کند باز

 . کردم صادر را ختنیر فرو اجازه و زدم یپلک

 یم را میها درد و ختیر یم فرو آرام آرام میها اشک

 .کرد یم دفن و شست

 

 و بود دهیچسب یدست دو را میگلو که کننده خفه یبغض با

 مهر دهانم بر که یسکوت ، نداشت را کردن مدارا الیخ

 : کردم باز را ها ناگفته صندوقچه و شکستم را بودم کرده



  

. pg 149 

 

 ما شهر به سیتدر یبرا که بود شیپ سال سه قایدق_

 جا شهر یها خانواده تک تک دل یتو و خودت و یاومد

 یداد یم درس صبورانه و مهربون یلیخ آخه.  یبود کرده

 هیتنب و یزد ینم کتک رو ها بچه یقبل یها معلم مثل و

 . یکرد ینم

 آمد و رفت دار و ریگ در و بودم دانشجو من ها موقع اون

 . بودم خونه و دانشگاه نیب

 روزکی عرض در ما کیکوچ شهر به بهیغر معلم هی اومدن

 . شد پخش

 پروا و من که بود دهیچیپ جا همه ات آوازه یقدر به

 . متینیبب میبود شده کنجکاو

 و خوبه یلیخ محبوب یآقا که دمیشن یم جا همه مدام

 شده هم ها بچه اسطوره انگار و بودن دعاگوت مدام مردم



  

. pg 150 

 کردن یم فکر نیا به اول یکار هر انجام یبرا چون یبود

 . نه ای کنه یم خوشحال رو تو ایآ که

 

 ماه چند از بعد که بودم امتحانات و درس دار و ریگ در

 رفته هم ادمی از یحت و نمیبب و معلم آقا نیا نشدم موفق

 . دیرس روز اون که نیا تا.  یبود

 

 ساکن میها لب کنج بر گس و تلخ اندازه همان به یلبخند

 . شد

 یم دنشیخر از ها مدت که ینیزم بود گرفته میتصم بابا_

 روز به و کی درجه مدرسه هی تا بده ریّخ هی به و گذشت

 تا چند روز همون که بود شده قرار و بسازند ها بچه یبرا

 نظر ازشون و انیب ما خونه به ریّخ شخص اون و ها معلم از

 . بشه یخواه

 



  

. pg 151 

 رونیب به بود مشقت هر به را ام شده نیسنگ یها نفس

 از پس یکی که ییها اشک و کنم آرام را خود تا فرستادم

 ...کنم کنترل را ختندیر یم فرو یگرید
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 ها بچه با تا میبود رفته ایدر به پروا و من روز اون_

 فکر که کردم یطنتیش خونه به برگشت راه در اما میبرقص

 یم سرزنش و من ها بعد همش و ادتهی خوب یلیخ کنم

 خودت به مدام و یستین خودت مراقب چرا که یکرد

 ییدلربا ی خنده خودت قول به منم.  یزن یم بیآس

 .کردم پرت یاصل موضوع از و حواست و کردم



  

. pg 152 

  

 ...  بودم کجا بگم و شیبق بذار

 

 یکل و بودم کرده تیاذ یلیخ رو پروا روز همون آره آها

 . کردم سشیخ

 دوچرخه با خونمون در تا که بودم کرده شیعصب یحد به

 حرصش رهیبگ و من تونه ینم دید یوقت و کرد دنبالم

 و داد هل و من که بود خونه در یجلو قایدق و شد شتریب

 . خوردم نیزم شدت به من

 

 و رهینم ادمی شیاشک یچشما وقت چیه آخ آخ آخ

 از و خنده یم ارم؛اونمیم روش به ییپررو با شهیهم

 . شهیم سرخ خجالت

 



  

. pg 153 

 میشونیکرد،پ بلندم.  سمتم اومد ینگران با چطور بابا ادمهی

 . دیپرس رو حالم و دیبوس و

 شد؛اما راحت الشیخ نداره آفت بم بادمجون دید یوقت

 . کرد بلندم

 فراموش و دردهام تموم افتاد پروا چهره به چشمم یوقت

 تعجب موجبات یحساب و دمیخند بلند یصدا با و کردم

 و بشم رد مهمونا کنار از خواستم یم یوقت اما شدم همه

 شده رهیخ من به تعجب با که دمید و نفر کی کردم، سالم

 همه اون نیب من یناگهان خنده از سر داشت یسع و بود

 .ارهیب در درد

 ؟ حاال اومد ادتی

 

 یکن یم نگاه هام اشک به یدار بازم ای منه جمع حواست

 ؟



  

. pg 154 

 تو توجه شدن موفق خودم از زودتر اونا معمول طبق نکنه

 . کنن جلب خودشون به رو

 تو.  بشن سرگرم خودشون یبرا بذار کن ولشون رو نایا

 . بده و من جواب

 جا نیا به اومدنم لیدل یدون یم  شده؟ یچ یدون یم

 . ییجا نیا که ینامرد یلیخ بگم اومدم  ه؟یچ

 بال باز االن و یکرد ول و من که ینامرد یلیخ بگم اومدم

 . شکسته ات پروانه یها

 .مرصاد شکستن شبید هام بال.  حرف هی از

 نامرد من یول ،یرفت و  یکرد ول و من و ینامرد اگه تو

 . کنم فراموشت تو نبودن با که ستمین

 

 چیه که میداد قول هم به میبست عشق مانیپ باهم یوقت

 . مینکن ترک رو گهیهمد وقت

 ...هستم من یول قولت سر ینموند تو



  

. pg 155 

  

 یم یدلدادگ عشقت با هنوز ، کنم یم یزندگ باهات هنوز 

 . کنم

 یوقت دادم قول خودم به من ، لرزه یم داره بدنم یدون یم

 یول برقصم باز باشم شاد باز ، کنم یپروانگ باز ینباش تو

 تونم ینم زیعز د... تونم ینم بمونم قولم سر شهینم امروز

 .... 

 

 دستت باز که مونه یم دلم به حسرتش شهیهم دونم یم

 گوشه هی تو و میبدو م،یبگرد ها نخلستان نیب رم،یبگ و

 دستات با و یبکش آغوشت در و من و ینیبش و یاریب ریگ

 تارشون تار به خوام یم که یبگ و یکن نوازش و موهام

 . کنم خارجشون کش نیا اسارت از و بدم جون

 



  

. pg 156 

 نمیبب نباشم و طلبم انحصار من دلدارم یگفت روز نیآخر

 . بشه گهید یکی ریدرگ ذهنت هیثان کی یبرا که یروز

 

 ، قلبم شهیهم ، نبوده یا گانهیب چیه ریدرگ وقت چیه

 . مرصاد توئه انحصار در وجودم و مغزم

 

 تو با فقط و باشه تو انحصار در هم وقتم امروز خوام یم

 .  باشم

 درد و زخم از پر ات پروانه که ینگران دونم یم باشه باشه

 . کنه پرواز نتونه و باشه

 نیهم... شنیم میترم هام بال کنم راحت و التیخ بذار نه

 ! امروز

 رو یزندگ دوباره و شمیم رقصان پروانه همون باز فردا از و

 . ندازم یم انیجر به قبل روال به

 



  

. pg 157 

 با که ست یسال دو روزگار جبر به پروانه ی دلداده

 نگارش و نقش خوش یها بال و اش یزندگان به نبودنش

 رنگارنگش روزگار رقصان، و نشد ریاس پروانه اما زد بیآس

 ینم عنکبوتان یتارها و روزگار میتسل و گذارند یم را

 ... شود
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 قلبم و بود شده پخش وجودم سر تا زهر،سر چون ها غبار

 از غم، جنس از ییها غبار.  کرد یم تر مچاله و فشرده را

 . درد جنس

 



  

. pg 158 

 آن کی کی بردن نیب از راه رقصان، پروانه ، وارسته ، من

 ها آن سر بر یکوتاه زمان مدت در.  بودم بر از را ها

 و زدم یم ادیفر را تمیشکا و شکوه ، کردم یم یعزادار

 شیرها آمد یم سر اش مانهیپ یوقت اما دادم یم سر ناله

 ...بشکنم خودم که نیا از قبل بشکند؛ تا کردم یم

 

 آن از قبل من و دیسنج یم را طاقتم آستانه صبور، سنگ

 فرو و بشکند تا زدم یم ضربه او به خودم بشکند مرا او که

 . کند یپاش

 

 اجازه باد به دم،یرقص یم رفتم، یم ساحل به گاه آن

 ها آن کشیتمیر نوازش با تا دادم یم را میموها به نوازش

 . کند وادار رقص به را

 



  

. pg 159 

 نه دهم سرعت میها گام به و شوم بلند تا ام شده زاده من

 . مشکالت همه بر شوم یانیپا

 

 سابق مانند کردم یسع برگشتم مزار از که نیا از بعد

 . بردارم قدم استوار و محکم

 هم ساحل کنار در و میبرو ساحل به که دادم خبر پروا به

 . میکن یکوب یپا و میبرقص هم و مینیبنش شفق یتماشا به

 را ها شکست کردم، یم یط گونه نیا را یزندگ روند

 به رو ،یلبخند با ییفردا یبرا و گذاشتم یم سر پشت

 . کردم یم حرکت جلو

 

 ساحل به دو هر و دیایب سراغم به پروا تا ماندم منتظر

 به موتور بر سوار و شد شیدایپ ساعت مین از بعد میبرو

 .  میرفت ساحل طرف

 



  

. pg 160 

 نفس تارشان به تار و بخورد ییهوا تا کردم باز را میموها

 . بکشند

 

 :  زدم لب پروا گوش در آرامش با

  ؟ یدار خبر ما خونه از_

 دیرس ینم گوش به آرام یصدا که موتور شتاب خاطر به

 :زد ادیفر

 هی که شده خبر چه خونتون که یدینم خبر هی ، انار زهر_

 به که نیا بدون یریم یشیم بلند الطلوع یعل صبح دفعه

 . یبر یم و مبارکت فیتشر کجا یبد خبر یکس

 شتیپ وارسته خاله پروا گهیم زده زنگ گلبرگ خاله صبح

 حرف داداشم شبید گهیم چطور؟ گمیم ست؟ین

 بلند و ختیر بهم باز دفعه هی زد و کوروش یخواستگار

 سهراب ششیپ برم خواستم منم.  اتاقش یتو رفت شد

 اما.  نگفتم یزیچ منم.  نزن بهم و خلوتش گفت نذاشت



  

. pg 161 

 و بزنه صداش که بود رفته خجسته شدم بلند که صبح

 . نبودش که بزنه حرف باهاش

 ؟یاومد خبر یب یپاشد یچ یبرا وارسته یخل یلیخ

  کنه؟ یم دق خاله یگینم

 

 : دمیکش یقیعم نفس

 . دونست یم بابا_ 

 

 : گفت تعجب با

 ؟ واقعا_

 گفت بهم.  شمیپ اومد که بود شیم و گرگ بابا ، آره_

.  بزنم حرف من تا کنه سکوت فقط اومده و نبرده خوابش

 کرد استقبال که.  گفتم ممیتصم از و زدم حرف براش منم

 . رفتم کجا نگه کس چیه به داد قول و

 



  

. pg 162 

 کرده یکی به دست یدختر پدر اومد، خوشم ولیا _

 . نیبد سکته رو ما فقط نیبود

 

 پروا حیترج.  نشد شکسته ساحل تا و شد کشدار سکوتم

 . بس و بود سکوت هم

 بر یکیتار و بود روشن هنوز هوا ، میدیرس که ساحل به

 ...بود نشده رهیچ ساحل دانیم
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. pg 163 

 هم تا داد محمد عمو پسر ما،ین دست به را موتور پروا

 یسوار موتور باشد داشته دوست اگر هم و باشد مراقبش

 . کند

 

 یم خواهش او از  وقت هر که داشت یقیقا محمد عمو

 ییمرباها و ها یترش هم من و داد یم یسوار را ما میکرد

 شهیش کی کدامشان هر از را کرد یم درست مامان که

 که البته.  شود جبران محبتش و لطف تا آوردم یم شیبرا

 هر با من اما کرد ینم قبول که بود نفس عزت با قدر نیا

 . کردم یم شکشیپ او به بود یضرب و زور

 

 یول بود معنا تمام به یکدبانو کی محمد عمو خانم البته

 دهم انجام یکار شیها محبت نیا یبرا داشتم دوست من

. 

 



  

. pg 164 

 ساحل.  میکن دایپ را محمد عمو تا میدیدو ساحل طرف به

 . بود شلوغ نسبتا

 

 ییتماشا منظره از و بودند پراکنده ساحل اطراف در مردم

 .بردند یم لذت ایدر

  

 یپا به پا که پروا به و دمید را عمو ساحل راست سمت

 هم او و میبرو سمت آن به که کردم اشاره دیدو یم من

 . داد تکان یسر

 

 دو هر شده مقطع یها نفس با عمو به شدن کینزد با

 . میکرد سالم هم با همزمان

 

 . کرد بلند را سرش مانیصدا دنیشن با عمو

 :شکفت خنده از صورتش



  

. pg 165 

 میبر باز نیاومد من یدخترا گل نجانیا ایک نیبب به به_

 ؟ قیقا

 : گفتم ذوق با و کردم بسته و باز را چشمانم

 . میبر نیباش موافق اگه عمو آره_

 

 :گفت و داد تکان دییتا نشانه به را سرش عمو

 . کنم شیآت منم تا قیقا یتو دیبپر ، جان بابا باشه_

 

 با هم من و گرفت زین مرا دست سپس و رفت پروا ابتدا

 . دمیپر قیقا در یحرکت

 

 حرکت و شود گرم یکم تا کرد روشن را قیقا موتور عمو

 . کرد جدا ساحل از را لنگر بعد کند؛

 . میزد ایدر دل به ما و داد سوق ایدر سمت به را قیقا



  

. pg 166 

 

 کش اسارت از را مانیموها و آورده در را مانیها یروسر

 و کردند یم پرواز هوا در ییرها با هم ها آن  م؛یکرد آزاد

 . دندیرقص یم

 

 را بود آورده خود با که یکوچک کریاسپ کردم اشاره پروا به

 دست مانیدو هر که زد یبندر آهنگ اول.  کند روشن

 . میداد یم تاب و چیپ را بدنمان و میزد یم

 .  گفت ینم یزیچ و کرد یم نگاهمان خنده با هم عمو

 

 هرگز من که بود یمازن چلچال آهنگ ،یبعد آهنگ

 . کنم کنترل را خودم آهنگ نیا مقابل در توانستمینم

 و بدن دادن تکان به کردم شروع و شدم بلند پس

 .آهنگ تمیر با میدستها

 



  

. pg 167 

 افتادم قیقا کف محکم و دمیکش یغیج قیقا شدن کج با

 . گفتم یآخ همزمان و

 :گفت نامحسوس یا خنده با پروا

 ؟ نشد که تیزیچ_

  خوبم من.  نه _

 

 : گفتم عمو به رو حرص با بعد

 ! خب؟ نیکرد کج و قیقا یعمد چرا!!!!  عمو_

 

 :گفت اوردیب شیابروها نیب داشت یسع که یاخم با عمو

 و یبش بلند دینبا خطرناکه بچه ، گفتم بهت صدبار_

 یتون یم هم قیقا کف همون.  یبد تکون و خودت

 . یکن یخال و جانتیه

 



  

. pg 168 

 نشدم؛ بلند و نشستم همانجا و گفتم "ییعمو" اعتراض با

 بتوانم تا کند یپل را چلچال خواستم پروا از دگر یبار اما

 . کنم فیک خوب

 

 و کردم نگاه اطرافم م،بهیها دست دادن تکان با همزمان

 . میبود شده دور یلیخ. دمیسنج را ساحل با مان فاصله

 

 دست در یریگ یماه قالب که دمید را یمرد قیقا کینزد

 . گرفت یم یماه آرامش با و داشت

 

 به را آن و داشتم دوست را یریگ یماه مهارت شهیهم

 ساحل به خودم بارها. بودم دهید آموزش یا حرفه طور

 یماه به محبوبم قالب با و رفتم یم مان خانه کنار کینزد

 ..شدم یم مشغول گرفتن

 



  

. pg 169 

 . بود مشغول کارش اطرافش،به به توجه بدون مرد

 

 : گفتم و کردم اشاره عمو به

   نه؟ ستین آشنا ، نمیب یم باره نیاول رو آقا نیا عمو_

 : گفت و کرد ینگاه عمو

 ادی یم جا نیا که وقته یلیخ یول ستین جا نیا بچه نه_

 چند یماه...داره عالقه یریگ یماه به یلیخ که نیا مثل. 

 . شهیم مشغول و ادی یم بار

 

 پروا به ینگاه و دادم تکان دنیفهم نشانه به را سرم

 . انداختم

 . گرفت یم آرامش داشت و بود شده رهیخ جلو به 

 

 



  

. pg 170 

 یکشش که بودم گرسنه و خسته آنقدر ،یسوار قیقا از بعد

 .نداشتم ساحل کنار رقص برنامه یبرا

 

 یگرید زمان یبرا را برنامه که کردم یراض را پروا پس

 ...میبرگرد خانه به و میبگذار
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 یایدن به را چشمانش و دهیکش دراز یفلز تخت یرو بر

 بر ، بود داده یجا خودش در که یاجرام تمام و آسمان

 . زد یم چسب

 



  

. pg 171 

 یصدا و سر از خانه و ردیبگ آرام نگونهیا که نداشت ادی به

 .باشد یخال او

 

 آن از گرید که داشت انتظار ، بود دهیرس خانه به یوقت

 با یوقت اما کنند درک را او و نشود یصحبت موضوع

 ، بود قیقا با گذار و گشت حاصل که یانرژ و یسرمست

 . شد دهیکش شیپ بحث آن باز شد، خانه وارد

 

 یا عالقه چیه دهد حیتوض که کرد یسع تیجد با بار نیا

 که است نیا خواهان و ندارد موضوع نیا شدن کشدار به

 نشد جور و رفع تنها نه اما کند دایپ صلهیف تر زود چه هر

 و شود عروسش دارد آرزو که کرد اعالم زشیعز ییدا که

 . شد نخواهد دایپ او یبرا کوروش یخوب به یپسر

 



  

. pg 172 

 اما کرد دییتا و نشد کوروش بودن خوب منکر زین او

 حاال نبود قرار و بود مانده خود حرف بر همچنان شییدا

 . بردارد دست حاالها

  

 یم تحمل را یادیز فشار وارسته که دید پدرش یوقت

 فکر اجازه ، خواست زنش برادر از وقت فوت یب کند،

 .نگذارد فشار تحت را او نگونهیا و بدهد وارسته به را کردن

 

 یعذاب تا دیکش جا نیا به را بحث نیا پدرش دانست یم

 . دهد خاتمه را شد یم آوار سرش بر داشت کم کم که

 

 با و برگرداند را سرش خورد تکان تخت که نیا حس با

 . شد متعجب یکم کوروش دنید

 :گفت آرامش با دید خود بر را او نگاه که کوروش

 م؟یبزن حرف_



  

. pg 173 

 

 شد خارج کش دراز حالت از و دیکش یقیعم نفس وارسته

 . نشست تخت یرو یا"البته" گفتن  با و

 

 دونم ینم راستش_:  کرد صحبت به شروع شمرده شمرده

 یلیخ ینیچ مقدمه یبحث هر یتو.  کنم شروع کجا از

 بگم؛خواهش و نیا اول بذار یول طلبه یم فکر و سخته

 رو تو عمر هی بابا.  نشو ناراحت بابا یحرفا از کنم یم

 و توعروسش که داشته آرزو و دونستهیم خودش عروس

 درکش یکم یبتون حرفا نیا با دیشا پس یبش دخترش

 . یکن

 

 : داد ادامه و داد رونیب را نفسش

 خودت پس یگیم پدرت از یدار که همش یبگ دیشا_

 .  یچ



  

. pg 174 

 که اول.  بودم سرگرم شهیهم دارم ادی به که یزمان از من

 بتونم تا دمیکش کارگاه یبرا که ییزجرها هم بعد درس

 شهیهم که بشه لیتبد یآموزشگاه به و بدم وسعتش

 یبرا مداوم یها نیتمر نایا همه کنار در. داشتم و آرزوش

 خوام یم. بود دمید یم که یا حرفه یها آموزش و سیتن

 و نکردم فکر بودن عاشق به چوقتیه که بگم حرفا نیا با

 . نداشتم هم و زمانش

 ییجورا هی آورد یم رو تو اسم که بابا یها زمزمه با اما

 کنم فکر ازدواج به بخوام یروز اگه که بود راحت المیخ

 . باشه من آل دهیا تونه یم لحاظ هر از که هست یشخص

 ها مدت تا من و یکرد نامزد یباور نا کمال در که نیا تا

 حس چون دیشا کردم فراموش اما بودم شوک یتو

 . بده آزارم تا نبود یقیعم

 و ینداشت عرضه که سرم به زد یم بابا که ییها غرغر یول

 ... حرفا نیا

  



  

. pg 175 

 ما یبرا که ییآرزوها از و اومده بابا سال سه از بعد حاال

 . زنه یم حرف پرورونده یم ها سال سرش یتو

 ...بگم بهت یزیچ هی خوام یم من

 آزار و خودت که ستین ازین اصال ؛یستین یراض دونم یم

 ناراحت جوابت از بابا که یباش داشته و نیا عذاب و یبد

 . بشه

 . بزن بهش حرفتو کنده پوست و رک

 یها خواسته از و یبزن حرف باهاش یوقت دونم یم چون

 . کنه یم درکت باش مطمئن یبگ دلت

 باالخره یول نره ادشی از ها مدت تا و بشه دلخور دیشا

 ...ادی یم کنار باهاش
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. pg 176 

 

 

 که ییها حرف و آمد که بودم ممنون کوروش از قدر چه

 .زد را بشنوم داشتم ازین

 دغدغه و ام شده آرام شیها حرف با کردم یم حس حاال

 . ندارم را ییدا یریدلگ و یناراحت ی

 

 آرامش با را چشمانش زین او.  کردم تشکر و زدم یلبخند

 . نشاند لبش یرو یبخش منانیاط لبخند و کرد بسته و باز

 

 . میرفت ساختمان داخل به هم با

 جمع ما حضور با که دمید زدن حرف مشغول را همه

 .نشد خارج یکس دهان از یحرف و شد ساکت

 



  

. pg 177 

 و گفت "یصلوات پدر" که کردم نگاه ییدا به تیمظلوم با

 . بروم نزدش به کرد اشاره

  

 . دمیپر آغوشش در و کرده ذوق ییدا حرکت نیا از زین من

 

 دور را دستانش هم ییدا و کردم جا آغوشش در را خودم

 : گفت گوشم در آرام و کرد حلقه میها شانه

 . میبزن حرف مفصل دیبا فردا_

  

 .کردم دییتا و داده تکان یسر شیها حرف دنیشن با

 

 شبید  که کاوه به رو بشکنم را جمع سکوت که نیا یبرا

 نشده متوجه بودم اتاق نشدم من چون یول بود برگشته

 : گفتم و بودم،کردم



  

. pg 178 

 چطور کنسرت روز چند نیا کن فیتعر جان داماد خب_

 ؟ رفت شیپ خوب ؟ بود

 

 گفت کند یم پوست بیس خجسته یبرا که یحال در کاوه

: 

 واقعا و رفت شیپ خوب یچ همه. بود خوب یلیخ آره_

 . قتایحق بود انتظار از دور شد که یاستقبال

 یمضاعف هیروح هی همه و بود العاده فوق مردم استقبال

 شیاتر به کنسرت هی گهید ماه نه شد قرار یحت.  میگرفت

 .میباش داشته

  

 :گفت هم جان مامان و گفتند کیتبر همه

 هنر امیب خوام یم که ، وقت هی ینکن فراموش و من_

 . نمیبب و دامادمون

 



  

. pg 179 

 یظیغل "چشم"  و گذاشت چشمانش یرو را دستش کاوه

 ... نشست خوش جان مادر دل به یحساب که گفت

 

 چند فونیآ یناگهان به که میبود زدن حرف سرگرم همه

 .خورد زنگ هم سر پشت بار

 

 هیثان چند عرض در که میکرد نگاه را گریهمد تعجب با

 . خورد زنگ فونیآ باز بعد

 ریتصو محدوده در،در پشت شخص یول رفتم فونیآ سمت

 : گفتم حال نیا با نبود

  دیبفرمائ بله_

 : گفت اضطراب با ییصدا 

 ... دنبالمن خانم. دیکن باز خدا رو تو خانم_

 



  

. pg 180 

 کردم حرکت اطیح سمت به و زدم را فونیآ دکمه عیسر

 : گفت بابا که

 ؟یمضطرب قدر نیا چرا بابا شده یچ_

 

 : گفتم یدستپاچگ با

 برم دنبالمن، گفت یم هم سر پشت که بود خانم هی_

 ! شده یچ نمیبب

 

 با بغلش، در یکوچک بچه با یخانم و شد باز شدت به در

 : کرد التماس تضرع و هیگر

 .دیکن کمکم خدا رو تو_

 

 : گفت و رفت سمتش به آرامش با مامان



  

. pg 181 

 نیا یکس باش آروم ؟ افتاده یاتفاق چه زمیعز شده یچ_

 .  ادی ینم جا

 

 و یزار با کرد ینم اثر برش یحرف چیه ترس از که خانم

 : گفت دهیبر دهیبر یناراحت

 ریش بود اش گرسنه بچم بود شب دونم ینم ، دونم ینم_

 ینم براش رمیبگ خشک ریش داروخونه از اومدم نداشتم

 شد دایپ کجا از خبر یب خدا از مشت هی کله و سر دونم

 از زور به که ببرن و بچم و خودم خواستن ختنیر که

 از که ومدنی یم دنبالم یه یول.  کردم فرار دستشون

 . دمید روشما خونه ها کوچه پس کوچه یتو

 

 من به و گرفتند را اش بچه و رفتند جلو جان مادر و مامان

 . سپردند

 . بردند منینش سالن سمت به را خودش بعد



  

. pg 182 

 

 زل من به که بود ییآهو چشمان با ناز یدختر  اش بچه

 .بود زده

 

 .فشردمش و گرفتم آغوشم در و زدم یلبخند زین من

 

 درون را انگشترش و برد شیبرا یقند آب وانیل  ییدا زن

 . انداخت وانیل

 

 یگوش و سر و بروند تا کرد اشاره کاوه و کوروش به هم بابا

 . بدهند آب

 

 کاوه سمت به یداشتن دوست و ناز یکوچولو دختر با

 . بخرد خشک ریش نازمان دخترک یبرا ک گفتم و رفتم



  

. pg 183 

 

 :زدم یم حرف ناز دخترک با آرام بعد

 قدر چه کن نگاه و اخماش.  یعسل شما قدر چه_

 . دمیترس قدر چه ییوا ییوا. هیخوردن

  

 .نشاندم لپش یرو یا گنده بوس  بعد

  

 : گفت یم که دمیشن یم را مامانش یصدا

 ترس از یول شدم ساکن جا نیا ستین وقت یلیخ_

 یقرار یب آهو یلیخ نمیا امیب رونیب شب نکردم جرئت

 .ذاشتم ینم خونه از رونیب و پام اصال وگرنه کرد یم

 

 یدردسر چه تو و مامان نیبب. خانما خانم گهیم رو شما _

 خانم خوشگل شما با من عوضش نداره بیع یول یانداخت

 .شدما آشنا



  

. pg 184 

 

 و گرفته دست در را کشیکوچ دستان و بردم جلو را دستم

 . دمیبوس

 

 

 که یمادر یبرا تیامن ،ساحل ظلمات و کیتار امیا نیا در

 ناب یقدر به افتاده هق هق به یگرسنگ فرط از فرزندش

 . شودیم دایپ ییجا تر کم در که شده

 

 از مرتعش یها دست و انیگر چشمان لرزان، تن یبرا

 !کرد؟ دیبا چه یامن نا و ترس
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. pg 185 

 

 

 رییتغ هوا جهش اندک اندک و بود ماه وریشهر ی انهیم

 . رفت یم خنکا به رو و کرد یم

 

 شدن آماده حال در یهمگ و بود ینیچ خرما موسم امروز

 به را را یمضافت یخرماها و میبرو نخلستان به تا میبود

 آماده شدن صادر یبرا و میکن برداشت نخل دل از مهارت

 . میکن

 

 جا آن به سبب نیهم به بود ادیز نخلستان تا خانه فاصله

 . میرفت یم

 

 هم مادرش و کوچولو آهو.  بودند ما با هم شبید مهمانان

 اما برگردند شان خانه به داشتند قصد ابتدا. بودند ما با



  

. pg 186 

 با فردا تا بمانند ما شیپ را شب که کرد یراض را او مامان

 . میبرو نخلستان به هم

 

 ستندین یراض که بود مشخص و بودند معذب که چند هر

 نکند اصرار نیا از شیب تا خواست مادر از هم پدر یحت و

 و تک که داد حیتوض مادر اما ندهد قرار تنگنا در را او و

 است بیغر که یشهر نیا در است بهتر و تنهاست

 . نگذرد سخت او به تا باشد داشته ییآشنا

 خود نه و میدیپرس آهو پدر به راجع ما نه که چند هر

 انگار و گفت یزیچ او به راجع(  آهو مادر) خانم یماه

 باز هیبق شیپ نیا از شیب را دلش سفره که نداشت دوست

 . کند

 

 کوتاه زمان مدت نیا در  که بود نیا لشیدل دیشا

 . میگذاشت راحتش زین ما البته و کند اعتماد  بود نتوانسته



  

. pg 187 

 

 یشتاب میکارها به خواست یم که دمیشن را مامان یصدا

 .وندمیبپ ها آن به تر زود چه هر و بدهم

 

 نقابم و شدم آماده عیسر داشتم که یتوان نیآخر با هم من

 بپوشم بروم، باال ها نخل از خواستم اگر که برداشتم هم را

. 

 

 ییدا زن خواهر دعوت امروز ییدا خانواده که ییجا آن از

 نیماش با من پس کردند ینم یهمراه را ما بودند ثنا

 با هم خانم یماه و جان مامان و بودم خجسته یزیعز

 . آمدند یم بابا و مامان

 

 . اورمیب نیماش به خودم با را آهو داشتم دوست



  

. pg 188 

 اشاره مامان که گذاشتم انیم در مامان با را موضوع نیا

 کنار را اش بچه باشد داشته دوست مادرش دیشا که کرد

 .دارد نگه خودش

 

 حرکت تا شدم نیماش سوار و نگفتم یزیچ گرید پس

 ...  میکن

 

 د،یایب ایدن به که خاله قند کردم یم فکر نیا به داشتم

 . دمشینم مامانش به هم لحظه کی یبرا یحت گرید

 . میکنیم بزرگش و آورده خودمان شیپ شهیهم یبرا و 

 ...  نشاندم لبم یرو یزیآم طنتیش لبخند فکر نیهم با

 

 :دیکش رونیب المیخ و فکر از مرا کاوه یصدا

 و یا هیپا چه قراره ستین مشخص امسال وارسته یراست_

 ؟ یکن سیتدر



  

. pg 189 

 

 چون گرفت؛ را وجودم سراسر یخوب حس حرف نیا با

 وقتم گذراندن یبرا من و داد یم را مدارس ییبازگشا دینو

 .دادم یم هم را جانم ها بچه با

 

 :گفتم یوصف یب یحال خوش با

 . گذاشتن کنار برام رو ایپنجم کالس احتماال_

 نمشونیبب بتونم من و بگذره تابستون تر عیسر کاش ییوا

 . شده زهیر هی تکشون تک واسه دلم چون

 

 دانش هم امسال پارسالت، یشاگردا یعنی جالب چه عه _

 ؟ نه هستن آموزانت

 

 پارسال یها بچه داشتم دوست یلیخ خودمم البته آره _

 . هستن ایپارسال دادن خبر بهم روز اون که باشم داشته و



  

. pg 190 

 

 داریب خواب از زود صبح تواند ینم خجسته که ییجا آن از

 داریب اصال و بود خواب نیماش در نخلستان تا پس شود،

 . نشد

 

 :مامان قول به

 . برهیم خواب رو خجسته ببره، آب رو ایدن_

 ...است آلود خوب مان خانم خواهر نیا که آنقدر
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. pg 191 

 که نفر چند از پدر.  نبود خلوت و یخال نخلستان

 به امروز که بود کرده خواست در نبود کم هم تعدادشان

 .باشند ما ادرسیفر و ندیایب جا نیا

 

 از نکهیا از بعد که بودند زدن بار یبرا هم ییها نیماش

 لیزنب درون را شده دهیچ یخرماها رفتند یم باال نخل

 . گذاشتند یم

 یم ها کارتن در و شودیم فرستاده نییپا به لیزنب بعد

 . زنند یم بار را ها آن سپس و زندیر

 

 از ندهینما چند شود زده بار ها خرما که نیا از قبل البته

 حضور جا نیا هم یمضافت خرما کننده صادر یها شرکت

 آن به نسبت و بسنجند را آن تیفیک زانیم تا داشتند

 . کنند حاصل نانیاطم

 



  

. pg 192 

 عالقه نخل از رفتن باال و ینیچ خرما به که بودم من فقط

 شیپ سال چند اما ست یدشوار کار که البته.  داشتم

 و فوت جا نیا کارگران از یکی از دادم نشان عالقه چون

 یا حرفه طور به یقسمت تا یکم حاال و گرفتم ادی را فنش

 . بودم بلد را رسمش و راه

 

 تا سر در که یجنگل یبهشت.   دارد نام بهشت نخلستانمان

 بر و است قامت دراز و انبوه یها نخل از دهیپوش آن سر

 زانیآو یقندق و ییطال یها خوشه شان استوار یها دل

 خوشه نیا وزن خود طاقت و توان تمام با ییگو که است

 . هستند ها آن دار نگاه و کنند یم تحمل را ها

 و است شده دهیپوش گسترده و سبز یفرش نخلستان کف

 را ها نخل که اند داده یجا یجار یها یجو دامانشان در

 . رندیگ یم را عطششان و کنند یم رابیس

 



  

. pg 193 

 کمر دور به را پَروَند کمربند و رفتم محبوبم نخل سمت به

 .بستم نخل و خود

 

 به من و کرد تر محکم را آن خاطر نانیاطم یبرا هم پدر

 که_ ها خوشه کی به کی و رفتم باال ها پله از سرعت

 . دمیبر زیت یداس با را _هستند پنگ

  

 یم جا نیا به بار کی یسال که یمن یبرا ها پنگ دنیبر

 یبرا اما دیکش یم طول ساعت مین به کینزد آمدم

 به سرعت به و دیرس ینم هم قهیدق پنج به ماهر اشخاص

 . رفتند یم همجوار درخت سراغ

 

 به و دادم یم قرار لیزنب درون را ها خوشه کی به کی

 و کرد یم جمع را ها آن پدر سپس و فرستادم یم نییپا



  

. pg 194 

 ها کارتن و آمدند یم یا عده بعد و گذاشت یم کارتن در

 ... دادند یم قرار نیماش درون را
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 یقدر به و نبود سازگار او یخو و طبع با جا نیا یهوا

 بعد بار گرفت میتصم که بود عطشناک و سوزان شیبرا

 یگرید شخص ای برادرش خرماها تیفیک سنجش یبرا

 .بفرستد

 



  

. pg 195 

 بود پدرش خاطر به فقط بود آمده جا نیا به هم امروز اگر

 تواند یم یگرید شخص هر از بهتر او داشت اصرار که

 .بسنجد را کدام هر تیفیک

 

 .نداشت را گرما نیا تحمل و تاب گرید

 

 یآب یجو سمت به و برداشت نیماش از را خود ی هیتک

 صورتش و دست به تا رفت بود تر طرف آن قدم چند که

 . بزند یآب

 

 وجودش خنکا نیهم و شود خنک یقدر که دیام نیا به

 . بخشد یتسل را

 

 دیپاش صورتش به آب بار نیچند و نشست شیپا دو یرو

 . نداد شیها لباس یرو بر آب دنیپاش به یتیاهم چیه و



  

. pg 196 

 

 . کرد خشک را دستانش اش یگوش یصدا با

 با مادرش نام دنید با و آورد رونیب بشیج از را یگوش

 : داد پاسخ لحن نیتر مهربان

  مامانم؟ ، جانم_

 

 یآوا و دیچیپ گوشش در مادرش نگران شهیهم یصدا

 . کرد آرام را روحش خوشش

 به یه.  رفت راه هزار دلم که من ؟ یدیرس ، مادر سالم _

 بوده یفرار جنوب یگرما از شهیهم بچه نیا گمیم آقات

. رهینم که رهینم خرجش به من یحرفا یول. بره نفرستش

 امر یلیخ حاال بگو مرد آخخخ. کرد خودشو کار آخر

 .یفرستاد یم و زدانی حتما دیبا که بود یواجب

 



  

. pg 197 

 و ینگران از ییبو و رنگ که مادرش یها ناله دنیشن از

 :گفت و کرد یا خنده لذت با داشتند یدلتنگ

 دل ور صبح فردا پس تخت؛تا تخت التیخ خانم مامان_

 . نکن یتاب یب قدر نیا خودتم

 

 ندیبب را ها کارگر عملکرد تا رفت یم جلو به کهیحال در

 : داد ادامه

 اریمع خودش یبرا حتما نیشناس یم رو بابا که شما_

.  دینباش نگران هم شما. میخبر یب ازش ما که داره ییها

 ...خودتونم جوار در و گردم یبرم من

 

 

 کرد یم خواست در که یبلند و فیظر یصدا دنیشن با

 باال را سرش ناخودآگاه رند،یبگ را خرما از سرشار لیزنب

 در و سرعت به که دوخت یدختر به را نگاهش و گرفت



  

. pg 198 

 دیپر نییپا آخر در و آمد یم نییپا نخل از رتیح کمال

.... 
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 زدیم نفس نفس ک یحال در و دیپر نییپا درخت از دختر

 .داد هیتک درخت به

 

 :گرفت شکل ذهنش در یسوال

 نیا به درخت از فرز و تر نیچن نیا دختر کی طور چه_

 !  د؟یآ یم نییپا سرعت نیا به و رود یم باال یبلند



  

. pg 199 

 

 به و کند گرد عقب خواست و انداخت نییپا را سرش

 به بیعج را توجهش یا صحنه که برود شیکارها سراغ

 . کرد جلب خود

 

 دختر سمت به "دینباش خسته بابا قشنگ" گفتن با یمرد

 بر که ییها خاک و گرد کرد، جدا او دور از را طناب رفت؛

 . دیبوس را شیرو سپس و تکاند را بود نشسته لباسش

 

 یرو بر را سرش و دیکش دراز نیزم یرو بر دختر گاه آن

 . بست را چشمانش و گذاشت پدرش یپاها

 

 گرید جوان یآقا کی و خانم سه دختر، و مرد آن بر عالوه

 مشغول و آمده جا نیا به یخانوادگ ایگو که بودند هم

 . بودند یمضافت یخرماها یبند بسته



  

. pg 200 

 

 یدختر که بود دهینشن و دهیند کانشینزد انیم کنون تا

 در ها آن همه که چرا باشد، یمیصم پدرش با گونه نیا

 و بودند کرده جادیا قیعم یشکاف دخترشان با رابطه

 رایکند؛ز برخورد پدرش با گونه نیا نداشت اجازه یدختر

 پدر حرمت و گذاشتند یم یاحترام یب حساب به را آن

 . شد یم دار خدشه گونه نیا

 

 در و کردند یم کنترل را افکارش،جسمش که گونه همان

 صدا نیهم و دیشن ییصدا بودند، داشته نگه خود حبس

 دهیبر  یشدگ هول با و دیایب خودش به که شد باعث

 :دیبگو دهیبر

 ؟ نیزد صدا و من ؟ بله_

 

 :داد پاسخ مهربان یلبخند با گذاشته سن به پا یخانم



 

. pg201

 نمیبب خواستم یشد رهیخ درخت نیا به دمید پسرم نه_

  شده؟ یزیچ

 ؟ ییجا نیا اهل. نمتیب یم باره نیاول یستین که آشنا

 

 .  رفت تر جلو یکم و انداخت ینظر خانم آن یمایس به

 و اومدم جا نیا داشتم که یکار یبرا من نه راستش_

 . نجامیا که باره نیاول

 . امینم نظر به آشنا لیدل نیهم به قطعا

 

 :گفت و دیکوب اش یشانیپ به محکم را دستش کف بعد

 رفت ادمی که شدم هول یقدر به من واقعا دیببخش آخ_

 .کنم ادب عرض

  

 .کرد سالم ها آن تک تک به و رفت جلو سپس



  

. pg 202 

 راحت یلیخ که دید یروسر بدون را دختر همان یوقت اما

 خانواده در و عاداتش طبق که ییجا آن از و دهیکش دراز

 جنس با که نبود راحت شیبرا بود شده بزرگ که یا

 دختر و کرد سالم سرد یلحن با پس ردیبگ گرم مخالفش

 یحرف بدون و داد مودبانه را جوابش و شد بلند یکم هم

 . رفت یگرید درخت سمت به

 

 یآقا ،یحافظ خانواده با ییآشنا و گفت و گپ از پس

 معذب نداد اجازه و گرفت دست به را کالم رشته یحافظ

 هم را او داشت یسع دیپرس یم که ییها سوال با و باشد

 . کند همراه خود با

 

 به یحافظ خانم که بود ها گفت و گپ نیهم یپ در

 او اشاره به زین همسرش و کرد یا اشاره همسرش

 .داد تکان را سرش و زد یلبخند



  

. pg 203 

 

 :گفت و گذاشت زدانی یپا یرو را دستش

 آشنا که کس هر با میدار عادت ما خان زدانی راستش_

 هم یمخالفت گونه چیه و میکن رشیگ نمک میش یم

 . میکن ینم قبول

 نظرت حاال خب. یکن قبول رو ما دعوت دیبا هم شما پس

  ه؟یچ

 

 یکی که بود احساساتش و عقل نیب جدال دار و ریگ در

 یگرید و ندارد یخوب ی وجهه ینکن قبول اگر گفت یم

 گفت یم یسرسخت با و کرد یم نقض را آن حرف هم

 . کن مخالفت

 

 ، بود شده آشنا او با یتازگ به و بود خانواده داماد که کاوه

:  گفت او به رو و گرفت را خانمش دست و شد بلند



  

. pg 204 

 هی دیبا ما. خوشحالم تییآشنا از یحساب جان زدانی_

 .نمتیب یم شب شد قسمت اگه که میبر ییجا

 

 .برد جلو را دستش و

 به و داد دست او با و شد بلند شیجا از عیسر زدانی

 . بروند که کرد اشاره خانمش

 

 خانواده آن مهمان تا شد یراض یسخت به آنکه از پس

 داشت فهیوظ که یامورات به تا شد بلند شیجا از باشد،

 ...کند یدگیرس
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. pg 205 

 

 جلوه و فراگرفته را بهشت نخلستان سرتاسر ریدلپذ یغروب

 .بود کرده هیهد آن یفضا به قشنگ یا

 

 از داشت یسع و بود افتهی نخلستان در بایز ییتابلو وارسته

 . کند یبردار نگاره آن یایزوا همه

 

 گرفته قرار هم کنار در نخل درخت دو آن در که ییتابلو

 شکوهش و عظمت تمام با را دیخوش خود انیم در و بودند

 بدرود یوال و هول در که یدیخورش.  بودند داده یجا

 آسمان در رگونیق یا پرده به را خود یجا تا بود گفتن

 . بدهد شب

 



  

. pg 206 

 ثبت یبرا که نشیدورب با که کرد درخواست مادرش از

 یعکس او از ، بود آورده خود با شیها لحظه تک تک

 . کند اضافه شیها خاطره آلبوم به هم را نیا تا ردیبگ

 

 ادی به یها لحظه تمام که داشت اقوتی رنگ به یآلبوم او

 نظر با و بود داده یجا خود در را اش یزندگ یماندن

 شیبرا شیها خاطره ها عکس آن تک تک به انداختن

 . گرفتند یم جان چشمانش یجلو در و شده زنده

 

 و رفت نیماش سمت به یخستگ با یبردار عکس از پس

 .. دیکش دراز یصندل یرو و کرد باز را عقب در

 ینا که بود گرفته را اش یانرژ امروز یها کار یقدر به

 . نداشت هم زدن حرف

 



  

. pg 207 

 رنگ چشمانش یجلو ایدن و گذاشت هم یرو را چشمانش

 .رفت فرو یقیعم خواب در و باخت

 

 چشمانش و گرفت فاصله خواب از یکم شیموها لمس با

 . کرد باز را

 

 یوقت.  کرد یم نوازشش لبخند با که بود جانش مامان

 با را اش یشانیپ و شد خم یقدر دید را او باز چشمان

 . دیبوس قیعم یمهر

 

 : گفت گوشش در و

 یبرا یخوب وقت غروب دم االن شو بلند مادر قشنگ_

 هی تا نییپا بده رو شهیش شو بلند.  مادر ستین خواب

 داره ضرر پاشو. بپره سرت از خواب بخوره ات کله به یباد

 . برات



  

. pg 208 

 

 یم یول بگذرد خواب نیا از نداشت دوست که چند هر

 و ردیگ یم درد سر عاقبت نشود داریب اگر که دانست

 . شود یم خشک بدنش

 

 بلند جا از و گرفت کار به را خود توان تمام لیدل نیهم به

 . شد

 نگاه بودند مشغول هم دست در دست که مادرش و پدر به

 .کرد

 

 زیر و کرد یا اشاره جانش مامان به رو و برگرداند را سرش

 . دیخند طنتیش با و

 

 .دیخند او با همراه و گفت یصلوات پدر هم جانش مامان

  



  

. pg 209 

 و داشت نگه جانش مادر گوش کینزد یکم را سرش

 :گفت

 همش. ینگفت رو بابا و مامان عشق قصه آخرش یمامان_

 مامان یعاشق و عشق یهوا و حال شما زبون از مشتاقم

 . بشنوم و گلبرگ

 

 : گفت و داد تکان یسر آرامش با جان مامان

 . کنمیم فیتعر برات امشب مادر باشه_

 

 : گفت و دیکوب هم به را دستانش یخوشحال با

 جون مامان عاشقتم. هیعال_

 

 یجلو نهیآ از بود شده او شدن داریب متوجه که پدرش

 : گفت و کرد نگاه او به نیماش



  

. pg 210 

 . میدار مهمون امشب بابا وارسته_

 

 

 

 :گفتم و دمیکش جلو یصندل دو نیب از را سرم تعجب با

 هست؟ یک_

 

 دست انداخت؛با من به ینگاه و برگشت جان مامان

 :گفت و کرد ناز را ام گونه گرشید

 که ییآقا همون.  نام کین زدانی.  مادر نام کین یآقا_

 شرکت یکارمندها جزو. نشست شمونیپ قهیدق چند

 . بود یمضافت یخرما یصادرات

 که کرد دعوتش بابات گهید. اومده جا نیا بود بار نیاول

 . ادیب خونه



  

. pg 211 

 شد یراض یسخت به کرد ینم قبول هم اولش خدا بنده

 . گهید

 

 نقش چشمانش یجلو که رنگ کم یریتصو با وارسته

 : گفت بست

 .  دمیفهم باشه. نیگ یم ویک اومد ادمی حاال آها_

 

 چند یا هفته که بودند نواز مهمان یقدر به بابا و مامان

 . میداشت مهمان ما بار

 

 بر را یمهمان تیمسئول تمام مامان دادینم اجازه هرگز بابا

 . ردیبگ عهده

 با را بود مدنظرش که ییغذا هر و آمد یم کمکش به پس 

 که بود گونه نیا و کردند یم درست گریکدی یهمکار

 . شد ینم تیاذ یکس



  

. pg 212 

 

 هر و میشد تیاذ یکل امروز که نیا وجود با بودم مطمئن

 میسه ینواز مهمان امر در دیبا یول میبود خسته کداممان

 ینیسنگ نفر کی دوش بر فقط آن نیسنگ بار تا میشد یم

 ...نکند
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 تا زد یم باد را منقل درون یها زغال تمام قدرت با پدر

 یکباب و شوند تر گداخته و رندیبگ گر ها زغال درون آتش

 به تر ذیلذ شوند کباب پدر دست به ماهرانه  بود قرار که

 . دیایب ها دندان ریز



  

. pg 213 

 

 :  خواند یم و داد یم تکان را سرش هم و زد یم باد هم

 

 خوابه اگر بمیحب خوام یم رو بمیحب مهتابه شب امشب_

  خوام یم رو بمیطب

 

  نیکن دارشیب و است خواب

  نیکن ارشیهوش و است مست

  اومده یفالن دییگو

  اومده نیجان اری آن

  خالتو هیس احوالتو حالتو اومده

 

 هیس تو هیرو و شمس" شعر از قسمت نیا به ک یهنگام و

 نیهم از انگار و کرد اشاره مامان به ، دیرس "تو یمو



  

. pg 214 

 عشق با و کرد تر یاحساس را شیصدا که بود عشق معجزه

 . خواند مامان یبرا یشتریب

 

 . کرد یم فیک و بود آمده شوق سر یحساب که هم مامان

 

 ینم کاریب یعاشق و عشق همه نیا نیب مامان البته

 مثل هم دفعه نیا چرا که زد یم غر بابا سر و نشست

 کنار برهوت و یخال نیزم به را کباب لیوسا قبل دفعات

 راه به یدم و دود چنان که چرا بود نبرده مان خانه

 بود شده آراسته گل از که خانه یفضا که بود انداخته

 شده آلوده و  گرفته فاصله یپاک و یزیتم حالت از یکم

 . بود

 بخشش یزندگ و قشنگ یها خنده و ها یدلبر با پدر اما

 هیهد عشق او ب عوضش و بست یم را مامان یها غر راه

 . داد یم



  

. pg 215 

 

 .میآمد یم فیک سر و میدیخند یم بابا حرکات از همه

 

 مهمان نام کین یآقا و جان مادر خجسته،کاوه، من،

 . میبود نشسته تخت یرو امشب یافتخار

 هم با و بودند کباب منقل کنار بابا و مامان کوروش، ،ییدا

 . زدند یم گفت و گپ

 . بودند مانده خواهرشان نزد امشب هم ثنا ییدا زن

 

 یحساب هم ما و داشت ادامه مامان یبرا بابا یدلبر هنوز

 . میداد یم یانرژ بابا به مانیها خنده با و میدیخند یم

 

 شد یا بهانه نیهم و دیبوس محکم را بابا ی گونه مامان

 . میبزن دست و میبکش سوت بلند یصدا با که ما یبرا



  

. pg 216 

 

 و دیکش را دستش و کرد ذوق مامان توجه نیا از هم بابا

 ...  دیبوس احترام و عشق با را اش یشانیپ

 

 یآقا به نگاهم ناخوآگاه ها دنیکش هو و ها خنده نیب در

 صحنه نیا به بیغر و بیعج یحالت با که افتاد نام کین

 شیبرا مادرم و پدر نیب عشق نیا انگار و کرد یم نگاه

 . بود گانهیب و بیغر یادیز

 

 انگار.  داشت یبگیغر و شدن مسخ از ییبو و رنگ نگاهش

 و دهیند چشم به را یا عاشقانه رابطه نیچن حال به تا

 . بود دهینشن

 



  

. pg 217 

 کین یآقا نگاه حالت و کردم یا اشاره خجسته و کاوه به

 او به و گرداندند بر سر دو هر.  دادم نشان ها آن به را نام

 . انداختند ینظر

 

 : گفتم و بردم جان مادر کینزد را سرم سپس

 عشق و محبت از قدر نیا یکس شهیم مگه جون مامان _

 ؟ بشه متعجب نفر دو نیب

 

 : گفت و گرفت بابا و مامان از را نگاهش جان مادر

 مادر؟ چطور_

 

 . کردم یا اشاره نام کین به

 : گفت من به رو جان مادر



  

. pg 218 

 و پوست با و یدید عشق تولدت بدو از که ییتو یبرا_

 . ستین بهیغر و آور تعجب ادیز یکرد حسش گوشتت

 دینبا پس یکرد تجربه رو عشق هم خودت تو یطرف از

 و نکرده اش تجربه که یکس یبرا یول باشه بهیغر برات

 یجا ندادن هیهد یمحبت و عشق هم به هم انشیاطراف

 متعجب ادیز نام کین یآقا حالت نیا از پس داره تعجب

 . نشو

 

 . کردم کاوه به رو و دادم تکان دنیفهم نشانه به را سرم

 یرو خنده با را دستش بپرسم را سوالم که نیا از قبل

 : گفت و گذاشت نام کین یآقا شانه

  ؟یشد یچ مسخ.  جوون ینش غرق بپا_

 

 شیهوا و حال از و خورد یسخت تکان کاوه حرکت با

 . آمد رونیب



  

. pg 219 

 ؟ نیگفت یزیچ دیببخش _

 

 از خواستم یهپروت تو دمید فقط نبود یخاص زیچ نه _

 . یایب رونیب حالت اون

 

 : کرد زمزمه و گفت یآهان گرفت، یقیعم دم

 دهیند چشم به و قیعم قدر نیا عشق هی حاال تا راستش_

 از و بخوان همو واضح و حیصر قدر نیا نفر دو که بودم

 ...باشن نداشته ییابا چیه ابرازش
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. pg 220 

 

 نشانه به یلبخند و کردم نگاه جان مادر به حرفش نیا با

 . زدم شیها حرف یدرست

 : گفت او به رو و زد یپلک هم او

 ابا ستین الزم داشتنش دوست و عشق ابراز یبرا پسرم_

 به هم قدر چه هر عشق که چرا یباش داشته یترس ای

 تمام با که دهیم یقدرت تو به یول ادیب دست به یسخت

 سر بلکه ینترس تنها نه داشتنش از و یکن ابرازش وجود

 . ینینب خودت در یضعف گونه چیه و یایب شوق

 

 : گفت یسردرگم با نام کین

 همش و کردن یزندگ عشق با انمیاطراف نه چون راستش_

 اش تجربه حاال تا خودم نه و بوده نایا و مصلحت سر از

 ازش و خودم یلیخ و ندارم بهش نسبت یدرک چیه کردم

 . نمیب یم دور



  

. pg 221 

 

 : داد ادامه جان مادر

 یم قرار راهت سر یزمان است ناخونده مهمون عشق _

 و انتظارش اصال که دهیم تکون و دلت خونه و رهیگ

 . یدید ینم هم و خوابش و ینداشت

 

 .نزد یحرف و کرد سکوت جان مادر حرف نیا با

 

 : گفت برسد همه گوش به که بلند یصدا با بابا

 وقت که باال دیبزن رو نایآست دیکن لطف ونیآقا خب_

 دیکن میتقس خودتون نیب و فیوظا عیسر. دنهیچ سفره

 .  میا گرسنه یاساس یهمگ و تنگه وقت که

 

 : گفت و دیکش یآه ییدا



  

. pg 222 

 یم باال رو خانما توقعات سطح کارات نیا با تو نیهم_

 ثنا قتشیحق گهید میریم خودمون خونه یوقت واال. یبر

 مون دنده کور چشممون هی.  زنه ینم دیسف اهیس به دست

 یم تنگش هم چشم هی گفت یچ هر و میگ یم نرم

 گمیم بهش یآروم و عشق کمال در یوقت یول میچسبون

 بر نه ذاره یم نه یفور.  ما به یدینم صبحونه هی جان ثنا

 رو تو و ریبگ ادی دامادتون سهراب آقا از کم هی که داره یم

 . کوبهیم زده فلک منه سر یتو

 

 . میدیخند ییدا یها حرف به بلند یصدا با یهمگ

 خانه هفت تا کنم فکر که بود بلند میصدا یقدر به که من

 خنده به تیاهم یب اما دندیشن را میصدا هم تر آنطرف

 . دادم ادامه میها

 



  

. pg 223 

 را ها گوجه تا زد کنار را بابا و گفت "ییخدا به واال" ییدا

 . کند کباب

 

 سماق ها آن به و گذاشت ها نان یال به ال را ها کباب بابا

 . نشود سرد تا دیچیپ عیسر و کرد اضافه

 

 ، خب خب خب_:  گفت و دیکوب هم به را دستانش بعد

 دیپاش کوروش و کاوه کنم یم مشخص و فیوظا خودم

 . دینیبچ رو سفره دیاریب رو سفره لیوسا دیبر

 

 . شدند بلند شانیدو هر

 :داد قرارشان مخاطب باز بابا 

 ... چسبه یم یحساب کباب با که نره ادتونی و قرمز کلم_

 فقط کنه یم کباب رو ها گوجه داره که هم زیعز زن برادر

 ها یسبز دنیچ زحمت دیبا که زیعز جان زدانی مونه یم



  

. pg 224 

 ریبگ کاوه از چاقو و سبد هی برو پاشو پسرم پاشو.  بکشه رو

 ...  نیبچ رو باغچه اون ی تازه یها یسبز ایب

 

 : گفت و آمد ما کینزد مامان

 . نداره تیخوب مهمونن شونیا...جان سهراب زشته_

 

 : گفت بابا

 . نداره یکار که دنیچ یسبز هی.  ستین زشت چمیه_

 

 ینم و بود گرفته قرار یبیعج تیمعذور در که نام کین

 . رفت خانه داخل و شد بلند کند چکار دانست

 

 : گفت هاش خنده نیب بابا که میدیخند مان همه



  

. pg 225 

 کارا نیا از حاال تا پسر نیا کردم حس خانم قتشیحق_

 واگذار بهش و دنیچ یسبز ریخط فهیوظ گفتم نکرده

 . کنه یم کار یچ نمیبب کنم

 

 .دیپرس را باغچه یجا بابا از و آمد رونیب قهیدق چند از بعد

 

 . کند یم چکار نمیبب تا بودمش گرفته نظر ریز  دقت با

 حرکت طرف آن و طرف نیا یسردرگم با قهیدق چند ابتدا

 . کند چکار دیبا داندینم بود مشخص و کرد یم

 کجا از دیبا که دیرس جهینت به انگار کردن فکر یکل از بعد

 . کند شروع

 . کرد شروع را کارش و شد خم پس

 

 آماده و حاضر و دندیچ را سفره تمام سرعت با انیآقا

 .مینیبنش سفره سر بر یهمگ تا کردند



  

. pg 226 

 

 سر و ده،شستهیچ  قهیدق چهل حدود از بعد هم ها یسبز

 . شدند حاضر سفره

 

 . شد صرف سکوت در شام

 شد،بابا جمع خجسته و من توسط سفره که آن از پس

 . کرد تیهدا داخل به را همه

 را نام کین یآقا کار جهینت تا رفتم باغچه طرف به من اما

 . نمیبب

 

 و دمیخند بلند یحد تا باغچه یختگیر بهم دنید با

 را خانه در کار تجربه ابدا نام کین یآقا که دمیفهم

 به و آمده در شهیر از ها یسبز همه بایتقر که چرا نداشته؛

 ...بودند شده پرت یا گوشه

 



  

. pg 227 
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 "(حال) زمان تونل بر یزیگر"

 

 شدت به وحشت از شیها پلک و بود هم در شیها اخم

 . دیلرز یم

 

 درون ییگو مرتعشش جسم و نداشت شدن داریب یارای

 رها و آمدن رونیب الیخ و بود شده حبس یاهیس سلول

 . نداشت شدن

 



  

. pg 228 

 او لحظه هر و کرده عبور چشمانش شیپ در ریتصاو تمام

 . کرد یم خود بنده و ریاس شتریب را

 

 شیبرا تماما که یا گذشته. گذشته ریاس بود شده ریاس

 رونیب آن بند از تا کرد یم تالش چه هر.  زهر و بود زهر

 . شد ینم دیایب

 

 نیکورتر که بود خورده گره گذشته کالف به یجور آخر

 یشخص ها گره نیا کردن باز یبرا و داشت بر در را ها گره

 و توان در حاضر حال در که خواست یم حوصله با و صبور

 . نبود او حوصله

 

 ادیفر و ناله همراه به نوزاد دو ی هیگر و غیج یصدا

 . دیچیپ یم گوشش در خودش

 



  

. pg 229 

 ش،یپ ساعت چند ییگو بودند؛ زنده شیبرا ها صحنه

 طور نیا که است بوده ییها صحنه نیچن شاهد جا نیهم

 یم جان و شد یم زنده چشمانش شیپ در آشکارا و واضح

 . گرفت

 

 او که یشخص و شد یم دهیکوب شدت به که در یصدا با

 خواب از کند، باز را در که خواست یم و زد یم صدا را

 . کرد نگاه اطراف به یجیگ با و دیپر آلودش زهر

 

 یقیدقا و بود گانهیب و بیغر چشمانش شیپ زیچ همه

 ...  دیایب خودش به و شود یکاوریر تا دیکش یم طول

 

 بلند یجیگ با شیجا از دیشن را در یصدا دگر بار یوقت

 . رفت در طرف به سالنه سالنه و شد

 



  

. pg 230 

 و حال تا فشرد هم به را چشمانش یقدر دیرس که در به

 دیسف چشمانش پشت کیتار یایدن و شود عوض شیهوا

 . شود یخاکستر حداقل نه که

 

 شد رو روبه یسرد و نیخشمگ چهره با کرد باز که را در

 . شد وارد و زد کنار را او دنشید محض به که

 

 . بست را در و داد رونیب صالیاست یرو از را نفسش

 

 از مانع بود افتاده راه به اش خانه کف  که یبازار آشفته

 اجبار به پس برود راه بتواند یراحت به که شد یم آن

 خانه آشپز به را خودش تا زد یم کنار شیپاها با را لیوسا

 . برساند بود کلبه چپ سمت که یکوچک

 

 . گذاشت آن یرو را یکتر و کرد روشن را اجاق



  

. pg 231 

 

 هم او انگار اما کند شروع را شیها حرف که ماند منتظر

 در را دعوا و بحث توان فعال و بود کرده شهیپ سکوت

 .دید ینم خودش

 

 . نشست او یرو به رو نیزم یرو و شد خارج آشپزخانه از

 

 : کرد شروع خودش ندارد زدن حرف قصد ابدا دید یوقت

 

 یکرد ول تنها و تک شهر اون یتو رو بچه یچ یبرا_

 ؟ جا نیا یاومد

 

 در بلندش یصدا و گرفت اوج تشیعصبان من یصدا با

 :زد زنگ گوشم



  

. pg 232 

 . نشنوم ازت ییصدا شو خفه فقط وارسته شو خفه_

 . یباش من بچه فکر به نکرده الزم تو

 خبر یب و مادرت یبود یکس نگران اگه یبود آدم اگه تو

 و جا نیا یایب یپاش یکن گم و گورت که یکرد ینم ول

 . بشه بدتر هست که ینیا از حالت و یریبگ بغل غم یزانو

 

 و بست را میگلو راه قیعم یبغض حرفش نیا دنیشن با

 . کردم حس وضوح به را قلبم سوزش

 

 :زدم بغض سر از یادیفر و فشردم هم یرو را چشمانم

 زده فلک من حال یتون یم اصال تو. پروا یدونیم یچ تو_

  ؟یکن درک یا ذره رو

 !  یتون ینم پروا یتون ینم

 



  

. pg 233 

 نیا یلعنت من ، من_:  گفتم و کردم اشاره خانه اطراف به

 از زور به که بود جا نیا.  دادمشون دست از که بود جا

 و میخال یدستا نیا با من و رونیب دنشونیکش آغوشم

 باهاش بتونم که نداشتم یچیه بود رفته لیتحل که یقدرت

 . کنم محافظت هام گوشه گریج از

 

 اشک و داد فشار هم به گرنیم درد شدت از را چشمانش

 یم فرو و گرفتند یم سبقت گریکدی از که بود ییها

 ...ختندیر
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. pg 234 

 از حال نیا با اما بود تر بلند او از پروا ی هیگر یصدا

 . آمد سمتش به و شد بلند شیجا

 . دیکش آغوش به را سرش و نشست وارسته یرو به رو

 

 ماریب و پناه یب را وارسته گونه نیا که نداشت توان و تاب

 .ندیبب

  

.  بود شده وابسته او نبود رها و باک یب  گرید وارسته

 ...  زندان وابسته له،یپ وابسته دردها، وابسته

 

 حوصله و حال در که بود گرفته خو ها آن با یقدر به و

 . ندیبب را رونیب بارقه و پرتو و بشکافد را لهیپ که نبود اش

 

 کمانه در را اش دهیپر رنگ صورت یطوالن یقیدقا از بعد

 : گفت رخش به رخ و داد قرار دستانش



  

. pg 235 

 ؟ وارسته هیچ جا نیا به اومدن از هدفت_

 

 و رد کردن دایپ_:  گفت و انداخت نییپا را سرش وارسته

  ازشون ینشون

 

 حاال تا واقعا یعنی.  نیبب و المیخ خوش خواهر...هه_

  ستن؟ین جا نیا اصال که ینشد متوجه

 . ستنین جا نیا ساکن که ساله دو جانم

 

 ؟ ینگفت تر زود چرا _

 

 خونه از الطلوع یعل صبح یشیم پا.  خدا برم و روت _

 متمین قورت دو بعد... یبد خبر که نیا بدون... یریم

 . واال خوبه.  هیباق



  

. pg 236 

 

 :گفتم شهیهم از تر درمانده

 بتونم تا بزنم چنگ یزیدستاو چه به کنم کار یچ پس_

 ؟ کنم داشونیپ

 

 سپس و رفت فرو فکر در یقدر شیها حرف دنیشن با

 گفت و کند سرش از را یروسر و برداشت را شیها دست

: 

 و سر هی تیزندگ به که نهیا یبکن دیبا که یکار نیاول تو_

 سر از و کارت و یبد کلتیه اون به یتکون هی یبد سامون

 کمک با بعد بشه عوض ات هیروح ذره هی تا یریبگ

 . میکن یم داشونیپ گهیهمد

 ماه چند از کاوه گمیم یول بگم بهت خواستم ینم تازه

 دور بخواد خدا اگه که ازشونه یزیچ یآدرس دنبال شیپ

 .... رسه یم کینزد به



  

. pg 237 

 خبرم منم تا بزن صورتت و دست به یآب هی پاشو هم حاال

 کاهدون اون یتو زمیبر کنم درست یزیچ هی دیخر برم

 . نکنه سکته خاله خونتون میبر میخواست بلکه ات وامونده

 

 آشپزخانه طرف به و شد بلند شیجا از یحرف چیه یب

 . رفت

 . ختیر جوش آب وانیل دو در و برداشت را یکتر

 آن از یقدر بعد و کرد اضافه عسل یکم و مویآبل سپس

 . خورد

 طول تا رفت رونیب خانه درگاه از و شد خارج آشپزخانه از

 . کند فکر و بزند قدم را ساحل

 

 یم خبر که دیشن را پروا یصدا رفت یم راه  کهیحال در

 . رود یم دیخر به  داد



  

. pg 238 

 سپس و داد تکان  دنیفهم نشانه به شیبرا یدست زین او 

 گذر شیها قدم با را ساحل طول و داد ادامه خود راه به

 .... داد
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 میتصم کرد، یگذار نشانه شیپاها رد با را ساحل که یکم

 . بدود دارد توان تا گرفت

 مدام سرش در  که یافکار و توهمات نیا یقدر دیشا

 راحتش و داشته یم بر سرش از دادند،دست یم جوالن

 . گذاشتند یم

 



  

. pg 239 

 اما بود دهیپوش یانگشت ییدمپا. کرد نگاه شیپاها به

 .کرد دنیدو به شروع قیعم نفس کی با و نداد یتیاهم

  

 اش ندهیآ یها روز یبرا که بود کرده عهد خودش با بارها

 و بار کسالت یزندگ روند در یرییتغ و کند یگذار هدف

 ذهنش در را ها برنامه آمد یم تا اما کند جادیا هدفش یب

 آوردند یم هجوم او به چنان  گذشته خاطرات تمام ندیبچ

 باد به بود گرفته که یمیتصم هر که گشتند یم رهیچ و

 . شد یم سپرده یفراموش

 

 بردارد درنگ یب و محکم را شیها قدم دیبا که دانست یم

 .  داد ینم مجال اش سوخته دل اما

 



  

. pg 240 

 در فعال که خواست یم یمرهم خاکسترش و سوخته دل

 و دهد دلش ، دل به دل بخواهد که نبود او حوصله و توان

 . کند مدارا او با

 

 نشسته انتظار به شیها چشم که کرد یم فکر یمادر به

 . داشتند اجیاحت هم به دو هر.  دیایب تا بودند

 

 را سرش که ییها زمان آن یبرا بود شده فشرده دلش

 از و بست یم را چشمانش و گذاشت یم مادرش یپا یرو

 . کرد یم طلب آرامش مادرش

 و گرفت یم کمک شیآسا معجزه یها دست از زین او

 . رساند یم آرامش یایدر به را وارسته

 

 خورد فلش اش یزندگ یبعد اتفاقات به ذهنش که یکم

 . ستادیا سرعت به و داد نشان واکنش بدنش



  

. pg 241 

 

  زانوانش یرو را دستانش و شد خم یخستگ فرط از

 . زد نفس نفس و گذاشت

 

 یم قورت را دهانش آب چه هر و بود شده خشک شیگلو

 . شد یم شتریب شیگلو سوزش و کرد ینم افاقه داد

 

 کاریب هم دیخورش. دیکش دراز یخستگ با ها ماسه یرو بر

 انشیاطراف به و کرده یافشان پرتو توانش تمام با و ننشست

 ... داد یم یزندگ و دیام دینو
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. pg 242 

 

 و شد بلند شده رفع اش یخستگ کرد احساس که یقدر

 . داد ادامه راهش به

 

 . بردارد قدم آرام داشت میتصم بار نیا

 که دیرس یم یقسمت به کم کم و بود رهیخ رو به رو به

 . نبود یخبر سکوت و خلوت از و شد یم یعموم ساحل

 

 را یخانم و شد جلب توجهش ییخدا ای یصدا با ناگهان

 ادیفر و غیج و رود یم ایدر سمت به سرعت به که دید

 . دود یم جلو به کشان

 شده خبر چه نشد متوجه قیدق یول کرد نگاه ایدر به

 . است

 موضوع از تا کرد دنیدو به شروع سرعت با لیدل نیهم به

 . شود خبر با آمده شیپ



  

. pg 243 

 

 و کشند یم ادیفر ینگران و استرس با که دید را خانم چند

 . کنند یم کمک یتقاضا

 ؟ شده یچ:  گفت دهیبر دهیبر و رفت طرفشان به

 

  افتاده آب یتو خواهرم بچه یییوا:  داد جواب اونا از یکی

 : گفت و کرد یگرید به رو بعد

  ؟یزد زنگ_

 

 . رفت ایدر سمت به سرعت به کند تعلل که آن بدون

 با که دید ساحل کینزد را بود بچه مادر انگار که یخانم

 و رفت طرفش به دیکش یم غیج و بود نشسته یچارگیب

 کدوم آب که دیبگ من به فقط خانم دینباش نگران_:  گفت

  بردتش؟ طرف



  

. pg 244 

 

 یحرف چیه بدون او و داد نشان را راست سمت دستانش با

 . دیدو جلو به

 آب درون و کرد حبس را نفسش دیرس ایدر عمق به یوقت

 . کند دایپ را بچه آن بتواند تا کرد نگاه را

  

 کرد شنا که یمقدار اما نبود زیچ چیه متوجه اول نگاه در

 .است شناور که دید را یکوچک جسم

 کینزد جسم به توانست و داد شیشنا به یشتریب سرعت

 .شود

 

 حرکت ساحل طرف به و گرفت بر در را کوچکش جسم

 . کرد

 جا آن و اوردیب کم نفس هم خودش داشت احتمال چون

 . شد یم خطرناک شیبرا تیوضع که بود



  

. pg 245 

 

 . دیرس ساحل به قهیدق چند از بعد

 . برساند مادرش دستان به تا دیکش آغوش در را پسرک

 

 از که بود نیا دار خنده یول بود تیجمع از مملو ساحل

 . نبود یخبر چیه نجات قیغر

 

 که ردیبگ آغوش در را پسرش تا دیدو سمتشان به مادرش

 نهیس از تر نییپا که داد قرار یطور را سرش و نداد اجازه

 . نکند ورود نیا از شیب شیها هیر به آب تا باشد اش

 

 را یمشک مو پسرک تا خواست یانداز ریز بلند یصدا با

 . بخواباند آن یرو

 



  

. pg 246 

 یشرت یت و خواباند آن یرو را او و کردند پهن را انداز ریز

 نداشت تنفس که ییجا آن از و آورد در را بود تنش که

 آب تا داد فشار اش نهیس جناغ یرو بر را شیها دست

 . دیایب رونیب بود رفته اش هیر درون که ییها

 

 آب یمقدار و کرد یا سرفه اش یپ در یپ حرکات از پس 

 . ختیر رونیب دهانش از

 . شد کیتمیر یاندک شیها نفس و

 فرستاد دهانش درون به قدرت با و محکم را شیها نفس

 . شود یعاد تنفسش تا

 مادرش به و شد بلند شیجا از دید نرمال را طیشرا یوقت

 دیایب پسرش نزد که داد اجازه بود ستادهیا سرش یباال که

. 

 



  

. pg 247 

 شده جمع او دور که یتیجمع توانست تازه شد بلند یوقت

 ابدا که داشت استرس یقدر به که چرا ندیبب را بودند

 .نبود اطرافش متوجه

 

 برگردد و بکند را الزم یها هیتوص او به داشت دوست

 که بود مطمئن و بود شده دور خانه از اندازه از شیب چون

 . است شده نگران یلیخ حاال تا پروا

 ؟ نیای یم لحظه هی خانم _

 

 در را خودش و شد بلند شیجا از و افتاد او به نگاهش

 : گفت و انداخت وارسته آغوش

 و جونم و میزندگ  ؟چطور؟  کنم تشکر طور چه خانم_

 ینم زنده و من باباش شد یم شیزیچ اگه ونمیمد بهتون

 . ذاشت

 



  

. pg 248 

 هیحرف چه نیا_:  گفت و کرد نوازش را کمرش وارسته

 کار نیهم بود یکس هر که ست دوستانه انسان کار هی نیا

 . دینزن نایا و نید از یحرف پس کرد یم رو

 

 و رفتن و اومدن ها یلیخ ادی ینم بر یکس هر از نیا نه _

 و داد از و دستشون گرفتن یگوش هی کردن که یکار تنها

 واژه با یحت که نیا بدون گرفتن یم لمیف من یها ادیفر

 . باشن آشنا دوستانه انسان

 

 : گفت و داد قرار دستانش کمانک در را مادر صورت

 سالمته و سالم پسرت که نهیا مهم ستین مهم اصال نایا_

 یها لباس و برو هم االن.  ستین مهم اصال اش هیبق گهید

 . نشده تر بد حالش و نکرده خی تا اریب براش گرم

 

 . خانم متشکرم یلیخ یلیخ باشه _



  

. pg 249 

 

 . شد دور سرعت به و

 و نشست زانوانش یرو و رفت پسر طرف به وارسته

 . ختیر همش به یقدر و برد شیموها سمت به را دستش

 .کرد یم نگاه او به یکنجکاو و یبگیغر با پسرک

 

 : گفت و کرد ناز را شیها گونه یمهربان به

 نرو ییجا مامانت اجازه بدون وقت چیه قشنگم پسر_

 . باشه

 خودت از دیبا تو.  شهیم نیغمگ و ناراحت یلیخ مامان

 ؟ خب ینکن ناراحت و مامان و یکن مراقبت

 

 و دیبوس را شیها گونه زین او و داد تکان را سرش پسرک

 : گفت پسر آن خاله که برود خانه به تا شد بلند



  

. pg 250 

 مهرتون نیا برابر در ما. سهیخ هاتون لباس دیبمون خانم_

 شماست از ییرایپذ میبکن میتون یم که یکار نیکمتر

 . ادیب خواهرم تا دیبمون لطفا

 

 :گفت آرامش با وارسته

 ینم که متاسفم.  ستین نایا و جبران به یازین ممنونم_

 و منتظره خونه یتو خواهرم بمونم نیا از شتریب تونم

 ...  دارتون نگه خدا برم دیبا نگرانه یلیخ االن تا حتما

 

 

 به جا آن از و بشنود یجواب تا نماند منتظر نیا از شیب

 ... شد دور سرعت
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 حرکات با داشت یسع و بود داده هیتک شهیش به را سرش

 . بخوابد شان خانه به دنیرس تا یکم ، نیماش وار ییالال

 یم پس را آن شدت به چشمانش و برد ینم خوابش اما

 . نداشت شدن میتسل الیخ و زد

 

 یزیچ و بودند کرده حرکت که بود یساعت دو بایتقر

 . بود مانده دنشانیرس به گرید مین و ساعت کی به کینزد

 

 آن تا و شود پروا یها اصرار میتسل کرد یسع قدر چه هر

 یغذا خوردن اجازه اش معده بخورد، غذا دارد جا که جا

 و کرد یعصب شدت به را پروا نیهم و داد ینم را شتریب

 . کرد او با یحساب یدعوا کی کردن حرکت از قبل



  

. pg 252 

 

 از شیب  خواست یم دلش گرید یها روز خالف بر امروز

 و شود پنهان اش یدگیپر رنگ تا بخورد غذا معمول حد

 رفت یم مادرش دارید به که چرا. برود پوستش ریز به یآب

 مادرش رنج و عذاب موجب نیا از شیب خواست ینم و

 . شود

 ینم و بود دهید آزار سال چند نیا یکاف اندازه به او

 و شود آب شتریب روز به روز خرابش حال دنید با خواست

 . کند فراهم را شیبایز بت شکستن اسباب

 

 یم کفر و است کافر ندیبگو بگذار.  بود یپرست بت اوشیک

 در که یوقت نداشت یتیاهم شیبرا یا ذره.  ورزد

 . دید یم را او یسنگ اراده و بود شگاهشیپ

 با مقابله توان او همچون چرا که خورد یم غبطه شهیهم

 . نداشت را مشکالت



  

. pg 253 

 

 بر را دستانش ها روزید همانند چرا ؟ شد میتسل زود چرا

 رفته لیتحل دیشا که یقدرت با و نگذاشت زانوانش یرو

 بر باشد، وجودش در اش شهیر هنوز بود ممکن اما بود

 نخاست؟

 

 همانند که بکشد سرش به ییرو و دست که بود ازین فقط

 . شد عکس بر زیچ همه اما شود همراه و اری او با گذشته

 ...... که کرد تعلل قدر آن نشست، قدر آن

 

 میابراه تبر یحت که بود یبت نیهم اش یزندگ نیداراتر

 بشکند را او مانیا و اراده بود نتوانسته استطاعت آن با هم

 . آمد یم دلچسب و بایز نظرش در نیهم و

 



  

. pg 254 

 ساعت به را نگاهش بارها حاال تا بود مطمئن که فکر نیا با

 کوتاه یلبخند اندازد،یب چرتکه را آمدنشان زمان تا دوخته

 و تر دلتنگ دارید یبرا را او و شد یجار لبانش بر زالل اما

 . کرد تر شتاب پر

 

 یم مادرش از که یافتاد؛زمان اش یکودک دوران ادی به

 به را او و بپوشاند تنش به ییقشقا یمحل لباس خواست

 به شنهادشیپ نیا از شهیهم هم مادرش.  ببرد یعروس

 همراه به را یصورت لباس و کرد یم استقبال شدت

 . پوشاند یم تنش به چارقدش

 

 خودش دور به بایز لباس نیا دنیپوش از خوشحال زین او

 یم چرخ او چرخش با همراه هم لباس دامن و دیچرخ یم

 . خورد

 



  

. pg 255 

 و دیخند یم لذت با صحنه نیا دنید از کوچک وارسته

 محکم و شدیم خود یب خود از صحنه نیا دنید با مادرش

 ...دیبوس یم را اش گونه و گرفت یم آغوشش در
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 اندک نیا در داشت دوست اما بود شده چه دانست ینم

 .بگذراند سر از را اش یکودک یها خاطره تمام فرصت

 

 از را سرش کند ینم حرکت نیماش که نیا حس با اما

 یا چهره با که کرد نگاه پروا به و داشت بر شهیش یرو

 . کرد یم نگاهش درهم



  

. pg 256 

 

 و شد انینما هم اش چهره در تعجب نیهم و شد متعجب

 . دیرس پروا دگانید به

 

 شده؟ ی؟چ هیچ_

 

 : گفت و رفت یا غره چشم پروا

 ؟ ینیبش بکم صم طور نیهم یخوا یم_

 غصه و یبر فکر یتو همش قراره هم خونتون یرفت نکنه

 . یکن شتریب رو خاله

 

 زاریب شدت به ساکت طیمح از پروا که دانست یم

 شیها اخم شود، تلخ اوقاتش شده باعث هم نیاست؛هم

 هیکنا و شین به دست که نیا تر جالب و برود درهم

 . بود خوب بیعج هم شیها



  

. pg 257 

 

 : گفت و زد یپنهان یلبخند

 چه دونم یم خوب من یباش مامانم نگران خواد ینم تو_

 . نخوره غصه نیا از شتریب مامانم که کنم رفتار طور

 

 لطفا ، یبخون ییالال یبلد خوب قدر نیا که تو پس عه _

 استفاده خوبت یها روش همون از هم نیماش نیهم یتو

 . نره سر ام حوصله منم تا نباش الل و کن

 

 و کند یم خیتوب را او یتلخ با امر ظاهر در دانست یم

 است؛آن شده تنگ دور یروزها آن یبرا دلش بود مطمئن

 کردند یم طنتیش هم یپا به پا یوقت که ییها روز

 . نداشت آرامش دستشان از ییایدن

 را خود کار کس چیه و زیچ چیه به توجه یب ها آن اما

 . کردند یم



  

. pg 258 

 

 بود شده تنگ وارسته یرها و شاد یرو آن یبرا دلش پروا

 دهد انجام آمد یم بر دستش از که یکار هر بود حاضر و

 . کند ایاح گذشته یها روز به را او تا

 

 سبب نیهم و دینرس گوش به وارسته از ییصدا هم باز

 را پخش و بکشد یحوصلگ یب سر از یپوف پروا تا شد

 . کند روشن را وارسته عالقه مورد آهنگ و کند روشن

 

 عیسر "یلیعق شادمهر ریتقد" آهنگ دنیشن با وارسته

 :داد نشان واکنش

 . یبعد بزن_

 

 : گفت و شد خشک شیجا سر بر پروا یا لحظه

 ؟ چرا وا_



  

. pg 259 

 

 بر خواست ینم.  خورد را حرفش و انداخت باال یا شانه

 هم به را داشت که یآرامش و کند بحث آهنگ کی سر

 که را توجهش دست کرد یسع و نگفت یزیچ پس.  زدیبر

 سر را او و ردیبگ ، برود آهنگ آن سمت به داشت یسع

 سرش بر طنتیش الیخ نیا از شیب تا بنشاند خود یجا

 . نزند

 

 تالش تمام پس.  بخوابد خانه به دنیرس تا گرفت میتصم

 تا فشرد هم به را چشمانش محکم و برده کار به را خود

 . کند خواب میتسل را خودش و شود موفق توانست عاقبت

 

 او طرف به را سرش دینشن وارسته از ییصدا باز که پروا

 به و داد تکان یسر ، دید دهیخواب را او یوقت و چرخاند

 یفضا نیا از را او توانست یم کاش یا که کرد فکر نیا



  

. pg 260 

 و زدن پر او به گرید بار و بکشد رونیب آور خفقان و بسته

 ... بدهد ادی کردن پرواز

 

#part50  
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 را اش یوجود یگرما که یرطوبت حس با را چشمانش

 بر را پلک بان هیسا یبار چند و گشود دیبخش یم خنکا

 و ردیبگ فاصله خواب یایدن از تا کرد بسته و باز چشمانش

 . گردد باز یقیحق یایدن به

 

 یرو در رو را پروا شد اطرافش احواالت متوجه که یکم

 اش یصندل یرو بر کم یلیخ فاصله با که دید صورتش



  

. pg 261 

 یم صورتش بر و کند یم مرطوب را دستانش و شده خم

 را او گشوده چشمان یوقت شود؛اما داریب خواب از تا پاشد

 . زد یا ثانهیخب لبخند و دیکش کارش از دست دید

  

 یصدا با و رفت او به جانانه یا غره چشم هم وارسته

   دختر؟ یدار آزار مگه_:  گفت خواب از یناش

 

 : گفت و کرد نگاه یگرید طرف به و برگرداند را سرش

 کنم تیاذ رو تو دهیم حال قدر چه یدونینم.  جورم چه_

 ادین بر دستت از یکار و یبر غره چشم هی فقط هم تو و

 ینم یکرد ینم یتالف و برابرش ده تا بود قبال اگه حاال

 .... حاال اما ینشست

 . کرد سکوت و گفت ینچ نچ را حرفش ادامه



  

. pg 262 

 شد بلند شیجا از ندارد دادن ادامه الیخ دید که وارسته  

 نا سرش یرو که یروسر و داد تنش به یقوس و کش و

 . کرد مرتب را بود شده مرتب

  م؟یرس یم یک ؟ یداشت نگه چرا حاال _

 

 یزیچ انگار و کرد یم نگاه را رونیب که طور همان پروا

 : کرد زمزمه باشد کرده جلب را توجهش

 ییجا اون از یول میدیرس ساعته مین.  خانم ریبخ صبح_

 ناز و متیمال با و نیداشت فیتشر خرس خواب شما که

 بلکه تا صورتت رو زمیبر آب شدم مجبور دیشینم داریب

 . جونت مامان دارید میبر یش بلند

 

 که شود ادهیپ خواست گفت که"یمیبر باشه" با وارسته

 :گفت و گرفت را دستش پروا



  

. pg 263 

 چند نیا یتو نیبب خب گمیم بهت یزیچ هی وارسته_

 گهید خودت. شکست یلیخ مامانت ینبود که یماه

 یدید یرییتغ هی تو و داخل میرفت اگه.  چرا یدونیم

 . ارین روش به کنم یم خواهش

 

 یجا همه در سوزشش که دیکش یریت چنان وارسته قلب

 چپش سمت شانه شد موجب نیهم و شد پخش بدنش

 .ردیبگ درد

 

 بتواند تا کرد مشت اش شانه یرو سرعت به را دستش

 . ندهد بروز اجازه و بفشارد دستانش با را دردش

 باشه و دهد تکان یسر توانست پروا حرف جواب در فقط

 . دیبگو یا

 



  

. pg 264 

 شیپ ماه چند که شد رهیخ یبرج به و شد ادهیپ نیماش از

 به و بست را لشیبند و بار دهد خبر یکس به که نیا بدون

 . ابدیب گذشته از یا نشانه و رد بتواند تا رفت زادگاهش

 جا نیا به تر دراز پا از دست داشت ماه چند از بعد حاال و

 ...گشت یم بر

 

#part51  
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 یم نگاهش از را زیچ همه و کرد یم نگاه اطرافش به

 فونیآ و شد ادهیپ نیماش از پروا شد متوجه که گذراند

 . شد باز در و زد را شان واحد

 



  

. pg 265 

 وارد که خواست وارسته از و داد هل عقب به را در پروا

 . شود

 و بود برداشته یناسازگار یبنا قلبش چرا دانستینم

 ذهنش لهیمخ به وقت چیه.  دیکوب یم وارهید به وار وانهید

 استرس گونه نیا مادرش دنید یبرا که دیرس ینم هم

 . بلرزد دلش و دست و ردیبگ

 

 یآهن آدم ییگو نداشت حرکاتش و رفتار یرو بر یکنترل

 از اگر که بود مراقب و بود کرده کوکش خالقش که بود

.  کند تیهدا جلو به و کند کوک را او باز ستدیبا حرکت

 تا شد یم تیهدا جلو به پروا توسط یآهن آدم همچون

 . ندهد خودش دست کار

 . شد آسانسور وارد او با و گرفته را دستش پروا

 را او و بود کرده اریاخت سکوت پروا که بود خوب قدر چه

 داشت اجیاحت سکوت نیا به.  کرد ینم زدن حرف به وادار



  

. pg 266 

 یلیدل و دهد یسامان و سر افکارش و احوال به بتواند تا

 ...  اوردیب اش ماهه چند بتیغ نیا یبرا یمنطق

 

 که نیا بدون و رفتند رونیب ستادیا حرکت از که آسانسور

 گذاشته باز را در مادرش که چرا شدند خانه وارد بزنند در

 . بود

 

 از که بود وقت یلیخ خورد مشامش به ینیدارچ عود یبو

 . کرد ینم نوازش را مشام یا حهیرا نیچن شان خانه در

 

 منتطرشان ستادهیا که دید را مادرش شدند که خانه وارد

 یم حرکت سو آن و سو نیا به مدام چشمانش و است

 . کند

 حرکت از وارسته شد قفل گریکدی به چشمانشان یوقت

 که یبت.  دوخت چشم شیرو به رو بت به فقط و ستادیا



  

. pg 267 

 هم در را استقامتش و اراده بود نتوانسته چه اگر زمانه

 را کمندش نیمشک سیفرنگ بود توانسته اما بشکند

 گونه یرو بر ییها چروک و نیچ و کند رییتغ دستخوش

 .بنشاند اش یارغوان یها

 

 یسع یول مرد مادرش یشکستگ و درد نیا یبرا لحظه

 در را اش یدلتنگ تمام و اوردین خودش یرو به ادیز کرد

 شده یباران ابتدا همان از که یچشمان.  زدیبر چشمانش

 . ختندیر یم فرو چشمانش از مشت مشت و بودند

 

 گرید.  کرد یم نگاه او به بیعج یعشق با هم مادرش

 و زد زانو مقابلش و کرد حرکت سمتش به و اوردین طاقت

 گاه مامن که شیپاها یرو بر را سرش سجده حالت به

 شیها اشک و گذاشت بود خواهرش و پدر و او یشگیهم

 اش شانه ارتعاش با هقش هق یصدا و ختندیر یم مدام

 . بود شده یکی



  

. pg 268 

 

 با که دیشن یم هم را مادرش هیگر یصدا نیب نیا در

 خودش بر سرعت به مادرش اما.کرد یم هیگر خفه یبغض

 دیکش رونیب یآرام به سرش ریز از را شیپاها و شد مسلط

 . دیکش آغوشش در را وارسته و نشست و

 

 از که یآرامش از و دیبوس یم را اش شانه مدام هم وارسته

 . بردیم بهره شد یم ساطع مادرش وجود

 

 مادرش یپاها یرو را سرش وارسته که گذشت یقیدقا

 او یموها در مادرش گر معجزه یها دست و گذاشت

 .... داد هیهد آرامش و دیرقص
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 مادرش دل و جان از که ینواز روح یقیموس و نوا

 کرده کیتحر را مغزش یدلتا امواج که یآشوب ، برخاست

 دنج ساحل به را بود واداشته خروش و جوش به و بود

 . کرد آرام و کشاند

 

 آبشن گل ، الالالال

  روشن چشوم رفته کاکا

  خشخاش ،گل الال الال

  همراش خدا رفته کاکا

  رهیز گل الالالال،

  رهیگ ینم آروم ام بچه



  

. pg 270 

  یبمون شاله یمن سرخ گل

  یباغبون من کنم یم عشقت ز

  یندار ییبو یا غنچه که تو

  یگرونید با یشد وا که نیهم

 

 فیلط و نرم ینوا و ییالال نیا یاشنا زنگ که نیهم

 . افتاد اش یکودک یها روز ادی خورد گوشش به مادرش

 

 یم تفکر هر با و شیک هر با یباش که هم ایدن یجا هر

 یم آرام ندیبنش مادرت زانوان یرو بر سرت یوقت که یدان

 به ات یذهن یها آشوب و ها یمشغول دل تمام و یریگ

 و شوند یم دور ها یکیتار شوند، یم سپرده باد دست

 . دهند یم را نور و ییروشنا دینو

 



  

. pg 271 

 و یشلوغ همه آن از یخبر گرید که داشت را نیا حس

 . ستین یآشفتگ

 یم که بود گرفته قرار یبت زانوان یرو بر سرش اکنون او

 . دارد ها برنامه لهیپ از شدن خارج یبرا دانست

 

 زخم یرو بر یمرهم نوازشگرش یها دست دانست یم

 . هستند مهرش به سر یدردها و نیچرک یها

 

 و انیجر نبود یروز اگر که یکس بود؛ اش تپنده قلب او

 . افتاد یم نفس از و شد یم کند خانه اهل ضربان

 که داد یم خانه به ییبو و عطر چنان بود هم یوقت اما

 . افتی یم ادامه تر نفس تازه و شتریب شدت با یزندگ

 



  

. pg 272 

 به شتریب پرواز اجازه دید که را وجودش اقیاشت و شور

 و داد آرامش آسمان در پرواز یبرا روحش یطوق

 . بست لیبد یب یآرامش با را چشمانش

 

 مادرش یها دست ربود را وارسته یداریب جهان که خواب

 یقدر را صورتش و ستادیا ینوازشگر از یقیدقا از پس

 .دوخت چشم اش دهیپر رنگ رخسار به و کرد جا جابه

 

 چرا ندیبب وارسته از یرخسار نیچن یروز نداشت ادی به

 ینما داشت که یجوش و جنب و جانیه اثر بر شهیهم که

 . زد یم صدا گوجه را او پدرش که شد یم سرخ صورتش

 دخترکش.  دیرس یم نظر به دهیپر رنگ کامال حاال اما

 رونیب قدرت و شده حبس لهیپ در که بود سال شش

 طور چه که دانست یم خودش اما نداشت را آن از آمدن

 ... دهد نشان او به را هموار راه و بپوشد یآهن کفش دیبا



  

. pg 273 
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 دست ریاس دخترکش گذاشت ینم بود؛ آموخته را راهش

 چاه قعر به خودش خواه دل به را او و شود زمانه جور یها

 جزم را عزمش نیهم و تواند یم که داشت نیقی.  بفرستد

 . تر راسخ را مانشیا و کرد یم

 

 غم و ها درد که کرد احساس یرطوبت اش گونه یرو بر

 یم دفن و شست یم چشمانش چشمه سر از را شیها

 . کرد

 



  

. pg 274 

 شانه بر که بودند ییها غم و ها درد حاصل همه ها نیا

 را ها بار بودن لیثق ابتدا دیبا و کرد یم ینیسنگ شانیها

 بود کرده یگذار هدف که یراه در سپس و برد یم نیب از

 . کرد یم حرکت

 

 که چرا ابدیب را پروا بتواند دیشا که برگرداند را سرش یکم

 به معطوف حواسش تمام یقدر به دید را وارسته یوقت از

 . نگرفت قرار توجهش راس در پروا که شد دخترکش

 

 شود متوجه تا بزند زنگ شیبرا و شود بلند داشت دوست

 . رفته کجا

 نیهم بود دهیکش که یزحمات تمام با را او خواست ینم

 که چند هر. برود خانه به تا دهد اجازه و کند رها گونه

 نداشت قصد هم او و بود بسته را شیپا و دست وارسته

 به ها سال از پس دخترش یپ و رگ در حاال که یآرامش



  

. pg 275 

 ندانست زیجا را شتاب پس ببرد نیب از را بود افتاده انیجر

 . کرد یصبور و

 

 ماه که یدلتنگ تا ستینگر اش پروانه به یادیز یها قیدقا

 انگشتانش با.  شود رفع بود کرده مچاله را قلبش بود ها

 . گذراند یم نظر از را رُخش خط به خط موقر و آرام

 

 و کرد نوازش را تارش به تار و رفت ابروانش سراغ به ابتدا

 . کرد باز یکم را ابروان دو نیب اخم

 حرکات یط و گذراند شتریب فشیلط صورت با را وقتش

. دیکش یم صورتش به را انگشتانش پشت آهسته و ممتد

 . دیبوس آرام را اش گونه و شد خم

 

 یصدا کند تکرار دار ادامه را دستش حرکات خواست تا

 . زد یلبخند و کرد بلند را سرش آمد ییپا



  

. pg 276 

 :کرد زد لب یآرام به

 ؟ دیخواب_

 

 . کرد بسته و باز را چشمانش

 

 محکم را مرطوبش یموها حوله با و نشست مبل یرو

 همه از ست خسته یلیخ یلیخ خاله_:  داد ادامه و بست

 ؟ میکن کار یچ.  زیچ همه از و کس

 

 کرد صاف را شیصدا و کرد دلبرش به ینگاه مین گلبرگ

 :گفت و

 دردآورش یها خاطره کی کی.  کنم یم تموم رو همش_

 یم چال و خاکسترش و زنم یم شیآت دستام نیهم با و

 . انین رونیب درداش ها خاکستر نیهم از موقع هی تا کنم

 



  

. pg 277 

 و دیکش ینفس گلبرگ یها حرف از خاطر آسوده پروا

 :گفت

 . شهیهم مثل هستم ها یسخت تمام با هستم منم_

 

 تمام دید را پروا اندازه از شیب مهر و راسخ عزم که گلبرگ

 به و ختیر چشمانش در را لبش یرو نگفته یها تشکر

 .... شد رهیخ پروا
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 "گذشته در قدم"



  

. pg 278 

 قصد ابدا و بود گرفته بر در را خانه خراش گوش یسکوت

 و غوغا از مملو که شیپ شب خالف بر. نداشت شکستن

 . بود حاکم جا همه بر مطلق یخاموش حاال بود اهویه

 

 قدرت تمام با و زد یم زنگ مدام یگوش هشدار یصدا اما

 را مهمان شخص بتواند کرد یم تالش داشت که ییصدا و

 . کند داریب خواب از

 

 داریب یکم بود داریب شب مهین تا گذشته شب چون البته

 . نداشت شدن داریب الیخ و بود سخت شدنش

 

 یم زنگ یگوش بار کی قهیدق پنج و گذشت ساعت مین

 . خورد

 . نشست تشک یرو و دیپر خواب از یناگهان به

 



  

. pg 279 

 یقدر به اما کرد نگاه اطراف به و کرد باز را چشمانش ابتدا

 و خانه نیا در آورد ینم ادی به چیه که بود منگ و جیگ

 . کند یم چه اتاق نیا

 

 تیهدا باال سمت به را ها آن و دیکش شیموها به یدست

 حواسش یاندک تا فشرد هم به محکم را چشمانش و کرد

 . برگردد

 

 .آورد ادی به را زیچ همه که دینکش یطول

 یصدا با که کرد فکر اتفاقاتش و روزید به یا قهیدق چنند

 را آن و داد یگوش به را نگاهش سرعت به دوباره هشدار

 برود،وضو اطیح به تا شد بلند وال و هول با و کرد قطع

 .بخواند را نمازش و ردیبگ

 



  

. pg 280 

 ریش و رفت اطیح سمت به و شد خارج درگاه از یآرام به

 . گرفت وضو و کرد باز را باغچه کنار آب

 

 یا ژهیو یهوا و حال اطیح در خواندن نماز نظرش به

 و کند تجربه را آن بود گرفته میتصم حاال که داشت

 . کند رنگ کی و دل کی خودش یخدا با را قلبش

 

 . کرد خواندن نماز به شروع دیکش که یقیعم نفس با

 خودش یخدا و خود ییتنها یبرا که یخلوتگاه شهیهم

 . بود خوب حال و حس و آرامش از پر کرد یم انتخاب

 که چرا بود دلچسب شیبرا یادیز امروزش گاه خلوت

 او صبوح موجب و دیوز یم شرق از صبا رسان امیپ مینس

 . بود

 



  

. pg 281 

 نیا به کرد یم کو کو که یا پرنده دلنواز چکامه ای

 . زد یم دامن یسرخوش

 

 یخدا از که را امروزش آرامش و شد تمام که نمازش

 شکشیپ او به زین شیخدا عوض در و کرد طلب خودش

 همراهش شهیهم که را کوچکش جانماز داشت قصد ، کرد

 و دیشن یآواز یصدا که بگذارد بشیج در و بردارد بود

 ابدا اطرافش به که شهیهم خالف بر شد باعث نیهم

 و جانماز برداشتن از و شود جلب نظرش نداشت، یتوجه

 ...بردارد دست شدن بلند
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. pg 282 

 

 باشد اشتباه کارش است ممکن که دانست یم چند هر

 . برود و ردیبگ را اش یکنجکاو یجلو نتوانست یول

 

.  ستیک به متعلق صدا نیا شد متوجه کرد دقت که یکم

 . بود یحافظ خانواده دختر به متعلق صدا نیا

 

.  کند یم چه اطیح در صبح وقت نیا بداند خواستیم

 از شدن داریب نیا بفهمد توانست که دینکش طول یلیخ

 . خورد یم آب کجا

 

 را لنگیش بود، کرده فراموش را اسمش که دختر آن

 و ها گل به داشت قصد انگار و کرد باز را آب و برداشت

 . بدهد آب ها درخت

 



  

. pg 283 

 قصد و شده داریب صبح از موقع نیا چرا دانست ینم فقط

 .دارد را درختان و ها گل یاریآب

 

 رهیخ دخترک به باز نکرد دایپ یپاسخ سوالش یبرا یوقت

 . شد

 

 و پدر یها رفتار بلکه خودش یرفتارها تنها نه که یدختر

 تعجب او مثل یشخص یبرا هم کانشینزد یحت و مادرش

 . بود آور شوک و زیانگ بر

 

 خانم که بود ییجا آن ماجرا قسمت نیتر زیانگ بر تعجب

 بهیغر که او یحت ای و اش خانواده یجلو یراحت به یحافظ

 ! دیبوس را همسرش و شد بلند نبود شیب یا

 

 .باشد داشته پدرش با یرفتار نیچن مادرش نداشت ادی به
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 و نبود شیب "ییایح یب" مادرش نظر از کار نیا که چرا

 و زد یم تشر شخص به دید یم را یرفتار نیچن اگر یحت

 . کرد یم خورد بر او با

 

 اما ؛یحافظ خانم ای است درست مادرش رفتار دانست ینم

 رفتار از که بود نیا بود روشن و واضح شیبرا که یزیچ

 قایعم را محبت نیا بلکه بود امدهین بدش تنها نه شبید

 یم شیستا را عشق نیا دلش در یحت و داشت دوست

 .کرد

 

 خوش را حالش و نشست لبش یرو یلبخند ناخودآگاه

 . کرد

 

 طرف کی از که بود سهراب آقا یرفتارها حاصل لبخند آن

 گرید طرف از و زد یم صدا دلدار را همسرش یسرخوش با



  

. pg 285 

 یتجربگ یب تمام با را شان خانه یها یسبز کرد وادار را او

 ... دیبشو را ها آن و ندیبچ اش
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 .دهد یم تکان خودش یبرا تاسف نشانه به یسر

 .ردیگ یم گر خجالت از بدنش ، دیآ یم ادشی که حاال

 

 باز خوردند را شانیغذا و دیچ را ها یسبز که نیا از بعد

 تمام با خانم گلبرگ بار نیا که بازگشتند اطیح به

 .داد ادی او به را ها یسبز دنیچ روش تیمیصم و یمهربان



  

. pg 286 

 

 یبرا اما ست یراحت اریبس کار بود معتقد که چند هر

 نیا تجربه حاال تا و بود اولش بار که زدانی مثل یشخص

 . بود زیبرانگ حرص و سخت یلیخ نداشت، ینیچن

 

 کسب که ها تجربه چه یجنوب شهر نیا به ورودش با

 . بود نکرده

 

 سرعت به و کند یدگیرس شیها کار به داشت میتصم

 . برساند خانه به را خود

 و دل در و بود شده تنگ یلیخ پدرش و مادر یبرا دلش

 . نداشت را شانیدور طاقت یا ذره جان

 

 تا کرد یم سیر و راست را شیکارها زود لیدل نیهم به 

 . ونددیبپ اش خانواده به



  

. pg 872 

 

 بیج درون به را دستش.  کرد حس یلرزش بشیج در

 . دیکش رونیب را اش یگوش و برد

 

 یزدگ حالل نیا به یلبخند ، پدرش شماره دنید با

 . داد فشار را تماس کونیآ و زد پدرش

 

 پس شود قدم شیپ پدرش به دادن سالم در داشت دوست

 . کرد پدرش به یسالم سرعت به

 

 :  داد جواب موقر و آرام شیصدا دنیشن با زین پدرش

.  براهه رو یچ همه  ؟یخوش ، یخوب.  پسرم سالم کیعل_

 شهر یتو و ام بچه چرا که زد غر سرم یلیخ روزید مادرت

 .  یفرستاد گرم و بیغر
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 مادرت.  کن تحمل کم هی گفتن یمرد یسالمت نا جان بابا

 . کرده لوس یلیخ رو شماها

 

 به و سپرد یم جان گوش به را پدرش یها صحبت زدانی

 گوش دیآ یم بر یریدلگ سر از بود معلوم که ییها حرف

 . داد یم

 

 مامان دونمینم.  درست و نیمت شما کالم یعل حاج_

 حتما که گفتم زد زنگ که هم روزید من نه ای گفته بهتون

 و میخبر یب ما که دارن خبر یصالح و ریازخ یعل حاج

 یلیخ شونیا ایاماگو.  نکنن یقرار یب که خواستم یحت

 . هستن یشاک

 

 فکر شیها حرف به دارد که داد یم نشان پدرش سکوت

 . کند یم



  

. pg 289 

 

 : دیچیپ یگوش در پدرش محکم یصدا که دینکش یطول

 و ستمین من کار ریتقص که بفهمون مادرت به پس_

 چون یدار دوسش و یدار لیتما کار نیا به هم خودت

 . ادیب شیپ یا مرافعه دعوا باز خوام ینم

 

 و کاست تشیجد لحن از یکم پدرش و گفت یچشم

 :  دیپرس

  ؟یگرد یم بر یک_

 

 و کنم یم جور و جفت و کارهام امروز ادیز احتمال به _

 .بابا یعل گردم یم بر

 

 بابا باش خودت مراقب یایب سالمت به خب یلیخ _
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 . احقی.  داره کار باهات مامانت دار نگه و یگوش

 

 یصدا دنیشن منتظر و گفت یحق ای پدرش جواب در

 ... ماند مادرش ییحایمس
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 و مهربان یصدا بعد و دیچیپ یگوش در یدار خش یصدا

 . زد زنگ گوشش در مادرش دلتنگ

  ؟ مردم ریش یخوب ، مادر سالم_
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 که دمیشن ؟یچطور شما خوبم من.  نمونه مادر سالم _

 غر نیتونست تا سرش و نیکرد تیاذ رو ما یبابا یحساب

 . نیزد

 

 آره یبخوا و راستش_: گفت و کرد یآرام ی خنده مادرش

 بچه نیهمچ.  کردم قال و داد و زدم غر سرش تونستم تا

 . سوزه یم داره شیدلتنگ از قلبم که کرده دور ازم و ام

 

 : کرد زمزمه عشق با

 بده خرج به یصبور یکم. جانم مادر قلبت یفدا به من_

 . یطاقت یب نیا دهیبع شما از

 

 خواستم یم راستش. ارهیبس حرفا نیا یبرا وقت حاال _

 رو مادر من تا یکن قبول دیبا حتما که بگم یزیچ هی

 . یکن خوشحال امروز
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 ستین مقبول ریغ مادرش یها خواسته دانست یم نیا با

 به مادرش یخوشحال یپا یوقت یول.  کرد دیترد هم باز اما

 .زدیم پس را افکار نیا همه بود انیم

 

 . کن امر شما مامان جانم_

 

 : گفت یخوشحال با مادرش

 اومده ریحر شبید از که پنهون چه تو از بگردم دورت_

 باور.  اته کرده نشون نباشه یچ هر باالخره گهید. خونمون

 چرخه یم طرف اون و طرف نیا چشماش جور نیهم کن

 با یقدر به برم قربونش یول مادر تنگته دلش که معلومه و

 ایب.  نزده یحرف تو از هم کلمه کی که استیح و حجب

 حال هم کن صحبت باهاش بهش دمیم و یگوش من
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 مادر نینامزد باالخره.  اون حال هم شهیم خوب خودت

 . نه ای نیریبگ هم از یحال هی دیبا

 

 از را مخالفت قدرت و بود کرده آچمزش شدت به مادرش

 . کند کار چه دانست ینم.  بود گرفته او

 

 با و دیچرخ اطیح و گلخانه طرف آن به سرش ناخودآگاه

 را چشمانش دخترک.  شد مواجه صحنه نیتر بیعج

 . داد یم آب ها گل به بسته یچشمان با و بود بسته

 

 به چشمانش که بود بیعج شیبرا حرکت نیا یقدر به

 خط پشت مادرش که کرد فراموش یحت و شد گرد شدت

 . است ریحر با کردن صحبت یبرا او پاسخ منتظر و
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 گلخانه سمت به دخترک که گرفت شدت یوقت تعجب نیا

 به را آب و آمد یم بود نشسته شیکینزد در او که یا

 . دیپاش یم اطراف به شدت

 

 یا بهانه شتاب با و آمد خود به مادرش گفتن الو یصدا با

 شبید از من یبخوا و راستش مامان_:  گفت و کرد جور

 برم تا زدن صدام که هستم خانواده هی مهمون حاال تا

 کنم صحبت ریحر با تونم ینم که دیببخش بخورم صبحونه

 .... بر بمونه شاالیا. 

 کن صبر کن صبر_:  گفت و دیپر حرفش انیم در مادرش

 یک خونه  ؟یستین هتل تو مگه ؟ یگفت یچ تو االن نمیبب

.  یشناس ینم و یکس جا اون که تو.  جان مامان یمهمون

 ..... ت ینم سرعت نیا به ها بهیغر با که آدم
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 به و شد حبس اش نهیس درون سرما از نفسش ناگهان

 غیج با که دیکش یا خفه داد شدنش ریگ غافل  خاطر

 .شد یکی دخترک

  

 یم تکرار مدام مادرش"شد یچ" و گفتن "الو الو" یصدا

 سرعت به که بود کرده لرز سرد آب از یقدر به او اما شد

 .... کرد خاموش را اش شده سیخ یگوش
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 شدت از و رفت یم و آمد یم انیم در یکی شیها نفس

 حال نیا با کند؛اما کار چه دانست ینم یدرماندگ
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 یسرم بر خاک که دید را دخترک و کرد باز را چشمانش

 .آمد باال ها پله از شتاب با و گفت

 

 : گفت یم و کرد یم هم سر را ها جمله تند تند

 خدا به دیببخش ؟ نیخوب شما نام کین یآقا ییییییوا_

 ممکنه دیپاش دیپاش.  نینشست جا نیا شما که دمیند

 .دیبخور سرما

 

 شیرو روبه که یشخص که نیا به توجه یب دخترک

 کرد شروع و آورد شیپ را دستش است بهیغر کی نشسته

 . شیرو روبه مرد راهنیپ یها دکمه کردن باز به

 

 .شد گشاد تعجب فرط از چشمانش زدانی

 حال در دیبا که دانست ینم و نداشت العمل عکس قدرت

 .دهد نشان یالعمل عکس چه حاضر



  

. pg 297 

 

 شده گشاد یچشمان با و ستادهیا خکوبیم شیسرجا پس

 ...بود شده رهیخ دخترک به
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 شیروبرو دختر ییوپررو بودن سمج از زده رتیح و مات

 عمال و کرد سلب او از را واکنش هرگونه قدرت که بود

 .  بود شده قفل یواکنش هر از جسمش

 

 و باشد راحت قدر نیا دختر کی شود یم طور چه آخر

 شخص بودن نامحرم و بهیغر ی مالحظه که آن بدون

 دکمه و آورده جلو را دستانش ، باشد مهم براش شیروبرو

 !؟ کرد یم باز تک به تک را راهنشیپ یها
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 چهره بر اخم  از یا هیسا و داد نشان واکنش سرعت به

 یحت نداشت قصد.  زد پس را شیها دست و نشاند اش

 را او و افتدیب شیرو به رو دختر به شیها چشم لحظه

 شرم از و گرفت یم گر وجودش هم فکرش از چون ندیبب

 .  شد یم داغ

 

 را شیها لباس و برود خانه داخل به تا شد بلند شیجا از

 نیا به بدنش یول ، بود تابستان که چند هر.  کند عوض

 و بخورد سرما بود ممکن و نداشت عادت شدن هوا به هوا

 یبستر هفته کی و نبود ساده هم شیها یسرماخوردگ

 را خانه است ممکن که نیا فکر با اما دیطلب یم شدن

 . شد خشک شیپاها یرو معوق کند فیکث
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 چشم یدرماندگ شدت از و کند چه که بود شهیاند نیا در

 شیها پلک آرام یا خنده یصدا با که فشرد بهم را شیها

 و است رهیخ او به که دید شیروبر را دخترک و کرد باز را

 را سرش. است برگرفته در را صورتش یمایس لبخند گل

 .  داد حیترج را سکوت و انداخت نییپا

 

 کنارش از ارمیب لباس براتون رمیم که حرف نیا با دخترک

 را آب لنگیش و کرد نگاه اطرافش به.  رفت و کرد عبور

 یادآوری با بود باز همچنان آب ریش که دید اطیح نییپا

 ها پله از و داد تکان را سرش بود افتاده یاتفاق چه که نیا

 جمع را لنگیش نیهمچن و ببندد را آب ریش تا رفت نییپا

 . بگذارد یا گوشه در و کند

 

 تا دیچیپ و کرد حلقه دستانش دور و برداشت رالنگیش

 گلخانه کینزد که یکش با سپس و کند جمع را آن بتواند

 کی با دخترک نیح نیهم در که بست را آن بود افتاده
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 او دست از را ها لباس و آمد سراغش به لباس دست

 . گرفت

 او که کند عوض کجا را شیها لباس که دانست ینم

 لباس و دیایب داخل به تواند یم که داد خاطر نانیاطم

 . کند عوض را شیها

 

 از پس و رفت بود دهیخواب درونش شب که یاتاق به

 حد تا کرد یسع و برداشت را اش یگوش ، لباس ضیتعو

 .  کند روشن را آن بتواند تا ردیبگ را رطوبتش امکان

 

 را مربوطه یکارها تا برد یم کار به را تالشش تمام امروز

 دماغ و دل گرید که شود خانه یراه سپس و دهد انجام

 شدت به اش خانواده و ارید یبرا و نداشت ماندن شتریب

 .بود شده دلتنگ
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  " وارسته"

 

.  بود شده گذاشته او عهده بر امروز صبحانه کردن آماده

 یول ندیایب کمکش به هم خجسته و کاوه بود قرار که البته

 دوش بر کارها تمام و بود نشده شانیدایپ که االن تا

 .  بود خودش

 

 و داده قرار اش چانه ریز را دستانش و نشسته یصندل یرو

 را یچا تا ، دیایب جوش به یکتر درون آب که بود منتظر

 را نشستن جا کی تحمل و تاب که ییجا آن از.  کند دم

 با دلت) آهنگ و برداشت زیم یرو از را اش یگوش نداشت

 . کرد یپل و(  یگیب یسام از هماهنگه من
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 طور همان و کرد باز را شیموها شد بلند یصندل یرو از

 یچا تا رفت یم یکتر سمت به کرشمه و ناز با که

 . کند دم را شنیآو نوش دم و زعفران

 

 صبحانه به مربوط اتیمحتو تمام و رفت خچالی سمت به

 . دیچ زیم یرو قهیسل با هارا آن و کرد خارج را

 خنده یصدا داد یم تکان را خودش که نیح نیهم در

 مادر و پدر دنید با شد یمساو برگشتنش که دیشن را یا

 . زشیعز ییدا و

 

 و شون تک تک ی گونه و رفت سمتشون به شوق و شور با

 را جوابش و گفت شون تک تک به یریبخ صبح و دیبوس

 . گرفت هم

 



  

. pg 303 

 یصندل پشت شد راحت صبحانه بابت از الشیخ یوقت

 در.  کرد گرفتن لقمه به شروع آرام و نشست شییدا کنار

 شام و ناهار یحت ای صبحانه خوردن هنگام شان خانه

 آسوده و راحت الیخ با همه تا شد یم تیرعا سکوت

 .  کنند صرف را غذاها

 

 برگشت طرفش به سرها که زد یا خنده تک ناخودآگاه اما

 به شهیهم:  گفت و داد نازش ریدلپذ یمحبت با مادرش و

 وقت نیا من دلبرک که شده یچ.  جان مامان یشاد

 ؟ شهیم وا اش خنده غنچه صبح

 

 شد تر بلند اش خنده شیپ ساعت چند اتفاقات یادآوری با

 نمک یحساب و مهمونمون من راستش:  گفت یسخت به و

 . کردم ریگ
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  ؟ دخترم مگه طور چه: بابا

 

 و گل به و شمیم بلند صبحا دیدون یم که و من عادت _

 خدا بنده نیا که نیا مثل یچیه.  دمیم آب ها درخت

 شهیهم روال طبق من که بخونه نماز اطیح یتو بود اومده

  ؛ بدم آب گلخونه به بسته یچشما با تا بستم و هامو چشم

 . دهیکش آب موش کردم رو خدا بنده گهید یچیه

 

 هی خدا بنده نیا:  گفت بابا و دنیخند صدا کی شون همه

 اول ومدین سرش ییبالها چه نیبب بود ما مهمون روز

 بعدش کنه پاک یسبز لشیم خالف بر میکرد مجبورش

 یراض ازمون خدا شده دهیکش آب موش صبح امروز که هم

 . مونینواز مهمون نیا با باشه

 



  

. pg 305 

 مگه ییدا قشنگ: گفت اومد ادشی یزیچ انگار که ییدا

 . میبزن حرف هم با مفصل نشد قرار

 را لبش ش،ییدا حرف نیا از استرس یاندک با وارسته

 یم و حرفش امروز نیهم کن امر شما چشم: گفت و دیگز

 . میزن

 

 و گذاشت هم بر چشم حرفش نیا از خشنود گودرز ییدا

 . زد سرش یرو بر یا بوسه

 نیهم و دارد شیپ در یسخت یگفتگو که دانست یم

 دلهره و آورد یم نییپا را نفسش به اعتماد دوز استرس

 .  کرد یم غلبه وجودش بر بیعج

 

 حرف او با آسوده الیخ با بود گفته کوروش که چند هر

 یا قهیدق یحت است ممکن که نیا تصور با اما بزند

 . کرد یم ریدلگ را او شود دلخور و ناراحت شییدا



  

. pg 306 

 را اش رفته دست از یها نفس به اعتماد تمام کرد یسع

 به شییدا با فراوان نفس عزت با و کند جمع مشتش در

 .بزند را شیها حرف نیآخر و ندیبنش گفتگو
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 دالن سوته کتاب و بود دهیگز ییتنها اتاق از یا گوشه در

 .بود کرده سرگرم آن با را خود و داشت دست در را

 

 را روز از یساعات خواست یم یوقت.  بود کتاب نیا فتهیش

 آهسته که ییصدا با و داشت یم بر را کتاب بگذراند تنها

 ییها نثر و نظم از و کرد یم کتاب خواندن به شروع ، نبود



  

. pg 307 

 را یخوش اوقات و شد یم سرمست داشت کتاب نیا که

 .گذراند یم

 

 : خواند و کرد بلند یکم را شیصدا

 

 شاخه سکوت از کوهساران، فراز و بینش از باد همره))

 ساز ناله و سوز نغمه خروش از باران شهیب سرفراز یها

 از ، باران و باد از مه، و ابر از آسمان، ن،ازیزم آبشاران،از

 قلب خراشد یم زاران موج در گشته گم یکس یب مزار

 ،یفغان ، یدرد ، نه ساز ،یساز سوز ، را یا مرده صاحب

 ((یا ناله

 

 بست را کتاب پس بود؛ نیسنگ یادیز شیبرا متن غم بار

 را امروزش یها برنامه و گذاشت بالشت یرو را سرش و

 . کرد مرور



  

. pg 308 

 

 و نشست لبانش بر قیعم یلبخند امروزش کار فکر با

 به کرد فکر و بست را شیها چشم برنامه نیا از خوشحال

 . کند کار چه تابستان آخر یروزها در است قرار که نیا

 

 . آمد ادشی یزیچ که زد یم پا و دست خود افکار در

 . دیکوب شیپاها یرو بر و نشست سرعت به پس

 

 دانش از یکی مادر یبرا ستیبایم که بود رفته ادشی

 . دهد انجام را الزم یها یهماهنگ و بزند زنگ  آموزانش

 

 یسیانگل زبان تا دیایب شان خانه به فردا از که بود قرار آخر

 مشکل یسیانگل زبان در یکم دخترک.  کند سیتدر را

 وارسته با مادرش یلیتحص سال شروع از قبل که داشت

 را مباحث از یکم تا بود کرده خواهش و گرفته تماس



  

. pg 309 

 کار چون هم او شود جور و رفع مشکلش تا کند سیتدر

 . بود کرده قبول نداشت یخاص

 

 . نیشرمگ و بود زده خجالت اش یادآوری با حاال

 یخانم یصدا بوق چند از پس. گرفت را مادرش شماره

 :  زد زنگ گوشش در جوان نسبتا

 ؟ شما نیخوب یحافظ خانم سالم _

 

 بود مشخص هم شیصدا در که یمحسوس یشرمندگ با

 :گفت

 نیا که دیببخش  ن؟یخوب شما ممنونم یصانع خانم سالم_

 دیکن باور.  بودم کرده فراموش پاک زدم زنگ ریتاخ با قدر

 خبرتون تا زدم زنگ براتون عیسر که اومد ادمی االن نیهم

 . کنم

 



  

. pg 310 

 : داد را پاسخش مهربان ییصدا با

 کس هر باالخره دارم قبولت.  هیحرف چه نیا زمیعز نه_

 .  داره و خودش یها یگرفتار

 

 که بدم اطالع بهتون که زدم زنگ.  درکتون از ممنونم _

 به تا باشن ما خونه صبح هشت ساعت فردا جان رایسم

 . میکن شروع ساعت سر خدا دیام

 

 :گفت یخوشحال با

 خانم وارسته بده بهتون میخوا یم یچ هر خدا از یاله_

 و پشت شهیهم مادر من یدعا.  نینکرد دیام نا و من که

 . هست پناهتون

 

 از پس و شد خوش دلش دید که را یمهربان از حجم نیا

 .کرد قطع را تماس تشکر



  

. pg 311 

 

 ماه یرو شرمنده تا باشد گذار اثر سشیتدر که بود دواریام

 . نشود دخترش و یصانع خانم

 

 

 پسران و دختران با کل کل و مدارس ییبازگشا یبرا دلش

 .بود شده تنگ یرستانیدب

 

 هر خواست دلش و شد دلشاد شیها خاطره یادآوری با

 .برسد زییپا تر عیسر چه

 

 یول داشت خاص ییبو و رنگ شیبرا هم تابستان البته

 دوست شتریب آموزانش دانش با بودن خاطر به را زییپا

 دانش به و کرد یم سیتدر یا افسانه یعشق با و داشت

 . دیورز یم عشق آموزانش



  

. pg 312 

 

  

 . بود شده تنگ هم ها پسر طنتیش یبرا دلش

 

 را حرصش کردند یم یسع ها وقت از یلیخ که ییپسرها

 با اما شود راه به شانیها خنده و بکشد غیج تا اورندیب در

 یم نشان را اش اندازه از شیب ی جذبه که یاخم

 ها آن از نفر کی که چند هر نشستند یم شانیداد،سرجا

 یم شیآت خواست یم دلش تا و برد یم حساب کمتر

 . سوزاند

 

 جرعه جرعه را آبش و برداشت را ماگش و شد اش تشنه

 . دینوش

 



  

. pg 313 

 و افتاد صبح اتفاق ادی به ناگهان خورد یم آب که یحال در

 ...افتاد سرفه به و دیپر شیگلو در آب

 

#part62  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 سوزش به شیگلو که بود دیشد شیها سرفه یقدر به

 . افتاد

 

 دیایب بند اش سرفه تا بکشد قیعم یها نفس کرد یسع

 بند الیخ و بود شده گردنش وبال هم سرفه نیا انگار اما

 . نداشت آمدن

 



  

. pg 314 

 مانده ماگ در که یآب مقدار و زد چنگ سرعت به را ماگ

 .دیکش سر را بود

 

 . شد بلند اش خنده و دیگز را لبش آمد باال که نفسش

 

 اش قهقهه آورد ادی به که را نام کین رتیح و یشدگ هول

 . گرفت شدت

 

 آب اطیح ی گلخانه به خواست یم یوقت عادتش طبق

 یط را فاصله شیها گام با و بست یم را چشمانش بدهد

 . کرد یم رابیس را گلخانه و کرد یم

 

 ینیب شیپ طبق و بست را چشمانش هم امروز نیهم

 . برسد جا آن به تا رفت یم جلو به قدم نه دیبا اش گذشته

 



  

. pg 315 

 و بودند کرده جا به جا را تخت شبید که نیا لیدل به اما

 مانع به شیپاها یوقت بودند گذاشته گلخانه از تر کینزد

 فکر یا ذره اما کرده برخورد گلخانه به کرد گمان خورد

 در یصورت یکاغذ گل کینزد نام کین یآقا که کرد ینم

 . باشد خواندن نماز حال

 

.  دیکش غیج و شد هول هم او دیشن را دادش یصدا یوقت

 .  بود دار خنده شیبرا هم تصورش

 

 او و خورد اتاقش در به یا تقه که بود تصورات نیهم در

 : گفت کند پنهانش را لبخندش آنکه یب

  د؟یبفرمائ_

 

 دلبرکش، لبخند دنید با.  شد وارد مادرش و شد باز در

 . زد برق چشمانش



  

. pg 316 

 نوازش و گرفت را دستانش. نشست کنارش و آمد کینزد

 .  کرد

 

 در را یزندگ روح و شدند یم ینوازشگر مادرش دستان

 . انداختند یم انیجر به شیها رگ

 

 : گفت و کرد نگاه وارسته به آرام یا چهره با

 ؟ هیچ امروز برنامه که یدون یم_

 

 . کرد دییتا و داد تکان یخوشحال با را سرش

 عیسر که کرد سفارش سپس و گفت یا خوبه مادرش

 و بروند یمحمد یها گل باغ به هم با تا شود آماده

 . نندیبچ را ها گلبرگ

 



  

. pg 317 

 یم باغ به شدند یم شکفته ها گل غنچه که تابستان

 دندیچ یم را یمحمد یها گل گریکدی کمک با  و رفتند

 .رندیبگ گالب آن از تا آوردند یم خانه به و

 

 جانش و جسم خوشش ی حهیرا که یا معرکه یها گالب

 .شدند یم رامشگر را

 

 ترک را اتاق و شود آماده زود که کرد دیتاک مادرش یوقت

 رفت کمدش سمت به و شد بلند شیجا از سرعت به کرد،

 یراحت شلوار و ینخ یمانتو شامل که را شیها لباس و

 نیگلچ گروه همراه تا شد خارج در از و دیپوش شد یم

 ... شود
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. pg 318 

                          ممنوع_یکپ#

 

 یم یافشان پرتو سپهر فلک انیم در تابناک و گداخته مهر

 . تاباند یم همگان سر بر را محبتش و شفقت بارقه و کرد

 

 و ختیر یم نیزم بر فراوان یتکاپو با را نشیزر تشت

 و تاب و شد یم سوزان که بود فراوان یقدر به یگاه

 .برد یم نیب از را تحمل

 

 

 مشغول نیچ گل گروه ، ها گل رنگارنگ دشت انیم در

 کاسبرگ با را ها گل تمام بایتقر یفرز و تر با و بودند

 یم بزرگ یلیخ یا پارچه یرو بر و دندیچ یم شیها

 از را ها گلبرگ دیرس انیپا به کارشان یوقت تا ختندیر

 . کنند جدا شیها کاسبرگ



  

. pg 319 

 .  شد یم شتریب غلظتش و بهتر گالب تیفیک گونه نیا

 

  " وارسته"

 

 از یور بهره و گردش یبرا ییفضا که رنگارنگ دشت نیا

 را اش نیزم بزرگم پدر شیپ ها سال ، است شده آماده آن

 نوع نیا با متناسب اهانیگ و گل انواع کاشتن با و دیخر

 .  کرد میتقد مادربزرگم به هیهد عنوان به را آن هوا و آب

 

 

 گرید یها گل از شتریب یمحمد گل به مادربزرگ عالقه

 کاشتند را یمحمد یها گل ، خودش دید صالح با که بود

 گالب و مینیچ یم را شیها گل که است سال چند حاال و

 .    میریگ یم

 



  

. pg 320 

 

 درصد شود یم بمانینص ها گالب فروش از که یآمد در

 و ستانیس در یا مدرسه به جان مادر را شییباال

 هر ، شود حالشان کمک یاندک تا کند یم اهدا بلوچستان

 از یا گوشه بتواند که نیا یول ستین یگزاف مبلغ چند

 . است یخوشحال باعث کند برطرف را شانیها ازین

 

 

 باز و ختمیر یم پارچه یرو و  دمیچ یم را ها گل تند تند

 . گرفتم یم سر از را کارم

 

 و زیر یها دانه و بودم کرده عرق شدت به انیم نیا در

 یرو بر بود ادیز تیفعال و تالش حاصل که را عرق درشت

 . کردم یم احساس کمرشم رکیت

 



  

. pg 321 

 تالش  به ینشدن وصف یشوق با و کردم ینم یتوجه اما

 . دادم یم ادامه

 

 عرقش یقدر تا دمیکش صورتم یرو و بردم باال را دستانم

 .  شود خشک

 

 

 بلند یکم فاصله سبب به که مادر یصدا تر سو آن یکم

 : دمیشن را بود شده معمول حد از تر

 گالبش شب تا میبتون که باشه یکاف قدر نیهم کنم فکر_

 ؟ هیچ شما نظر. میکن یبند بسته و میریبگ و

 

 نظر اتفاق جان مادر با انگار که هم ییدا زن و جان مادر

 .گفتند یا باشه داشتند

 



  

. pg 322 

 سمت به و میگرفت را پارچه از یا گوشه مانیتا چهار هر

 و مینیبنش درخت ی هیسا ریز تا میرفت یهند بادام درخت

 . میکن سوا ها کاسبرگ از را ها گلبرگ

 

 جان مادر ، میکرد یم پر پر را ها گل سرعت به کهیدرحال

 : گفت

 .  بگم بهتون رفت ادمی یراست_

 . خونمون بود اومده نیام ؛ خانم نیشه پسر شیپ هفته

 گم راه گفتم که کردم تعجب قدر نیا ، نیگیم و من 

 ؟ کجا جا نیا کجا تو پسر یکرد

 دارم کمک درخواست که برداشت نه گذاشت نه اونم

 . ازتون

.  واسش سوخت دلم و دمیپرس ازش و درخواستش منم

 رنیم که شهیم دختر هی عاشق خدا بنده نیا

 .  شیخواستگار



  

. pg 323 

 یم خوشش ازش نهیب یم و نیام یوقت هم دختره یبابا

 یبابا که فهمه یم و کنه یم قیتحق رهیم یوقت یول ادی

 یم پس و حرفش و زنهیم بهم کال کردن اعدام و نیام

 .  دمینم یاعدام پسر به دختر من که رهیگ

 و ادی یم و رهیم خانم نیشه با بار چند پسره خالصه

 یبابا گهید که حاال شنوه یم رد جواب بار هر هم آخرش

 حرفا نیا و جداست حسابش نیام دهیفهم خانم دختر

 دفعه نیا یول. بزنن و حرفاشون و انیب که شده یراض

 .شهینم یراض خانم نیشه

 

 : گفت و دیخند ییدا زن

 شد یچ خب. ها چارهیب پسره نیا داره یبساط و بند چه_

  مادر؟ خواست یم یچ شما از حاال

 



  

. pg 324 

 کرد دراز آرام بود رفته خواب انگار که را شیپاها جان مادر

 :گفت و

 در از برم من که بود نیا پسره حرف گهید یچیه_

 رزنیپ من یرو دیشا بلکه بزنم حرف مادرش با یگیهمسا

 . نندازه نیزم و

 

 :گفتم کردم یم پر پر را ها گلبرگ که نیا نیح

  ن؟یکن صحبت نیرفت_

 

 و غرورم بار پنج که بود نیا حرفش یول مادر آره _

 یاحترام یب با بار هر یول یخواستگار رفتم گرو گذاشتم

 .  بزنم غرورم از محاله گهید دفعه نیا دمیشن رد جواب

 گهید گهینم هم راه یب نیهمچ خدا بنده دمید که منم

 بگذره یماه چند بذار گفتم نیام به یول.  نکردم یاصرار

 ... میذار یم ونیم در باهاش دوباره بعد بشه آروم کم هی



  

. pg 325 
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 گرید که دیکش طول یساعت چند ها گلبرگ کردن زیتم

 و بار و چاشت خوردن از پس تا میرفت خانه به و بود ظهر

 . میکن شروع را یریگ گالب  مهر هور بستن لیبند

 

 خانه به هم خودش و کرده آماده خجسته را امروز ناهار

 .بود رفته شان

 

 چه هر که بود کوروش تنها و آمدند خانه به پدرهم و ییدا

 عقب یکارها تا رفت تهران به و نماند میکرد اصرارش

 . کند سیر و راست را اش مانده



  

. pg 326 

 

 مجاب رفتن به را پدر بود نتوانسته که نام کین یآقا اما 

 . بود مهمان هم امروز کند

  

 با او که بود نیا بود واضح و مشخص وسط نیا که یزیچ

 . کرد ینم یراحت احساس مان خانواده

 . شدیم معذب دید یم را مامان و من بار هر چون

 هیبق از شتریب من به نسبت را حس نیا نکهیا تر جالب و

 . داشت

 

 و یمذهب یشخص که بود مشخص تشیشخص و رفتار از 

 . است مذهب و نید تابع شدت به

  

 یگرید یجا به را فکرم و دادم تکان را سرم فکرها نیا با

 .  کردم مشغول



  

. pg 327 

 

 که شد یم لیتبد یخلوتگاه به داشت مان خانه کم کم

 . نبود یخبر صدا و سر و یشلوغ از گرید

  

 ییدا زن و ییدا ، بود رفته شدیم یساعت چند که کوروش

 .بودند عازم فردا که هم

 

 هم کنار دارد یلذت چه هم باز یول ماندیم جان مادر البته

 .... دادن سر یمهربان و تیمیصم یآوا و بودن

 

 ...  بخوابم که رفتم و داده خبر مامان به پس نبودم گرسنه

 

 

  " زدانی"



  

. pg 328 

 

 به" نوشتند یم دیبا یحافظ خانواده ، خانه در سر بر

 .   "دیآمد خوش عشقکده

 

 خانواده نیا در محبت و یعاشق حس یقدر به چون

 یها رگ در یخوب حس ناخودآگاه که شد یم احساس

 یم احساس تر آسان خون انیجر و گرفت یم انیجر آدم

 .شد

 

 یم خانواده نیا از که یخوش احساسات باتمام البته 

 و ابمیب وجودم در توانستم یم هم تیمعذب یکم ، گرفتم

 در شهیر نیا و نداشت خانواده نیا یاعضا به یربط هم آن

 . بودم شده بزرگ آن با من که داشت یفرهنگ و تیترب

 

 



  

. pg 329 

 و بود مشخص وضوح به ما یها خانواده در فرهنگ تفاوت

  بودن معذب نیا

 . گشت یم بر موضوع نیا به هم من

 

 قصد یوقت که بود ادیز من به یقدر به خانواده نیا محبت

 شان خانه به مرا و ندادند اجازه برگردم خانه به کردم

 . کردند دعوت

 

 دهیا نظرم به نم؛یبب را شان یریگ گالب خواستم یم حال

 . نداشت یرادیا که کردن نگاه پس آمد یم یجالب ی

 

 دسته را ها گلبرگ و بودند شده جمع اطیح در یهمگ

 .  زندیبر ریتقط دستگاه درون تا کردند یم دسته

 



  

. pg 330 

 و رفتم خانم گلبرگ نزد. کردمیم کمک و رفته جلو دیبا

 . نشستم  زانوانم یرو

 

 سخت که خانم گلبرگ به رو و انداخته نییپا را سرم

 : گفتم بود کار مشغول

 ینم غیدر ادی یم بر یکار من دست از اگه یحافظ خانم_

 . دیبگ لطفا کنم

 

 : کرد زمزمه یمهربان با

 یکار اگه حتما باشه ممنون.  پسرم باشه دارت نگه خدا_

 .  گمیم بهت داشتم

 

 و دیلرز بدنم که بروم سهراب آقا کنار به و شوم بلند آمدم

 . شدم خشک میجا سر

 



  

. pg 331 

 از باشم نیخشمگ ای  اندازمیب نییپا را سرم دانستم ینم

 ذره اما بود برده اعتقاداتم به یپ که آن با دخترک که نیا

 . کرد ینم تیرعا یا

 

 یرو یزیچ که آن بدون را شیموها سخاوت با دخترک

 اطیح سمت نیا به داشت و بود گذاشته باز ندازدیب آن

 . شدم دور جا آن از سرعت به و گرفتم را نگاهم. آمد یم

 

 یشاد با و دیکوب هم به را دستانش که دمیشن را شیاصدا

 تونم یم کار یچ نمیبب دیبگ حاال اومدم من خب:  گفت

  بکنم؟

 

 بگردم دورت ، مادر_:  گفت  که آمد بزرگش مادر یصدا

 نیرزمیز یتو از رو بزرگ گید و یبر جان زدانی با کاش

 .  مشیاریب بود رفته ادمونی.  یاریب



  

. pg 332 

 

 ریز به دختر آن با دیرفت؛با هم در میها اخم یا لحظه

 .آوردم یم گید و رفتم یم نیزم

 

 یخواه عذر و زده پس را تیمعذور که دمیجنگ خودم با

 همه آن برابر در اما میآ ینم بر  کار نیا پس از که کنم

 بد یادیز کردم یم رد هم را درخواست نیا اگر یمهربان

 .  شد یم

 

 سرم که یحال در دخترک سر پشت و گفتم یچشم پس

 .رفتم نیزم ریز به بود نییپا

 

 . انداختم نیزم ریز به کوتاه ینگاه و گرفته باال را سرم



  

. pg 333 

 به و خورد یم پله اطیح سمت از که بود یبزرگ نیزم ریز

 و مویآبل و یترش گوجه، رب آن در و شد یم مشرف نییپا

 .  خورد یم چشم به آبغوره

 

 را نگاهم نتوانستم.  خورد چرخ دخترک طرف به سرم

 را شیموها و دهیپوش اسپورت شلوار و شرت یت.  رمیبگ

 . بود گذاشته باز سخاوتمندانه

 

 :دادم قرارش خطاب و رمیبگ را زبانم یجلو نتوانستم

 چشم به رو همه و نیراحت قدر نیا همه یجلو شما_

  ن؟ینیب یم برادر

 

 نگاهم قیعم و گرفت باالتر را سرش میها حرف دنیشن با

 : انداخت باال را ابروانش و کرد

 ؟ یچ یعنی_



  

. pg 334 

 

 :گفتم و انداخته نییپا را زدم،سرم یپوزخند

 مهمونتون که ستین مهم براتون.  بود واضح منظورم_

 نیهم و نباشه ندیخوشا براش رفتارها یسر هی ممکنه

 و ینواز مهمون رسم دیبا که شما.  بشه شیدلخور باعث

 . نیباش گرفته ادی خوب

 

 کنار بزرگ گید کنار از ها حرف نیا دنیشن با دخترک

 . آمد کینزد خرامان خرامان و رفت

 . نداشت من با یا فاصله که کینزد آنقدر

 

 رها پوستم یرو را شیها نفس و آورد کینزد را سرش

 . کرد

 

 !شد مسخ که یزدانی... من و



  

. pg 335 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 "کل یدانا"

 

 رسم:  گفت و زد یشخندین دید که را اش یشدگ مسخ

 و آزاد و یپروانگ رسم اما بلدم خوب یلیخ و ینواز مهمون

 .  نام کین جناب بلدم بهتر و بودن رها

 

 به یکس ستین مهم براش که یا پروانه ، ام پروانه هی من

 سر از ای کنه یم نگاه خشم سر از زنه یم که ییها بال

 یم فکر خودش یآزاد و یوارستگ به فقط اون و یفتگیش

 . چیه دگر و کنه

 



  

. pg 336 

 یشینما و لمس را اش قهی و برد باال را دستانش وارسته

 جا آن از نهیطمان و آرام ییها قدم با سپس و کرد صاف

 . شد دور

 

 ....! بود مانده شیجا بر رتیح و یجیگ با همچنان زدانی و
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 "زدانی"

 یم دنگ دنگ میها گوش در مدام شیها حرف پژواک

 . ختیر یم هم به مرا بیعج و کرد



  

. pg 337 

 

 میبگو است بهتر نه ای شده یپاش فرو دچار وجودم تمام

 دو یها آموزه تمام و بود آمده وجود به من در یانقالب

 ریتاث تحت را بود شده خورانده مغزم به که یاند و دهه

 . بود داده قرار

 

 تکان را آن میعظ یا زلزله که داشتم را یا خانه حس

 . است شدن بیتخر حال در زیچ همه و داده

 

 

 اجیاحت یدست به دهم نشان دیبا یواکنش چه دانستم ینم

 با و دهد تکان محکم و ردیبگ را ام شانه طرف دو تا داشتم

 کاله ای و(( ایب خودت)) به بزند ادیفر سرم بر بلند یصدا

 یجا سر بر که دیام نیا به دهد یتکان و بردارد را عقلم

 .فتدیب سرش از شدن متحول الیخ و بازگردد خود



  

. pg 338 

 

 

 او یخال یجا به و بودم ستادهیا نیزم ریز در مات همچنان

 غرور و جسارت با قبل قهیدق چند تا که کردم یم نگاه

 چشمانم در بود نفس به اعتماد از مملو که را نگاهش

 . کرد دفاع اش یوجود یها ارزش تمام از و زد کوک

 

 یجلو که یمن ، من یبرا غرور نیجسارت،ا نیا نگاه، نیا

 حساب به با دختران شدن میقا ریتصو مدام چشمانم

 مثل داشت؛ طراوت و یتازگ بود، ایح و شرم گذاشتن

 صبحگاه در رز گل یها گلبرگ یرو بر نرم شبنم دنیخز

 . بخشد یم یتازگ و طراوت را گل وجود که

 

 



  

. pg 339 

 دوباره یجان میپاها به دیتاب ذهنم در که ییپرتو با

 دنیخند حال در یهمگ.  زدم رونیب جا آن از و دمیبخش

 . بودند بش و خوش و

 

 

 بر یشاد و دیام از مملو یول کمرنگ چند هر به یلبخند

 .شکفت لبانش

 

 

 از پر اما بیعج ییبو و رنگ حالش خانواده نیا کنار

 بر نخواهد که شد یم باعث آرامش نیهم و داشت آرامش

 ارید و شهر نیا به نسبت شیپ از که یدگاهید خالف

 . کند ترک را جا آن ، داشت

 



  

. pg 340 

 دانست یم که داشت انتظار چشم یمادر توانست؛ ینم اما

 و شود یم فشرده و زند یم انیم در یکی او نبود از قلبش

 در یول داد ینم بروز را اش یدلتنگ چه اگر که یپدر

 را پسرش قامت تا زد یم له له یدلتنگ وجودش اعماق

 . بکشد یآسودگ سر از ینفس و ندیبب

 

  

 یرو بر را دستانش و بست یدلتنگ با را شیها چشم

 دخترک تا چرخاند اطراف به را نگاهش.  کرد مشت قلبش

 ینم.  ابدیب است وارسته اسمش دانست یم حاال که را

 شدن قیدق طلب وجودش در بیعج ییروین چرا دانست

 .کرد یم را گرفتنش نظر ریز و دختر آن یرو

 



  

. pg 341 

 ییها حرف نیا همه ایآ که کند کشف خواست یم دیشا

 بر بود دهیخواب نگاهش در که ییها جسارت و زده که

 . شعار ای بود تیواقع اساس

 

 

 حرف دیشا دانست ینم.  کرد ینم دایپ اطراف نیا در را او

 . بود کرده دلخور را او شیها

 به ای  شده ناراحت که آمد ینم نظر به واکنشش آن از اما

 او بود زده که ییها حرف به توجه با چون باشد گرفته دل

 و فقط و کرد ینم را توجه نیکمتر آدمان نظر و دگاهید به

 .... داد یم تیاهم خودش دگاهید و ها ارزش به فقط
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. pg 342 

 

 

 او سمت به لبخند با را چشمانش خانم گلبرگ یصدا با

 مهربانش لبخند و شاد یمایس با تا ماند منتظر و گرفت

 . بزند را حرفش خواسته

 

 و طور نیهم ارنیب وهیم برات بسپرم تا نیبش ایب پسرم_

 یقدر به ما یول یمهمون یسالمت نا ینینش یخال و خشک

 رفته ادمی کل به که شده یریگ گالب نیا گرم سرمون

 . کنم ییرایپذ

 

 شد شرمنده ناخودآگاه خانم گلبرگ یها حرف دنیشن با

 : گفت و انداخت ریز را سرش و

 اگه مزاحمم که شمام شرمنده من!  هیحرف چه نیا نه_

 ؟ کنم زحمت رفع کم کم نیبد اجازه



  

. pg 343 

 

 خوام یم یگیم یه که گذره یم سخت بهت مگه پسر _

 . برم

 

 : گفت یحافظ یآقا به رو خنده با

 بهش و باشه شما خونه یکس شهیم مگه خان سهراب نه_

 یانتظار چشم مادر و پدر نیبخوا و راستش واال.  بگذره بد

 و نگران یکل ستمین ششونیپ که االن تا مطمئنم که دارم

 . دلواپسن

 

 که یحال در د کرد بسته و باز را چشمانش سهراب آقا

 : گفت ختیر یم ریتقط دستگاه درون را ها گلبرگ

 من پدره و مادر ینگران و یدلواپس حرف که حاال باشه_

 ما و یبزن سر بهمون حتما که باشه ادتی یول ندارم یحرف

 . ینکن فراموش رو



  

. pg 344 

 

 . گفت یچشم و گذاشت چشمانش یرو بر را دستانش

 

 هی لطفا جان سهراب_:  گفت همسرش به رو خانم گلبرگ

 شهیش هی اریب نیزم ریز از انار رب و مویآبل آبغوره، شهیش

 زدانی به هیهد عنوان به و بردار جا نیهم از هم گالب

 . بده جان

 

 : کرد تعارف عیسر و داد نشان واکنش حرف نیا دنیشن با

 نیا از شتریب.  کنم یم خواهش نینکن و کار نیا نه_

 . شمیم معذب

 

 

 : گفت یشوخ با مادربزرگ



  

. pg 345 

 داشته تعارف ما با دینبا که ینگرفت ادی هنوز تو بچه_

 . یباش

 . انداخت خنده به را همه که کرد ینچ نچ سپس و

 

 :  کرد گلبرگ به رو سهراب

 انتخاب کتاب هی کتابخونه یتو از برو هم شما خانم پس _

 .  میبد جان زدانی به شکشیپ عنوان به که ایب و کن

 

 : داد ادامه زدانی به رو و

 مهمون میخوا یم یوقت که میدار رسم هی ما راستش_

 خودمون یامضا با کتابخونه از کتاب هی میکن یراه و مون

 رو ما و ادیب خوشت که دوارمیام و میکن یم هیهد بهش

 . پسر ینکن فراموش

 



  

. pg 346 

 دستان و رفت جلو و اوردین طاقت را یمهربان از حجم نیا

 : گفت همگان به رو و فشرد قایعم و گرفت را سهراب

 شما خدا که کردم ایدن نیا در یکین کار چه دونم ینم_

 نیا وقت چیه که دیباش مطمئن. داده قرار من راه سر رو

 مغزم نقاط تک تک یتو و شهینم من فراموش ها یمهربون

 .ممنونم بگم دل ته از تونم یم فقط و مونه یم یباق

 

 فشرده قایعم سهراب مهر پر دستان توسط شیها شانه

 . شد

 

 را اش یپشت کوله ها اتاق از یکی در و رفت خانه داخل به

 تا گشت را خانه اطراف تمام آمد رونیب یوقت و برداشت

 باعث نیهم و نبود او از ابدا یخبر اما ندیبب را دخترک

 به و شود خارج درگاه از گرفته یکم یا چهره با شد

 . برود اطیح سمت



  

. pg 347 

 

 . بودند منتظرش یهمگ

 نوبت و کرد یخداحافظ تکشان تک با و رفت سمتشان به

 نیهم و خورد گوشش به شاد ییصدا که دیرس سهراب به

 بدوزد چشم یدختر به و برگرداند را سرش که شد باعث

 بسته چشمانش بر ینقاب و دهیپوش یجنوب یمحل لباس که

 . بود

 

 که آرام یا چهره با زدانی به رو و آمد کینزد دخترک

 : گفت او به رو بود اش یچاشن هم یمهربان یکم

 . خطر یب سفرتون.  نام کین یآقا نیآمد خوش یلیخ_

 

 زدانی یبرا ایب بابا_:  گفت و زد صدا را دخترکش سهراب

 . میزد مامانت و من مونده تو یامضا فقط بزن امضا جان

 



  

. pg 348 

 که نیا از پس زین او و رفت و گفت یا البته دخترک

 تمام و آمد خودش به شد کشدار دخترک یرو نگاهش

 برداشت را بود گرفته یحافظ خانواده از که ییها یسوغات

 حافظ وانید سپس و گذاشت نشیماش عقب صندوق در و

 با و گرفت هیهد ها آن از داشت هم یسینف جلد که را

 معرکه با تا رفت و شد نشیماش سوار ها آن از یخداحافظ

 مبارزه خانواده کنار در بود شده پا به وجودش در که یا

 ... شود دانیم روزیپ و کند

 

#part67 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 "وارسته"

 



  

. pg 349 

 بود ریگ نفس و یجار یقدر به ما عشق کدهیم در طراوت

 از یخرسند برق هم ، شد یم یراه مهمان یزمان که

 غم غبار هم و کرد یم دادیب چشمانش در او با وقت گذران

  او رفتن از

 

 یلیخ که چرا.   بود هم ما خود یبرا یدلتنگ نیا البته

 یم دلتنگش و میگرفت یم خو مهمان شخص با عیسر

 .  میزد یم حرف او از مدام و میشد

 

 

 ایگو که بود نام کین یآقا ما مجالس نقل حاضر حال در

 و کرده جا پدرم و مادر دل را خودش  ، رفتارش با یحساب

 .  زد یم دامن ها آن یدلتنگ به نیهم

 



  

. pg 350 

 انیم به یحرف و بودم داده حیترج را قیعم سکوت زین من

 . بود رنجانده مرا یکم شیها حرف که چرا آوردم ینم

 

 نبودم ها تیمحدود بند و دیق در و آزاد یدختر من دیشا 

 مهمان که ، کند متهم نیا به مرا یکس نداشتم دوست اما

 .  ام نگرفته ادی را آوردنش جا به رسم و ستمین نواز

 

 نیا یفراموش یبرا دیبا بود کرده خاطر دهیرنج مرا نیهم

 آلوده و مزاحم افکار تمام و زدم یم قدم ها ساعت رنجش

 حال و نکرده یافکن شهیر تا زدم یم تبر بن و خیب از را

 . نکنند دگرگون را خوشم

 

 حرف و دیایب ییدا تا نشستم یم انتظار به دیبا قبلش اما

 و کرده خودش ریدرگ را ذهنم بود ها مدت که ییها

 .  برگداند را بود دهییربا من از را آرامش



  

. pg 351 

 

 دیبا که بود شده ریسراز وجودم به ینگران و استرس یکم

 .  کردم یم آرام را خودم

 

 به کی را ها گل تمام و رفتم اطیح به و شدم بلند پس

 جان عمق به و دهیکش نفس را شانیعطرها و دمییبو کی

 . فرستادم

 

 زین ها آن و دادم یم ناز را ها گلبرگ دستانم با هم یگاه

 یم سوق مشامم به را شان حهیرا و کردند یم ییدلربا

 حالت از و داده خود یها گلبرگ به یقوس و کش و دادند

 . آمدند یم در شکفته حالت به غنچه

 



  

. pg 352 

 به و کردم راست بودم کرده خم دنییبو یبرا که را سرم

 حجم در را نشیرنگ یتابلو تا انداختم ینظر آسمان

 .  دهم یجا چشمانم کوچک

 

 بود نایب بزرگ یقدر به چشمانم کوچک حجم نیهم اما

 را یزندگ و داد یم یجا خود در را اطرافم یهست تمام که

 . کردن یم تر ریگ نفس و بخش لذت وجودم اندرون در

 

 به را نظرم نیدورب فلش ، گرفتم آسمان از که را نگاهم 

 .  کرد جلب خودش

 

 

 لبخند با و دست به نیدورب که بود مادرم پنجره یسو آن

 به نگاهم با زین من و کرد یم نگاه من به بخشش یزندگ

 . رفتم لبخندش یفدا



  

. pg 353 

 

 

 در است گرفته من از که را یعکس مادرم که دانستم یم

 آن روز خیتار با و داد یم قرار بود من مخصوص که یآلبوم

 . کرد یم ثبت را

 

 

 نگاره که داشت جداگانه یآلبوم ما از کدام هر یبرا مادرم

 . کرد یم خاطره ثبت و داد یم یجا آن در را مانیها

 

 

 باش آروم یعنی نیا کرد بسته و باز آرامش به را چشمانش

 .  بزن و حرفت و

 



  

. pg 354 

 و دادم میها شش خورد به یقیعم و یپ در یپ یها نفس

 و گپ و دیایب اطیح به ییدا تا ماندم منتظر آرامش با

 . میکن شروع را گفتمان
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 ییدا با هم آن زدن حرف یبرا خودم به قدر نیا که نیا از

 شگفت را خودم بود میزندگ مرد نیبهتر پدرم از بعد که ام

 . بود کرده زده

 

 از و بود خوب حالم ها گل از دیبازد و دید از پس اما 

 .  بود شده کم میها استرس

 



  

. pg 355 

 به را سرم و رفتم ها پله سمت و دادم یحرکت میپاها به

 .  شدم رهیخ برو رو به و دادم هیتک گلخانه

 

 

 شگاهیپ در و گرفت را دگانمید یجلو یدست ناگاه که

 . داد هیهد من به را دستانش یکیتار یایدن چشمانم

 

 متعلق داشتند زمخت یپوست که دستان نیا توانستم یم 

 . ستیک به

 . کردم افتیدر یجانم و ، زدم لب ییدا آرام

 

 در مرا و نشست کنارم در و نشاند میموها یرو یا بوسه

 . فشرد یکم و داد یجا آغوشش حجم

 



  

. pg 356 

 و هست دلمون یتو که یزیچ هر دارم دوست خب

 ؟ خب میبگ و میدار که یاحساسات

 

 یمایس در دانم ینم و دوخت من به و نگاهش سپس و

 نگاهش: گفت و کرد یا خنده ناگاه که دید چه صورتم

 . بکشمش بیصل به خوام یم انگار خدا رو تو کن

 

 

 از حجم نیا با که ینیب یم جالد و من قدر نیا یعنی

 قشنگ باش آروم.  یکن یم نگاه بهم ینگران و استرس

 . بس و نیهم و میبزن حرف میخوا یم فقط ییدا

 

 زنم یم حرف من یبش آروم تو کم هی که نیا یبرا خب

  ه؟یچ نظرت

 . کردم دییتا و دادم تکون و سرم



  

. pg 357 

 

 :  کرد شروع و دیکش ینفس من دییتا دنید با

 

.  نیبود ماها یایدن نیاومد ایدن خجسته و تو یوقت از _

 اول نوه که درسته.  مامان یایدن ، بابا یایدن من، یایدن

 دل یتو بیعج مهرتون و نیبود زیعز یلیخ اما نینبود

 . بود رفته تکمون تک

 

 تو به نسبت بودن پدر حس اون ،یشد یم بزرگ یوقت

 یزمان حس نیا و شد یم دار شهیر وجودم یتو شتریب

 عروس رو تو االتمیخ یایدن یتو که کرد یم یشرویپ

 . دمید یم هام نوه مادر و خودم

 

 و زد یم تشر امرزیب خدا یبابا که بود جاها یلیخ البته 

 دیشا ست بچه هنوز وارسته کن یباف الیخ کم: گفت یم



  

. pg 358 

 تو یول بشه عروست و ادیب راه تو دل با نخواد دلش ها بعد

 .  یساز یم ایرو کاخ خودت یبرا یدار مدام

 

 نبود قرار اصال و نبود بدهکار ها حرف نیا به من گوش اما

 تمام خالف بر که نیا تا گذشت و گذشت یه.  باشه که

 .  یشد نامزد و یشد عاشق االتمیخ و ها ایرو

 

 به که ییها سرکوفت چه و داشتم یحال چه یدون ینم

 یم متوجه گذشت یم شتریب یچ هر اما نزدم کوروش

 از بعد رو تو بخوام که نیا و نبوده درست کارم که شدم

 و تنفر بذر دیشا بکنم خودم عروس زور به مرصاد فوت

 . بکارم دلت یتو

 

 چه نیا ییدا عه:  گفتم دهیکش درهم یابروها و اعتراض با

 . دیبزن و حرف نیا ندارم دوست هیحرف



  

. pg 359 

 

 و صبر اسطوره که ییشما از ؟یک از باشم داشته تنفر من 

 و حرف نیا کنم یم خواهش نیهست من یبرا استقامت

 . نینزن

 

 

 اگه:  داد ادامه و کرد حلقه دورم گرانه تیحما را دستانش

 در بار نیآخر یبرا خواستم زدم و حرفش باز شب اون

 نه دمید یول داد جواب دیشا بزنم یا تقه هی شانس خونه

 ییدا نمیبب و استرست و یناراحت خوام ینم نیا از شتریب و

 .  جون

 

 و نکن من یحرفا ریدرگ و فکرت اصال بعد به نیا از هم تو

 وارسته همون باش شهیهم مثل و باش داشته آرامش

 . پروانه



  

. pg 360 

 

 و شسته هام یدلنگران تمام ییدا یها حرف دنیشن با

 . شد خوش بیعج حالم و رفت و شد رُفته

 

 یم گوش خوند یم لب ریز ییدا که یآهنگ به داشتم

 . خورد زنگ بمیج یتو میگوش که دادم

 

 رونیب بمیج از بعدش اما دارم بر خواستم ینم اول

 خانم به به:  گفتم یخوشحال با پروا شماره با و دمشیکش

 من خط به گذرت شده یچ آشنا امسال دوست پارسال

 ..... ک احوال و حال یخوا یم گرفته

 

 ینگران با و شد بسته نطقش پروا بلند هق هق یصدا با که

 . دیپر جا از هم شییدا و شده یچ زد ادیفر بلند

 



  

. pg 361 

 فقط وارسته ایب فقط:  گفت شکننده یبغض و هیگر با پروا

  ایب

 

 از حرکت و بود یگوش مات وارسته و کرد قطع و یگوش و

 .بود شده سلب وجودش
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 و اوهام یایدن از ، خوردند تکان شدت به که میها شانه

 خانه سمت به وقت فوت یب و افتمی ییرها یزدگ مات

 .دمیدو

 



  

. pg 362 

 هم به مرا پروا یها بغض و هیگر و تماس آن یقدر به

 .  نداشتم اطراف به یتوجه نیتر کوچک که بود ختهیر

 که مامان سمت به و کردم باز شدت به را در دستانم با

 کرد یم نگاه من به واج و هاج و بود نشسته نیزم یرو

 . دمیدو

 

 و گرفتم را دستانش اضطراب با و نشستم زانوانم یرو

 را ینگران و استرس عمق تا کردم نگاه چشمانش در قیعم

 . بخواند چشمانم کوچک یایدن در

 

 از توان و تاب که من و گفت یا شده چه یشانیپر با

 : زدم ادیفر بود شده گرفته وجودم

 مامان،پروااااا پروا_

 



  

. pg 363 

 آرامش با و نشست کنارم آمد؛ سمتم به شتاب با بابا

 و گرفت را دستانم ، شد یم ساطع وجودش که یشگیهم

 : گفت

 قشنگ یآروم که یدید یوقت و بکش قیعم نفس هی آره_

 . شده یچ که کن فیتعر

 

 از مملو یها حرف و ها تذکر بر که بود نیا تالشم تمام

 به را میها نفس تمیر کنترل و کنم تمرکز پدرم آرامش

 . رمیبگ دست

 

 زمزمه آرام گرفت یمنظم آهنگ میها نفس که یقدر

 : کردم

 چیه و ایب فقط که گفت غیج و هیگر با و زد زنگ پروا_

 شده یچ مینیبب میبر کنم یم خواهش بابا.  نداد یحیتوض

 . نگرانم یلیخ. 



  

. pg 364 

 

 به سپس.  دیبوس یمهربان با و کرد نوازش را سرم بابا

 . شوند حاضر و بروند اتاق به تا کرد اشاره مامان

 

 تا داد دستم به و کرده درست قند آب هم جان مادر

 . بخورم

 

 یقدر فراوان استرس و یناتوان با و کردم یتشکر نگاهم با

 .شود جبران فشارم افت تا خوردم

 

 به و زدم جان مادر یها گونه به یسرسر یا بوسه بعد

 خاله خانه به عیسر و بردارم یلباس تا دمیدو ها پله سمت

 .... میبرو رودابه
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 . شد یم انجام سرعت با و زده شتاب زیچ همه

 یجلو آمدم خودم به تا که میداشت عجله یهمگ آنقدر

 . میبود رودابه خاله خانه

 

 فونیآ یرو را دستم و دمیپر رونیب نیماش از یچابک با

 . گذاشتم

 

  

 . شد باز سرعت به در



  

. pg 366 

 با و شد خارج ساختمان از پروا. شدم داخل استرس با

 یها یها و انداخت آغوشم در را خودش یاحوال شانیپر

 . کرد هیگر

 

 با و آوردمشان باال ، نندیبنش کاریب دستانم نگذاشتم

 :کردم نوازش را پروا کمر آرام و ممتد حرکات

  زم؟یعز شده یچ_

 

 را دستم.  کنم ندادآرامش اجازه که بود آشفته یقدر به اما

 . دیکش و گرفت دستانش در

 

 و بابا یحت که بود کرده آشفته مرا پروا یهوا و حال آنقدر

 .دمید ینم هم را مامان

 

 



  

. pg 367 

 را دستانم و دمیکش ینیه ناخودآگاه میشد که خانه وارد

 . کردم تند پا خاله سمت به و دمیکوب دهانم بر محکم

 

 اومده سرتون ییبال چه ؟ شده یچ بشم قربونتون خاله _

 ؟

 

 اما دیکش یم خاله که بود یدرد بود مشخص که چه آن

 . آورد ینم خود یرو به

 

 خاله از که دیرس گوش به هم مامان و بابا نگران یصدا

 فیتعر را دستش شدن یچیپ باند یماجرا خواستند یم

 . کند

 

 را موضوع که دمیکش اتاق داخل به و گرفتم را پروا دست 

 . بشنوم او دهان از



  

. pg 368 

 

 چرا خاله و شده یچ بگو کنده پوست و رک حاال خب _

 ؟ شده یچیپ باند دستش

 

 :  گفت داد یم ترک را شیصدا که یبغض با

 با یعصر.  بگم یچ دختر بگم یچ یییوا وارسته ییوا_

.  شما خونه میایب که میداشت قصد و میبود نشسته مامان

 اومد نیخشمگ و برافروخته کامال چهره با اونم عمو زن اما

 راهیب و بد به کرد شروع یا مقدمه چیه بدون و خونمون

 . گفتن

 و خودش بذارم و نگم بهش یزیچ که کرد اشاره مامان

 بده طالقش خواد یم که گفته بهش عمو چون.  کنه یخال

 گهید یچیه.  شده خسته ینیبدب و شک همه نیا از و

 خواد یم کرده فکر خودش توهمات یتو نشسته نمیا

 یکل اومد گهید.  کنه ازدواج من مامان با و بده طالقش



  

. pg 369 

 یحرص دهینم و جوابش مامان که دید یوقت گفت ناسزا

 دست یتو کرد فرو و برداشت و یخور وهیم یچاقو و شد

 ...  رفت در بجنبم خودم به خواستم تا منم.  مامان

 

 . ختنیر اشک به کرد شروع و

 

 . کردم یم نگاه پروا به شده گشاد یچشمان با

 کار نیهمچ حسادت یرو از یشخص بود ممکن طور چه

 ! دهد؟ انجام یوحشتناک

 

 :گفت یم بار هی بابا داشتم ادی به

 و بال بهش و یبنشون دلت کنج یتو و حسادت یوقت_"

 به و جاش که شهیم محکم و دار شهیر یقدر به یبد پر

 ها یبدبخت از یلیخ عامل شهیم نهیک نیهم و دهیم نهیک

 ".ها یدشمن و



  

. pg 370 

 

 را اش گونه دیمروار و زالل یها اشک و برده جلو را دستم

 نگاهش یمهربان با و ربودم سرخش یها گونه یرو از

 . کردم

 

  بگو و شیبق خب_

 

 :  گفت یشدگ هول با

 . که ستین یا گهید زیچ ؟ هیبق کدوم _

 

 :انداختم او به یهیسف اندر عاقل نگاه

 . بگو شویبق... یخودت_

 



  

. pg 371 

 را شیها چشم د،یکش یقیعم انداخت،آه ریز به را سرش

 .کرد باز سپس و بست

 پنهان گرید یحس و درد چشمانش نقطه نیتر قیعم در

 . کند اعتراف را آن خودش بودم منتظر که بود

 

 ...من...  من....  راستش _

 

 :گفتم شده کیبار یچشمان با

 ؟ یچ تو_

 

 : زد لب و بست را چشمانش عیسر

 ... شدم عاشق_
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 اقرار از که گذشت بدنم از نور یزدگ شتاب به یرعد چنان

 که ییاو به بهت با و شدم خشک میجا سر نشیریش

 از فشار پر یحجم شیها گونه و انداخته نییپا را سرش

 . دوختم چشم بودند داده یجا خود در را خون

 

 

 را یروز نیچن هم ذهنم نقطه نیتر کیتار در گاه چیه

 به رو من نیچن نیا برسد یروز که کردم ینم ینیب شیپ

 . باشم شینیریش اقرار گر نظاره و نمیبنش پروا یرو

 



  

. pg 373 

 و بگذارم ام چانه ریز را دستم ها ساعت خواست یم دلم

 داشت را ایدن حس نیتر ممنوعه و نیتر یقند که ییاو به

 من از مدام را شبش رنگ به چشمان زین او و بدوزم چشم

 غالف را ات دهیدر چشمان که دیایب غره چشم ای بدزدد

 .ام نداده دستت کار تا کن

 

 .بکشم غیج یشاد از و بخندم بلند بلند زین من

 

 به شود یم رها سرعت به کمان چله از که یریت چون

 با و ندادم مرتعشش بدن به یتیاهم ابدا و رفتم طرفش

 : زدم شیصدا بلند یصدا

 پررررواااااا _

 

 داد بایتقر گوشم در و کرد کنترل یسخت به را اش خنده

 :دیکش



  

. pg 374 

 ام زهره. کردنه احساسات ابراز طرز چه نیا. زهرمار_

 . نوازش و ناز کم هی متیمال کم هی.  دیترک

 

 :گفتم بغض و یخوشحال با و فشردمش آغوشم در شتریب

 تونست ینم زیچ چیه.  یلیخ برات حالم خوش یلیخ _

 .  کنه شاد حد نیا تا و من خبر نیا مثل

 

 : گفت یا گرفته یصدا با

 . نباش خوشحال هم ادیز _

 

 در را اش یشرق رخ و کردم شیجدا آغوشم از سرعت به

 : دادم قرار دستانم کمان

 . باشه داشته تونه یم یمعن چه حرفت نیا ؟یچ یعنی _

 



  

. pg 375 

 بر را سرش و کرد جدا دستانم از را صورتش و دیکش یآه

 :داد قرار میها شانه یرو

.  شدم ایدن ممنوعه نیتر ممنوعه عاشق من که یعنی_

 به یا ذره خودش که ییعمو پسر.  شدم عموم پسر عاشق

 و نداره و من دنید چشم هم مادرش و نداره عالقه من

 عمو شهیم خوشحال یحت و یراض وسط نیا که یکس تنها

 یا عالقه مهم ستین مهم نایا از کدوم چیه یول هست

 ...  نداره و باشه داشته دیبا اون که هست

 

 به یها حرف ریدرگ سخت و دمیگز را لبم پروا نگاه از دور

 .... شدم اش دهیچیپ عمق با یول ساده ظاهر
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. pg 376 

 

 

 "سکوت یاندک از بعد"

 

  پروا گمیم_

 

  هوم_

 

 عموت زن ترس از دیشا نداره یحس تو به اونم یمطمئن _

 . بده نشون یحرکت ای بزنه یحرف نداره جرئت

 

 : نشاند لبانش بر یپوزخند

 با که هیآدم اون ؟یشناس ینم رو صابر تو مگه وارسته_

 باشه؟ داشته یترس ای یرودرواس یکس



  

. pg 377 

 و رک و حرفش که هست رک و راست رو یقدر به اون

 . طرف دست کف ذاره یم کنده پوست

 گهید دختر هی به اون جانم ریخ نه عالقه به راجع بعدم

 چون یول رفته شیپ هم یخواستگار مرز تا که داره عالقه

 گذاشتن شرط هم اونا و نکرده شیهمراه نبوده یراض عمو

 یتو ذارن ینم رو دختر دست وگرنه باشه عمو دیبا حتما

 . دستش

 

 خراش و سوزاند را قلبم از یا گوشه گس و تلخ یقتیحق

 به یا ذره یول داشتم یدوست یادعا که بد قدر چه.  داد

 اوقات یگاه که یکس دوستم پروا.  نبودم بندیپا رابطه نیا

 اما کوچک دل در بود تر کینزد هم خواهرم از یحت

 دلش سفره بود نتوانسته که نهفته ییها قتیحق عاشقش

 ی گوشه گوشه در را آن قدر آن و کند باز من یبرا را

 باز سر نیچرک دمل مثل دفعه کی که بود کرده انبار دلش

 . بود کرده شتریب را دردش و زده



  

. pg 378 

 

 حاال یول بود مقاوم و سخت سر یدختر چند هر پروا

 کرده یبزرگ چالش وارد را او که شده یاحساسات ریدرگ

 . بود

 

 بحران نیا یبرا کنم، کمک او به اگر دانستم یم اما

 و افتی خواهد یخوب حل راه دل، خراب خانه اما نیریش

 . گذاشت خواهد سر پشت را آن

 

 

 یا خنده به لبم و خورد جرقه ذهنم در یفکر ناخودآگاه

 . شکفت

 

 . پروا دارم برات خووووب شنهادیپ هی_

 



  

. pg 379 

 به قیعم ینگاه با و برداشت میها شانه یرو از را سرش

 : گفت چشمانم

 ؟یشنهادیپ چه_

 

 : گفتم و زدم زل چشمانش در مصمم

  ؟یچطور نفره دو یمجرد مسافرت هی با_

 

 ذوق با باشد آمده خوش مذاقش به شنهادیپ نیا که انگار

 : گفت

 .هههیعال ؟یمجرد نفره؟ دو_

  حاال؟ کجا. موافقم یبس

 

 . گرگان شهر به میبزن_

 



  

. pg 380 

 دل در اش یخوشحال یبرا من و دیبوس نرم را میها گونه

 به پروا که کنم یکار دادم قول خودم به و کردم خداراشکر

 . برسد عشقش وصال

 

 پس را آن من باشد مخالف سرنوشت دست که چند هر

 ...سمینو یم سر از را سرنوشت و زنم یم
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 ای" با و گرفتم دست در را یمسافرت سبد یها دسته

 درون و کردم بلندش نتیکاب یرو از گفتم که "ییخدا

 .گذاشتم نیماش



  

. pg 381 

 

 که بود دهیچ سبد درون یخوراک و لیوسا یقدر به مامان

 و درست یبازو و زور هی به ازین کردنش جا به جا یبرا

 خودم یها ییتوانا به که ییجا آن از یول داشت یحساب

 بلندش رمیبگ کمک یکس از که آن بدون داشتم مانیا

 ها هیهمسا آزار موجب که صدا و سر نیکمتر با و کردم

 .  دادم قرار عقب صندوق درون را سبد نشود

 

 بودند شده داریب خواب از خانه اهل همه و بود گاه دهیسپ

 . کنند یراه مسافرت یبرا را پروا و من تا

  

 تا کرد یم چک را میها یپشت کوله و چمدان مامان

 . باشم نگذاشته جا یلیوسا

 



  

. pg 382 

 نظر از را یمسافرت یها لیوسا و سبد کوچه در هم پدر

 خاطر نانیاطم ها آن بودن لیتکم به نسبت تا گذراند یم

 .کند دایپ

 

 آزار موجب و باشد آرام کرد یم یسع که ییصدا با مامان

 :کرد گوشزد را شیها سفارش نیآخر ، نشود گرانید

 

 خسته جا هر.  نکنم سفارش بهتون گهید پروا ، وارسته_

 به جا شهر به شهر و دیبزن کنار گرفت خوابتون ای نیشد

 . دیبش جا

 : گرفت نشانه من سمت به را اش اشاره انگشت سپس

 

 ینیبش فرمون پشت اگه که شناسم یم رو تو من وارسته_

 بگم بهت االن نیهم پس نهیبش یا گهید کس یذار ینم



  

. pg 383 

 پروا با و جات عیسر ادیم خوابت یکرد حس یا ذره اگر

 .یکن یم عوض

 مامان؟ باشه

 

  و میبزن جاده دل به کم کم که کردم اشاره پروا به

 : گفتم و گذاشتم چشمانم دو هر یرو را دستانم سپس

 خسته و خودم اصال. تخت تخت التیخ مامانم چشم_

.  ندارم که تعارف پروا با من بعدم. باش مطمئن کنم ینم

 بهش ندارم یرانندگ یبرا کشش گهید دمید وقت هر

 . میکن یم جا به جا و گمیم

 

 دیکش یآسودگ سر از ینفس و گفت"یبرم قربونت" مامان

 . 

 



  

. pg 384 

 در را خودم و رفتم جان مادر سمت به ابتدا هم من

 جان عمق به را شیها هیتوص و کردم جمع آغوشش

 خنده کرد یم فیرد که ییها هیهد سفارش با و فرستادم

 .کردم یبلند ی

 

 گونه و کردم بغل هم را ییدا زن و ییدا طور همان

 و خجسته که نیا از بودم ناراحت فقط. دمیبوس را شانیها

 که شد ام غصه یکل من و نبودند کنارمان در کاوه

 . نکردم یخداحافظ

 

 را دستانش که دمید را پدر رفتم که مامان و بابا سمت به

 را یزیچ گوشش در و کرده حلقه مادرم یها شانه دور

 آرام تا داد یم خاطر یتسل را مامان ایکند؛گو یم نجوا

 .ردیبگ

 



  

. pg 385 

 به بوده گذار ریتاث شیها حرف کرد حس که نیا از بعد

 در را نفر دو ما و کرد باز را دستانش و آمد من سمت

 . دیکش آغوش

 

 

 مانیها سر بر تیحما و آرامش محبت، سر از یا بوسه

 آغوشش در یا لحظه چند را ما یحرف چیه یب و کاشت

 .کند هیهد مان تک تک به را آرامش بتواند تا داشت نگه

  

 گوشه در را کردم افتیدر بابا آغوش از که یآرامش تمام

 رهیذخ حالت از لزوم هنگام تا کردم رهیذخ دلم اتاق از یا

 .شود پخش وجودم سراسر در آرامش و دیایب رونیب یساز

 

 : گفت مانیدو هر به رو تمام تیجد با بابا



  

. pg 386 

 سفر به ماها بدون و ییتنها هم با که ستین بارتون نیاول_

 همه و ستین یتکرار یها حرف به ازین پس. دیر یم

 من هیتوص نیآخر فقط.  کردن هاتون مامان رو ها هیتوص

 هم مراقب و هم پشت شهیهم مثل سفر نیا یتو که نهیا

 .نیهم.  دیباش یقو و دیبگذرون خوش دخترونه و دیباش

 

 از را بغل نیآخر پروا و میگفت یانرژ پر یچشم پروا و من

 یسالمت زین ما و برداشت را قرآن زین مادر.   گرفت مادرش

 . میشد رد قرآن ریز از و میسپرد خدا به را مان جان و

 

 سمت زین پروا و نشستم فرمان پشت و راننده گاهیجا در

 رهیخ پروا به بغض با خاله انیم نیا در.  شد سوار شاگرد

 یاشک و آب پر چشمان تا کرد یم را خود یسع تمام و بود

 . کند پنهان او از را اش



  

. pg 387 

 و حرف ایدن که ینگاه با کرد حس مرا نیوز نگاه یوقت اما

 و دوخت چشم من به بود داده یجا خود درون سفارش

 پلک دییتا نشانه به و خوانده را نگاهش خط تمام زین من

 ...بستم را میها
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 را نیماش خرد و جان خداوند نام با و چرخاندم  را چییسو

 آرام یصدا با بزنم یبوق که آن بدون و زدم استارت

 . گذشتم مان کوچه خم از سرعت به و گفته  خداحافظ

 



  

. pg 388 

 را آن پروا که بود حاکم نیماش در یا قهیدق چند یسکوت

 .شکست دیپرس که یسوال با

 یاتفاق نبودم من که یروز چند نیا وارسته گمیم_

  خونتون؟ ومدین یکس افتاد؟ین

 

 از شیب را پروا و گفتم "بگم بهت نبود حواسم آخ" هی

 . کردم کنجکاو شیپ

 

 . یکنجکاو از مردم گهید بگو_

 

 خرماها و نخلستان میبر ما شد قرار که بود یروز نیبب_

 . مینیبچ رو

 

  آره خب خب_



  

. pg 389 

 

 یها شرکت از ندهینما تا چند روز همون گهید یچیه _

 و نیریبگ لیتحو رو خرماها تا بودن اومده کننده صادر

 اون از و خورد ما پست به کارمندهاش از یکی قضا از.  برن

 بعد بابا مامان ، شناخت ینم و ییجا و بود بیغر که ییجا

 که یبدون دیبا خودت گهید شدن آشنا باهاش که نیا از

 ییکارها به ما خونه تو خدا بنده گهید یچیه.  کردن چکار

 . بود دهیند هم خوابش تو کنم فکر که شد وادار

 

 یا خنده بود رفته فنا به باغچه که شب آن یآور ادی با

 : دادم ادامه و کردم

 و کنه پاک و نهیبچ یسبز کرد مجبورش بابا چارهیب_

 قشنگ بود دهیچ رو ها یسبز یچطور یبدون اگه بشوره

 .بود رفته فنا به باغچه

 



  

. pg 390 

 .رفت هوا به مانیهردو ی خنده

 

 از حداقل کوفت_:  گفت و دیکوب میبازوها به یمشت پروا

 . نمیبب منم یفرستاد یم و یگرفت یم عکس باغچه

 

 :گفتم بودم داده جاده به را حواسم که یحال در

 اصال ادمی که بود ختهیر سرمون یرو کار انقدر نیبب_

 . بفرستم برات نبود

 یکی یبرا هم امروز نیهم تازه. میداشت کار یکل هفته نیا

 و یصانع خانم دونم ینم. بودم گذاشته کالس ها بچه از

 درس بهش ادیب بود قرار رایسم دخترشون ؟ ادی یم ادتی

 فوت پدرش خدا بنده که گفت زد زنگ عصر روزید که بدم

 فردا یبرا برنامه وگرنه ادیب امروز تونه ینم گهید و شده

 . فتادیم

 



  

. pg 391 

 . گفت "یآهان" پروا

 

 هنوز که مجهول یآقا نیا بود مهمونتون روز چند _

 . ینگفت هم و اسمش

 

 جا جابه را دنده بدهم جانیه فضا به یکم که آن یبرا

 پروا که یغیج با و گذاشتم گاز یرو را میپاها و کرده

 .کردم یا خنده دیکش

 

 و گذاشت پخش ستمیس در را یب اس وی کابل هم پروا

 . کرد یپل یکی یکی را شیها آهنگ

 

  بود؟ یچ اسمش ینگفت_

 



  

. pg 392 

 .زدم هم یگند هی بنده یراست.  نام کین زدانی _

 

 ؟یکرد کار یچ _

 

 یجلو که یچا به یا اشاره و انداختم پروا به ینگاه مین

 :گفتم و کردم بود شیپا

 

 گل یاریآب موقع یدون یم و من عادت که تو پروا یییوا _

 نگو بودم دهیند من رو خدا بنده نیا بندم یم و چشمام ها

 یچشما با منم بخونه نماز اطیح یتو بود اومده زود صبح

 یداد چنان.  دادم غسلش آب تریل چند با قشنگ بسته

 برم بعد و ببندم و آب رفت ادمی یحت من که دیکش

 .سراغش

 

 



  

. pg 393 

 یفیح صد و فیح و زد قهقهه میها فیتعر دنیشن با پروا

 از را ییطال صحنه نیا و نبوده جا آن که نیا از گفت

 . داده دست

 

 بر میبزن یمشت صبحانه هی کنار بزن گهید ساعت کی هی _

 . وارسته بدن

 

 یها حرف به را میها گوش کردم یسع و گفتم یا باشه

 ...کنم زمزمه لب ریز را آهنگ و بدهم خواننده
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. pg 394 

 ابدا پروا و میبود زده جاده دل به که بود یساعت دو بایتقر

 بود تالش در مدام و بماند مسکوت نیماش بود نداده اجازه

 تمیر و سبک همان با را رایحم از شمال خاطرات آهنگ تا

 . بخواند

 

 همه نیا از و دمیخند یم تالشش از حجم نیا به هم من

 . بودم سرخوش خوب حال

 

 :دیکش ادیفر بود کرده دایپ که یخوش حال با

 . نیبب رو جا نیا وارسته_

 

 تر شلوغ داره جاده لحظه هر کنم نگاه تونم ینم وونهید_

 .کنم جمع و حواسم دیبا.  شهیم

 



  

. pg 395 

 کن نگاه.  شهیم یچ یکن نگاه لحظه چند حاال شششیا_

 ....  شهیم خاطره همش نایا رمیگ یم لمیف دارم گهید

 

 

 "کل یدانا"

 

 کرد را تالشش تمام.  انداخت یگوش به ینگاه مین وارسته

 یگوش به حواسش که کند وانمود و بزند یگشاد لبخند تا

 . بردارد سرش از دست پروا تا هست

 

 اما آورد در را حرصش و فرستاد پروا یبرا یبوس عیسر

 اگر وارسته دانست یم چون نکند یاعتراض  بود مجبور

 به اش قهقهه و کرد یم طنتیش شیپا به پا بود طشیشرا

 . بود راه

 



  

. pg 396 

 صبحانه یبرا را ییجا اگر که بود هم اطراف به حواسش

 ساعت دو نیا در که چرا نکنند تعلل کردند دایپ خوردن

 کرده ضعف یحساب و نخورده یگرید زیچ کیک کی جز

 . بودند

 

 رازیش به گرید ساعت دو که افتیدر یانگشت سر یحساب با

 .رسند یم

 

.  کنند گذار و گشت رازیش در رفت زمان نداشتند قصد اما

 را خود وقت تمام برگشت هنگام که بود نیا شان میتصم

 . بگذارند مثال یب شهر نیا یبرا

 

 یزیر برنامه تمام و شد جمع او به حواسش پروا یصدا با

 در و دیپر ناگه به کردیم مرور ذهن در داشت که  ییها

 . شد پنهان یکیتار



  

. pg 397 

 

 مرصاد یبابا مامان به سر هی یخوا ینم وارسته گمیم_

  ؟یبزن

 

 :شکفت لبش گوشه یلبخند

 چه و بزنم بهشون سر هی داشتم دوست یلیخ راستش_

 برم کردن اصرار زدن زنگ که شیپ دفعه هم قدر

 رفتن طبس و ستنین تهران االن متاسفانه یول ششونیپ

 . دخترشون دنید

 

 .  داد تکان میتفه نشانه به را سرش پروا

 ام معده خورد به رو خوشمزه یغذا هی قول شد فیح_

 من تا شون خونه میبر برگشتن شهینم حاال.  بودم داده

 هی خودش واسه نمیا و نشم کرده زیعز نیا شرمنده

  بکنه؟ ییصفا



  

. pg 398 

 

 میکرد یزیر برنامه گرگان تا ما فعال شهیم یچ نمیبب تا _

 ... شیبق گهید

 

 کردن نگاه با و خورد زنگ پروا یگوش شیها حرف نیماب

 :گفت شماره به

 ذره هی زارهیم ما خانم مامان نیا مگه شد شروع حاال ایب_

 . بزنه زنگ خواد یم یه حاال...میباش خوش

 

 مادرش به داشت یسع اش یشگیهم یها ناز همان با پروا

 . بزند زنگ قهیدق به قهیدق ستین الزم که بفهماند

 

 که داد یم حق رودابه خاله به کامال پروا خالف بر وارسته

 .باشد نگران قدر نیا

 



  

. pg 399 

 مدام که بود اش خانواده و فرزند تنها پروا حال هر به

 آرام را خاطرش زدن زنگ نیهم با و شد یم نگران شیبرا

 .خواباند یم یقیدقا یبرا را اش دلشوره و کرد یم

 

 پروا که داد یم هم را اش یسالمت و جان تمام رودابه خاله

 ها وقت یگاه دیشا.نکند حس یمهر یب و کمبود یا ذره

 اما شد یم کننده کسل شیبرا مادرش یها یریگیپ

 .کرد خواهد درک را مادرش زین او بود مطمئن

 

 انیپا به گفت یم که ییها چشم چشم با را شیها حرف

 . رساند

 

 اجازه شانیها ذهن به و بودند کرده سکوت دو هر یقیدقا

 .بودند داده یپرداز الیخ و تیفعال

 



  

. pg 400 

 کند یم فکر ییها زیچ چه به پروا بزند حدس توانست یم

 یحت دوستش نیبهتر نگذارد که بود بسته عهد خود با و

 ... بکند یناراحت احساس یا لحظه

 

 که بندش پشت و دیکش پروا که یبلند نیه با ناگاه اما

 کنترل و شد پاچه دست کنار بزن دیکش یم داد مدام

 . شد خارج دستش از یا هیثان یبرا نیماش

 

 وسط نیال از کم سرعت با و آمده خودش به عیسر یول

 . کرد متوقف جاده کنار را نیماش و شد دور

  

 گرفت، وارسته از را یپرسش هرگونه فرصت پروا اما

 ... شد ادهیپ سرعت به و دیکش را در رهیدستگ
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. pg 401 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 "وارسته"

 

 و دمیپر نییپا نیماش از سرعت به و ندانستم زیجا را تعلل

 . دمیکش دیدو یم جلو سمت به داشت که را پروا دست

 

 : گفتم نفس نفس با

 کنه یم سکته آدم یگینم ؟ یکن یم کار یچ معلومه_

 ؟ شده یچ

 

 نیماش که کرد اشاره ییجا به نفس نفس با و ستادیا پروا

 .بودند کرده تجمع یادیز افراد و ها



  

. pg 402 

 

 به خونم زد یلیس دختره به پسره دمید نیبب رو جا نیا_

 بدون دختره چون شده یچ نمیبب برم خواستم اومد جوش

 ! انداخت نییپا و سرش تیمظلوم با بگه یزیچ که نیا

 

 به تعجب و خشم با و شدم یعصب هم خودم بار نیا

 . کردم تند پا کرد اشاره پروا که یسمت

 

 با یپسر بود نشسته یا گوشه هیگر و ترس با یجوان دختر

 . بود انداخته هیسا کلشیه یرو یقلدر

 

 . کرد یم خیم دختر گوش در یزیچ دیتهد با داشت ایگو

 

 . دیلرز یم ترس از تنها و داد ینم نشان یواکنش هم دختر



  

. pg 403 

 

 گر نظاره فقط مردم که بود ییجا آن میبرا ماجرا یجالب

 حرکت نیا با ، دادند ینم انجام یکار چیه عمال و بودند

 به توجه بدون و ستادمیا پسر پشت و آمد جوش به خونم

 از شیب و بخورد یتکان تا گرفتم را پسر لباس گوشه پروا

 . نترساند را دخترک نیا

 

 ؟ هیچ حسابت حرف نمیبب طرف نیا ایب اروی یه_

 

 نگاه یوقت و برگشت سمتم به تعجب با پسر قلدر آن

 و تعجب از سرشار یا خنده د،ید خود یرو را ام طلبکارانه

 :گفت و کرد تمسخر

 ته ای یازیپ سر ؟ینیماش جوجه وسط نیا یگیم یچ تو_

  از؟یپ

 



  

. pg 404 

 نگاهم در ترس یا ذره که آن بدون و دهیکش جلو را خودم

 بود شده ترسناک خشم شدت از که یچشمان با دهم، راه

 :گفتم و کرده نگاهش

 ییجا به کارت.  کن فرض مسطاش وسط اون و من تو_

 طفل نیا یرو دست یدیم اجازه خودت به که دهیرس

 واقعا یبکش رخش به و بازوت و زور بعد یکن بلند معصوم

 ... نیآفر. خوش دست بگم بهت دیبا

 

 . زدم دست شیبرا و

 

 دیتهد نشانه به را شیها انگشت و شد یعصب هم پسر آن 

 : برد باال

 بشه مونیپش دنتییزا از جونت مامان که کنم یکار نذار_

 . کارت به برس برو.ینیماش جوجه

 



  

. pg 405 

 که دخترک آن و پروا به رو کنم مسخره را او که آن یبرا

 از چشمانش و شدینم دهید اش چهره در هیگر آثار گرید

 : گفتم نداشت را واکنش قدرت و شده گرد رتیح شدت

 

 یم کنه مونیپش دنمییزا از و من مامان خواد یم نیا_

   د؟ینیب

 شتریب اگه بردار دهنت اندازه به رو لقمه جون پسر ههه

 ریاس پوچ و چیه بدون یدید هوی کنه یم ات خفه یبردار

 . یشد خاک

 

 و رفتم ها دختر سمت دهم یتیاهم او به که آن بدون بعد

 سمت به را او تا کند بلند را دخترک کردم اشاره پروا به

 . برگردد آرامشش یکم و میببر نیماش

 



  

. pg 406 

 از که ینیتوه و بلند یصدا با.  میشد دور قدم چند تا

 :کرد یعصب شیپ از شیب مرا ختیر یم بارش گهر زبان

 

 کرده داغون و نمیماش زده دشیبر یم کجا یهو یهو_

 یم اهیس تون تا سه یبرا رو ایدن دیبردار گهید قدم هی اگه

 . کنم

 

 .  رفتم سمتش به کرد یم فوران لحظه هر که یخشم با

 

 ه؟یچ حسابت حرف کهیمرت_

 

 یزیآم تمسخر پوزخند با و داد دخترک به را نگاهش

 :گفت

 باهات بخوام که کنم ینم حساب آدم رو تو اصال من_

 ...حساب حرف



  

. pg 407 

 

 از برق مثل که یمحکم یلیس و بردم باال را دستانم

 او از را حرف اجازه و نواختم گوشش در کرد عبور صورتش

 . گرفتم

 

 چه یبدون که یندار تیشخص قدر اون چون زدم و نیا_

 با و فرمون نکن فکر بعدم یبزن حرف خانم هی با دیبا طور

 گوریف و یچسبوند تیصندل به و کمرت و یگرفت دست هی

 . شوماخر یشیم یگرفت

 قدر اون چون باشه دهیچسب صورتت به خوش دوارمیام 

 یزد دختر اون به که یلیس که بزنم قدرتمند کردم یسع

 یکروک ادیب سیپل زنم یم زنگ االن بعدم. شه جبران

 مقصر حالت به ییوا فقط هیک مقصر بشه مشخص تا بکشه

 یم عزات به و مادرت که موقعست اون یباش خودت

 .شعوریب ی پسره نشونم



  

. pg 408 

 

 یم نظر اظهار معرکه نیا درباره که یتیجمع به رو بعد

 :دمیکش ادیفر کردند

 نیداشت تیانسان ذره هی کاش کردن نگاه یجا هم شماها_

 هم دور مصرف یب طور نیهم که نیا نه نیکرد یم کمک

 . نیبش جمع

 

 مسخ و زده رتیح ی چهره به توجه یب و دمیکش ینفس

 سمت به تا کردم اشاره پروا به اطرافم و پسرک ی شده

 ...میبرو نیماش
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. pg 409 

 سر بر شکوهمند و مفخرانه که یتاج بر داشتن بر گام

 اعطا من به بخش فرح یحال و حس بود شده بندیپا یرود

 .  کرد یم

 

 .   بودن پروا یب و یبال سبک همچون یحس

 

 شرمنده هرگز و کنم طلب خودم از توانستم یم که چه آن

 زنگ و بدوم یقیدقا تاج نیا یرو که بود نیا نشوم آن

 . برسانم انجمن نیا و فلک گوش بر را میها خنده

 

 رهیخ یشگفت نیا به دو هر و بودم گرفته را پروا دستان

 یم نیتحس نایب نگاه با و دل در را معمارش و میبود شده

 .  میکرد

 

 



  

. pg 410 

 زنده بر ممکن شکل نیتر آور شگفت به پل سه و یس تاج

 از یتابان چلچراغ آن غروب هنگام در و  ، شده بندیپا رود

 کرده چندان دو را شکوه و فر نیا تابد یم که یطاق هر

 . است

 

 

 یکی اما رفتند یم و شدند یم رد کنارم از یادیز اشخاص

 سال انیم یخانم کرد جلب خود به مرا توجه که ها آن از

 یم راه بود دستانش در پشمک که یجوان پسر کنار در

 یمقدار و برد یم جلو را دستش یکی آن خانم آن و رفتند

 یم خودش دهان در سپس و پسر دهان در ابتدا پشمک

 .  کرد یم ریدلپذ یا خنده و گذاشت

 

 



  

. pg 411 

 نشست وجودمان به ینیریش شهد همچو صحنه نیا دنید

 نظاره را یپسر و مادر عاشقانه نیا تا میستادیا یاندک که

 . میباش گر

 

 

 اما نبود یقشنگ کار کردن نگاه رهیخ رهیخ دیشا دانم ینم

 بودم شده فرزند و مادر نیب عشق نیا مسخ یقدر به من

 نمانیب که یعشق و خودم یبابا و مامان ادی ناخودآگاه که

 تنگ نیهمچن و ها آن یدو هر تنگ دلم و افتادم بود

 .  شد میزیعز

 

 

 و میرفت یم هم با که یا چهارنفره یها سفر ادی مرا ها آن

 مدت تا که گذشت یم خوش ما نفر چهار هر به یقدر به



  

. pg 412 

 از را ما و ماند یم وجودمان در سفر آن یشاد و یانرژ ها

 .  کرد یم دور اندوه و غم

 

 :کرد زمزمه گوشم در و شد کینزد من به پروا

 رد جا نیا از ایب مینکرد تابلو و خودمون نیا از شتریب تا_

 تا و میمحبت ی تشنه کنن فکر هوی ترسم یم که میبش

 . نکرده بهمون یمحبت یکس حاال

 

 افکار نیهمچ دیشا رفتم فرو فکر در یکم زد که یحرف با

 ایآ که نبودم مطمئن اما آمد یم اشخاص ذهن در یمنف

 . نه ای بدانند محبت تشنه مرا که نیا است مهم من یبرا

 

 

 وارسته دست ریگ پا و دست یها فکر همه نیا از الیخیب

 و میکن دایپ دنج یکنج و میبرو جلوتر تا دمیکش را



  

. pg 413 

 دهیخر مامان دید از خارج که را یتنقالت و ها یخوراک

 . میاوریب در عزا از یدل و میبخور را میبود

 

 آن به تا کردم اشاره پروا به و کردم دایپ را یگاه خلوت

 . میبرو سمت

 

 را پفک عیسر. بود یتابندگ و یدرخشندگ از پر اطرافمان

 . کردم بازش و دمیکش رونیب پروا یها دست از

 

 تند تند و چپاندم دهانم در و برداشتم پفک مشت کی

 . کردم خوردن به شروع

 

 . که کنن ینم فرار بخور آروم ینش خفه حاال_

 



  

. pg 414 

 شتریب را دهانم و انداختم باال را ابروانم طنتیش و یتخس با

 ها یبعد سراغ و بخورم را ها پفک تر عیسر تا جنباندم

 .  بروم

 

 

 حرص که آن یبرا دید مرا تند و عیسر حرکات که پروا

  کرد باز را ینمک سرکه پسیچ اوردیب در مرا

 

 و گشاد یچشمان با زین من و چپاند دهانش در تند تند و

 یبرا که بودم شده رهیخ الخلقه بیعج نیا به پر یدهان

 .کرد یم یکار هر من آوردن در حرص
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. pg 415 

 

 نیا از او و دمیکش میگلو بر یخط دیتهد به انگشتم با

 در بخندد اگر دیترس یم اما گرفت اش خنده من حرکت

 . کند ریگ شیگلو

 

 

 اما کند عیضا را حقم نتواند تا خوردم تند تند را ها پفک

 را هدفم بکشم دستانش از را پسیچ آمدم که نیهم

 . کرد دنیدو به شروع اطراف به توجه بدون و دیفهم

 

 

 دنبالش به سرعت به شود خوشانش خوشان نگذاشتم

 . کند فرار دستم از پا زیگر یآهو نیا نتواند تا دمیدو

 

 : دمیکش ادیفر بلند یا خنده با



  

. pg 416 

 

 قدر چه ماست مَن هی گمیم برات بعد رمیگ یم رو تو من_

 .  داره کره

 

 : داد جواب تر بلند و زد یا قهقهه جوابم در

 

 . بخون یکر بعد یریبگ و من یتون یم نیبب اول تو_

 

 را توجهات که کرد یم صدا و سر و دیدو یم تند یقدر به

 تماشا به یکنجکاو با همه و بود کرده جلب خودش به

 را صدا و سر و جانیه همه نیا لیدل تا بودند نشسته

 . شوند متوجه

 

 



  

. pg 417 

 خود یکینزد در مرا و چرخاند عقب به که را نگاهش یکم

 به و رفت نییپا پل نییپا یها پله از و کرد یا خنده دید

 شد کینزد رود زنده

 

 عقب عقب بود ختنیگر یپ در حواسش تمام چون اما 

 با یشگفت کمال در که شد کینزد آب به و رفت

 . کرد شدن میتسل اعالم و نشست رود کنار در یخونسرد

 

 نگاه پروا به شک با و بودم ستادهیا میجا بر مبهوت و مات

 کنارش در دمید امان و امن را جا همه یوقت اما کردم یم

 . کردم حلقه گردنش دور به را میها دست و نشستم

 

 . گذاشت میها شانه بر را سرش زین او 

 



  

. pg 418 

 نیا به شدن میتسل ؟یشد میتسل شد یچ شد یچ_

 . که ادی ینم پا زیگر یآهو

 

 اصال و یکن قبول دیبا هم حتما. میبد انجام یکار هی ایب_

 . کنم ینم قبول مخالفت هم

 

  ؟یچ خب_

 

 یخاص تیمعصوم با و برداشت میها شانه یرو از را سرش

 : گفت بود مشکوک و بیعج من یبرا که

 

 انجام گفتم من یچ هر و یبند یم و چشمات تو اول_

 . یکن یم تصور و یدیم

 



  

. pg 419 

 دلش به دل اما بود مشکوک یکم نظرم از هیقض که آن با

 . کردم قبول و دادم

 

  رواله باشه_

 

 که کن تصور و جنگل هی و ببند و چشمات اول خب_

 . ات کرده زیعز اری و یهست تو فقط

 

 

 من نه یکرد باز اگه گفتم بهت ایکن باز یندار حق وارسته

 . تو نه

 

  بگو و شیبق. منو یکشت خب یلیخ_

 



  

. pg 420 

 ماچ هی هوس اری دفعه هی که نهیا اش هیبق آره آره_

 ... کنه یم یینعنا

 . ایکن باز و چشمات یندار حق نه نه

 

 . بده ادامه و شیبق تا بستم و چشمام حرص با

 

 یریم ناز و عشوه با تو وسط اون گفتم یم داشتم آها_

 ...که یکن مهمونش یینعنا ماچ هی تا و طرفش

 

 شده شوکه من و کرد لرز و شد سیخ بدنم تمام دفعه کی

 . شدم بلند و کردم باز سرعت با و هام چشم

 

 یه حاال رسما یم و حسابت رمتیبگ پروا بسه یلعنت_

 .  بدمد دولتت صبح تا زیبر کرم



  

. pg 421 

 

 ... دولتم وقت منم

 

 

 ختیر یم آب مشت مشت من یرو بر که یسرعت با عمال

 . بود گرفته من از را واکنش فرصت

 

 حرص تینها با آمد ینم بر دستم از یکار چون هم من

 . بودم کرده سکوت

 

 :دیرس گوشم به اعتراض و یخوب تند با فیظر ییصدا

 



  

. pg 422 

 آب هم یرو که نیا بچه مگه هیزیچ خوب هم خجالت _

 یم گوش به آباد کجا نا تا تون خنده یصدا و نیپاش یم

 . هیزیچ خوب هم ایح ذره هی رسه

 

 یپوشش با که شدم رهیخ یدختر به و برگرداندم را سرم

 . کرد یم اعتراض ما یشاد به نیسنگ

 

 ینگاه با من و رساند من به را خودش سرعت به پروا

 :کردم زمزمه او به رو سپس و دوختم چشم او به یجد

 

 آرامش سلب باعث خواهرم و من یشاد دونستم ینم_

 .  شهیم

 

 ییجا چون باشه آزار باعث که مینکرد یکار ما هم بعد

 . داره و آمد و رفت نیکمتر که میکرد انتخاب حیتفر یبرا 



  

. pg 423 

 

  داد جواب سپس کرد نگاهم یاندک من یجواب حاضر با

 

 جلب که نیخند یم حتما شماها نیدار ییرو عجب_

 . نمیب ینم ها خنده نیا یبرا یلیدل وگرنه دیکن توجه

 

 دنید با و کردم بلند را سرم ییآشنا ی شده یچ یصدا با

 . بود گرفته ام خنده هم و زده رتیح هم روبروم شخص

 

  داد گونه نیا را بهیغر ظاهر به یآشنا جواب دخترک

 تر آروم که دادم یم تذکر بهشون داشتم زمیعز یچیه_

 . بخندن

 



  

. pg 424 

 بود ساکت موقع آن تا که بردم ییپروا گوش کینزد راسرم

 . دیپر ینم رونیب دهانش از ییصدا و

 

 ه؟یک پسره نیا یدون یم_

 

  کرد نگاه من به یمشکوک با

 

  ش؟یشناس یم مگه_

 

 و یک که یدون یم نام کین زدانی هست زدانی آره_

  گم؟یم

 

 : دیکش ادیفر یناباور با

 



  

. pg 425 

  یکن یم یشوخ نههههه_

 

 تازه انگار که دادم ینام کین یآقا به را چشمانم من اما

 . بود شده رهیخ من به یکم و بود شناخته را من
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 پروا به و گرفته نام کین از را ام زده رتیح چشمان

 کین زدانی سمت به فراوان یطنتیش و ذوق با که دوختم

 . رفتیم نام

 



  

. pg 426 

 در را یشخص خواهد یم ایگو و کرد باز را دستش دو

 . رفت جلو شتاب با رد،یبگ آغوش

 . شد گشاد حرکتش نیا از چشمانم

 و دیکوب هم بر را دستانش کف آخر لحظه درست اما

 آسوده را نفسم شد باعث و داشت نگه اش ینیب با مماس

 . کنم نگاه پروا یبعد حرکات به منتظر و داده رونیب خاطر

 

 قصد و شد ینم ختم جا نیا به تنها طنتشیش انگار

 . داشت هم یگرید

 

 چه.  آقا دارید مشتاق. نییشما پس نام کین یآقا به به_

 هی قمیرف روز اون کار بابت تا دمتونید جا نیا شد خوب

 معذرت مطمئنم که چند هر.  بکنم یخواه معذرت

 . شهینم دایپ ما قیرف نیا بساط و بند یتو یخواه

 



  

. pg 427 

 .انداخت ینگاه مین نام کین

 نگاهش خط و بودم عاجز نگاهش درون یایدن خواندن از

 .بود ناخوانا یادیز من یبرا

 

 قتونیرف که چند هر.  لطفتون از ممنون خانم سالم_

 اون کار با من یول بلدن و ینواز مهمون رسم بودن یمدع

 رو باشه مهمان هی شان در که یخواه معذرت روزشون

 . دمیند

 

 من و کرد یم یپران کهیت روز آن اتفاق بابت داشت عمال

 داده قرار ارشانیاخت در را میها گوش الیخیب و ساکت زین

 .کنند پر را آن یحرف و سخن هر با تا بودم

 

 سیخ یقدر به اما داشتم گفتن یبرا یادیز یها حرف

 .دیلرز یم و شده فسرده بدنم که بودم شده



  

. pg 428 

 

 را پروا یبازو یسرسر یپرس احوال با و رفتم جلو پس

 گرما و آرامش یکم بتوانم من و میبرو هتل به تا دمیکش

 .دهم نجاتش یفسردگ نیا از تا کنم قیتزر بدنم اعماق به

 

 خواهم حسابش به که کردم دیتهد را پروا ابرو و چشم با

 من تا داد یم تکان را شیها پلک مظلومانه زین او و دیرس

 .بگذرم راتشیتقص سر از

 

 هنوز که یخانم و نام کین یآقا به رو را آخرم یها حرف

 . زدم دانستم ینم را نسبتش

 

 و نام کین یآقا شدم خوشحال یلیخ دنتونید از خب_

 . دارتون نگه خدا. میبر دیبا ما دیببخش.  خانم شما

 



  

. pg 429 

 ن؟یشناس یم کجا از و من نامزد شما خانم نیکن صبر_

 ! باشه؟ یخواه معذرت به ازین که نیکرد چکار باهاش

 

 انکار قابل ریغ بود دهیخواب دختر آن یصدا در که یخشم

 . بود

 گونه نیا که دادم یم حق او به یحدود تا راستش

 در پرسش و لیدل یب که یوقت تا نه اما شود نیخشمگ

 . کند قضاوت به شروع ذهنش

 

 رود زنده از و فشردم یم را پروا دستان که یحال در پس

 در که ینگران کوتاه چند هر یلبخند با گرفتم یم فاصله

 . ببرم انیم از کردم یسع را بود دهیخواب دخترک چشمان

 

 و من ییآشنا باب و بودند ما مهمان یروز چند نامزدتون_

 ازش من دوست که هم یاتفاق. بانو جاست نیهم از شونیا



  

. pg 430 

 وگرنه داره طنتیش و یشوخ جنبه فقط زنه یم حرف

 دیبپرس نام کین جناب از دیتون یم و ستین یخاص مسئله

 . کنه کش فرو صداتون درون خشم نیا تا

 

 بود بیتخر قصدش انگار که زیآم تمسخر یشخندیر با

 : گفت

 

 به یول دارم اعتماد عمرم تمام اندازه به نامزدم به من_

 . نه شما مثل ییآدما امثال

 

 وجودم بر خواست یم ها آن با ییگو که شیها حرف به

 تنها و ندادم تیاهم یا ذره کند، یپاش فرو و بتازد

 .زدم کوتاه یلبخند

 کرده عادت ها قضاوت و ها حرف نیا دنیشن به چون

 .بودم



  

. pg 431 

 ممکن بلکه دهد ینم آزار مرا تنها نه ها زخم نیا بسا چه

 کم چند هر یسوزش و کند گذر زخم نیا بر یمینس است

 سرعت به و دارد یکم دوام اما کند وارد ام کرهیپ بر اثر

 . شود یم داده مرهم

 ...شد گرم و فشرده بود پروا دستان حصار در که یدست

 

#part80  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 :کرد زمزمه گوشم در آرام پروا

 هر و روز هر. نه میدار عادت ادیز حرفا نیا به که تا دو ما_

 دهید آب فوالد خودت قول به یول میشنو یم ساعت



  

. pg 432 

 مثل پس بزنه بیآس ما به تونه ینم یحرف گهید میشد

 . مشیذار یم سر پشت شهیهم

 

 دیشا که دوختم چشم یدختر به و آوردم باال را سرم

 .بود تر کینزد من به هم خودم یزیعز از ها وقت یگاه

 

 شوربخت چه و میداشت را گریهمد ما که بود خوب چه

 .  بودند محروم بزرگ نعمت نیا از که یکسان بودند

 

 : گفت و گرفت یانرژ دید که را لبم یرو لبخند

 یحرف اخم با نام کین جناب نیبب کن نگاه قشنگ حاال_

 . بشه میتفه قشنگ تا کوبه یم خانمش مغز به داره و

 

 :کرد ها آن یدو هر به رو پروا بار نیا



  

. pg 433 

 با.  بشه ضیمر ام بچه ترسم یم که میبر ما گهید خب_

 . تون اجازه

 

 :زد صدا مرا و میدار بر قدم از قدم ما نگذاشت نام کین اما

 . لطفا دیکن صبر خانم وارسته_

 خونه دیکل رمیم.  نشستن اطراف نیهم من ی خانواده

. دیهست هم تنها قضا از که شما و رمیگ یم و عموم

 اون و امشب.  دیکن دایپ اسکان یبرا ییجا ستین مشخص

 . بزرگه خدا هم فردا تا. دیبمون جا

 

 کار زین ما اما کند نید یادا خواست یم که دانستم یم

 باشد جبران به ازین که میبود نداده انجام یا ژهیو و خاص

 ی خانه به یقبل شناخت بدون که نبودم یآدم ضمن در و

 .بروم بهیغر

 



  

. pg 434 

 :آوردم زبان به را میها خواسته مصمم میتصم کی با پس

 و میبر هتل به ما که بهتره اما شما لطف و مهر از ممنونم_

 دوارمیام میتر راحت جا اون یول گمیم و نیا که دیببخش

 . لطفتون از سپاس.  گمیم یچ که دیکن درک

 

 از و دهیکش را پروا یها دست لب ریز یخداحافظ کی با و

 د،یدرخش یم رخشنده یتاج همچون که خواجو پل

 . میگذشت

 

 لب ریز آمد، یم راه من یپا به پا قدم به قدم که پروا

 : گفت

 یه و من که یکن کار یچ یخوا یم ه؟یچ متیتصم_

 ؟ یکش یم تنبون کش مثل

 

 : گفتم یساختگ تیجد با



  

. pg 435 

 کنم دایپ و خوب هتل هی ینشان که نهیا اول ممیتصم_

 و خوردم ساعت چند نیا که ییها حرص تمام یتالف بعد

 . رمیبگ و حالت و ارمیب در سرت

 

 نمیآست در را جوابم و نبرد یحساب ابدا او تیجد نیا از اما

 :گذاشت

 . حتما کنم یم نگات نمیش یم منم دمیترس هه هه_

 

 نگاه یمردم مرور و عبور به و ندادم یمحل شیها حرف به

 یم بر گام متفکر ای نیخوشحال،غمگ یا عده که کردم

 .داشتند

 

 که بود ادیز تیجمع ازدحام یقدر به شبانگاه نیا در

 . کرد یم اضافه اصفهان شکوه و ییبایز به نیهم

 



  

. pg 436 

 مردم بودن یمقررات از نشان که یزیتم و پاک شهر

 یجا یزیتم از حجم نیا که قتایحق و بود اصفهان

 . داشت شیستا و نیتحس

 

 و دیشن نیریش یا لهجه به را یینوا میها گوش ناگهان

 سمت به یکنجکاو با و ستمیبا حرکت از شد باعث نیهم

 .برگردم صدا

 

 من به یکنجکاو با ید،نگاهید مرا یحرکت یب که پروا

 :گفت و انداخت

  شد؟ یچ_

 

 ینوا به ذوق با و دادم نشان اون به را یآواز خوش مرد

 .سپردم جان گوش زشیآم سحر

 



  

. pg 437 

 ادی یم زمسون یشوازیپ به سرما》

 

  ادی یم بارون محله یسرتاسر

 

 شد یم سیخ واشی واشی خونه یفالید

 

  ادی یم نودون تو از بارون شر شر

 

 باد یرقص با درختا زنن یم کف

 

  《ادی یم فونیت بادا امرو چنقذه

 

 لهجه نیا یبرا و میدیکوب هم به را مانیها دست صدا کی

 . میزد کف نیریش



  

. pg 438 

 

 ...شد دوخته پروا و من به مهر با مرد نگاه
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 نسبتا یهوا نیا در بود ممکن که طمیشرا به توجه با

 یپرس احوال به شروع و نکردم درنگ بخورم سرما خنک

 . رمیبگ کمک بتوانم تا کردم

 

 خواستم یم دیببخش خوش شبتون جان پدر سالم_

 ممنون.نیبد ما به رو جا نیهم به کینزد هتل هی آدرس

 .شمیم

 



  

. pg 439 

 ؟ ینیش یم شهر ؟کدومییکوجا اهل دخترم سالم_

 

 : نشاندم چهره بر یبزرگ لبخند

 .هستم ساکن بوشهر یول جان پدر رازمیش اهل_

 

 شروع و شکفت گلش از گل بوشهر و رازیش شهر دنیشن با

 .کرد فیتعر به

 

 و شد تعجبم باعث نشاند چهره بر ظاهر به که یاخم اما

 .میانداخت گریکدی به یزیانگ رتیح نگاه پروا با همزمان

 

 داشته امکانات هتل از کمتر دیشا که شناسم یم جا هی _

 . شترهیب هتل از صِفاش یول باشه



  

. pg 440 

 هم فردا.  کُنُم یم ییرایپذ ازتون همسرم با ما خونه میریم

 .دیکن صفا و دیبگرد و اصفهان یجا یجا برمتون یم

 

 نیا وجود از که یتیمیصم و مهر از حجم نیا به یلبخند

 را اخمش علت که حاال و زدم شد، یم ساطع مهربان مرد

 :کردم تعارف بود اش یچاشن که یا خنده با بودم دهیفهم

 .جان پدر محبتتون و مهر از ممنونم نه_ 

 . میش ینم تون مزاحم میکن حرکت میخوا یم زود ما چون

 

 من خونه خالصه خودتونه لیم جان بابا بگم یچ _

 . شوماست اریاخت در درربست

 

 گوش داد یم که یآدرس به دقت با تا کردم اشاره پروا به

 .کند حک ذهنش در و دهد

 



  

. pg 441 

 تا  گرفتم آغوش در را خود و نشسته یا گوشه سپس

 و ردیبگ آرام تاخت یم تنم بر که ییسرما نیا یقدر

 . شوم گرم یاذره بتوانم

 

 هتل از یکی ینشان لهجه خوش رمردیپ آن از آنکه از پس

 . میشد دور او از و کرده یخداحافظ و تشکر م،یگرفت را ها

 

 به زین خود و سپرده پروا دست به را نیماش فرمان بار نیا

 .کردم حرکت شاگرد یصندل سمت

 

 امروز یها اتفاق تمام و بستم را چشمانم یخستگ فرط از

 .شد یبردار پرده دگانمید ریضم در

 

 یراض یبس بودم داده انجام امروز ک ییکارها و اتفاقات از 

 .بودم خشنود و



  

. pg 442 

 

 دیکش یکروک و آمد سیپل که صبح اتفاق خصوص به

 آن که یلیس لیدل به اما است طناز مقصر شد مشخص

 مجبور را طناز بود نواخته تمام خشونت با اش گونه بر پسر

 به نکرد خسارت یادعا پسر آن اما کند تیشکا تا کردم

 . کند نظر صرف تشیشکا از طناز که آن شرط

 

 بخش تیرضا  میبرا زین افتاد پل سه و یس در که یاتفاقات

 تحمل را یخستگ نیسنگ حجم میها پلک گرید اما بود

 ...رفتند خواب به یزدگ شتاب با و نکردند
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. pg 443 

 

 "زدانی"

 

 اطیح یها یکاش یرو بر یاحوال شانیپر با و آرام،موقر

 از ترس از ینقش رشیضم لوح در و داشت یم بر گام

 .بود شده اند،حکامدهین که ییفرداها و ندهیآ

 .باشند تلخ توانند یم قدر چه دانست یم

 

 یاهال همه که گرفت شکل یرخداد اشیزندگ در امشب

 نیا از یا ذره او اما کرد متبسم و شادمان را خانواده

 . نبود خوشحال رخداد

 

 ماجرا نیا یبرا یحل راه تا داشتیم بر گام یچارگیب با

 به قادر که بود یته اشخانه نهان یقدر به اما کند دایپ

 . نبود آن دادن سامان و تیریمد



  

. pg 444 

 

 .خورد یم غبطه و زد یم چنگ را شیموها

 

 تا بود داده شیها بزرگتر دست به را اشیزندگ افسار چرا

 باتالق در زین او حاال و بکشند بودند، لیما که سمت هر به

 را خود دنیکش رونیب قدرت و بزند پا و دست یزار لجن

 !باشد؟ نداشته

 

 ریحر شیعمو دختر به نسبت احساس و مهر یاذره یحت

 .افتی ینم قلبش در بود هم اش خاله دختر قضا از که

 

 رفتارش یسرما دانستیم شناخت؛یم خوب را خودش

 .کرد خواهد وسیما و سرد هم را ریحر

 



  

. pg 445 

 که است نیا شیاست،معنا شادمان و خوشحال که حال

 .است نشده او با یزندگ کیشر

 

 و یبدبخت اوج به شود، کیشر او با را اش یزندگ یوقت

 . برد خواهد یپ خود یبخت اهیس

 

 را پدرش یحت ای مادرش برابر در مخالفت قدرت کاش

 .داشت

 

 بزند هم به هم را ساده ینامزد همان خواست یوقت 

 شد هوشیب سپس و کرد دیتهد کردن عاق به را او مادرش

 .شد مارستانیب روانه و

 

 خاطر به مادرش اگر دیبخش ینم را خودش گاه چیه

 .دید یم بیآس او مخالفت



  

. pg 446 

 

 به مجبور اش یقلب و یدرون خواسته خالف بر پس 

 . شد ها آن خواسته رفتنیپذ

 

 که کرد ذوق یقدر به تشیرضا دنیشن با هم مادرش 

 مراسم یبرگزار و اصفهان به مسافرت بیترت روز همان

 . داد را ینامزد

 

 و خانواده یخوشحال اوج و بود شده تمام مراسم که حاال

 به دل د،درید یم را بود نامزدش اصطالح به که یریحر

 .شد یم آشوب از پر درونش و فرستاد یم لعنت خود

 

 .دیرس ذهنش به یا دهیا

 . کرد دنیدو به شروع و دیکش یقیعم نفس

 



  

. pg 447 

 یم را وجودش داشتند وار انهیمور که یافکار نیا بسا چه

 . ردیبگ آرام یکم تا بردارند سرش از خوردند،دست

 

 نفس نفس با آمد سراغش به که یخستگ و یدرماندگ

 گذاشت قلبش یرو بر را دستش و ستادیا زدیم که ییها

 گوپ ینوا و دیکوبیم اش نهیس جناغ به قدرت با که

 . بود کرده کر هم را خودش گوش گوپش

 

 .نداشت یثمر هم دنیدو نیا یحت اما

 امتداد تا کرد باز را در و رفت اطیح در سمت به پس

 .کند موم و مهر شیها گام خاک با را ها ابانیخ

 

 یبخش اثر یقدر شبانه یرو ادهیپ دیشا که دیام نیا به

 ...شود اش یزخم وجود بر یمرهم و کند

 



  

. pg 448 
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 و بود گرفته بر را شب مقدس شگاهیپ نیسنگ یسکوت

 خم و چیپ التفات یاندک و یانداز نظر بدون همچنان

  گذراند یم را ها ابانیخ

 

 زد یم پا و دست افکارش هولناک و مخوف یایدن در غرق

 ینم کند آرام را قلبش که یبخش تیرضا جهینت به ابدا و

 .  دیرس

 

 



  

. pg 449 

 در و دندیچیپ  شیبرا که یا ندهیآ و یزندگ دینبا مگر

  ردیبپذ باز آغوش با را کردند پرت آغوشش

 

 کامال یزندگ که  ام خاله و عمو یحت و مادر و پدر مگر

 داشتند یاجبار یحدود تا و یسنت

 

 هم من خب بود آورده بار به یتیرضا نا شانیبرا حال به تا 

 .  میایب کنار اجبار نیا با توانستم یم

 

 خواسته هم دیشا ای ناخواسته که شد چه دانست ینم اما

 طلب را یحافظ خانواده عشق چون یا عاشقانه ذهنش

 .  کرد

 

 



  

. pg 450 

 پرواز اش خانه بام پشت از یا گونه به گرید بود ذهن کار

 و دخالت اجازه و کرد یم کوچ آباد ناکجا به و کرد یم

 .  داد ینم ابدا را کنترل

 

 میتصم برابر در و مردد شتریب کرد یم فکر شتریب چه هر

 . شد یم تر سست گرفت یم که ییها

 

 بسپارد زمان تونل به رها و آزاد را خودش گرفت میتصم 

 . بود بهتر شیبرا گونه نیا که دیشا

 

 

 نقش دانیم کینزد که را خود و انداخت اطرافش به ینظر

 دید جهان

 



  

. pg 451 

 نظر با و برود اهلل لطف خیش مسجد به گرفت میتصم 

 وارید سر تا سر در که یاهانیگ و ها گل باغ به کردن

 ته و سر یب افکار نیا از را خود بود شده حک مسجد

 .  دهد نجات

 

 نیا یشگفت یتماشا از کرد یم سفر اصفهان به که بار هر

 .  شد ینم ریس یاندک آن خالق نیتحس و خلق

 

 به یخاکستر یریاکس کرد دایپ ورود که مسجد صحن به

 . بود شده دهیپاش آن شگاهیپ

 

 مختلف ساعات در الوان رییتغ مسجد نیا یها یشگفت از

 . یخاکستر یگاه و یصورت یگاه یخاک یگاه ؛ بود روز

 

 



  

. pg 452 

 بخش مهر یپرتو روز مین در که یا پنجره یروبرو

 بار کی چند هر را نگاهش و نشسته تاباند یم را دیخورش

 و چیپ پر یا عَشقه چون که یمیاسل یها نقش به یزیگر

 رفتند، یم باال وارانه چکیپ و گرفتند یم را خود راه خم

 . زد یم

 

 

 جاده از را خود راه و گرفتند یم اوج وار چکیپ زین او روح

 .  رفتند یم باال و کردند یم دایپ خم و چیپ پر یا

 

 یخدا از و رفت سجده حالت به و نشست زانوانش یرو

 . کرد مدد طلب خودش

 

 را او و آمد خواهد کمکش به شهیهم دانست یم که یاری

 . داد خواهد نجات ها یدرگم سر نیا از



  

. pg 453 

 

 به کینزد ییجا در و شد رها دگانشید از اشک یا قطره

 .  شد گم بود کرده پهن که یا سجاده

 

 

 به را آرامش همان با و کرد یم زمزمه یذکر لب ریز

 .  گرداند یم بر وجودش

 

 بود شده غرق شیآال یب و یمعنو یفضا نیا در یقدر به

 یخانم دنید از و آورد باال را سرش که یهنگام که

 زده رتیح و شوکه نواخت یم تار و بود بسته را چشمانش

 . شد
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 دندیرقص یم تار یروبر ماهرانه که ییها دست به یکم

 نیا در و کند پرواز روحش داد اجازه سپس و شد رهیخ

 .  شود غرق ، بود آمده وقتش سر دهینطلب که یخوب حس

 

 . شدم خلوتتون مزاحم که دیببخش_

 

 طلب که ییصدا آن پشت و شد قطع که یرامشگر ینوا با

 یلبخند با و کرد باز را چشمانش دیشن را کرد یم پوزش

 : گفت بخش آرامش

 

 . نیستین مزاحم ابدا نه_

 یجا نیدار که یهنر واقعا باستیز تون نواختن قدر چه 

 . داره شیستا



  

. pg 455 

 

 حراج سمتش به زدانی که ییها فیتعر از هنرمند خانم

 :داد پاسخ مهر با و کرد سبک لبانش بر را لبخند کرد یم

 

 . ممنونم لطفتون از _

 خوردن دل خون و یسخت ها سال ی ثمره هنر نیا 

 . نشده کسب یراحت نیا به.  هستش

 

 یم پاش به عشق با که هست یروز شبانه زحمات حاصل

 که یا نکته به نکته و کردم یم کوک و تارش و نشستم

 . کردم یم ادهیپ ساز نیا یرو و داد یم درس استادم

 

 . بنوازم استادم تیرضا با ها سال از پس تونستم گهید 

 



  

. pg 456 

 

 شما پرستش حالت شدم صحن وارد که یزمان من راستش

 و هاتون خواسته تضرع با یا گونه به نشست دلم به یلیخ

 . بودم شده شما محو یقیدقا من که نیکرد یم التماس

 

 برسونه؟ ام خواسته به هم و من دیبخوا خداتون از شهیم

 

 :انداخت نییپا را سرش و شد زده شرم یکم زدانی

 

 باال اون از و تون خواسته اون که خانم باشم یک من_

 .بخوام یسر

 

 ادیفر زودتر دیبخوا ازش خودتون اگه دیباش مطمئن  

 .  کنه یم یرس



  

. pg 457 

 

 هی حواسش باشه خواد یم که یکیتکن ای روش هر به حاال

 .  هستش ماها به بیعج جور

 

 ازش و خودم یها خواسته بتونم کنم هنر یلیخ من بعدم

 هی و کنه ییخدا ای کنه براورده و کنه ییخدا ای حاال بخوام

 من با مدارا الیخ ها حاال حاال که بفهمونه یپوست ریز جور

 . نداره و یکی

 

 سرش و داد یم گوش زدانی یها حرف به دقت با نواز تار

  داد تکان میتفه نشانه به را

 

 اگه باشه یخصوص دیشا بپرسم؟ سوال هی تونم یم_

 . خودتونه لیم.  نه که هم اگر نیبد جواب نیداشت دوست

 



  

. pg 458 

 . دمیم جواب تونستم اگه باشه_

 

 یصندل یرو و باشه قلبتون حاکم یکس شده حاال تا_

 به حلقه غالم هم تو و کنه یحکمران و نهیبش سلطنتش

  انداختن؟ نظر یچشم گوشه منتظر و یباش گوشش

 

 و درست یپاسخ بتواند تا رفت فرو فکر در یقدر زدانی

 . بدهد یحساب

 

 و بودن قلب حاکم یول نداشتم قلب حاکم نه راستش_

 . بردم و حظش و دمید

 

 طول در یسعادت هم حس نیا دنید چشم با نیهم 

 رییتغ یزندگ به دگاهمید شد باعث که بود برام یزندگ

 .بشه عوض و کنه



  

. pg 459 

 

 نتونم که شده باعث شدن عوض و دنید نیهم دیشا 

 یمدد خدا از و کنم قبول رو شده لیتحم بهم که یجبر

 . بخوام

 

 استفهام با یاندک هنرمند دختر کرد بلند که را سرش

 یخوب به را منظورش بود نتوانسته انگار و کرد نگاهش

 . بفهمد

 

 جمع به شروع آرام آرام و برد سجاده سمت را دستش

 به رو شد یم بلند شیجا از که یحال در و کرد کردنش

 اعالم را وگو گفت ختام حسن گونه نیا و کرد دخترک

  کرد

 



  

. pg 460 

 یول کنم کمکتون نتونم دیشا و ستمین اهلش من خانم_

 یکس از نیاومد یدرست یجا که بگم و نیا خوام یم

 و ها یحکمران نیا همه علت خودش که دیکن طلب کمک

 ینم رونیب یخال دست دیباش مطمئن هستش احساسات

 . دیر

 

  حق ای 

 

 و زد رونیب معبدگاه از کند تعلل یا لحظه که آن بدون و

 .گذاشت تنها یسردرگم با را دخترک
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. pg 461 

 

 دنیکش کِل آن بند پشت و صورتش شدن مرطوب حس با

 و شد ربوده چشمانش از سرعت به را خواب یایرو مادرش

 . نشست خود یجا بر وال و هول با

 

 علت تا کرد یم نگاه مادرش به واج و هاج و حال آشفته

 . بفهمد را یشاد و سرور از حجم نیا

 یرو به رو و دیکش را ریحر دست یخوشحال با مادرش

 . ببوسد را شیها گونه بتواند تا داد قرار خود

 

.  آخه بگردم دورتون من یاله.  من بشم قربونتون یاله_

 . نمیبب و یروز نیهمچ هی بود آرزوم شهیهم

 

 خواهد یم ییگو و برد باال دعا حالت به را دستانش بعد

 :کرد زمزمه ذوق با ، کند مناجات



  

. pg 462 

 

 یزندگ نیا از من گهید سپاس و شکر مرتبه هزار یاله_

 بینج دختر نیهمچ هی که برم خدا قربون.  خوام یم یچ

 حاال تا کرد خواهرم کرد خواهرم بینص و یریز به سر و

 یم طال و پاش و دست.  بشه من یسوگل و عروس بخواد

 و تکش تک دارم سر ریز ییفکرا هی دیبذار. واهلل به رمیگ

 لیفام کل تا رمیبگ براشون یعروس هی.  کنم یم ادهیپ

 . بشه اون و نیا دهن نقل ها سال و بمونن دهن به انگشت

 فقط من و ادیب یروز نیهمچ هی داشتم آرزو آزگار سال

 یخال و خشک طور نیهم شهیم مگه کنم پاش به و زیبر

 شب هفت و روز هفت.  شونیزندگ و خونه سر برن بذارم

 . ارمی یم دهل و ساز

 

 را سرش و رفت هم در شیها اخم مادرش یها حرف با

 ذوق و یشاد همه نیا لیدل دانست ینم. انداخت نییپا

 گونه یحت دانست ینم را صبح وقت نیا هم آن مادرش



  

. pg 463 

 مجهول شیبرا بود شده سرخ شرم از که هم ریحر یها

 . ناخوانده و بود

 

 خواب یایدن در هم هنوز که بود دهیخواب کم یقدر به

 یها حرف از یدرست درک و بود جیگ و زد یم پا و دست

 . نداشت مادرش

 : گفت خنده با و آمد اتاق به خانه یسو آن از هم پدرش

 

 دست و یبرداشت دعا قبله یصبح اول که خانم شده یچ_

 ؟ یشد دعا به

 

 : گفت همسرش به رو و کرد یا خنده مادرش

 

 من دل یتو ییبلوا و شور چه یعل حاج که یدون ینم_

 دنده نیا یه. بخوابم نتونستم ذوق از شبید. دهیخواب مادر



  

. pg 464 

 و دمیچ یم برنامه شونیعروس یبرا و شدم یم دنده اون و

 یتو ارنیب و هاشون بچه بشه یک خدا آخ. کردم یم ذوق

 بزرگشون خودم و شمیم هم تکشون تک تصدق ام خونه

 . کنم یم

 

 مادرش به خنده با و بودند آمده اتاق به خانه اهل همه

 . کرد یم نگاه

 ییآرزوها و ها یشاد نیا ها، لبخند نیا تک تک شرمنده

 . بود دادند یم پرورش ذهن در که

 

 جلو قدرت هم قدم کی یحت بکند توانست یم کار چه

 یجلو ریحر ها سال. نداشت دادن دل به دل و رفتن

 انیم به وسط نیا یعشق بود قرار اگر و بود چشمانش

 اما. بود افتاده اتفاق حاال تا کند پاره را دلش بند و دیایب



  

. pg 465 

 در یسردرگم و وجدان عذاب جز یحس چیه االن

 . کرد ینم دگرگون را حالش و زد ینم موج وجودش

 

 یاعضا تک تک وجنات در که را یشاد و یخوشحال نیا

 بتواند که دیجنگ یم خودش با دید یم خانواده نیا

 ها آن دل به دل و باشد داشته کمرنگ چند هر یاحساس

 جلو ها آن یپا به پا و شود شاد شانیخوشحال از و دهد

 ... شد ینم که شد ینم اما رود

 

 گرفته بند در را جسمش سخت و شاق یریزنج شوربختانه

 . داد ینم او به یینما قدرت رخصت و بود

 

 به و خورد یدیشد تکان ، لرزاند را اش شانه که یدست با

 . کرد نگاه بود نشسته جوارش در که پدرش

 



  

. pg 466 

 بیغا حاضر ثیحد هرگز" تیحکا بابا هم تو تیحکا_

  سته گرید یجا دلم و جمع انیم در من/یا دهیشن

 

 جون بابا یکن یم ریس کجا.  آ ستین یحوال نیا حواست

 ؟
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 :کرد نگاه را پدرش بود نیشرمگ یاندک که یا خنده با

 



  

. pg 467 

 هی اگه که شد نیا دمیخواب رید شبید.  باباجون دیببخش_

 که نیا خاطر به ستین ها موشه گوشه نیا حواسم ذره

 حواسم نیدیپرس یزیچ بابا جانم.  ومدمین هیپا رو هنوز

  نبود؟

 

 :داد پاسخ پدرش یجا به شیعمو

 

 خوب خیتار هی شما که میمنتظر ما جان عمو راستش_

 تر زود یچ هر یمبارک و منتیم به شاالیا که یکن انتخاب

 . میکن تون بخت خونه یراه و مینیبچ و ستونیعرو بساط

 

 منداشان تیرضا لبخند دنید با و انداخت جمع به ینگاه

 بتواند تا کرد فکر و شد جا به جا معذب حالت به یاندک

 . بدهد احساسات گونه هر از دور به و یمنطق را پاسخشان

 



  

. pg 468 

 نامزد یسال کی که نهیا نظرم من نیبخوا و راستش_

 یبرا خیتار هی بعد میبش آشنا هم اتیاخالق با میباش

  ه؟یچ شما نظر خب. میریبگ نظر در یعروس

 

 که بود امدهین خوش مزاجشان به شنهادیپ نیا که انگار

 نیا از یاستقبال و شد روح یب خندانشان و بشاش چهره

 . نگرفت حرفش

 

 با دید را شوهرش برادر و خواهر درهم چهره که مادرش

 شیها حرف کردن جور و رفع در یسع یساختگ یا خنده

 : آمد بر

 

 ییشما یبرا ینامزد سال کی بشم فدات مادر ییوا یا_

 یدار شناخت هم یخو و خلق به سال یها سال که

 طرف هر از و دیستین بهیغر ماشاهلل که شما. ادهیز یلیخ



  

. pg 469 

 خدا که هم ها ما و هست وسط نیا یتیقوم هی یریبگ که

 هی به االن تا دیبا پس میداشت رابطه هم با شهیهم شکر رو

 کردن کردن دست دست گهید.  دیباش دهیرس شناخت

 . که نداره

 

 : گفت و کرد خواهرش به رو

 

 زمونه و دور نیا یجوونا جون خواهر یدون یم البته_

 مگه واال. ترسن یم مخارج و خرج از و داشته برشون ترس

 هی که بود ییشبا چه.  واهلل به نه بود پر دستمون ما

 اشیسخت همه با یول میریبگ نون تا مینداشت هم اسکناس

 . خدا یرضا به میراض و میکرد سر

 



  

. pg 470 

 اومد که بهار شاالیا و تموزه فصل گهید که االن من نظر از

 هم دست یتو میذار یم و مون شکفته نوگل دو نیا دست

 ؟ چطوره نظرتون به ها. 

 

 راحت الشیخ خواهرش حرف از انگار که اش عاطفه خاله

 :گفت شد

 

 یعل داداش کاش. حقه حرفات همه خواهر واال بگم یچ_

  بشه جور و جفت فمونیتکل گهید که بگه و نظرش هم

 

 به رتیح با او و کرد اعالم را موافقتش هم پدرش

 یحت ای او از که آن بدون که بود دوخته نظر یاشخاص

 آن و کردند یم یریگ میتصم کنند، یخواه نظر ریحر

 . دادند یم خوردش به را بادش مبارک وقت

 . بود دهیند منطق یب حد نیا در را اشخانواده وقت چیه



  

. pg 471 

 

 چرا است پدرش و مادر عالقه مورد شخص که دانست یم

 دارا دیبا ها آن نظر از دختر کی که ییها یژگیو تمام که

 یسمانیر به که بود لیدل نیهم به پس. داشت را بود یم

 که نشوند ناراحت برادرشان و خواهر تا زدند یم چنگ

 را اش پرونده و شوند یناراض وصلت نیا از زمان کی نکند

 . ببندند

 

 همگان از سر اشاره با که داد مادرش به را توجهش تمام

 که خواست هم ریحر یوقت اما بروند رونیب تا خواست یم

 او از ابرو و چشم با و شد مانعش شود قدم هم ها آن با

 کم را حرکت نیهم فقط. بماند جا نیا در که خواست

 یباطن لیم رغم یعل شد مجبور که شبید از آن.  داشت

 . امروزش از هم نیا کند گز را رود ندهیزا کل اش

 



  

. pg 472 

 که بود منتظر و بود گرفته ضرب نیزم یرو بر شیپاها با

 بدهد را پاسخش عیسر تا بزند یحرف نامزدش اصطالح به

 . زدیبگر مهلکه نیا از و

 

 تخت یرو کنارش و آمد کشینزد به که شیها قدم یصدا

 . نشست

 سرش و خورد جا ، شد ریحر دستان قفل که شیها دست

 یحت و چادر بدون که دوخت چشم او به و آورد باال را

 . بود نشسته کنارش در یروسر

 

 و شد کدر اش چهره یکم دستش نوازش احساس با

 .کرد خارج حبس از را دستش

 

 تحکم با بزند یحرف دخترک دهد اجازه که نیا از قبل و

 : گفت او به رو



  

. pg 473 

 

 و ستین وسط نیا یا عالقه که بودم گفته بهت قبال_

 نیا نشدن مشخص تا پس اجباره زور سر از اش همه

 رو ها شهیپ عاشق یادا یثانو اطالع تا ندارم دوست ایقضا

 من و یکن خودت عاشق یتون یم و من یگفت.  میاریب در

 االن اما بیتکذ نه و کردم دییتا نه یعنی نیا نزدم یحرف

 کنم یباز تیزندگ و ات ندهیآ با خوام ینم من گمیم بهت

 .شمینم عاشق یترفند چیه با و
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. pg 474 

 پسر زنه یم له له گهید نفر هی یبرا داره دلت کنج نکنه_

 خاله؟

 

 رونیب تاب و تب پر را نفسش حرف نیا دنیشن با زدانی

 روز نیا که یآرامش داشت قصد صبر و تامل یاندک با و داد

 و اوردیب دست به را بود شده یافتنین دست شیبرا ها

 . بدهد ریحر به را دلخواهش پاسخ منطق با سپس

 

 که ریحر به رو و داد هیتک وارید کنار و شد بلند شیجا از

 :گفت بود نشسته تخت یرو

 

 همه نیا و نشده حک قلبم یرو یکس نقش حاال تا _

 رفته دلم یتو یکس مهر که نیا سر از هم مخالفتم لیدل

 و کنم شروع اجبار با یزندگ خوام ینم فقط من ستین

 چون ادیب سراغم ازدواج از بعد عشق معروف قول به بعد



  

. pg 475 

 که ست ساده یوابستگ هی ستین عشق اسمش گهید اون

 فرو یلرزش هر با ممکنه که سسته اش وارهید یقدر به

 که هست یصباح چند که یکن یم ادعا خودت تو.  زهیبر

 جاست نیا من سوال اما یهست یعاطف حس ریدرگ

 ذهنت یتو که یها یخون روضه از حس نیا که یمطمئن

 باشه عادت سر از همش دیشا ؟ نگرفته نشات شده خونده

 خورد به و خوندن گوشت تو رو روضه نیا یقدر به یول

 کم و بزرگ حس هی شده برات که دادن جسمت و روح

 . یداد پرورشش دلت یتو کم

 

 چند هم با احساساتت و خودت نیبب اول خاله دختر

 شدم ریدرگ من ایآ که ریبگ اعتراف من از ایب بعد نیچند

 . نه ای

 پس راه نه که زنم یم پا و دست دارم یباتالق یتو من

 هی به و خودم یپا احمقانه امیب بعد.  شیپ راه نه دارم

 و شب شمیجور نیهم من. کنم باز مردانه ناجوان یباز



  

. pg 476 

 اگه گهید کشم یم زجر دارم که یفیبالتکل نیا از روز

 ....فبها که بکنم زایچ نیا بند یتو خودم بخوام

 

 

 به ریحر یاشک چشمان دنید با و گرفت باال را سرش

 شود سبب که بود نزده یحرف قتایحق.  شد رهیخ رخش

 پس زندیبر نییپا و کنند دایپ را خود راه شیها اشک

 ینم دلش یطرف از و دیفهم ینم را اش هیگر لیدل

 زده غم و نیاندوهگ گونه نیا را معصوم دختر نیا خواست

 یم او به یخواه نظر اجازه یقدر ها خانواده کاش.  ندیبب

 او تن بر آخر در و رندیبگ میتصم خودشان که نیا نه دادند

 .  بپوشانند

 

 مقام در اما نه که نداشت قبولش اصال که نامزد مقام در

 . کند آرامش توانست یم خاله پسر ای عمو پسر



  

. pg 477 

 

 را سرش که یحال در و نشست زانو دو یرو شیروبرو

 : داد پاسخ انداخت یم نییپا

 

 بشه یاشک چشمات مدام خوام ینم من جان ریحر نیبب_

. یزیبر بهم و روانت و روح و یزیبر اشک پوچ و چیه سر و

 از تو هم میبزن حرف باهاشون کن کمک هم خودت ایب

 . بشم رها برزخ نیا از من هم یبش خالص من دست
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. pg 478 

 او بلکه بود نکرده آرام را ریحر تنها نه ها حرف نیا با انگار

 :گفت یآرام چندان نه یصدا با که کرد تر نیخشمگ را

 

 

 قدر چه پوچ؟ و چیه یگیم نایا به تو ؟ پوچ و چیه_

 از یبفهم یتون یم. یخودخواه قدر چه زدانی یخودخواه

 در قراره که بخونن مدام گوشت یتو یباش بچه یوقت

 یبفهم یتون ی؟م یچ یعنی یبش عموت عروس ندهیآ

 و رج به رج که نیا یعنی ؟یچ یعنی آرزوها کاخ ساختن

 نقشه و یکن یباف الیخ خودت یبرا و ستونش به ستون

 قراره که نیا از یباش خوشحال و یبخند هم بعد یبکش

 قتیحق به آرزوها نیا همه دور چندان نه یها سال در

 یساخت و هاش ستون تمام یوقت اما بشن لیتبد دلچسب

 حرکت هی با ای حرف هی با دفعه هی یکرد دایپ نانیاطم و

 ییآرزوها تموم و یبمون تو و بشن آوار سرت رو شون همه



  

. pg 479 

 که ست بسته یقدر به دستت یول رهیم باد بر داره که

 .  یندار شون ساختنش دوباره یبرا یتوان چیه

 االن از اما بشم مونیپش کارم از ها ندهیآ و ها بعد دیشا

 و من و هستن پشتم عمو و خاله حالم خوش که گمیم

 یول باشه یخودخواه دیشا دونن یم خودشون یسوگل

 به کارم نیا ممکنه یحت و شمیم همراه باهاشون منم

 و خودم شرمنده که نیا یبرا یول بشه منجر میبدبخت

 یدید چه رو خدا دمیم ش ادامه حتما نشم احساساتم

 . شد عوض نظرت هم تو ممکنه

 

 به انگشتش با و شد بلند شیجا از و زد یپوزخند بعد

 : گفت و کرد اشاره قلبش

 



  

. pg 480 

 فکر ها چارهیب اون که نیا سوزه یم دلم یچ از یدون یم

 دونن ینم اما میکن یم یباز نامزد میدار ما االن کنن یم

 . ستین زایچ نیا بحث و میا کوچه خم اندر هنوز

 

 : کرد زمزمه ربط یب زدانی

 

 نیشرمگ و یخجالت دختر هی با که کردم یم فکر شهیهم_

 . کنه یم ثابت رو گهید زیچ هی رفتارات یول بروئم رو

 

 و گرفت فاصله موضعش از یاندک حرفش دنیشن با ریحر

 : داد پاسخ آرام یلحن با

 

 سال یها سال که یاحساسات و خودم از دیبا تو برابر در_

 و رفتار نیا با و لحن نیا با دیبا بمونه بکر گذاشتم

 و کنم دفاع داره یتازگ هم خودم یبرا یحت که تیشخص



  

. pg 481 

 بدون حتما هم و نیا. شهیم مالیپا حقم وگرنه بجنگم

 اما ینشد احساسات ریدرگ حاال تا خودت قول به عمو پسر

 ضرر به زیچ همه که دمینم اجازه من یبش هم روز هی اگه

 نفس نیآخر تا باشم نبرد نیا بازنده من و بره شیپ من

 . شد خواهم روزیپ باش مطمئن و جنگم یم

 

 را راهش انداخت زدانی چشمان به که محکم ینگاه با بعد

 . رفت رونیب اتاق از و گرفت

 

 .  داد هیتک وارید به را سرش و بست را چشمانش زدانی

 ریحر که کرد یم اعتراف خودش وجدان شیپ یراحت به

 یبچگ از.  باشد تصور و حرف از شیب که یحق.  دارد حق

 چه و کند ازدواج او با است قرار که اند خوانده گوشش در

 زدانی که حاال اما است نکرده خودش شیپ که ها الیخ

 که کند یم اعالم و دارد یم بر خود احساسات از پرده



  

. pg 482 

 وارد یگرید راه از شود یم مجبور ندارد او به یحس چیه

 . بجنگد شیها کردن ریگ دل و ها ایرو یبرا و شود

 

 درنگ و تامل به را او و کرد عبور ذهنش از یا شهیاند رعد

 . کرد وادار شتریب

 

 دیام نیا به سپرد یم سرنوشت دست به را خودش کاش

 رقم شیبرا تر دلچسب و تر قشنگ یا ندهیآ دیشا که

 .بزند
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. pg 483 

 " وارسته"

 

 ها شهیش بر یوصف قابل ریغ یشاد با را مرطوب دستمال

 . گرفت یم را ها یآلودگ و خاک و دیکش یم

 

 چیه به اما بود کرده یرانندگ وقفه یب ساعت ده که آن با 

 ینم خود در یفرسودگ و یدرماندگ از یا نشانه عنوان

 . انداخت یم برق را دلبرش شتریب چه هر یانرژ با و افتی

 

 

 دهیرس ارتیز یروستا به که بود ساعت مین به کینزد

 . بودند شده ساکن خاله طال خانه در و بودند

 

 



  

. pg 484 

 خوران ناهار کینزد یحیتفر ییروستا ارتیز یروستا

 چشمه با سبزپوش دهکده نیا به ساله هر که بود گرگان

 یم یسپر جا نیا در را یاوقات و آمدند یم دل خنک یها

 . کردند

 

 طوافش دستمال با یه که بس طفلکو نیا یدیساب بسه_

.  کرده چه خاله طال نیبب داخل میبر ایب کن ولش یداد

 . دهید تدارک یشام چه

 

 لنگیش و کرد باز را آب ریش پروا یها هیتوص به توجه یب

 .دیپاش نیماش بدنه ها سپر یرو بر فشار با و برداشت را

 

 شتاب با خشک دستمال کی با شد راحت الشیخ یوقت 

 . گرفت یم را رطوبتش

 



  

. pg 485 

 خورد کمرش به ضربه با یدست که بود خودش کار سرگرم

 . دیچیپ فضا در آخش یصدا و

 

 با و برگشت پروا سمت به و گرفت کمرش به را دستش

 را مرگ و دوخت چشم خندانش یمایس به درهم یاخم

 .  کرد زمزمه لب ریز

 

 خودش یرو به ابدا بود ها حرف نیا از تر پررو که پروا اما

 خاله طال نزد تا دیکش و گرفت را وارسته دست و اوردین

 اما بود ساده ظاهر به چند هر که ییغذاها دخل و بروند

 . اورندیب در را بود شده آماده قهیسل و عشق با پشتش

 

 و بدن بد چغر نیا شدم موفق باالخره خونه صاب اهلل ای_

 .  داخل ارمشیب زور هزار با

 



  

. pg 486 

 بده ریگ یزیچ هی به نکنه خدا نیدون ینم خاله یعنی

 . ستین ماجرا کن ول گهید

 

 کرده پهن را سفره که یحال در آرام یا خنده با خاله طال

 استکان در بود کرده دم که را ییبو و عطر خوش یچا و

 ها آن یدو هر به رو انیپا یب یمهر با خت،یر یم ها

 :  گفت

 

 

 منِ و نیکرد گز و راه همه نیا که بشم تصدقتان یاله _

 .  نیداد نجات ییتنها از و نیکرد خوشحال و رزنیپ

 

 . ییتنها از خانه نیا یتو دمیپوس بُخُدا واال

 



  

. pg 487 

 نیایم نیودار نیهست راه یتو که دمیفهم یوقت از دِگه 

 نپرس و نگو که نِشِست دلم تو یذوق هی

 

 

 قرار خاله طال چپ و راست سمت در دو هر پروا و وارسته

 یا بوسه اش یبرف و تپل یها گونه بر همزمان و گرفتند

 . کاشتند قیعم

 

 .  گرفت نهیس به را دو هر سر و دیخند ذوق پر هم او 

 

 . کاشت یناشدن وصف یمحبت دو هر سر یرو بر

 

 در را ها آن یطوالن یقیدقا خواست یم دلش که چند هر

 ساعت که دانست یم اما کند یدلتنگ ابراز و ردیبگ آغوش

 اریبس را ها آن نیهم و اند کرده یرانندگ وقفه یب ها



  

. pg 488 

 ها آن به تعارف با پس است کرده توان کم و گرسنه

 به ضعف نیا از شیب تا کنند شروع تا کرد یتعارف

 . دیاین سراغشان

 

 . بود ارتیز یروستا دل در ینقل یا خانه خاله طال خانه

 

 خانه صاحب که ادیز یقدمت با اما ینقل چند هر یا خانه 

 . بکند دل آن از بود نشده حاضر عنوان چیه به اش

 

 که اش یزندگ شخص نیزتریعز از بود یادگاری که چرا

 هر و بود ساخته خودش دستان و عشق با را رجش به رج

 .  داشت عشق از ییبو و رنگ آن از یا گوشه

 

 

  دردسر و خم و چیپ پر یزندگ طال خاله



  

. pg 489 

 . بود گذاشته سر پشت را یساز

 

 به یگاه و قند ینیریش به یگاه روزگارش که یزندگ 

 . نارس یخرمالو یگس

 

 تکان افکار نیا از شدن خارج یبرا محسوس نا را سرش

 مزه و ردیبگ لقمه را غذا تمرکز و لذت با بتواند تا داد

 . کند حس شتریب را دلچسبش

 

 معتقد که افتاد پدرش ادی ناخوآگاه اما شد چه داند ینم

 مزه که چرا خورد آزاد و آسوده یفکر با دیبا را غذا که بود

 دل در را یگزار شکر حس و شود یم درک شتریب غذا

 . کند یم تر قیعم
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 با و گذاشت یم دهان در و گرفت یم کوچک یها لقمه

 غذا تا دیجو یم آرام آرام و بست یم را چشمانش لذت

 . بچسبد وجودش به تر خوش

 

 یشخص دو به و کرد باز را چشمانش نگاه ینیسنگ حس با

 . کردند یم نگاه او به لبخند با که دوخت

 

 

 : گفت خنده با طال خاله که شد پر تعجب از نگاهش

 



  

. pg 491 

 نِداشته اشتها هم یهرکس که یمُخور غِذا لذت با یجور_

 . ادیم اشتها باشه

 

 اش چهره بر آرامش با را لبخندش و گفت یممنونم

 .  دیپاش

 

 

 پروا از طال خاله سفارش طبق ، کرد تمام که را شیغذا

 تا اوردیب فاش همراه به با تاپ لپ و برود رونیب خواست

 با را بود کرده را سفارشش بار چند جان خاله که یلمیف

 . نندیبب هم

 

 را سفره و شد بلند شود دایپ پروا کله و سر خواست یم تا

 به موقع به تا شست یسرسر هم را ها ظرف و کرد جمع



  

. pg 492 

 یکم را شیصدا جا همان از اما برسد دگانید لمیف جمع

 : گرفت خطاب مورد را طال خاله و برد باال

 

 یها نخ سر ؟ نشد قاسم از یخبر گهید خاله گمیم _

 .  که داشت شهرارا کردن دایپ یبرا یخوب

 

 دیکش حرف زبونش ریز از دیوع و وعده تا چند با شد یم

 و گشتن ها سال از بعد نیداد دستش از که نینگ لطفا

 . نکردن دایپ

 

 رونیب اش نهیس از سوز جان یآه که کوتاه یمکث از پس

 : گفت دیپر

 



  

. pg 493 

 تا که هیچ حکمتش دونم ینم خاله یبخوا و راستش_

 گمیم خودم به آرزو و دیام یکل با و رمیم جلو شیقدم کی

 . دهیرس سر هجران و هیگر دوره گهید وقتشه گهید که

 

 تند تند شمیم بلند که رنیگیم یا قوه هی پاهام یییه 

 کشم، یم جارو رو جاها نیا کنم یم جارو و آب اطیح

 یم رو خونه در حتما که دیام نیا به پزم یم غذا نوع چند

 مجبور و شهیم آب بر نقش هام دیام همه دفعه هی اما زنه

 آشنا یازمنداین نیب و کردم درست که ییغذاها شمیم

 . کنم میتقس

 

 

 چند هجران نیا خواد یم یک برم خدا قربون دونم ینم

 . کنه دایپ امیالت قلبم یزخما نیا تا کنه تموم رو ساله

 



  

. pg 494 

 زخم دل بر یمرهم تا  رفت هال به و  زد صورتش به یآب

 . باشد خاله دهید

 

 تن و شد یم فشرده پروا آغوش در که  دید را خاله اما

 . شد یم پنهان آغوشش در لرزانش

 

 عوض را شانیهوا و حال یکم که نیا از پس و رفت جلو

 و کند دقت لمیف انتخاب در که گرفت میتصم ، کرد

 فضا نیا از را طال خاله بتواند تا بگذارد  طنز ژانر با یلمیف

 . کند دور

 

 با و شد جلب او یرو بر نظرش زد شیصدا که طال خاله

 . بزند را شیها حرف تا ماند منتظر ، گفت که یجانم

 



  

. pg 495 

 از امشب شب فردا یبذار و لمیف یمِخوا وارسته مِگَم _

 ؟ بگم سوزوندم یم که ییشایآت

 

 شیپاها بر سر و میداد تکان را سرمان اقیاشت با پروا و من

 . میگذاشت

 

 بود ریدلگ واسم غروب اون قدر چه و بود غروب کینزد_

 و راست رو ها نیزم به یدگیرس کاراشو نیحس دِگه که

 .  بود شده تِمام کاراش و بود کرده سیر

 

 دل نکهیا یبرا منم آمد خونه ضعفه دل و یخستگ یکل با

 و انداختم تشت یتو و هاش لباس پاشدم بدم دلش به

 ایدر میبر بشه یراض بعدش و بشه زیتم تا زدم مچ یه

 .  بود کرده و ایدر یهوا دلم بدجور روز اون چون

 



  

. pg 496 

 

 .  کرده ایدر هوس دلم گفتم بهش آرام اتاق یتو آمد یوقت

 

 من که دید یوقت اما امیب نِمِتانم که گفت یخستگ با اولش

 که زد داد تشر و توپ با ستمین میمستق یصراط چیه به

 و میبر ذره هی که کردم التماسش بعدش یول ادیب نِمِتانه

 . میبرگرد

 

 کی نِمِذاشت بود خبرشده ماجرا اون از که نیا از بعد آخه 

 هی حکم نه داشت قفس حکم برام که یا خانه اون از قدم

 . شدنم آزاد یبرا قصر

 

 چشمان در رهیخ و کرد بلند را سرش یکنجکاو با پروا

 : گفت  طال خاله

 



  

. pg 497 

  شه؟یم تنگ واسش دلتون _

 

  کرد نوازش را پروا یموها و برد باال را دستانش خاله

 

 یول حسرت ای یدلتنگ گذاشت مِشهِ و اسمش دونمینم _

 اولشم از ما که چند هر مُکُنم ادشی ییروزا هی آره خب

  مینبود هم قسمت

 

 که شد یراض التماس و ضرب و زور هزار با خالصه میبگذر

 . ببره ایدر و من

 از بعدش یول گذشت خوش بهم یلیخ شب همون انصافا

 . اومد در جونم

 

 سنجاق طال خاله به را نگاهشان قیعم یکنجکاو با دو هر

 :  داد ادامه او که بودند کرده



  

. pg 498 

 درِ از بِتانم تا رفتم زودتر من و میبود برگشت راه یتو

 .بودن خواب خانه یاهال چون باال برم خانه

 کنم باز و در بر اون بپرم رفتم باال در از طنتیش با خالصه

 اما نییپا ایب گفت تشر با و دیرس بزنگاه سر اما امِدهین تا

 یرو بپرم اومدم که بدم گوش و حرفش نِمِخواستم من

 . نیزم خوردم تاالپ و کرد ریگ پام که وارید

 

 

 قدر چه موقع همون و شکست پاهام از یکی ییه

 .ترسوندمش

 

 قدر نیا بود نتونسته موقع اون تا چکسیه کنم فکر 

 منم یبرا یول بود سرد باهام ماه کی تا گهید بترسونتش

 بودم کرده که یکار از چون نبود مهم بودنش سرد نیا



  

. pg 499 

 مهم یچیه گهید بودم یراض خودم رغبت و لیم با اونم

 . نبود

 

 :گفت خنده با پروا

 

 آقا نیحس چارهیب.  آ دیبود طونیش شما قدر چه خاله _

 . دستتون از دهیکش یم یچ

 

 رونیب دو آن سر ریز از را شیپاها یشوخ با طال خاله

 :گفت و دیکش

 

 گاو دیبا صبح فردا که دیبخواب دیبر دیپاش دیپاش _

 اطراف ینهایزم یتو دیببر یخاکستر با و دیسف یشونیپ

 . نبردمشون روزه دو شما اومدن دیام به من. دیبگردون

 



  

. pg 500 

 که چرا شد آشفته پروا و شادمان من طال خاله شنهادیپ با

 انهیم و کردند ینم تا خوب پروا با عنوان چیه به دو آن

 .نداشتند او با یخوب
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 و چرخاند پاشنه یرو از را گاه مامن در یآرام به طال خاله

 تا کرد باز را آن و رفت اتاق یلیمستط پنجره سمت به

 یب ها دختر و آورد هجوم اتاق درون به گاه دهیسپ مینس

 . نمانند بینص

 



  

. pg 501 

 کرانه در کند جادیا صدا و سر یا ذره که آن بدون سپس

 همه آن به و دوخت دو آن به را چشمانش و نشست اتاق

 ، بود مشهود دو آن نیب هم خواب در یحت که یتیمیصم

 . زد لبخند

 

 را دستانشان و گرفته قرار هم یروبرو ها آن یدو هر رخ

 . بودند کرده قفل گرید کی گردن دور به

 

 داده نشان او به را خود نامهربان یرو ایدن که نیا از پس

 و بود سرگشته و دیام نا کس همه و زیچ همه از و بود

 ، کرد یم جهش یورز کفر یسو و سمت به ذهنش یحت

 اش یمهربان و رحمت باران ، قیدقا نیآخر در درست

 .  بود نگذاشته بینص یب را او و بود دهیبار

 



  

. pg 502 

 راهش سر بر نیحس خواهر یروز کرد ینم فکر گاه چیه

 و شده غرق آن در که یمنجالب آن از را او و ردیبگ قرار

 .بکشد رونیب زد یم پا و دست

 

 نبود یکس و داد یم سر فغان و ناله فرزندش هجران از او

 .نبود او دنیکش رونیب یبرا یدست و کند یادرسیفر که

 

 

 اش شده پنهان فرزند است هنوز که هنوز که آن با اما

 یدیام نا دلش درگاه به ندارد قصد گرید اما نشده آشکار

 . دهد راه

 

 یس از پس و بزنند را اش خانه زنگ ها روز نیهم در دیشا

 یم را انتظارش ساله هر که دهند یخبر او به آزگار سال



  

. pg 503 

 یم کین فال به را ها دختر شدن مهمان نیهم و دیکش

 . کرد یم یخوش در غرق را خودش و گرفت

 کلبه و گردد باز هم او گشته گم وسفی که دیام نیا به

 .  کند گلستان را اش زده حزن

 

 یها نان و شد یم بلند دیبا نبود شیب شهیاند مجال گرید

 شوند برشته تا ختیر یم تنور در را امروز مخصوص یمحل

 تا کرد یم آماده یعیطب کره و عسل با کامل یا صبحانه و

 .ندیبنش خوش دلشان به و رندیبگ قوه ها دختر

 

 به قطعا و باشند گاوها چراندن ریدرگ ظهر تا بود قرار آخر

 کی با تنها نیا و داشتند اجیاحت مضاعف یانرژ کی

 . شد یم سریم کامل و گرم صبحانه

 

 



  

. pg 504 

                ***** 

 

 

 یریچشمگ طنتیش با پنجره یال البه از که یخنک مینس

 دو تن بر آرام را اش ییحایمس یخنکا و کرد یم عبور

 یم تر خوش را صبحگاهشان احالم و رقصاند یم دختر

 .  کرد

 

 شدند یم منعکس که ییها خروس و ها مرغ یصدا با اما

 توانست و شد سبک شیها پلک زدند یم زنگ گوش در و

 اریهوش مین یحالت با و ردیبگ فاصله خفتن از یقدر

 از که تشک یرو و کند باز پروا گردن دور از را دستانش

 . ندیبنش بود، شده خنک مینس سر

 



  

. pg 505 

 اما بود گنگ شیبرا زیچ همه کرد؛ نگاه اطرافش به یکم

 . دهد صیتشخ را اطرافش توانست گرفت شهیپ که یدقت با

 

 که دانست یم هم او و بود شیم و گرگ یقدر هنوز هوا

 رونیب خانه از دیخورش فلق از شیپ و بخورند صبحانه دیبا

 به را بود شده محول ها آن به که یا فهیوظ و بزنند

 . دهند انجام شکل نیبهتر

 

 تشک یرو دمر صورت به پس خواست یم طنتیش دلش

 پروا به بعد و برد اش چانه ریز را دستش و دیکش دراز

 . شد رهیخ

 

 و برد جلو را صورتش کرد حس قیعم که را خوابش

 یسخت هر با یول بود گرفته اش خنده.  کرد فوت یمقدار



  

. pg 506 

 الیخ هم باز اما کرد فوت دوباره و داد قورت را آن بود

 . نیسنگ خواب دختر نیا نداشت شدن داریب

 

 باز را چشمانش پروا که کرد فوت یشتریب شدت با بار نیا

 و رفت او به یا غره چشم.  کرد نگاه وارسته به و کرد

 اما برود را خوابش ادامه تا دیچرخ راست یپهلو به سپس

 یبرا پس بگذارد خود حال به را او نداشت الیخ وارسته

 با و داد تکانش شدت به بپراند سرش از را خواب که نیا

 . شود داریب که خواست یم او از خنده

 و ندانست زیجا را درنگ گرید دید را چشمانش یوقت اما

 سرش از یتالف الیخ پروا تا رفت رونیب اتاق از سرعت به

 . وفتدیب

 کف را حسابش ییجا کی باالخره که دانست یم اما

 یصدا توانست یم که چند هر گذاشت خواهد دستش

 ...داد یم قرار تشیعنا مورد که بشنود را غرغرش



  

. pg 507 
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 .افتین را او اما گشت طال خاله دنبال به خانه در

 

 اطیح به پس.  باشد اطیح در است ممکن که زد حدس

 و ستادیا خورد مشامش به که یا برشته نان یبو با و رفت

 . دیکش بو قایعم

 

 شدت به چون ، داد یم جان طال خاله یها صبحانه یبرا

 طال خاله یمحل یها نان البته.  بودند یمقو و خوشمزه

 به یمسافر اگر و بود معروف ارتیز یروستا در اریبس



  

. pg 508 

 خاله سرعت به کرد یم نان درخواست و آمد یم ارتیز

 .کردند یم یمعرف را طال

 

  

 وقت چیه.بودند خوشمزه یناب و بیعج طور به شیها نان

 در راز کی مثل و گفت ینم یکس به را پختنش فرمول

 ینم شدن فاش اجازه و بود کرده پنهان دلش صندوقچه

 . داد

 

 و شد یم داریب دیآ بر صبح دهیسپ که آن از قبل شهیهم

 در و کرد یم ریخم جات یچاشن یسر کی با را شیآردها

 یوقت و گذاشت یم بود ساخته نیزم عمق در که یتنور

 . داشت یم برشان شدند یم برشته یحساب

 



  

. pg 509 

 آن را طال خاله و رفت بود اطیح کنج که یکوچک انبار به

 . داد یم قرار سفره در را ها نان داشت که افتی جا

 

 . داد باال و بلند یسالم شادمان و بلند ییصدا با

 

 طالست اسمش مثل الحق که خودم یطال خاله به سالم_

 . جاااان خاله ریبخ اوقور. داره ییطال دل و

 

 و برداشت را نان سفره و گفت یعل ای و کرد بلند را سرش

 . شد بلند

 . داد مانیپ و پر هم را جوابش

 

.  مادر یشد داریب خوش چه طال خاله زیعز سالممم_

 از رو سفره نیا جلو ایب ایب.  شاالیا باشه ریبخ صبحت



  

. pg 510 

 براتون یمشت صبحونه هی که خونه یتو ببر ریبگ من دست

 .  کنه نیریش و گوشتتون و بشه عسل که کردم آماده

 

 . گرفت دستش از را سفره و رفت جلو و گفت یچشم

 

 مادر کن دارشیب نشده داریب اگه ؟ هنوز نشده داریب پروا_

 که چند هر.  نیبخور گرما به وقت هی نشه دورتون که

 برم قربونش که خداست عطوفت و مهر دمیخورش یگرما

 و دیبر زود نیکن یسع شما یول.  تابونه یم ما یبرا

 . دارم کارها باهاتون که دیبرگرد

 

 قربونت و دیبوس را زبان نیریش یطال خاله گونه و شد خم

 داخل به را ها نان تا شد خارج جا آن از بعد و گفت یبرم

 .  بخورند صبحانه عیسر که ببرد

 



  

. pg 511 

.  دید شیموها دنیکش برس مشغول را پروا رفت که داخل

 یساختگ یقهر با اما ندیبنش سفره سر که کرد یا اشاره

 . شد اعتنا یب نگاهش به و برگرداند را سرش

 

 

 جلو باشد کرده جبران را صبحش حرکت که نیا یبرا

 طرف دو و کرد قفل پروا شکم یرو را دستانش و رفت

 : گفت گوشش ریز سپس و دیبوس محکم را اش گونه

 .  برم قربونت رهیگ یم دلم که یباش قهر نمینب_

 

 زور اما بزند پس را او که کرد یسع شیها دست با پروا

 . داد ینم شتریب یشرویپ اجازه و دیچرب یم وارسته

 



  

. pg 512 

 از فعال. نچسب بهم کنه مثل وارسته بر اون برو ایب_

 و باهام زدن حرف حق یثانو اطالع تا و میعصبان دستت

 . یندار

 

 یم حرف دارم دوست_:  گفت و برد جلو را سرش وارسته

 خاک یها صحنه خوابت یتو یداشت چون یقهر چرا زنم

 یناراحت من دست از االن که یدید یم و صابر با یسر بر

 . یگیم دروغ بگو گمیم دروغ اگه

 

 پس و شد گرد چشمانش شیها حرف دنیشن با پروا

 . آورد در را آخش و زد وارسته به یگردن

 کجا از وسط نیا و صابر. یگیم پرت و چرت چرا. حقته_

 ؟ یآورد

 

 : گفت و زد یچشمک طنتیش با و کرد یا خنده وارسته



  

. pg 513 

 تیاذ یگفت یم و یزد یم صداش یه که ییجا اون از_

 .گرفت درد لبم نکن

 

#part93  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 مهمان جانانه کتک کی به را وارسته تا آورد باال را دستش

 دهد قورت کرد یم یسع که یا خنده با طال خاله که کند

 :گفت

 . میدار کار یکل که میبخور صبحانه نیایب بسه دخترا_

 



  

. pg 514 

 خاله سمت به بعد و دیکش ینشان و خط چشمانش با پروا

 او به صبحانه دنیچ در و دیبوس را او یگرم به و رفت طال

 . کرد کمک

 

 یبخش گرما و یمیصم یفضا در که را شان صبحانه

 . ببرند چرا به را ها گاو تا دندیپوش را لباسشان ، خوردند

 

 یخاکستر و دیسف یشانیپ و کرد کمک ها آن به طال خاله

 . کرد یراه را ها آن یدو هر سپس و آورد رونیب آغل را

 

 یم سبز سر ینیزم به گذشتند یم که یبیسراش از

 . بود واناتیح یچرا مخصوص که دندیرس

 



  

. pg 515 

 ینشون و رد هنوز نتونسته شهرارا نظرت به وارسته گمیم_

 کم هی هیقض نظرم به که کنه؟من دایپ طال خاله از

 . ادی یم مشکوک

 

 منحرف جاده از تا بود گاوها به حواسش که  یحال در

 : گفت نشوند

 یول مشکوکه هیقض خودمم نظر از اتفاقا واال دونم ینم_

 که یزمان تا میکن صبر دیبا ادی ینم بر دستمون از یکار

 . شهینم یخبر مینیبب میهست جا نیا

 

 . زنه یم صدامون داره نفر هی کن نگاه و پشتت وارسته_

 

 . کرد نگاه را پشتش و برگشت

 . دیدو یم سمتشان به شتاب با میسل

 



  

. pg 516 

 :گفت و آمد طرفشان به کنان هن هن

 ..  ییوا میشد بدبخت ییوا. خانم..  وارسته..الم..س_

 

 : گفتم و کرد نگاه پروا به ترس و تعجب با

 

  م؟یشد بدبخت چرا مگه؟ شده یچ جان میسل سالم_

 

 و کردن یدزد بابا خان عمارت از تا دو امروز جان خانم_

 طال خاله خونه در یچ هر بردن و ارزش با لیوسا یسر هی

 . دنبالشون میبر دیایب نکرد باز رو در یکس زدم

 

 به را ها گاو دیجد یماجرا از ترس با و شد هول وارسته

 تا شد همراه میسل با سرعت به خودش و سپرد پروا دست

 ...اورندیب در ماجرا اصل از سر



  

. pg 517 
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 گوپ بود،قلبش افتاده جانش به که یهول و ترس شدت از

 . دیکوب یم گوپ

 

 با همگام و باور قابل ریغ یسرعت با و داد یشتاب شیپاها به

 .برسند بابا خان عمارت به تا کرد دنیدو به شروع میسل

  

 تا خواست یم خدا از دل در دیدو یم که طور همان

 چرا باشد دهینرس بابا خان یمتیق یها گنج به دستشان

 اگر و بود سپرده طال خاله دست به امانت را ها آن همه که



  

. pg 518 

 خاله قطعا افتاد یم یمتیق لیوسا از کدام هر یبرا یاتفاق

 .آورد یم خودش سر ییبال طال

 

  

 و بود مانده بکر ها سال و داشت نهیرید یقدمت عمارت

 . بود نشده سارقان و طراران دست ریاس

 

 عمارت به که است کرده جرئت یکس چه دانست ینم

 هر که را بابا خان یمتیق یها لیوسا و بزند برد دست

 . بزند برد دست بود گنج اندازه به ارشیع کدام

 . دید یم کینزد از و رفت یم خودش بود بهتر

 

 هیثان یحت رفت، یم لیتحل داشت توانش کم کم که آن با

 . داد ادامه راهش به بعد و ردیبگ ینفس تا ستادیا ینم یا

 



  

. pg 519 

 ینفس تا ستادیا میسل ، گذشتند که کوچه پس کوچه از

 به مجبور اصطرابش و یطاقت یب همه با زین او و کند تازه

 رونیب یگرید از پس یکی را شیها نفس و شد ستادنیا

 . کند یریجلوگ قلبش وار وانهید کوبش از تا فرستاد یم

 

 :گفت شیها زدن نفس نفس انیم در میسل

 

 تا دو....  ها بچه...  تر جلو.... کم هی...  خانم... وارسته_

 به تر زود تا میبش سوار میتون یم.  گذاشتن موتور....

 . میبرس عمارت

 : گرفت باال را سرش بعد و

 . باشه ومدهین عمارت سر ییبال که کنه خدا فقط_

 



  

. pg 520 

 فرا را وجودش که یهول و ترس با و گفت ینیآم وارسته

 راهشان به تا کرد اشاره و داد تکان را سرش بود گرفته

 . دهند ادامه

 

 اگه ییوا میسل نکن معطل میبرس تر زود که بجنب باشه_

 یچ رو طال خاله جواب باشه، اومده عمارت اون سر ییبال

 . میبد

 

 شیها گام به میسل به توجه بدون طال خاله یآور ادی با

 . برسند عمارت به تر عیسر چه هر تا دیبخش سرعت

 

 نیا به که دید را تیجمع از یانبوه دیرس که کوچه سر به

 در شد یم را هراس و دندیدو یم طرف آن و طرف

 . کرد حس و دید ها آن تک تک یمایس

 



  

. pg 521 

 را چیسوئ و نشست موتور ترک یرو میسل دست اشاره با

 . آمد سمتش به خانم هیصف که بزند استارت تا چرخاند

 را ناگوار یخبر دینو بود افتاده جانش به که ییوال و هول

 . داد یم

 

 بر عالوه ها لقمه حروم اون میشد چاره یب جان خانم_

 رو بود کرده شکشیپ شاه که بابا خان یها خلعت که نیا

 هم رو بوده نیزم ریز یتو که یانبار بردن سرقت به

 .زدن شیآت

 

 یزدگ شوک با و دیپر رنگش و کرد خی بدنش خبر نیا از

 . شد رهیخ خانم هیصف به

  

 را دستش و دیترس دید را شدنش شوکه که خانم هیصف

 . آورد خود به را او و نواخت اش گونه بر آرام و برد جلو



  

. pg 522 

 

 درنگ بدون کرد هضم و پردازش را اتفاقات که مغزش

 : دیکش هوار تیجمع روبه ادیفر با و کرد روشن را موتور

 

 خبر هم ها یمحل به و دیبش جمع دیدار روین قدر چه هر_

 . رنیبگ بسته کت رو تا دو اون تا دیبد

 یحت نداشت جرئت یاحد که روستا نیا یتو میبفه دیبا

 از یا لقمه حروم کدوم ، بندازه عمارت به چپ نگاه هی

 . بزنه برد دست بابا خان اموال به بتونه که شده دهییزا مادر

 

 .گذشت جا آن از سرعت به موتور بر سوار و

 

 شدیم دهیشن اش یکینزد در که یموتور راژیو یصدا با

 . دیآ یم او سر پشت هم میسل که شد متوجه

 



  

. pg 523 

 . برسند حادثه محل به تا راندند یم را موتور شتاب با

 

 سمت به کدام هر که دید یم را ارتیز مردم راه نیب در

 واقعه نیا شاهد کینزد از خودشان تا رفتند یم عمارت

 .باشند

 

 نخواهند خبر هم یانتظام یروین به یحت که بود مطمئن

 گران غارت آن کردن دایپ موظف را خودشان که چرا داد

 سخت یمجازات داکردنشانیپ از پس مطمئنا و دانستند یم

 . گرفتند یم نظر در شانیبرا

 

 که دید ترسان و حال آشفته را مردم عمارت به دنیرس با

 . رفتند یم عمارت داخل به

 را وارسته دل هراس شانیها غیج و ادیفر و داد یصدا

 . کرد شتریب



  

. pg 524 

 

 گام با و انداخت نیزم را موتور که بود کرده هول یقدر به

 ... رفت داخل به زده شتاب و بلند ییها
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 زده شتاب حرکات و دندیکش یم ادیفر که ییها خدا ای با

 یبنا حداقل شود مطمئن تا دیدو ساختمان سمت به شان

 . باشد دهیند یبیآس ساختمان

 



  

. pg 525 

 شیآت میبتون که دیکن کمک خانم وارسته ، خانم وارسته_

 و ظرف تمام شده جهنم ساختمون پشت میکن مهار و

 .سوزن یم دارن ها خلعت و یمتیق یها ظروف

 

 به رو و کرد دییتا را میسل برادر حامد حرف سرش با

 : زد داد تیجمع

 االن نیهم داره مَکَنده اش خونه یتو کس هر لطفا لطفا_

 به که ستین معلوم. میکن مهارش میبتون تا ارهیب برداره بره

 با میبتون خودمون دیبا انیب یک میبد خبر ینشان آتش

 با و ششیگنجا که باشه حواستون میکن مهارش مَکَنده

 . میارین کم تا دیکن پر نیبنز

 

 آن از آتش مهار یبرا تا داد دستش به را یا مَکَنده میسل

 .  کند استفاده



  

. pg 526 

 مانعش رویگ پا و دست تا چاندیپ سرش دور به را شالش

 . نشود

 

 ییها پله از و دیرس نیزم ریز انبار به دیدو که یمتر چند

 که یجهنم به و رفت نییپا بود شده هیتعب جا آن در که

 . شد وارد بود شده ور شعله بهیغر دو دستان به

 

 یم آب لیوسا و وارید و در بر مدام نفر چهار سه که آن با

 بروند کنار تا خواست ها آن از پس کرد ینم افاقه ختندیر

 کی کی سرعت به مَکَنده و کرد روشن را دستگاه او و

 . فرستاد یم خود درون و دیبلع یم را ها شعله

 

 بود کرده سیخ را بدنش و دیبار یم شیرو و سر از عرق

 توانستند دستگاه کمک با گرید یروین چند کمک با اما

 . ندهند یشرویپ اجازه و کنند مهار را آتش



  

. pg 527 

 

 لهیوس که کرد ینم گمان و بود سوخته تماما بزرگ انبار

 . باشد مانده سالم آن در یا

 

 چپ سمت انبار به تا خواست یکمک یها روین از

 .  شوند مطمئن آن ماندن سالم از و بروند ساختمان

 

 یساز پاک از تا چرخاند یم چشم اطراف به که طور همان

 و کرد حس شیپا پشت در یسوزش شود راحت الشیخ

 . دیکش یبلند غیج

 

 دنید با و برگرداند را سرش و دیچرخ عقب به سرعت به

 لیدل به یپ سوخت یم و بود افتاده نیزم بر که یچوب

 . برد اش یسوختگ

 



  

. pg 528 

 از را شال اش یدود دستان با و نشست زانوانش یرو

 . دیچیپ بود سوخته که شیپا پشت و کند سرش

 

 از اندک یسرعت با و کرد خاموش را آتش یزدگ لنگ با

 دیب کهنسال درخت کنار لنگان لنگ و رفت باال ها پله

 . کرد دراز را شیپاها و نشست

 

 زد یم ناله و کرد یم درد بدنش تمام و بود زله و درمانده

. 

 

 مارشیت یبرا یحل راه که سوز جان و دردمند ییها ناله

 و کرد یم درد اتفاقات هجوم از هم مغزش که چرا نداشت

 . بود داده دست از را خود پردازش قدرت

 

 . بست را چشمانش و داده هیتک درخت به را سرش



  

. pg 529 

 

 پرسه اطراف آن یکس و بود شده خلوت ساختمان یحوال

 به بود فرستاده طال خاله دنبال به هم را میسل.  زد ینم

 . شود دار خبر و دایپ تر عیسر چه هر که دیام نیا

 

 نیا استخوانش مغز تا که بود سوزان یقدر به آفتاب

 .  کردیم حس را سوزش

 

 نیآخر تا برود عمارت یرونیب دانیم به گرفت میتصم

 .  بپرسد ها یمحل از را ها گزارش

 

 به آرام آرام و شد بلند اش سوخته یپا با و کنان هن هن

 . کرد حرکت یرونیب یفضا سمت

 



  

. pg 530 

 ییآشنا ونیش و غیج یصدا شد یم تر کینزد که چه هر

 به یجان بود که یدشوار هر با پس دیرس یم گوشش به

 . ندیایب اش یاری به تا داد شیپاها

 

 اندوه با و اند شده جمع یشخص دور که دید را مردم

 . اند انداخته نییپا را سرشان

 

 : گفت یم که دیرس یم گوش به زن ونیش و ناله

 بابا خان یبرا یخوب دار امانت.  شدم بدبخت خدا ییآ_

 یطور چه بدم و جوابش یطور چه ایدن اون ییوا نبودم

 که یکرد یم کار یچ تو زن گهینم.  رمیبگ باال و سرم

 یک به و دردم ایخدا. اومده سرش بال نیا یاجداد راثیم

 یب من سوزم یم دارم ایخدا.  بکشم ادیفر یک سر ؟ بگم

 رسمشه نیا خدا آخه. کردم انتیخ امانت در اقتیل

 یه سالللل ییییس دمیند و بچم ساله یس. بشم تصدقت



  

. pg 531 

 چه مگه رزنیپ من در به چشمم هی و ست هیگر چشمم هی

 . دارم تاب قدر

 

 بغض، و دیچک چشمش گوشه از یاشک.  بود شیطال خاله

 . فشرد یم قایعم و زده چنبره شیگلو بر مارگونه

 سمت به کننده خفه یبغض با دردمند و ناتوان یبدن با

 ده نیتسک شیدردها بر یقدر بتواند تا رفت طال خاله

 ....باشد

 :یپروانگ نییآ
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 طال، خاله یها بازدم و دم پس از انیقل قل قل یصدا

 .  ختیر یم فرو و داد یم ترک را خانه آور مرگ سکوت



  

. pg 532 

 

 به یدود یها بغض و دردها ، دم باز و دم هر پس در

 . شدند یم فرستاده رونیب

 

 اما بودند بخش آرامش و بخش نیتسک خاله یبرا ییگو 

 یم یجا بر رزنیپ آن دل بر که یداغ از خبر یکس

 .  نداشت گذاشت،

 

 و وارسته دل حال که دیچک چشمش گوشه از یاشک

 . کرد تر خراب بودند دوخته چشم او به که را ییپروا

 

  درد بر یمسکن چیه.  انداخت انیقل به ینگاه

 که ییها خاطره و فیتعر یکم با دیشا پس نبود شیها

 بر یخنجر کدامشان هر یآور ادی که بودند جانسوز شیبرا



  

. pg 533 

 توانست یم کرد، یم تکه تکه را آن و کرد یم فرو قلبش

 . زدیبر رونیب و بردارد قلبش یرو از یاندک را شان لیثق بار

 

 انیقل ریز که ینیس در و کرد جدا دهانش از را لنگیش

 یها خاطره ادآوری و دیکش ینفس.  انداخت بود گذاشته

 . شد سوزناکش

 

 شده درست یچ همه  که مِکردم فکر یوقت قبل ها سال_

 اما نِمِده قلقلکش و نِمُکُنهِ تشیاذ فکرا اون نیحس دِگه و

 و نهیمِچ دِگه یها نقشه دارهِ فکرش یتو که نِمدانستم

  نسُخته مرده مادر من یبرا یا ذره دلش

 

 قلبش یرو بر را دستش دیرس که حرفش یجا نیا به

 با خواست یم کار نیا با انگار.  فشرد یکم و گذاشت

 . شود دلش زخم مرهم و کند یدرد هم قلبش



  

. pg 534 

 

 صاف صاف اولش آسمون.  شب اون بود یبیعج شب _

 همه دفعه هی که شد یچ نِمِدانم اما یغبار چیه بدون بود

 حالم شب همون  دینِمِد و چشم چشم و گرفت غبار رو جا

 .  شد بد

 

.  مِکرد هیگر و مِزد نق و دیچیپ یم برم و دور مدام شهرارا

 فرستاد بیطب دنبال دید که و تمیوضع بابا خان که نیا تا

 .  کنه یدرمون و دوا هی ادیب تا

 

 نیا شب اون هم ما.  یا حامله که داد خبر و اومد بیطب

 کار یچ مینِمِدانِست یشاد از و میگرفت کین فال به و خبر

 .  میبُکُن

 



  

. pg 535 

 خوابم که بود رید یقدر نیا یعنی آمد رید نیحس شب

 بود آمده دِگه که شدم بلند هم یوقت.  دمشیند گرفت

 .  بود دهیخواب و خونه

 

 نیا یه نِمِگِرفتم آروم اصال که آمد سراغم یا دلشوره هی

 که امدینِم سراغم المصب خواب نیا و مِشُدم بر اون و بر

 .  رفتم خواب که شدم دنده اون و دنده نیا قدر نیا دِگه

 

 دهیخواب پشتش یحکمت هی دنهینخواب نیهم یخواب چه اما

 .  دادم دستش از یول بود

 

 نه بود کنارم شهرارا نه شدم بلند خواب از یوقت صبح

 هی رو جا همه و شدم بلند آروم یلیخ اولش.  نیحس

 . دادم یسرسامون

 



  

. pg 536 

 شور به شتریب من قلب نیا گذشت یم شتریب یچ هر اما 

 یول کنم قبول و نیحس نبودن مِتانستم.  وفتادی یم

 . باشه یماه شیپ دیشا زدم حدس یول نه رو شهرارا

 

 کمک منم به کارا یتو و بود شهرارا ی هیدا واقع در ایمح

 .  مِکرد

 

 پا منه چرا نِمِداونم نایا و مِدادم یدواریامخودم به یه

 یلعنت اتاق اون از و بودم نشِستهِ جا اون یه شکسته

 .  نِمِرفتم رونیب

 

 روبرو یتیواقع دمیترسیم که بود نیا لشیدل دیشا نِمِدانم

 . کنه بدتر هست که ینیا از و حالم که بشم
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 دفعه هی.  ست پاره کهیت خودم قلب که ارمین در و سرتون

 تا کنم اش آماده رو شهرارا که گفت و داخل اومد ایمح

 . بده و اش صبحونه ببرش

 

 کردم فکر و ستین من شیپ شهرارا که گفتم من یول 

 . دتشیند حاال تا شبید از که گفت یول توئه شیپ

 

 بلند خودمم بگردن شهرارا دنبال که کردم خبر رو همه

 رو جا همه و رفتم رونشمیب یحت گشتم و عمارت کل شدم

 . گذاشتم پام ریز

 



  

. pg 538 

 شد همراهم خودش و ننشست کاریب هم خانم سلطنت

 .  بود افتاده شور دلش اونم بود اش نوه چون

 

 سلطنت.  نبود نیحس به ادمونی که میبود جیگ قدر نیا

 .  بابا خان سراغ میبر که داد شنهادیپ خانم

 

 یمهمونا همه اون با که نداشتم جرئت من چندم هر

 خودش خانم سلطنت یول برم سراغشون یدولت و فرنگ

 . داد بهش و خبر و رفت

 

 که نیا تا بگردن شهرارا دنبال که کرد جیبس رو همه اونم

 نیا لونیو و لونیا من و نشد ام بچه از یخبر چیه شب تا

 . گشتم یم بر اون و بر

 



  

. pg 539 

 اون نامرد اون دیفهم و کرد یریگیپ بابا خان مباشر گهید

 برده خودش با و برداشته شبونه و ام بچه سوخته جگر

 .  فرنگ

 .  بود گرفته چشماش یجلو خون ، شد یعصب بابا خان

 

 من کار نشدن که نشدن دایپ زد یدر هر به کرد کار هر

 . افتاد و شد پاره دلم بند که بود ناله و هیگر شبونه

 

 داد من به گنجاش تموم با و عمارت نیا بابا خان گهید

 هی فقط خدا بنده و دونست یم مقصر و خودش چون

 هی نذارم عنوان چیه به بود نیا اونم که داشت یشرط

 .  بشه کم عمارت از گیر

 

 من خدا.  رنجوندم و یامرزیب خدا اون غفلتم نیا با من اما

 . ببخشه و



  

. pg 540 

 

 ختندیر یم نییپا یگرید از پس یکی خاله طال یها اشک

 . 

 

 کرد تا را شیها نیآست.  نشست کنارش در و شد بلند پروا

 .  داد ماساژ را شیها شانه و

 

 شانیرو و کرد نوازش را خاله طال ییحنا یموها و شد خم

 . دیبوس را

 

 هم تو اما یدیکش یسخت قدر چه دونم یم جون خاله_

 گمشده که کن توکل بهش پس نه؟ یدار و خودت یخدا

 . شاالیا بذاره بغلت یتو یدست دو و ات

 



  

. pg 541 

 دیشن یم را قصه که وقت هر.  بود حال شانیپر وارسته

 درد نیهم و کرد یم تحمل را جانکاه یدرد قلبش

 . سوزاند یم را جگرش

 

 

 : گفت طال خاله به رو یتان به وارسته

 

 مگه ؟ ینکرد دایپ شهرارا از یسرنخ ، یخبر دایجد خاله_

 درد به یکرد یم فکر که داده سرنخ یسر هی قاسم ینگفت

 ؟ بخوره

 

 ادشی یزیچ که انگار سپس و کرد فکر یقدر طال خاله

 :  گفت باشد آمده

 



  

. pg 542 

 شعر کتاب هی شهرارا که نیا مثل اومد ادمی حاال چرا چرا_

 باز و کنه یم چاپش رانیا ادی یم مدت هی و بوده نوشته

 .رهیم

 

 هی کاش یول نباشه یمهم زیچ دیشا که کردم فکر من  

 . نیبنداز بهش ینگاه

 

 به که یشوق با و خورد جرقه ذهنش در یفکر وارسته

 : گفت بود افتاده دلش

 

 با میتون یم شهیم خوب یلیخ که نیاریب و کتاب اگه خاله

 داشته شهرارا از که یخبر هر و میبزن زنگ ناشر شماره

 .میریبگ و باشن

 



  

. pg 435 

 حالتون نیا با شما ارهیب بره پروا تا کجاست دیبگ لطفا  

 . دیبر شهینم

 

 با و کرد یا ناله دیچیپ شیپاها در که یدرد با طال خاله

 : گفت و شد بلند بود یسخت هر

 

 اون نیشد تیاذ یلیخ تا دو شما امروز رمیم خودم نه نه_

 امروز یحساب که پروا از اونم سوخت هم پاهات که تو از

 .  بود تنها دست

 

 باشه یول سال همه نیا بعد ندارم یدیام چیه واال که من

 . شد رمونیگ دست یزیچ دیشا ارمیب رمیم کفره یدیام نا

 

 پروا چشمان در وارسته و رفت اتاق به و شد بلند طال خاله

 نیا هم آن کردند یم فکر زیچ کی به دو هر و شد رهیخ



  

. pg 544 

 طال خاله بار نیا که خواستند یم خدا از دل ته از که بود

 .ابدیب اش شده گم از یخبر و نکند دیام نا را
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 سخت که بود آن گواه آمد یم انبار از که ییصدا و سر

 را او توانست یم که یکتاب. است شعر کتاب افتنی مشغول

.  دارد نگاه فراق در همچنان ای کینزد اش شده گم به

 است شده گرفتار یعلف و آب یب و برهوت ریکو در ییگو

 یسراب شود یم داده شینما چشمانش شیپ در چه هر که

 . ستین شیب

 



  

. pg 545 

 دستش که طال خاله که است بوده نیا اش دغدغه شهیهم

 است افتاده ریتاخ به هجران نیا است نبوده بند ییجا به

 آبا نیسرزم به که است نبوده یفرصت دنبال به شهرارا چرا

 ردیبگ اش دهیکش رنج مادر از یخبر و دیایب اش یاجداد و

. 

 

 انیم در هم خاله طال با را اش یفکر دغدغه نیا یحت

 . نداشت آن یبرا یپاسخ هم خاله یحت اما گذاشت

 

. بود بسته را شیپا و دست قیعم یرعب و وحشت یحت

 را او و نداشته ییآشنا او با دخترکش نکند که نیا از رعب

 .  نشناسد

 



  

. pg 546 

 با کی به کی بود دهیچ وار پازل ذهنش در که یمعادالت

 یم سردرگمش و ختندیر یم هم به داشتند صبح اتفاق

 . کردند

 

 طرفش به را سرش و کرد حس کنارش در را پروا حضور

 . برگرداند

 وارسته کرده دراز یپاها یرو را سرش و شد خم زین پروا

 . گذاشت

 

 جیگ و من و بهیعج یلیخ که یزیچ هی وارسته گمیم_

 یبرا شیپ سال چند شهرارا نگفته قاسم مگه که نهیا کرده

 مونده هم هفته چند یحت و اومده رانیا به کتابش چاپ

  ؟ بده خودش از ینشون هی حداقل دینبا چرا پس

 ست؟ین بیعج نظرت به

 



  

. pg 547 

 . بود کینزد هم به افکارشان قدر چه

 و شد پرت یسردرگم یایدن به شتریب زد، پروا که یحرف با

 . شد رهیخ پروا به یحرف چیه بدون یا لحظه چند

 

 :گفت پروا یها حرف دییتا با سپس

 به داشتم شیپ قهیدق چند نیهم تا خودمم راستش_

 نایا مامان با که قبل دور یحت.  کردم یم فکر نیهم

 اون تازه که کردم و سوال نیهم قایدق خاله از میاومد

 که نیا حسب بر فقط.  اومده رانیا دونستم ینم هم موقع

 که ستین ششیپ که نیحس گهید و مستقله هاست سال

 . رهیبگ خبر هی نتونه و بترسه هم محال فرض به

 

 بود؟ یچ طال خاله جواب خب_

 



  

. pg 548 

 و دیرقص یم وار شانه پروا یموها نیب شیها دست

 . گشت یم خانه ی گوشه گوشه به نگاهش

 

 یترس با بعدش اما نداشت براش یجواب که اولش راستش_

 نیحس اصال دیشا که گفت یم بود افتاده دلش به که

 موقع اون چون باشه نزده یحرف باهاش من به راجع

 یم ماه چند عرض در و بوده کیکوچ یلیخ شهرارا

 بدون یزندگ به و خودش و کنه فراموش و مادرش تونسته

 . بده عادت مادرش

 

 و گذاشت خود قلب یرو بر و گرفت را وارسته دستان پروا

 حس را قلبش وار وانهید گوپ گوپ شیها دست داد اجازه

 . کند

 



  

. pg 549 

 و فکرش ما که  هیاون از تر دهیچیپ یلیخ خاله هیقض نیا_

 . میکن یم

 مامان دست کمک ادی ینم برنجش ریش اون چرا یراست

 بعد نقشه سر اون رفته شده بلند واال خوبه ؟ باشه بزرگش

 . زنه ینم خاله به هم سر هی

 

 اش خنده برد کار به رضایعل یبرا که یبرنج ریش لفظ از

 . گرفت

 یکس کار به یکار و بود نیمت و آرام یپسر رضایعل

 به سر مدام و داشت پروا به نسبت یخاص ارادت اما نداشت

 دادن لقب لیدل. آورد یم در را لجش و گذاشت یم سرش

 یتو یادیز نظرش از که بود رضایعل دیسف پوست هم پروا

 . زد یم ذوق

 



  

. pg 550 

 هی به آزارش که اون ؟ رو خدا بنده اون یدار کاریچ_

 . رسهینم هم مورچه

 

 : گفت بود دهیخواب شیصدا در که یحرص با پروا

 ینم و یگندگ نیا به من پس رسهینم یکس به آزارش_

 فاصله بودنش آروم یخو از نتمیب یم وقت هر که ینیب

 .رهیگ یم

 

 : داد ادامه و نشنود طال خاله که کرد تر آرام را شیصدا

 . شهیم یوحش_

 

 رونیب پروا سر ریز از را شیپاها و رفت او به یا غره چشم

 : گفت و دیکش



  

. pg 551 

 خاله شیپ میبر پاشو بعدم.  رهینم یدور راه باش مودب_

 نیا ییپررو کمال با هم ما.  انبار یتو رفته وقته یلیخ طال

 ...میبد بهش میرینم کمک هی و مینشست جا
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 شکفتن موجب و فرستاد وارسته یبرا طنتیش با یبوس

 . شد لبانش یرو بر خنده

 

 به گریکدی با تا گرفت دست در را پروا دستان وارسته

 .  بروند طال خاله کمک

 



  

. pg 552 

 که دندیرس یانبار به گذشتند که خانه کیبار راهرو از

 خواندن حال در و بود کرده دراز را شیپاها طال خاله

 دخترش شعر کتاب زد یم حدس البته که بود کتاب

 . باشد

 

 ذره ایگو که بود شده غرق واژگان یایدن نیب در قدر آن

 .نداشت دردش از پر یایدن نیا به تعلق یا

 

 تا کرد اشاره پروا به آرام شوند مزاحمش که آن بدون

 تنها بود رشیاس که یحال و هوا با را او و بروند رونیب

 . بگذارند

 

 یرو از را نکیع طال خاله تصورشان خالف بر اما

 دیشا و بود شده بشاش که یصورت با و برداشت چشمانش



  

. pg 553 

 واژگان نیا یال البه در را اش شده گم که بود نیا لشیدل

 : گفت لبخند با و کرد نگاه وارسته و پروا به ، بود افتهی

 

 . میایب و عمارت میبر سر هی دیبا دیبش آماده دیبر دخترا_

 

 طال خاله به کرد اصابت وجودشان بر که یرتیح با دو هر

 (( چرا؟))زدند لب هم با هماهنگ و کردند نگاه

 

 هر به رو مهر پر ینگاه با و شد بلند شیجا از طال خاله

 : گفت ها آن یدو

 

 قدر چه و نیکرد کمک من به یلیخ جا نیا تا دخترا_

 خاطر به که وارسته شرمنده خصوص به شمام شرمنده من

 بمونه آثارش ممکنه یآت یها سال تا و سوخت پاهاش من



  

. pg 554 

 من و میبر عمارت به تا دیکن یهمراه و من االنم دیایب اما

 . کنم دایپ رو شده گم خاک ریز که یا قهیعت هی دیبا

 

 و ستادیا طال خاله یروبرو و رفت جلو یکنجکاو با وارسته

 : گفت

 

 نوشته یزیچ کتاب اون یتو ؟ افتاده یاتفاق جون خاله_

 االن که یعمارت اون به رفتن یبرا قدر نیا شما که شده

 ؟ دیهست مصمم ستین امن هم یلیخ

 

 با و گرفت دستانش کمانه در را وارسته رخ قرص طال خاله

 .کرد نوازش یاندک زبرش و فرتوت انگشتان سر

 

 : گفت و گذاشت اش شانه دو یرو را دستانش سپس و

 



  

. pg 555 

 درباره اون از یقسمت هی مادر یشهرارا شعر کتاب یتو_

 و کردم داشیپ یاتفاق طور به من که شده نوشته رانیا

 کاغذ شعر سوم بخش که کردم خوندنش به شروع

 قهیعت از یا نشونه هی که بود شده دهیچسب یکیکوچ

 بود، شده میقا عمارت از ییجا هی قبل ها سال که یریش

 هم ادیز که یخط با کاغذ اون یتو قایدق که داد یم

 و شهرارا از یا نشونه مرگش از قبل بابا خان نبود خوش

 سر تا سهینو یم قهیعت اون پشت و کرده دایپ نیحس

 مهلتش اجل بابا خان اما.  بده و ادرسش من به فرصت

 خاله دوم شوهر) منصور و من یزندگ یجا از و دهینم

 هی اگه که گهیم قاسم پدر به که بوده نداشته خبر( طال

 . بده حتما و خبر نیا کرد دایپ و من روز

 

 : گفت مخشوش یذهن با وارسته

 رو قهیعت قیدق یجا شما میبر عمارت ما االن خب_

  ن؟یبلد



  

. pg 556 

 

 : گفت سپس و رفت فرو فکر در یقدر طال خاله

 قاسم اگه چون دونه ینم کس چیه که و قیدق یجا نه_

 حدودش کنم فکر خودم یول گفت یم من به دونست یم

 . باشه شده خاک تونه یم کجا که بدونم و

 

 طال خاله دستان از را دلدادگان کتاب و آمد جلو پروا

 . کرد کاغذ و کتاب خواندن به شروع دقت با و گرفت

 قابل شخص تنها که میسل دیبا حساب نیا با پس _

 ازین بهش شدت به چون میببر میبردار و هست اعتماد

 .. میدار

 

 را موافقتش پس آمد درست و یمنطق نظرش از پروا حرف

 تر عیسر چه هر تا خواست ها آن از طال خاله و کرد اعالم



  

. pg 557 

 یاری او از و برود میسل دنبال به هم او و شوند آماده

 ... بخواهد
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 یروستا انهیم در رخشنده و تابان دیخورش چون عمارت

 بود یخال پر از گرید که یبزرگ حوض و گرفته قرار ارتیز

 .  بود داده را یدلچسب ینما آن به

 

 

 که بود ها سال حکومتش درخشش و قدرت که چند هر

 و کرد یم یپاسدار اصالتش از همچنان اما بود افول به رو

 . بود نشده کم ابهتش از یا ذره



  

. pg 558 

 

 عمارت ، بود نیشیپ یها سال ادگاری که ییها نگاره

 شیستا و وصف یشتریب یحکمران و قدرت با را دیخورش

 ارتشبد ی رانهیگ سخت یها ادیفر از نه گرید اما کرد یم

 دلک دل از نه و بود یخبر بابا خان به معروف ایآر

 شیپ را شانیها کار تمام یوسواس با که ییها خدمتکار

 . نشود دهید کارشان در نقص یا ذره تا بردند یم

 

 خشم مورد یکاست و نقص صورت در دانستند یم که چرا

 .  گرفت خواهند قرار ایآر ارتشبد نکوهش و

 

 یهوا به یروزگار که ییجا عمارت یبنا پشت در

 یحکمران گاهیجا و شده ساخته کوچک یا کلبه یدلدادگ

  کرد یم سلطنت اسمش کردن ادا حق به که بود یشخص

 



  

. pg 559 

 

 به که یسلطنت.  بود خودش روزگار یها زن ریش از و

 و بود اش ینظام همسر دل آرام و غمخوار سهولت

 . بود ارکان همه در مشاورش

 

 افتنی یبرا هم آن عظمت نیا با عمارت نیا در یکاوشگر

 بود فرسا طاقت و دشوار یکار ریش قهیعت یکوچک به ئیش

 یم برق طال خاله چشمان در که یخاطر نانیاطم با اما

 . است ممکن افتنشی که دیفهم شد یم زد

 

 تا بودند شده پخش عمارت از یا گوشه در نفر چهار هر

 سر بابا خان اهداف و افکار از و ابندیب را طال ریش بتوانند

 . اورندیب در

 



  

. pg 560 

 که نیزم ریز انبار یکینزد در و عمارت پشت به وارسته

 را آن گوشه گوشه و بود دهیکش زبانه آتش امروز نیهم

 و تفحص در یسع یبردار خاک با و رفت ودی سوزانده

 . داشت را قهیعت افتنی

 

 خانم سلطنت ییتنها ژهیو که یکوچک کلبه در زین پروا

 . بود کاوش و گشتن حال در بود،

 

 خاله یصدا اما نبود ادیز گریکدی با شان فاصله که چند هر

 به داد یم حیتوض را یزیچ داشت میسل به خطاب که طال

 سخن یسخت به رقصان باد که چرا شد یم دهیشن یسخت

 . رساند یم گوش به را شیها

 



  

. pg 561 

 از آخه ها باشه حواست یبردار خاک نیح ، خاله میسل_

 شئ با لیب ممکنه یجور نیا کنن ینم استفاده که لیب

 . نهیبب بیآس و کنه اصابت

 

 و تالش تمام با اما بود افول به رو اش یانرژ که میسل

 .  کرد یم جو و جست ما یپا به پا پشتکار

 

 و بود کرده شروع را کارش ما همه از تر زود که بسا چه

 چیه به اما بود داده دست از را شیروین و قدرت یکم

 . کرد ینم ابراز را آن عنوان

 

 و انداخت یا گوشه به را لیب که یحال در حال نیا با

 : گفت طال خاله به رو نشست یم نیزم یرو زین خودش

 



  

. pg 562 

 و یگرفت کم دست رو ما جان خاله نکنه درد دستت_

  ؟ یکن یم عیضا رو ما طلب فرصت تا دو نیا یجلو یدار

 

 را قدرتش مثال تا کرد خم و بلند شیبازوها یشوخ به

 . دهد نشان

 

 عرق سال چند. گفتن ییبازو گفتن یزور یسالمت نا_

 تا چند با امیب بعد بسازم و کلیه نیا تونستم تا ختمیر

 .  بشم خسته زدم لیب

 ال و هست پهلوون میسل هی فقط محله نیا یتو یسالمت نا

 . ریغ

 

 . دندیخند تملقش و اغراق از پر یها حرف به سه هر

 



  

. pg 563 

 به خنده که ییصدا با و آمد وارسته یکینزد به طال خاله

 : گفت بود مشهود آن در وضوح

 

 حاال یکرد شاد و روحم که پسرم کنه حفظت خدا_

 هم به که ییبازو و بر نیا با مادر ینزن چشم و خودت

 . یزد

 

 :  گفت و کرد ها آن سه هر به رو سپس

 

 هم دور یا قهیدق چند هی جا نیا نیایب بشم تصدقتون

 میبگرد دیبا رو کجا نمیبب بعد و میریبگ ینفس و مینیبش

 و نداره یا دهیفا گشتن جا نیا معلومه که یجور نیا واال

 میرس ینم جا چیه به میبگرد هم روز چند تا
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. pg 564 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 و کرد باز را قرمزش لیزنب خاله و نشستند هم گرد در گرد

 . کرد باز را درش و دیکش رونیب یا جعبه

 

 و زد برق چشمانشان کیز پشته ینیریش دنید از همگان 

 .  گفتند یبه به یخوشحال با

 

 ینیریش یکنجد سوهان همان ای کیز پشت ینیریش

 در یخاص تبحر کدام هر که است ارتیز مردم یمحل

 طال پنجه یطال خاله یپا به کس چیه اما دارند آن پختن

 .  رسد ینم

 



  

. pg 565 

 نان از یقدر به ها یمحل دیآ یم ارتیز به که یمسافر هر

 فیتعر کند یم درست طال خاله که یکیز پشت ینیریش و

 کالفه سفارش همه نیا از خاله ها وقت یگاه که کنند یم

 .  شود یم خسته و

 

 را ها استکان درون و آورد رونیب هم را یچا فالسک پروا

 . شود خورده ینیریش با تا ختیر یچا

 

 یم بر ینیریش که یحال در و برد جلو را دستش میسل

 : گفت داشت

 

 به و میبد ادامه یجور نیهم اگه ییطال خاله گمیم_

 میتقس که هیچ نظرت میبخور شب به ممکنه مینرس ییجا

 خود یتو تامونم دو ، بگرده رونیب تامون دو م؟یبش

 .بگرده ساختمون



  

. pg 566 

 

 ساعت سه دو تا. میبرس یا جهینت هی به دیشا یجور نیا 

 میتون ینم گهید ما و شهیم کیتار جا همه کامل گهید

 . میباش قهیعت اون دنبال

 

 با را شیچا از یمقدار و کرد دییتا را میسل یها حرف پروا

 : گفت و خورد ینیریش

 

 دایپ هم یزیچ اگه حداقل یجور نیا ها گهینم بدم_

 . مینگشت رو جا همه که سوزه ینم دلمون بعدا مینکرد

 

 رونیب نفر دو که شد قرار طال خاله و وارسته دییتا با

 ساختمان اندرون هم نفر دو و کنند یگر کاوش ساختمان

. 

 



  

. pg 567 

 میسل و پروا و رفتند ساختمان درون به وارسته و طال خاله

 . ساختمان رونیب

 

 گرد با و گشود را در و آورد باال را دشیکل دسته طال خاله

 کرد کیتحر را شان ینیب ، دیرس مشامشان به که یخاک و

 .  افتادند سرفه به دو هر و

 

 یم یسخت به که بود آلود خاک یقدر به ساختمان یفضا

 .  دید نظر چشم با را اطراف شد

 

 گرفته را ساختمان یبنا که یغبار و گرد نیا از طال خاله

 دانست یم که چرا بود متعجب و زده رتیح شدت به بود

 بود فرستاده جا نیا به یکار زیتم یبرا را یزر شیپ هفته

 یم غبار و گرد شدت نیا با و سرعت نیا به دینبا قاعدتا و

 . گرفت



  

. pg 568 

 

 تا گرفتند را خود ینیب و دهان یجلو شال و یروسر با

 . نکند سخت را تنفس و نکند نفوذ شان حلق به یآلودگ

 

 وارید کنج در که را یعکس و رفت سالن کنار به طال خاله

 را غبارش و گرد دست با و برداشت را بود نشسته خوش

 . گرفت

 

 و دیایب کینزد به تا کرد یا اشاره  وارسته به سپس و

 : گفت و داد نشان او به را عکس

 

 واسه یروز هی ینیبیم عکس نیا یتو که یمرد نیا_

 .  داشت یسلطنت و ایب و برو خودش

 



  

. pg 569 

 و ابهت اون از گهید دیشن و پسرش رفتن خبر یوقت اما

 .نبود یخبر سلطنت

 

 یپا به یکس که دیرش قامت راست یایآر ارتشبد گهید 

 یم گام استوار یقدر به و دیرس ینم ابهتش و قدرت

 شد یم بلند هاش گام پس از که یسمفون با که ذاشت

 اتفاق اون از بعد اما دیکش یم ریتصو به و شکوه و قدرت

 . شد تر شکسته و تر دهیخم روز به روز

 

 

 ینظام لباس با که یمرد به دقت با که طور همان وارسته

 خاله به رو و کرد یم نگاه بود مانده خود یجا بر استوار

 : گفت طال

 



  

. pg 570 

 کدوم به همسرتون قایدق نیدینفهم وقت چیه خاله_

 ؟ رفتن کشور

 

 باال ها پله از و گذاشت نیزم یرو بر را عکس طال خاله

 .  برسد نظرش مورد اتاق به تا رفت

 

 : داد پاسخ وارسته به حال همان در

 

 

 و خودم قدر نیا نبود الزم که دونستم یم اگه دخترم نه_

 . بگردم شون دنبال در به در و بکوبم وارید و در به

 

 



  

. pg 571 

 به طال خاله که بود اتاق ده بر بالغ ساختمان باال طبقه در

 آن بود کرده یگذار نشانه که یدیکل با و رفت چپ سمت

 . برود داخل به تا کرد اشاره  وارسته به و کرد باز را

 

 

 یبغل اتاق رمیم منم بگرد رو جا نیا تو خاله وارسته خب_

 . بگردم و

 

 باشه اتاق نیا یتو که خوره ینم آب چشمم که چندم هر

 . میکن ینم ضرر یبنداز ینگاه هی اگه یول

 

 

 اما گشت را یخال اتاق دور تا دور و گفت یچشم وارسته

 گام از یکی که نیا تا امدین مشکوک یزیچ نظرش در

 نا یقدر که نیا حس با و گذاشت یکاش یرو بر را شیها



  

. pg 572 

 به رو را آن دستش با و نشست زانوانش یرو است متعارف

 شدت با بار نیا که نیا تا امدین رونیب اما ، داد فشار رونیب

 که دیکش رونیب را آن شدت به و فشرد را آن یشتریب

 شدت به و آمد رونیب هم یکاش وارسته حرکت با همزمان

 . شد پرتاپ رونیب به

 

 را درونش آمد رونیب یکاش که نیا از خوشحال وارسته

 و آورد رونیب را آن کوچک یا جعبه دنید با و کرد نگاه

 . ردیبگ دست با را خاکش کرد یسع

 

 .  داشت دیکل به ازین که بود یمتیق اما کوچک یا جعبه 

 

 

 یکاش گاهیجا به یسردرگم با و نبود جا آن دشیکل اما

 .  دیند اطراف آن را یدیکل و کرد نگاه



  

. pg 573 

 

 

 ریز یخاص یبرجستگ و کرد لمس را جعبه دستش با

 که یمربع و پنج عدد دنید با و شد لمس دستانش

 . خاراند را سرش و شد تر جیگ بود شده حک کنارش

 

 نگاهش که نیا تا دینرس ذهنش به یزیچ کرد فکر چه هر

 ذهنش در یزیچ و دوخت رنگ یریش یها یکاش به را

 . خورد جرقه

 

 سمت به جعبه یرو که یفلش با و شد بلند سرعت به 

 را اتاق چپ سمت پنجم یکاش و شد بلند بود خورده چپ

 . دیکش رونیب قدرت با

 



  

. pg 574 

 یا پارچه کرد دقت  یوقت اما امدین نظرش در یزیچ ابتدا

 دستانش با را آن بود شده دوخته که دید را رنگ یمشک

 . دیکش رونیب را یدیکل دسته و کرد پاره

 

 امتحان جعبه یرو بر را ها دیکل از یکی گمان و حدس با

 یا خنده طال جنس از یریش شدن نما رو از پس و کرد

 خبر نیا و برود طال خاله شیپ تا شد بلند سرعت با و کرد

 .. بدهد او به را خوب
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. pg 575 

 بودن یته سبب به و کرد اصابت وارید به محکم اتاق در

 منعکس را یبم و شامخ یسمفون ،یلیوسا گونه هر از خانه

 . کرد

 سمت اتاق طرف به کند اعتنا یا ذره که آن بدون او اما

 . ردیبگ را قهیعت شدن دایپ یمژدگان تا رفت راست

 

.  افتین را طال خاله اما گشود را در و دیکش را رهیدستگ 

 بود کرده هماهنگ قبل از خاله که چرا شد متعجب یکم

 .  نبود او از یخبر حاضر حال در اما دیآ یم اتاق نیا به که

 

 یم یوقت که افتاد بزرگش مادر گفتار ادی به ناگهان

 کی ، کند فیتوص را شیها اتاق و عمارت شانیبرا خواست

 اتاق که بود گفته بزرگش مادر.  برد یم نام را ها آن کی

 ، داشت او به نسبت بابا خان که یا عالقه سبب به شهرارا



  

. pg 576 

 رو آن ینما که بود مادرش و پدر اتاق کنار یا هیحاش در

 .  بود ایدر به

 

 . کرد یبررس را اتاق تک تک شتاب با

 یم بلند یادیز خاک و گرد داشت یم بر که یقدم هر با

 شاد اندازه به کدام چیه اما کرد یم الوده را لباسش و شد

 اشک، و بود نشسته انتظار به ها سال که یمادر دل کردن

 .دیارز ینم بود، کرده فیضع و سوکم را دگانشید

 

 عقب به رو یا هیحاش در که دیرس یاتاق  به که نیا تا

 دنید با و کرد باز نهیطمان با را درش ، بود شده ساخته

 شیها اشک و بود دهیکش دراز نیزم یرو بر که طال خاله

 ؟ ی شده چه)) با و شد مشوش ، گرفت یم دستانش با را

 بر که یچادر یرو از طال خاله گفت که یمضطرب((  



  

. pg 577 

 که یلچک با را شیها اشک و شد بلند بود کرده پهن نیزم

 . زدود داشت سر بر

 

 یحت که بود شده دخترش یها یکودک دلتنگ یقدر به

 همان با و دیند را بود وارسته دستان در که یا قهیعت

 :گفت اش یآشفتگ

 ییروزا دلتنگ.  شدم ام بچه دلتنگ کم هی خاله یچیه_

 براش و کردم یم شونه و موهاش و بود یم شمیپ دیبا که

 با براش سرما برودت یتو. خوندم یم گالبتون سیگ

 که یحرارت و گرما یتو و بافتم یم لباس خودم یدستا

 رنگ با یتور دخترونه یلباسا نیا از نداخت یم گل لپاش

 نه دمید و شیکودک نه که من.  دوختم یم یصورت

 .  شویجوون و ینوجوون

 اون یحت که ندارم دیام ذره هی گهید دمیبر گهید واال

 دیرس یم ام درمونده ذهن به که جا هر بشه دایپ قهیعت



  

. pg 578 

 و بخت یتو دیشا دونم ینم. ینشون هی از غیدر یول گشتم

 . باشن نوشته ام بچه از یدور اقبالم

 

 سر از یا خنده طال خاله یها حرف دنیشن با وارسته

 .  کرد تر جیگ را رزنیپ اش خنده نیهم و کرد شوق

 یها دست ، دستانش با و نشست چادر یرو و رفت جلو

 ریغ یخوشحال با و گرفت را رزنیپ زحمت پر و دهیچروک

 :گفت یوصف قابل

 که یزیچ اون که بده یگون مژده زود یجون خاله_

 دلش خدا مگه.  برم قربونت کردم دایپ و میبود دنبالش

 قربونت نه بشکنه و برداره ترک دلت نیا از شتریب ادی یم

 گهید. میش یم کینزد تیزندگ وهیم به میدار کم کم برم

 . کردنه یشاد و دنیخند وقت که نخور غصه

 



  

. pg 579 

 دست از را دستانش وارسته، یها گفتار از ناباور طال خاله

 بسم و گذاشت قلبش یرو و دیکش رونیب وارسته یها

 :گفت سپس و کرد زمزمه یاله

 

  شکر یاله شکر یاله ؟ مادر یگیم راس_

 

 به یشادمان با و آورد رونیب پشتش از را قهیعت وارسته

 :گفت و داد طال خاله دست

 بگم شما به که دارم دروغم من مگه گمیم راست که بله_

 گشتم و ریش یجا هر من خاله یزیچ هی فقط. زمیعز خاله

 بهش نگاه هی هم خودتون بهتره نکردم دایپ یا نوشته

 ...دیآورد در سر ازش یزیچ شما دیشا دیبنداز
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. pg 580 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 خاله.  کرد میتقد خاله طال به یدستدو را قهیعت سپس و

 ای نوشته دست چیه ، کرد یبررس را آن یقدر که طال

 هجوم با ذهنش خانه کیتار.  نکرد دایپ آن یرو بر یرمز

 یم یسالخ را جسمش ، یمنف و کننده دیام نا افکار

 نیهم و  گرفتند یم او از را یشیاند مثبت اجازه و کردند

 .  شد یم دار غصه و کرد یم ماریب را ذهنش

 

 اگر دیشا که آمد در ریتحر به ذهنش در یآهنگ ناگهان اما

 .نباشد بد ، دهد تکان را شئ

 



  

. pg 581 

 یزیچ توق و تق یصدا و داد تکان را نیسنگ نسبتا شئ

 که شد متوجه. سپرد گوش آن به خوب یوقت کرد حس را

 . است ریش شکم ریز در صدا

 

 را دیکل دست ، بود برده صدا به یپ ییگو که هم وارسته

 را ها دیکل تک تک.  داد طال خاله به و آورد در بشیج از

 یگرید از که یدیکل عاقبت و کرد امتحان آن یرو بر

 بود شده هیتعب ریش شکم ریز که یقفل با بود تر کوچک

 را بود شده پنهان آن در که یکاغذ توانستند و شد چفت

 .  ابندیب

 

 را نامه سرعت به نداشت تحمل و تاب گرید که طال خاله

 نشانه تا داد گذر دگانشید پس از را ها نوشته و کرد باز

 . ابدیب را بود دنبالش به ها سال که یا

 



  

. pg 582 

 یقرار یب با نداشت طال خاله از یکم دست که هم وارسته

 : گفت

 یچ نیبگ منم به نیخون یم نیدار شما که حاال خاله_

 . نمونده ابدا یکی من یبرا تحمل و صبر گهید.  نوشته

 

 

 تیجد با سپس و نشاند لبانش بر یکمرنگ لبخند خاله

 : کرد زمزمه شیبرا را بود خوانده که را چه آن تمام

 بابت من از بابا خان اول که داره نامه حالت کاغذ نیا_

 معذرت افتاد میزندگ یتو که یناگوار یها اتفاق تمام

 طور نیا شده مجبور که نیا لیدل گفته بعد کرده یخواه

 گروه عضو نیحس که نهیا بده و دخترم خبر انهیمخف

 دنبالش یتیامن یها گروه تمام و شده خلق نیمجاهد

 ریاس اش بچه که خواسته ینم اون اما رنشیبگ تا هستن

 رشونیگ اگه که بشه گهید یتیامن یها گروه و ساواک



  

. pg 583 

 آخر نیا خواسته ینم اونم. نداره مرگ جز یعاقبت وفتهیب

 به یا ذره اصال دونه یم که بکنه ریاس و اش بچه یعمر

 ینم توجه داشته یشاهنشاه نظام در که یمقام و پست

 . کشه یم و انتظارش اعدام و کنن

 

 فرانسه به شهرارا و نیحس که داده حیتوض یجور نیا

 خلق نیمجاهد گروه طرف از نیحس که نیا از بعد رنیم

 بره یم عراق به و رهیگ یم رو شهرارا دست شهیم تیحما

 سن اون با یطوالن مدت به رو شهرارا که گهیم یحت. 

 یم مسلحانه حمله و ادی یم رانیا به و کنه یم ول کمش

 هی عراق و رانیا جنگ یتو انقالب از بعد که گهیم و کنه

 دفعه نیا گهید که دهیم انجام ها یکار خراب یسر

 . بودن دنبالش رانیا حکومت

 



  

. pg 584 

 به ال از را کاغذ دید را طال خاله درهم یها اخم که وارسته

 خواندن به شروع چشم با و دیکش رونیب انگشتانش یال

 . کرد

 

 به نیحس بود گفته بابا خان که چرا آشفت بر یقدر زین او

 تصور شهرارا که کرده ییبدگو شهرارا شیپ طال از یقدر

 بابا خان که نیا به توجه با و ندارد مادرش به نسبت یخوب

 یبرا یلیتما برگرداند را او تا رفته ششیپ بارها و بارها

 . است نداشته برگشتن

 

 و دیکش یا کالفه نفس حاتیتوض نیا خواندن با وارسته

 از پس شهرارا بود گفته بابا خان که گونه نیا.  افتاد فکر به

 را کار نیا و بود آمده رانیا به بود یمدت پدرش مرگ

 . کرد یم تر آسان

 



  

. pg 585 

 اش شانه یرو و دیکش آغوش به را طال خاله سر پس

 .گذاشت

 

 زود شاالیا جون خاله آ ینکن ناراحت و خودت موقع هی _

 که نیا با دیباش مطمئن بعدم.  میکن یم داشیپ زود

 کرده یمغز یشو و شست شما به نسبت رو شهرارا نیحس

 و گرم مهر با کرده نیبدب شما به نسبت رو دخترتون و

 رهیپذ یم رو شما و شهیم نرم باالخره رتونینظ یب محبت

 چرا موندم فقط کهیتار هوا کنم فکر که رونیب میبر دیپاش

 کنم فکر.  رنیبگ ما از یسراغ هی ومدنین داخل تا دو اون

 ... گردنیم قهیعت دنبال دارن هنوز

 

 و شکفت لبانش انیم از یدلچسب ی خنده طال خاله

 : گفت عطوفت و ینگران با سپس



  

. pg 586 

 غر یکل حتما ها چاره یب اون که میبر تر زود مادر آره_

 . شدن خسته و هم جون به زدن

 

 داشت طال خاله که یدیکل با و رفتند رونیب اتاق از سپس

 را ها ییروشنا تمام و کردند قفل را ها اتاق کی کی

 و پروا دنبال به و زدند رونیب ساختمان از و کردند خاموش

 . رفتند میسل

 

 ، هستند ساختمان پشت احتماال که نیا حدس با

 آن دنید با و رفتند آن پشت به و زدند دور را ساختمان

 به و گذاشته گریکدی یها شانه یرو را خود سر که دو

 . دندیخند دل ته از یحساب بودند، رفته فرو یقیعم خواب

 

 شاهکار به و دیگز را لبانش که داد طال خاله به را نگاهش

 . کرد یم نگاه خلق یها



  

. pg 587 

 

 گفت یبلند یصدا با ندیبنش الیخیب نتوانست که وارسته

: 

. مینوشت یم یادگاری میداشت یدرخت چه رو باش رو ما _

 کمال در باشن قهیعت دنبال که نیا یجا به نیآفر نیآفر

 . نمیبب دیپاش. دنیخواب گرفتن آرامش

 

 تا زد یلیس کدام هر به دستانش با و رفت سمتشان به

 که نیا نیح هم طال خاله.  ردیبگ چشمانشان از را خواب

 یم وارسته یها حرف به گذاشت یم لیزنب در را لیوسا

 . دیخند

 

 را شیها یلیس شدت ندارد دهیفا گونه نیا دید که وارسته

 صاف و دندیپر خواب از دو هر بار نیا و کرد شتریب

 ...نشستند



  

. pg 588 

 

#part104  

 

 

 یچ شده؟ یچ:  گفت بود شده وارد او به که یشوک با پروا

  ؟ شده

 

 دیبگو یزیچ وارسته است ممکن دانست یم که طال خاله

 : گفت آرامش  با بترسد که

 میبر دیش بلند باشه شده یچ یخوا یم مادر یچیه_

 عمارت یتو موقع نیا تا نداره تیخوب رهید گهید.  خونه

 . میباش کریپ و در یب

 

 و دادند تکان یسر بودند منگ و جیگ که میسل و پروا

 . بروند خانه به تا شدند بلند خواب از خمار



  

. pg 589 

 

.  رفتند نیماش سمت به یهمگ لیوسا برداشتن از پس

 قسمت طال خاله و داد جا عقب در را میسل و پروا ، وارسته

 روشن را نیماش که طور همان زین خودش.  نشست شاگرد

 پروا خاله به رو گرفت یم دست به را فرمان و کرد یم

 : گفت

 

 فردا تا یبزن زنگ هم رضایعل به باشه ادتی خاله یراست_

 بد باشه دستمون کمک و برسونه و خودش فردا پس

 دایپ یبرا و اقشیاشت بارها هم رضایعل باالخره چون ستین

 . داده نشون اش عمه کردن

 

 کرد دییتا را وارسته یها حرف و گفت یا باشه طال خاله

... 

 



  

. pg 590 

#part105  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 

 باال را دستانش.  کرد رصد را اطراف بازش مهین چشمان با

 جیگ.  ختیر راستش سمت ی شانه یرو را شیموها و برد

 را سرش و کرد باز را پنجره و شد بلند شیجا از منگ و

 قیعم نفس چند و بخورد مغزش به هوا یکم تا برد رونیب

 . دیایب جا حالش تا دیکش وستهیپ و

 

 نیا هم آن را او خواب امشب نیهم دیبا چرا دانست ینم

 به روز طول در دیبا که ندیگو ینم مگر.  دید یم گونه

 که او اما دیایب خوابت به شخص آن که یکن فکر نفر کی



  

. pg 591 

 که بود نزده سرش به یالیخ و فکر او ی درباره یا ذره

 .  باشد دهید را خوابش حاال

 

 . آورد ینم در سر یا ذره خود افکار یایدن از

 

 افکار تمام از ذهنش تا داد تکان راست و چپ به را سرش

 یم را وجودش ذره ذره انهیمور مثل که یتَه و سر یب

 . ابدی یی،رها کردند یم بیتخر و خوردند

 

 آسمان ی شده ینقاش یتابلو به و گرفت باال را سرش

 به رو و گرفته فاصله یکیتار از یقدر که دوخت چشم

 . رفت یم ییروشنا

 

 یریگردگ را ذهنش ی گوشه گوشه که بود نیا بر تالشش

 آن از شهرارا کردن دایپ جهت در یآسودگ با بتواند تا کند



  

. pg 592 

 در مانند کالف که یمعادالت یحدود تا حاال.  کند استفاده

 را او و شد یم باز آرام آرام داشت بود انداخته گره ذهنش

 که یپرسش اما رساند یم طال خاله ی شده گم یکینزد به

 که بود نیا بود کرده ریدرگ را ذهنش بود هنوز که هنوز

 آتش را عمارت یها انبار یا زهیانگ چه به شخص دو آن

 انداخته آتش زبانه درون را ها خلعت تک تک و بودند زده

 .  بودند برده خود با هم را ها قهیعت و

 

 انداختن راه به بدون شد یم که بود یدزد بر قرار اگر

 زدن آتش یول برد و برداشت را یمتیق یها قهیعت آتش

 . داد یم یجد انتقام یحت ای نهیک از خبر

 

 یحت و نبود او ی حرفه موضوع نیا در کردن کنکاش

 را ماجرا نیا که بود خواسته طال خاله از بارها امروز نیهم

 یمحل که بود گفته و نکرده قبول اما کند واگذار سیپل به

 ... کرد خواهند شانیدایپ و بلدند را کارشان ها



  

. pg 593 

 

#part106  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 گرد عقب و گرفت فاصله بود یکیتار به رو که یا پنجره از

 یموها در و رقصاند را دستانش.  نشست تشک یرو و کرد

 چشیپ هر که ییموها.  آورد در حرکت به پروا چشیپ پر

 .  کرد یم خود میتسل و ریاس را نگاه آن

 

 فاش ، بود شده پنهان دلش کنج در ها مدت که یراز از

 درد چه خواهرکش که بفهمد توانست تازه وارسته و کرد

 مجال گرانید به و کرده پنهان خود ی نهیس در را ییها

 . است نداده را دنیفهم



  

. pg 594 

 

 نتوانسته باز ها یمشغول دل آن وجود با هم امروز نیهم

 یزیر برنامه تمام که چرا شود غافل او از یا ذره که بود

 دختر یبرا فقط و فقط بود کرده سفر نیا یبرا که ییها

 .بود شیرو روبه ارزشمند

 

 میتصم اما نبود ندیخوشا اصال اول روز شانیبرا که آن با

 آن را شب و بروند النگدره یها جنگل به فردا که داشت

 و کردن پا به آتش و جنگل در یزن چادر پروا.  بمانند جا

 . داشت دوست را ماندن داریب صبح خود تا

 

 و دیکش دراز تشک یرو بر و آمد در نشسته حالت از

 . گذاشت اش یشانیپ یرو بر را دستانش

 



  

. pg 595 

 ییگو اما ببرد خوابش دیشا تا گذاشت هم بر را چشمانش

 را گرفتنش آغوش در قصد و بود گانهیب چشمانش با خواب

 . نداشت

 

 دهیسپ ، بود شده انزوا و عزلت ریاس که یقیدقا از پس

 نا سر او با خواب ییگو که زین او و آمد بر یبامداد

 خاله دنج اطیح در تا شد بلند شیجا از بود زده یسازگار

 . کند چانه و کرده ریخم را ها آرد او همراه و برود طال

 

 آمد یم ادشی. بود آموخته طال خاله از هم را کردن ریخم

 و داده نشان عالقه ، بود دهید را خاله پختن نان یوقت که

 به هم را پختن نان ی قهیطر که بود کرده خواست در او از

 . بدهد ادی او

 



  

. pg 596 

 کردن چانه و ریخم در دیبا ابتدا که بود گفته طال خاله اما

 . ردیبگ ادی را پختن نان سپس و کند دایپ را الزم مهارت

 

 بود باغچه کنار که یکوچک حوض در را صورتش و دست

 طرف به وقت آن. داد شیمایس به دوباره ییجال و شست

 . داد سالم یبخش یزندگ با و رفت طال خاله

 

  ریبخ یبس تابستونتون قشنگ صبح جون خاله سالم_

 

 شیرو گذاشت یم تنور در را ها نان که یحال در طال خاله

 بخش نتیز که یلبخند با و چرخاند وارسته سمت به را

 . داد پاسخ او به بود صورتش

 

. باشه ریبخ هم تو قشنگ صبح قشنگم دخترک سالم_

.  یشد خسته یحساب روزید مادر یدینخواب شتریب چرا



  

. pg 597 

 دلت یچ هر تا زنم ینم صدات ظهر تا گفتم خودم شیپ

 . یبخواب خواد یم

 

 شد حالوت از پر و رفت قنج دلش طال خاله یمهربان یبرا

. 

 

 مثل یول بخوابم کردم یسع یلیخ که پنهون چه شما از _

.  گهید نداره بیع یول داشت جنگ سر من با که نیا

 .  کنم کمک شما به اومدم

 

 را پختنش نان و گفت " یا نکنه درد دستت" طال خاله

 .  کرد شروع

 

 خاله چون ستین کردن ریخم به یازین دید که هم وارسته

 یمقدار فقط پس ، بود کرده ریخم را ها نان خودش طال



  

. pg 598 

 بعد و داد یم ورز شیها دست با و داشت یم بر را ریخم

 . کرد یم چانه

 

 تا.  دیکش درازا به مهر هور آمدن بر زمان  تا پختنشان نان

 هیهمسا تک تک به و شد داریب خواب از پروا هم زمان آن

 و گرم صبحانه بتوانند تا دیبخش گرم نان طال خاله یها

 . بخورند خوشمزه

 

 و کرد یم کمک صبحانه ی هیته در طال خاله به پروا

 روز اتفاقات و داشت بر را خاطراتش دفترچه هم وارسته

 . کرد  ادداشتی امضا و خیتار همراه به را اش مره

 

 یکم صبح از زمان نیا هم آن اش یگوش لرزش یصدا با

 پدرش ای مادر دیشا که دیرس ذهنش به.  شد متعجب



  

. pg 599 

 شماره انداخت ینگاه یگوش صفحه به یوقت اما باشد

 . بود ناشناس

 

 . گفت ییالو و برداشت را آن کوتاه یدرنگ با

 

  د؟یبفرمائ الو_

 

 . دیچیپ گوشش در زنانه ییصدا

 

 . داشتم کار طال خاله با خانم سالم_

 

 



  

. pg 600 

 ی شماره و داشت کار طال خاله با بود بیعج شیبرا یکم

 خاله منزل شماره با توانست یم خب.  بود گرفته را او

 . ردیبگ تماس

 : گفت و دیکش صالیاست سر از ینفس

 

 . دیبفرمائ و کارتون هستم آشناهاشون از من_

 

 : گفت و کرد مکث یقدر زن

 

 ... دارم خبر شهرارا دخترشون از من دیبگ خانم طال به_

 

#part107  

 

  ممنوع_یکپ#



  

. pg 601 

 

 

 تیکفا بدنش لرزاندن و دادن تکان یبرا جمله نیهم تنها

 . نبودند حرکت به قادر و شده قفل بدنش و زبان.  کرد یم

 

 یپ در و مشغول که انداخت طال خاله و پروا به ینگاه مین

 و واکنش به نسبت دید یا ذره و بودند گفت و گپ

 .  نداشتند وارسته عملکرد

 

 و گفت "یدیکن صبر لحظه کی" یگوش در آرام پس

 کنار و رفت اطیح به و شد خارج خانه از آرام سپس

 یجد و آرام بود کرده دایپ که یتسلط با و نشست حوض

 : گفت

 یزیچ یمدرک ایآ ؟ کنم باور و حرفتون تونم یم چطور_

 یم و راستش و دیدار خبر شهرارا از بده نشون که دیدار



  

. pg 602 

 دنبال هاست سال که یرزنیپ اون خوام ینم د؟چونیگ

 با بعد و دواریام خبر هی با هست اش شده گم از یا نشونه

 یچ دیکن یم درک که دونم یم.  کنم دیناام بشیتکذ

 . گمیم

 

 به دیتاک با و داد گوش وارسته یها حرف به دقت با زن

 :گفت شیها حرف بودن یمنطق

 دیخوا یم مدرک اگه اما دیگ یم درست شما خانم بله _

 خبر با موضوع از خانم طال که دیکن مطمئن و من دیبا

 لیدل به یروح نظر از و دهیبر آدم و عالم از شهرارا.  شهیم

 راه به رو ادیز افتاده شیزندگ گذشت سر در که یمشکالت

 یم میکن مواجه مادرش با و اون ما اگه نظرم به.  ستین

 . باشه دوشون هر یبرا یخوب کمک تونه

 



  

. pg 603 

 یم صحبت ازش که یمدارک دیکن لطف شما پس بله_

 نیا دنیفهم با منم تا دیبرسون دستم به یجور هی و دیکن

 به و اناتیجر تمام میهست برو رو یواقع یشهرارا با که

 .بگم طال خاله

 

 در که یمدارک از گهید ساعت کی تا من پس خانم باشه_

 بشه راحت شما الیخ هم تا فرستم یم براتون دارم دست

 وارسته خانم شما.  بشه برو رو مادرش با زودتر نکهیا هم و

  گم؟یم درست گهید دیهست یحافظ

 

 بلند شیجا از و کرد جا به جا دستش با را یگوش وارسته

 : گفت و شد

 یک شما بپرسم تونم یم جسارتا و هستم خودم بله_

  داده؟ و من شماره شما به یک که نیا و دیهست

 



  

. pg 604 

 یکس چه که نیا و هستم ردامادیم میمر من حتما بله _

 طبق. کوروش آقا تونییدا پسر داده رو شما شماره

 شادکام کوروش که دمیفهم دادم انجام که یقاتیتحق

 تونستم یسخت به.  شنیم تونییدا پسر معروف سوریتن

 یسرسخت به هم شونیا چون رمیبگ ازش و تون شماره

 . بودن شما

 

 و طول و رساند انیپا به کوتاه یخداحافظ با را مکالمه

 .  کرد یط شیها گام با را اطیح عرض

 از و باشد داشته کوروش با یتماس اول که داشت میتصم

 وهله در و شود خاطر آسان ردامادیم خانم سخنان صحت

 یا چاره بفرستد بود قرار که یمدارک یبرا بعد ی

 .شدیاندیب

 



  

. pg 605 

 شهیپ را صداقتش تمام او با ردامادیم خانم که بود دواریام

 را دلش نور خبر شیطال خاله به اگر وگرنه باشد گرفته

 ای دروغ حاال سر از که شد یم مشخص بعد و داد یم

 و شکسته شیپ از شیب مطمئنا است بوده یکار بیفر

 ینم مطمئن تا اول پس.  شد یم خاموش دشیام چراغ

 داشت ینم بر طال خاله به دادن خبر یبرا یگام چیه شد

. 

 

 خواست پروا از فقط و کرد نظر صرف صبحانه خوردن از

 با بعد ردیبگ آرام دلش ضعف تا ردیبگ شیبرا یا لقمه

 خانم کوروش یها گفته طبق و کرد صحبت کوروش

 پس هم او و بوده صداقت سر از شیها گفته تمام ردامادیم

  داده پس یدرست به را درسش صداقت آزمون در که نیا از

 کوروش اما بدهد او به را وارسته ی شماره شده حاضر

 و نشیب و نکند اکتفا او یها گفته به هم باز که کرد دیتاک

 . ببرد باال را دقتش



  

. pg 606 

 

 پسر شد متوجه که نیا و کوروش با شیها صحبت از پس

 ترک ایاسپان مقصد به را رانیا گرید هفته کی تا شییدا

 یلیخ ارتباط که چند هر.  گرفت دلش یکم ، کند یم

 شب آن یگو و گفت از پس اما نداشت کوروش با یمیصم

 دور و گرید کشور به او رفتن یبرا دلش یقدر شان

 ... شد بغض پر و گرفت شدنش
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 و تک از را خود که آن بدون و آرامش از سرشار یظاهر با

 راه به دلش در که یقرار یب و شور یحت ای ندازدیب تا



  

. pg 607 

 متوجه پروا یحت ای طال خاله تا دهد نشان را بود افتاده

 یها انتظار از پس و کرد سرگرم را خودش ، شوند حالش

 شیبرا شد یم ادعا که یمدارک باالخره دیکش که یفراوان

 . شد فرستاده

 

 . کرد نگاه ها عکس به دقت با 

 

 یرو بر که بود سال و سن کم یدختر گردن از اول عکس

 و بود شده یکوب خال مادرش و پدر و خودش اسم گردنش

 نیا به توجه با که بود دخترک صورت از تر نییپا عکس

 عکس نیا که دیفهم بود دهید را شهرارا عکس قبال که

 .  اوست یکودک به متعلق

 یم نشان یجوان و ینوجوان در را دختر همان دوم عکس

 همان آخر عکس و داشت را ها یکوب خال همان که داد

 سال چهل حوش و حول یعنی تر باال یسال و سن با خانم



  

. pg 608 

 یکوب خال و بود دهیخواب که داد یم نشان را یا خورده و

 یبردار عکس ، بود آمده در سبز رنگ به و کمرنگ که

 یم سر به یخبر یب عالم در و دهیخواب او یول بود شده

 . برد

 

 

 مطمئن تا گذراند نظر از را ها عکس بار چند و نیچند

 بر هم نیحس و شهرارا اسم کرد یم فکر که حاال.  شود

 وقت هر طال خاله و بود شده حک طال خاله گردن یرو

 در کرد یم گله و یخوان هیمرث دلش نور یدور یبرا که

 گردنش یرو بر شهرارا اسم شدن حک از شیها حرف نیب

 که آمد یم ادشی.  گفت یم بود شده حک که یخیتار و

 . بود داده نشان او به بار نیچند هم را آن

 یم سهیمقا هم با را شان خیتار و شد یم مطمئن دیبا

 . کرد



  

. pg 609 

 

 پختن در پروا و طال خاله به خواهد یم که نیا بهانه به

 یاستانبول همان ای ها یگرگان یمحل یغذا)) چکدرمه

 . رفت آشپزخانه به کند کمک(( پلو

 

 ریدرگ را ها آن تا دهد شیصدا به یا قوه کرد تالش

 . نکند ذهنش خم و جیپ پر یها جاده جدال

 

 گهید و نیشد اخت هم با یحساب که نمیب یم به به _

 است زنده وارسته نیگ ینم.  نیریگ ینم من از هم یخبر

 نه؟ ای

 کردن درست به مشغول یپروا به که یچشمک با بعد

 را سرش و گرفت آغوش در پشت از را طال خاله ، زد ساالد

 .  دیبوس را اش دهیچروک اما فیلط یها گونه و برد جلو

 



  

. pg 610 

 ؟ چطوره ما ییطال خاله _

 

 نهیع به یوقت ، شد رهیخ طال خاله گردن به دقت با بعد

 چنگ به را شیگلو ، بغض دست ، دید را خیتار تطابق

 خدا یعنی.  شد سست و لرزان شیپاها.  فشرد و گرفت

 یخوان روضه و ها هیمرث ، ها یدار زنده شب جواب داشت

 ؟ داد یم را طال خاله ی شبانه یها

 ؟ بود دیسپ آغاز و هجران هیس شب انیپا یعنی

 

 ی شانه بر بوسه و گذاشت طال خاله ی شانه بر را سرش

 . گذاشت دهید غم مادر غم و درد از بار نیسنگ

 

 خرد از یناش یها اشک نشیآست با که یحال در پروا

 گفت و داد اش ینیب به ینیچ کرد، یم پاک را ازیپ کردن

: 



  

. pg 611 

 

 هی.  کن لوس طال خاله یبرا و خودت کم خوبه خوبه_

 ذره هی که بشه خوش دلمون بلکه کن عرق خجالت از ذره

 . شهیحال  هم ایح و شرم دلت یها موشه گوشه اون

 

 خودش در را پروا با کل کل ی حوصله و حال که وارسته

 یرو از را اش چانه و زد یا رفته وا لبخند تنها ، دید ینم

 . کرد جا به جا یکم طال خاله ی شانه

 

 کنار در را سوالش باشد خودش اریاخت به که آن بدون

 : کرد زمزمه طال خاله گوش

 

 شده دایپ شهرارا بدن خبر بهت امروز نیهم اگه خاله_

 . بدونم خوام یم ؟ یکن یم دایپ یحس چه

 



  

. pg 612 

 با را وارسته دست بود، شده خسته شیپاها که طال خاله

 کف که یحال در و کرد باز کمرش دور از گرم یا بوسه

 : گفت بغض با نشست یم آشپزخانه

 

 الزم گهید کردم دایپ و م شاهراه کنم یم حس گهید_

 آبشار به و بکشم و راهم گرفته دلم تنهام که ییروزا ستین

 بسپارم آب دست به جا اون و هام اشک و برم عمارت کنار

 ریاس که کردم حس کردم گم رو شهرارا که یوقت از. 

 شده دایپ بگن بهم االن نیهم اگه اما شدم یگمراه غولهیب

 و دهیدو شاهراه دنبال به ها سال که دارم و یکس حس

 واقع در.  برسه بهش هیمرث و هیگر و صبر با تونسته عاقبت

 . هست شاهراه به دنیرس یبرا یاصل پل من یبرا شهرارا

 

 یها جنگل در امشب نیهم که گرفت را مشیتصم

 از را او و کند فیتعر طال خاله یبرا را ماجرا توسکستان



  

. pg 613 

 را شاهراه به دنیرس مژده و دهد نجات یاحوال شانیپر نیا

 ... بدهد او به
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 پوش سبز داالن نیا از رتیح و یشگفت چشمانشان در

 را چشمانشان ، فاخر یحس و لذت با و زد یم موج جنگل

 به یا تازه روح و دادند یم جال حق یبایز خلقت نیا از

 . دندیبخش یم خود جان و دل

 

 



  

. pg 614 

 به را سرش و گذاشته نیماش شهیش یرو را دستانش پروا 

 به رو نهیسبز فرش به دقت با و بود داده هیتک دستانش

 . کرد یم یانداز نظر شیرو

 

 دیوز یم اش شده کوتاه رگونیق شمیابر ریز به باد انیجر 

 . دیبخش یم ها آن به یا تازه یزندگ و نفس و

 

 به یلذت چه با که کرد یم نگاه پروا به جلو نهیآ از وارسته

 و حد یب ییبایز در غرق و کرد یم یانداز چشم اطرافش

 . بود جا نیا حصر

 

 پروا یبرا سفر نیا که بود اش یخوشحال و مسرت باعث

 به و دور تلخ اتفاقات از را ذهنش و بوده کن خوب حال

 . بود زده کوک جا نیا ییبایز نیا

 



  

. pg 615 

 را چشمانش و داده هیتک یصندل به را سرش زین طال خاله

 داشته را گهواره حکم شیبرا نیماش که ییگو و بود بسته

 . بود برده فرو یقیعم خواب به را او و

 

 عتیطب به معطوف را حواسش کرد یم یسع قدر چه هر

 .  بود آشوب دل و قرار یب ببخشد بایز و بخش فرح

 

 آن از یتوجه یب و گردن گذر که بود شده پا به یا ولوله

 .  بود ممکن یب

 

 دایپ خبر که دید ینم خودش در را طاقت و یصبور نیا

 با که شد آن بر مشیتصم پس بدهد او به را شهرارا شدن

 اگر تا آورد عمل به را الزم یها یهماهنگ ردامادیم خانم

 و یبازتر دید با و برساند شمال  به را خود امشب توانست

 .  بدهد طال خاله به را خبر نیا ینرم با



  

. pg 616 

 

 

 که یصورت در ، بود شده هماهنگ میسل با قبل از البته

 . اوردیب ها آن اقامت محل به را او آمد ردامادیم خانم

 

 

 طال خاله تا کرد یم یکوتاه ینیچ مقدمه دیبا قبلش البته

 آماده ، بود آمدنش منتظر عمر کی که ییها حرف یبرا را

 .  کرد یم

 

 

 کرد یم ینیسنگ شیها شانه یرو بر فشار بار یحد به 

 از یکم را او و رود یم لیتحل به توانش کرد یم حس که

 . دهد یم فاصله شیواقع خود

 



  

. pg 617 

 رودخانه به که کرد قصد جانش و جسم کردن آرام یبرا

 گرم یریگ یماه با را سرش یکم و برود جنگل کینزد ی

 هم و آورد دست به را الزم تمرکز هم که دیام نیا به کند

 اش رفته دست از آرامش جنگل و رودخانه با گرفتن خو

 . گردد باز

 

 نیب را خودش و برداشت شهیش یرو از را سرش پروا

 : گفت وارسته به رو و دیکش جلو یصندل

 

  ؟ گرفت تماس باهام صابر یدونست یم وارسته_

 

 : زد لب آرام و انداخت او به یشگفت از پر ینگاه نهیآ در

 

 و کالهش باد اگه صابر ؟ شهیم مگه ؟ یکن یم یشوخ_

 زنگ هی یحت که شد ینم حاضر کرد یم پرت تو طرف



  

. pg 618 

 یم و کرد یم کج و راهش رهیبگ کالهش از یسراغ بزنه

 که داده افتخار شده یچ حاال دیخر یم گهید یکی رفت

 ؟ بزنه زنگ

 

 از یخبر و بود شده آرام تعجب کمال در که پروا

 گوشه به را کمرنگ چند هر یلبخند ، نبود طنتشیش

 : گفت و چسباند لبش

 

 هی یتو نمونیماش وقت چیه اون و من یدون یم خب _

 هم با و میبود هم مخالف شهیهم رفت ینم جاده ریمس

 .میداشت جنگ سر

 

 . اون چشم به من نه ومدی یم من چشم به اون نه 

 یطیشرا نیبدتر یتو قایدق و بابام من یانیجر در که تو 

 اون یتو یکی که داشتم اجیاحت و دادم دست از داشتم که



  

. pg 619 

 جلو شهیهم خالف بر صابر که بده بهم قلب قوت دوران

 .  کرد قمیتشو خوندن درس یبرا قدر چه و اومد

 

 تا موند یم داریب پام به پا که ییها شب چه ادمهی یحت

 . بخونم درس من

 

 ینم دلم منم که برام بود گاه هیتک هی دوران اون واقع در 

 یول برداره و شیا صخره یها شونه گاه هیتک نیا خواست

 به شروع هیهمسا و در یجلو عمو زن کم کم که یوقت

 یحت و زد تهمت بهش راه به راه و کرد مامانم از ییبدگو

 هی که بود گذاشته ریتاث هم صابر یرو حرفا نیا که ادمهی

 شوکه یجور من و دیکش پس و هاش شونه یجور دفعه

 . کردم سقوط پرتگاه از که شدم

 

  



  

. pg 620 

 به و خودم و باشم خودم کردم یسع بعدش که چند هر

 هی گهید دله کار یول نکنم هیتک خودم جز گهید کس چیه

 یچ هر که کنه یم یکی قلب قفل و خودش یجور دفعه

 یکن سوا و راهت و یبشکن و قفل اون یکن یم تالش

 و قلبش به افتنی راه دیکل دیبا تنها و شهینم که شهینم

 .ممکنه ریغ من نظر از اونم که یکن دایپ
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 رودخانه به تا زد یخاک جاده دل به و چرخاند را فرمان

 . نکند آسوده و گرم را دوستش خاطر نتوانست اما برسند

 



  

. pg 621 

 اگه شد که شد اگه بکن و خودت تالش تو قشنگم نیبب _

 ینداد دست از رو یزیچ تو که نشد هم

 

 دلت و خودت ی شرمنده ها بعد یبکن و تالشت اگه یول 

 تالش حداقل کاش که یخور ینم حسرت مدام و یشینم

 کاش کاش و رمینگ بغل به زانو حاال که کردم یم و خودم

 سبز کاشتن رو یکاشک)) گنیم معروف قول به که نکنم

 ((نشد

 

 طرفه دو یبرا و خودم تالش دیبا یگیم درست اوهوم_

 .  بکنم یعشق ی جاده نیا کردن

 

 



  

. pg 622 

 از شکنم یم قدر چه نشد اگه بعد یدون یم وارسته یول

 نظرش یتو قدر چه کنم یم حس و نتونستم چرا که نیا

 . ومدمین چشمش به که بودم کم

 

 

 کرد پارک ها درخت از یکی ریز در را نیماش و کرد یمکث

 : گفت کرد یم باز را کمربندش که یحال در و

 

 . ینیب ینم و وانیل گهید ی مهین چرا_

 

 

 بلکه ینیبب کم و یریبگ کم دست و خودت دینبا تنها نه

 یقدر به دیشا که یبقبولون خودت به و نیا یتون یم

 نیا شیگنجا اون یچشما اصال که بوده باالتر تو ارزش

 . نداشته رو تو ارزش همه



  

. pg 623 

 

 

 ؟ زد زنگ یچ یبرا حرفا نیا از جدا حاال

 

 تو و من ازدواج یبرا ادیز داره بابا که گفت یم یچیه _

 . کنه یم یپافشار

 

 نیا موافق هم تو خود که بزن حرف باهاش شهیم اگه 

 . یستین ازدواج

 

 یم صحبت باهاش اومدم سفر از وقت هر باشه گفتم منم

 .  کنم

  بپرسم؟ سوال هی وارسته

 



  

. pg 624 

 . دَمَن و دشت به میبزن و میبش ادهیپ بعد که بپرس آره _

 

 یول برنجونه رو تو سوال نیا ممکنه دونم یم نیبب _

 ؟ باشه. یبگ بهم و جوابش کنجکاوم

 

 طال خاله به ینگاه مین و داد تکان را سرش وارسته

 که بود نشده باعث هم نیماش توقف یحت که انداخت

 .  شود داریب

 

 روز چند نیا ی هیحاش پر عیوقا قدر چه که بود مشخص

 . بود گرفته او از را توان و تاب

 

 مرصاد عاشق دونم یم البته یبش عاشق روز هی اگه نیبب_

 هیشب که یبش یآدم هی عاشق گهید بار هی اگه یول ایبود



  

. pg 625 

 مرصاد خالف بر کنه عالقه ابراز تونه ینم و ستین خودت

 .گذاشت شیپ پا و کرد عالقه ابراز بهت خودش که

 

 یواکنش چیه اون و یبش عاشق تر زود خودت دفعه نیا  

 کار یچ خب عاشقته بده نشون که باشه نداشته یخاص

 ؟ یکن یم

 

 : گفت خنده با وارسته

 

 .  شیخواستگار رمیم_

 

 با و زد سرش به آرام یا ضربه و برد جلو را دستش پروا

 : گفت و دیکش ینشان و خط شیها چشم

 



  

. pg 626 

 . بدونم و جوابت خوام یم بگو و راستش.  نکن مسخره_

 

 که کرد اشاره پروا به همزمان و کرد باز را نیماش در

 . بزنند یقدم و بروند رونیب

 

 و گرفت دست در را پروا دستان و آمد جلو پروا سپس

 .  ماند وارسته جواب منتظر

 

 . گفتم یجد کامال کنم ینم یشوخ_

 

 عالقه یکس به مرصاد از بعد گهید کنم ینم فکر که اول 

 و نوشت برام یا گهید جور هی سرنوشت اگه یول کنم دایپ

  دمید که گرفت قرار روم به رو یشخص

 



  

. pg 627 

 رمیم واقعا دارم عالقه دیبا که چه اون از شیب بهش

 .  کنم یم امتحان و خودم شانس و شیخواستگار

 

 نیهمچ وقت چیه نکنم فکر که من حالت به خوش_

 ام عالقه مورد شخص یخواستگار و بدم خرج به یجسارت

 . برم

 

 را طال خاله که خواست پروا از فقط و نگفت یزیچ وارسته

 سبد همراه به و انداز ریز زین خودش و کند داریب خواب از

 کرد پهن رودخانه یکینزد در و برداشت شان یخوراک یها

 .    دیچ و

 

 

 امشب یبرا تا برداشت را اش یریگ یماه قالب سپس

 . کنند کبابش بتوانند تا کند شکار یماه شان



  

. pg 862 

 

 

 خاله به را یمسافرت چادر و زن کباب مثل لیوسا گرید

 . کرد واگذار پروا و طال
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 نیآخر با را آلودش خشم ی کرده کف دهان رودخانه آب

 یم سنگ شدن یمتالش سبب و دیکوب یم سنگ به توان

 . شد

 



  

. pg 629 

 ها ساعت از پس آرامش با وارسته تر طرف آن یکم 

 تا ندازدیب دام به قالب در را یماه چند بود توانسته تالش

 .  شود شبشان خوراک

 

 میمر آمدن یبرا یا نهیزم بود کرده قصد که آن با

 تا نبود بساطش و بند در یزیچ چیه اما ندیبچ ردامادیم

  کند آماده شانیبرا را یا مقدمه

 

 تا کرده رها را آن آورد انیم به یصحبت که نیا بدون پس

 .  بچرخد خود یبرا خواهد یم طور هر

 

 قالب نخ تا کرد بستن به شروع دستانش با را قالب حلقه

 .  دیکش رونیب آب از را آن سپس و شود جمع

 

 



  

. pg 630 

 دست با بود انداخته درونش را ها یماه که یسبد

 . رفت چادرشان سمت به و برداشت

 

 . دیکن فیک گرفتم یچ نینیبب نیایب به به_

 

 . دیببر و حالش و بدن بر دیبزن 

 . میکن کبابشون تا بشور رو ها یماه شو بلند پروا 

 

 بلند بود گذاشته طال خاله زانوان یرو را سرش که پروا

 . گرفت دستانش از را سبد و کرد

 

 :گفت و کرد نگاه سبد به تعجب با طال خاله اما

 



  

. pg 631 

 دیص یماه همه نیا که مینفر چند ما مگه خاله وارسته_

 . شهیم لیم و فیح ادنیز ؟ یکرد

 

 لبخند با کند پنهان را یاصل لیدل خواست یم که وارسته

 : گفت ریناپذ وصف یشوق و

 

 ینم.  تخت التیخ خورم یم و همش خودم جون خاله_

 . بشن لیم و فیح ذارم

 

 منقل در را ها ذغال و کرد یانداز راه را کباب بساط و

 کباب یبرا آماده و ردیبگ گر خوب تا کرد روشن و ختیر

 .  شود

 

 ختهیر جنگل در یادیز خشک یها برگ که ییجا آن از

 بود فراوان یسوز آتش امکان و بود



  

. pg 632 

 

 آورده کردن روشن آتش یبرا که را ییها زمیه پس 

 یخطر تا گذاشتند بزرگ یآهن ورق کی یرو بودند

 . نکند دیتهد را جنگل

 

 تا گذاشت کباب یتور یرو کرده زیتم را ها یماه پروا

 . شوند کباب ها یماه

 

 با که برگرداندند طرفش به را سرشان طال خاله یصدا با

 : گفت یم یشگفت

 

 نگاه نگاه ؟ کنه یم کار یچ جا نیا هست میسل که نیا اِ_

 ؟ هیک شد ادهیپ باهاش که یخانم اون

 



  

. pg 633 

 یرو را چشمانش و کرد حبس نهیس در را نفسش وارسته

 ها نیا و دیکوب یم وارهید به شدت با قلبش و فشرد هم

 حال خوش حال نیع در و آور دلهره رخداد گر نشان

 بود یا کننده
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 و سوال از پر ذهن به یتوجه و شده رهیخ یا نقطه به

 شانه یدست که نیهم اما نداشت طال خاله و پروا تعجب

 . خورد یدیشد تکان کرد لمس را اش

 



  

. pg 634 

 و دیتهد هیسا.  دید خودش کنار در را پروا و برگشت

 که پروا اما کرد نگاه او به و ختیر چشمانش در را خشم

 : کرد زمزمه گوشش کنار بود او از تر طلبکار انگار

 نیا از تو که گهیم میسل.  آ نکن نگاه و من یجور نیا_

 خبر هی دینبا قبلش.  جا نیا ادیب که یکرد دعوت خانم

 و مینش آچمز یجور نیا حداقل که یبد ما به یا هیعار

 االن طال خاله نکن فکر هم بعدش میباش داشته یآمادگ هی

 داره که ینواز مهمون خاطر به همش گهینم یچیه

 . ارهی یم در روزگارت از دمار وگرنه کرده سکوت

 

 : گفت دهد نشان یخود و رود جلو داشت قصد که وارسته

 امشب پروا فقط کردم دعوتش یچ یبرا که یفهم یم_

 نیا کنه خدا فقط باشه خاله به حواسمون یلیخ دیبا

 در.نزنه یبیآس مارشیب قلب به بشنوه قراره که یخبر

 و خبر نیا یوقت خاله یبش من نگران خواد ینم ضمن

 . شهیم هم من ممنون کرد هضمش و دیشن



  

. pg 635 

 

 ؟یخبر چه... نمیبب کن صبر_

 

 به و کرد رها ییاعتنا یب با را نشیب خرده نگاه وارسته اما

 . رفت داماد ریم خانم سمت

 

 یمهربان لبخند دید را اش آشفته حال که داماد ریم خانم

 در را بود شده دراز جلو به ادب نشان به که یدستان و زد

 یینوا با و برد جلو را صورتش و فشرد مهرش پر دستان

 . کرد آسوده را خاطرش بخش، آرامش

 

 و کارم. رهیم شیپ خوب یچ همه زمیعز نباش نگران_

 . بلدم

 



  

. pg 636 

 تا کرد باز و بست را چشمانش بخش نانیاطم یلبخند با

 . بخوابد بود، انداخته ولوله به را وجودش که یآشوب یکم

 

 و گپ و رفتند چادر درون به معمول یها تعارف با

 . کردند شروع را گفتشان

 یرو را دستانش و نشست طال خاله کنار در زین خودش

 . گذاشت طال خاله یپاها

 

 را سرش ، کرد حس را نگاهش امواج تالطم که طال خاله

 یها صحبت به سپس و داد قرار خود ی شانه یرو بر

 . سپرد گوش خانم میمر

 

 با شون ییدا پسر یعنی شادکام یآقا قیطر از من_

 به سر هی که داشتم عالقه چون و شدم آشنا جون وارسته



  

. pg 637 

 که کردن دعوت و من کردن لطف هم شونیا بزنم شمال

 . بشم شما مزاحم حاال

 

 یاومد شد خوب اتفاقا.  یمراحم دخترم هیچ مزاحمت_

 گهید یکی میهست هم با جنگل یتو امشب دخترا و من

 چه من که چند هر ستین بد شد اضافه جمعمون به هم

 خودمون با و میسل حداقل کردم اصرار وارسته به قدر

 اومد خودش یپا با که هم حاال نکرد قبول که میاریب

 . رفت کرد ردش

 

 بود گذاشته طال خاله یپاها یرو که را سرش بار نیا پروا

 :گفت و آورد باال یاندک

 مراقبمون ادیب اون که میمترسک خودمون مگه جون خاله_

 اعتماد من به. کردم کار کاراته دوره هی یسالمت نا باشه

 ... بشه ما کینزد نداره جرات یک چیه دیکن



  

. pg 638 

 

 هفتاد یبرا کردم اعتماد یکی تو به من بار هی نیهم آره_

 هی تنها نه که داد یم کاراته پز قدر نیا. بسه پشتم هفت و

 آسفالت یرو هم خودش بلکه نکرد ادهیپ دزد اون یرو فن

 . شد یزخم و شد دهیکش

 

 :دیتوپ تشر با و شد یحرص وارسته حرف نیا از پروا

 بر پسش از تونستم یم وگرنه کرد رمیگ غافل دفعه هی_

 . امیب

 

 ... گیم راست که تو آره_

 

 میمر به ابرو و چشم با و آمد حرفش ی انهیم به طال خاله

 : گفت و کرد اشاره خانم



  

. pg 639 

 یم یچ خدا بنده نیا نمیبب دیریبگ آروم ذره هی دخترا_

 امون دخترا ماشاله ببخش خودت دخترم بفرما.  بگه خواد

 . آدم به دنینم
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 کرد شروع تیجد با و گفت یا هیحرف چه نیا خانم میمر

: 

 

 شمال یعنی جا نیا به من اومدن یاصل لیدل راستش_

 . خانم طال خواستم یم یکمک هی شما از که نهیا

 



  

. pg 640 

 ینم غیدر ادیب بر دستم از یچ هر دخترم یکمک چه_

 .  کنم

 

 یرو سپس و چرخاند اطراف به را نگاهش خانم میمر

 : گفت و کرد مکث یاندک وارسته چشمان

 

 خارج و نبوده رانیا یبچگ از که دارم دوست هی من _

 دهیکش شیزندگ یتو ییها رنج و ها یسخت.  شده بزرگ

 موفق اریبس آدم ظاهر در.  کرده ماریب و رنجور و اون که

 رونشیب یایدن به نسبت یا ذره که یآدم باطن در اما

 نگران و اش خانواده و من هم نیهم و نداره دیام و زهیانگ

 چیه که ادیب شیپ یبزرگ مشکل موقع هی نکنه که کرده

 با روز چند هی بشه اگه گفتم.  نباشه درمان قابل وقت

.  بشه خوب حالش بلکه شمال ادیب پسرش و دختر

 یول داره مشغله شدت به چون تونه ینم که شوهرش



  

. pg 641 

 شما نظر از اگه البته.  انیب تونن یم دخترش و پسرش

 . باشه نداشته یمانع

 

 ادی به باز و دیشن را میمر دوست سرگذشت که طال خاله

 بر که یاشک زیر قطرات و دل سوز با افتاد خودش دخترک

 : گفت ، ختیر یم اش گونه یرو

 بچه با فردا بگو بزن زنگ امشب نیهم اصال ارشیب حتما_

 نوه و بچه کنم یم فکر. چشمم سر قدمشون.  انیب هاش

 . بگذره بد بهشون میذار ینم ها بچه با.  هستن خودم یها

 

 ی شانه یرو بر را دیچک چشمانش از که یاشک وارسته

 نگران را او مبادا تا گذاشت جا طال خاله محکم اما فینح

 .  کند خود احوال

 



  

. pg 642 

 با و شد یم خاکستر و سوخت یم که یقلب با خانم میمر

 مبادا تا فشرد هم یرو بر را چشمانش ریگلوگ یبغض

 .  بزند باز سر کنش خراب خانه اشک البیس

 نداشت را نیشیپ استحکام و بود مرتعش که ییصدا با

 : گفت

 

 کرده فیتعر برام رو شما ینزدن مثال یمهربون وارسته_

 نیا از تر یفیتعر یلیخ نمیب یم دارم که حاال اما بود

 . کنم ینم فراموش رو شما محبت وقت چیه. نییحرفا

 

 ، زد یم زنگ ها آن گوش در ادشیفر که ینیسنگ سکوت

 .  داشت وا سکوت به زین را چادر نیساکن

 

 و شکسته را سکوت نیا پروا شکم قدر و قار یصدا اما

 . داشت وا خنده به را همه



  

. pg 643 

 

 آرامش با را دستانش ، بکشد خجالت که آن بدون زین پروا

 :کرد یم نوازش و دیکش یم شکمش یرو بر

 

 یکی که شد یم بلند برگشته بخت نیا ی ناله دیبا حتما_

 ، نکرده خی ها کباب اون تا پاشو وارسته.  باشه شام فکر به

 . رهید که مینیبچ رو سفره

 

 را ها یماه و شدند بلند دو هر گفت وارسته که یا باشه با

 و دندیچ سفره در بود، پخته طال خاله قبل از که یا کته با

 . کردند صرف را غذا پروا یشوخ و خنده با

 

            

                   ** 

 



  

. pg 644 

 

 بود کرده خوش جا خانه رود کنار که یسنگ تخته یرو بر

 چه اگر.  سپرد گوش آن بخش آرامش نغمه به و نشسته ،

 اما بود گرفته فرا را شب نینرم و اهیس یشمیابر شدت به

 . بود شده حرام چشمانش بر خواب امشب

 اش هیسا و کرد یم یحکمران عتیطب بر عظمت با یکیتار

 . کرد یم یفکن پرده ییروشنا دل بر

 یها برگ ریز در کنان سو سو که باد یصدا جنگل در

 موحش طرز به ها شاخه و گرفت یم انیجر درختان

 یصدا طرف آن از و کردند یم اصابت گریکدی به یآور

 قصد و آمده رونیب خود گاه نیکم از انگار که یواناتیح

 لرزه که چونان آمد یم داشتند را عتیطب بر  ییفرمانروا

 .   انداختند یم تن به

 



  

. pg 645 

 دستش با و برداشت نیزم از را یچوب و شد خم او آنگاه

 .نداشت قرار فکرش و داد یم خراش را سنگ تخته گوشه

 

 

 

 و بار پروا و او آمد یم طال خاله دنید به شهرارا که فردا

 بهتر که چرا.  رفتند یم و کردند یم جمع را لشانیبند

 نوه و فرزند با یدم تیواقع دنیفهم از پس طال خاله بود

 مهر تمام و برده بهره وجودشان عطر از و بماند تنها شیها

 شانیپا به تا دیکش یم را انتظارش ها سال که محبت و

 . ونددیبپ تیواقع به زدیبر

 

 و دلتنگ و گذاشت اش شده جمع زانوان یرو را سرش

 گر نوازش دست و مادر بخش مهر یبو حال شانیپر

 . بود پدرش



  

. pg 646 

 

 و بود دهید را طال خاله یهوا و حال روز چند نیا که حاال

 اما بود زده حرف مادرش و پدر با ها بار و بارها که آن با

 تا و برگردد ششانیپ تر عیسر چه هر تا داشت دوست

 را قدرشان شتریب حاال.  نخورد جم کنارشان از ها مدت

 یم یگزار سپاس شان داشتن بابت را خدا و دانست یم

 ... کرد
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 را رشیمس و نواخت یم که یضرب هر با که ساعت نشانگر

 به ها سال که یدختر _ مادر وصل فصل ، کرد یم یط

 . کرد یم تر کینزد را بودند نشسته هم انتظار



  

. pg 647 

 

 به یالیخ دید یم که را ها نشانگر توان کم جوش و جنب

 زمان ی نهیگنج درون به را دستانش که زد یم سرش

 هل مقرر وقت به هم با همزمان را نشانگر سه هر و ببرد

 و دهیکش تن به دو هر که ییها زخم و ها درد نیا تا دهد

 . برساند اتمام به را اند دهیپوش

 

 نداشتند را حوصله و صبر توان و تاب گرید شان کدام چیه

 . کردند یم ابراز را یحوصلگ یب نیا ینوع به و

 

 خبر یب جا همه از یپروا جان به مدام که خودش مثل 

 امروز تازه که هم پروا و ندیآ ینم چرا که زد یم غر

 یم را جوابش ینیسرسنگ با بود شده ماجرا تمام متوجه

 .  کرد یم یاطالع یب اظهار و داد

 



  

. pg 648 

 تا کرد یم چک را اش یگوش مدام که هم پروا طرف آن از

 عاقبت و ندیآ یم ها مهمان یوقت  که نشود غافل زمان از

  کنند یم گوشزد ها آن به را گریکدی شدن دایپ

 

 و غم و یشاد و جانیه سراسر تواند یم که یواکنش از

 را باشد برداشته در گونه سرد یزنگ و رنگ یکم هم دیشا

 ذهنشان در ها سال از پس تا کند درج یگوش در تماما

 .  شود ضبط

 

 

 است دهینرس دلخواهش زمان که دید یم که هم یوقت

 یرو را دستش و گذاشته کنارش یبالشت یرو بر را یگوش

 در تا شد یم بلند شیجا از و کرد یم پرت ، بود انداخته

 .  شود متحول یقدر شیهوا طال خاله دنج اطیح

 



  

. pg 649 

 

 دهید شیبرا که یخوش یها خواب از یخبر که آن اما

 دختر یبرا داشت که بود ییطال خاله نداشت ، بودند

 نا اوقات مبادا تا دید یم تدارک زشیعز یها نوه و دردانه

 به شهیهم درِ نیا از خاطر آزرده و کنند یسپر را یخوش

 .  بروند رونیب ، بوده باز مهمان یرو

 

 آن به یترفند چه با دیپرس یم او از چه هر که هم میمر

 و هستند هم کنار در یدختر _ مادر که میبفهمان دو

 و انداخت یم باال را ابروانش اند، کرده دایپ را گریکدی

 یم شتریب را وارسته حرص هم نیهم و کرد یم سکوت

 . کرد

 

 کرد یم بشینص یا غره چشم ، حرص نیا جبران یبرا 

 . نشود ضهیعر از یخال تا



  

. pg 650 

 

 با را  شاملو شعر کتاب و دهیکش دراز نیزم یرو بر حال

 کرد یم زمزمه بدهد لحنش به کرد یم یسع که یاحساس

: 

 

  بگو را حرفت نیباتریز

  کن آشکاره را ات سکوت پنهان ی شکنجه

  ندیبگو که آن از مدار هراس و

  دیخوان یم هودهیب یا ترانه

  ستین یهودگیب ی ترانه

  عشق که چرا

  ستین هودهیب یحرف

 



  

. pg 651 

 و کرد یم یباز تکشان تک با شاملو که یواژگان انیم در

 داشت دوست و شد یم گم ، آورد یم در شعر ی قوه به

 و داده قورت را بود سروده شاملو که یا قطعه به قطعه

 .  کند درک

 

 و رنگ به پروا که  ، کرد خواندن به شروع که را اش ادامه

 در بود افتاده جانش به که ییوال و هول و دهیپر ییرو

 .  انداخت داخل را خودش و کرد باز محکم را یورود

 

 

 کرد نگاه پروا به تعجب با و کَند شعر کتاب از را نگاهش

 او از را زدن حرف توان ییگو و زد یم نفس نفس که

 .  بودند دهیبر

 

 



  

. pg 652 

 ینگران با ندارد زدن حرف الیخ پروا که کرد حس یوقت

 :دیپرس

 

 ؟یشیم وارد یجور نیا چرا ؟ شده یچ_

 

 قطعه را کلمات و انداخت وارسته کنار به را خودش پروا

 : کرد یم ادا قطعه

 

 . اومدن....طال....خاله....ینا....مهمو_

 

 بلند شیجا از شتاب با و انداخت نیزم یرو بر را کتاب

 .  دیدو اطیح سمت به و شد

 



  

. pg 653 

 از دانست ینم.  جوشاند و کرد گرم را چشمانش اشک

 ...  بغض ای است یخوشحال یرو

 

 در را طال خاله ییرو خوش با و شد ادهیپ نیماش از یخانم

 .  دیبوس مهربانانه و گرفت آغوش

 

 

 گشود یم همه یبرا را محبتش ی سفره که هم طال خاله

 گاه چیه حال نیا با اما کرد یم خرج را تمامش آن کی و

 ادامه همچنان و شد ینم تمام انشیپا یب مهر و محبت

 . داشت
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. pg 654 

 

 به قیرف با تا بود ستادهیا خانم میمر طال خاله سر پشت

 به را او و کند یبش و خوش غارش و اری خودش قول

 .  بکشد آغوش

 

 جلو قصد و ستادهیا خود یجا سر همچنان پروا و او اما

 و ینواز مهمان شاهد جا همان از و نداشتند را رفتن

 . بودند ، شد یم بدل و رد که یتعارفات

 

 .  کشاند ها آن سمت به و گرفت را دستش پروا که نیا تا

 

 سمتشان به ها سر و نشانده لب بر دو هر که یسالم با

 . کرد یمعرف به شروع لب بر یا خنده با میمر که برگشت

 



  

. pg 655 

 خودش به روزگار که یقشنگ و گل دختر تا دو از نمیا اِ_

 . دهید

 

 و گذاشته وارسته پشت را دستش و آمد سمتشان به یکم

 سارنگ نظر به و بود دهید عکس در که یخانم آن به رو او

 . کرد یمعرف آمد یم

 

 . هستش وارسته خانم دختر نیا  سارنگ خب_

 

 هی طال خاله خالصه و هستن ماه یطال خاله دور اقوام از 

 .  شد میحسود شخصه به من که داره دوسش یبیعج جور

 

 را پروا میمر ، شد انداز نیطن فضا در که خنده ی نغمه

 نشسته دلش به یلیخ پروا که کرد دیتاک و کرد یمعرف هم

 . باشد داشته دوام شان یدوست دارد دوست و



  

. pg 656 

 

 بر یلبخند سارنگ ، شد تمام که وارسته و پروا یمعرف

 فرزندانش پشت را دستانش و نشاند رنجورش ی چهره

 : گفت و کرد اشاره چپ سمت به محبت با و داد قرار

 

 و مامانشه جون که هستش سامر مامان پسر شونیا خب_

 به من که هستش قشنگم نیثم مامان ناز دختر هم شونیا

 . کنم یم افتخار دوتاشون وجود

 

 

 :گفت و داد نشان را خودش دستش با بعد

 

  ایآر سارنگ.  هستم سارنگ که منم _

 



  

. pg 657 

 نام یلیفام دنیشن با که داد طال خاله به را نگاهش وارسته

 شد رهیخ سارنگ ی چهره بر یقدر "ایآر" نام به ییآشنا

 سر گونه نیا و شوند وارد که کرد تعارف ها آن به سپس و

 . ستندینا پا

 

 از را سطل که یا وارسته جز به رفتند داخل به شان همه

 را یریش و برود خانم یزر خانه به تا برداشت حوض کنار

 . ردیبگ بود، داده ها آن به را قولش که

 

 که خواست پروا از خانم یزر ی خانه به رفتن از قبل

 نیا از غروب از قبل تا کند آماده و مرتب را شان چمدان

 شیپ خانه یعنی مقصدشان سمت به و کنند حرکت جا

 . بروند

 

 .  داشت فاصله کوچه کی طال خاله به خانم یزر ی خانه



  

. pg 658 

 

 از اما دیجد یها مهمان به مدام رفت یم راه که نیا نیح

 .  کرد یم فکر طال خاله به تر کینزد یشخص هر

 

 

 . بود کرده جلب خود به را نظرش یکم شهرارا دختر

 شوند خانه وارد که آن از شیپ و بود یچادر که یدختر 

 . بود انداخته سرش یرو را نقاب

 

 استقبالشان به طال خاله و شد اطیح وارد که یزمان اما

 و شد خم و برداشت صورتش یرو از را نقاب رفت

 .   دیبوس را مادربزرگش

 

 است قرار که دانسته یم قبل از که گفت یم او به یحس

 .  ندیایب مادربزرگشان خانه به



  

. pg 659 

 

 

 هم ها آن ایآ که بود دهینپرس جان میمر از ابدا که آن با

 نیا داد نشان خود از که یکردار یول نه ای دانند یم

 . داند یم ایگو که خورد دیکل ذهنش در قتیحق

 

 بلند یقد که خواهرش خالف بر دید که را پسرش اما

 .  داشت آرام و موقر یا چهره با متوسط یقد او اما داشت

 

 نامش که کرد فکر شهرارا همان ای سارنگ خود به آخر در

 به پدرش ، بودند کرده ترک را رانیا که نیا از پس را

 .  بود داده رییتغ سارنگ

 



  

. pg 660 

 همه در اما ست شهرارا اش یاصل نام دانست یم که آن با

 گرفته ها آن با انگار و کرد یم یمعرف سارنگ را خود جا

 . بود

 

 .  بود گرفته میمر از امروز را اطالعات نیا همه

 

 یم را انتظارش که ییگو د،یرس که خانم یزر خانه به

 . برود داخل به تا بود گذاشته باز را در دیکش

 

 که نیا تا دیند را یزر شد وارد و داد هل را در یوقت اما

 : زد شیصدا

 

  ؟ ییکجا خاله یزر خانم، یزر_

 



  

. pg 661 

 .  دینشن یجواب زد صدا را خانم یزر چه هر

 او دیشا بزند آغل به یسر که کرد قصد و گشت را اطراف

 . ابدیب را

 

 اریبس یا صحنه با کرد باز را در و رفت که آغل طرف به

 . شد رو به رو زیانگ شگفت

 

 آرام و خوابانده شیپا یرو بر را یگوسفند بجه خانم یزر

 .رفت یم اش صدقه قربان و کرد یم نوازشش آرام

 

 بشیج از را اش یگوش و گذاشت کنارش آرام را سطل 

 و جذاب منظره نیا از عکس چند و لمیف و آورد در

 . گرفت دلچسب

 



  

. pg 662 

 جلب خود به را خانم یزر توجه تا کرد کوتاه یا سرفه

 . کند

 

 جلب توجهش وارسته ی سرفه یصدا با که خانم یزر

 اش ینیب یرو را انگشتش آرام و برد باال را سرش بود شده

 بچه) یقرمز مبادا که کند سکوت تا گذاشت

 . شود خواب بد و شده داریب(گوسفند

 

 بود کوه یانبوه به که ییها کاه یرو را او نهیطمان با خاله

 . رفتند رونیب آغل  آن از خودشان و گذاشت

 

 

 .  یآورد صفا.  مادر یاومد خوش_

 



  

. pg 663 

 اما معرفت یب یبزن سر بهم یایب شتریب داشتم دوست

 افتاد روز چند نیا یتو که ییها اتفاق چه دونم یم گهید

 . بخشمت یم دفعه نیا و یایب ینتوست و شد شلوغ سرت

 

 زد آن به یا بوسه و آورد باال را خانم یزر دستان وارسته

 : گفت و

 

 یم حتما بعد دفعه شاالیا جونم یزر دیببخش و من عذر_

 . رمینم طال خاله شیپ گهید خودت شیپ امی

 

 و شد روشن چشمش باالخره طال خاله که یدار خبر 

 هم االن تا احتماال و اومدن ششیپ هاش نوه و دختر

 شده شلوغ سرش که یعنی نیا هست دخترش که دهیفهم

 .خودتم مزاحم بست در بعد ی دفعه من و

 



  

. pg 664 
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 بزرگ نسبتا کاسه با و داشت یم بر را سطل که خانم یزر

 :گفت ، کرد یم پر لبالب ریش از را آن

 

 هم طال خاله چشم.  مادر یاومد خوش یاومد وقت هر_

 ینوران و اش خونه و اومد باالخره چشمش نور که روشن

 . زنم یم سر هی رمیم یعصر خدا دیام به کرد

 

 دمیشن خانم صنوبر دهن از روزید من مادر وارسته یراست

 . گرفتن و خبر یب خدا از تا دو او گفتن که

 



  

. pg 665 

 نیا هدفشون انگار.  مرد هم شیکی و بوده زن شیکی 

 حامد و میسل چون یول بزنن شیآت و عمارت کل که بوده

 همون که بودن تونسته فقط یول رنیم در فهمن یم زود

 . بزنن شیآت و انبار

 

 دو آن بابت الشیخ باالخره که نیا از یخوشحال با وارسته

 کند ترک را طال خاله یراحت به تواند یم و شود یم راحت

 : گفت

 

 خوشحالم یحساب.  جون یزر خاله یباش خبر خوش_

 چرا که یدینفهم جون یزر یراست. خبرت نیا با یکرد

  بزنن؟ شیآت و عمارت خواستن یم

 

 یحال در و داد وارسته دست به کرد پر که را ریش سطل

 : گفت بست یم ینیس با را گید سر که



  

. pg 666 

 

 

 . بوده بابا خان از یمیقد ی نهیک هی نیا که نیا مثل_

 یم یا مسابقه هی عمارت نیهم یتو شیپ سال چند 

 بخواد یچ هر تونه یم شد روزیپ که کس هر که ذارن

 ضیمر شدت به چون موقع اون بابا خان که کنه تقاضا

 ده خان ، خان میکر که نیا تا خوره یم شکست بود شده

 و عمارت اون که خواد یم بابا خان از و شهیم روزیپ باال

 یعصبان نمیا و کنه ینم قبول بابا خان یول بده بهش

 . رهیگ یم نهیک و شهیم

 

 حتما یروز هی که کنه یم تیوص مرگش از قبل بعد 

 ای ومدی یم خودش ریگ دیبا ای چون بزنن شیآت و عمارت

 . نباشه یکس یبرا اصال که نیا

 



  

. pg 667 

 

 که کرد فکر نیا به و گفت "یعجب " باز یدهان با وارسته

 نامه تیوص در یحت که بوده یا نهیک قدر چه خان میکر

 .  بزنند آتش را عمارت آن تا کرده تقاضا هم اش

 

 

 که یانبار جز به بود سالم متعلقاتش تمام با عمارت خب

 از شتریب اما داشت یادیز تیاهم بابا خان یبرا چه اگر

 . نبود دوم انبار درون ارزش با یها نهیگنج

 

 

 در را خانم یزر سپس و گذاشت نیزم یرو را سطل

 خانم یزر و کرد یخداحافظ او از محبت با و دیکش آغوش

 طلب شیبرا یریبخ عاقبت و دنیرس سالمت یآرزو زین

 از پس و شد گرم دلش محبت همه نیا از هم او و کرد



  

. pg 668 

 به و گرفت شیپ را راهش فراوان یها یگزار سپاس

 . رفت طال خاله خانه سمت

 

 

 

 و دست و نشست حوض کنار در دیرس که خانه به

 درون ریش و رفت یانبار به سپس و شست را صورتش

 نشود خراب و بجوشد تا ختیر گاز یرو گید در را سطل

. 

 

 بود ختهیر حوض در طال خاله که هم را ییها هندوانه

 .  کند قاچ تا برد داخل به و برداشت

 

 



  

. pg 669 

 را خود نسبت گرید که نانیاطم نیا با شد وارد استرس با

 ای و طال خاله اسم شهرارا بود یکاف که چرا اند دهیفهم

 بپرسد ایآر عمارت به راجع

 از هنوز که ایگو اما برد خواهند یپ سرعت به دو هر که 

 .  نبود یخبر آن

 

 

 خود یها وهیم کردن لیم حال در نفر شش هر که چرا

 . بود فرما حکم فضا بر آرامش و بودند

 

 و خوش ییرو با و دوختند چشم او به همه وارسته ورود با

 . کردند ییرایپذ او از بشاش یا چهره

 

 پروا کنار و رفت و داد پاسخ ها آن به یلبخند با زین او 

 . نشست



  

. pg 670 

 

 :کرد زمزمه پروا گوش در آرام

 

 گهید االن تا که کردم فکر من دن؟ینفهم یزیچ هنوز _

 . دنیفهم

 

 :گفت و داد تکان را سرش دنیفهم یمعنا به پروا

 

 

 مدام یول بردن یپ ییها شباهت هی به کنم یم حس _

 بارها و بارها که شهرارا خصوص به.  دارن انکارش در یسع

 یمکث هم زدنم صدا بار هر با و زدم صدا و طال خاله من

 نیا نه که کنه یم قانع و خودش داره باز یول کرده

 .ستین مامانش

 



  

. pg 671 

 

 که یسوال با و کرد روشن را ییآشنا شروع ی دکمه میمر

 .کرد زده شگفت را طال خاله دیپرس

 

 

 یبزن ایآر عمارت به سر هی یبر یخوا ینم سارنگ گمیم_

 ادی به و تیبچگ خاطرات تا شینیب یخواست ینم مگه ؟

 ؟یاریب

 

 یلبان با طال خاله بدهد یپاسخ سارنگ که آن از شیپ

 : گفت لرزان

 

 بزرگ ایآر عمارت یتو سارنگ یعنی ؟یبچگ عمارت_

 سارنگه؟ تیواقع اسم تو..  تو ؟ شده

 



  

. pg 672 

 

 ریگلوگ یبغض با و کرد باز و بست را چشمانش سارنگ

 . داد راتکان سرش

 

 

.  کرد دییتا را اش جمله کدام که دانست ینم طال خاله

 . دیپرس را سوالش گرید بار کی پس

 

 سارنگه؟ تو یاصل اسم_

 

 و رفت طال خاله سمت به و شد بلند شیجا از سارنگ

 . کرد حبس نهیس در را ما ی همه نفس

 



  

. pg 673 

 و گرفت دست در را دستانش و زد زانو طال خاله یبرو رو

 : گفت مرتعش یبدن با

 

  ست شهرارا من یاصل اسم نه_

 

 

 . کرد زمزمه تر آرام را" مامان" مقدس واژه و

 

 

 زمان هر از تر زیت را شیها گوش انگار که طال خاله ناگهان

 گوشش با را شهرارا یها حرف ی واژه به واژه تا بود کرده

 . کرد هیگر بلند مامان دنیشن با کند آشنا

 

 



  

. pg 674 

 و دیکش رونیب دخترش دستان از را دستش رزنیپ

 . گرفت دست در را صورتش

 من... دختر.... همون....تووو... یعنی_

 ؟..رفت...  شمیپ از...  که...همون...ییشهرارا...
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 . زد هیگر ریز بلند شهرارا

 

 کی صورت و ها گونه و دندیلرز یم هم آغوش در دو هر

 . دندیبوس یم تند تند را گرید

 



  

. pg 675 

 اشک دست با و گذاشت پروا ی شانه یرو را سرش وارسته

 یم پاک را کردند یم سقوط یگرید از پس یکی که ییها

 .  کرد

 

 

 از را شانیها اشک ینحو به داشتند یسع شانیچهارتا هر

 .  اند نبوده موفق کدام جیه ایگو یول کنند پنهان نظر

 

 یم که وقت هر و بود شده رو شیبرا دستش که ییپروا نه

 قیعم یها نفس کند کنترل را بغضش و ها اشک خواست

 .  دیکش یم کشدار و

 

 همان ای گرداند یم بر را صورتش تند تند که ینیثم 

 سرکوب را شیها اشک داشت یسع انگشت با که یسامر

 . کند



  

. pg 676 

 

 کردن یینما رخ و دنیبار ی اجازه شیها اشک به او اما

 . باشد داشته شدنش دهید از ییابا که آن بدون داد یم

 

 

 گرفتن لمیف حال در که دید را ییپروا و برد باال را سرش

 است

 

 که کرد جمع را حواسشان شهرارا غیج یصدا ناگاه به اما 

 و آمدند خودشان به یهمگ طال خاله کردن غش دنید با

 .  کردند شتاب طال خاله سمت به

 

 

 داشت اشک هنوز چشمانش و بود دهیپر شدت به رنگش

 . دیبار یم اش گونه بر که



  

. pg 677 
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 از را طال خاله ، شهرارا یها ونیش و ها ناله انیم در

 با و گرفت دستانش در را صورتش و دیکش رونیب آغوشش

 . کند اریهوش را او که کرد یسع انگشتانش آرام ضربات

 

 

 به را آب تا کرد اشاره پروا به پس دیند یواکنش اما 

 .  کرد اثر که دیشا بپاشد صورتش

 

 



  

. pg 678 

 ختیر شیها گونه یرو بر ضرب به پروا که را یخنک آب

 که یچشمان با و گشود آرام آرام را چشمانش و کرد اثر

 آدم به بود داده یجا خود درون را احساسات از ییایدن

 . کرد یم نگاه برش و دور یها

 

 

 

 وجودش و شده سبز دلش باغ در یتازگ به که ییها نوه به

 .  بودند کرده سبز و شاد را

 

 

 با و دهیچش را فراقش غم سال یها سال که یدختر به

 . بود کرده لمس و دهیچش را دردش گوشت و پوست

 

 



  

. pg 679 

 یها سال که ییآرزوها و ها دیام تمام که یدختر دو به 

 در هم را دشیکل و کرده دفن دلش ی صندوقچه در سال

 .  برگرداندند او به را بود کرده پنهان خاک نیتر قیعم

 

 

 

 یم فرو صورتش صفحه یرو بر نرمک نرم شیها اشک

 رهیخ او به که ینگران چشمان از را احساساتش و ختیر

 . کرد ینم پنهان بودند شده

 

 

 

 فیلط دستان آرام و شد بلند شیجا از یآرام به طال خاله

 در را شهرارا و رفت جلوتر سپس و کرد نوازش را وارسته



  

. pg 680 

 طواف نرم ییها بوسه با را شیها شانه و فشرد آغوشش

 . داد

 

 

 

 کرد یم خرجش مادرش که یاحساسات همه نیا از شهرارا

 که یمنف افکار و ها یکیتار آن تمام و بود آمده وجد به

 بال و پر آن به مدام و داده پرورش ذهنش و دل در یروز

 رنگ داشتند کم کم ، کرد یم ضیمر را ذهنش و داد یم

 خود یجا و شدند یم محو روزگار صفحه از و باختند یم

 . دادند یم محبت و مهر به را

 

 

 



  

. pg 681 

 کیتار بخش در یشخص ییگو انیم نیا در که چند هر 

 یعواطف یها افتیدر تمام دادن خراش در یسع ذهنش

 از را ذهنش و زد یم پس را آن سرعت به او اما داشت اش

 . کرد یم پاک ها آن تمام

 

 و شاد نیچن نیا مادرشان حال به تا که نیثم و سامر

 با و داده دست از را خود طاقت بودند دهیند دلخوش

 و رفتند جلو سرعت به انداخته گریکدی به که ینگاه

 . انداختند مادربزرگشان و مادر آغوش در را خودشان

 

 

 

 تماس با و  مانده بینص یب ناب ی صحنه نیا از هم میمر

 نظر با حال رفت رونیب بود شده گرفته او با که یضرور

 شیجا سر ، رو کین و شکوهمند ی منظره نیا به یانداز



  

. pg 682 

 چشم یا خانواده به داد وارید بر که یا هیتک با و ستادیا

 اما کرده مالقات را گریکدی ساعت کی از کمتر که دوخت

 خود دل در یتنگدل و یدلتنگ ها سال از شتریب ییگو

 یم ابراز را آن یآغوش هم نیا با حاال که بودند داده یجا

 . کردند

 

 

 

 از را نشیدورب ، زد پروا و وارسته به که یچشمک با میمر

 را چهارنفر آن که آن بدون و برداشت کنارش ی طاقچه

 در تا گرفت ادگاری به یا نگاره ، کند خودش ی متوجه

 پا بر را شگاهینما خواست اگر یروز و کند ثبت آلبومش

 بوم یرو بر را آن و کرده استفاده نگاره نیا از حتما کند

 . اوردیب

 



  

. pg 683 

 و یراض خودش از یلیخ و دیکش یآرام نفس وارسته

 خوشحال گونه نیا را طال خاله بود توانسته که بود ممنون

 . ندیبب شادمان و

 

 

 آرام را قلبش و خاطر آسوده را وجدانش تیرضا حس نیا 

 نیا وصل فصل که نیا به بار نیاول یبرا قدر چه. کرد یم

 . کرد یم افتخار رسانده انجام سر به را دختر و مادر

 

 جادیا یخلل ها آن احساسات در یا ذره که آن بدون آرام

 : نواخت پروا گوش در را شیصدا ، کند

 

 گهید دیبا خانم پروا شد تموم هم جا نیا رسالتمون_

 یباز مینیبب تا میکن آماده ارید به رفتن یبرا و خودمون



  

. pg 684 

 ما یطور چه قراره و دهید واسمون یخواب چه باز سرنوشت

 . بچرخونه خودش ی چرخونه یتو رو

 

 ی شانه یرو بر و داد تکان سرش دییتا ی نشانه به پروا

 به امروز که یخوب حس همه نیا از و گذاشت وارسته

 .بود خرسند شده ریسراز قلبش
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 " زدانی"

 

 یکی را شیها لباس و گشود یآرام به را چمدانش پیز

 .  دیچ آن در مرتب و یکی



  

. pg 685 

 

 یانتقال یبرا که را ییها لباس تا انداخت کمدش به ینظر

 .  ندازدین جا را بود کرده سوا هم از اش

 مین و شد بلند شیجا از دیچ چمدان در که را ها لباس

 آن یبرا که یلیوسا تمام تا انداخت کاغذ ستیل به ینگاه

 . نبرد ادی از را داشت الزم جا

 

 

 یم آماده شیبرا را چمدان مادرش شهیهم که چند هر

 اصال بود گرفته که یمیتصم از چون بار نیا اما کرد

 آماده را لشیوسا و چمدان خودش بود مجبور نبود خشنود

 . کند

 

 

 



  

. pg 686 

 خو جا آن یهوا و آب با و برگشت بوشهر از که یهنگام

 یمبن سشیرئ میتصم با که شد آن بر مشیتصم ، گرفت

 کند موافقت شود کار به مشغول بوشهر شعبه در که نیا بر

 ناراحت شدت به و نگران را مادرش او موافقت نیهم و

 .  کرد

 

 

 کرد ینم یپافشار نیا از شیب ازدواج یبرا مادرش اگر

 انجام را شیکارها تمام حال اما کرد ینم موافقت که دیشا

 شده کار به مشغول جا آن در تا رفت یم بوشهر به و داده

 . کند کسب تجربه و

 

 

 



  

. pg 687 

 سفر آهنگ نیا از را او بود کرده یسع هیگر با هم مادرش

 یکار انجام به یوقت که نبود یشخص او اما کند منصرف

 او اگر یحت شود کارش مانع بتواند یکس ، کند اراده

 . باشد جانش مادر یزیعز به یشخص

 

 

 ، کرد حاصل نانیاطم لیوسا تمام برداشتن از که یوقت

 . رفت اتاقش از رونیب به و گرفت را چمدان ی دسته

 

 

 

 سرش دل، در یاندوه با مادرش ی هیگر یصدا دنیشن با

 تا رفت سمتش به مطمئن ییها قدم با و گرفت باال را

 . کند آرام را او بتواند دیشا

 



  

. pg 688 

 

 مادرش رودستان را سرش و نشست زانوانش یرو بر

 : گفت آرام یا زمزمه با و گذاشت

 

 کجا دارم من مگه آخه؟ یکن یم هیگر چرا بگردم دورت_

 خب نبود من شرفتیپ آرزوت مگه تو ؟ من مادر آخه رمیم

 باال و خودم بتونم کنم شرفتیپ که ییجا هی رمیم دارم

 .  بکشم

 ؟ یخوا ینم و نیا تو

 

 :داد پاسخ شیها هق هق انیم در مادرش

 

 و گرفت یتیهدا یآقا که بود یقصد چه نیا مادر آخه_

 ؟یکرد قبول تو چرا

 



  

. pg 689 

 ییجا یبر یخوا یم حاال ومدی یم بدت گرما از که تو 

  ؟یندار و توانش و تاب که

 

 مراسم هی یبود گذاشته حداقل کاش کنار به نایا حاال

 خودت با هم ریحر تا میبود کرده پا و دست برات یعقد

 آروم دل نیا خورده هی و نشم قرارت یب من قدر نیا یببر

 . رهیبگ

 

 حال در سرعت نیا به او که نیا لیدل دانست ینم مادرش

 به اگر که است یعروس و عقد بحث همان است فرار

 مجبور پس شود آن مانع تواند ینم گرید ونددیبپ تیواقع

 . شدیاندیب یا چاره عاقبت تا کند فرار بود

 

 

 



  

. pg 690 

 و شد بلند شیجا از و گذاشت زانوانش یرو را دستانش

 آغوشش در و دیبوس را شیها گونه و کرد بلند را مادرش

 . دیکش

 

 

 .  دیکش آغوش در هم را او و رفت پدرش طرف به سپس

 

 و بود یراض اراده و قصد نیا از پدرش ، مادرش خالف بر

 معاون عنوان به که بود خواسته پدرش از مادرش که بارها

 انجام یکار ، شود تیهدا یآقا میتمص مانع کارخانه آن

 . داشت نظر اتفاق تیهدا یآقا با و نداده

 

 صبح چون. بود گفته بدرود شبید همان که هم ایلیا با

 . رفت یسار به اش یدانشگاه امور انجام یبرا زود

 



  

. pg 691 

 

 با و فرستاد جان عمق به را مادرش یها هیتوص تمام

 از شان،یصفا با ی خانه و مادرش و پدر به قیعم ینگاه

 . شد رد بود دهید تدارک مادرش که یقرآن ریز

 

 

 خانواده از سپس و زد آن یرو بر احترام سر از ییها بوسه 

 که رفت یشهر سمت به و شد جدا بار نیاول یبرا اش

 به را او سرنوشت دست یروز که کرد ینم فکر گاه چیه

 .  کند خود ریاس و سوق سمت آن

 

 

 رغبت و لیم با و نبود یناراض یریاس نیا از که چند هر

 . سپرد یم آن به را خود

 



  

. pg 692 
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 سر یکهنگ یآوا  اش قراضه ابو که یدردمند یها ناله با

 به را او ، نبود نیا از شیب کارکردش گرید ایگو و داد یم

 . کرد پارک ساحل از یا گوشه

 

 باز را راننده سمت در و دیکش را یدست ترمز  آن از پس

 را چشمانش و داد هیتک نیماش یصندل به را سرش و کرد

 . بست

 

 با ای بفروشد را قراضه ابو نیا داشت قصد که بود یمدت

 یرخدادها تمام یقدر به اما کند ضشیتعو تر باال یمدل



  

. pg 693 

 آوردند هجوم سمتش به باره کی به اش یزندگ یناگهان

 . نداشت را موضوع نیا به یدگیرس یبرا یفرصت که

 

 بود خواسته نداشت یادیز ی مشغله که پدرش از که آن با

 خنده با پدرش اما کند دایپ شیبرا خور در ینیماش که

 او بتواند که باشد یحد تا نیماش ییکارا اگر که بود گفته

 و است یخوب نیماش هنوز پس ببرد گرید یها شهر به را

 . کرد یور بهره آن از شود یم

 

 یم یاوراق درد به نیماش نیا دانست یم که خودش اما

 . شدیاندیب یا چاره کردنش آب یبرا یزود به دیبا و خورد

 

 داخل به ایدر یبخشندگ و سخاوت باب از که یخنک مینس

 کرد خوش را حالش و دیبخش قلیص را روحش ، کرد نفوذ

. 



  

. pg 694 

 

 با یایدر گر نظاره و ندیبنش نیماش در تنها که نیا از

 در را انگشتانش پس نبود بخش تیرضا شیبرا باشد ابهت

 از را یدرماندگ تا دیکش جلو سمت به و کرد قفل هم

 جسمش و روح به یا تازه یانرژ و کند رونیب جسمش

 .ببخشد

  

 در را ها آن و کرد چک را مدارک تمام آنکه از پس

 و کرد قفل را ها در و شد ادهیپ نیماش از گذاشت داشبورد

 . شد روانه ساحل سمت به

 

 در که را ییها ییبایز تمام غروب موسم در که یساحل

 انیآدم و کرد یم یگر جلوه دگانید رخ به داشت چنته

 .رابیس اش گونه رعنا یها جلوه یتماشا از را

 



  

. pg 695 

 . برد فرو شیها بیج در را دستانش

 

 از گرانید مانند و داشت یم بر گام ساحل کنار آرام آرام

 در و برد یم لذت موقر یگاه و خروش پر گاه یها موج

 بدنش وارد نیکوتین مانند آرام آرام که یلذت همه نیا کنار

 ییها برنامه کرد،به یم شادمان و خوش سر را او و شد یم

 یم که ییها برنامه.  کرد یم فکر زین داشت رو و شیپ که

 از و دهد رییتغ را اش یزندگ روند و یسو و سمت توانست

 . آورد رونیب یکسل حالت نیا

 

 و کرد یم افتیدر را روشن یا نقطه اندک قلبش در

 رهیچ آن بر و بود پوشانده را قلبش سر تا سر رهیت ینقاط

 . بود شده

 



  

. pg 696 

 نقاط نیا تک تک اش خانواده از شدن دور با خواست یم

 به نور پر و روشن یدل با سپس و بردارد انیم از را اهیس

 که ییها عذاب تمام سال سه که نیهم.  برود سراغشان

 آن یبرا یمرهم و کردند یم زخم را وجودش شب و روز

 .  بود یکاف ، نبود ها زخم

 

 و ها درد عامل تک تک سراغ به زیگر و فرار بدون بار نیا

 یم بهبود را ها آن کی کی و رفت یم شیها عذاب

 ....دیبخش
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. pg 697 

 آن که آن بدون و اش خانواده نگاه از دور به قبل ها سال

 بدو همان در یرخداد و آمد شهر نیا به کند مطلع را ها

 را او خواست یم سشییر هرگاه که گرفت شکل ورودش

 بهانه بسنجد را محصوالت تیفیک تا بفرستد شهر نیا به

 فرار یبرا یزیدستاو را آن حد از شیب یگرما و آورد یم

 در مانع نتوانست گرید بار نیآخر اما کرد یم جا نیا از

 یجلو که ییها کابوس تمام با و شود پدرش خواست

 توانست تا کرد مبارزه و دیجنگ گرفت یم شکل چشمانش

 خالص درد وجدان حالت آن از یقدر و کند غلبه ها آن بر

 . شود

 

 با که کرد قصد دید گونه نیا را خود ییتوانا که او

 موافقت است گرفته او یانتقال یبرا سشیرئ که یمیتصم

 یخوب سرنوشت بار نیا که دیشا پنهان چه خدا از.  کند

 . خورد یم رقم شیبرا شهر نیا در

 



  

. pg 698 

 یبرا که یا خانه به ستیبا یم و بود شبانگاه که آن با

 یایدر قدرت و جاذبه اما برود بود کرده پا و دست خودش

 کرد یم جذب خود به را او ییگو که بود یقدر به جا نیا

 . داد ینم او به را ماندن دور و شدن دور ی اجازه و

 

 نکند بینص یب ایدر لمس لذت از را خود که آن یبرا

 .  رفت ایدر درون به و زد باال را شلوارش یها پاچه

 

 یم شیپاها به که یموج بار هر با ایدر که ینوازش حس

 یپ و رگ به را یزندگ یسودا و داشت جانانه یلذت دیکوب

 . داد یم انتقال اش

 

 دهیکوب سرش به قدرت با که یفکر با و رفت جلو یکم

 آن از بعد روز هر داشت دوست.  ستادیا شیجا سر ، شد

 آموزش و دیایب جا نیا به گردد یم بر یم کار سر از که



  

. pg 699 

 در که ییها دغدغه از شهیهم چون.  ندیبب یریگ یماه

 بود یریگ یماه یریادگی نیهم خورد یم جوالن سرش

 فرا خواستار و داد یم نشان عالقه آن به شدت به که

 .  بود اش یریگ

 

 : گفت یم که مادرش یها هیتوص یآور ادی با

 شب.  نمون آب یتو ادیز یریم که جا اون مادر ، زدانی))

 خوابت یریگ یم درد استخون یبخواب یخوا یم که

 باشه خودت به حواست کنما ینم سفارش گهید. برهینم

)). 

 

 یم زنگ گوشش در مدام مادرش یها هیتوص هم جا نیا

 دل یبرا هم را جانش و بود اطاعت به مشتاق هم او و زد

 . داد یم مادرش یها ینگران

 



  

. pg 700 

 دنیدو که رفت نشیماش سمت به آمد رونیب که ایدر از

 . کرد حس پسر آن یصدا سمت به را توجهش

 

  بوا؟ ستین خانم وارسته از یخبر روزبه چند_

 

 : داد پاسخ یخستگ با رمردیپ

 نا که ایب تر عیسر هم تو. ادشی یم شمال رفته پروا با نه_

 . ندارم

 

 در و افتاد تکاپو به ذهنش وارسته یآشنا اسم دنیشن با

 اش خانواده با که شد زنده یدختر چشمانش یجلو

 را دنیورز عشق آن به و داشتن خانواده یواقع یمعنا

 ....بودند کرده یساز ریتصو چشمانش یجلو

 

#part121 



 

. pg701

 

  ممنوع_یکپ#

 

 آن پوش سبز درخت تنها که نخل درخت ریز را نیماش

 .  کرد پارک ، بود خانه

 

 ییگو که بود زده خزان و دلمرده یقدر به خانه اطیح

 .  نداشت ماندن سبز یبرا ییآرزو و دیام چیه

 

 

 دوباره یزندگ انیجر یبرا زهیانگ کی به ازین خانه نیا

 خانه به را زهیانگ آن و شد یم کار به دست دیبا که داشت

 .  گرداند یم بر

 



  

. pg 702 

 

 یکار چه اصال ای و کند شروع دیبا کجا از دانست ینم اما

 نیا در را بخش یزندگ ی هیروح آن بتواند تا دهد انجام را

 .  ندازدیب انیجر به خانه

 

 

 ی نقطه به نقطه و بود ستادهیا اطیح دانیم ی انهیم در

 هر یبرا کرد یم یسع و گذراند یم چشم از را اطیح

 یدلمردگ حالت نیا از تا ندیبچ یا برنامه آن از نقطه

 . ندیبب خود به را بهار و گرفته فاصله

 

 

 از یکی به که بود نیا داشت فردا که ییها برنامه از یکی

 که گل و درخت چند و برود شهر کینزد یها نهالستان

 . بخرد باشد جا نیا یهوا و آب با مناسب



  

. pg 703 

 

 

 شاد ی هیروح و خانه نیا کردن ایاح یبرا قدم نیاول نیا 

 .  بود خودش به دنیبخش

 

 

 یزیر روغن زانیم تا باال را کاپوت و رفت نیماش سمت به

 نشیماش که بود شده متوجه امروز چون بسنجد را نیماش

 کی به را آن دیبا فرصت نیاول در فردا و دارد یزیر روغن

 .  داد یم نشان کیمکان

 

 

 بعد و دیکش نیماش سر به یدست ، بست را کاپوت که بعد

 ، کرد یم پر را خچالی که یازین مورد متعلقات تمام

 مارکت پریها از هم او و بود کرده ستیل شیبرا مادرش



  

. pg 704 

 را ها آن تک تک حاال و کرده یداریخر اش خانه کینزد

 .  ببرد خانه درون به تا آورد یم رونیب

 

 

 

 درون به را همه دیکش رونیب نیماش از را لیوسا که یوقت

 و کرد رها ییرایپذ کف را هاآن و برد اش ینقل ی خانه

 که یبازار آشوب نیا با که نیا از مستأصل زین خودش

 جا همان بکند دیبا چه بود انداخته راه به ییرایپذ درون

 کرد یم نگاه دیخر یها کیپالست به رهیخ رهیخ و نشست

. 

 

 دلش یکجا را مسئله نیا و بود نخورده هم شام یطرف از 

 .  دانست ینم را  گذاشت یم دیبا

 



  

. pg 705 

 

 یآشپز در یا تجربه چیه حال به تا او شوربختانه چون

 ابدا که بود شده یا مقوله بند و ریگ در حاال و نداشته

 و بود نگذاشته وقت آن یبرا را عمرش از یقیدقا یحت

 دیخر انیم در و شیجا سر بر یسردرگم شدت از حال

 . بود نشسته شیها

 

 

 

 و اوردیب رونیب را اش یگوش تا کرد بشیج در را دستش

 با اما بخواهد کمک او از و ردیبگ یتماس مادرش با

 سرکوفت مادرش از باز بود ممکن که نیا به یادآوری

 یعروس و عقد با چرا که بشنود را شیها غر غر ای بخورد

 .  بود کرده مخالفت

 



  

. pg 706 

 چه ی کاسه خواست ینم گرید حال بود موافق اگر که

 .  ردیبگ سر به کنم چه کنم

 

 

 شانه و شد بلند شیجا از دیکش که یا حوصله یب پوف با

 آشپزخانه به و برداشت بود، دهیخر که را مرغ تخم ی

 حداقل تا رفت داشت قرار یورود یراهرو کنار که یکوچک

 و دور یکم سپس و کند ریس سبک شام کی با را خودش

 . کند جور و جمع را برش

 

 

 

 دهیخر شیپ روز چند نیهم که را یکوچک ی تابه یماه

 با و برداشت را بود داده جا یظرف جا یباال را آن و بود

 .  گذاشت آن یرو را تابه یماه گاز کردن روشن



  

. pg 707 

 

 

 و تابه یماه به گر پرسش یحالت با یا لحظه چند بعد

 .  کرد نگاه مرغ تخم

 

 

 یپ در را مادرش تا بود نرفته آشپزخانه درون حال به تا

 بر ییبال چه قایدق دیبا که دانست ینم پس ندیبب یآشپز

  سر

 .  شود درست تا اوردیب مرغ تخم

 

 

 شیپ مدت چند که خورد دیکل ذهنش در یادآوری ناگهان

 یآقا ، بنوشد یچا تا بود رفته شرکت ی خانه آبدار به که



  

. pg 708 

 و شکاند را مرغ تخم ی پوسته که بود دهید را یعیشف

 .ختیر تابه یماه درون را آن سپس

 

 

 به ضرب کی با را مرغ تخم یادآوری نیا از شادمان زین او 

 را آن خورد ضربه که نیا از پس و دیکوب نتیکاب ی بدنه

 .بپزد تا ماند منتظر و ختیر تابهیماه درون

 

#part122 
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 اش یسوختگ یبو کم کم و شد اهیس ناگاه به مرغ تخم اما

 از واج و هاج زین او و برداشت را کوچکش ی آشپزخانه کل

 یکوچک ی پنجره و دیایب خودش به شد مجبور اتفاق، نیا



  

. pg 709 

 با و کرد باز سرعت به را بود شده هیتعب گاز یبرو رو که

 تیهدا رونیب به را آلود دود یهوا داشت یسع دستانش

 .  کرد سرفه به شروع انیم نیا در و کند

 

 

 

 به را تابهیماه ، شد عوض یحد تا آشپزخانه یهوا که بعد

 تابهیماه و ختیر آن یرو بر را آب و انداخت نکیس درون

 شده خراب که هم را مرغ تخم و داد یولز و جز یصدا

 زباله سطل در و کرد آن کندن به شروع قاشق با بود

 .  ختیر

 

 

 



  

. pg 710 

 عوض را شیها لباس و رفت خانه اتاق تک طرف به بعد

 بار نیا اما کند امتحان را مرغ تخم پختن گرید بار تا کرد

 .  نکند یکار خراب نیا از شیب تا کرد رجوع نترنتیا به

 

 

 

 بود کرده کاو و کند را مرغ تخم پختن روش که حاال

 بار نیا پس است ختهینر کره ای روغن قبل بار که دیفهم

 را مرغ تخم میمال حرارت با و ختیر را یکردن سرخ روغن

 . کرد آماده امشبش شام یبرا

 

 

 

 نبود لشیم مطابق هم هنوز که را شامش که نیا از بعد

 را تالشش و کرد جور و جمع را اطرافش یکم کرد صرف



  

. pg 711 

 را کدام هر و ندیبچ نتیکاب در مرتب را ها لیوسا تا کرد

 . دهد یم قرار کجا در که بسپارد خاطر به

 

 

 

 بود یدیشد یوابستگ لشیدل ها یتجربگ یب نیا ی همه

 .بود شده رشیگ بانیگر تولدش روز از که

 

 

 جهان تا برندیم را آن تولد همان از که یناف بند ییگو 

 شیپ ها مدت تا او یبرا کنند جدا هم از را فرزند و مادر

 را او ناف طناب همان با مادرش همچنان و بود نشده دهیبر

 به وابسته را او شیپ از شیب و دیکش یم خودش دنبال به

 .  بود کرده تیترب خود

 



  

. pg 712 

 

 

 کی به او و بود شده دهیبر یوابستگ ناف بند نیا حال اما

 دور یشهر در اش خانواده از دور به و تنها و تک باره

 یبرا داشت که یتوان تمام با دیبا ییگو که بود شده گرفتار

 .  کرد یم مبارزه و دیجنگ یم استقاللش

 

 

 

 بود آورده در خود ی سلطه به را او که یناف بند نیهم

 در را انجامش ی اراده ها کار یبعض در که بود شده باعث

  ندینب خود

 

 

 



  

. pg 713 

 از را ها عادت آن کی به کی که بود آمده جا نیا به اما

 . دهد پرورش وجودش در را دیجد یخود و برده انیم

 

 

 قدرت نیا اما دارد شیپ در را یدشوار راه که دانست یم 

 اراده یب و وابسته من آن که دید یم خودش در را مبارزه

 . دهد رشد وجودش در را مستقل من و برده نیب از را

 

 

 

 نظر از که داد سامان لشیوسا و ها لباس به که یکم

 از که یکتاب چند ، بود معقول و مقبول هم یلیخ خودش

 ها آن استراحت وقت تا دیچ طاقچه در را بود آورده خانه

 .  کند مطالعه را

 



  

. pg 714 

 

 

 رو ، شد راحت الشیخ که ها پاش و ختیر دادن سامان از

 پهن اطیح در و برداشت را بود دهیخر یتازگ به که یفرش

 و اوردیب رونیب به بالشت و پتو همراه به را تشک تا کرد

 به جا آن در و بسپارد رونیب خنک یهوا به را خودش

 .رود خواب

 

 

 

 نیا از هدفش و نداشت دنیخواب قصد یزود نیا به اما 

 شود خنک که بود نیا کرد پهن یزود نیا به را تشک که

 . باشد خنک ، بخوابد آن یرو خواهد یم یوقت و

 



  

. pg 715 

 دیبا فردا که را ییکارها تمام و برداشت یخودکار و کاغذ

 بچسباند وارید یرو بر تا نوشت آن یرو بر داد یم انجام

 .  بماند خاطرش در که

 

 

 

 یم یشخص یبرا دیبا هم یوقت ها برنامه نیا انیم در

 مرگ باعث ناخواسته طور به شیپ سال چند تا گذاشت

 یم مضطرب فردا یبرا را او نیهم و بود شده نشیتر زیعز

 اضطراب نیا یحت و بود مصمم کردنش دایپ یبرا اما کرد

 .گرداند بر مشیتصم از توانست ینم هم
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. pg 716 

 

 

 افتنی یبرا یباش شده محسور که علف و آب یب ابانیب در

 در پروانه حال یزن یم له له و افتاده تکاپو به آب یا ذره

 به نفسش با چشمانش با مدام که بود شده محسور یابانیب

 آن اما گشت یم صحرا و دشت در محبت یا ذره دنبال

 مهر و گرما حال در را شمع که نیا تا افتین را مهر

 محبت یایدر آن در را خود یقدر به و افتی دنیبخش

 سوخت اش گونه شمع مادر عشق از تا زد بال و کرد غرق

 .  شد رابیس و

 یم دور مادر مهر از را خودش یقدر به پروانه ی وارسته

 دیرس خود ی کاشانه و خانه به که نیا محض به که دید

 در را خود و زد بال مادرش سمت به کنان زیخ و جست

 . سوزاند مادرش عشق

 



  

. pg 717 

 آغوش در را  خودش یا بچه چون خواست یم دلش

 مادرش ی نهیس یرو بر را سرش و کرد یم جمع مادرش

 را شاهرگش و ببرد جلو آرام را دستش سپس و بگذارد

 زانوان نه اما شود مطمئن منظمش تمیر از و کند لمس

 ی بچه خودش نه و بودند روزید یقدرتمند به مادرش

 حلقه مادرش ی شانه دور را دستانش حال نیا با اما روزید

 باال را سرش بعد و گذاشت اش نهیس یرو را سرش و کرد

 آسوده و داد یم گوش ضربانش منظم آهنگ به و گرفت

 و زند یم تمیر پر خانه ی تپنده نبض که شد یم خاطر

 . اندازد یم انیجر به را خانه اتیح

 

 به و گرفت باال را سرش شیموها شدن دهیبوس حس با

 :کرد زمزمه تر تمام چه هر یمهربان با که دوخت مادرش

 

  کرد؟ کش فرو من دل ی وهیم یدلتنگ_



  

. pg 718 

 

 ی نشانه  به و داد قرار اش نهیس یرو بر مجدد را سرش

 . برد باال "نه"

 

 : گفت و فشرد آغوشش در را او شتریب یدلتنگ با مادرش

 

 و یبخند یباش برم و دور مدام دیبا نشده تموم منم مال_

 روز چند از بعد بشه باورم تا یکن ناز واسم و یبچرخ

 یم فشار مادر من به داشت یدلتنگ نیا طور چه و یهست

 و یسالم که شکر رو خدا یشمیپ که شکر رو خدا.  آورد

 . دارمت که شکر رو خدا

 

 پر یها نفس با را او گونه نیا مادرش که نیا از وارسته

 با و اش یدلتنگ از پر یها حرف با و حضورش از لذت



  

. pg 719 

 لذت غرق داد یم ناز را او خوانش شِکر یها یگزار شکر

 .  شد یم

 

 به و کردند بلند را سرشان دو هر آمد که یکیت یصدا با

 بود کرده یبردار نگاره ناب ی صحنه نیا از که پدرش

 .  دوختند چشم

 و یشاد سر از یا خنده دید که را پدرش منتظر نگاه

 را پدرش تا کرد باز هم از را دستانش عشق با و کرد شوق

 .  شود رایپذ آغوشش در

 

 تو االن ستین رسمش نیا خانم وارسته نشد گهید نه_

 خوش بهت هم یلیخ انگار که مامانت آغوش از دیبا

 نه یکن پرت بابا بغل یتو و خودت و یایب رونیب گذشته

 . سراغت امیب من یبمون منتظر و یکن باز و دستات که نیا

 



  

. pg 720 

 شیجا سر صاف و آمد رونیب مادر آغوش از وارسته

 . نشست

 

 در رو شما من هم بار هی داره یمشکل چه خب بابا اِ _

 بغل شما دینبا که همش شهیم یچ مگه رمیبگ آغوش

 .  یکن

 

 و بود رفته ضعف اش نازدانه نیا یبرا دلش که پدرش

 در و رفت سراغش به بود شده یخال شیها خنده از خانه

.  کرد پنهان دخترش آغوش در را سرش و نشست کنارش

 را پدرش موّاج یموها فشیلط و نرم دستان با زین وارسته

 گرم و مهر پر دستان به را گرشید دست و زد شانه

 . سپرد مادرش

 



  

. pg 721 

 نفره سه خلوت واسه دلم یلیخ یول آ دینگ خجسته به_

 و مینیبش هم با تامون سه که نیا.  بود شده تنگ مون

 .  میبد عشق هم به و میبد ناز و گریهمد

 

 دست و شد بلند شیجا از و برداشت را سرش پدرش

 . کرد بلند و گرفت را گلبرگش و وارسته

 او یهمپا اما نداشتند پدرش هدف از یخبر که آن با

 . دوختند چشم پدرش به متفکر و ستادندیا
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. pg 722 

 هر لب بر لبخند دیچیپ خانه یفضا در که یشاد آهنگ

 ها آن یدو هر به و رفت وسط پدرش بعد و نشست سه

 نفره سه یکوب یپا مراسم و بروند کنارش به که کرد اشاره

 . ندازندیب انیجر به را

 سه رقص یبرا دلش و گرفت یانرژ آهنگ نیا با یقدر به

 شروع پدرش با و رفت جلو شتاب با که شد تنگ شان نفره

 .  کرد دنیرقص به

 یم تاب خود دور را او و گرفت یم را دستانش زین پدرش

 از را یگوش ، زد یم دست که طور همان هم مادرش.  داد

 . کرد یبردار لمیف به شروع و آورد در بشیج

 مادرش سمت به و کرد ول وسط همان را او پدرش اما

 خود دستان در را دستانش گرفت او از را یگوش و رفت

 یشوهر و زن نوع از هم آن دنیرقص به شروع و داد قرار

 .  کردند

 



  

. pg 723 

 در را خودش زور به دید تنها و تک را خود که وارسته

 یدو هر یبرا یا بوسه و کرد جا ها آن دستان ی حلقه

 مادر داد یم بدنش به که یتمیر و حرکات.  فرستاد ها آن

 ها خنده نیا از زین او.  بود انداخته خنده به را پدرش و

 از را اش گونه وارسته رقص و گرفت یم یشتریب یانرژ

 .  گرفت یم سر

 

 زین پدرش و کرد دنیکش کل به شروع شیبرا مادرش

 داد یم تکان را خودش یقدر به.  زد یم سوت و دست

 .  افتاد نفس نفس به کم کم که

 نفس چند با و گذاشت زانوانش یرو را دستانش و شد خم

 و مادر دستان بار نیا و کرد یکاوریر را خودش قیعم

 خورد یچرخ هوا یب بعد. برد باال و گرفت هم با را پدرش

 مادرش و پدر به رو و داد یتکان هوا در را شیموها و

 . کرد یم یگر عشوه و یطناز

 



  

. pg 724 

 از یا سرفه یصدا با که بودند خودشان یهوا و حال در

 . دندیپر جا

 

 چشم نام کین زدانی به و برگرداند را سرش تعجب با

 صورتش و انداخته نییپا یشرمندگ با را سرش که دوخت

 که نیا از بود زده رتیح و گرفت اش خنده.  بود سرخ

 چرا گرفت را سوالش جواب اما.  بود شده وارد هوا یب چرا

 و رفع یپ در و شد ادا دهانش انیم از کلمات یآرام به که

 .آمد بر آن جور

 

 اومدم هوا یب یطور نیا که خوام یم معذرت من سالم_

 . خوام یم معذرت بازم.  بود باز اطیح در آخه. داخل

 

 و گرفت را دستش و رفت زدانی سمت به خنده با پدرش

 : گفت



  

. pg 725 

 

 یبیع چیه یکن یم تعارف تو قدر چه پسر گل سالم_

 خوش یلیخ.  گذاشتم باز برات و در خودم من.  نداره

 . یاومد

 

 :که داد حیتوض وارسته به رو سپس

 

 ما شهر به و گرفتن یانتقال جان زدانی جون بابا وارسته_

 مامان با که شد نیا دمیفهم امروز تازه من و اومدن

 یبرگشت سفر از تازه گهید که هم شما و میکرد دعوتش

 .  بگم بهت نشد

 

 جلو یمهربان با و آورد جا به را  ینواز مهمون رسم وارسته

 : گفت و رفت

 



  

. pg 726 

  دیبفرمائ.  نام کین یآقا نیاومد خوش یلیخ_

 

.  گفت " یممنونم " اوردیب باال سرش که آن بدون  زدانی

 شیموها هم آن و دانست یم را اطیاحت نیا لیدل وارسته

 .  نبود دهیپوش یروسر از که بود

 عادت آن به که یگرید یرو آن که خواست ینم هم او اما

 به و انداخت باال یا شانه پس کند یگر جلوه را نداشت

 .بدهد آن به یسامان تا رفت اتاقش طرف
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 سوا فیکث از را زشیتم یها لباس و دیکش را چمدان پیز

 تناسب همان به. اندازدیب ییشو لباس نیماش درون تا کرد



  

. pg 727 

 حول یمجر که یاخبار تا برد باال را یگوش یصدا هم

 به چند هر.  دهد گوش را داد یم پوشش استیس محور

 آن کردن دنبال و ندارد مادر و پدر استیس:  پدرش قول

 حال نیا با اما شود ینم دتیعا یخورد اعصاب جز یزیچ

 در یوقت که چرا کرد یم دنبال و داد یم گوش عالقه با او

 یاسیس یها بحث با و گرفت یم قرار یا مردانه جمع

 یم لیتحل به ها آن با همگام زین او شد یم مواجه

 .  پرداخت

 

 به مربوط ها خبر از یکی شد تمام که یاسیس یها خبر

 و داد یم یسوز آتش از خبر که بود یعیطب منابع

 برسد جنگل ادیفر به تا نبود یادرسیفر که نیا تر دردناک

 قدر چه.  کند خاموش را دیکش یم زبانه که ییها آتش و

 یم بر دستش از یکمک و بود جا آن که خواست یم دلش

 یعذاب در غرق و آمد بر اش سوخته ی نهیس از یآه.  آمد

 . شد میال



  

. pg 728 

 

 لباس ریز در کرد یم رو و ریز را ها لباس که طور همان

 داستان مهربان یشهرارا که کرد دایپ را یدفتر شیها

 به و بود نوشته آن در حال به تا یکودک از را اش یزندک

 که را ییها رنج و ها درد و بخواند تا بود داده هیهد وارسته

 اشتراک به او با را بود دهیکش آزگار انیسال طول در

 . بگذارد

 خرسند ، شده شکششیپ که یا هیهد نیا از هم وارسته

 دفتر نیا تا بود گرفته اجازه هم شهرارا از یحت و بود

 به را آن لیتما صورت در تا داد نشان مادرش به را یزندگ

 هم شهرارا انیم نیا در. آورد در کتابت و نگارش ی رشته

 . رفتیپذ لیم کمال با و کرد استقبال اریبس

 

 کمتر که بود کرده تجربه را یخم و چیپ پر یزندگ شهرارا

 بر قدم ثابت و استوار و داشت را آن به مقابله توان یکس

 تک تک با مبارزه پس از یخوب به او اما ماند یم یجا



  

. pg 729 

 یادیز یها نهیگنج انیم نیا در دیشا و بود آمده بر شان

 . بود جا بر پا هنوز حال نیا با اما بود داده دست از را

 

 تا بخواند را آن از صفحه چند شبانه که بود کرده قصد

 و دهد قرار اش یزندگ در الگو کی عنوان به را شهرارا

 و دردسر پر یها دروازه که یزندگ نیا یبرا او با همگام

 از را بود گشوده شیرو به بارها و بارها را آورش وحشت

 به آن در سر بر را اش یروزیپ پرچم سپس و بردارد انیم

 . آورد در اهتزاز

 

 و ینخ لباس گذاشت کمد یکشو در که را لباس نیآخر

 و کرد تن به را آن و برداشت کمدش یکشو از را یراحت

 شیموها یرو بر هم را زردش و یمشک سر دستمال سپس

 ییها یقال شستن هنگام و شوند جمع شیموها تا بست

 رشیگ پا و دست ، بود کرده سفارش قبل از مادرش که

 . نشود



  

. pg 730 

 

 کرده برقرار سال از زمان نیا ساله هر مادرش که یسنت

 خانه کی و شستند یم را ها یقال تمام دیبا که بود نیا

 یم برق یزیتم از را جا همه و کرده یحساب یتکان

 . بروند زییپا استقبال به بعد تا انداختند

 برش و دور به ینگاه و رفت نییپا خانه یها پله از

 که ییصدا و سر با و بود یته خانه که ییآنجا از و انداخت

 . اند رفته اطیح به که شد متوجه آمد یم رونیب از

 خواسته هم نام کین یآقا از پدرش که نیا یآور ادی با

 با زیر یا خنده کند، کمک ها یقال شستن در او به تا بود

 شکفت را لبش ی غنچه و دیدو لبش ی گوشه به طنتیش

 . 

 شیرو روبه ی صحنه دنید با و رفت اطیح به که یوقت اما

 .شود نیزم بر نقش خنده از که داشت دوست

 



  

. pg 731 
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 را آن و دیکش یم یقال یرو بر را یت که طور همان پدرش

 و گرفت یم انیم نیا در هم را مادرش دست ؛ شست یم

 .  چرخاند یم خودش دور بار چند و  آورد یم در رقص به

 مادرش آوردن شوق سر و نشاط یبرا که پدرش دست از

 مرد که کرد یم فکر نیا به داشت و کرد یم یکار هر

 به را قدرشان دیبا و هستند ابینا و دُرّ پدرش مثل ییها

 . دانست وفور

 

 شتریب اش خنده غلظت افتاد نام کین یآقا به که نگاهش

 . دیخند یم قهقهه به معرکه نیا به هم او که چرا شد

 



  

. pg 732 

 رو و برداشت وارید کنار از را سبز یت و رفت جلو خنده با

 : گفت مادرش به

 

  کدومشه؟ من سهم مامان_

 

 را شستن تا کرد نشانه شیبرا را یمتر دوازده یقال مادرش

 . کند شروع

 

 بر ادیز فشار با را آب ریش و کرده باز را شده دهیچیپ یقال

 سیخ یحساب که بعد و بخورد سیخ تا ختیر آن یرو

 . ختیر آن یرو بر پراکنده صورت به را دیتا شد

 

 یناباور تمام با که دیکش یم یقال یرو بر محکم را یت بعد

 کرد دنیکش یت به شروع تر باال یکم که دید را زدانی اش

 . 



  

. pg 733 

 

.  داد انجام را کارش توجه یب و انداخت نییپا را سرش

 را سکوت یوقت.  بود یقال دنیکش آب حال در زین پدرش

 : گفت زدانی به رو کرد حس کشدار

 

 ؟ نه ای هست لتیم باب ما شهر جان زدانی خب _

  پسر بگو و راستش

 

 و آورد در شیپا از را ییدمپا و کرد راست را کمرش زدانی

 نبودن یخال محض یلبخند با سپس انداخت یا گوشه به

 : گفت پدرش به رو و نشاند لب یرو بر ضهیعر

 

 بوشهر از شیپ مدت چند تا من سهراب آقا راستش_

 محکم و پتکش سرنوشت دفعه هی گهید اما بودم یفرار

 یم دارم االن اما میشد اطاعت به ناچار هم ما و دیکوب



  

. pg 734 

 جذب و آدم یحساب بوشهر خاک و کردم اشتباه که فهمم

 . کنه یم خودش

 

 انگشت دییتا یبرا بود گرفته که یجواب از یراض پدرش

 یباق انگشت سه با و کرده حلقه را اش اشاره و شصت

 . داد نشان او به مانده

 ها ساعت که یسوال دید یم مناسب را فرصت که وارسته

 : دیپرس ، بود کرده مشغول خود به را  فکرش

 

 به و شونیا انگار هستن؟ کجا خانمتون پس زدانی آقا_

 ن؟یاوردین بوشهر

 

 ریغ شیبرا سوال نیا ییگو که داد زدانی به را نگاهش بعد

 . بود ندیخوشا نا و منتظره



  

. pg 735 

 لعنت خودش به دل در دید را وارسته منتظر نگاه یوقت اما

 و یس به مادرش و پدر اجبار به شب همان چرا که فرستاد

 ی درباره حیتوض به مجبور حاال که بود رفته پل سه

 از و نداشت آن به نسبت یحس اصال که شود ییماجرا

 .  بود یته یته درون

 هی من ی خانواده که ییجا اون از حضورتون به عرضم _

 تا هستن رسومات و رسم به بندیپا و یسنت ی خانواده

 نامزد که یدختر با رو یزندگ ی اجازه ازدواج از قبل

 .  دنینم میهست

 

 بود خداشون از ام خانواده که چند هر کرد نجوا دلش در

 . جنوب امیب اون با و کنم عقد ام خاله دختر با من تا

 



  

. pg 736 

 سو آن از و بود اطالع یب زدانی ینامزد از که وارسته پدر

 به رو و شد متعجب است خبردار وارسته که بود دهیفهم

 :گفت گر پرسش یلحن با وارسته

 

 جون؟ بابا یدون یم کجا از تو_

 

 یآلودگ هر تا دیکش یم یقال یرو بر محکم را یت وارسته

 را پدرش پاسخ یطرف از و برود نیب از مانده آن یرو بر

 . داد

 با زدانی آقا میبود که اصفهان یتو ما جون بابا _

 به ما و بودن خانم ریحر نکنم اشتباه اگه که خانمشون

 . میدید پل سه و یس یتو و شونیا یاتفاق طور

 



  

. pg 737 

 به بعد و گفت یا یمبارک و منتیم کنان به به مادرش

 یلحن با و بود داده هیتک یت به را دستانش که زدانی

 :گفت ، کرد یم تشکر مهربان

 

 هی و نمشیبب من تا یاریب و خانمت حتما دیبا یبعد بار _

 بره ادتی نمینب.  دیباش دعوت یحساب درست شام و ناهار

 . باشه داشته دنید دیبا تو یانتخاب دختر پسرم؟ باشه ها

 

 دنگ دنگ مغزش در ییصدا و کرد حس را یسوزش زدانی

 یانتخاب دیزن یم حرف آن از که یدختر نیا که کرد یم

 یصدا خودش جز کس چیه که دانست یم اما ستین من

 . شنود ینم را آن

 نزد نیا از شیب را اش یدرون حال که نیا یبرا حال نیا با

 .  داد نشان مشغول را خودش نکند فاش آنان

 



  

. pg 738 

 حالت به توجه با و دید را زدانی درهم ی چهره که وارسته

 نیا از زدانی که برد یپ نیقی به شب آن در صورتش

 شیبرا و دانست ینم را شیچرا اما ستین یراض ینامزد

 . نداشت یادیز تیاهم هم

 

 سر یرو را دستش و کرد طنتیش هوس دلش خودآگاه نا

 سیخ را مادرش و پدر حرکت کی با و گذاشت لنگیش

 . نگذاشت بینص یب هم را زدانی یحت و کرد

 

 بر را لنگیش که خواست یم او از خنده و غیج با مادرش

 به خنده با و نداشت را الشیخ او اما ندازدیب نیزم یرو

 . داد یم ادامه کارش
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. pg 739 

  ممنوع_یکپ#

 

 در دیکل ، شانیها داد یگاه و ها خنده و ها غیج انیم در

 .  شد باز یآرام یصدا با و خورد چرخ قفل

 

 

 یب نیسرزم در و کرده گم را راهش حواسشان یقدر به

 یب با را جان مادر حضور که برد یم سر به یحواس

 از یتوجه یب با را چشمانشان و گذراندند سر از یمباالت

 . کردن رد آن

 

 

 

 و ستاده،یا شیروبرو ی منظره از شده رانیح و مات او اما

 را یا جسته بر نقش چشمش بان هیسا از یخط که آن یب



  

. pg 740 

 یا گربه مانند چطور که کرد یم نگاه ها آن به کند حک

 اند شده دهیکش آب ، شود یم پرتاب استخر در هوا یب که

 . 

 

 

 

 محبت برکت به هوا و بود گذشته ظهر از یدم که آن با

 .  دندیلرز یم یاندک هم باز اما بود گرم دیخورش

 

 

 

 دار و ریدرگ یقدر به اما نشاند شیگلو به آرام یا سرفه

 .نشد جلب شان توجه یا ذره که بودند

 



  

. pg 741 

 

 روز چند که چرا نبود آور رتیح شیبرا زدانی حضور  

 داده جا نیا به را سکونتش خبر و آمده جا نیا به شیپ

 آب لنگیش وارسته که بود ییجا آن زده رتیح اما و بود

 سپر و خنده با زین او و ختیر یم او یرو بر فشار پر را

 . داشت مقاومت در یسع دستانش کردن

 

 

 

 . دیکش هم در را شیها اخم یکم صحنه نیا دنید با

 

 غرض و قصد یب تماما وارسته یکارها که دانست یم 

 یرو از اش همه داد یم انجام را یحرکت اگر و است

 اش کرده زیعز ی نوه نیا وجود در که است ییها طنتیش

 تا دیچیپ یم را شیها گوش دیبا اما است شده نهینهاد



  

. pg 742 

 او با یا ذره که یشخص مقابل در پروا یب گونه نیا

 .  نکند مزاح و یشوخ ، نداشت شباهت

 

 

 موجب و زندیخ پا به ها انهیمور خواست ینم که بسا چه

 چند هر شوند اش دردانه ی نوه یرو بر یمنف دید سیتاس

 ی زده کپک افکار به یا ذره وارسته بود مطمئن که

 کین زدانی یطرف از و دهد ینم نشان یتوجه انیاطراف

 کسب او از مدت نیا در که یشناخت به توجه با هم نام

 نیا با شد ینم ها انهیمور هجوم ریدرگ ابدا بود کرده کرده

 با سوژه نیا درباره بحث یبرا را وقتش از یکم حال

 . گذراند یم وارسته

 

 

 



  

. pg 743 

 او به توجهش ، زد یم شیصدا که وارسته ادیفر با همزمان

 او کند یدلتنگ ابراز تا دیدو یم سمتش به که شد جلب

 که نیا تا ردیبگ آغوشش در تا بود منتظر یلبخند با هم

 چهره همزمان که شود پا کله بود کینزد او یقدم چند در

 یب کی حسب بر گرید بار مبادا تا شدند نگران ها

 و گرفت را دستانش جانش مادر که ندیبب بیآس یاطیاحت

 . دیکش آغوشش در

 

 :زد غر آرام گوشش در

 

 رو ها یکیپالست ییدمپا نیا که گفتم بهت بار هزار_

 .  مادر یبش پا کله بود کینزد.  نپوش

 



  

. pg 744 

 بر آرام را صورتش و کرد لوس یکم را خودش وارسته

 به که آن بدون و دیکش مادرش ی دهیچروک ی گونه یرو

 : گفت کند یتوجه جانش مادر ی هیتوص

 

 

 .  بود شده تنگ جوراب سوراخ قد واست دلم_

 

 

 

 که بکوبد سرش به دستش با خواست یم جانش مادر

 . گرفت فاصله آرام آرام و دیخند

 

 



  

. pg 745 

 یاول دست یخبرا هی.  رسوند سالم داداشت زن یراست_

 دوتامون طلبه یم روز چند فقط که جون مادر دارم

 . یبد گوش شما و کنم فیتعر من گوشه هی مینیبش

 

 جانش مادر دل در یکنجکاو یاندک توانست حرفش نیا با

 را چپش سمت چشم و دیکش باال را ابروانش که بکارد

 چطور؟:  گفت و کرد کیبار
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: گفت و دواند لبش ی گوشه بر مرموز یلبخند وارسته

 ...حاالاا



  

. pg 746 

 . هست داداشتون دختر و داداش زن به راجع همش

 

 اما داشتند نفر سه آن با یتوجه قابل ی فاصله که آن با

 : کرد زمزمه آرام

 

  شده؟ دایپ شهرارا که نگو_

 

 اشک و کرد دییتا را جانش مادر حرف سرش دادن تکان با

 .  دید چشمانش در را

 

 و کرد عبور کنارش از جانش مادر ، بزند یحرف خواست تا

 . رفت پدرش و مادر طرف به

 

 



  

. pg 747 

 

 تا دیچیپ را ها آن و رفت شده شسته یها یقال طرف به

 به و کرده بلند را ها آن دو هر نام کین یآقا و پدرش

 .  شود خشک تا دهند هیتک ییجا

 

 

 

 رطوبتش که بود ها یقال از یکی ریز که یسبد شکستن با

 .  کرد جا به جا را آن و برداشت گرید یسبد ، شود گرفته

 

 

 شان همه گوش به را مندش گله یصدا هم جانش مادر

 . رساند

 



  

. pg 748 

 

 

 ؟ دیبشور یقال ظهر از بعد سه ساعت دیبود مجبور حاال_

  و عصر و صبح مگه

 گرفتن؟ ازتون

 

 

 

 هم عرق و بود مشخص وجناتش از یخستگ که مادرش

 و انداخت یا گوشه به را یت ، بود انداخته برق را صورتش

 : گفت

 

 ریگ و سهراب بتونم االن من بعدم.  مامان میبون هیسا ریز_

 .بشوره یقال که ارمیب



  

. pg 749 

 

 هی.  یخستگ ی بهونه شبم داره کار ی بهونه که صبح 

 بکنم یتکون خونه هی بتونم تا ارمیب رشیگ تونستم و امروز

. 

 

 

 یانداخت زحمت به و جان زدانی چرا یچیه سهراب حاال_

 . ماست مهمون داره گناه آخه؟

 

 

 

 یکنار به و دیچیپ را یقال که نیا از پس زین زدانی

 .  ست فهیوظ هیحرف چه نیا نه: گفت انداخت

 



  

. pg 750 

 

 کم جا نیا به من سکونت یبرا خانم گلبرگ و سهراب آقا

 . کنم جبران یجور هی دیبا دنینکش زحمت

 

 

 

 یب با بود شنونده فقط و بود ساکت موقع آن تو که پدرش

 اما افتاده زحمت به پسر زدانی که چند هر: گفت یحواس

 گهید گرفت بوشهر از زن هی فردا پس فردا که خوبه براش

 . بکنه و کارهاش تونه یم خودش

 

 

 

 ! رفت ادتی که باز. سهراب:  گفت و دیخند مادرش



  

. pg 751 

 نامزد جان زدانی میدیفهم که بود شیپ ساعت چند نیهم

 .  هستن شون خاله دختر نامزدشون و دارن

 

 :زد ضربه اش یشانیپ به آرام دست با

 

 

 

  همش من چرا رفت ادمی خانم دلدار یگ یم راست اِ _

!   بهیعج.  بود نظرم یتو  یبوشهر زن هی زدانی یبرا

 که نیا ی دغدغه و یدار زن گهید جان زدانی نداره بیع

 داشته و نیا استرس روز هر و شب هر حاال و یبش عاشق

 ! یندار و دنینم ای دنیم بهت زن که یباش

 

 



  

. pg 752 

 نامزد هی برات که کن ماچ هم و بابات مامان دست برو واال

 .  کردن پا و دست خوب

 

 

 بعد شد عاشق دلدارم اول تا شد خون گرمونیج که ما واال

 .  یخواستگار میرفت

 

 یراض که اومدم و رفتم قدر نیا دادن یم دختر مگه حاال

 . شدن

 

 

 دمیپوش رو و یمشک کفش اون قدر چه ریبخ ادشی یییه 

 . گرفتم جواب تا زدم واکس و

 



  

. pg 753 

 

 

 زده سرش به پدر با کردن کل کل یهوا که جانش مادر

 طاووس که هر: گفت و چرخاند هوا در را دستانش بود،

 . کشد هندوستان جور خواهد

 

 

. خان مهراب ی کرده زیعز رو یبود گذاشته دست هم تو 

 یکرد یم یط ادهیپ یپا با و خان هفت دیبا نبود که یالک

 .یبد نشون و ات جربزه تا

 

 

 

 و آورد یم شوق سر را وارسته بیعج شانیها کل کل

 . کرد یم لیتبد قهقهه به را شیها خنده



  

. pg 754 

 

 

 ها توجه تمام که دیخند یم نواز دل و نواز روح یقدر به 

 . کرد یم جلب خودش سمت به را

 

 

 دلش ته از یها خنده نیا یبرا دل در که یمادر توجه 

 پروانه به عشق با که یپدر توجه ، رفت یم صدقه قربان

 مادر توجه شد، یم خندان و کرد یم نگاه اش یآب ی

 یمربا مبادا که خواند یم ذکر لب ریز مدام که یبزرگ

 .... بزنند نظر حسادت از همگان و بخورد چشم شیآلبالو

 

 

 



  

. pg 755 

 یها خنده یصدا با ؛ بود بیعج شخص آن حال اما

 عمق به تا ردیبگ را شیها گوش داشت دوست ، وارسته

 نیا نه شود چندشش که نیا نه نکند رسوخ اش ییشنوا

 و یفیلط نیا به یا خنده یصدا که بود نیا از رتیح

 با بخواهد که شد یم باعث نیهم و بود دهینشن را یشاد

 . بگذارد فرار به پا معرکه نیا از توانش تمام

 

 

 

 چالش به گونه نیا را او شکل نیا به خنده کی که نیا

 .  کرد یم بد را حالش بکشد

 

 

 



  

. pg 756 

 نقاب ای چادر ریز ایح و شرم سر از ستیبا یم ها خنده

 صورت و ها گونه یرو بر طرحش یحت تا شدند یم پنهان

 دنگ سرش در پروا یب گونه نیا که نیا نه نبندد نقش

 . کنند جشیگ و کرده دنگ
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  تا گذاشت دهانش در را بیس از یا تکه

 را اش یچرم فیک سپس و نکند ریدلگ را خانم گلبرگ

 دراز آن در یساعات چند که یاتاق از و انداخت دوش یرو

 . برسد امروزش یها برنامه به تا آمد رونیب بود دهیکش

 

 



  

. pg 757 

 یا نشانه ای یرد دیبا یول بود غروب کینزد که چند هر 

 داشت سر در که ییها برنامه آن به تا کرد یم دایپ او از

 .  برسد

 

 

 

 گوشش به یمخمل و فیلط ییصدا گذشت که راهرو از

 را او و ستادندیا حرکت از شیها قدم ناخواسته.  دیرس

 .  کردند سپردن گوش به اجبار

 

 

 

 زیانگ شگفت یا صحنه ، برداشت قدم که تر جلو یکم

 . نشاند لب بر آرام یا خنده اریاخت یب که دید

 



  

. pg 758 

 

 

 آن به بتواند شتریب تا دیکش وارید طرف به را خودش

 . شود مسلط قسمت

 

 

 گرفت یم عکس و آورد یم در را لشیموبا داشت دوست 

 یراض است ممکن و ستین درست که دانست یم اما

 .  نباشند

 

 

 

 مادر که شیرو به رو ی منظره به رهیخ رهیخ و لذت با

 سپس و کرده شانه را شیموها اش نوه و بود نشسته بزرگ

 .  بافت یم و کرده میتقس دسته سه به را آن



  

. pg 759 

 

 

 

 

 دیسف آن از یقسمت و یخاکستر آن از یقسمت که ییموها

 که بود کرده دلپسند را آن یقدر به تناقض نیا اما بود

 . داشت یم وا نیتحس به را یچ تماشا

 

 

 

 یروز که بود جذاب شیبرا ییجا آن از صحنه نیا

 سیگ بافتن که بود کرده مجبور را او اش یپدر مادربزرگ

 .  ببافد را شیموها و ردیبگ ادی را

 



  

. pg 760 

 

 

 شکل به رهیگ تا دو بود کرده مجبورش که رود ینم ادشی

 قول به تا بزند شیموها یرو و بخرد شیبرا هم ییدمپا

 دست خودش یبرا خوب شوهر کی تا کند یدلبر خودش

 . کند پا و

 

 

 

 یم هم در ابرو و کرد یم اخم پدرش که قدر چه هر 

 دیرس یم نظر به که ییها یشوخ نیا از دست که دیکش

 دست او اما دارد بر دست دارند تیواقع یچاشن هم یکم

 .  کرد یم را خودش کار و نبود بردار

 

 



  

. pg 761 

 

 خنده با را سرش دید وارسته دست در که ییها رهیگ با

 . داد تکان

 

 ها نیا هوس دلش که نبود خودش بزرگ مادر تنها پس 

 . کرد یم

 

 

 

  یم زمزمه یزیچ چه بزرگش مادر یبرا او که دانست ینم

 .  داد یم گردنش به یقر و دیخند یم که کند

 

 

 



  

. pg 762 

 و گرفت یم را راهش دیبا نبود زیجا نیا از شیب ستادنیا

 سهراب آقا و خانم گلبرگ با زین اطیح در تا رفت یم

 رشیناپذ انیپا یها یگرفتار دنبال به و کند یخداحافظ

 . برود
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 مهمان سالن کنج در که ها آن تا گذشت راهرو از آرام

 . نندینب را بودند سرگرم و نشسته

 

 که دید را سهراب آقا و خانم گلبرگ رفت که اطیح به 

 ییگو و بودند نشسته تخت یرو بر هم دست در دست

 . کردند یم فیتعر هم یبرا را یزیچ



  

. pg 763 

 

 

 خود به را ها آن توجه و رفت سمتشان به موقر و آهسته

 .  کرد جلب

 

 : گفت ها آن به رو و کرد قفل هم در را دستانش

 هی دوارمیام دیدیکش که ییها زحمت بابت ممنونم یلیخ_

 .  کنم جبران و اش همه بتونم روز

 

 

 

 و گذاشت همسرش ی شانه یرو بر را سرش خانم گلبرگ

 : گفت رنگ کم یاخم با



  

. pg 764 

 جبران به ازین.  پسر یدار ما یبرا تو آخه یزحمت چه _

 .  میداد زحمت بهت یکاف ی اندازه به چون ستین هم

 

 .  نیا از شتریب زحمت گهید یشست برام یقال تا چند امروز

 

 

 

 بر یا بوسه سهراب آقا و گفت " یا هیحرف چه نیا نه"

 دست زدانی با و شد بلند سپس و زد همسرش سر یرو

 یمرد یلیخ:  گفت و زد کمرش پشت با بار چند و داد

 !!  پسر

 

 

 



  

. pg 765 

 را لبخند و شد اکو ذهنش در شوم یناقوس حرف نیا با اما

 . پراند لبش یرو از

 

 و خوندن نماز با که نکن فکر.  یلیخ ، ینامرد یلیخ_))

 مرد خوردن قسم اسمت یرو و گذاشتن سجاده به سر

 من دختر ینشد حاضر که ینامرد قدر اون تو.  نه یشیم

 .  یشد مرگش باعث و یبد نجات و

 

 یم قضاوت باچشمت رو آدما که نیا خاطر به فقط اونم

 یم خوب رو شما مثل ییآدما امثال.  دلت با نه یکن

 . ((نیهست چشمتون ی برده فقط و فقط.  شناسم

 

 

 



  

. pg 766 

 و آمد خودش به ، خورد اش شانه یرو بر که یدست با

 دوخته چشم او به تیجد با که یسهراب آقا به را چشمانش

 .  انداخت ، بود

 

 ؟ پسر ییکجا_

 

 

 

 را آن یفیتکل یب سر از و معنا یب یلبخند با کرد یسع

 پاسخ یرو یتمرکز که آن بدون پس.  کند جور و رفع

 : گفت باشد داشته دادنش

 

 

  گهید من دیببخش جا نیهم.. یچ..چیه_



  

. pg 767 

 . دارتون نگه خدا. برم دیبا

 

 

 و هاج چشمان مقابل  از سرعت به و داد تکان را دستش

 نیا از شیب تا گذشت خانم گلبرگ و سهراب آقا واج

 . نکند آدم و عالم یرسوا را خودش

 

 

 

 ها سال که ییها یکاست تمام و کرد یم شیدایپ دیبا

 .  کرد یم جبران را بود شده مرتکب شیپ

 

 



  

. pg 768 

 نیا اما بود خودش ریتقص دختر آن مرگ از یبخش دیشا

 ینم یتسل و کرد ینم سرد را مادر آن دل داغ هیتوج

 . دیبخش

 

 

 . کند جبران که داد یم قول شرفش تمام با بار نیا 

 

 و شرف تمام ارزش به یمانیپ نه اساس یب یمانیپ 

 . شیآبرو

 

 

 

 ینشان یحدود تا که یمیقد ی محله به یسر دیبا ابتدا

 آرام آرام او کردن دایپ از پس و زد یم بود بر از را آن



  

. pg 769 

 نیا داغ ها سال از پس بتواند تا داد یم نشان را خودش

 . کند منجمد و فسرده را نشسته خاک به فرزند غم از مادر
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 به نسبت که یشناخت اندک با و بود ستادهیا کوچه انیم

 یم نظر ها خانه تک تک به ، داشت کوچه و محله نیا

 و پرس و کند دایپ را ساحره ننه ی خانه بتواند تا انداخت

 که چند هر ؛ باشد داشته شکسته دل مادر آن از ییجو

 است خراب محله نیا در او ی وجهه یقدر به دانست یم

 محل نیا یاهال ی همه دیایب انیم به او از یسخن اگر که

 . کنند یم چندشناک را نگاهشان



  

. pg 770 

 

 به نظر بدون و قضاوت چیه بدون بار نیا خواست یم او اما

 و کرده دایپ را او که دیشا ، باشد او ریگیپ مردم ییبدگو

 .  کرد یم مافات جبران

 

 که ییها بچه دختر و پسر یصدا و سر ی انهیم در

 را ها آن از یکی ، بودند یلیک یلیک یباز و فوتبال مشغول

 .  کند دایپ را ساحره ننه ی خانه تا کشاند یا گوشه به

 

 :گفت و نشست زانو دو یرو پسرک مقابل

 

 من به یتون یم ؟یبلد رو ساحره ننه ی خونه جون عمو_

 ؟ یبد نشون

 



  

. pg 771 

 را جوابش پسرک که شد منتظر مهربان یلبخند با سپس

 شده رهیخ او به مبهوت و مات طور همان پسرک اما بدهد

 .  داد ینم نشان یواکنش و بود

 یاعتماد خاطر به و است بهیغر دیشا که دیرس نظرش به

 ادی به که نیا تا آورد ینم انیم به یسخن ، ندارد او به که

 دستش لبخندش حفظ با ، دارد بشیج در ینبات آب آورد

 دست کف و دیکش رونیب را نبات آب و کرد بشیج در را

 . گذاشت پسرک

 

 یم یباز او به توجه بدون که ییها بچه به ابتدا پسرک

 اشک از زده برق یچشمان با سپس و دوخت چشم ، کردند

 . گذاشت دهانش در و گرفت را نبات آب پوست ،

 

 و شد راحت الشیخ دید را او لذت پر خوردن آبنبات یوقت

 : گفت و دیکش شیمو بدون سر به یدست



  

. pg 772 

 

 ؟ کجاست ساحره ننه ی خونه که یگ یم عمو به حاال_

 . دارم باهاش مهم یلیخ کار هی

 

 به یدست کالفه و دینشن یجواب هم باز پسرک از اما

 که بپرسد گرید بار را سوالش که خواست و دیکش صورتش

 به بلند یموها و یمحل یلباس با سال و سن کم یدختر

 :گفت یزبان نیریش با و آمد سراغش

 

 گنیم.  کَرِ ، نیگ یم یچ شما عمو شنوه ینم قاسم نیا_

 و یاصل قاسم و انی یم بهترون ما از بوده بچه که یوقت

 . ذارن یم مامانش یبرا و خودشون ی بچه و برنیم

 

 قصه از یول شد متاثر بود ناشنوا پسرک که نیا از زدانی

 اما گرفت اش خنده ، بود کرده فیتعر دخترک که یا



  

. pg 773 

 به را اش خنده نکند خاطر آزرده را دخترک که نیا یبرا

 . زد پس سرعت

 

 کردیم ادعا و بود رمال یزن بزرگش که یا محله از البته

 داشت انتظار شدینم هم آن از شتریب دارد خبر ابتدا از که

 ساحره ننه که رمال زن همان اطالعات به وجود نیا با

 . کند دایپ را شده گم بتواند تا داشت ازین شد یم دهینام

 

 

 به رو بعد دیکش آغوش در را او به و گرفت را قاسم دست

 : دیپرس را اسمش دخترک آن

 

 ؟ خانما خانم هیچ اسمت_

 

  نرگس:  گفت یسادگ به تیمظلوم و تیمعصوم با دخترک



  

. pg 774 

 

 : گفت و آورد انیم به یلبخند اسمش دنیشن با

 

 هی من حاال!!خانم نرگس یدار یقشنگ اسم چه شما_

 ساحره ننه ی خونه که یدون یم شما.  دارم ازت سوال

  کجاست؟

 

 آمده بایز مرد آن نظر از اسمش که نیا از زده ذوق نرگس

 : گفت

 

 .  دونم یم آره_

 

 :گفت و کرد اشاره جلو به دستانش با سپس

 



  

. pg 775 

 ترش ور اون در تا دو ؟ ینیبیم دویسف و سبز در اون_

 .... ساحره ننه ی خونه شهیم
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  ممنوع_یکپ#

 

 

 نگاه کرد یم اشاره او کوچک دستان که ییجا به قیدق

 ساحره ننه ی خانه ینشان شدن متوجه از پس و کرد

 .کرد تشکر او از و داد دست دخترک با و زد یلبخند

 

 و کند یباز قاسم با که گفت گوشش در آرام هم بعد

 که هم دخترک.  باشد داشته ییتنها احساس که نگذارد

 و نیریش"چشم" بود آمده خوشش زدانی رفتار از ییگو



  

. pg 776 

 مایا با قاسم از نیچیهم.  برد را زدانی دل و گفت یظیغل

 . باشد اش لَکَنته نیماش مراقب که خواست اشاره و

 

 .  داد تکان موافقت با را سرش و شد خوشحال زین او 

 

 بود نیزم یرو بر که یسنگ با و رفت خانه سمت به آرام

 . آورد در صدا به را در

 ضربات از پس اما دینشن را یکس یصدا اول ی مرتبه در

 د،یشن که یغرغر یصدا با عاقبت ، زد در به که یپ در یپ

 . شد در شدن باز منتظر و انداخت نیزم یرو بر را سنگ

 

 اومدم.  کن صبر ذره هی.  یکند جا از و در خب یلیخ_

 . اومدم

 



  

. pg 777 

 یزن به و گرفت فاصله آن از یکم شد باز پاشنه از که در

 . دوخت چشم داشت کوتاه نسبتا یقد و فربه که

 

 . کرد یم نگاه زدانی به منتظر و کرد نگاه او به دقت با زن

 

 بر بیعج کامال صورت به که ییحناها از را چشمش زدانی

 . دوخت نیزم به و گرفت بودند شده حک صورتش یرو

 

  ن؟ییشما ساحره ننه.  خانم سالم_

 

 . شیفرما خودمم_

 

 کرد پرت یا گوشه به آرام را سنگ شیپا با که طور همان

 : گفت



  

. pg 778 

 

 . خواستم یم و نفر هی ینشون_

 

 من.  دارم کار بگو تر عیسر ؟ هست یک:  گفت حوصله یب

 . نکن خودت عالف و

 

 . یشعبان صدف. خواستم یم و صدف ینشون_

 

 بودند، زده گل انگار و شد بلند که ها بچه یصدا و سر با

 با و کرد شان حواله لب ریز یفحش حوصله یب ساحره ننه

 :گفت یبد لحن

 

 قرعه بار نیا و کرده پهن و دامش باز هرزه اون نکنه هیچ_

 پس و ات توله دمیشا ای.  افتاده تو نام به شیش جفت

 یخورد و گولش جون پسر یه.  میرفت که برو دِ و انداخته



  

. pg 779 

 بدون یدون ینم اگه.  یخورد و لجنش ظاهر اون گول. 

 نداشتن شیآسا دستش از ریبگ جوون تا ریپ از محل نیا

 خوب.  کرد یم پهن جا همه و شیهرزگ بساط که بس

 در و گرفت ازش و اش بچه.  گذاشت اش کاسه تو هم خدا

 . کرد درش به

 

 یسایکل در قلبش ناقوس و شد دگرگون ناگاه به حالش

 جسمش تمام در دردش و بود آمده در زنگ به اش نهیس

 . کرد هم در شدت به را شیها اخم.  شد پخش

 

 خودش به یول داشت را یقضاوت نیچن انتظار که آن با

 و دینپر ساحره یها حرف وسط چرا که زد یم بینه

 در را شیها اخم شدت به حال نیا با. نکرد قفل را نطقش

 مدام سایکل ناقوس یصدا که بتوپد زن به آمد و کرد هم

 به یروز هی هم خودت) که کرد یم انعکاس ذهنش در



  

. pg 780 

 هی باعث کنه یم داره زن نیا که یقضاوت نیهم خاطر

 ( یکن مواخذه و اون نخواه پس یشد ریناپذ جبران یخطا

 

 حفظ را شیها اخم که بود عقلش حاکم کاریپ انیم در

 : گفت و کرد

 

 نیا به یربط و داشتم شونیا با گهید کار هی من خانم نه_

 .  نداره نیگیم که ییزایچ

 

 با و داد تکان بود جاتیبدل از پر که را دستانش ساحره

 : گفت اش زننده لحن

 

 .  ندارم هرزه اون از ینشون من نه توبه توبه_

 



  

. pg 781 

 باشه؟ داشته که دیشناس ینم رو یکس _

 

 کرد یم چهارتا دوتا دو فکرش در و کرد سکوت یکم زن

 .  شود کاسب یزیچ بتواند

 

 . داره خرج واست یول شناسم یم رو یکی_

 

 آن از اما گرفت حرصش زن بودن طماع نیا از زدانی

 را او با کردن بحث ی حوصله و نداشت یا چاره که ییجا

 که آن بدون و آورد در فشیک از پول یمقدار نداشت هم

 زن صورت که چند هر.  گرفت شیجلو بدوزد، چشم او به

 . کند حس را او یخوشحال توانست یم اما دید ینم را

 

 عقب را دستش ، ردیبگ دستانش از را پول خواست تا

 :  گفت یجد لحن با و دیکش



  

. pg 782 

 

 . آدرس اول_

 

 : گفت و دیکش یپوف ادیز یحرص با زن

 

 بهت ششیپ برو هست یجانعل یبقال باالتر کوچه تا سه_

 . هیگورستون کدوم که گهیم

 

 . بست محکم را در و دیکش زدانی دست از را پول بعد

 

 دراز سر حاالها حاال که قصه نیا از حال آشفته زدانی

 . کرد حرکت نیماش سمت به داشت

 



  

. pg 783 

 با و زد سرش به یفکر ها بچه یصدا و سر دنید با

 :  گفت یمهربان

 

 د؟ید یم راه یباز یتو منم ها بچه_

 

 در که دادند اجازه و دندیکش ییهورا یخوشحال با ها بچه

 .  شود کیشر شان یباز

 را چوب داشت، دوست را یلیک یلیک یباز که ییجا آن از

 ازیامت و نشد دفع که نیا از و کرد پرتاب باال به سرعت با

 دیکش آغوش در را ها بچه سرعت با و شد خوشحال گرفت

 کرد یشاد ها یآشفتگ تمام از دور به و ها آن با صدا هم و

 .... دیخند شادمان و
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. pg 784 

  ممنوع_یکپ#

 

 تا خواست گرید بار قاسم از و داد دست ها آن کی کی به

 مغازه به ادهیپ داشت قصد خودش و باشد نیماش مراقب

 . برود یجانعل ی

 

 

 هم او و داد تکان تند تند را سرش یخوشحال با هم قاسم 

  به خوشمزه یخوراک کی قول

 .  داد او به را پاداش عنوان

 

 

 



  

. pg 785 

 در یپ و قیعم یها نفس با و شد رد کوچه از زنان قدم

 و کند جور و جمع را ذهنش کرد قصد ، دیکش یم که یپ

 " یشعبان صدف" به را او توانست یم که ییها پرسش به

 . کند فکر کند کینزد

 

 

 

 بار بتواند که دیشا کند کمک او به مرد آن که بود دواریام 

 حس یکم و بردارد دوشش یرو از را عذاب نیا نیسنگ

 .  بدهد شیها شانه به فراغ و یآسودگ

 

 

 و دیرس سوم ی کوچه به کرد رد که را دوم و اول ی کوچه

 را مغازه بتواند تا کرد یانداز چشم را اطراف یکنجکاو با

 ی مغازه از یخبر چرخاند یم چشم چه هر اما کند دایپ



  

. pg 786 

 دیشا برود کوچه داخل به گرفت میتصم.  نبود یسوپر

 .  ابدیب را او بتواند

 

 

 

 در یجلو هیهمسا یها خانم و بود شب کینزد کماکان

 .  زدند یم گفت و گپ و بودند نشسته

 :گفت ها آن از یکی به رو و رفت جلو مودبانه

 شهیم اگه داشتم یمهم کار یجانعل با من دیببخش سالم _

 . دیبد نشون بهم و اش مغازه

 

 ممنون دیبگ بهم هست اطراف نیا هم اش خونه که اگه 

 .  شمیم

 



  

. pg 787 

 

 را پاسخش تا ماند منتظر و انداخت نییپا را سرش بعد

 بر که ییها نگاه ینیسنگ و سکوت شدن کشدار با بشنود

 تا گرفت باال را سرش مکث با انداخت، یم وزنه شیرو

 .  بفهمد را ها آن سکوت علت

 

 

 ییگو که کردند یم نگاه او به رهیخ رهیخ چنان ها خانم

 .  اند دهید را یا الخلقه بیعج انسان

 

 

 اما نشست لبش کنج بر جان و رنگ کم چند هر یا خنده

 داشت تیجد اش یچاشن که یلحن با و خورد را آن عیسر

 : گفت

 



  

. pg 788 

 

 سر یسوپر با من دیکن کمک من به شهیم دیببخش_

 .  دارم کار کوچتون

 

 

 

 را پاسخش که شد یراض ها زن همان از یکی باالخره

 . بدهد

 

 

 

 .  رفته جا نیا از ماهه پنج.  ستین جا نیا یجانعل_

 



  

. pg 789 

 شده کالفه دنینرس ییجا به و گشتن و یدر به در نیا از

 یم زیلبر و دیرس یم سر به داشت صبرش ی الهیپ و بود

 .  شد

 

 مسلط خودش بر تا دیکش قیعم ینفس حال نیا با اما

 .  ببرد باال را توانش و صبر و شود

 

 

 

 یشعبان صدف از ینشون هی من ؟ رفته کجا دیدون ینم_

  ؟ نه ای نشیشناس یم دونم ینم خوام یم

 

 

 ساحره ننه.  دارم کار باهاش و گردم یم دنبالش من یول

 .  بپرسم و شینشون یجانعل از تونم یم فقط که گفت



  

. pg 790 

 

 

  شروع ها پچ پچ یشعبان صدف اسم دنیشن با

 در و کنند یم اشاره خودش به که دید چشم به و شد

 .  کنند یم بدل و رد را یالفاظ هم گوش

 

 

 ها آن از یکی دیشا شود تمام شانیها حرف تا ماند منتظر

 . کند کمک او به شد حاضر

 

 

 



  

. pg 791 

 کمرش دور که یچادر و شد بلند نفرشان کی عاقبت

 گفت کوچه یانتها به اشاره با و کرد تر محکم را بود بسته

: 

 

 

 

 یجانعل مغازه.  ستین شیحال یچیه خرفته رزنیپ اون_

 ماهه چند گهید االنم کوچه سر نه جوون ست کوچه ته

 نه که یعروس زنش با که نیا از بعد ستین جا نیا و بسته

 اونم و کردن طردش مادرش و پدر کرد، یکیکوچ عقد هی

 . جم بره و کنه جمع داره بساط یتو یچ هر شد مجبور

 

 یدنبالش که صدفه همون زنشم که بگم اطالعت محض 

 .یبر جم به دیبا واجبه کارت یلیخ اگه

 



  

. pg 792 
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 ممنوع_یکپ#

 

 و داد یم گوش او یها حرف به رانیح و مات زدانی

 و سکوت به را شیجا و شد سلب او از یواکنش هر قدرت

 .  داد دهانش شدن قفل

 

 

.  شد دگرگون حالش.  شد ینم باورش بود؟ کرده ازدواج

 شد یم درمان دیبا اول. نشود متعهد که بود داده قول او

 و کرد یم باز گرید یزندگ کی به را شیپا که نیا نه

 . کرد یم چکه خاطراتش در یخوش از یسراب

 

 



  

. pg 793 

 او به و شد دهیکش رونیب افکارش و اوهام از زن یصدا با

 . سپرد گوش

 

 

 

 کن هماهنگ شوهرش با اول یدار یکار هر من نظر از_

 داره اون که یخراب ی سابقه با و هیرتیغ یقدر به چون

 . بزنه حرف یجوون نیهمچ هی با زنش بذاره دونم یم دیبع

 

 

 ینم ظاهرت به یول نشناسم ینم رو تو من جون پسر 

 . یباش یبد آدم ن،یهمچ خوره

 

 



  

. pg 794 

 

 یدار کار هر نظرم از.  باالست سر تف مثل دختره اون 

 برات یچیه دردسر جز که خودت کار دنبال برو و کن ول

 هم خواه دنیشن خواه تو از و بود گفتن من از حاال نداره

 . دنینشن

 

 گذشت کنارشان از آرام و کرد زمزمه لب ریز آرام یتشکر

 هجوم ذهنش به یکی یکی ها خاطره و برسد نیماش به تا

 . آوردند

 

 

                *** 

 

 



  

. pg 795 

 در که آن با.  بود برداشته را کوچه شانیها قهقهه یصدا

 یا ذره اما بودند شده گم شهر یها کوچه پس کوچه

 ادامه شانیها خنده به خوش سر و نبوده نگران ای ناراحت

 .  دادند یم

 

 

 را ها نینش خانه مراعات اما دیخند یم هم او که چند هر

 نییپا یکم دو آن به نسبت شیها خنده تمیر و کرد یم

 .  بود تر آرام و تر

 

 

 گوش او به و شد کنجکاو یکم رضا محمد شنهادیپ با

 . سپرد

 

 



  

. pg 796 

 رو خدا ؟یور اون کوچه میبر هیچ نظرتون ها بچه گمیم_

 و اومد رونیب شده خراب نیا از نفر هی دیشا یدید چه

 ؟ هیچ نظرتون. خونه میبر تا کنه کمک بهمون تونست

 

 

 

  را سکشیر و کردند قبول دو هر شهاب و زدانی

 و بود روقتید اما بودند هم با سه هر که آن با. رفتندیپذ

 .  بودند نگذاشته قدم یمناسب ی محله در

 

 

 

 جلو داشتند  دل در که یاضطراب اندک با حال نیا با

 یم پا رد شانیها چشم با را کوچه جز به جز و رفتند



  

. pg 797 

 نیا از را ها آن و آمد یشخص دیشا که دیام نیا به کردند

 .  داد نجات یفیتکل بال

 

 

 قبل از تر دیام نا دندیرس یم کوچه یانتها به چه هر اما

 حرکت از هیگر و غیج یصدا با که گذاشتند یم قدم

 . کردند نگاه گریکدی به هولناک و ستادندیا

 

 

 شد؟ یچ: کرد زمزمه آرام شهاب

 

 

 



  

. pg 798 

 یها فحش به فقط و دانستند ینم را جواب کدام چیه اما

 .  سپردند گوش آمد یم خانه از که یداد و غیج و کیرک

 

 

 از عیسر دیایب:  گفت بود تر کارانه محافظ که رضا محمد

 یتو و شب وقت نیا مینباش سر درد دنبال و میبر جا نیا

 . بیغر شهر نیا

 

 

 

 ها آن و شد باز شدت به در که کردند حرکت تعلل یکم با

 .  شدند خکوبیم شانیجا سر

 

 



  

. pg 997 

  عیسر دید را روبرو ی صحنه که شانیها چشم

 . شدند سرخ خجالت فرط از تا و افتاد نییپا

 

 

 و بود آمده رونیب باز ییموها و خواب لباس با یزن که چرا

 یم نگاه سه آن به بود حال آشفته و مضطرب که یحال در

 .  کرد

 

 

 در دیام شمع و دیدرخش اش چهره در دیام ییکورسو

 .  کرد یم یافشان پرتو دلش

 

 با و آمد ها پسر طرف به داشت که یظاهر به توجه یب

 : کرد التماس مند درد یا ناله



  

. pg 800 

 

 

 

 دیکن نگاش.  دیکن کمک ام بچه به کنم یم خواهش _

 . رهیمیم داره

 

 

 یشدگ هول با زدانی که شد زدانی کینزد و آمد تر جلو

 هم در شدت به را شیها اخم و دهیکش عقب را خودش

 . کرد

 

 

 



  

. pg 801 

 زود اگه رهیمیم داره ست خونه تو ام بچه خدا رو تو آقا_

 .شهیم خفه نرسم دادش به

 

 

  و انداخت انیعر مهین زن به ینگاه مین

 یموها برهنه یا تنه باال با یمرد بزند یحرف خواست تا

 به را او خواست نفر سه آن به توجه بدون و دیکش را زن

 : گفت و کرد اندام عرض زدانی که بکشد داخل

 

 

  ؟ یدار خدا ی بنده نیا به کار یچ.  کن ولشون_

 

 



  

. pg 802 

 قاط جون پسر ؟ خدا ی بنده:  گفت و زد ی پوزخند مرد

 .  ستین خوش حالت یزد

 

 قرار باهام امشب نیهم خودش و ست هرزه هی نیا

 دبه خواد یم حاال اما رهیبگ خواد یم و پولش و گذاشته

 رو  ستین خونه تو یا بچه اصال بهونشه هم بچه و ارهیب در

 . کرده بهونه

 . بسوزه زنا جور نیا یبرا دلت خواد ینم

 

 

 

 همه که دیبگو خواست یم و داد یم تکان را سرش زن آن

 مانع و دیکوب دهانش بر دستش با مرد که است دروغ شان

 . شد زدنش حرف از

 



  

. pg 803 

 

 بارها و خورد یم هم به ها زن جور نیا از حالش که زدانی

  هر به مادرش که بود شاهد

 کن خراب خانه و کند یم نینفر و لعن را ها آن یترفند

 یم ثابت را نیا که هم ظاهرش به توجه با و خواند یم

 که چند هر بروند جا نیا از تا کرد اشاره دوستانش به کرد

 اما شد کاشته ها آن یتا سه هر دل در دیترد و شک تخم

 . کردند ترک او یاشک چشمان مقابل در حال نیا با
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. pg 804 

 و بودند ربوده چشمانش از را خواب توهمات و ها الیخ

 . دادند ینم او به استراحت یا ذره ی اجازه

 

 بنده بود افتاده جانش به که یدیترد و شک تخم مدام 

 یم تر حال آشفته شیپ از شیب را او و کرد یم ینواز

 . کرد

 

 

 دنده آن و دنده نیا که بود گرفته قرار ریتاث تحت یقدر به

 .  شد یم غرق ها شهیاند یایدر در و شد یم

 

 

 به آرامش با که دوخت چشم شهاب و رضا محمد به یکم

 مدام و بود شده حرام خواب او یبرا اما بودند رفته خواب



  

. pg 805 

 پرده نگاهش پس در آن تضرع پر و بار اشک ریتصو

 . کرد یم شتریب را اش یفکر ی دغدغه و کرد یم یبردار

 

 

 

 بلند خود یجا از دیند دنشیکش دراز در را یا دهیفا یوقت

 به را شیموها یکم دستش با و نشست تشک یرو و شد

 آب و برداشت را دستش کنار یا شهیش وانیل و راند عقب

 . باشد جانش بخش روح یقدر آب یخنک تا دیکش سر را

 

 

 

 اما نشست تشک یرو بر حرکت یب یا قهیدق چند

 یقدر به هوا هم یطرف از و کند آرام را خودش نتوانست

 در خانم آن ی خانه از سر شد ینم که بود شیم و گرگ



  

. pg 806 

 بلند بعد بخوابد یاندک که داد قول خودش به پس اوردیب

 شبید که یتاکس راننده کمک با راحت الیخ با و شود

 نظر مورد محل به بودند کرده دایپ را شان اقامت ینشان

 . کند راحت را وجدانش عذاب و خودش الیخ و برود

 

 

 

 و شود داریب تا کرد کوک بعد ساعت دو یبرا را اش یگوش

 . برود وجدانش عذاب درد عامل سراغ به

 

 

 

 از را یگوش که برد شیپ را دستانش و دیلرز شیها پلک

 از  یا ناله و آه چنان که کند خاموش هشدار حالت

 او از دستانش دادن حرکت توان که برخاست دستانش



  

. pg 807 

 در دردش از ناله ادیفر تا دیگز محکم را لبانش و شد ربوده

 . شود خفه دم

 

 

 

 از یآرام به شد مجبور و دانست ینم را دستانش درد علت

 . بخواند نماز و ردیبگ را شیوضو تا شود بلند جا

 

 

 

 مقدس شگاهیپ در و گرفت وضو فغان و ناله با و یسخت به

 را او که خواست هیمو و البه با و کرد  یپرور بنده خداوند

 . کند خالص ، گرفته دامنش که یعذاب نیا از

 



  

. pg 808 

 

  خداوند شگاهیپ در یپرور بنده یحدود تا

 وجودش بطن در اضطراب هم هنوز اما بود جان آرامش

 آن به رفتن یبرا را شیها گام نیهم و شد یم احساس

 . دشوار شیبرا را راه ی ادامه و کرده سست جا

 

 

 

 نیا از یقدر تا داد یم انجامش دیبا نداشت یا چاره

 یا سهیدس روزگار که نداشت خبر اما باشد امان در عذاب

 در را او است قرار و است دهیچ او یبرا مردانه ناجوان

 . کند گرفتار ها درد و ها عذاب از متعفن یگرداب
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. pg 809 

  ممنوع_یکپ#

 

 تا کرد یم یط را کوچه امتداد وارفته و سست ییها گام با

 .  برسد نظر مورد ی خانه به عاقبت

 

 

 هیگر و شتریب صدا و سر شد، یم تر کینزد خانه به چه هر

 .  رفت یم تر باال ها

 

 

 

 .  رفت شیپ خانه سمت به و گفت "ییخدا ای" دل در

 



  

. pg 810 

 نیا از بدنش دم هر و بود تیجمع از مملو خانه یجلو

 شتریب هم یرو بر شیها دندان فشردن و تر جمع ها ادیفر

 . شد یم

 

 صحنه شاهد است قرار که بود شده برات دلش بر انگار 

 آن ذهنش اما دیدیم کابوس مدام شبید از که باشد ییها

 . زد یم یم را

 

 

 

 تا اند گرفته محکم را یزن که دید را یا عده رفت تر جلو

 و داد ییآشنا فرمان مغزش و اوردین خودش سر ییبال

 از یحدود تا و کرد نفوذ چشمانش یجلو در یکیتار

 . ستادیا باز حرکت

 



  

. pg 811 

 

 

 را او و کردند یم نینفر و لعن که دیشن پچ پچ ییصدا

 .  دانستند یم اتفاق نیا به حق و مسبب

 

 

 

 ییآشنا نگاهش رنگ ، دید که را او و آورد باال را سرش زن

 ، بود مشخص شیها ادیفر رنگیپ در که ینفرت با و گرفت

 : انداخت لرزه به را بدنش که دیکش یهوار

 

 ام بچه وگرنه.  نینکرد باور شبید و حرفم!!  نامرددددد_

.  شد ینم من گریج به خون یجور نیا و بود زنده االن

 کار یچ ؟ نه ستین نتیزم یرو من یبرا ییجا خداااا یا



  

. pg 812 

 کاش. بذار پام شیپ یراه هی ؟ کنم کار یچ هااا ؟ کنم

 . نترسه و نکنه هیگر که رفتم یم باهاش منم

 

 

 

 با و شد جلب او سمت به مردم توجه زد یم که ییدادها با

 او شدن متهم علت تا دوختند چشم او به قیعم یکنجکاو

 .  بفهمند را

 

 

 

 را او چرا که دانست ینم قیدق و کرد یم درد سرش

 . خواند "نامرد"

 



  

. pg 813 

 

 در آرام و آمد کشینزد که دید را یمرد نگاهش پس در

 :کرد زمزمه گوشش

 

 دلت هم ذره هی و نده گوش کهیزن نیا یحرفا به داداش_

 . نسوزه

 

 رو تو حاال. خودش و خودشه ریتقص دهیم تاوان یچ هر 

 و اش بچه مرگ خواد یم دهید یهست یک دونم ینم که

 راحت دخترشم یبخوا و من نظر واال.  تو گردن بندازه

 . شد

 

 

 



  

. pg 814 

 گوشش به یناجوانمرد با و کرد یم فیرد مرد که یجمالت

 با و نداد نشان یتوجه آن به یا ذره کرد، یم زانیآو

 دنید با مرد و انداخت نظر او یا چهره به سرد یصورت

 . شد فسرده و بست خی کلمه یواقع یمعنا به او ی چهره

 

 

 

 منتظر که دید را یتاکس راننده و کرد نگاه کوچه سر به

 .است نشسته

 

 و ندازدیب نییپا را سرش توجه بدون خواست یم دلش 

 .  بگذرد شیردپاها با کوچه از و دیبگو  یتیتسل

 

 

 



  

. pg 815 

 ادیفر با و دیدو شتاب با دید که را دهید داغ مادر یهوشیب

 شد یم پرتاب دهانش از که بود نخست بار یبرا که ییها

 تا خواست بود قضاوت و دنید فقط صرفشان که یمردم از

 . برساند مارستانیب به که کنند نیماش سوار را او
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 " کینزد ی گذشته به برگشت"

 

 "وارسته"

 



  

. pg 816 

 جانش مادر تا بود منتظر شدت به و نداشت قرار و آرام

 عزا از یدل تا بروند استخر به ها هفته از پس که شود آماده

 .  اورندیب در

 

 

 ای بود جانش مادر هم رفتنش استخر یشگیهم همراه

 پس نداشت را آمدنش طیشرا خجسته که بود خجسته

 .  رفتند یم استخر به هم با ییتا دو خودشان

 

 

 

 یبرا یفرصت و بود نوشتن دار و ریدرگ که هم مادرش

 غر سرش یکل وارسته که چند هر نداشت استخر به آمدن

 به فقط را سرش و دهد ینم تیاهم او به اصال که بود زده

 .  است کرده گرم نوشتن



  

. pg 817 

 

 

 داد قول او به دید را دخترکش یدلخور چون زین مادرش

 کافه ای استخر به هم با هفته یها روز نیا از یکی در که

  روند یم شیعمو ی

 

 

 او اگر مطمئنا و بود نزده سر او به بود ها مدت که ییعمو

 سر بر جا کی را شیها شکوه و گله تمام دید یم را

 .  دیایب جا حالش تا کرد یم یخال وارسته

 

 

 کینزد یها شهرستان از یکی در شیعمو زن و عمو

 همچنان اما نداشتند یفرزند و کردند یم یزندگ خودشان

 بدل و رد عشق فرغون فرغون و مانده یباق شهیپ عاشق



  

. pg 818 

 یا ذره که بود نشده باعث بچه نبود یحت و کردند یم

 سر بر یآوار و بپاشد فرو زند یم موج شان انیم یعشق

 . زدیبر شان یزندگ

 

 

 .  نشست لبش ی گوشه و دیجه رونیب یلبخند

 

 کرده پا بر شیعمو زن و عمو که یا کافه یآور ادی با

 ی گوشه ی انویپ فرد یها روز و غروب موسم در و بودند

 تک تک در که یعشق با و انداخت یم راه به را کافه

 و ختیر یم انویپ یها هیکالو یرو بر ختیریم انگشتانش

 و خاست یم پا به ییدایش از پر و زیشورانگ یینوا آن از

 .  کرد یم نوازش را شنونده یها گوش

 

 



  

. pg 819 

 

 دانست یم بود قلب کافه قرص پا و پر یمشتر که کس هر

 یدلدادگ و شور همه نیا با هم آن ینوازندگ نیا علت که

 . ستیچ

 

 

 

 اتاق به و انداخت دوشش بر را کوله ، اسمش دنیشن با

 . کند یخداحافظ او با تا رفت مادرش

 

 

 

 سخت که دید را مادرش.  شد وارد بعد و زد در ابتدا

 شود مزاحمش ادیز خواست ینم پس است نوشتن مشغول



  

. pg 820 

 او به مادرش توجه خواست یم که یا سرفه تک با و

 : گفت مادرش به رو ، شود متمرکز

 

 ساعت تا ستین معلوم.  میرفت یمامان و من مامان خب_

 دیشا. دینمون ما منتظر و دیبخور شام بابا با میبمون چند

 . میخورد غذا رونیب

 

 

 سپس و بود شده رهیخ او به نگاهش آرامش با مادرش

 : گفت و برداشت چشمانش از را نکشیع

 

 

 قشنگِ وارسته، فقط سالمت به دیبر مامانم با مادر باشه_

 .دینخور غذا رونیب مادر

 



  

. pg 821 

 یغذا راحت خونه دیایب.  دیبش مسموم ممکنه دفعه هی 

 .  نزنه و شورتون دلم منم تا دیبخور و پز مامان

 

 

 دستانش ، بود واقف مادرش یها تیحساس به که وارسته

 و گفت قیعم " یچشم" و گذاشت چشمش دو یرو بر را

 بلند شیجا از و گفت "ییبال یب" جواب در زین مادرش

 گوشش ریز و دیبوس محکم را دخترکش صورت و شد

 : گفت

 

 مدام خواد یم دلش آدم.  مادر فهیلط صورتت قدر چه_

 . کنه نوازشش

 

 

 



  

. pg 822 

 سرعت به سپس و دیکش آغوش در را مادرش زین وارسته

 که هم پدرش با و دیدو اطیح طرف به و کرد یخداحافظ

 با و شد نیماش سوار و گفت یبدرود بود، ریدرگ گلخانه با

 به و انداخت راه به را نیماش جانش مادر ، "میبر" گفتن

 .  کردند حرکت استخر یسو و سمت

 

 

 

 باز با که کرد چک را آن و آورد در را اش یگوش وارسته

 را سفر یها عکس تمام پروا که شد متوجه واتساپ کردن

 .  است فرستاده شیبرا

 

 

 



  

. pg 823 

 در شمال خاطرات و کرد یم نگاه شان تک تک به دقت با

 .  گرفت یم شکل و شد یم زنده چشمانش شیپ

 

 

 و ها نوه با شان یجمع دسته عکس به مربوط هم نیآخر

 یواقع لبخند که بود بار نیاول یبرا و بود طال خاله دختر

 را صورتش یحت که یلبخند.  دید یم طال خاله لبان بر را

 . بود کرده شاداب و شکفته هم

 

 

 

 شیپ اتفاقات تمام مادربزرگش یبرا دیبا که آمد ادشی

 .  دهد حیتوض را آمده

 

 



  

. pg 824 

 مادربزرگش به رو و گذاشت بشیج در را یگوش پس

 : گفت

 

 

 

 هی شهرارا تون زاده برادر که نیبدون نیخوا ینم یمامان_

 ؟ شد داشیپ یطور چه دفعه

 

 

 : گفت آرام یلحن با و انداخت او به ینگاه مادربزرگش

 

  در محمد.  ستین من برادر دختر که شهرارا_

 .  شهیم بابا خان پسر یعنی من یعمو پسر واقع

 



  

. pg 825 

 

 پدر طرف از و میبود یتن مادر طرف از فقط محمد و من

 . میبود یناتن

 

 و داشتم قبول بابا عنوان به رو بابا خان من نه که چند هر 

 .  دختر عنوان به و من اون نه

 

 

 به دونستم یم بابام مرگ مقصر رو بابا خان همش من

 ی بنده مامانم و نبود خوب مون رابطه ادیز نیهم خاطر

 .خورد یم و مون غصه خدا

 

 

 کنه جبران کرد یسع یعمر آخر بابا خان که چند هر 

 .  رهیگ ینم و پدرم یجا کس چیه خب یول



  

. pg 826 

 

 دایپ طال ی وهیم نیا یچطور نمیبب کن فیتعر حال هر به

 شد؟
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 را داشتند رو شیپ پروا با که یاتفاقات تمام از یا خالصه

 یم را حالش ینگران با یگاه جانش مادر. کرد فیتعر

 هم یگاه و بود اش ادامه منتظر جانیه با یگاه د،یپرس

 . کرد یم پاک را چشمش ی گوشه اشک

 

 سر پشت طال خاله و شهرارا که ییها بینش و فراز

 یم خودشان تنها و بود فیتوص قابل ریغ بودند گذاشته



  

. pg 827 

 را بودند دهیکش فراق از که ییدردها حجم از توانستند

 . کنند فیتوص

 

 ؟ کرد دایپ رو تو یطور چه خانم میمر یراست_

 

 با و برداشت داشبورد از یکشمش یا کلوچه وارسته

 : گفت نرم یلبخند

 

 اول.  بود خودش واسه یآسمون یبرا هی هم خانم میمر_

 و کردم داتونیپ تازه که گفت کنم اعتماد من که نیا یبرا

 هر دیبا و هست سخت یماریب هی ریدرگ شهرارا که نیا

 دو خانم میمر که یصورت در.  نهیبب و مادرش تر زود چه

 جلوه یعیطب نیا یبرا و داشته نظر ریز و من بود سال

 یم دایپ نیب نیا در و کوروش و کنه یم قیتحق هی کنه

 آروم آروم بعد و شهیم کینزد بهش دوست عنوان به و کنه



  

. pg 828 

 رو شهرارا هم بعدش که کنه یم فیتعر براش رو هیقض

 . کنه یم آماده ییرو در رو یبرا

 

 یمیمال آهنگ و کرد روشن را پخش دستگاه جانش مادر

 :گفت حال همان در و گذاشت را

 

 گهید و کرد دایپ و دخترش هم طال که شکر رو خدا_

 نمیبب بگو خب.  شد لیتبد گلستان به احزانش ی کلبه

 ؟ نهیبب و مادرش قراره که دونست یم شهرارا

 

 گهید که ارهی ینم خودش یرو به یول بوده دهیفهم آره_

 کرد اعتراف خودش دیکش شیپ بحثش و خونه اومد یوقت

 که چند هر.  نهیبب و مامانش قراره بوده دهیفهم که

 ینم جلو اگه که گفت یم و بود طال خاله ی شرمنده

 . بوده نیحس پدرش خاطر به ومدهی



  

. pg 829 

 

 ؟ بود چطور باهات خانم سلطنت مامانتون سوال هی یمامان

 ؟ نیحس ای بود بهتر شما با

 

 : انداخت او به ینگاه مین و کرد هم در را ابروانش

 

 ادیز مادرا و پدر و نداشت ارزش یلیخ دختر زمان اون_

 شده بهتر یلیخ االن ذاشتن ینم وقت هاشون دختر یبرا

 به بچه جزو و دختر و دونستن یم بچه و پسر نه قبال یول

 قاعده نیا از هم ما سلطنت مامان که آوردن ینم حساب

 یوقت یزیچ نه داد یم بهمون یمحل نه.  نبود یمستثن

 سرم پشت و یچ همه گهید کردم ازدواج باباجونت با هم

 شهرارا با نیحس یوقت یحت.  رفتم که رفتم و گذاشتم

 برم که داد یم پسغام و غامیپ قدر چه بود کرده فرار

 به دل گهید بودم دهیند ازش یمحبت که من یول ششیپ



  

. pg 830 

 یخطا هی خاطر به که رهینم ادمی وقت چیه.  ندادم دلش

 از من و بسوزونه و دستم تا کرد مجبور و خدمتکار ناکرده

 باشم نداشته کارش به یکار که خوردم قسم موقع همون

 ادمی دمیکش که ییها عذاب یول بود نهیک که چند هر

 دختر ای زن دمیفهم جونت بابا ی خونه یتو من. رهینم

 .یچ یعنی بودن

 

 یگاهیجا در که چرا داد حیترج دادن ادامه به را سکوت

.  بزند یدشمن و نهیک از حرف و دهد شعار بتواند که نبود

 یحد تا که داده انجام ییها ظلم قطعا جونش مامان مادر

 یصندل یرو بر توانست ینم هم او و بودند یبخشودن نا

 یحت. شیدیبخش یم دیبا نه که دهد شعار و ندیبنش شعار

 رفتار بهتر او با خانم سلطنت که بود دهیشن جانش مادر از

 یم نیا را علتش خودش نظر از و دخترش با تا کرد یم

 به بودند آورده در پدرش عقد به را او اجبار با که دانست



  

. pg 831 

 هم دخترش یحت و پدرش از یدلخوش لیدل نیهم

 . نداشت
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 ویما با را شانیها لباس سرعت به دندیرس که استخر به

 . زدند رجهیش آب در و کرده عوض

 

 او هم را شنا و بود شنا یمرب شیپ سال کی تا جانش مادر

 که یقلب یماریب علت به اما بود داده را کاملش آموزش

 خانه کنار پارک در و بود گذاشته کنار را شنا یمدت داشت

 .  کرد یم یرو ادهیپ شان

 



  

. pg 832 

 باشند خودشان فقط تا بودند کرده رزرو یپ یآ یو استخر

 حضور خودشان جز یکس و بود خلوت لیدل نیهم به

 .  نداشت

 با.  زند یم شیصدا جانش مادر کرد حس که بود آب ریز

 .گفت یفیضع جانم و آمد رونیب آب از نفس نفس

 

 ؟یچطور مسابقه هی با گمیم مادر_

 

 و داد هیتک سرش یرو و آورد در را شنا نکیع وارسته

 . قبوله: گفت طنتیش با سپس

 

 شمارش بود، جانش مادر شاگرد یروز که ینجات قیغر

 . کرد اعالم را مسابقه شروع سوت با و رفت معکوس

 



  

. pg 833 

 به وارسته. کردند شنا دندیپر آب در شتاب با دو هر

 آب از را سرش کوتاه یا لحظه و کرد یم شنا سرعت

 که استخر ی وارهید به.  ردیبگ نفس تا آورد یم رونیب

 خط سمت به و زد آب در یپشتک کرد لمس را آن و دیرس

 .  کرد شنا انیپا

 یسخت با را عمرش تمام که یزن از یروزیپ دانست یم

 دشوار یبس یکار دارد را کشور یقهرمان یحت و کرده شنا

 اما داشت یحیتفر ی جنبه مسابقه نیا که چند هر.  است

 شود روزیپ و بزند محک را خودش که بود نیا در لشیتما

 . 

 

 یصدا طرف آن از و کرد شتریب را شیها دست سرعت

 عیسر تا کرد یم قشیتشو شوق با که دیشن یم را  نازگل

 . برسد انیپا خط به تر

 



  

. pg 834 

 کرد شنا آن سمت به دید را انیپا خط که شیها چشم با

 تا برداشت شیها چشم از را نکیع آن به دنیرس از پس و

 دنید با که است شده مسابقه نیا روزیپ یکس چه ندیبب

 دیخند یم و زد یم چشمک طنتیش با که بزرگش مادر

 او نتوانسته هم بار نیا که دیفهم و شد بلند درونش از آه

 به و دیکش باال را خودش حرص با پس دهد شکست را

 که کرد نازک یچشم پشت و رفت خشک یسونا سمت

.  داشت یپ در را نازگل و بزرگ مادر بلند ی خنده نیهم

 اجازه ابدا اما بود گرفته اش خنده هم خودش که یحال در

 رسوا را خودش و شود شکفته لبش یرو بر که داد ینم

 . کند

 

 

             *** 

 



  

. pg 835 

 میتنظ گوشش در را  یهندزفر و بود ستادهیا پنجره پشت

.  برسد دلخواهش به تا کرد یم عوض را آهنگ و کرد یم

 یاطیح خیم را چشمانش شد پخش که دلخواهش آهنگ

 یرو بر را ماه یپرتو تنها و کرده غلبه او بر یکیتار که کرد

 . کرد یم یافکن هیسا آن

 یم یفرض ییها خط و گذاشته پنجره یرو بر را دستانش

 .  دیکش

 که یمرصاد. بود کرده را مرصاد یهوا بیعج دلش امشب

 داشت آن از گله و بود آمده خوابش به شیپ قهیدق چند تا

 غر خوابش در و کند ینم او از یادی و کرده فراموشش که

 فکر و دهد اختصاص او به دیبا فقط را فردا که بود زده

 . کند

 

.  شده تنگ شیها یسینو روزانه یبرا دلش که بود گفته

 هر که بود وارسته و مرصاد عادات از یکی یسینو روزانه

 یدفتر در را بودند گذاشته سر پشت که یاتفاقات تمام روز



  

. pg 836 

 یریس و خواندند یم هم یبرا بعد و کردند یم داشت ادی

 .  شدند یم لذت در غرق

 

 که دید را زدانی که بود شناور غرق نیرید یها ادوارهی در

 اخمو یکم و شهیاند پر یا چهره با و نشست گلخانه کنار

 ریس ایدن نیا در که بود مشخص. است زده را ها گل به

 .  است پرت جا نیا از کل به حواسش و کند ینم

 

 ایجو را حالش و برود خانه از رونیب که داد قلقلکش یحس

 دلخواهش پاسخ است ممکن دانست یم که چند هر.  شود

 . کند رد را او و ندهد را

 یکم شد یم باعث که داشت یرفتار و اخالق زدانی

. باشد نداشته او با یراحت حس و کند رفتار او با محتاط

 بخواهد و باشد کنجکاو که شد یم سبب رفتارش نیهم

 . اوردیب بود شده رشیگ بانیگر که یافکار از سر



  

. pg 837 

 

 و بست کش با را بود ختهیر دورش شانیپر که شیموها

 و برود زدانی سراغ به تا انداخت شیموها یرو سبک یشال

 دادگاه در بود ممکن که بسا چه.  بزند او با یگفت و گپ

 انشیاطراف قضاوت به یک او اما کند قضاوت را او عدالتش

 ؟ باشد دوم بار نیا که بود داده تیاهم

 

 که دوارمیام و خوش شبتون شنبه دوستان سالم سالم

 ️⛔❤ دیکن یسپر و یبخش لذت و یخوب ی هفته

 

 یاتفاق چند اون بایتقر بدم حیتوض و یزیچ هی دمید الزم

 یواقع همه بایتقر بود افتاده اتفاق خانم چند یبرا که

 و بود دهید انتیخ که یخانم اون یبرا که یاتفاق.  بودند

 مزاحمش شب که خانم یماه و بود شده طالق به مجبور



  

. pg 838 

 رو یشخص مادر هی که اتفاق نیهم یحت ای بودن شده

 . بسوزونه و دخترش بود کرده مجبور

 

 کنم فکر و هست تیواقع اساس بر همه ها نیا دوستان

 نشون یبرا و میباش تر اریهوش که شهیم باعث تیواقع

 تالش شتریب جامعه نیا در خودمون یواقع ارزش دادن

 به که نوشت خواهم رو یرمان من نییآ از بعد.  میکن

 یم معنا و ستین تیمحدود تیمعلول کلمه یواقع یمعنا

 ️⛔ کنه
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 . برود گلخانه کنار به تا داد فاصله پنجره از را خودش



  

. pg 839 

 

 آدم ذاتا باشد راست رو خودش با خواست یم اگر

 را ذهنش یقدر به یکنجکاو نیهم و بود یکنجکاو

 یبرا و شود مشیتسل شد یم مجبور که داد یم قلقلک

 که ییکارها یحت بزند یکار هر به دست آن جور و رفع

 و اتاق آرامش از بخواهد که نیا مثل بود لشیم خالف

 با گفت و گپ به و بزند زن چشمک ستارگان یتماشا

 از نیزم ریز در که یرفتار آن از پس که ندیبنش یشخص

 . بود شده نیچرک دلش ، بود دهید او

 نیا از پس بپرسد را سوالش فقط که داد قول خودش به

 ذاتا چون.  کند ترک را جا آن سرعت به داد جواب که

 یبرا یخوب کیشر و خورد ینم او به مرد آن یخون گروه

 با داشت عادت او که چند هر.  آمد ینم حساب به گپ

 به که بود شده بارها.  ندیبنش صحبت به یمختلف یها آدم

 کاوه با ها ساعت تا و بود رفته( خجسته)شیزیعز ی خانه

 به ها شب آن یها وسوسه یکم و بودند کرده بحث



  

. pg 840 

 ها ینینش شب آن هوس به را دلش و بود افتاده جانش

 .  ردیبگ آرام تا رفت دلش به یا غره چشم اما بود باخته

 هم کی عنوان به زدانی یرو توانست ینم یطرف از

 دور به ییها قرمز خط که چرا کند باز خوب صحبت

 یها چراغ یفرسخ صد چهار از که بود بسته خودش

 . داد یم را خطر عالمت و کرد یم یافکن پرتو هشدارش

 

 و شد بلند انگشتانش یرو و کشان دامن و بست آرام را در

 نشستن یبرا را یکنج و رفت گلخانه یسو به کشان دامن

 . کرد انتخاب

 

 کوچه پس کوچه در و بود نشده حضورش متوجه هنوز

 خانه یهوا و حال به و زد یم پرسه ذهنش شهر یها

 .  نبود آگاه نانینش

 



  

. pg 841 

 : گفت و کرد بلند را شیصدا یکم

 

 چپه ایدر یتو هاتون یکشت نام؟ کین یآقا شده یچ _

  ؟ شده خراب خونتون ساختمون ای شده

 

 یقدر او دنید با و چرخاند را سرش یجاخوردگ با زدانی

 . شد جا به جا شیجا در

 اشاره و شصت انگشت دید را او یزدگ شوک که وارسته

 : گفت شده زیر یچشمان با و گذاشت اش چانه یرو را اش

 

 به. دهینم و جوابتون و کرده قهر جون ریحر نه دمیشا ای _

 و نازش و دیایب راه دلش با گهید هست نامزدتون حال هر

 خواد یم دلمون میکن یم قهر یوقت زنا ما باالخره.  دیبخر

 یول میبزن پس دست با دیشا میباش داشته کش ناز هی

 .  میکش یم شیپ پا با دیباش مطمئن



  

. pg 842 

 

 ، است شده رهیخ نیزم به که دید را زدانی درهم ی چهره

 است آمده در آب از درست شیها حدس که نیا تصور با

 : گفت

 

 و تون یگوش نیخوا یم. نداره یناراحت که نیا خب _

 حل دیشا بزنم حرف باهاشون و بزنم زنگ تا من به دیبد

 ها.  خوره ینم بر هم شما غرور یقبا به یجور نیا.  شد

  ه؟یچ نظرتون

 

 چرا بود یا مسخره میتصم نظرش به کرد فکر که یکم اما

 که حاال کرد پا به قشقرق طور آن ییآشنا کی با ریحر که

 یم حساس شتریب که زده زنگ نامزدش یگوش با بفهمد

 .  شود

 :آورد زبان به را فکرش پس



  

. pg 843 

 

 تونم ینم پس حساسه نامزدتون که ییجا اون از گمیم _

 که دیبگ دیدار نظر مد خودتون یچ هر یول.  بزنم زنگ

 یا ژهیو کمک همسرتون و شما ی حسنه روابط به من

 . کنم

 

 شهیپ را سکوت مکتب زدانی و بود سخنران او همچنان

 نظر به.  جست ینم رونیب دهانش از یا کلمه و بود گرفته

 هم او و است کرده کالفه را زدانی شیها حرف با آمد یم

 .  بفهماند وارسته به را آن خواست یم یزبان یب زبان با

 

 که باشد یتماشاچ و ندیبنش جا کی توانست ینم که او اما

 به شروع دهد یم را جوابش و دیآ یم حرف به زدانی یک

 :کرد فیتعر

 



  

. pg 844 

 اون.  میکرد عقد باهم که بود مین و سال دو به کینزد _

 پرواز یشاد با فقط که داشتم و یا پروانه حس من روزا

 هم با یبرا ما. بره یم لذت شمع با بودن کنار از و کنه یم

 مقابله مشکالت با کم و مینخورد دل خون کم بودن

 یم و هم قدر گهید میشد وصل هم به یوقت اما. مینکرد

 میبرد یم بهره مونیزندگ ی لحظه به لحظه از و میدونست

 . 

 چه دیهست دلخور نامزدتون از اگه که بگم و نیا خوام یم

 گهید که دیاریب در دلش از و دیبش قدم شیپ که خوبه

 . دینباش مونیپش
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. pg 845 

 . نشد شکسته و نداشته بر ترک همچنان سکوت

 

 جعبه تختش کنار و برود اتاق به تا شد بلند گلخانه کنار از

 آرام ییصدا اما شود لذت در غرق و دیببو را شیها گل ی

 . کرد خکوبیم جا سر را او و کرد سست را شیها قدم

 

 تنتون و اون اجبار به و دینباش یراض یزیچ هی از اگه_

 خودتون و دیدار نگه تنتون یتو ابد تا و اون دیحاضر کنن

 د؟یبد عادت بهش و

 

 به توجه با و نشست سکو کنار و زد دور را گلخانه وارسته

 شیصدا تن یکم شد مجبور داشت زدانی با که یا فاصله

 :ببرد باال معمول حد از شیب را

 

 ؟ باشه یچ اجبار اون داره یبستگ_



  

. pg 846 

 

 : زد لب

 

 . یزندگ کیشر_

 

 برگرداند را سرش که آن بدون و شد رهیخ ایپاپا درخت به

 :  گفت بود مشهود آن در تعجب یاندک که ییصدا با

 

 دید من راستش ؟ بشه انتخاب اجبار به یزندگ کیشر_

 مادر و مادرم و پدر چون. ندارم هیقض نیا به راجع یدرست

 یاجبار یزندگ کدوم چیه هام بزرگ پدر و ها بزرگ

 بر شوهرش با ازدواجش که خواهرم همون یحت ای نداشتن

 نبود هم اجبار به اما بود یسنت کامال و نبود عشق ی هیپا

 .  بود خودش ی اراده و خواست با و



  

. pg 847 

 اون چون کرد هیتشب لباس به و یزندگ کیشر شهینم اما

 و یشیم ریس ازش یکوتاه مدت از بعد و هست کاال هی

 اما نداره دوام یادیز یها سال باشه هم اجبار اگه یحت

 قراره اون ستین کاال هی اون. کنه یم فرق یزندگ کیشر

 از و وجودش از تو و  کنه یزندگ آغوشت در ها سال

 . یشینم ریس بودنش

 

 

 و نخورده ترک اون یبرا من دل ی وارهید یوقت خب_

 .  کنم عادت بهش تونم ینم پس نشده رشیاس

  د؟یکن یم قبول کنن اجبار بهتون که یزیچ شما

 

 با را مخالفتش شدت به و انداخت او به ینگاه وارسته

 : کرد انیع اجبار
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 من اما ندارم ازدواج یبرا اونم اجبار طاقت وقت چیه نه_

 کار که ذارم ینم و کنم یم مخالفت اولش همون باشم اگه

 نیکرد نامزد شما که بسا چه برسه یدلبستگ و ینامزد به

 و دهیکش نقشه اش ندهیآ یبرا یکل دختر اون مطمئنا و

 اجبار اگر یحت باشم شما یجا اگه پس کرده یپرداز ایرو

 دمیم اجازه یحت و دمیم قلبم به ورودش یبرا یفرصت هی

 وقت فوت یب نشد نیدید باز اگه بکنه و تالشش که

 .بشه رید که نیا از قبل یول دیکن تمومش

 

 زدانی گوش در بارها" بکنه و تالشش دمیم اجازه"

 که چند هر کرد مشغول شدت به و فکرش و شد منعکس

 صدف انیجر از و ذهنش که بود دهیکش شیپ و بحث نیا

 اما نکنه کنجکاو نیا از شتریب و دختر و کنه پرت یشعبان

 کرد قصد و شد غرق تیمشغول در شتریب بحث نیهم با

 شدن مسلط یبرا تالش و شدن کینزد اجازه ریحر به که

 شد اگه بشه رید که نیا از شیب بده دلش یروا فرمان بر
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 اگه شنیم شادمان هم مادرش و پدر که بهتر چه و شد که

 یم که چه اون یبرا و بپوشه یآهن کفش دیبا نشد که هم

 نیآخر ایدن نیا یتو دونه یم که چند هر بجنگه خواد

 و نیهم.  هست مادرش و پدر اندوه خواد یم که یزیچ

 بس

 

 : سپرد گوش بود نرفته داخل هنوز که وارسته به

 

 قلب از که قدر همون آدمه قلب یزندگ کیشر یراست_

 به حواست مدام و رهینگ دردش تا یکن یم محافظت

 عیسر رهیبگ دردش اگه و هست قلبت منظم یها کوبش

 نهیهم هم یزندگ کیشر ، یکن یم اقدام درمانش یبرا

 ناراحتش یزیچ هی مبادا که یبذار و چشمت دیبا مدام

 ازش تو و وفتهیب هوس به دلش مبادا کنه دلخورش و کنه

 مونیپش ها بعد تا دیبد فرصت دختر اون به.  یباش غافل

 . داره و ارزشش ریحر.  دینش
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#part142 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 را فضا گید در ها مالقه یصدا و سر و نیدارچ معطر یبو

 بود شلوغ شرافت یآقا ی آشپزخانه شدت به.  بود کرده پر

 مهیق خورشت طبخ هم آن یآشپز مشغول ها خانم و

 ، بود شده اضافه جمع نیا به تازه که هورباف خانم. بودند

 یم یخورشت ی قابلمه در را معطر و خشک یها نیدارچ

 خورشت و شود مخلوط تا زد یم هم را آن یکم و ختیر

 ریخم خانم هیسم و خانم شهناز طرف آن از و شود معطر

 . بپزند یریت نان ظهر یبرا تا کردند یم چانه
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 بد که بود شده ساخته ییها خانم یبرا رستوران نیا

 تمام.  بودند شدن مستقل به محتاج و بودند سرپرست

 ، دار حساب آشپز، از اعم رستوران به مربوط یکارها

 مرد کی یحت و بود شده واگذار ها خانم به....  و گارسون

 مواد نقل و حمل یبرا یحت نداشت حضور جا نیا در هم

 ی عهده بر کردنشان جا جابه و دشانیخر و یخوراک

 ورزشکار پا هی که بود جا نیا یکشت یمرب خانم نیمیس

 .  بود خودش یبرا یا حرفه

 دنبال به شانیا کمک با شد آشنا هورباف یآقا با که یزمان

 و رفت بود داشته یکشت ی نهیزم در ها سال که یا عالقه

 رونیب سرها در یسر توانست و گرفت هم را مدرکش

 . اوردیب

 

 بود گرم آشپزخانه در کار به سرشان که ها نیا از کدام هر

 خودشان قول به که داشتند هم یگرید یحیتفر کار

 کمک از اصال که یریّخ مرد.  بودند هورباف یآقا ونیمد
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 ریخ به دستش که بود ها مدت و شست ینم دست کردن

 یدعا و شد یم تر بزرگ جمع نیا هم روز به روز و بود

 .تر شیب بود سرش پشت که یریخ

 

 اما بودند رستوران یافتخار مهمان امروز وارسته و خجسته

 ناخودآگاه که بود مهر از پر و یمیصم یحد به جمع نیا

 یزن یم باال نیآست و یشو یم بلند یبخواه که آن بدون

 به هم همزمان و یکن یم مشغول یکار به را خودت و

 از و یسپار یم گوش ها خانم یها صحبت و ها خنده

 . یبر یم لذت دلشان ته از یها خنده و بودنشان

 

 وارسته و بود خوردن یسبز کردن پاک مشغول خجسته

 ازیپ که چند هر.  یرازیش ساالد کردن درست مشغول هم

 که یشوخ با اما بود آورده چشمانش به اشک یحساب ها

 شد سپرده یفراموش دست به سوزش نیا کرد خانم نهال

 .  بود مطبخ انداز نیطن شیها خنده و
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 یها یسبز انواع که بود پهناور ینیزم رستوران پشت در

 یچند غذا صرف وقت در که بود شده کاشت خوردن

 از ادیز یحجم و رفتند یم نیزم به و شدند یم ینفر

 بعد شستند یم و کردند یم پاک و دندیچ یم را یسبز

 . کردند یم یبند بسته را آن بسته در یظرف در هم

 

 دیشا و بود یخانگ و یعیطب جا نیا محصوالت ی همه

 یخانگ نیهم هم کنش جذب یمشتر لیدال از یکی

 یم قرار زیم سر که ییها دوغ و ها ماست. بود بودنش

 . بود جا نیا یها خانم دست هنر زین گرفت

 

 

 با و آمد یم کنان هن هن وزنش اضافه وجود با خانم نهال

 یم سطل در و کرد یم خشک را شیها عرق دستمال
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 کرد یم پاک یعفون ضد الکل با را دستانش هم بعد ختیر

 در چرا که ردینگ خرده او به دید شرافت یآقا مبادا اگر تا

 نیا یجا جا نیا و کند یم خشک را عرقش آشپزخانه

 . ستین کارها

 

 تنه کی گفت که" یعل " با و نشست پا یرو خانم نهال

 خورشت با را آن تا برداشت بود گوشت از پر که را لگن

 یبرا هنوز البته.  ندیبچ برنج سید کنار و کند مخلوط

 تا کردند یم آماده  قبل از ها آن اما بود زود زیم دنیچ

 . نباشد ریگ پا و دست گرید

 

 ساالد مشغول وارسته با گرید نفر ده کنار که خانم مهینس

 همه گوش به که یبلند یصدا با بودند کردن درست

 :گفت برساند
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 ؟ هیچ یمحل آهنگ خوندن با نظرتون خانما_

 

 همه یها لب یرو به لبخند و شد بلند ها اعتراض یصدا

 . نشست شان

 

 فقط و یگیم که یآهنگ نیا مهینس نگو پرت و چرت_

 برامون میخون یم که ما یبخون لهجه با یبلد خودت

 هی.  میستین کاره نیا ما نچ.  یخند یم و یریگ یم دست

 .  ادیب کن رد گهید شنهادیپ

 

 لیدل.  بود معروف " یقرمز مو " به که بود خانم فهیشر

 و بود قرمز یبچگ از که بود ییموها هم تشیمعروف نیا

 ها مدت تا یحت گرفت یم قرار تمسخر مورد شهیهم

 آن مدام و خورد یم هم به حالش شیموها از هم خودش

 او به و شد آشنا خجسته با یوقت اما کرد یم رنگ را
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 و شوهرش ها سال که ینفس به اعتماد و داد مشاوره

 نه دیفهم و بازگرداند او به را بودند دهیدزد او از انشیاطراف

 او و هست هم بایز که بسا چه ستین زشت قرمز یمو تنها

 و کند یم افتخار شیموها به و آورده در را اش یروسر

 . آورد یم در را تمامشان حرص
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 تا سپرد خانم یشمس و خانم شهره به را لگن خانم نهال

 فرز و تر هم خودش و کنند ستیر و راست را کارش

 با و ختیر یم یکیپالست ظرف در شسته را ها یسبز

 نیا با شوند آماده ها سفارش بردن یبرا تا بست یم کش

 :گفت و نگذشت خانم فهیشر دادن جواب ریخ از هم حال
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 و استعدادش اصال کنم کار شما با شبا من قدر چه وا_

 حوصله ها بچه تا میبکن دیبگ  یکار هی حداقل. دیندار

 ما از هنر هی جا نیا نیا اومدن یعمر بعد نره سر شون

 . بهیع ننینب

 

 در را دییتا تا گرفت شان تک تک طرف به را سرش بعد

 یفکر و دادند تکان را سرشان هم همه ندیبب رفتارشان

 به ها صدا و سر هم هنوز اما بدهند خوب یحل راه تا شدند

 بود نشسته که یا تخته یرو از یاندک وارسته و بود راه

 جان یقدر بودند شده خشک که شیپاها تا شد بلند

 .  بغلتد شیها رگ در خون و رندیبگ

 

 با و کرد بلند را سرش و دیشن را تنبک ییصدا دفعه کی

 و بود برداشته را دبه که کرد نگاه هورباف خانم به یشگفت
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 آن یحد تا و زد یم هماهنگ یها ضرب شیها دست با

 . بود کرده موزون را

 

 و دیکش کارش از دست که بود یکس نیاول خانم نهال

 که داد آن به یقر و گذاشت کمرش یرو را شیها دست

 و دیخند هم او و دندیخند شدت به حرکتش نیا از همه

 در چه هر یهمگ حاال.  داد ادامه کارش به تر لذت پر

 زدن دست به شروع و گذاشتند نیزم یرو داشتند دست

 .  کردند دنیکش لیک و

 

 و کردند پرت یا گوشه به و آورده در را شانیها یروسر

.  کردند خودشان دادن تکان به شروع دندیپر وسط به

 لمیف ها آن از و آورد در را اش یگوش ذوق با هم وارسته

 : گفت عشوه با خانم مهینس که گرفت یم
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 خواستگار وقتا هی ینکن پخش و لممیف جون وارسته وا اِ_

 . بده شوور دختر خواد ینم دلش ام ننه.  شهیم جور واسم

 

 یم بلند بلند و گذاشت دلش یرو را دستش وارسته

 .   دیخند

 

 بزرگ آشپزخانه گرد در گرد و بودند زده حلقه شان همه

 و زدند چشمک هم به یطرف از دندیرقص یم رستوران

 را ها آن تا کشاندند وسط به و گرفتند را خجسته دست

 .  کند یهمراه

 

 کنار و آمد نییپا تخت از گرفت یم لمیف که نیا نیح

 . نشست هوربافخانم

 

 : گفت برسد گوشش به که بلند یصدا با و
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 ؟ جا نیا گذره یم خوش چطوره؟ ما هورباف خانما_

 

 " کنارش در هم وارسته و گفت یکشدار "یعال" ذوق با

 .  راند رونیب شیگلو از قیعم "یجانم

 

 دایپ را کردن یزندگ زهیانگ شان تمام که بود خوب چه

 یحرکت و زهیانگ دنبال به کردن یشاد یبرا و بودند کرده

 . بودند کوچک

 نتوانسته نبود فراهم شانیبرا طیشرا چون شانیها یلیخ

 دایپ زهیانگ نیا از بعد اما دهند ادامه را درسشان بودند

 رفتند دانشگاه به و دادند ادامه هم را درسشان بودند کرده

 . 
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 ها آن با و زد یم سر رستوران به روز هر هم شرافت خانم

 و داشت یدل ایدر همسرش مثل هم او.  کرد یم یهمکار

 . بود عام و خاص زد زبان یمهربان از

 

 در قر که دید ناگهان بود گرفتن لمیف حال در که وارسته

 نگاه یمرد به مبهوت و مات یهمگ و شد خشک کمرشان

 و بود شده رهیخ شان همه به یجد صورت با که کردند

.  بود ستادهیا شیجا سر رق و شق بزند پلک که آن بدون

 گفت تاسف با و آمد حرف به دید که را شان یزدگ رتیح

: 

 

 به ها زیم ی همه کردم دیتاک من امروز که انگار نه انگار_

 شده رزرو معروف ی خواننده...... یآقا همسر تولد مناسبت

 نیا اومدم حاال اما نمیبب یاطیاحت یب هی ندارم دوست و

  کنن یم یخال دارن و قرهاشون همه نمیب یم جا
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 . شد رهیخ شان تک تک به و کرد ینچ نچ بعد و
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 به که آن بدون و دادند قورت یسخت به را دهانشان آب

 یمتوار یسمت به کدام هر ندازندیب ینگاه شرافت یآقا

 خانم مهینس.  گشتند یم خود یروسر دنبال به و شده

 فهیشر به محکم یا تنه که بود افتاده دلش به هول چنان

.  خوردند نیزم بر شدت با دو هر و زد خانم هیسم و خانم

 تا شد خم نیزم یرو و گفت" یعالم خاک وا اِ" مهینس و

 ینم بودند جا آن که ییها آن ی همه.  ردیبگ را دستشان

 و یچارگیب سر از ای بزنند قهقهه خنده فرط از دانستند
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 آباد کجا نا به تا کنند فرار شرافت یآقا نیسنگ نگاه

 .  برسند

 

 پنهان اش گرانه خیتوب نگاه ریت ررسیت از شان همه بایتقر

 رفع سر از یکی.  کردند یکار به مشغول را خود و کردند

 و شدن گم سر از یکی زد، یم هم را خورشت فیتکل

 یکار هم گرانید دیکش یم آب را ها ظرف شیپا و دست

 کردند پا و دست دراندشت رستوران نیا در خودشان یبرا

 . نباشند حیتوض به مجبور که

 

 تا فشرد یم هم بر خنده از را شیها لب هم وارسته

 ناراحت دستش از ها بچه و نکند درز رونیب به شیصدا

 .  بودند شده هول یا مزه با طرز به چون نشوند
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 لبش یرو لبخند دنید با و انداخت شرافت یآقا به ینگاه

 کیبار را چشمانش ظن سو  با و جستند باال شیابروها

 شانیبرا شرافت یآقا که بود معلوم قضا از پس.  کرد

 .  بگذارد سرشان به سر داشته قصد و گرفته دست

 

 کردن پاک یبرا نشستن مخصوص که یچوب تخت یرو از

 یآقا سمت و شد بلند ، بود ها دسر کردن درست و یسبز

 : گفت طنتیش با و رفت شرافت

 

 ن؟ینازن شرافت یآقا گهیم یچ لبتون یرو ی خنده اون_

 

 یسع یمصلحت یا سرفه با و دیپر شیها لب یرو از خنده

 چرا نداشت یا دهیفا انگار اما.  کند جور و رفع را آن کرد

 یحدود تا که بود نیا خبردار شان نیسنگ یها نگاه که

 و است داشته گذاشتن سر به سر قصد که بودند دهیفهم
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 آن ریتقص.  شد یم خجالتش موجب یحدود تا نیهم

 را او نشیب زیر نگاه با معمول طبق که بود دهیبر سیگ

 شان جان به بود کرده یسع که یابهت.  بود انداخته ریگ

 حسابش موقعش به بود کرده رانیو بن و هیپا از ندازدیب

 و تک از را خودش نیا از کمتر که نیا یبرا اما. دیرس یم

 :  گفت تیجد با و کرد "یاهم" ندازدیب تا

 

 و مهمن یلیخ برام مهمونا نیا گفتم قبال که طور همون_

 یبرا تونه یم باشه قبول قابل یرسان خدمت اگه واقع در

 یتو یخلل خوام ینم ذره هی پس باشه دیمف یلیخ ندهیآ

 همه تا کنه نظارت ادیب فرستم یم رو خانم االنم نمیبب کار

 از. معروفن یآدما از مهمونا.  بشه انجام درست کارها ی

 خالصه.  یا حرفه یورزشکارا تا ریبگ گریباز و خواننده

 . نکنم سفارش گهید رفتم من.  دیبدون که گفتم
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 یآقا رفتن با بود کرده پر را فضا که ینیسنگ یسکوت

 غر غر یصدا و دیترک ناگهان آشپزخانه درگاه از شرافت

 .بود شده بیترک شانیها خنده با شان
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  در یمشک و دیسف تم با آشپزخانه

 

 و کرده خوش جا رستوران ی گوشه نیتر ییانتها 

 زیخ و جست طرف آن و طرف نیا به شتاب با پرسنلش

.  شود انجام تر تیفیک بت و تر عیسر کارها تا کردند یم
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 یسنت یفضا و بودند دهیرس سر ها مهمان تمام بایتقر

 و یمصنوع یها آبشار با و سبز یبهشت چون که رستوران

 بودند، شده دهیچ یضلع شش یها قاب در که ییها گل

 را خوش یساعات و آورده شوق سر را ها مهمان ی همه

 .  کردند یم یسپر

 

 آمدند یم آشنا چشم به که یمهمانان از یمهربان با زبانیم

 گفت یم یمیصم یلحن با و کرد یم ییگو " آمد خوش "

 میبتوان که دوارمیام و دیآمد خوش زرفام رستوران به: 

 .  میده ارائه شما به را ها خدمت نیبهتر

 و داد یم ها آن به فام زر عنوان با یدیرس سر دفتر سپس

 امضا را شان ریز و سندیبنو یادداشتی که خواست یم

 کند ینیآفر کار ها یتیسلبر یامضا با داشت قصد.  کنند

 .  دهد شیافزا شیپ از شیب را رستورانش رونق و

 



  

. pg 868 

 منو چند و آمد رونیب آشپزخانه از کیش یلباس با وارسته

 .  ردیبگ را سفارششان تا برداشت

 خواست ها بچه از بلند یصدا با برداشت که را ها سفارش

 کرده آماده خودکار و کاغذ که بسا چه شوند همراه او با تا

 .  رندیبگ امضا شان تک تک از تا بودند

 

 ناهار دیبا گهید ساعت دو تا نایا نیایب نیخوا ینم خانما_

 . مینگرفت سفارش هنوز ما و بخورن

 

 : گفتند و آمدند رونیب آشپزخانه از نفر ستیب ده

 

 . میاومد میاومد_

 

 



  

. pg 869 

 وارسته و بود تر مسن همه از شان نیب در که خانم هیسم

 شیصدا دخترم و داشت دوست خودش دختر همچون را

 : گفت و رفت طرفش به ، زد یم

 

 یبو وقت هی ؟ خوبه هممون یها لباس دخترم وارسته_

 تا چند جلو بره آبرومون میند نایا و کرده سرخ ازیپ

 . کشور هنرمند

 

 گرشید دست و گرفت را خانم فهیشر تپل دستان وارسته

 بلند یها پچ پچ مانع و گرفت همه به رو دییتا نشانه به را

 رستوران و بود شده بلند شانیصدا که شد ینفر ستیب ده

 .  بود گرفته فرا یصوت یآلودگ را

 

 زرفام به و شدند خارج رستوران یداخل یفضا از وارسته

 .  رفتند



  

. pg 870 

 

 یم را شانیها دست و بود افتاده جانشان به استرس یکم

 نگران اصال بود گفته ها آن به وارسته که چند هر فشردند

 انسان هم ها نیا که چرا. است هودهیب استرس و دینباش

 که است شهرت شان تفاوت تنها و هستند یمعمول ییها

 .  ندازدیب فاصله نشانیب تواند ینم هم آن

 

 یلیخ لباستون:  گفت و کرد سر خانم فهیشر گوش در

 کهیت هی کنم فکر نیشد رینظ یب هم خودتون و خوشگله

 . دیکن تور معروف و خوشگل ی

 

 ننشست کاریب خانم فهیشر اما.  داد ول را اش خنده بعد و

 . آورد در را آخش و دیکوب سرش فرق به دست با و

 



  

. pg 871 

 هم سر به سر یشوخ با و افتاد راه به شان همه ی خنده

 یتیسلبر از حجم آن دنید با که نیا تا گذاشتند یم

 هم در را شانیها انگشت و کرده گم را شانیپا و دست

 .  چالندند

 

 یاندک دندید را وارسته نفس به اعتماد از پر نگاه یوقت اما

 شانیبرا فضا راحت و شد افزوده نفسشان به اعتماد به

 .  شد تر بخش آرامش و تر راحت

 

 با و بود نشسته خجسته و همسرش کنار در شرافت یآقا

 .  آمد سمتشان به و برخاست جا از دنشانید

 

 کروفنیم و بروند سمتش به که خواست ها آن از دست با

 .  ندیایب تر کینزد که کرد اشاره و گرفت را



  

. pg 872 

 با و نشست خجسته کنار در وارسته بحبوحه نیا در

 یپرس احوال و داد دست شرافت یآقا همسر خانم نیمیس

 حواسشان کروفنیم از شرافت یآقا یصدا دنیشن با.  کرد

 .  دوختند چشم او به و شد جمع

 

 تا کرد زدن حرف به شروع بعد و کرد یا سرفه ابتدا

 . کند خود معطوف را ها مهمان حواس

 

 زیعز مهمانان ی همه خدمت گمیم مقدم ریخ اول خب_

 نیآمد خوش یلیخ. عرصه نیا ورزشکاران و هنرمندان و

 و نیکرد سبز و رستوران نیا تانیها قدم با و دوستان

 کشورمون محبوب ی خواننده..... یآقا از دارم ژهیو سپاس

 است مونیم و مبارک ما یبرا چه و انتخابشان حسن بابت

 . میباش همسرتون تولد یبرا زانیعز شما زبانیم امروز که

 



  

. pg 873 

 بذارم انیم در شما با خواستم یم که یزیچ نیمهمتر اما

 بودن یاشخاص دینیب یم که یخانم نفر ستیب نیا که نهیا

 شدند زمانه جور ریاس و دندیکش ها یسخت نیشتریب که

 کردند رشد و زدن جوونه سنگ دل از و شدند بلند باز اما

 :  انیشجر ونیهما" قول به که

 

  خون تیرا آر بر سنگ دل از قیشقا چو

 

 جا نیا ارزشمند یها هیسرما از یبخش تنها ها نیا آره

 زدند جوانه و آمدند بر سنگ دل از که یا هیسرما هستند

 همشون مناسب فرصت نیا در که بود نیا هدفم تمام من

 و اورمیب را نفرشان ستیب توانستم فقط اما کنم قیتشو و

 ستهیشا کنم فکر. شد ینم که بودند ریدرگ یقدر به هیبق

 . باشند قیتشو ی

 



  

. pg 874 

 و شدند بلند شان همه که دید یشگفت با بزند کف آمد تا

 .دندیکش هو و کردند زدن دست به شروع
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 "حال برزمان یزیگر"

 

 سرش چرخشش، هر با که بود شده ریاس یفلک و چرخ در

 و درد سر از یها هیگر ، ها خنده یصدا و افتاده دوران به

 که گاه کرد یم انینما یبرفک یریتصو شیها خواندن

 تا انداخت یم آن یرو بر یتیپاراز شد یم واضح ریتصو

 .  کند رشیدرگ کمتر و نشود دایهو ها یادآوری شیبرا

 



  

. pg 875 

 عقب تاب با را خود یکم و گذاشت نیزم یرو را شیپا

 به خورد یم که یتاب هر با.  ببخشد سرعت آن به تا دیکش

 داشت دوست و کرد یم یانداز چشم شیروبرو یها گل

 تا یکم و برود کشانینزد که باشد داشته را آن جرات

 در را حالش و حس اما.  ندیبنش نوازششان یپا به یقسمت

 و آلود خشم نگاه توانست یم که چرا.  دیدینم خود

 دادند یم هشدار فاصله نیا از که ندیبب را شان خصمناک

 . شود کینزد مبادا که

 

 ها گل وگرنه بود کرده رفتار گونه احمق که دانست یم

 . باشند شدن مالیپا و لگد قیال که داشتند یریتقص چه

 

 و دیپسند یم شتریب یبچگ همان از را خوردن تاب نیهم

 فتهیش یقدر به بود رشیناپذ ییجدا یها یسرگرم جزو

  یمجتمع در مادرش که حاال یحت که بود آن ی



  

. pg 876 

 و نبرده ادی از را دخترکش هم باز بود ساکن یآپارتمان

 .  بود کرده پا و دست مجتمع اطیح در یتاب شیبرا

 

 راست و خم را شیپاها و خورد یم تاب شتریب و شتریب

 .  بست نقش ذهنش در ینیریش یادآوری.  کرد یم

 

 چاپ و نوشتن دار و ریگ در مادرش و بود سالش پنج

 آخر.  گرفت یم را نبودنش ی بهانه عمد به و بود کردن

 یپا به مدام و نداشت را مادرش فراق و یدور طاقت

 یحد به گرفت یم را مادرش سراغ و دیچسب یم پدرش

 شهیهم پدر صبر که زد یم نق و بود شده چسبناک

 به که البته.  بود کرده زیلبر و آورده سر به هم را صبورش

 دستک و دفتر و نکرده رحم هم اش یدبستان خواهر

 درس و سدیبنو مشق نتواند تا بود برداشته را شیها

 به که خجسته اما دهد گوش او ی بهانه به فقط که بخواند

 سر یها وعده با بود حساس شیها درس یرو شدت



  

. pg 877 

 پس او به را دفترش و کتاب که بود کرده مجابش خرمن

 لهیپ پدرش به و کرده باور هم دل ساده و بچه یاو.  دهد

 . بود کرده

 

 سوار و دیکش آغوشش به یناگهان حرکت کی با هم پدرش

 معطوف را حواسش یقدر که دیام نیا به تا کرد گردنش

 یم شاد را پدرش دل بلندش یها خنده با.  کند یباز به

 .  کرد

 

 یتاب ، بود افتاده نیزم ریز ی گوشه در که یطناب با پدرش

 را یریگ بهانه که داد هلش یقدر به و کرد پا و دست

 .  شد یباز تاب لذت در غرق فقط و کرد فراموش

 

 آن داشت خاطر به هم یگرید یجا در را یباز تاب نیا

 و داشت یم نگه را تاب پرورش عاشق دستان با که زمان



  

. pg 878 

 یم قیعم و برد یم فرو گردنش چاله و قوس در را سرش

 :گفت یم عطشناک یلحن با سپس و دییبو

 

 و ایب و کنه یم پر لبالب یمست از و چشمام نگات شراب_

 چشمام به اندازت ناوک نگاه با کمتر و باش داشته انصاف

 . کن مبهوت و من و بزن رعد
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  پشت از مردانه ناجوان و نبود کارش  در مروت

 

 یم شرحه شرحه را آن و کرد یم فرو قلبش در را خنجر 

 با و بود بر از هم را زخم بر گذاشتن ضماد راه اما.  کرد



  

. pg 879 

 یروز و نو از روز باز اما کرد یم مشیترم آمد کار فن چند

 .  نو از

 

 ی چشمه نیهم کرد شیمحل یب اما دیچک اشک یا قطره

 ستین یدست دنیجوش وقت در که دانست یم هم اشکش

 یم را راهش خودش پس دیبزدا اش گونه از را آن که

 .  کرد یم عبور و گرفت

 

 .  خورد یشتریب تاب

 

 وهیم.  بود کرده را وهیم دو آن هوس دلش امشب چقدر

.  بس و بود روز دو فقط شان داشتن از سهمش که ییها

 کند آماده یدفتر دو هر یبرا که بود داده شنهادیپ مادرش

 یکم.  سدیبنو شانیبرا بود کرده حسشان که یروز از و

 ایآ اما دهد انجام را کار نیا تر زود که بود کرده هول دلش



  

. pg 880 

 یحت که دل در یاندوه و هیگر یب که داشت را توانش

 . سدیبنو ، وفتدین دفتر از یورق بر درشت یا قطره

 

 آماده عشق ینوا نام با قرمز یربان و یصورت رنگ با یدفتر

 نوشتن به شروع روز خیتار و تولد خیتار ثبت با تا بود کرده

 انیجر به شیها رگ در قلبش دنگ دنگ که یروز از کند

 .  دیخند حسش با و افتاد

 

 نام با ییمویل سبز ربان و یآب یرنگ با گرید یدفتر

 که بود وجودش بطن  از یا وهیم که رامشگر یساینک

 خوش دلش به عشق یناب و قند ینیریش به یلبخند

 .بود نشسته

 

 

 .  خورد تاب



  

. pg 881 

 

 و گشت یم بر گذشته به یدم که بود ترسناک شیبرا

 یم آن در را شیها حس و زد یم آن در یگذار و گشت

 .  شد یم منقلب و ختیر

 

 با که مادرش دنید با و برگرداند را سرش یدست حس با

 : خواند یم و داد یم هلش مهربان یلبخند

 

  یناز چه جونم خدا یهمباز تاب تاب_

 

 :  گفت لب ریز لبخند با خواند که یشعر با

 

 نیا سن سال چند و یس از بعد که یکن ینم فکر مامان _

  ؟ باشه شده یتکرار برام شعر



  

. pg 882 

 

 به گرم یلحن با و داد عبور وارسته طرف دو از را دستش

 : گفت یبخار گرفتن آغوش در یگرم

 

 بچه پدرش و مادر یبرا باشه هم سالش صد بچه هی _

 .  سالته چند و یس تازه که تو.  ست

 

 :گفت دیجوش و زد قل وجودش از که یطنتیش با

 

 هنوز بشه سالم صد من تا که دیدار نانیاطم شما یعنی

  د؟یهست

 

 محکم دستش با کرد یم کنترل را اش خنده که مادرش

 .  آورد در را وارسته غیج و داد و دیکوب اش شانه بر



  

. pg 883 

 

 .  زنه یم و حرف نیا مامانش به یکس ادب یب_

 

 .دیچرخ و دیچرخ و داد تابش

 

#part148 

 

  ممنوع_یکپ#

 

  اش گونه بارش مهر نرمک، نرم باران

 و ختیر یم مردم و شهر ی پوسته سر بر وقار با را اش 

 .  شست یم را شهر بر حاکم یذهن یها یآلودگ اندک

 



  

. pg 488 

 روح و کننده مست سر نارنج بهار یها شکوفه ی حهیرا

 بیترک همزمان یگذاشت یم قدم که رو ادهیپ در.  بود نواز

 یم مشام به خورده باران خاک با نارنج بهار ی حهیرا

 تر ساز جلوه و تر ندیخوشا تیبرا را رو شیپ روز و دیرس

 . کرد یم

 

 هم در و یخال یدستان با یبهار یهوا و حال نیا در

 تا کرد یم یط را ابانیخ عرض رمق یب ییپاها با و فشرده

 که یدلکش حس از و برساند یفروش گل به را خود بتواند

 به که خواست یم او از مشتاقانه و کرد یم فیتعر مادرش

 خوش و نگار و رنگ خوش یها گل دیمر تا و برود جا آن

 .  شود بو

 

 اما بود کرده ریبخ یدشوار با یاندک را دم دهیسپ که آن با

 مشتاقانه بود مشخص که ییهوا و یرو ادهیپ با حاال



  

. pg 885 

 یپاها یکم خوانده، یم فرا را او و دهیکش یم را انتظارش

 .  کردند یم حرکت تر شتابان و گرفته یجان رمقش یب

 

 هشدار و زد یم زنگ گوشش در هم هنوز مادرش دیتاک

 . داد یم

 

 گشاده یرو با و یکن باز و اخمت اون ذره هی باشه ادتی))

 تلخ یصبح اول اوقاتش اونم بلکه یبزن حرف یمشتر با

 . (( نشه

 

 شود یم دیبار یم که یسخاوتمند باران نیا با مگر آخر

  ؟ خورد را ایدن یها درد حرص و کرد اخم

 

 به آدامس یا بسته با را یکودک گذشت که هفت ارم از

 به باران تا نشسته یا خانه بان هیسا ریز در که دید دست



  

. pg 886 

 ، دیلرز یم که یدستان با و نخورد فشیضع و فینح تن

 : کرد یم زمزمه آرام

 

 یبرا. ستا خوشمزه د؟یبخر و آدامس نیا شهیم خانم_

 . ادی یم خوشش مطمئنا دیبخر تون بچه

 

 قرمز دستکش جفت کی فشیک یتو از و ستادیا کنارش

 : گفت و داد قرار دستش در و آورد رونیب

 

 که بپوش و نیا خب.  نینازن پسر تو به من یدیع نیا_

 . نلرزه دستات

 

 از را دستکش و گذاشت کنار را آدامس کارتن ذوق با

 یم عقب و جلو را دستش یه و دیپوش و دیکش دستانش

 .  ندیبب دستش در را دستکش نشستن خوش تا برد



  

. pg 887 

 

 : گفت و گذاشت وارید ی کناره یرو بر را کارتن محکم

 

  تش؟ دهیپوش حاال تا پسرتونه؟ مال دستکش نیا خانم_

 

 نیا یبرا حوصله با و بست نقش لبانش یرو بر یلبخند

 : داد حیتوض نفس عزت با پسرک

 

 التیخ دهینپوش کس چیه و دستکش نیا قشنگ پسر_

 . راحت

 

 یبرا فقط دستکش نیا تیمالک که نیا از خوشحال

 رونیب اش بسته از آدامس چند و دیخند است خودش

 .گرفت شیجلو و دیکش



  

. pg 888 

 

 علت تا ماند منتظر و کرد نگاهش مهربان یا خنده با

 .  دهد حیتوض را کارش

 

 : گفت و نگذاشت کاریب نیا از شیب را منتظرش نگاه

 

 به منم نیداد هیهد خوشگل دستکش هی من به شما _

 . دیببر پسرتون یبرا تا دمیم و آدامس تا چند نیا شما

 

 خدشه یا ذره پسرک نفس به اعتماد بگذارد که آن بدون

 خواست و گذاشت و فشیک در و گرفت را آن شود دار

 . آمد ادشی یزیچ ناگهان که برود و ردیبگ را راهش

 

  ؟ هیچ اسمت. ینگفت و اسمت یراست_



  

. pg 889 

 

 ؟ یچ پسرتون اسم  ه؟یچ شما اسم. رضا:  گفت یشاد با

 

 که یکرد اشاره بار چند حاال تا: دیپرس زده شگفت وارسته

 ؟ قشنگم یدیفهم کجا از دارم پسر من

 

 هم دستکش نیا که دیدار پسر هی کردم حس راستش_

 د؟یدار پسر.  دیدیخر اون یبرا

 

 :  زد لب

 

 خودمم اسم.  نوا و ساینک. دختر هی هم پسر هی هم آره_

 . پسر گل ست وارسته

 



  

. pg 890 

 او با و برد باال یخداحافظ عالمت به را دستانش

 . کرد یخداحافظ
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 ممنوع_یکپ#

 

  زیر یچشمان با شد کینزد که یفروش گل به

 

 به را چشمانشان که شد رهیخ یا نفره شش پنج صف به 

 تر عیسر چه هر که بودند منتظر و دوخته یفروش گل در

 ینم هم خودش بود چه یبرا انتظار نیا اما شود باز

 گوشزد باره نیا در یزیچ هم گلبرگش مامان و دانست

 .  بود نکرده

 



  

. pg 891 

 با بفهمد را انتظار نیا علت تا بود کنجکاو که یحال در

 از یحجم با و کرد باز را در توجه یب و رفت جلو نهیطمان

 مشامش لذتش از و شد روبرو مختلف یها گل یها حهیرا

 و تر و کند عادت ریدلپذ یها حهیرا نیا به تا داد نوازش را

 .  شود تازه

 

 ییها بوته و ها گل تنوع به یشگفت با زد که را برق دیکل

 قابل ییرعنا و ییبایز شانیها رنگ که دوخت چشم

 .  بودند داده مغازه یفضا به را یتوجه

 

 .  کرد حظ و دییبو را شان تک تک و شد خم یکم

 و برداشت را زیم یرو کریاسپ و زد دور را زیم و رفت جلو

 یینوا گذاشت و کرد یساز کسانی اش یگوش بلوتوث با

 سر زین اهانیگ خودش بر عالوه تا شود نواخته فضا در آرام



  

. pg 892 

 انیجر به وجودشان بند بند در یقیموس و ندیایب شوق

 .  وفتدیب

 

 که بود رونیب در بسته صف افراد ریدرگ فکرش هم هنوز

 به و کرد بلند را سرش او و گفت یدیببخش آرام ییصدا

 کرد نگاهش که دوخت چشم بچگانه یصورت با یدختر

 .  انداخت نییپا را سرش بعد

 

 با و آمد خوشش دخترک نیدلنش و معصوم ی چهره از

 :  گفت بود گذاشته اش چانه ریز که یدست و نرم یلبخند

 

 .دیبفرمائ جانم_

 

 یشناختگ نا یبو و رنگ که یلحن با و کرد بلند را سرش

 : گفت داد یم



  

. pg 893 

 

  ان؟ی ینم خودشون خانم یگل دیببخش

 

 آرام خودش شیپ و کرد پرتاب باال به یکم را ابروانش

  ؟یگل:  کرد زمزمه

 

 سرخ یصورت با بود دهیشن را شیصدا دخترک انگار اما

 : گفت شده

 

 اسم نیا به گفتن خودشون.  خانم گلبرگ دیببخش_

 . میکن صداشون

 

 و زد پسش اما داد خراش را شیگلو یناگهان یبغض وارسته

 : گفت



  

. pg 894 

 

 خودشون ؟ دیدار یکار. زمیعز خانمم گلبرگ دختر من_

 . بچرخونم و یفروش گل قراره من و انی ینم فعال هم

 

 :  گفت اندوه و غم با دخترک

 

 . حافظ خدا برم من خب باشه. دیگ یم یچ متوجهم بله_

 

 که رود رونیب یفروش گل در از تا کرد جفت را شیها قدم

 : گفت و زد شیصدا

 

 آخه دیداشت کار یچ من مامان با دیبگ شهیم خانم دختر_

 ستمین آشنا مامان یکارها با و اومدم جا نیا تازه امروز من

 شهیم دیبود مغازه رونیب صف یتو شما کنم فکر یطرف از

  ه؟یچ صف نیا لیدل دیبگ



  

. pg 895 

 

 شش پنج ما راستش: گفت افتاده نییپا یسر با دخترک

 با روز هر خانم گلبرگ که میدار یزیعز کدوممون هر نفر

 یم خوشحال رو اونا دنیم ما به که یرنگارنگ رز یها گل

 پدر من مثال.  کردن عادت بد رو ما ییجورا به و میکن

 تا برم یم براش گل شاخه هی روز هر که دارم یریپ

 خونه گل بدون ما که ساله دو االن.  کنم خوشحالش

 .  میرینم

 

 بعد و داد یم گوش شیها حرف به یشگفت با وارسته

 :گفت

 

 تا مغازه رونیب میبر بدو. خودم گلبرگ مامان به ولیا_

 .  بدم و هاتون گل و کنم یخواه عذر

 



  

. pg 896 

 به رو و رفت رونیب مغازه از باشد او منتظر که آن بدون

 کردند یم نگاه او به و گرفته باال را سرشان که ینفر پنج

 :گفت

 

 همون ای یگل دختر ام وارسته من زانیعز سالم سالم_

 کنم یم تیریمد و یفروش گل من امروز از.  خانم گلبرگ

 هیهد مامانم از روز هر که ییها گل که شهینم لیدل اما

 و داخل دیایب یکی یکی حاال. نیرینگ من از و نیگرفت یم

 و دیبر یم یک یبرا گل که دیبگ و دیکن یمعرف و خودتون

 ام دفترچه یتو تا دیبگ من به و دیبر یم که یگل هر

 .  داخل دیایب هم حاال.  نره ادمی کنم ادداشتی

 

 با و فراخواند داخل به را همه و گرفت فاصله درگاه از

 اما کرد شوق سر از یا خنده تکشان تک ذوق یصدا

 دیپر لبانش یرو بر خنده خورد ابانیخ بر آن که چشمش

 .  داد اخم به را شیجا و



  

. pg 897 

 

 به و دیکش سرش یرو را کاله وارسته اخم دنید با شخص

 . شد دور جا آن از سرعت
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   و بود شده رهیخ تاپ لپ به ییبایشک با

 

 

 را شانیدار نگه طرز با ها گل نشان و اسم کرد یم یسع 

 و نبود ابدا اش حوصله و حال در اما بسپارد خاطر به

 رخ یتماشا هم علتش.  نداشت آن یرو بر هم یتمرکز

 کاله با داشت یسع که بود ناشناس ظاهر به شناس آن



  

. pg 898 

 لو را خودش و نبوده موفق یا ذره اما بپوشاند را خودش

 .  بود داده

 

 تا گذاشت زیم یرو را سرش و بست محکم را تاپ لپ

 یم یریتوف چه جا نیا به آمدنش آخر.  ردیگ آرام یقدر

 گل بود خواسته او از مادرش که باشد داشته توانست

 تنها که او هم آن کند تیریمد را یبزرگ نیا به یفروش

 و آب با متناسب و شان یقبل ی خانه در که را یگل چند

 . شناخت یم بود بوشهر یهوا

 

 و بیعج و متنوع یها گل بودند آمده رازیش به که حاال

 نداشته که نیا نه داشت عالقه ها گل به.  دید یم یبیغر

 مانند به بخواهد که نبود اش حوصله در گرید اما باشد

 آب شان تک تک به آرام آرام و زدیبرخ دم دهیسپ گذشته

 شوق روحشان در تا بخواند شعر شانیبرا هم بعد و دهد



  

. pg 899 

 و ندیبنش وجودشان بر آب یپا رد و ابدی راه زدن جوانه

 .  کند رابیس

 

 شیخدا و خودش را داشت شیبرا ییها خواب چه مادرش

  خواست یم یقلب و نداشت یخبر وارسته و داشتند خبر

 .  شود مادرش یها خواب متوجه آرام آرام که

 

 به ها ساعت و ندیبنش اتاقش در که بود نیا حشیترج

 .  کند فکر و کند فکر و شود رهیخ شیروبرو وارید

 شان یاریهم با توانست یم و نبودند هودهیب که ییها فکر

 از شیزندگ یها وهیم دنیچ یبرا یمتوال یها ساعت

 از شدت و حدت به را او یروز که ییها آدم دست

 در که نندیبب را یدختر نداشتند چشم و رانده خودشان

.  داد یم سر یآزاد ادیفر و بود آزاد گونه نیا شان فهیطا

 . نداشتند طاقت را بودنش پروانه



  

. pg 900 

 

 به را بخواهد کمک همسرش از خانه در یزن که نیا

 یم خود همسر ی برده را زن و نشستند یم تمسخر

 یم راست و خم همسرش برابر در دیبا مدام که دانستند

 .  شد

 " را وارسته او که بود ییجا آن ماجرا تلخ طنز واقع در

 بر و زد یم صدا شاملو از یرویپ به " من کوچک یخدا

 است نیا افتخارم که گفت یم و زد یم بوسه شیها دست

 و پوچ شیها حرف ی همه اما باشم تو ی واله و بنده که

 بودنش پوچ یآوا روز آن که بودند یخال تو طبل مثل

 ی همه که شد معلوم همگان بر و کرد کر را فلک گوش

 .  یگرید زیچ نه و بوده یریس شکم سر از شیها حرف

 

 داده هیتک کاه مشت کی به را پشتش که بود کرده اشتباه

 پروراند یم را بودنش یزندگ قهرمان الیخ هم سرش در و

. 



 

. pg901

 

 را خود و دیکوب سر بر مدام را اشتباهات شد ینم که البته

 استوار و شدن بلند یبرا یپل را آن دیبا کرد بیتخر

 ضیمر و دار کج را شیبعد یها قدم تا کرد یم ستادنیا

 نیب از کرده خسته را شیپاها که یرمق یب نیا و ندارد بر

 . نشود جانش آفت نیا از شیب تا رود
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 یمتوال ضربات صورت به که یتق تق با

 



  

. pg 902 

 که دوخت یرمردیپ به و کرد بلند را سرش خورد یم 

 ضربه در به انگشتانش با ، سر بر یکاله با و دست به عصا

 . بود دوخته چشم او به مهربان یا چهره با و زد یم

 

 را اش یروسر دستپاچه به و شد بلند شیجا از سر مهیآس

 در صاف و کرد مرتب است نامرتب که نیا الیخ به

 : گفت و دوخت چشم ریپ مرد چشمان

 

  د؟یبفرمائ خدمتم در_

 

 دار معنا یسکوت با و کرد جا به جا را اهشیس یعصا

 .  شد کینزد وارسته به یقدر

 وارسته و گذاشت وارسته ی شانه یرو و کرد بلند را عصا

 . دیپر جا از

 



  

. pg 903 

 : گفت و زد وارسته واکنش به یلبخند

 

 یشایخو و قوم از ؟ هیچ اسمت.  جون بابا ییآشنا نا

 ؟یخانم گلبرگ

 

 یصندل طرف به و برداشت اش شانه از را شیعصا بعد

 . نشست آن یرو و رفت

 

 از چیه که بود شده سردرگم و جیگ یقدر به وارسته

 کرهیپ بر که یتشر با اما آورد ینم در سر رمردیپ حرکات

 : گفت مرد به رو و آمد خودش به ، زد اش

 

 یروز نیاول امروز من واقعا خوام یم پوزش من سالم_

 یآدما با ادیز نه جا نیا امی یم مامانم یجا که هست



  

. pg 904 

 وارسته من. کارم با ادیز نه و هستم آشنا مامانم با مرتبط

 .  خانم گلبرگ دختر و هستم

 

 : گفت زیآم تفکر

 

 نشاط از پر رو جا نیا دیبا االن تو.  وارسته هوممم_

 که نیا نه رنیبگ یانرژ ازت ها گل یبذار و یکن وجودت

 مامانت.  باشه راه به اخمات و یبزن قمبرک جا نیا ینیبش

. بود گفته من به تو به راجع یا گهید زیچ هی شیپ ها سال

 بارها و بارها مادرش که یا وارسته اون من کجاست؟ کو

 ینم و رفت یم اش صدقه قربون و کرد یم فیتعر ازش

 . نمیب

 

 یگذاشت که هم یآهنگ نیا بده خودت به یتکون هی پاشو

.  خوره یم ختنیر اشک دم در و دنیکش آه درد به فقط



  

. pg 905 

 انیخرداد که همون ها بذار فتانه از یمیقد آهنگ هی

 دخترم پاشو.  جاش سر ادیب حالمون که رقصه یم باهاش

 . 

 

 دانلود را فتانه آهنگ و کرد بشیج در را دستش ناچار به

 .  گذاشت پخش یرو و کرد

 

 یها تکان با بود نکرده یمعرف را خودش هنوز که رمردیپ

 یم لب ریز آرام و بود رفته آهنگ یهوا و حال در سر

 .  خواند

 

 : گفت بود بسته را چشمانش که گونه همان

 

 هم لیشک و کیش که نرگس گل دست هی پاشو هم حاال_

 که من.  خانمم یکش منت برم دیبا که ریبگ برام باشه



  

. pg 906 

 ییقهرها و ادا و ناز همه اون یول نبودم کار ریتقص گمیم

 من با ست هفته هی و مقصرم من که مشخصه کنه یم که

 گل دست هی برو حاال. زنه ینم حرف شده در به در

 یغالم به و من نمیبب برم تا کن درست برام پسند ینرگس

 . نه ای کنه یم قبول

 

 با بود شکسته سر و مغموم قبل قهیدق چند تا که وارسته

 تاب و آب " یچشم " و کرد یا خنده او فیتعار دنیشن

 .  گفت دار

 

 که نیا از خوشحال و کرد حس را اشخنده رمردیپ

 : گفت کند عوض را دخترک حس و حال بود توانسته

 

 وقت هر پس ارمیب در و سرت ممکنه و میوراج آدم من_

 برو جا نیا از پاشو گرفت درد سرت و رفت سر ات حوصله



  

. pg 907 

 من با.  زدم حرف ادیز که فهمم یم من موقع اون رونیب

 رفته جا نیا از مامانت بار چند.  باش نداشته تعارف اصال

 رک من با هم تو دارم دوست بوده رک من با و رونیب

 یمعرف حاالها حاال و خودم یراست ها.  رونیب یبر و یباش

 یم که نکن هم الیخ بکشه طول ها مدت دیبا کنم ینم

 . گهینم بهت چون یبکش حرف مامانت از یتون

 

 شیبرا که یمرد نیا از بود دهان به انگشت وارسته

 یمعرف را خودش ها حاال حاال نداشت قصد و بود مجهول

 .  کند

 

 . رفت نرگس یها گل سمت به و زد یا خنده تک
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. pg 908 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 باشند مرتب و دست کی ها دسته که کرد را شیسع تمام

 یجلو و بست یسادگ به را ها آن بنفش یربان با بعد. 

 ها آن به یسرسر ینگاه هم او و گرفت مجهول رمردیپ

 :گفت و انداخت

 

 وگرنه باشه پسند نرگس کنه خدا فقط ستین بدک یا _

 . بخوابم بزنم چادر خونه یجلو دیبا و شب

 

 بر را لبخند برق و دیچیپ فضا در وارسته ی خنده نیطن

 . نشاند رمردیپ لبان

 

  ن؟یشاک قدر نیا خانمتون که نیکرد کار یچ مگه _



  

. pg 909 

 

 رمردیپ یبرا استکان درون و کرد بلند را فالسک بعد

 حرف به اقیاشت با هم طور همان و ختیر یچا مجهول

 :  داد گوش شیها

 

 دیپر دهنم از.  بتیمص هزار و هست یریپ گهید یچیه _

 و گرفت بل برام گهید شده نمک خوش غذات ذره هی که

 نیا و یزن یم غر و یشد ریپ که انداخت راه قال و داد

 ورگل ترگل دختر هی برو ینخواست یخواست یخواست. حرفا

 هفته کی حاال.  کنه درست طبعت تو یغذا برات تا ریبگ

 دسته هی امیب گفتم که نهیا زنه ینم حرف من با ست

 .  کنه عفو و من بلکه ببرم براش نرگس

 

 : گفت و گذاشت رمردیپ یجلو نبات شاخه چند با را یچا

 



  

. pg 910 

  شما؛ خدمت نسترن گل طعم با یچا نمیا_

 

 : داد ادامه و کرد یا خنده و

 . ندارن مشکل دوم ازدواج با خانمتون که نیا مثل_

 

 با و داده تکان را نبات و ختیر ینعلبک در را یچا

 : گفت شده گرد یچشمان

 

 اگه هم حاال.  دختر ارهی یم در و چشمم نداره مشکل_

 به سال و سن نیا یتو یکس دونه یم چون گهیم و نیا

 نداشتم جرات شیپ سال چند تا وگرنه دهینم زن من

 .  گهید بود خودش با حسابم بزنم حرف زن هی به راجع

 

 مغازه پاشو هم تو زدم حرف ادیز کنم یم حس گهید خب

 . مینرگس و من مهمون خونه میبر کن مرتب رو



  

. pg 911 

 

 یشوخ آثار تا کرد نگاه رمردیپ آن به بهت با یکم وارسته

 چیه و بود نییپا سرش اما ابدیب صورتش بند بند در را

 .  نبود ردیبگ آرام الشیخ آن با بشود که یشوخ از یاثر

 

 و فشرده هم در محکم را دستانش با و شده دستپاچه

 :  گفت

 .  هستش منتظر مامان. خونه برم دیبا من ممنونم_

 

 تیجد با و برداشت کنارش یصندل یرو از را عصا رمردیپ

 :گفت

 

 هر.  بده خبر و بزن زنگ مامانت یبرا.  منتظرم رونیب_

 نذار گهید.  کنه یم موافقت یبد خبر بهش که چند

 .  کنم اصرار نیا از شتریب
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 معذب شدت به و زد یم پا و دست تیمعذور در وارسته

 .  بود

 ییکسا چه مهمون که...  بگم مامانم به...  خب...  خب _

  ؟ هستم

 

 به زد یچشمک و آمد رونیب تیجد ی پوسته از رمردیپ

 .  کرد حرکت سمتش

 

 بعد بزن زنگ ترم زرنگ تو از من نچ یزرنگ یکرد فکر_

 یم بشنوه و من یصدا مامانت بذار  گو بلند یرو و یگوش

 . میک که فهمه

 

 و آورد در را یگوش و گفت " یا باشه " اجبار به وارسته

 .  گرفت را مادرش ی شماره
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 .  گفت ییالو و دیچیپ یگوش در مادرش حیمل یصدا

 

  ؟ یخوب یمامان سالم_

 

 و یچطور دیجد کار با تو خوبم من مادر قشنگ سالم _

  ؟ ینشد که تیاذ ؟ یکن یم کار یچ

 

 یرو را یگوش او ی اشاره با و کرد رمردیپ به ینگاه تک

 .  گذاشت گو بلند

 

 :  گفت یبلند یصدا با
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 خواد یم دخترت.  گلبرگ کنار بذار و یسالمت چاق فعال_

 ما که بده نانیاطم بهش.  اعتمادِ یب کم هی و خونمون ادیب

 یم خوش بهش خونمون یتو و میهست یمطمئن یآدما

 . گذره

 

 بعد و کرد صدا پر یا خنده آشنا یصدا دنیشن با مادرش

 ... کند یهمراه را رمردیپ که خواست نانیاطم با
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 یصندل در و برق و زرق پر نیماش در

 



  

. pg 915 

 به را فرمان راننده و بود نشسته مجهول رمردیپ کنار عقب 

 .  گذشت یم ها ابانیخ عرض از و گرفته دست

 

 .  بود نشسته خیس شیجا در و شده معذب یکم

 

 دانست یم اما خورد یم وول ذهنش در یادیز یها کاش

.  رفت یم را تهش ته تا دیبا و ندارد یبرگشت راه که

 همه نیا دنید طاقت او که دانست ینم مگر مادرش

 .  ندارد را برق و زرق و تجمل

 

 را سرش و کرد حس خود یرو بر را رمردیپ نگاه ینیسنگ

 یکم زد صدا را راننده رمردیپ یوقت اما.  انداخت ریز به

 .  شد جلب نظرش
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 یم خونه تا رو ما یدار یخال و خشک طور نیهم ریام_

 نیا. نره سر مون حوصله تا بذار یزیچ هی.  پسر یکشون

 عصا و ها سهیک نو اون از ما نکنه فکر هم خانم دختر

 .  میهاش داده قورت

 

 :گفت و کرد ینگاه نهیآ در راننده

 

 .  نباشه خشک فضا که بذارم یچ آقا چشمم رو _

 

 چانه ریز را دستش که دید را رمردیپ و کرد کج را سرش

 .  است ور غوطه افکارش یایدن در یاندک و گذاشته اش

 

 : گفت و زد یبشکن بعد
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 و دمیم قول به راجع که بود یک آهنگ اون دمیفهم ها_

 . بخون و همون بود نایا

 

 .  بخونم تاریگ با دیبا اون آقا آخه_

 

 

 جلو حواستم.  بچه بخون.  میدار قبولت تارمیگ بدون ما_

 وفتهیب روش خش اگه امانته من دست دختر نیا که بده

 .  کنه یم محو روزگار از و من گلبرگ

 

 

 اگه بخونم تونم ینم شهیم پرت حواسم راستش آقا_

 .  خونه تو یبرا میبذار شهیم
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 گهید ی دفعه یول یآورد بهونه بارم نیا خب یلیخ _

 تا بکنم یکار هی خودم مجبورم پس.  رمیگ یم و حالت

 .  نره سر اش حوصله خونه میبرس

 

 سر به که یقر با و گرفت دست در یافق صورت به را عصا

 : گفت داد یم گردنش و

 

 نیبد جواب دیبا تاتون دو یول خونم یم بشکنه بشکن_

 خب. سرتون فرق تو زنم یم عصا نیهم با نینداد اگه

 .  میبر

 

 

  بشکنه بشکن_

 

  بشکن:  گفتند بلند دو هر
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  شکنم ینم من

 

  بشکن_

 

  حموم رو بشکن_

 

  بشکن_

 

  عموم پسر واسه_

 

 . بشکن_
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 با حاال داشت اضطراب و بود معذب که اولش خالف بر

 به یشاد و  خنده با و بود نشسته نیماش در راحت الیخ

 .  داد یم پاسخ او ی واسونه

 

 در یا صحنه دنید با و برگشت ابانیخ به سرش ناگاه

 یادآوری با اما و گرفت وسعت لبخندش چشمانش شیپ

 از یا خاطره و شد لیتبد تلخند به لبخند آن یا خاطره

 . افتاد تکاپو به ذهنش در نیشیپ یروزگار

 

 

                    ******* 

 

 

 پا به دلش یغوغا.  بود بسته خی و شده سر دستانش

 ی وارهید بر وار وانهید.  بود کرده را جانش قصد و خاسته
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 و آرام.  داشت را شدن آزاد هوس و دیکوب یم بانش زندان

 داده یقرار یب به را شیجا و کرده فرار وجودش از قرار

 .  بود

 

 و کرده کشف که بود یساعت چند را ها یقرار یب نیا علت

 به و شد گونه نیا چرا که زده کوفت سر خود سر بر مدام

 ؟ لیدل چه

 

 و داشت نامزد او یطرف از.  نشانیب بود تفاوت ایدن ایدن

 هر که کردند یم گوشزد و زده زنگ روز هر مادرش و پدر

 پا بر را یعروس سات و سور تا ردیبگ یمرخص تر عیسر چه

 .  کنند
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.  کند هیگر زار زار خواست یم دلش و نبود خوب حالش

 یسع ینگران با و برده یپ شیرنگ زرد به هم مادرش یحت

 .  داشت مارشیت در

 

 کرد یم وحشت دید یم نهیآ در که را صورتش زرد رنگ

 و دیبربا اش چهره از را رخسار رنگ نیا که بود تالش در و

 بار چند و کرده یآزار خود یحت.  کند گلگون را اش گونه

 .  نکرد افاقه یول زد یلیس صورتش بر

 

  زد تشر او به خطاب و گذاشت قلبش یرو بر را دستش_

 

 جا همه یخوا یم انگار خبرته؟ چه یلعنت ریبگ آروم دِ_

.  گذره یم چه صاحاب یب دل نیا یتو که یکن خبر رو

 حس و توان یتو نیا خدا به.  دلم با من با کن مدارا و ایب

 و راهت خدا رو تو. یاومد اشتباه و راه.  ستاین من حال و
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 که زده فلک منه نه ریبگ رو گهید یکی ی قهی و کن کج

 یکس با سرنوشتم دیبا و نداشتم شانس هم جا نیا یحت

 من آخه.  میندار هم به شباهت یا ذره که خورد یم گره

 به نگاه هی مدت نیا یتو کنم فکر. کجا اون و کجا و

 یبرا دیبا وونهید نیا قایدق دیبا حاال نکرده من صورت

 .  ندارم جا ابدا من اش لهیمخ یتو که برداره ترک یکس

 

 یگفت و یکرد دایپ و من یگشت یگشت جونم خدا آخه

 دام یتو بندازمش تر بار فاجعه نیا و گهید بار هی بذار

 . حالجه مرده چند نمیبب

 

:  کرد یم تکرار و رفت راه تند تند و گرفت فاصله وارید از

 اگه.  کنم دایپ یحل راه هی دیبا شهینم یطور نیا شهینم

 کنن یم شک تاشون دو هر مامانم و بابا نرم رونیب االن

 اون که شمیم خیم بدبخت اون به قدر نیا برم که هم اگه

 !!!عجبا.  کردما ریگ یبرزخ چه تو ایخدا کنه یم شک
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 یقدر تا تکاند دست با را اش شده دهیچروک لباس یکم

 .  شود گرفته شیها چروک و شود صاف

 

 

 شان خانه دنج اطیح در گرید  است ماه آبان که حال

 گفت به ییرایپذ سالن در و  کنند ینم برخاست و نشست

 گریکدی با گو و

 .  نندینش یم
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 و بست گردنش دور را بود انداخته اش شانه یرو که یشال

 یرو طور همان اسارت و بند یب را شیرها و آزاد یموها

 و محسوس نا یاضطراب با ها پله از و کرد رها اش شانه

 ییرایپذ سمت به بود افتاده پوستش ریز در که یشوق

 .  رفت

 

 

 یخواهر و نشسته هم کنار در که پدرش و مادر دنید با

 کی که بودند ییاو زبانیم و داشتند حضور همسرش با که

 و شده ربوده وجودش از قرار و آرام نبودنش از بود هفته

 یم او از یرد دنبال به شهر و خانه ی نقطه به نقطه در

 .  گشت
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 در که نامزدش نشستن چشم به با قلبش از یا گوشه در

 .  افروخت بر یآتش و شد پا به یزمیه بود، کنارش

 

 

 بهت با و شده خشک جا آن در یقیدقا که نبود حواسش

 ی قهی به که یحس نیا دیبا یعنی.  کرد یم نگاه دو آن به

 نیا به داشت را یسرکش لیم و انداخته چنگ جانش

 جمع را شیها خاکستر و سپرده یفراموش دست به سرعت

 .  کرد یم دفن قلبش یا گوشه در و کرده

 

 

 

 چیه دینبا یعنی ؟ بود کردن فراموش گونه نیا آدم او

 نیا به یعنی ؟ کرد یم آوردنش دست به یبرا یتالش
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 نشانه به را دستش و زد یم زانو و شد یم میتسل سرعت

  برد؟ یم سرش یباال یریاس ی

 

 

 یگناه کرد یم تالش جاده نیا کردن طرفه دو یبرا اگر

  ؟ شد یم مرتکب

 

 

 را ها فکر نیا وقت فعال نه.  داد تکان شدت به را سرش

 به هم بعد کند یدلتنگ رفع یباز نظر با اول دیبا نداشت

 یحل راه عاقبت و است بزرگ خدا: بزرگش مادر قول

 .  گذارد یم شیپا یجلو

 

 کرد باال بلند یسالم ، بود دهیخواب شیصدا در که یشوق با

 .  برگشت سمتش به ها سر همزمان و
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 .  بود متفاوت شد پرتاب سمتش به ها نگاه از که یحس

 

 

 با خواهرش ، ماندگار یمهر با که پدرش و مادر نگاه حس

 از که یچشمک و طنتیش با خواهرش شوهر ، یدلتنگ

 نفر دو آن از که یحس با و شد انینما چشمش ی گوشه

 .  شد یخال دلش ته گرفت

 

 

 سرد ینگاه با زین او و مهربان نا و غضب از ینگاه با ریحر

 .  انداخت نییپا که یسر و
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 تا چرا او نگاه اما کند درک یقدر توانست یم را ریحر نگاه

  ؟ است فسرده و منجمد قدر نیا

 بود ، نبود گونه نیا گذشت یم دارشانید از که بار نیآخر

  ؟

 

 یروز همان ظهر است ادشی یحت.  نه که است مطمئن

 او به آن از شیپ برود اش خانواده نزد خواست یم که

 وارید و کرده رنگ را ها بچه یصندل و زیم و کرده کمک

 یمهر با که هم بعد.  بودند دهیکش یوارید کاغذ را ها

 .  بود گفته بدرود کمرنگ

 

 

 یرنگ که یلبخند با.  کرد ینم درک را سرما از حجم نیا

 یدید چیه که ها مبل از یکی یرو داشت تیواقع از

 .  نشست ، نداشت دو آن به نسبت
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 جا از یا وهیم و انداخت چپش یپا یرو را راستش یپا

 .  کرد گرفتن پوست به شروع و برداشت یا وهیم

 

 

 گفت ریحر به رو بود بطنش با ختهیآم که یمهر با مادرش

: 

 

  ؟ نه دیهست پرستار شما پس دخترم خب_
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 دهانش از یزیر " ی بله " افتاده نییپا یسر با دخترک

 .  زد نیشرمگ یلبخند و شد خارج

 

 .  خوب هم یلیخ به به_

 

 :  گفت و کرد وارسته به رو بعد

 

 البته هستن ما مهمان جان ریحر امشب مامان ی گوجه _

 خونه صاحب و زبانیم پا هی خودش گهید که زمیعز زدانی

 دیفهم یم بهتر و هم حرف دخترا شما که گفتم اما ست

  ؟ خب باشه خودت شیپ جان ریحر پس
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 گفت یچشم یحواس یب با و دیگز یاندک را لبش وارسته

 توجهش ریحر آرام یصدا اما کرد راحت را مادرش الیخ و

 : کرد جلب را

 

 

 با و شمینم دخترتون مزاحم من یحافظ خانم راستش_

 .  خودمون ی خونه میریم زدانی آقا

 

 نیا از و دیپر باال ریحر حرف با سرعت به شیابرو یتا کی

 یکم بست زدانی و خودش ناف به که "ییما " اعتراف

 . گرفت اش خنده
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 هر " و ننشست اصرار یپا به نیا از شیب گرید مادرش

 .  گفت " یراحت طور

 

 یگاه و کردند یم بحث نشر دفتر به راجع کاوه و پدرش

 .  کردند یم لیدخ را زدانی هم

 

 ادداشتی را ییها نوشته دل ها سال نیا در زدانی ایگو

 دل و بسته داد قرار پدر نشر با داشت دوست که کرده

 .  کند چاپ را ییها نوشته

 

 و برگرداند را سرش و شد دوشش بر یبار ینگاه ینیسنگ

 باز را آغوشش و دوخته چشم او به که پدرش دنید با

 او ببرد پناه امنش گاه مامن به که کرد یم اشاره و کرده



  

. pg 934 

 را شیها وهیم کردن لیم زبانیم دعوت نیا از شادمان زین

 . رفت او آغوش به گرانید چشمان مقابل در و کرده رها

 

 :  گفت جمع به رو و فشرد آغوشش در محکم پدرش

 

 قلبم کنم یم حس رهینگ آروم آغوشم یتو وارسته تا _

 شهیهم مامانش و من که خالصه ستین منظم ضربانش

 ها ازیامت یسر هی یول باشه مستقل دخترمون میکرد یسع

 دلمون که میدیم بهش شبانه و روزانه بغل و بوس شامل

 یول داره ازایامت نیا از هم بابا ارشد دختر البته رهیبگ آروم

 آرامشش به هم رو ما و شده عادت بد بیعج یتغار ته نیا

 .  کرده عادت بد

 

 به دلش یقدر.  بود شیروبرو ی منظره گر نظاره ریحر

 شعله قلبش در حسادت ی شعله و سوخت خودش حال



  

. pg 935 

 را او گونه نیا پدرش که نداشت ادی به گاه چیه.  شد ور

 .  بکشد سرش به محبت پر یدست و دهیکش آغوش در

 باشند ظیغل گونه نیا پدرش یها محبت که نداشت ادی به

 یم تشر با مادرش کرد یم اعتراض که هم ییها وقت

 یتقاضا سال و سن نیا در که کشد ینم خجالت که گفت

 .  کند یم بوسه و محبت

 

 و شناسد ینم سال و سن محبت و مهر که نیا از فارق

 چه یبچگ چه یسن هر در که است یموجود انسان

 دارد محبت و توجه به ازین یریپ چه و یجوان چه ینوجوان

 .  باشد یمهربان و عشق جنس از که یمحبت

 

 به بهت با و و دیلرز خودش به یدست یگرم حس با اما

 شده حصار دستش یرو بر که دوخت چشم یزدانی دست

 در بال بود کینزد یخوشحال از فشرد یم یقدر را آن و
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 بود گرفته زن آن از که ییدعا آن با یعنی شد یعنی.  آورد

  ؟ بود افتاده دلش به زدانی مهر

 

 شد یم نوازش پدرش توسط که طور همان وارسته

 پدرش ی شانه یرو بر آرام سرش و شده خمار چشمانش

 .  افتاد

 

 ینیه و گرفت باال را سرش سرعت به یزیچ یآور ادی با

 .  دیکش

 

 ؟ شد یچ:  گفتند صدا کی همه

 

 را سرش اش اشاره انگشت با و کرد بلند را چپش دست

 :  گفت خجسته به رو و خاراند
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 من اگه باشه ادتی خونتون یبر یخواست یوقت یزیعز_

 یبرا فردا چون.  خونتون امیب تا یبزن صدا منم برد خوابم

 یسر هی یبرا انیمرب و ایاول ی جلسه یتو کردن صحبت

 .  دارم اجیاحت بهت یشناس روان یها گوشزد

 

 خوابش و  انداخت پدرش ی شانه یرو بر را سرش بعد و

 .  برد

 

 به و کردند یا خنده اش یآلودگ خواب حالت نیا از همه

 . دادند ادامه شانیها بحث
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  ممنوع_یکپ#



  

. pg 938 

 

 یم هم به شدت به فشار اهرم با با را لرزانش یها پلک

 از شانیها توجه و نرود لو خوابش به تظاهر تا چسباند

 گرید یمانع به یتصادف و کرده عبور او یسو و سمت

 .  کند برخورد

 

 شود حس یب و سر بود ممکن پدرش ی شانه که چند هر

 نظر یبرا اما باشد نداشته را سرش وزن تحمل یحت و

  ؟ بود ، نبود یمانع که یدلتنگ رفع جهت یباز

 

 و کرد جا به جا پدرش ی شانه یرو از یکم را سرش

 .  داد هل شیرو به رو به را نگاهش

 

 



  

. pg 939 

 یها حرف به دقت با و دوخته پدرش به را چشمانش

 از که بود نامزدش هم کنارش در و داد یم گوش پدرش

 نیخشمگ و خصمانه نگاهش اصفهان در اولش دارید همان

 .  بود

 

 با را او یمایس تمام و شده کشدار صورتش یرو بر نگاهش

 .  گذراند یم نظر از یشگفت

 

 بر در را یریاساط فوق ی چهره کی صورتش یمایس

 . بودند ساده و یمعمول صورتش یاجزا تمام نداشت

 

 رو که رهیت یا قهوه ی حفره دو که داشت دهیکش یصورت 

 ته با بود صورتش جز نیتر ریگ چشم ، رفت یم یاهیس به

 ادی به که یماه چند نیا تمام در که یبلند نسبتا شیر

 .  بود پوشانده را صورتش داشت



  

. pg 940 

 

 دست به که خورد یم سر نگاهش آرام آرام طور همان

 .  دیرس ریحر و زدانی ی شده قفل

 

 پاره پاره را آن و رفت فرو قلبش در یزیت که کرد حس

 قیحقا و آمده خودش به تازه صحنه نیا با انگار.  کرد

 کردن جمع فرصت او و ختندیر سرش بر آوار چون

 .  نداشت قیحقا آوار ریز در را خودش

 

 فکر یحت شیروبرو مرد به دینبا که دانست یم خودش

 بساط و بند ریدرگ را خودش که نیا به برسد چه کند

 شیبرا یخوب یآت یها روز یا ذره داند یم که کند ییها

 . خورد نخواهد رقم

 



  

. pg 941 

 را قلبش طرف هی از ستین مشخص هم خودش با فشیتکل

 و کوبد یم احساساتش دهان بر دست با و کند یم منع

 یدختر شان در حس نیا و است گناه که زند یم ادیفر

 بال و پر شیها یباز نظر به گرید طرف از و ستین او مثل

 دل کی بتواند تا زند یم خواب به را خودش و دهد یم

 .  ندیبنش شیتماشا به هفته کی از بعد ریس

 

 دورش به کمند چون که یدرمان یب درد نیا ی چاره

  ست؟یچ است کرده خودش ریاس و دهیتن

 

 ایرو در غرق از ، نشست شیموها یرو بر که پدرش دست

 از اشک یا قطره و بست را چشمانش و گرفت فاصله بودن

 راه و ختیر نییپا و خورد قل چشمش جوشان ی چشمه

 . کرد باز یبعد قطرات یبرا را

 



  

. pg 942 

 شدند یم گرم اشک قطرات با یول سرد صورتش ی نهیزم

 . 

 

 بر لعنت که بود کرده خراب خودش ینینش شب آن در

 و زده اجبار از یحرف زدانی که است ادشی.  باشد خودش

 را راه خودش او اما کرد یم تیشکا و گله اش خانواده از

 ارزش او بده فرصت ریحر به که گذاشته شیپا شیپ

 . دارد را دادن فرصت

 

 

 یم جانش دارد که دید یم شیخو چشم به داشت حاال

 .شیشنهادهایپ نیا با رود

 



  

. pg 943 

 کند خود متوجه را پدرش شیها اشک که نیا ترس از

 نیا از شیب تا زدود را ها آن یکی یکی شال با عیسر

 .  نکنند رو را دستش

 

 گوشش در مدام طنتیش با یفکر ، ذهنش از یا گوشه در

 نیا روزیپ تا کن شنا آب انیجر خالف که شد یم اکو

 درست جهت خالف نیا خودش نظر از اما یباش یباز

 حرکت  است موافق باد که شرطه جهت در دیبا و ستین

 کوک شیبرا را یملود چه سرنوشت ساز ندیبب تا  کند

 است؟ کرده
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. pg 944 

 یم را رنگش یآب سبز یرسم یمانتو یها دکمه تند تند

 یم مرتب سرش یرو را مقنعه هم بندش پشت و بست

 ریتاخ تا ردیگ صورت یشتریب شتاب با شیکارها که کرد

 .  باشد نداشته مدرسه به رفتن یبرا یادیز

 

 

 زد یم کله و سر یسوم کالس یها بچه با دیبا فقط امروز

 .  داشت کالس یرستانیدب پسران و دختران با فردا و

 

 

 یجوراب بود، بسته شیبرا مادرش شبید که یساک یتو از

 بر یا ساده و یدست سر یشیآرا بعد و کرد پا و برداشت

 هم بعد برسد نظر به شاداب یکم تا نشاند صورتش یرو

 سمت به و آمد رونیب اتاق از و زد اسپلش یباد پاف چند



  

. pg 945 

 که کند پا و دست یا لقمه تا رفت خواهرش ی آشپزخانه

 . شد روشن خواهرش جمال به چشمانش

 

 با ییها لقمه داشت اش یحاملگ گشاد لباس با اش یزیعز

 .  گذاشت یم لونینا در و کرد یم درست تست نان

 

 

.  بود خودش یبرا ها لقمه نیا تمام که بود نیا بر گمانش

 گرد شکم با را خواهرش داشت جان تا خواست یم دلش

 .  کند خرجش بوسه و ردیبگ آغوش در مانندش توپ

 

 : گفت باشد شاد کرد یم یسع که یلبخند با

 

 و ست دونهی حق به که ایدن یزیعز نیبهتر به سالممم_

 دهینپاش و محبتش یگرما دیخورش هنوز که زود صبح



  

. pg 946 

 من یا کنه یم آماده صبحونه من واسه و شهیم بلند

 .  بشم ات پنجه و دست قربون

 

 جمله با بعد و دیخند یم شیها حرف دنیشن با خجسته

 .  گفت یا " نکنه خدا " و رفت یا غره چشم آخرش ی

 

 :  گفت یآروم لحن با هم بعد

 

 یای یم یشیم پا ظهر. گمیم بهت یچ نیبب کن گوش_

 بعدم.  کنم ینم قبول هم نایا و بهونه خودمون ی خونه

 کاوه هم و نشده رتید تا ببر و بردار رو ها لقمه عیسر

 صبحونه من با و یشینم بلند صبحا که بزنه غر و دهیند

 . یبخور

 



  

. pg 947 

 و روزش هی ماه شیش نیا یتو که مونده دلش به آرزو

 .  بخورم صبحونه باهاش

 

 و گذاشت فشیک در و برداشت را ها لقمه لونینا وارسته

 و شد خم و دیبوس را اش یزیعز ی گونه طرف دو سپس

 یم اش صدقه قربان لب ریز و داد ناز را اش زاده خواهر

 .  رفت

 

 را خودش موافقت هم بعد و کرد خواهرش با یخداحافظ

 . کرد اعالم ظهر یبرا

 

 

 به و آمد ادشی یزیچ که بپوشد را کفشش خواست یم

 .  دیدو آشپزخانه طرف به سرعت

 



  

. pg 948 

 

 هی کودک با مادر رفتار با رابطه در شد قرار یزیعز گمیم_

 . که رفت ادتی اما یبگ برام ییزایچ

 

 

 طرف به و کرد تند پا بعد و گفت " یکن صبر " خجسته

 .  دیچیپ بود راهرو در که خوابشان اتاق

 

 ریدرگ بد چه.  شد مغموم و افتاد شبید ادی فاصله نیا در

 پس راه نه:  یقول به که بود شده تیممنوع از یفصل

 .  شیپ راه نه و داشت

 

 حرف ادی که بود راه به تشیشکا و شکوه زبان باز دلش در

 . افتاد پدرش

 



  

. pg 949 

 یانرژ وقت چیه یشیم بلند زود صبح یوقت ، بابا وارسته))

 تا کن تکرار خوب یحرفا خودت با.  نده خودت به یمنف

 . (( باشه خوب دلت حال شب آخر

 

 به یلبخند خواهرش آمدن با و زد قفل زبانش بر پس

 نیا طور چه و شد چه که دانست ینم اما دیپاش شیرو

 :جست رونیب دهانش از حرف

 

 ؟ کرد دیبا کار یچ ممنوعه گندم  با یزیعز_

 

 که نیا از یسردرگم با که داد خجسته به را نگاهش و

 و کرد زیر یکم را چشمانش ، است دهینفهم را منظورش

 .بود شتریب حیتوض منتظر
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. pg 950 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 او سوال از چیه که داد یم آن گواه زین خجسته رهیخ نگاه

 ینم هم خودش اما است شتریب حیتوض منتظر و دهینفهم

 حد نیهم در و کند یشکاف کالبد نیا از شتریب خواست

 .  بود یکاف رساند یم میمستق ریغ را منظورش که

 

 فکر یکم با و گذاشت نییپا و برداشت کولش از را فشیک

 : گفت

 

 کشت گندم یتصادف طور به نیزم هی یتو کن تصور_

 که گنیم و شهینم داده برد دست ی اجازه یکس به و شده

 ستین مشخص ست ممنوعه چرا که نیا حاال ست ممنوعه

 ... و برده و دلت که یا ممنوعه گندم با یول



  

. pg 951 

 

 و شد سرخ خودش یحواس یب از و آمد خودش به عیسر

 .  گفت شیحواس یب بر " یلعنت " دل در

 با و است سنج نکته و رکیز اریبس خجسته که دانست یم

 را سرش.  است دهیفهم را منظورش سرعت به جمله همان

 .  ندیبب را واکنشش تا برد باال

 

 نگاهش عمق با و بود متفکر شدت به اش یزیعز ی چهره

 . بود شده رهیخ او به

 

 را دستش دهد یحیتوض که آن بدون یقیدقا از پس

 . کرد زده رتیح را وارسته و گرفت

 

 را کارش علت خواست یم که یحال در متیمال با و آرام

 :گفت بفهمد



  

. pg 952 

 

 امی یم ظهر هست یحرف هر بذار ؟ شد یچ یزیعز_

 .  ندارم وقت االن میکن یم بحث

 

 داخل به را او و نکرده رها را دستش توجه یب خجسته اما

 .  برد مهمان اتاق

 

 و شد رهیخ کوچکش خواهر با قیعم یمهر با خجسته

 دست با هم را خواهرش و نشست نفره تک تخت یرو

 .  نشاند خودش کنار

 

 آورد در را خواهرکش ی مقنعه خونسرد یا چهره با و آرام

 :  گفت و

 



  

. pg 953 

 با ریبگ تماس هی.  بکشه طول هامون حرف کنم فکر_

 دم هی برات تا منم.  یایب یتون ینم امروز که بگو و مدرسه

 آماده ، یکن یم لیم هم تو و ارمی یم و کنم یم دم نوش

 . زد حرف راحت بشه که ییجا هی میریم و شمیم

 

 شد خارج اتاق از و شد بلند و دیبوس را خواهرش یرو بعد

 . 

 

 از ای که بود نیا اش یمعن وارسته واکنش و حرکت نیا

 کلمه تا چند نیهم با ای بوده اشاره منتظر و دهیفهم قبل

 .  شده متوجه

 

 رفتن کالس سر گرید که بود شده ریدرگ ذهنش یحد به

 انتظار به و کرده فراموش هم را ها بچه با زدن کله و سر و

 که دانست یم.  بود نشسته او با یصحبتهم و خجسته



  

. pg 954 

 توانست یم داشت که یا تجربه و حرفه بر بنا خجسته

 .  بگذارد شیپا شیپ را ها حل راه نیبهتر

 

 نزد را یدرون حس نیا فردا ای امروز دانست یم خودش

 گریکدی با یقدر به چون.  کرد خواهد آشکار خواهرش

 شتاب با و ماند ینم پنهان یسخن چیه که بودند ندار

 دل و درد گریکدی یبرا و دندیچ یم هم کنار در را واژگان

 .  کردند یم

 

 کنار در را شود گفته که بود الزم که چه آن هر ذهنش در

 با یحت و کرده خانه دلش کنج که یحس آن از تا دیچ هم

 و شتاب و آورد یم در یباز قلبش هم اش یآور ادی

 .  داد یم نشان شتریب ضربان یبرا را لشیم

 



  

. pg 955 

 زمزمه لبخند با و آرام و گذاشت قلبش یرو بر را دستش

 :  کرد

 

 ؟یبکن رسوا و من یخوا یم.  یبکوب تر آروم شهیم یچ _

 یم خودتم یول زدنش ادیفر یبرا ندارم یمشکل که من

 و یکن خبر رو جا همه که شهینم و زوده االن که یدون

 .  یبکن آدم و عالم یرسوا رو شده در به راه از من

 

 به او با و کرد یم نوازش را دلش کنج آرام طور همان

 تا ندینش یم شیها حرف یپا به و شنود یم که نیا تصور

 بر اما خواند گوشش در را شیها زمزمه خواهرش بازگشت

 کمتر ناقوسش تنها نه گرش رسوا کوبش تصورش خالف

 . شد هم شتریب و شتریب بلکه نشد
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. pg 956 

 

  ممنوع_یکپ# 

 

 به خواهرش انگار که بودند نیماش در یساعت دو به کینزد

 یدیب درخت کنار را نیماش که دیرس نظرش مورد مقصد

 نگه بود، شده دهیخم روزگار جانکاه غم از انگار که کوچک

 .  شود ادهیپ تا که کرد اشاره و داشت

 

 یحت ای اهیگ نیکمتر که دید یم چشم به را پهناور یدشت

 یبرا خجسته هدف دانست ینم و داشت بر در یعلف

 شهیپ صبر که دانست یم اما. بود چه جا نیا به آمدنشان

 .  دیرس خواهد جوابش به قطعا کند

 



  

. pg 957 

 کمال در و زدند دور را نیماش و گرفت را دستش خجسته

 دیب خم از دلنوازش ینوا با که دید را یا چشمه رتیح

 .  شد یم ریسراز و گذشت یم

 

 و نشست یسنگ تکه یرو و رفت یحرف چیه بدون

 یدیب درخت ی هیسا کنار و برداشت را لویز زین خجسته

 .  نشست دیب همان کنار که کوچک

 

 .  شست آن با را صورتش یکم و برد فرو آب در را دستش

 

 یم تکان و برده فرو آب در را انگشتانش هدف یب بعد و

 . شد نواخته گوشش به اش یزیعز یصدا که داد

 

 کاوه با بود ماه کی تازه که کردم کشف یزمان رو جا نیا_

 . بودم کرده ازدواج



  

. pg 958 

 هیپا بر کاوه و من ازدواج یدون یم خودت که طور همان

.  بود یسنت کامال مون ازدواج و نبود یقبل عشق ی

 فکر یعاشق و عشق به هم ها موقع همون من راستش

 یحت.  دمید یم منطق ی هیپا بر و یچ همه و کردم ینم

 که منطقم با و کردم فکر بهش بارها که ازدواجم نیهم

 . کردم قبول شد جور

 اول حرف عشق که میشد بزرگ یا خانواده یتو تو و من

 همه مجالس نقل مون مامان و بابا عشق شهیهم. زنه یم و

 که یعشق نیا بود جذاب یلیخ هم من یبرا اما و هست

 هاشون بچه تا دو به عوض در و داشتن مون مادر و پدر

 .  دادن یم هیهد هم

 

 دمید گذشت که ازدواجم از  ماه کی  خواهر قشنگ اما

 قمونیسال میخورد ینم هم به اصال.  ستین نظرم مد کاوه

 کار  منطق با میکرد یم یسع که نیا با و نبود هم مثل

 منطق یچ همه نه که میدیفهم یول میببر شیپ و هامون



  

. pg 959 

 بر و بود دهینلرز که بلرزه دل دیبا وسط نیا یگاه و ستین

 یکشش ما هم عقد از بعد یحت همه ی دهیعق خالف

 .  میبود نکرده دایپ هم به نسبت

 

 و یبود کنکور دار و ریدرگ و یداشت کنکور تو زمان اون

 و بودن من ناراحت هم اونا اما نکردن رتیدرگ مامان و بابا

 دل به زدم و برداشتم و نیماش یناراحت و هیگر فرط از من

 . جاده

 

 با یکل و شدم ادهیپ و دمیرس جا نیا به که گشتم و گشتم

 دامن یپا به و هام اشک یکل کردم دل و درد چشمه نیا

 روم شیپ یراه هی که زدم داد.  کردم روون چشمه نیهم

 جدا بودم مجبور رفت یم شیپ یطور نیا اگه چون بذاره

 تیاهم برام مردم حرف تو خالف بر من وارسته.  بشم

 .  کرد میتسل و من کم کم نیهم و داشت



  

. pg 960 

 

 اومد یول کرد دایپ چطور و من کاوه و شد یچ دونم ینم

 فرصت من به ماه کی ایب:  بود نیا اونم و زد یحرف هی و

 کنم یم یفکر کی براش که نشد هم اگه شد شد اگه بده

 . 

 نگه یبرا قدر چه که دمید من و ماه سه شد کاوه ماه کی

 من یپا به عشق قدر چه و کرد تالش یزندگ نیا داشتن

 گفت یم که خودش.  شدم دلبسته بهش منم تا ختیر

 که نیا از یول داشته حس من به عقد دوران همون یتو

 دهیکش یم عذاب نداشتم بهش نسبت یحس من دهید یم

 . 

 

 زهیبر فرو دیشا که یکوه شده کوه هی من یبرا کاوه االن

 داریپا و شهیم سرفراز باز دمیم بهش من که یعشق با یول

 .  مونه یم



  

. pg 961 

 

 که باش مطمئن بگو اولش اول از و کن شروع تو حاال خب

 .  مونه یم چشمه نیا و من نیب فقط

 یریگ یم و جوابت قطعا و مقدسه من یبرا چشمه نیا

 یشنوا گوش تا رونیب زیبر و هست دلت یتو یچ هر پس

 . بشنوه چشمه و من

 

 نیا یتو کنم یم یسع دمیشن و حرفات که بعدش منم

 هم شوهرم به عشق انگار یروز هی چون.  کنم کمکت راه

 .شناسم یم و راه نیا خوب خودم و بود شده ممنوعه برام
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. pg 962 

 تا را شلوارش یها پاچه و شد بلند سنگ تخته یرو از

 به زین چشمه و گذاشت چشمه آغوش در را شیپاها و کرد

 یخنکا سپس و زد بوسه شیپاها بر و آمد استقبالش

 . دیبخش جانش عمق به را خودش

 

 را ییها یماه و آورد باال را شیپاها ، شدن قلقلک حس با

 یم نوازش را شیپاها و شده جمع هم گرد در گرد که دید

 .  کنند

 

 خودش کردن سرگرم با داشت دوست و بود فکر در قیعم

 آن کردن جور و جمع با تا دهد درهمش افکار به یسامان ،

 .  کند قانع یاحساس ی محاکمه دادگاه را خواهرش ،

 استرس یکم بودند تنها خجسته و خودش که حاال یحت

 .  داشت

 



  

. pg 963 

 و دیکش دلش سر بر یدست و دیکش قیعم نفس چند

 ی خانه نهان به هم طرف آن از.  داد یصبور فراخوان

 .  داد یهمراه هشدار ذهنش

 بود کرده جمع کنار و گوشه از که ییها زمیه با خواهرش

 نفس و انداخت نیزم حرکت کی با را آن و آمد کینزد ،

 خروش و جوش به یگرید از پس یکی تند تند شیها

 . بودند افتاده

 ینم دایپ رفتم زمیه دنبال کجا تا یبدون اگه.  هوففففف_

 کیکوچ نسبتا ی دره هی یتو گهید نمیا.  شد ینم که شد

 .  شد ینم دایپ نمیهم که وگرنه کردم دایپ

 

 اش یزیعز یبرا یبوس دستش با و شد بلند شیجا از

 یچا خودش و ندیبش تا داد هل جلو به را او و فرستاد

 .  کند پا و دست را یکوه

 . داد یم هلش آرام آرام



  

. pg 964 

 

 کنم دم یچا هی.  من دست بسپر و نیا گهید. نیبش برو_

 .  بپرونه ات کله از هوش شیرنگ خوش که

 

 مانند بُوَد یک تماشا:  گفت بلند و کرد یا خنده خجسته

  خوردن؟

 

 کار به دست سرعت به و گفت " ینیب یم حاال " وارسته

 و کرد یکش آب چشمه سرد آب با یکم را یچا و شد

 بعد و ختیر یکتر درون بعد بخورد سیخ تا نداد اجازه

 و کرد حلقه بودند کرده زانیآو که یچوب به را یکتر میس

 .  بجوشد یحساب تا داد اجازه

 



  

. pg 965 

 سرش و نشست خواهرش کنار و رفت شد تمام که کارش

 درون زین را خودش یپاها گاه آن و گذاشت شیپا یرو را

 . گذاشت چشمه

 

 ، بود کرده درست خود یبرا که یتیوضع از خجسته

 دست به را رگونشیق یموها شیها دست با و دیخند

 .  گرفت نوازش

 

 با که سپردند گوش پرندگان ی نغمه به سکوت در یکم

 شیموها یرو بر خجسته دست ؛ دیپرس وارسته که یسوال

 . شد خشک

 

 را خجسته دل که بود همراه بغض با یاندک وارسته یصدا

 . لرزاند

 



  

. pg 966 

  ؟ ینکن قضاوت و یکن گوش یدیم قول یزیعز_

 

  دستانش سپس و شکست  را شیمعنا پر سکوت خجسته

 : کرد زمزمه آرام و گرداند شیموها در را

 

 نیا آلود بغض لحن نیا با نمیب یم من که یدختر نیا _

 از ترس ما ی پروانه. ستین ما ی پروانه زنه یم و حرف

 براش که یخواهر خواهرش؟ از یک از اونم نداشت قضاوت

 یم تنگت دل یهرچ بگو تو جونم به دردت.  دهیم جون

 .  شنوم یم و قشنگت یصدا و شمیم گوش فقط من خواد

 

 خواهرش زانوان یرو بر یکم را سرش اطیاحت با وارسته

 کرده زیعز اما امدهین ی زاده خواهر مبادا تا کرد جا به جا

 . برنجاند را اش

 



  

. pg 967 
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 روز آن یادآوری که یلبخند با و آرامش از پر و آرام

 : کرد زمزمه ، شکفت

 

 غافل و من رعدش و خورد جرقه یروز اون از زیچ همه _

 بابا و مامان و میبود مهمون اش خونه شب که کرد ریگ

 قدر چه و دادن یم سامون و سر و اش باغچه داشتن

 اما.  تنگش گذاشتن هم گل تا چند و کاشتن یسبز براش

 هم یکل و بود رفته سر یحساب ام حوصله و حال که من

 و برم که زد سرم به هوی نیا از بعد اما.  زدم غر مامان سر

 کمکش هم تا بپزه یچ قراره و کنه یم کار یچ داره نمیبب

 .  ارمیب در کارش از سر هم و کنم



  

. pg 968 

 صدا و سر ذره هی بلکه نبودش تنها نه گشتم که جا هر اما

 اتاق یتورفتم و ایدر به زدم و دلم گهید ومدی ینم هم

 . خونه یم نماز داره که دمید و خوابش

 هی.  خونه یم نماز یبیعج جور هی اصال یدون ینم یزیعز

 شیستا رو خدا قدرت تمام با یکن یم حس که یجور

 تا و نشستم و کرد جذب و من قدرتش نیهم و کنه یم

 .  شدم رهیخ نمازش به آخرش

 که یقیعق انگشتر که گفت یم و ذکرش داشت زدانی

 و رفتم جلو فکر بدون و کرد جلب و نظرم بود دستش یتو

 که بکشم دستش از و انگشتر خواستم و گرفتم و دستش

..... 

 

 آن دست با و ختیر فرو چشمانش کنج از اشک یا قطره

 . گرفت را

 



  

. pg 969 

 و گپ ی ادامه تا کرد یم نوازش را شیموها تنها خجسته

 . بشنود را گفتش

 

 :  کرد یم ادا قطعه قطعه را واژگان دهیپاش فرو یبغض با

 

 ...گرفتم.....  که.... شو...دست_

 

 در باشد آرام تا کرد تعارف خواهرش به و برداشت را وانیل

 یم دلش اش یخوددار تمام با هم خودش که یحال

 .  زدیبر اشک خواست

 

 :  داد ادامه خورد را آب که خجسته

 



  

. pg 970 

 یتو دستم که بود دستش یتو ییروین چه دونم ینم _

 با که کرد حس و لرزش نیا اونم انگار و دیلرز دستش

 طرفه دو ارتعاش نیا ازمن که دیکش و دستش شدت

 یم فرو حیتسب دیمروار یها مهره بعد و شدم شوکه

 که یاشک با اون و شده گرد یچشمان با من و ختندیر

 .میبود صحنه نیا شاهد بود چشمش ی گوشه

 

 یم چرخ ذهنش در که یشعر بشاش یلبخند با خجسته

 :  خواند را خورد

 

 عشقم ی بنده/  دلشادم خود ی گفته از و میگو یم فاش_

  آزادم جهان دو هر از و

 

 ذهنش ، آن یادآوری با اما شد دلشاد سروده از وارسته

 . شد خشک لبخندش و شد کیتار



  

. pg 971 

 

 درست نیا یطیشرا چیه در و داره نامزد اون یزیعز اما _

 .  ستین

 

 : گفت سخنش به توجه یب خجسته

 

  ؟یچ مرصاد_

 

 یکتر سر و دیپوش را کفشش و شد بلند شیجا از وارسته

 آرام را آن یچا شدن رنگ خوش دنید با و برداشت را

 بود انتظار از یناش که را خجسته سکوت سپس و برداشت

 :  گفت و کرد حس

 

 عذر و کردم هیگر و دادم حیتوض براش رفتم کامل روز هی_

 با باشه خودم کنترل تحت که نیا بدون که کردم یخواه



  

. pg 972 

 خودم دست یول رهیم جانم که نمیب یم دارم خودم چشم

 یم فکر  و کشه یم نییپا چاه قعر تا و من داره و ستین

 من جون یزیعز نه شدم ریدرگ ست هفته کی من یکن

 پا و دست برزخ یتو دارم و کردم ریگ که هست ماه دو

 . ندارم اصال و یفراموش و کنترل قدرت و زنم یم

 

 که یکوچک ینیس در و برداشت سبد از را ها استکان

 به آرامش با سپس و گذاشت بود آورده خودش با خجسته

 . شد رهیخ خجسته
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. pg 973 

 " یرمق یب با آمد در صدا به که اش یگوش هشدار زنگ

 .  نشست یصندل یرو بر و گفت " یدینباش خسته

 

 یم را شانیها یصندل و شده بلند شاگردانش ی همهمه

 سر از را شانیها بحث تا تر کینزد هم به و دندیکش

 .  رندیبگ

 

 ده.  انداخت ساعت به ینگاه مین و آورد باال را دستش

 . بود مانده کالس به یا قهیدق

 به را نگاهش ، بردارد زیم یرو از را لشیوسا که آن از قبل

 مشغول کدام هر که انداخت آموزانش دانش تک تک

 تنها و تک نفر یس ست،یب نیب در وشاین اما بودند صحبت

 . بود فکر در قیعم و مانده

 .  دیرس یم نظر به آشفته و دهیپر یکم هم اش چهره رنگ



  

. pg 974 

 یهست یصدا با کرد یم نگاهش رهیخ که طور همان

 پرت او از حواسش کالس شاد و زبان و سر خوش دختر

 نگاه او به رمق یب یلبخند با و برگرداند با را سرش و شد

 .  کرد

 کسب منتظر و برده باال اجازه ی نشانه به را دستانش

 . بود زدن حرف یبرا اجازه

 

  ؟ یداشت یحرف یهست جانم_

 

 یهست یها حرف منتظر و شده ساکت شیب و یکم همه

 .  بودند

 

 دعوت مینامزد جشن به رو شما خوام یم خانم گمیم_

 ؟ خب.  نیایب کنم یم خواهش.  کنم

 



  

. pg 975 

 با دارد را طنتیش و سوزاندن آتش قصد باز که نیا فکر با

 : گفت خنده

 

 شده یمیقد ترفندات گهید.  کن اهیس و خودت بچه برو _

 .  دهینم جواب یکی من یرو و

 

 : گفت یا شده مظلوم لحن با یهست

 

 . نیبپرس ها بچه از نایا.  میگ یم راست خدا به خانم _

 

 :  گفت ها یعقب به رو و شد بلند شیجا از

 

 . باورکنه خانم تا نیبگ ؟ نیستین دعوت شما مگه_

 



  

. pg 976 

 . گهیم راست خانم:  گفتند صدا کی همه

 

 از و گفت " سیه " انگشت با رفت باال که شانیصدا تن

 : شد بلند شیجا

 

 برات مامانت هنوز تو.  بچه کردن شوهر به چه رو تو _

.  یکن نامزد یبر یخوا یم حاال بعد کنه یم اتو و لباست

 االن که نگفتم بار چند من مگه.  کارا نیا زوده برات هنوز

 دیکن فکر تون ندهیآ به نیکن یم فکر که یزیچ تنها به

 رشته هر به یول نه دیبخون درس دیبا همتون حتما گمینم

 دیبر و دیکن فکر االن نیهم از دیدار عالقه که یهنر و

 طور به و کالسش رهیم داره دوست یآشپز یکی.   دنبالش

 زنه یم رستوران هی خودش واسه و رهیگ یم ادی یا حرفه

 عالقه یپز کیک گهید یکی.  یخونگ یغذاها طبخ با اونم

 رشته یکل و پزه یم کیک و رهیگ یم و مدرکش رهیم داره

 حرف اما.  رهیم دنبالش و داره دوست که یلیتحص یها



  

. pg 977 

 اونم سن نیا یتو رو نایا و یباز نامزد و شوهر هیچ من

 و یشغل ی ندهیآ فکر و ستین قشنگ یسالگ پونزده

 دستتون و دیبش مستقل اگه شما.  دیباش شدن مستقل

 هر دیکن اراده وقت هر دیتون یم باشه خودتون بیج یتو

 و دستتون گهید دیندار ازین و دیبخر دیدار دوست یچ

 .  دیکن دراز تون ندهیآ همسر ای پدر یجلو

 

 کردن کار چون دیباش کردن کار فکر به االن گمیم چرا

 بهت یباش داشته که نفس عزت.  آدم به دهیم نفس عزت

 . یبش آمد کار تو که شهیم باعث و دهیم قدرت

 .  داره ازین یقو و کارآمد زنان به ما ی جامعه

 

 ، بودند شده اش رهیخ به که چشم جفت نیچند دنید با

 حرف ریتاث تا شد رهیخ ها چشم تک تک در مهربان

 .  بخواند نگاهشان از را شیها



  

. pg 978 

 

 دست در را اش کوله بود ستادهیا پا سر که طور همان

 .  کرد شدن لیتعط اعالم و گرفت

 :  گفت که نداشت آمدن کوتاه قصد یهست انگار اما

 

 دوسش خب منم و داره دوسم گهیم سلمان آخه خانم_

 .  مونیزندگ و خونه سر میبر زود خواد یم دلمون و دارم

 

 تو یخوشبخت من یآرزو: گفت و زد یلبخند وارسته

 . یبش خوشبخت زمیعز هست

 یم که نیا و دینباش خسته شد تموم کالس ها بچه خب

 .  دیبر دیتون

 

 با تا بهم سپرد مامانت.  خونه میبر هم با بمون تو وشاین

 . میبر هم



  

. pg 979 
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.  بست را در و کرد خاموش را المپ ، شد یخال که کالس

 دفتر به رفتن الیخیب دید تیجمع از یته که را آموزشگاه

 را ها در آموزشگاه مستخدم که نیا الیخ با و شد ریمد

 . بروند ادهیپ تا کرد اشاره وشاین به کند یم قفل

 

 .  برود ادهیپ خانه تا داشت قصد و اوردهین را نیماش

 .  شد همراه او با سکوت در و آمد نزدش وشاین

 وشاین سوالش با و شکست هم در را سکوت رفتند که یکم

 . کرد زده رتیح یکم را

 



  

. pg 980 

 . کن فیتعر شنوم یم خب_

 

 :  گفت من من با وشاین

 

 ه؟یچ...ظورتون.من...نم...خان... بگم...  یچ.... از_

 

 آرامش از پر یلحن با و فشرد دستانش در آرام را دستش

 :گفت

 

 و آروم یلیخ. یوفتیب لکنت به و یبش هل خواد ینم _

 و یا آشفته قدر نیا که شده یچ که بده حیتوض قشنگ

 ؟ دهیپر رنگت

 شیموها از یا دسته و برد اش مقنعه ریز را دستانش بعد

 : گفت و دیکش رونیب را



  

. pg 981 

 

 شده یچ حاال یبافت یم رو خوشگال نیا شهیهم تو _

  شدن؟ آشفته

 

 : گفت یتعلل و مکث بدون وشاین

 

 بزنم کارگاه هی خودم یبرا و رمیبگ ادی یاطیخ خوام یم_

 داره افت برامون گنیم و ذارن ینم بابام و مامان یول

 هیمدت و کردم قهر باهاشون منم.  بشه اطیخ دخترمون

 . زنم ینم حرف

 

 از یسر دل در و داد گوش شیها حرف به دقت با وارسته

 پدر و مادر.  داد تکان وشاین پدر و مادر یبرا تاسف یرو

 وشاین داشت خبر و داشتند یعال التیتحص دو هر وشاین



  

. pg 982 

 یم پس است یباهوش و هنرمند العاده فوق دختر هم

 . کنند لیتحم او به را شان قیعال خواستند

 :  گفت و گرفت بغل در را اش شانه

 

 دنبال بدن اجازه تا زنم یم حرف باهاشون نباش نگران_

 . یبر ات عالقه

 

 : گفت یناباور با و دیکش عقب را خودش عیسر وشاین

 

 ؟ واقعا واقعا ن؟یگ یم راست خانم_

 

 گونه محکم و دیکش یغیج وشاین که داد تکان را سرش

 . دیبوس را اش

 



  

. pg 983 

 . یاله بشم قربونتون.  یمرس خانم یمرس_

 

 خونه یبر دیبا هم حاال.  خانم خوشگل نکنه خدا_

 خوبشون دختر هنوز که بفهمن تا یکن یخواه معذرت

 .  کنن افتخار بهت تونن یم و یهست

 

 در را خودش گرید بار ، وشاین آرامشگاه به شدن کینزد با

 و کرد یخداحافظ ذوق با بعد و انداخت وارسته آغوش

 . رفت

 

 بر یلبخند دید خوشحال را دخترک که نیا از هم وارسته

 برنامه شییتنها یبرا خانه تا و نشست لبش ی گوشه

 .  دیکش نقشه و ختیر

 



  

. pg 984 

 و شد دلش ی خانه احوال یایجو هم یکم راه ی انهیم در

 . دیپرس شیابتال و یماریب از و زد یگپ او با

 

 پاره افسار و دیآ یم بند نفست ؟ یا شده مبتال دل یا _

 ینینش عقب و نخواه اما ؟ یهست او خواهان و یکن یم

 است نبوده تو یبرا هم اول از و ستین تو یبرا که چرا کن

 تو که یسمت نیا.  یا گرفته شیپ اشتباه را راهت. 

 ترکستان به راهش که است وقت یلیخ یا کرده انتخاب

 . رود یم راههیب به و شود یم کج

 

 یب زبان با هم خواهرش یحت اما شود دیام نا خواست ینم

 وامانده دل در تواند یم تا که بود کرده گوشزد او به یزبان

 مشت شد دهیشن گرش رسوا یصدا تا و کند پلمپ را اش

 .  کند سرکوبش مشت

 ؟ نه ای بود دلش یب دل گر سرکوب او ایآ اما



  

. pg 985 
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 . داد هل متیمال با را در و چرخاند را دیکل

 

 را خانه بودن یته یندا و بود خاموش خانه یها المپ 

 .  داد یم

 دیکش ینیه شیروبرو شخص دنید با رفت جلو که یکم

 .  شد خشک شیجا سر و

 

 یم لبخند و شده رهیخ او به تمام چه هر ییپررو با او اما

 .  زد



  

. pg 986 

 .  رفت شیبرا یا غره چشم

 

 یتو یاومد دیکل بدون چطور ؟ یکن یم کار یچ جا نیا_

  اط؟یح

 

 متوجه ابتدا.  داد نشان را سرش پشت ، اشاره زبان با

 :گفت رتیح با کرد تامل که یکم اما نشد منظورش

 

 چرا حاال. زایچ نیا دهیبع تو از ؟یاومد بوم پشت یرو از _

 که هم الل خدا دیام به ؟ مسافرت بره یداد و زبونت

 .  یشد

 

 .  نگفت یزیچ و دیخند هم باز

 



  

. pg 987 

 به یا تنه محکم که کرد شتریب را وارسته حرص نیهم و

 . کرد عبور کنارش از و زد او

 

 برات بسپرم دیبا.  کنم یم بحث یک با دارم باش و من _

 .  بشه باز زبونت بلکه یبخور متیبد کنن دایپ کفتر تخم

 

 سر یغذا هی امیب و رمیبگ دوش هی رمیم من تا ضمن در

 خسته امروز قدر نیا من میبخور تا یکن یم درست یدست

 . نمونده تنم یتو رمق که ام

 . بکش اتو هی هم رو فردا یها لباس

 

 به را او ، کرد فیرد شیبرا که ییها کار دستور نیهم

 . واداشت اعتراض

 



  

. pg 988 

. یعال حضرت باشه یا گهید امر خبره؟ چه اوههه_

 . بگو اصال نکش خجالت

 

 نیا فقط رو تو گهید گهید: گفت و انداخت باال یا شانه

 . آورد زبون به شهیم یجور

 

 یچ یبرا بابات با گلبرگ خاله یدون یم وارسته گمیم_

  تهران؟ رفتن

 

 بردن شده خراب چاپخونه افست دستگاه بابا آره خب_

 .  کنن درستش تا تهران

 

 . ستین نیا همش جانم نه_

 



  

. pg 989 

 شد متوجه خاک رطوبت دنید با و نشست گلخانه یرو

 کرده یاریآب را ها آن تهران به رفتن از قبل مادرش که

 . است

 

 ؟ هیچ پس _

 

 یها سندهینو از یجمع نیبب ؟ شده یچ یدون ینم مگه _

  یاعدام ی خانواده هی یبرا تیرضا جمع دنبال رفتن کشور

 

 :دیپرس یشگفت با

 

 من به یزیچ که مامان ؟ ناستیا جزو هم مامان که نگو _

  ه؟یچ اش هیقض.  نگفت

 



  

. pg 990 

 .برد داخل به و گرفت را وارسته دست

 

 وهیم یچاقو عمد ریغ طور به پسره که هیجور نیا واال _

 به خوره یم و نامزدش سمت کنه یم پرت و یخور

 سر هم شون مرافعه دعوا و رهیم نیب از و شاهرگش

 یم ریگ خدا ی بنده نیا به یه.  بوده دختره تیشکاک

 طرفم حرفا نیا و یکن یم انتیخ بهم یدار که داده

 .  کنه یم پرت رو چاقو و شهیم یعصب

 

 پروا یها حرف به تاسف با و دیکش سرش از را مقنعه

 . داد یم گوش

 

  شه؟یم یچ حاال _

 



  

. pg 991 

 یول مید یم پول شده گفتن مقتول ی خانواده یچیه _

 یلیخ.  رو هیقض نیا کردن یا رسانه گهید بشه اعدام دیبا

 و ها ستیفوتبال از یلیخ هستن یسرسخت ی خانواده

 و نکردن قبول اونا یول زدن حرف رفتن ها یتیسلبر

 .  هیکی حرفشون

 

 هیگر بس از خدا ی بنده که داره ریپ مادر هی هم پسره نیا

 نیا دل به دوارمیام حداقل نداره سو چشماش گهید کرده

 . کنن رحم رزنیپ

 

 در را وارسته و خودش ی خنده و دیکش که یا ازهیخم با

 .  شد اشک پر ازهیخم همان از چشمانش و آورد

 

.  باشه داشته یمنفعت و سود هی مامان کار که دوارمیام_

 . کنه رحم مادرش دل به خدا
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 "زدانی"

 

 لب ریز یچیه اسمت ذکر جز و کردم ینواز بنده یعمر _

 یدار رسمش؟ و راه نهیا بشم تیبزرگ قربون یول نگفتم

 نشده وقتش هنوز.  یریگ یم پس ازم و شب اون تقاص

 ریگ ریکو هی یتو انگار ؟ یبد راه درگاهت به و من که

 بشه حالم شامل محبتت تا کنم یم تالش یچ هر و کردم

 و آب یب و خشک دونیم گردمیبرم باز یخال دست یول

 .  علف
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 حیتسب و بود گذاشته کنار یپاکت در را شده پاره حیتسب

 یم لب ریز را روزش هر ذکر و زد یم شمار را دشیجد

 انیگو ثنا و کرده خلوت یقول به شیخدا با. خواند

 .  کرد یم آرام را دلش یآشفتگ

 

 حشیتسب و کند بند را ها دیمروار کرد یم قصد که بار هر

 از ییتا چند که شد یم متوجه شمارشش با ردیگ سر از را

 .  شود ینم ادا نذرش و ستین ها آن

 

 عنوان چیه به لیشما نیا به هم آن حیتسب گسستن هم از

 زمزمه.  کرد یم تر آشفته بسا چه نه که آرام دلش حال

 جانش آقا زبان از ها دیمروار ختنیر و شدن پاره از ییها

 و منتیم به را آن توانست ینم ادیز که بود دهیشن

 .  ردیبگ یمبارک

  



  

. pg 994 

 آرام و گرفت دست در را رنگ یا سرمه یها دیمروار

 .  کرد لمس

 

 با ، شد باز که یدر آن از پس و خورد اتاق به که یا تقه با

 با و برگرداند را سرش دیچیپ فضا در که یخوش ی حهیرا

 .  نشاند لب بر یلبخند ریحر دنید

 

 یرو و انداخت نییپا زدانی لبخند دنید با را سرش ریحر

 .  شد دهیپاش رنگ شیها گونه

 : گفت مهربانش و فیلط یصدا با ریحر

 

 دمیشن یم خاله از شهیهم.  بخونم نماز باهاتون تا اومدم_

 از داشتم دوست نیخون یم نماز یخاص شکل هی که

  بخونم؟ نماز باهاتون تونم یم.  نمیبب کینزد
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 دست در را ریحر چادر و شد بلند نمازش جا سر از زدانی

 .  شد سرمست خوشش ی حهیرا از و دییبو و گرفت

 

 به دعوت را او و گذاشت ریحر کمر پشت را دستش بعد

 .  کرد یهمراه

 

 :زد لب ، دیبگو را نماز ی اقامه که آن از قبل

 

 رو تو و دادم فرصت خودمون به که خوشحالم یلیخ_

 و امروز نیهم که دونم یم یخانم.  شناختم شتریب

 . بشه ازدواجمون ی شناسنامه مهرت که فرداست

 

 به و کند آرام را دلش یکم تا زد یم را ها حرف نیا همه

 دارد قصد یحت و رفتهیپذ را اجبار نیا که بقبوالند خودش

 که بود رفتهیپذ ظاهر به.  کند برپا را ازدواجش جشن
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 شده اش خانواده یها یریگ میتصم و سرنوشت میتسل

 و لیم به شهیهم ستین قرار روزگار که نیا از غافل

 .بگذارد راحتش و برود شیپ او یا خواسته
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 را ساحل وجب به وجب و آمده رونیب خانه از نزده آفتاب

 .  کردند یم گز

 

 که نیا ی بهانه به ریحر بودند، خوانده که ینماز از پس

 نیا به ادهیپ یپا با را او خواهد یم را ساحل یکم دلش

 در انگار و کرده سکوت را یطوالن قیدقا و بود کشانده جا

 به تا بود خور در یواژگان دنبال در به در ذهنش ی لهیمخ



  

. pg 997 

 بحث به را بود مانده دلش ته که یحرف و بچسباند هم

 . بکشاند

 

 زشیانگ وهم سکوت و بود خلوت روز ساعت آن در ساحل

 .  شکست یم ایدر غران خروش تنها را

 

 یریتحر با بود آمده ستوه به سکوت نیا از انگار که ریحر

 :  گفت آرام و نرم

 

 ؟ مینیبش شهیم _

 

 به قیعم و انداخت اش کرهیپ بر را نگاهش لیثق یکم

 با حال نیا با اما اوردیب در کارش از سر تا دوخت حاالتش

 را ساحل از یکنج  دستش با و کرد موافقت شنهادشیپ

 .  نندیبنش تا کرد نشانه



  

. pg 998 

 

 و دیوز یدیشد باد ناگهان کنند ینیب شیپ که آن یب

 همان با را خشمش و دیکوب و تاخت شان کرهیپ بر محکم

 .  کرد یم سرکوب تاختن

 

 .  خوردند ینم تکان و ستادهیا خود یجا سر محکم دو هر

 

 چادر از یا گوشه ، کرد حس و دید را باد خشم که زدانی

 و جمع قدرت ریحر و زد یم انهیتاز آن بر باد که را ریحر

 بلند یصدا با یکم و گرفت را نداشت آن کردن جور

 :گفت

 

 پناه شهیم هست خرابه ساختمون هی ور اون میبر ایب_

 .  بدو فقط برداره دست باد نیا که یزمان تا گرفت
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 معکوس شمارش با همزمان و گفت " یا باشه " ریحر

 .  کردند دنیدو به شروع دو هر زدانی

 غیج با زدانی و کند سرش از را چادر باد کبارهی به اما

 ییجا به راه دیدو که چه هر اما رفت چادر دنبال به ریحر

 .  بگذرد رشیخ از که شد مجبور عاقبت و نبرد

 

 اش یاشک چشمان دنید با و رفت ریحر نزد یشرمندگ با

 .  شد مات یکم

 

 : داد تکانش یکم و گرفت را دستش مچ

 

  ؟ یکن یم هیگر چرا ؟ شده یچ_

 

 : گفت بود بغض و اشک با همراه که یهق هق با



  

. pg 1000 

 

 هه... بود...  هه... هیهد... هه...  نیا_

 

 : کند آرامش که کرد یسع متیمال با زدانی

 

.  یخر یم و بهترش هی!!  خوب دختر نداره هیگر که نیا_

 هر گهید ببرتش صبح وقت نیا باد بوده قسمت گهید

 هم تو صبح امروز هوس تاوان گهید داره یتاوان هی یهوس

 که بخند حاال.   بود زور به اونم چادرت دنیبخش نیهم

 ؟ بخند گمینم مگه اِ. گهید بخند.  ادی ینم بهت اصال هیگر

 دواست درمان یب یدرد هر بر خنده که جون دختر بخند

 . 

 

 ازیپ هم یکم اما بود مهم شیبرا چادر که آن با ریحر

 نیا به هم شده داده تفت ینعنا و کرده ادیز را داغش



 

. pg1001

 به شیپ از شیب را زدانی توجه تا بود کرده اضافه یچاشن

 .  کند جلب خود

 

 نه بود ذوق از یناش که شده سرخ یها گونه نیهم با پس

 در و زد لبخند و فشرد هم در را دستانش ، شرم ای خجالت

 . شد رهیخ زدانی چشمان

 

 پلک و شد راحت الشیخ ، دید را لبخندش که زدانی

 راحت الشیخ که نیا ی نشانه به گذاشت هم بر را شیها

 .  است شده

 

 گرید که شدند متوجه ناگهان بودند ستادهیا که جا همان

 .  وزد ینم باد

 

 :گفت یشوخ با و کرد اشاره هم زدانی که



  

. pg 1002 

 

 و اون و اومد فقط که داشت مشکل چادرت با باد انگار_

 مینیبش جا همون میبر ایب گهید خب.  کارش رد بره و ببره

 هی و رمیبگ صبحونه لیوسا برم و بشه روشن هوا تا

 .  میبزن یمشت ی صبحونه

 

 روز دو که ییها پرسش یبرا را فرصت انگار که ریحر

 : گفت دید یم مناسب را بود کرده آمده شیپ

 

 مهمن برام یلیخ ؟آخه بپرسم ازت سوال تا چند شهیم _

 . بپرسم تا بودم فرصت هی دنبال و

 

 . بپرس آره_
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 ، دو گذشت از بعد یگرفت میتصم دفعه هی که شد یچ_

 برگزار و یعروس مراسم یخوا یم که یبد خبر ماه سه

 نوروز از بعد تا که یگفت یم و یبود مخالف که تو ؟ یکن

 . میریبگ یعروس یندار الیخ هم
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 رید که دانست یم و داشت را سوال نیا انتظار که زدانی

 پاسخش که بود وقت یلیخ و دهد پس جواب دیبا زود ای

 زمانش در که بود گذاشته نیآست در و کرده آماده را

 .  بدهد را جوابش و بکشد رونیب

 بیترک گفته نا یکم و یواقع ییبو و رنگ  با که یجواب

 .  بود
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 ینم اجبار من به و یزیچ وقت چیه ، خاله دختر نیبب _

 خودم با یزیچ هر یبرا ها یریگ میتصم شهیهم و کردن

 که بود مشخص اول همون از ازدواج یبرا میتصم اما بوده

 .  بزرگتراست انتخاب با و ستین خودم ی عهده بر

 

 که هاش زمزمه اما گرفتم ینم شیجد ادیز که یمیتصم

 و هیجد یادیز نه که دمیفهم خورد یم گوشم به کم کم

 حرف خانواده با بهش راجع وقتش به بودمش گذاشته من

 . بزنم

 

 همه ما ی خانواده یتو یدون یم خودت که طور همون

 حتما معتقدن که ازدواج بسا چه داره یسنت شکل یچ

 .باشه یلیفام و یسنت یرو از دیبا
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 تا خوندن تو و من گوش یتو یبچگ همون از که یزیچ 

 گهید تا نلرزه دلمون و دست موقع هی و بشه ذهنمون ملکه

 . بگذره کار از کار

 

 

 اما بودمش رفتهیپذ امیب جا نیا به که نیا از قبل تا منم

 قدر چه رهیبگ شکل احساس با که ییایدن که دمید یوقت

 که بود ییکسا به مختص نیا اما تره نیریش و تر قشنگ

 یس به کینزد گهید سال هی که یمن نه کردن اش تجربه

 ام خانواده یجور اون و نچشمش وقت چیه دیشا و سالمه

 ازم یکی بعدم.  کنم خاطر دهیرنج و مادرم خصوص به

 و ارزشش که بود معتقد چون بدم فرصت که خواست

 خدا ی بنده اون که دمید و دادم فرصت منم و یدار

 . دادم فرصت که خوبه چه و گفته راست

 



  

. pg 1006 

 یشخص آن تا بود شده کنجکاو شدت  به که آن با ریحر

 غلبه اش یکنجکاو بر اما بشناسد را برد نام او از زدانی که

 نیا از شدت با زدانی که بود دهیشن اش خاله از چون کرد

 شود یم ریدلگ و دیآ یم بدش شود تجسس کارش در که

 .  کرد رها را اش یکنجکاو پس

 

 ماسه با را خودش و زد کنار را ها ماسه دستانش با یکم

 .  کرد مشغول ساحل نرم یها

 یرو بر باز و داشت یم بر دست با را ها ماسه از یکم

 زدانی و خودش نیب که یسکوت نیا تا دیپاش یم نیزم

 .  نبرد سر را اش حوصله بود، افتاده

 

 یا چاله درون را دستش ، برداشت دست با که را ها ماسه

 جلب توجهش ،یزیچ لمس با و کرد ، بود کرده درست که



  

. pg 1007 

 را کوچک یا جعبه و گذاشت آن یرو بر کنجکاوانه و شد

 .  آورد رونیب

 

 !نشیبب زدانی: گفت و زد صدا را زدانی یشگفت با

 

 یم کنان رقص که دید یم را امواج دست که زدانی

 یا جعبه و برگرداند را سرش ریحر یصدا با دندیچرخ

 بر کوچک یقفل که دید دستانش در را یا قهوه و کوچک

 .  بود کردن باز قابل یراحت به و شده هیتعب آن

  ؟یبد رو جعبه شهیم _

 

. گذاشت دستانش در را جعبه و گفت " یا البته " ریحر

 کند لمسشان یکم گرید بار  داشت دوست که یدستان

 دست به را شیگرما یکم ردیبگ دستانش حصار در یکم



  

. pg 1008 

 و شرم نه و گذاشت یم شیپ پا زدانی نه اما بدهد خود

 . شود کار به دست خودش که داد یم اجازه ایح

 

 تا اوردین در ییایح یب که بود کرده گوشزد مادرش چون

 هم او.  نرنجاند خود از را بود یمعتقد انسان که یزدانی

 بدش که چرا رفت یم شیپ مادرش ی خواسته با مطابق

 کرده پاره شتریب راهنیپ چند بود چه هر و خواست ینم را

 . بود

 

 باز یآرام به را قفل و گرفت ریحر از را جعبه که زدانی

 جعبه آن درون هم آن حشیتسب یدهایمروار دنید با کرد

 .  شد زده شگفت و شوکه

 شده گم حیتسب شدن پاره با شب آن که یا مهره شش هر

 . بودند جعبه نیا در حاال بودند



  

. pg 1009 

 آورده در جعبه نیا از سر چگونه که آورد ینم در سر و

  بودند؟

 از تا شش کند بند را حیتسب خواست یم بار هر که چرا

 شدنشان دایپ از دیام نا او بار هر و نبود شانیدایپ ها مهره

 . شد یم
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 مهره چطور که دیکوب یم ذهنش سر بر شتریب چه هر

 ریز در و جعبه نیا در حیتسب ی گونه دیمروار کبود یها

 . دیرس یم جهینت به کمتر شده دفن ساحل نرم یها ماسه

 



  

. pg 1010 

 که یزمان ، بود اش دهنده یاری خاطرش که ییجا آن تا

 ختیر نیزم یرو بر شان همه شد پاره حیتسب دل بند

 تا ختیر کاسه در و کرد جمع را شان کی به کی عیسر

 نداشت را انتظارش اصال که ییجا در حاال اما کند بندشان

 .  شد دایپ ،

 

 در انوارش و کرد عبور نور شتاب به ذهنش از که یآذرخش

 و شهیاند از دور اریبس ، دیبخش تاللو کشیتار ی خانه نهان

 چه به و چرا ؟آخر باشد او کار شود یم یعنی.  بود تصور

 ؟ یا زهیانگ

 

 پرسش یبرا یپاسخ دنبال به ذهنش ی گوشه گوشه در

 که دید را ریحر دست یوقت که بود ذهنش مجهول یها

 .  کند یم لمس را آن و دهیکش دستش از را جعبه

 



  

. pg 1011 

 ؟ ست جعبه نیا یتو چرا حاال!  نایا خوشگلن چه ییوا_

 داشته رنگ یا سرمه حیتسب هی خواست یم دلم شهیهم

 یدار حیتسب بزرگ ونیکلکس هی دمیشن زدانی.  باشم

  ؟ یبد من به و شیکی شهیم

 

 که نیا از ریحر. گفت یا " باشه " و زد یلبخند زدانی

 در و بود خوشحال داد نشان را بودنش خشنود زدانی

 کرده اعتراف عمال زدانی دیشا.  دیگنج ینم خود پوست

 سر از تنها و ستین انیم نیا یا عالقه هنوز که بود

 با کند یم تالش رابطه نیا بهبود یبرا که است مصلحت

 ذوق سر زدانی یدل کین و نتیط نیا از دلش ته همه نیا

 شیسویگ مامان یآرد یحلوا ینیریش به یحس و دیآ یم

 . ندینش یم دلش در

 



  

. pg 1012 

 را سکوت و دید را دخترک خوشحال یمایس که زدانی

 را صبحانه بساط تا خواست ریحر از سپس و داد حیترج

 .  ندیبنش خوش جانشان به تا کنند پهن جا نیهم

 

 نخلستان یتو ظهر امروز یبرا رو ما یحافظ خانم یراست_

 بهت قبلش گفتم میبر ناهار یبرا تا کردن دعوت بهشت

 .  بدم خبر

 حیترج و گرفت ینم یخوب حس خانواده آن از که ریحر

 گفت ، بگذراند زدانی با را روز آخر ساعات نیا که داد یم

: 

 

 و ستمین راحت خانواده اون با ادیز من یبخوا و راستش_

 دمیم حیترج و بگذرونم باهاشون و امروزم که ندارم دوست

 دارم برگشت یبرا طیبل که عصر تا کنم جمع و لمیوسا که

 . 



  

. pg 1013 

 

 قاعدتا چون بپرسد را ریحر حس علت نداشت دوست

 یراحت طور هر " اش یراحت یبرا پس نداشت او به یربط

 .  گفت "

 

 با همراه که شد مجبور مادرش فشار اهرم با زدانی

 به تا آورد خودش با زین را ریحر شهرشان از بازگشتش

 رنگ شان اتیخلق که کنند یزندگ هم با روز دو مدت

 شاهکار اش یسنت ی خانواده یبرا نیا و ردیبگ ییآشنا

 یاقیاشت و عالقه لیدل به البته که آمد یم حساب به قرن

 ینم نظر به دسترس از دور داشتند ازدواج نیا به که

 .دیرس
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. pg 1014 

  ممنوع_یکپ#

 

 "وارسته"

 

 را بدنش نقطه به نقطه انگشتانش با ، گرفت آغوشش در

 بمشینص اش پوسته از یزیچ یزبر جز و کرد یم لمس

 .  شد ینم

 

 ناز نیا از و شد یم نوازش وارسته انگشتان با اش هیال هیال

 . لذت غرق و شد یم مست سر ، نوازش

 از یشتریب حجم در تا و گشود شتریب را دوستش دو

 . ردیگ قرار آغوشش

 

 هنگام.  خودش فقط و فقط بود خودش یبرا درخت نیا

 و کاشت خودش دستان با را نخل نیا پدرش ، تولدش بدو



  

. pg 1015 

 سر ی هیروح و بلند عمرش نخل که بود نیا اش زهیانگ

 بکشد درازا به هم وارسته عمر داشت دوست و دارد یسخت

 . باشد دانیم تاز کهی و سرسخت او چون و

 

 قلبش امان یب کوبش و کرده رها را خانواده حاضر حال در

 .  کرد یم آرام نخل گرفتن آغوش در با را

 وهیم فهمد یم بیعج را حالش که نیا نشان به زین نخل

 بدهد را یهمدرد ی مژده تا انداخت نیزم بر را نارسش ی

. 

 

 و بزند نخل به را شیها حرف نیآخر تا بود آمده امروز

 که چرا.  کند تجربه احساس یا ذره بدون دیجد ییفردا

 قول به. یطوالن و دراز یسفر هم آن برود یسفر بود قرار

 هر رفت یم پدرش ی عمه ، شِکر عمه نزد اگر خجسته



  

. pg 1016 

 یبرا دیبا فقط و دیپر یم داشت قلب و سر در که چه

 .  کرد یم تالش جانش نجات

 

 با و دهیجنگ خودش با اما بود دشوار شیبرا یکم که آن با

 یخو ی شهیر و برداشته یتبر نرمش، دستان رقص

 یال به ال از غرور پر یدرخت و زده را لجبازش و سرکش

 .  بود کاشته دلش در آن

 

 : کرد زمزمه خودش یبرا لب ریز

 

 عذاب همه نیا که کنه یم یکار شکر عمه مرز برم اگه _

 و کارش اون. پره یم سرم از نداره ینیریش برام یا ذره که

 فقط که ندازه یم خطر دل یتو و آدم یقدر به بلده خوب

 و من رایاخ که یحس نیا تا یخودت جون نجات فکر به

 اون برم اگه کنه یم تمیاذ راه به راه و کرده خودش ریدرگ



  

. pg 1017 

 شکر عمه از یزندگ درس یکل هم رهیم ادمی نیا هم جا

 .  خوره یم ام ندهیآ درد به که رمیگ یم ادی

 

 مادرش بود رفتهیپذ را بلوچستان به رفتن شنهادیپ یوقت

 علت که آن بدون سپس و کرد نگاه او به شک با یکم

 از دور که بود سخت شیبرا.  بود رفتهیپذ بخواهد را کارش

 ... و بهشت نخلستان ، ییایدر یها مرغ ، ایدر امواج

 .گشت یم بر دیجد کالبد با و رفت یم دیبا اما باشد
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 و آورد رونیب نیزر یا پارچه بشیج از



  

. pg 1018 

 بود قرار یسنگدل سر از خودش نظر از و کرد آن به ینگاه 

 و بگذارد نخلستان در باشد همراهش گرید که آن بدون

 رشیدرگ که چه هر دیبا بود نمانده شیبرا یا چاره.  برود

 یم که چرا سپرد یم بهشت مهر پر دست به کرد یم

 بر آن یدار نگه پس از یخوب به و است دار امانت دانست

 .  دیآ یم

 او به دستانش لمس همان با را شیها صحبت نیآخر

 حس را دستانش مهر هم او که داد اذن و کرد گوشزد

 ینگران و شده راحت نبودنش بابت از الشیخ تا کرده

 . ردینگ را بانشیگر

 

 را چشمانش و دیکش دراز ها چمن یرو و رفت تر جلو

 . بست

 یکم روز مین یحوال در هم آن مهر هور به دوختن چشم

 به بعد و انداخت ینگاه مین پس دیرس یم نظر به دشوار

 شود دهیکش اش کرکره که داد اجازه شیها پلک ی پرده



  

. pg 1019 

 عتیطب دلچسب ینوا دنیشن به آماده شیها گوش تنها و

 .  شود

 

 خجسته و کاوه همراه به مادرش و پدر زدن حرف یصدا

 یادیز ی فاصله که بسا چه دیرس یم گوش به یسخت به

 بهشت از قطعه نیا به یکس خودش جز و داشت ها آن با

 خودش تنها و شده زده طرح یسفارش که چرا زد ینم سر

 یآرامش و سپرد یم تکه نیا به را تنش و روح که بود

 حال آن و شد یم ریسراز رگش به رگ به یناشدن وصف

 یحت یگاه و گشتند یم دنبالش به انیشتریب که یخوب

 حال آن به کهیت نیا با او شد یم کج سراب به شانیهاقدم

 .  دیرس یم خوب

 

 رونیب هوا و حال آن از دیلرز بشیج در که اش یگوش

 کوتاه یقیدقا تا و شد شوکه یکم مخاطبش دنید با و آمد

 .  داد ینم نشان یواکنش و شده رهیخ یگوش به



  

. pg 1020 

 را خودش و گذاشته گوشش کنار را یگوش عاقبت اما

 . کرد ییگو پاسخ به محکوم

 

 . سالم خانم وارسته الو_

 

 یکم دیشن را اش ساده "کیعل و سالم" که وارسته

 را پاسخش مهربان و آرام یلحن با و شده راحت الشیخ

 : داد

 

  دییبفرما ؟ شما نیخوب زدانی سالم_

 

 دهیبر خودش دل بند با حیتسب دل بند که یوقت آن از

 یرو به دید یم را او که ها بار تا ، شدند آوار و شده

 پا به یمخرب انقالب چه که آورد ینم هم دلش و خودش

 .  دیرس ینم هم فرانسه انقالب یپا به یحت که شده



  

. pg 1021 

 

 نفس یبرا ییهوا که کرد حس زدانی یبعد ی جمله با

 تنفس یا ذره یبرا که ست یشناور ایگو و ستین دنیکش

 رسد یم سر به کم کم تنفسش کاسه و زند یم پا و دست

 . 

 

 حیتسب شیپ مدت چند ادتونهی هیچ دیدون یم دیببخش_

 نیا لشیدل خب و کنم بندش نتونستم من و شد پاره من

 امروز که نبود و بود شده گم هاش مهره از تا شش که بود

 کیکوچ ی جعبه از یکی یتو رو اونا یاتفاق یلیخ من

 .... و بود شده پنهان ساحل یها ماسه ریز که دمید

 

 ها مهره که یروز آن به و دینشن را شیها حرف ی ادامه

 .  شد پرتاب ، کرد یم پنهان ها ماسه ریز در را

 



  

. pg 1022 

 پناهگاه زدانی یروز که کرد ینم خطور هم ذهنش به

 .  کند دایپ را جعبه آن و ابدیب را پنهانش

 به ختندیر نیزم بر و خوردند سر که یا مهره شش نیا

 از و شده پنهان دامنش از یا گوشه در یاتفاق طور

 و گرفت کین فال به هم او و شدند خارج زدانی درسید

 عنوان به و باشند خودش یبرا تا فشرد دستانش مشت در

 . روز آن در ادگاری

 

 علت که خواست یم و زده زنگ او یبرا زدانی حاال اما

 ی بهانه چه و دیبگو داشت چه بفهمد را کردنشان پنهان

 . برسد نظر به معقول یکم تا بتراشد یلیاسرائ یبن
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. pg 1023 

 دیپر دهانش از مفهوم نا ییآوا یسخت به

 را خودش تا کند هم سر را یجمالت که بود تالش در و

 را یگوش تعجب با ، دینشن را ییصدا یوقت اما کند هیتوج

 چشم به را بودنش خاموش و گرفت چشمانش مقابل در

 . دید

 . بود اتفاق نیا از شادمان یقدر و زده رتیح

 صحبت محض به و بوده بند مو به اش یگوش شارژ

 .  شده خاموش کردنشان

 

 را کارش گرید که نبود مجبور که نیا از بود شادمان

 دیبگو ترک را شهرش بود قرار که هم فردا و کند هیتوج

 به هم او و شد یم یمنتف هیقض نیا خود به خود پس

 .  سپرد یم یفراموش دست

 



  

. pg 1024 

 ینم خود با را اش یگوش یحت رفت یم که شکر عمه نزد

 یلیخ یفراموش یبرا شد یم مثبت ازیامت کی نیا و برد

 .... و زهایچ

 یقدر به پس بود ازدواجش مراسم گرید ی هفته که هم او

 را وارسته که شد یم اش یعروس مراسم دار و ریگ در

 پنهان حیتسب کی یها مهره به برسد چه کرد یم فراموش

 .  ایدر ساحل ی ماسه ریز شده

 

 یتلخ وضوح به و شد تلخ وجودش سرتاسر که چند هر

 نشان واکنش گس طعم نیا از صورتش و کرد حس را اش

 .  بود شاد هم یطرف از اما داد

 

 را دارش نقاب کاله و شد بلند سبز یها چمن یرو از

 که ییها گوجه و ها بادمجان تا برداشت یظرف و دیپوش

 داده پرورش بهشت از یکوچک ی گوشه در یکیپالست ریز



  

. pg 1025 

 به و شود عصرانه که یکباب.  کند کباب تا ندیبچ بود

 .بچسبد خوش دلشان

 

 از و دیچ گوجه و بادمجان چند و زد کنار را ها کیپالست

 .  شد خارج محبوبش مکان

 

 ینوع بودن شاد معمول حد از شیب یکم که چند هر

 اش یزندگ در بار نیاول یبرا اما آمد یم حساب به تظاهر

 صورتش کل به را آن و است شاد یادیز که کرد تظاهر

 . داد انتقال

 

 : گفت بشنوند شان همه که یطور به بلند یصدا با

 

 شیآت هی قراره!!  دمیچ براتون یچ دینیبب دیایب به به به _

 . یروزگار کنم پا به براتون یکباب و
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 از هوش دید را تازه و تر یها بادمجان و ها گوجه که کاوه

 شد بلند ناگاه به و زد یبرق چشمانش و دیپر سرش

 : گفت و تکاند را لباسش

 

 ایب ایب دارم دوست من رو تو قدر چه زن خواهر جونم یا_

 . نشه خسته دستت من بده

 

 وارسته و دندیخند کاوه یها دیتمج و فیتعر  از همه

 .  داد دستش به را ظرف

 

 گهید شهیم شتریب بابا وروجک و خانمم سهم بگما البته_

 . نفرن دو که دیدون یم خودتون
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 یه و ادیب بشه یک آخ.  برم تاشون دو قربون من یا _

 . بخورمش ریس دل هی من و بگه یمامان یمامان

 

 شدت از و شد رو و ریز مادرش وصف نیا از دلشان همه

 .  رفتند یم صدقه قربان ذوق

 و کنند پا به جادوانه یآتش تا رفتند هم با کاوه و خجسته

 .  ندیبچ را یکیپالست ریز یها یسبز تا رفت هم مادرش

 

 ینگاه نیسنگ هیسا که بود مانده فیتکل بال زین خودش

 .  دید کنارش در را پدرش که برگشت و کرد حس

 

 طور نیا که بود یدفعات معدود از که پدرش نافذ نگاه با

 . کرد یم حیتوض طلب انگار و شده رهیخ او به یجد

 

 : گفت کوتاه یدرنگ با و دیکش پر شیها لب یرو از خنده
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  م؟یزندگ قهرمان شده یچ _

 

 یرو و گرفت را دستانش و آمده جلو تیجد با پدرش

 : گفت بعد و نشاند نیزم

 

 ی دوره که کنه یم حس تیزندگ قهرمان جان بابا_

 گهید دخترش که دهیرس سر وقته یلیخ بودنش قهرمان

 زبون به و یزیچ هر که ستین راحت باهاش قبل مثل

 براش هم یگاه و بخندونش و کنه فیتعر براش و ارهیب

 .  بگه حل راه براش اون کنه دل و درد

 که نیا از شکنه یم داره تیزندگ قهرمان بابا یمربا

 که ییجا به رهیم و بنده یم و سفر بار داره دخترش

 ینم که براش سخته و فرساست طاقت و سخت یزندگ
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 و ییجا نیهمچ هی که دهیم آزار و دخترش داره یچ دونه

 .کرده انتخاب رفتن سفر یبرا
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  ینگار و رنگ که پدرش یها حرف با

 یکم که کرد حس داشت...  و غم ، حسرت ، یدلخور 

 . برداشت ترک آن از یا گوشه و شد خم دلش درخت

 چرا شد زده دهانش بر یمهر و دیلرز بدنش که کرد حس

 بچه پدرش.  کند هیتوج را کارش تا نداشت یسخن که

 بیفر را او بتواند جمله نیچند کردن هم سر با که نبود

 پشت از که نبود هم زدانی همچون پدرش یحت ای دهد

 خاموش و شدن تمام با او و باشد هیتوج منتظر یگوش



  

. pg 1030 

 صورتش از که یرنگ و شود خوشحال اش یگوش شدن

 . بازگردد گاهشیجا به کرده فرار

 

 نام به اش یگوش در را اسمش که یکس بود پدرش او

 شیبرا اش یزندگ تمام در و کرده رهیذخ یزندگ قهرمان

 . است بوده کنارش در قهرمانانه و بوده قهرمان

 

 یحل راه دنبال به قایعم و دوخته نیزم به را چشمانش

 . بود پدرش به پاسخ یبرا

 

 شانه ، افتاد ریگ و شده برداشته نیزم یرو از که دستش

 به را گرش کنکاش یها چشم و خورده یزیر تکان اش

 . دیبخش پدرش
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 را دستش پوست اش سبابه انگشتان با آرام آرام پدرش

 یها رگ یرو بر را نوازشش خط و کرد یم نوازش

 همان با خواست یم ییگو.  کرد یم کشدار دستش

 زهر چون که ییدردها ، دستانش یرو بر قیعم نوازش

 .  کند دفن بود کرده یسم که را بدنش ی نقطه به نقطه

 

 انگار یول نیتلق ای بگذارد معجزه را اسمش دانست ینم

 یکم بود گرفته سر از پدرش که ینوازش همان با یکم

 : شد باز کردن دل و درد یبرا دلش سر که بود شده آرام

 

 که نداره رمق آدم زبون وقتا یگاه ییبابا یدون یم _

 بعد بزنه حرف و کنه یبند جمله و نهیبچ کلمه به کلمه

 _ پدر گفت و گپ ای دل و درد بذاره و اسمش هم

 . یدختر
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 حرف تونم ینم که شدم دچار مرض نیا به من مدت نیا

 گوش دلم به فقط و فقط و کنم سکوت خواد یم دلم بزنم

 ی بنده شدم. یکوک عروسک شدم ییبابا یدون یم.  بدم

 قدرت گهید.  کشونه یم و من بخواد دلش که جا هر.  دل

 هی ستین حواسم وقتا یگاه.  ندارم و خودم یرو کنترل

 یخاک یرو دارن که نمیب یم کنم یم نگاه پاهام به دفعه

 که رنیم یریمس یتو ، خوام ینم من که ذارن یم قدم

 کنم یم حس مدت نیا ییبابا آره. ستمین آشنا باهاش من

 .  ستمین خودم که

 معلوم ایب خودت به گهیم سرم تو زنه یم پروا روز اون

.  مرگمه چه ستین معلوم واقعا ییبابا.  مرگته چه ستین

 یتو مدام االن نشستم ینم خونه یتو روز کی که یمن

 هی گذاشتم عمر هی که رمیم ییها کتاب سراغ. اتاقمم

 . اتاقم نیتریو بشن فقط و بخورن خاک گوشه
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 یم ورق و زنم یم ورق فقط که خونمشون ینم بگما البته

 .  زنم

 

 حواسش خط اما دیشن یم را شیها حرف مقتدرانه پدرش

 حرف پدرش یبرا که نیا نیح. بود چشمانش به شتریب

 زیر به زیر و دوخته چشم چشمانش به دقت با زد یم

 .  گذراند یم نظر از را چشمش یها اشارت

 

 بر از الفبا " نون تا الف " از را او پدرش که دانستیم

 تمام به تواند یم شود قیدق شیرو بر یکم اگر.  است

 و برده یپ هم االن نیهم که چند هر ببرد یپ تحوالتش

 او اما.  کند اعتراف خودش که است آن منتظر لحظه هر

 که نداشت دلش له له و دلک دل به دادن گوش توان گرید

 را جاده بر انیم راه شده طور هر کند اعتراف به وادار را او

 .راند یم سو و سمت آن به و کرد یم انتخاب
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  یتنور ی شده کباب ی گوجه و بادمجان یبو

 کنان " چه چه و به به " خجسته و کاوه و دیرس مشامش 

 زده خی مسکوت یفضا بش و خوش با و آمدند یم کینزد

 .  دندیبخش یم حال و حس یکم را زده نم هم دیشا و

 که یا گونه به آرام و برداشت شیرو از را نگاهش پدرش

 : زد لب نرسد دو آن گوش به شیها حرف ینوا

 

 حرفش که کنه ینم یراحت احساس من با گهید دخترم_

 که ام آماده لحظه هر یول گمینم یزیچ هم من و بزنه و

 بشم کنه فیتعر برام کشه یم داره که یدرد از و ادیب

 .  دور زمیبر و بمکم و دردهاش تمام و پادزهرش
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 الشیخ قهرمان انگار و بست مطمئن را پلکش وارسته

 یم باز تر واضح را دلش ی سفره شیمربا که شد راحت

 را قدرتش هنوز و مانده دلش سر که ییها حرف از و کند

 شیبرا پدرش تا کند بازش راحت الیخ با تا نکرده دایپ

 .  چدیبپ یخوب ی نسخه شهیهم مثل

 

 و برگشت داد قرار خطاب را پدرش که کاوه یصدا با

 : کرد نگاهش

 

 کردم آماده برات عصرونه کباب هی یحافظ جناب_

 !! یروزگار

 

 گذاشت نیزم یرو و گرفت او از را کباب ظرف هم پدرش

 :  گفت خنده با و
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 . جان داماد میکن فیتعر و مینیبب_

 

 و کرد اشاره خجسته به و زد باال را لباسش نیآست بعد

 : گفت

 

 . بِکَنَم و پوستشون تا بده رو چاقو اون بابا خجسته_

 

 خوش پدرش دل به خجسته نیریش و ظیغل " چشم"

 حسادت از را وارسته و گفت "ییبال یب " که نشست

 کرد نازک پدرش و خجسته یبرا یچشم پشت که ترکاند

 .  برگرداند را شیرو و

 اطراف به ینگاه تعجب با وارسته و دندیخند یهمگ

 :  گفت و انداخت
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 رفتش؟ کجا کو؟ مامان پس _

 

 به نمک و اهیس فلفل و کرد یم قاچ را ها مویل که خجسته

 :  گفت آرام ، زد یم ها بادمجان و ها گوجه

 

 و شکر عمه یبرا بزنه زنگ که شد موفق روز چند از بعد _

 برداشته نه و نگذاشته هم شکر عمه. بده خبر رو تو رفتن

 به ازین شمیپ ادیب خواد یم دخترم دونم یم خودم گفته

 مامان دست از یحساب خالصه.  ستین شوهرت و تو گفتن

 سهراب به و من غومیپ گفت یم و داشت هیگال بابا و

 صاف باهات دلشم و ریدلگ ازت ات عمه که دیبرسون

 .  شهینم
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 بهش یگفت یچ شکر عمه ی دردونه بگو و راستش حاال

 بود بشه مربا یفدا عمه تاش نه ، اش کلمه تا ده از که

 هان؟

 

 کاوه و پدرش به آرام که یحال در و زد یچشمک وارسته

 .گمیم بعدا:  زد لب کرد یم اشاره

 

 و گرفت دستش ی چهیماه از آرام یگون شین زین خجسته

 .  رفت غره چشم

 

 کرد خوردن غذا به شروع و گفت " ییخدا نام به " پدرش

 . 

 یم تازه یسبز با و گرفت یم کوچک ی لقمه زین وارسته

 . آمد کانشینزد کنان غر غر مادرش که خورد
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 داشت هیگال خانمت عمه قدر چه که ییوا سهراب ییوا_

 آخه کرد گله همش زدم حرف باهاش قهیدق چند یعنی

 شوهر کشور یجا نیتر دور یرفت شما خانم عمه بگو

 میرفت بار هی واال یزن یم ما به و چوبش بعد یکرد

 حمله مرز رونیب یمهاجما شب همون قایدق خونشون

 .  بود یاوضاع چه دیبدون اگه کردن

 

 آرام و گرفت را مادرش دست و شد بلند شیجا از پدرش

 :  گفت و زد آن پشت بر یا بوسه

 

 البته.  وقت هی نهیبش ات چهره رو غصه نمینب خانمم_

 که حاال بزنم بهش سر هی برم فمهیوظ من داره حق عمه

 و میزن یم عمه به هم سر هی میبرسون رو وارسته میخواست

 و میکن یم یگرد رانیا هامون دوچرخه با میریم بعدش

 ه؟یچ نظرت.  گردش و صفا یحساب
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 هم و برد را پدرش دل هم دلبرش لبخند با مادرش

 .کرد ابراز را اش یخشنود
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  انوسیاق بر هراسناک اما آرام قیقا

 مخاطره پر ییایدن یانفراد سلول به که نیا از و بود شناور 

 هم بر را چشمانش ، بود شده ریاس و گذاشته قدم بزرگ و

 .  کرد یم حرکت پارو یعصا با تنها و فشرد یم

 قدم خانه رود یصفا با و کوچک یایدن جز حال به تا

 ییایدن در پا لیم یب و اراده یب حال اما بود نگذاشته

 توجه یب فشرده هم به و بسته یچشمان با که بود گذاشته
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 امل به تا رفت یم جلو به غم زخم و ییتنها ترک به

 .  برسد اش نهیرید

 

 دست و دایپ نا را آن و داشت را شدن یکشت یآرزو یعمر

 پر انوسیاق در که یقدم با حال اما دید یم یافتنی نا

 دید یم تر کینزد امل نیا به را خود بود گذاشته مخاطره

 . 

 

 شکر عمه ی انهیآش وارید یرو بر که یا نگاره دنید با

 که دید یم را یقیقا نگاره آن در و بود کرده جاخوش

 به رو پا یرمردیپ و ستادهیا باز انوسیاق یرو بر ساکن

 قیقا و زد یم پارو دواریام اما توان کم یا چهره با دست

 نیا یتماشا با اما دانست ینم.  راند یم جلو به را کوچک

 در قیقا از ریتعب نیا ناگاه خانه یگِل وارید یرو بر نگاره

 بر خودش حال از ریتعب نیا ییگو و خورد جرقه ذهنش

 . داد نسبت قیقا به که دیآ یم
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 جا نیا به تنها زانیر عرق و شده زله حال به تا صبح از

 در و برود مطبخ به سپس و بخورد یشربت آب تا آمده

 .  کند کمک غذا طبخ

 

 در کار به و شده ساکن جا نیا در که است هفته کی

 یم که اش روزانه.  است مشغول شکر عمه ی هیریخ

 در غذا پخش و میتقس به شامگاه تا دم دهیسپ از گذشت

 دشوار یکار که چند هر.  بودند مشغول منطقه یجا یجا

 به غذا پخش با که نیهم اما فراوان یا اراده ازمندین و بود

 فرصت بار کی یا هفته دیشا که ازمندین یا خانواده

 از یگزار سپاس مدام و کردند یم دایپ گرم یغذا خوردن

 شگفت و دلچسب فرصت خودش افتاد ینم دهانشان

 ینم لشیم داشت که ییها مشقت وجود با که بود یزیانگ

 رغبت و لیم با روز هر و بکشد آن از دست که دیکش
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 شروع را اش روزانه کار و شد یم داریب خواب از یشتریب

 . کرد یم

 

 هول ساعت دنید با و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه

 . زد رونیب خانه از و برخاست جا از و شد

 روزانه و زدیبر کن هیتصف در را ها آب که بود آن وقت

 به غذا همراه به و کرد یم هیتصف را آب تریل صد چند

 هیتصف آب یکم شده یحت که دادند یم لیتحو ها خانه

 . بخورند پاک و شده

 

 و کرد روشن را(  کننده هیتصف) معکوس اسمز دستگاه

 سمت و کرد شیرها بعد و داد انجام را الزم ماتیتنظ

 .  کند کمک ها آن به غذاها یبند بسته در تا رفت چادر
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 غذا یزرنگ و زبر و یفرز با که بود یباش آشپز از پر چادر

 با شان همه به.  کردند یم آماده ناهار یبرا را ها

 و " گفت یا نخسته " بود گرفته ادی دایجد که یاصطالح

 بعد کرد افتیدر یپرانرژ یها لبخند

 با و رفت سمتش و دید یمحل لباس در را شکرش عمه

 : گفت لبخند

 

 م؟یکن شروع یک و یبند بسته جون عمه_

 

 با بعد و گرفت را اش یشانیپ عرق دستمال با شکر عمه

 را لبخندش کرد یم یسع که یحال در زار و خسته یتن

 : گفت کند حفظ

 

 تموم ییغذا مواد چون متاسفانه امروز! مربا بشم تصدقت_

 یدید که خودتم میکن طبخ و یادیز یغذا مینتونست شده
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 یخبر هنوز یول کنن کمک شد قرار هم نیریّخ تازه. 

 .  ازشون نشده

 

 یکی هیبق به توجه یب را یکیپالست یها ظرف سرعت به

 . برود شیپ تر عیسر ها کار روال تا کرد یم باز یکی

 

 گهید روز دو که دیکن آماده و خودتون دخترا یراست_

 .  میدعوت یعروس

 

 تالش که نیشیپ یها روز خالف بر حرف نیا دنیشن با

 حرف نیا با اما دهد نشان الیخیب را خودش بود کرده

 و کند برگزار را دلش با وداع مراسم دیبا که خورد یتلنگر

 و زدیبر آب سرش بر و کند خاک یا گوشه در را آن

 . زدیبر فرو اش گونه بر هم را زانشیگر یها اشک نیآخر
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 انیجر به خانه در ییبلوا و شور چنان

 یم یافشان شور هم خانه  وارید و در یحت که بود افتاده 

 کردند یم هیهد یبخش یانرژ یشادمان خواسته نا و کردند

 . 

 

 اش خاله و مادرش و گرفته فرا اسپند یبو خانه اطیح در

 صدقه قربانت و کردنشان دود اسپند بساط راه به راه مدام

 یرو و شناختند ینم پا از سر جانیه از و بود راه به شان

 . نبودند بند نیزم

 

 را خانه از یا گوشه شیها بزرگ مادر هم طرف آن از

 . خواندند یم واسونه و دندیکش یم کل و نشسته
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 بودند شده جمع شان ی خانه در همه و بود عقد روز فردا

 و دندیکش یم را انتظارش سال یها سال که یعروس تا

 .  نندیبب

 

 یرو بر برنج یها گید و بود شلوغ شدت به شان خانه

 زده غر مادرش به چه هر.  بود دنیکش دم حال در شعله

 یاسراف و ستین درست پختن غذا از حجم نیا که بود

 بود گفته و کرده جورش و رفع خنده با او ، ستین شیب

 خواهد پخش فقرا ریفق نیب آمد اضافه که قدر چه هر که

 را مادرش ذوق و شور تا شد سکوت به مجبور ناچار.  کرد

 .  نکند کور

 ردیگ سر ازدواج نیا که نیا یبرا قدر چه که دانست یم

 ادا را شان کی کی فردا از و بود کرده ییها ازین و نذر

 . کرد خواهد
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 ها گید تا خواست  اش ییدا پسر و  عمه پسر از مادرش

 سمت و گرفت وارید از را اش هیتک که کنند جا به جا را

 . کند کمک کردن جا به جا در تا رفت ها آن

 

 کل بلند اقوام یها خانم گرفت قرار گید کنار در یوقت

 لبخند با و انداخت نییپا را سرش.  زدند دست و دندیکش

 .  کرد تشکر یکمرنگ

 

 و گرفت دست در را اسپند یها دانه و آمد کینزد مادرش

 : خواند همزمان و چرخاند سرش دور

 

  دونه دونه اسپند_

 

  دونه سه و یس اسپند
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  گونهیب و شیخو و قوم

 

 حسد و حسود چشم بترکه

 

  یطرف اون هیهمسا _ یطرف نیا هیهمسا

 

  دیند که هر دید که هر

 

  دونه یم خودش اسفند

 

  دشمنونه از یک هر

 

  بترکونه یاله گونهیب و شیخو چشم
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 و داد اش ییدا دختر دست به را ظرف سرعت به بعد

 بغض با و کرد پاک را چشمانش اشک و کرد بغلش محکم

 : گفت

 

 تولد امشب نیهم حق به که یاله مادر قد شمشاد شاه_

 نیا دیایب هام نوه با سال هر و دیبش خوشبخت یعل امام

 .  جا

 

 " اهلل ای " یصدا با که گفتند " ینیآم " صدا کی همه

 .  گفتند یسالم و شدند بلند همه شیبابا حاج

 

 اش استخاره شیبابا حاج تا بود دهیرس وقتش دانست یم

 را اش کرده زیعز ی نوه دو راحت الیخ با تا ردیبگ هم را

 .بفرستد بخت ی خانه به هم دست در دست
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  جزو که یلبخند و مهر با شیبابا حاج

 احوال شان تک تک با بود مهربانش یمایس ینشدن جدا 

 .  گفت یم "شکر یاله " و کرد یپرس

 انیم در و گرداند خانه صحن گرد در گرد را چشمانش

 که نیهم شانیصدا و سر پر ازدحام و همانانیم یاهویه

 و بروند نزدش تا کرد یا اشاره دیرس زدانی و ریحر به

 انیم در زین ریحر و داشت بر قدم محکم و آرام زدانی

 یآهن تاب کنار درست بابا حاج راست طرق ها نگاه لیثق

 . ستادیا اطیح

 از توانست ینم ابدا که یشوق و وافر یحظ با بابا حاج

 را دستش بعد و کرد نگاه شانیدو هر به ، ردیبگ چشمانش



  

. pg 1052 

 بوسه هم را ریحر سر بعد و گذاشت زدانی ی شانه یرو

 . کاشت محبت جنس از یا

 

 با یا عده شوق، با یا عده بود؛ متفاوت ها نگاه جنس

 نیا به یدل تنگ با زین یا عده و نازک یچشم پشت

 از همه جمع نیا یاهال دیشا.  بودند دوخته چشم صحنه

 ینم هم لشانیم ییگو خب اما نبودند یراض وصلت نیا

 .  بدهند دست از را یکوب یپا مراسم نیا که نیا از دیکش

 

 تا شدند گوش همه بابا حاج صالبت با اما آرام یصدا با

 دست از دیجه یم رونیب دهانش از که را یا کلمه یحت

 :  ندهند

 

 باالخره نیالعالم رب لطف به و یمبارک و منتیم به _

.  دیرس ، دمیکش یم و انتظارش سال یها سال که یروز
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 به مهرشون که بودم دعا به دست روز هر که عالمه خدا

 رو محله و کوچه روز شبانه هفت من تا وفتهیب هم دل

 متوسل قرآن به یجمع خاطر یبرا البته که ببندم نیآذ

 .  بشه شونیخوشبخت ضامن تا شمیم

 

 به یدست مهر سر از و فشرد و گرفت آغوش در را دو هر

 شب در که یپاک آب تا کرد اشاره بعد و دیکش دو هر سر

 نیا در تا بود خوانده ریکب جوشن یدعا آن یرو بر قدر

 . بکند را اش استخاره و ردیبگ وضو آن با زمان

 

 اجرا را اوامرش تا افتادند تکاپو به همه بابا حاج ی اشاره با

 : پراند مزه زدانی برادر ایلیا طرف آن از اما کنند

 

 نظر در من یبرا رو یک کو؟ من نامزد پس بابا حاج_

 . خوام یم یباز نامزد منم دیپوس دلم بابا ن؟یگرفت
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 پس دستش با پدرش و دیخند برادرش حرف از زدانی

 یاهال ی خنده با آخش یصدا که زد یمحکم یگردن

 .  شد یکی مهمانان

 یباباج و بابا حاج یبزرگ مراعات حداقل ایح یب ی پسره_

 به سر زدانی به نه خدا بر پناه ه؟یچ یباز نامزد.  بکن رو

 . ایح یب پسره نیا به نه ریز

 

 یم ماساژ را گردنش پشت دستش با که طور همان ایلیا

 : زد غر همزمان ردیبگ آرام دردش یکم که داد

 

 بله زدانی دیمنتظر ساله چند شما آخه هیچ ییایح یب _

 که من بعد دینیبچ یعروس سات و سور عیسر تا بده

 . هییایح یب دیگ یم کردم راحتتون
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 ختیر دست در دهیکش دم برنج از یکم که بزرگش مادر

 : گفت صدقه قربان با بچشد را اش مزه تا

 به!! یزبون نیریش قدر نیا که مادر بگردم دورت من یاله_

 بینج و خوب دختر هی و گردم یم و محل کل وقتش

 تازه یکن صبر دیبا فقط.  کنم یم دایپ مادر ریحر مثل

 . سالته ستیب

 

 دهیچیپ گردنش دور که پدرش دست بند از را خودش ایلیا

 و رفت بزرگش مادر طرف به سپس و کرد آزاد بود شده

 . داد یجا آغوشش در را خودش
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 گوشش ریز که بزرگش پدر یباصدا
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 : شد پرت حواسش ، کرد زمزمه 

 

  ؟یا آماده_

 

 بودن آماده از منظورش بزرگش پدر دانست ینم ؟ آماده

 آماده که نیا ای استخاره ای مراسم یبرا آماده ست؟یچ

  ؟یزندگ از گرید شروع یبرا

 تمام با که بود گرید شروع یبرا یآمادگ از منظورش اگر

 خودش نبود آماده نه داشت سراغ خودش از که یروراست

 خودش نظر از که وگرنه بود سپرده سرنوشت دست را

 رسوخ دلش بر ترس یکم.  نداشت یآمادگ گونه چیه

 شیرو شیپ یها روز یبرا و آرام گذاشت ینم و کرده

 . باشد شاد ای خوشحال یحت و کند یزیر برنامه

 و نگذاشت منتظر را شیبابا حاج نیا از شیب زدانی اما

 .  کرد بسته و باز دییتا ی نشانه به را چشمانش
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 " ییتو دیام به یاله " زدانی از گرفتن دییتا با بابا حاج

 که یتشت در و کرد بلند را آب ی شهیش بعد و گفت

 .  کرد گرفتن وضو به شروع بودند گذاشته شیبرا

 

 با را دستانش و بود ستادهیا تر طرف آن یکم هم  ریحر

 نشان را بودنش حال آشفته و فشرد یم هم در استرس

 شد ینم تمام یخوب و ریخ به استخاره نیا تا.  داد یم

 نیهم و آش نیهم تیوضع و گرفت ینم آرام الشیخ

 .  بود کاسه

 

 یرو و آورده یصندل سه ایلیا با نیریش اش عمه دختر

 . نندیبنش آن یرو بر تا گذاشتند نیزم

 پهن نیزم یرو که ییها فرش یرو بر سکوت با یهمگ

 .  دوختند چشم نام کین یحاج به و نشستند بود شده
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 با ازین و راز از پس و بست را شیها چشم بابا حاج

 شروع موقر یا چهره با و کرد باز را قرآن تین و خلوصش

 یمبارک و منتیم تا بودند منتظر همه.  کرد خواندن به

 او اما کنند شروع را یکوب یپا تا ببندد را قرآن و دیبگو

 .  بود اتیآ خواندن مشغول هنوز

 یحت.  بودند کرده تعجب استخاره شدن لیطو از همه

 یم قیعم نفس و بود بسته را چشمانش که زین زدانی

 برگرداند را سرش بود شیبابا حاج شادباش منتظر و دیکش

 .  انداخت او به ینگاه ریتاخ با و

 و آورد ینم در سر یزیچ بابا حاج آرام ی چهره از اما

 .  دوخت چشم او به منتظر همچنان

 باال را اش شده منجمد و زده خی ی چهره که بابا حاج

 ریحر مشتاق چشمان به بعد و دوخت زدانی به اول و آورد

 . کرد نگاه
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 یعنی.  امدین رونیب هم تقال و ماند زدانی ی نهیس در نفس

 دستانش و بسته خی شیبابا حاج چشمان که بود شده چه

 .  بود شده مشت و شده فسرده

 

 و آمده در صدا به بود ساکت لحظه آن تا که یتیجمع

 که ییها اشک دنید با اما بودند بابا حاج ی اجازه منتظر

 . دیپر رنگشان ، بود زده حلقه رمردیپ آن چشمان در

 یاری طلب خدا از و بود افتاده التماس به دل در رمردیپ

 که را چه آن جمع نیا مهمانان به چگونه که کرد یم

  د؟یبگو بود آمده

 

 :  گفت یآرام به و گرفت را بزرگش پدر دست زدانی

  شده؟ یچ بابا حاج _

 



  

. pg 1060 

 رمقش قبل مانند به انگار که ییپاها با پدرش و عمو بعد و

 : گفتند هم با همزمان و آمدند شیپ به بود شده گرفته

 

  بابا؟ شده یچ_

 

 آرام نا یا چهره با بعد و گرفت را پدرش دست شیعمو

 : داد ادامه

 

 بسته؟ اشک چشمات چرا ؟ بابا سرده دستت چرا_

 

 اما بود درمانده و آرام لحن با دیشا زد بابا حاج که یحرف

 به که بودند کرده زیت را شانیها گوش یقدر به یاهال

 و مات و خورد تکان بدنشان چنان اما دندیشن یراحت

 یقبل شوق و شور گرید که نشستند شانیجا سر بر مبهوت

 . کرد تن بر اهیس یعزا خانه ییگو و بست رخت خانه از
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.  اومد بد یلیخ بارش سه هر و گرفتم استخاره بار سه_

 .شهیم کنسل یعروس
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 . دیچیپ فضا در مادرش ناباور یوا و غیج یصدا

 از تکلم قدرت و کرده کج را سرش اریبس یبهت با زدانی

 . نداشت را بازگشت قصد ها حاال حاال و ختهیگر زبانش

 خودش ی دهیا با کس هر و شده بلند همهمه یصدا

 در.  گفت یم اش یدست بغل به و ساخت یم یریتعب

 ینم یشاد دهل و ساز یصدا گرید ها نام کین ی خانه

 نشسته خود یجا سر بر ناباور و نیغمگ همه که چرا آمد

 .  آمد ینم بر دستشان از یکار چیه و
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 و ها غیج یصدا نیزم یرو بر یجسم محکم برخورد با

 به و زد پس را یصندل سرعت به زدانی و شد بلند ها ادیفر

 افتاده نیزم یرو بر و رفته حال از که رفت ریحر طرف

 . بود

 خود دامان در را دخترکش سر طرف آن از اش خاله

 کرد یم هیمو و زد یم خود صورت و سر بر محکم و گرفته

 . 

 

 دنید چشم فقط خدا یا.  تیبخت اهیس نیا یبرا رمیبم_

 انتظارش بود ها سال که ینیا ینداشت و من دختر یعروس

 . نبود بند رو یخوشحال از و دیکش یم و

 

 و شد خفه دم در کرد یم که ینطق بابا حاج تشر یصدا با

 . کرد سکوت
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 یصالح و ریخ هی حتما ؟ یگیم کفر چرا بکش خجالت_

 عقد از قبل که خوبه. میخبر یب ازش تو و من که هست

 روزگار به یچ نبود معلوم که وگرنه رمیبگ تا داد قد عقلم

 .  ومدی یم تا دو نیا

 تا دیبد بهش قند آب هی داخل دشیببر دیکن بلندش

 . ادیب کنار هیقض نیا با دیبا یچ که باالخره. ادیب هوش

 

 ژهیو گاهیجا بابا حاج یبرا استخاره که دانستند یم همه

 زدن حرف حق گرید کس چیه عنوان چیه به و دارد یا

 را شان لیبند و بار دیبا همه و نداشت را یعروس مورد در

 بودند زده صابون دلشان به که یعروس ریخ از و بستند یم

 . گذشتند یم
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 برد داخل به و کرد بلند دست یرو را دخترکش شیعمو

 تشیوضع به تا رفتند داخل به گرید نفر نیچند بعد و

 . کنند یدگیرس

 به رو و شد بلند جا از پدرش و زدانی کمک با بابا حاج

 : گفت و کرد پدرش

 

 و همشون شده طبخ امشب یبرا غذا همه نیا بابا ،یعل_

 ما.  آباد فیشر ی محله یبرا دیبفرست دیکن یبند بسته

 و بخوره گهید یکی حداقل میریبگ مراسم مینتونست که

 .  بمونه واسمون هم ثوابش

 

 : داد ادامه زدانی به رو و دیکش یآه بعد

 

 همش بزنم ندارم یحرف و اههیس روم تو یجلو جون بابا_

 همه نیا دونستم ینم که نیا از غافل اصرار یرو اصرار
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 سر از خودش که شاالیا.  داره یمصلحت و حکمت هی ریتاخ

 . بگذره راتمیتقص

 

 را اش شانه و دیکش آغوش در مردانه را بزرگش پدر زدانی

 .دیبوس محکم

 

 قول به.  بابا حاج هیحرف چه نیا دییما یآقا شما_

 هم ما.  میآورد ینم در سر ما که داشته یمصلحت خودتون

 و حرفش زودتر که شکر میگیم و حکمت در به میزن یم

 . زد بهمون

 

 شانه با سپس و نشاند لب بر کمرنگ یلبخند بزرگش پدر

 .  رفت داخل به پدرش کمک با افتاده یا
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 که یاتفاق همه نیا از و برخاست اش نهیس عمق از ناله

 .  بود مبهوت و جیگ افتاد قهیدق چند عرض در و دفعه کی

 

 .  بودند رفته داخل به همه و نبود خانه صحن در کس چیه

 : زد لب آرام و گرفت اهیس آسمان سمت به را سرش

 

 یم هم یوقت یکن ینم یکن ینم رو که شکر و حکمتت _

 لرزه یم بدن که یکن یم آچمز یجور یبد نشون یخوا

 .  میش یم خشک رتیح از و

 

 صورتش بر باران یا قطره گرفت باال را سرش که یکم

 عظمتش پر ی معجزه با تا بست را چشمانش و ختیر

 . دیبا قلیص و ردیبگ جال روحش

 صبح تا و برود ابانیخ دل به حاال نیهم خواست یم دلش

 . کند فکر و کند فکر و بزند قدم
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 مادر دنید با و برگشت نشست اش شانه بر که یدست با

 بود، داده آمد یم او به هم الحق که یبرف لقب که بزرگش

 . داد کش را لبانش
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  و گرفت قرار دستش در بزرگش مادر دست

 . نشاند باغچه کنار را او و 

 

 و بره آسمون به نیزم نخواد خودش اگه که گفتم یدید_

 یدید.  رهیگ ینم سر وصلت نیا ادیب نیزم به آسمون

 بابا حاج با ایب یهست یناراض وصلت نیا به هم تو که یگفت



  

. pg 1068 

 یجور هی خدا که یدیفهم حاال. کرد اثر دیشا بزن حرف

 . کنه یم ابراز و مخالفتش نیا

 

 :گفت و فشرد را دستش زدانی

 

 مخالف وصلت نیا با هم شما چرا که دینگفت وقت چیه _

 ؟ دیبود

 

.  خورد ینم تو درد به یول هست دلم زیعز ریحر درسته _

 یم و یکس تو.  تر آروم ریحر و یهست یآروم مرد تو

 کسالت و خسته برات تا بده نشاط تیزندگ به که یخوا

 یلیخ تیزندگ یکرد یم ازدواج ریحر با اگه.  نشه آور

 مونیپش خسته یروز هی بود ممکن و رفت یم شیپ آروم

 اجازه و جلو یرفت بزرگترهات حرف با که نیا از یبش

 .  رهیبگ سر وصلت نیا یداد



  

. pg 1069 

 

 :گفت و داد تکان دنیفهم ی نشانه به را سرش زدانی

 

 تونم یم یول.  نه دمیشا آره دیشا بگم یچ دونم ینم_

 دارم دوست و گرفته آروم دلم یکم االن که بدم نانیاطم

 .  بزنم پرسه ابونایخ یتو و برم

 

 مطبوع ییبو و کرده سیخ را نیزم نرمک نرم باران

 .  بود دهیبخش

 

 و کرد خم را سرش ، داد اجازه بزرگش مادر که نیا از پس

 گرفته سخت او به زمانه جور که را اش دهیچروک دستان

 : کرد زمزمه گوشش در آرام و دیبوس قیعم ، بود

 



  

. pg 1070 

 یم که دیبرسون بهش یجور هی و دیباش ریحر مراقب_

 همسر عنوان به نه گهید اما کنه باز حساب من یرو تونه

 .  دوست هی عنوان به دیشا

 

 یصدا با که برود آمد و داد تکان را سرش مادربزرگش

 .  دودیم اطیح طرف به که دید و برگشت ریحر غیج

 از یساعات و برود بعد که بشنود را حرفش تا ماند منتظر

 .  کند خلوت خودش با شب

 را دستانش اشک از یچشمان و دهیپر ییرو و رنگ با ریحر

 :زد یم غیج و دیکوب یم اش نهیس بر و برد باال

 

 یراض اولشم از.  خورد هم به که شد راحت التیخ حاال_

 االن جلو یاومد شدن عاق و خاله اجبار به اولشم از ینبود

 حرف و خورد هم به وصلت نیا که نه یخوشحال یلیخ

 ته از.  وقت چیه بخشمت ینم وقت چیه.  شد تو حرف



  

. pg 1071 

 ینبود اما یهست یراض یگفت یم ینبود یراض دلت

 ...ح هیمصنوع همش بود معلوم یول یکرد یم محبت

 

 شیرو در رو ، بزند را حرفش ی ادامه نگذاشت زدانی

 :گفت ینرم و آرام لحن با و ستادیا

 

 سراغت ادیب مرد نیبهتر کنم یم دعا عمر آخر تا االن از_

 ذهن آش نیهمچ من. عمو دختر کنم خوشبختت و

 دختر تو یول یکن یم تیاذ و خودت که ستمین هم یسوز

 بتینص نشیبهتر مطمئنم که کماالت با و یهست یخوب

 حساب دوست هی عنوان به من یرو االن نیهم از.  شهیم

 بهت حواسش آخر تا باش مطمئن که یدوست.  کن باز

 .  هست

 



  

. pg 1072 

 ریحر اشک در غرق چشمان در و نشاند لبانش بر یلبخند

 داد قرار اش نهیس یرو بر را دستانش و کرد نگاه محبت با

 در از و کرد تند پا اطیح در حاضر افراد به توجه بدون و

 . شد خارج
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  یشتاب شانیپاها به ها رو ادهیپ در مردم

 کمتر تا کردند یم عبور ها رو ادهیپ از سرعت به و داده 

 شدت که باران قطرات داشت دوست او اما شوند سیخ

 اش کرهیپ بر شد یم شتریب لحظه هر آمدنشان نییپا

 خودش یبرا که ییهوا و حال نیا از را او و بزند انهیتاز

 .  دهد نجات شد یم یسردرگم موجب هم



  

. pg 1073 

 غمناک از که نیا ای شود خوشحال دیبا که دانست ینم

 . ناراحت مادرش و پدر بودن

 

 یرو از رنگ خورد مادرش به نگاهش که یوقت آمد ادشی

 .  بود نیغمگ و باخته رنگ اش گونه

 

 که سپرد ابانیخ دل به را خودش و کرد عبور رو ادهیپ از

 .  کردند یم عبور سرعت به ها نیماش

 هر ستیبا یم و آمده استقبالش به یزندگ از دیجد یفصل

 یفراموش دست به را بود کرده تجربه امروز تا که را چه آن

 .  داشت یم بر قدم جلو به رو و سپرده

 

 رخ بود قرار ندهیآ در که یاتفاقات از هم خودش که یفصل

 اتفاقات که خواست یم دل ته از اما نداشت خبر دهد

 و رفت یم جنوب به باز گرید روز دو.  بخورد رقم یخوب



  

. pg 1074 

 ستیبا یم آن از قبل اما کرد یم آغاز را اش یزندگ

 ردینگ را اش یزندگ انیگرب غصه تا کرد یم آرام را مادرش

 به که یکس نیشتریب که چرا.  نکند تلخ شیبرا را روزگار و

 .. بس و بود جانش از تر زیعز مادر بود یراض وصال نیا
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 سرش و بست یم کش با را ها بسته

 شدت.  شد یم جزغاله و سوخت یم سوزان آفتاب حدت 

 شده سیخ و کرده غرق بدنش که بود یحد به یسوزندگ

 به که را غذا داغ یها بسته سرعت به حال نیا با اما بود

 دست به تا کرد یم یبند بسته ، بودند شده طبخ یتازگ

 منتظر و بودند ستادهیا صف به صف که برسد ییها بچه

 .  بودند ذیلذ و خوشمزه یغذا



  

. pg 1075 

 یب یها گونه از و اقیاشت چشمانشان از که ییها بچه

 جوش و جنب از و یگرسنگ خشکشان یها لب و رنگ

 نیا از شیب. دیبار یم یزدگ شتاب و یطاقت یب شانیپاها

 و بود درست نه سوزان آفتاب نیا در گذاشتنشان منتظر

 .  جا به نه

 یکم ها ظرف خوردن هم در و گید یصدا که چند هر

 طور مظلومانه ها آن اما بود کرده جادیا یصوت یآلودگ

 فراوان یزدگ رتیح با و بود غذاها به چشمشان و ستادهیا

 .  شد ینم بلند ها آن از ییصدا چیه

 

 :زد لب ناز ملک گوش کنار آرام

 

 کیکوچ که ییها بچه طرف از اونم سکوت نیا نظرت به_

  ؟ ستین یعاد ریغ خورده هی هستن

 



  

. pg 1076 

 غر آرام و شده یعصب شدت به گرما فرط از که ناز ملک

 : زد

 

 یکن یم توجه ییزایچ چه به هم تو وارسته بدونم چه_

 دیبا کنه ینم وز وز هست آروم گوشمون ذره هی که حاال

 یم خوشت تو بهتر ساکتن که ساکتن.  میکن شکر رو خدا

 پس ادی ینم خوشت حتما ؟ کنه صدا و سر یکی که ادی

 روز هر روز هر.  میبکن و کلک عیسر بکن و کارت نیبش

 یکارا دست از واال میبپز غذا و میبپز غذا شده کارمون

 .  شدم خسته شکر عمه

 

 به کرد یم یسع انگار که شکر عمه نیخشمگ یصدا با

 با و آرام کند کم خشمش زانیم از یکم ها بچه خاطر

 : زد تشر ناز ملک به یمحل زبان

 



  

. pg 1077 

 عگل یب پهک ترا گرما!  کن حبر چو نیا ایچی کن یبس_

 شروع یکار هی منا گو هروهد گوشتگون رندا صد. کوته

 گرمه روچ هر اگه...  تیب اُر و من گو آخر تا دنیبا کنت

 یمردمان به وش وت ته خاطرن یوت یت په کنه یکار سرا

 تیکار وهد هر.  گورده کسرهی ته یول گونه تا ریح دعا

 و نلوته اگه کنه تمام کارا آ دنیبا گپت نامت وهلل کو شرو

 . نکنون زور کسا چیه من برو نین یراض دلت

 

 لیزا و عقلت تند آفتاب!  یزن یم غر قدر چه گهید بسه))

 شروع من با و یکار هی یوقت نگفتم بار صد مگه!  کرده

 هر اگه.  نینزن جا و نیسیوا پاش آخرش تا دیبا نیکن یم

 دل عوضش یکن یم و یکار هی گرما نیا یتو یدار روز

 تو یول پشتته آدم یسر هی یدعا و شهیم شاد خودت

 شروع و یکار هی و یگیم خدا ای یوقت.  یزن یم غر مدام

 بفرما پس یخوا ینم اگه.  یبر آخرش تا دیبا یکن یم

 . (( کنم ینم مجبور جا نیا و یکس من



  

. pg 1078 

 

 یموش همه که بود گذار ریتاث یقدر به شکر عمه تشر

 هم به یصدا یحت که انداختند نییپا را سرشان و شده

 .  آمد ینم مالقه و ها ظرف خوردن

 

 که دید و برگشت دیرس گوشش به که ناز ملک نیف نیف

 نییپا و سرش و گذاشته گردنش یرو بر را اش چانه

 دایپ را راهش و شکسته را سد هم اشک و است انداخته

 .  است کرده

 عمه که دانست یم. سوخت ناز ملک یبرا یکم دلش

 به. کند اخراج جا نیا از را او تا ست یا بهانه دنبال شکر

 و نداشت را جا نیا طاقت و بود یناز زیعز او اش عمه قول

 هشت نیا که است سال پنج وگرنه گرفت یم بهانه مدام

 بودن هم کنار از که آن بدون هستند هم کنار در نفر

 .  باشند یناراض



  

. pg 1079 

 

 تشر ها آن به رو بود پر یحساب توپش شکر عمه انگار اما

 : زد

 

 الپا نیشود وته چوک هی کنه تیز چاره؟ ایچی شما_

 .  کنه حبر نشتگت شما لوته ورگ اِدا اتکگن

 

 شکم با ها بچه نیا دیبجنب برده؟ ماتتون چرا شما))

 جا نیا شما بعد.  خوان یم غذا و اومدن جا نیا گرسنه

 . (( دیکوب یم هاونگ یتو آب و دینشست

 

 که یریه اما گفت یم یمحل را اش همه که چند هر

 کرد یم ترجمه شیبرا را اش همه آرام بود نشسته کنارش

 نرسد شکر همه گوش به تا کرد یم نجوا آرام یا گونه به و

 .  بود دهیکوب یحساب را خشیم عمه که انگار



  

. pg 1080 

 

 کنار جا همان دردمند و لنگان یپاها با که شکر عمه

 رو درهم یا چهره با و بود ستادهیا کن هیتصف آب دستگاه

 :داد ادامه ناز ملک به

 

 چوش ایچی هنو چوک نیطانیش هی نزانو من گوشه ته _

 یب و دل بد نیچ ته که همشا پ ؟ نگشتگت ساکت

 سرا گرمه ساکت هیرمیگ ورگش مکن ک سن تور یاخالق

 رنگا اده دگ لونین نه اگه. کن شر اخالقا یوت.  اوشتاتگنت

 . ناز ملک گوشون یچ من زانه وت ته بگنده

 

 ها بچه نیهم روزید تا دونم ینم که داشته برت الیخ))

 خب ؟ ساکتن االن چرا رفتن یم باال مون کوله و سر از که

 غذا وقت هی دنیترس که هست بدت خاطراخالق به معلومه

 گرما و آفتاب نیا یتو یطور نیا که ادین رشونیگ



  

. pg 1081 

 ناز ملک کن درست و خودت.  زنن نم لب و ستادنیا

 دیبا خودت و ینیب ینم گهید هم رو نیا خواب وگرنه

 . ((گمیم یچ من یبدون

 

 شده دستپاچه شکر عمه آخر ی جمله با انگار که ناز ملک

 :زد لب و دیگز دندانش نیب محکم را لبش بود،

 

 . کوته اشتباهه و نزانت ما که یببکش ایتر یمن و منو اهلل_

 

 . (( کردم اشتباه که ببخشه و شکر عمه و من خدا))
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. pg 1082 

  گرفت دهینشن را آرامش یصدا شکر عمه

 :  گفت و کرد شان همه به رو اخم با و 

 

 سرش ستین معلوم ؟ رفت کجا رانیم نیا نمیبب برم _

 ایب تر زود کردم دیتاک که یچ هر که بنده آخور کدوم یتو

 .  دهیرس گوشش به یاشتباه انگار

 

 گرفت شیپهلو از یریه که یگون شین درد از وارسته

 . گفت یآخ و کرد یاخم

 

 ؟ یکن یم یجور نیا چرا چته؟_

 

 که داد یا بچه پسر به و گرفت را غذا بسته آهسته یریه

 از و کرد تند پا یقرار یب با بعد و کرد یم تشکر شوق با

 . ختیگر جا آن



  

. pg 1083 

 

 و شد باز روش و رنگ اومد رانیم اسم تا خدا رو تو نگاه_

 . رفت ادشی آفتاب و گرما

 

 نیا به کار یچ. شیگرفت نیب ذره ریز یه بابا کن ولش_

 .  جلو بره دلش با نمیا بذار ؟ یدار خدا بنده

 

 از اون یول ندازه ینم بهش نگاه هی داداشم یدون یم آخه_

 بلکه کنه یم یدلبر و دهیم چاک دهن براش غرب تا شرق

 . بندازه بهش یچشم گوشه هی ما داداش

 

 :دیتوپ یریه به و کرد اخم شدت به وارسته

 

 مسخره و احساساتش نمینب ؟ یزن یم هیحرف چه نیا_

 یلیخ عمه و هست یخوب آدم درسته تو داداش.  آ یکن



  

. pg 1084 

 مسخره و ناز ملک یحت یندار حق تو یول داره قبولش

 نیا ستین بارت نیاول نیا گم؟یم یچ یدیفهم.  یکن

 .  باشه بار نیآخر لطفا.  آ یزن یم و حرف

 

 ها بچه تک تک به رو فراوان محبت با و شد بلند بعد

 ی حهیرا از مست سر یکی یکی ها بچه و داد را شانیغذا

 یم یخداحافظ سرعت به خوشمزه و گرم یغذا خوش

 لب ریز یریه که دینشن وارسته و رفتند یم و کردند

 : کرد یم زمزمه

 

 و کنته نیخطرناک کارا هی اگه بنده یجاه دگه دل ییآ_

 بس دنته انجام دستورتا ییآ و بکنت کارا یتر یت ادا تیک

 وت من.  بکنته حبرا دل و یگیبگند ته که همشن پ

 . کنتن دل و درد و حبر ماها گو شپا که تگونید

 



  

. pg 1085 

 دست الیخ و کرده ریگ گهید یکی قالب یتو دلش اون))

 سر از که و خطرش پر شغل اون اگه.  نداره هم برداشتن

 تا جا نیا ادی یم و کنه یم ول  یناچار هم دیشا و عالقه

 به بلکه که نهیا خاطر به کنه اجرا و شکرت عمه اوامر

 ماه که ییشبا چه.  بزنه و دلش حرف بتونه تا ادیب چشم

 . (( هستم شاهدش پنجره پشت از من و کنه یم دل و درد

 

 

 دهینشن را شیصدا یکس که نیا از راحت الیخ با بعد

 گذارد یم یلونینا در شده هیتصف آب همراه به را ها ظرف

 .  برساند اطراف یها هیهمسا به تا

 

 

 " با کرد پخش که را ها غذا تمام و شد تمام که کارشان

 .  کرد نگاهش و برگشت رانیم " سالم



  

. pg 1086 

 یصورت با مواج یریق ییموها و بلوچ اهیس لباس با یمرد

 یم بش و خوش کدامشان هر با و آمد نزدشان کرده عرق

 .  کرد

 

 را احوالش و داد گرم " یسالم " دیرس که وارسته به

 .  دیپرس

 با ناز ملک که داد را جوابش مهربان یلبخند با هم وارسته

 : گفت طنتیش

 

 سک شکر یتر یت بکن رحم ته پ وت اهلل رانیم_

 .  آتکه مرگ یت یبگند ترا که هنچو هیعصبان

 

 دستت از یقدر به شکر خاله امرزتتیب خدا رانیم))

 نیا که برو نظرم به داره هم و کشتنت لیپتانس که هیعصب

 . (( نداره یسود برات جا



  

. pg 1087 

 

 در و برداشت شلوغ زیم یرو از را ها کیپالست رانیم

 : گفت و گرفت دست

 

 . کنو یراض چطو زانو وت من نوکرو شکر یتر یوت من_

 

 یم خودم.  هستم شکرم خاله اریاخت در دربست من))

 . (( ارمیب در دلش از طور چه دونم

 

 ؟ یچ نیهان_

 

 ((؟یچ یعنی))

 



  

. pg 1088 

 تهیب شکرا ترا که هدفا نیمزن آ پ ماشما که یش نیهان_

 .  نیگایب کینزد

 

 شکر خاله هاست سال که یهدف اون به میدار که یعنی))

 . ((میش یم کینزد داشته شهر نیا یبرا

 

 زدند دست شوق با همه و زد یچشمک بعد و
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  عقب صندوق در را ها بسته رانیم

 ظروف و ظرف تمام یریه کمک با هم وارسته و دیچ 

 چادر درون به و گذاشته کیپالست در را مانده یباق یها

 .  بردند یم



  

. pg 1089 

 قابلمه هم حانیر و ملک ماه و ها گید یپر مه و یپر گل

 خشک از بعد و دندیکش یم آب چادر کنار منبع با را ها

 . گذاشتند یم مهیخ چادر در شدنشان

 اش یروسر بود، انداخته جانش به عطش گرما که وارسته

 لوله و دیچیپ هم به دور چند بعد تکاند و کند سرش از را

 .  نکرد که کرد ینم افاقه اصال اما زد باد را خودش و کرد

 و صورت یرو و برداشت را آن رنگ سبز لنگیش دنید با

 که ببخشد وجودش به خنکا یکم تا گرفت شیموها

 از را لنگیش و داد هل جلو به دستش با را او یکم یریه

 که گرداند ناز و عشوه با را چشمانش و گرفت چنگش

 پشت محکم دستش با و گفت " یا کوفته " وارسته

 به و جست رونیب یریه دهان از آب که دیکوب گردنش

 . افتاد سرفه به شدت

 



  

. pg 1090 

 با و کرده رها را ها گید وال و هول با یپر مه و یپر گل

 به محکم و دندیدو یریه سمت به ییدمپا لخ لخ یصدا

 . دندیکوب کمرش

 

 قابلمه و دندیخند یم بلند یصدا با حانیر و ملک ماه اما

 .  شوند خشک تا گذاشتند یم ها ظرف سبد در را ها

 : گفت بود، شده راحت یریه بابت از الشیخ که یپر گل

 خفه اش هیر یتو بره آب اگه دخترا هیشوخ چه نیا آخه_

 .  کنه یم اش

 

 یپر گل به رو و انداخت باال یا شانه یالیخیب با وارسته

 : گفت

 شیچیه بم بادمجون نیا که باشه راحت  التیخ خاله_

 . گزه ینم هم ککش و شهینم

 



  

. pg 1091 

 وارسته یالیخیب و خنده که رانیم و کرد ینچ نچ یپر گل

 . گفت یی " شما دست از " و داد تکان یسر دید را

 نا او با و نداشت وارسته از یدلخوش چیه که ناز ملک

 که نیا ترس از و انداخت او به یظیغ پر نگاه بود مهربان

 زمزمه لب ریز دهد گزارش شکر عمه به و بشنود یکس

 :کرد

 جهته که کوته چون ملکا یوت تایجن یجنوزام نیتین جاه_

 . نیب راحت یدست از ادا چه برو یب یکد ، ادا آتکه

 

 چه خودشون شهر یتو وهیب ی دختره ستین معلوم))

.  جا نیا اومده و شده یمتوار جا اون از که کرده یغلط

 . (( میش راحت دستش از کنه گم و گورش بشه یک

 

 : آورد هم زبان به را دلش حرف و نکرد یصبور اما



  

. pg 1092 

 نیا جون دختر نیبب ؟ یکن یخواه عذر هی یخوا ینم_

 اگه یحت بکنه و تیطرفدار که ستین هم شکرت عمه جا

 سرش ییبال دفعه هی اگه. بگه یزیچ تونست ینم بود هم

 ؟ یچ بود اومده

 

 با دل در و کرد ییاعتنا یب شیها حرف به نسبت وارسته

 : گفت خودش

 مادر از تر مهربان ی هیدا من با کردن بحث یبرا ناز ملک

 !باشه بیعج تونه ینم اصالنیا و شهیم هم یریه

 

 آمد و کرد یعصب شدت به را ناز ملک ییاعتنا یب نیهم

 که کند وارسته نثار و آماده یشتریب یها ییگو درشت

 :دیپر حرفش انیم در یآرام لحن با رانیم

 



  

. pg 1093 

 نیچطور یریه و وارسته زانه پهک ما!  ناز کن یبس_

 شیرابط و کنه دخالت ته نین الزم.  هستن رابطه نیکینزد

 . نیایب کنار گوهم چون زانه بهتر وتش کنه خراب

 

  یریه و وارسته که میدون یم ما از کدوم هر!  ناز بسه))

 یرو زمیه که خواد ینم دارن یا مانهیصم ی رابطه چه

 هم با خودشون.  یبزن هم به و شون رابطه و یبش شیآت

 . ((  انی یم کنار

 

 با نداشت رانیم جانب از هم آن تشر نیا توقع که ناز ملک

 چیه بدون گزان انگشت و فشرد محکم را لبش بغض

 ییگو ریز از که یعلف آب یب و خشک نیزم از یحرف

 .  رفت و گذشت گرفت یم آتش زمیه

 ی سوخته آفتاب صورت به ینگاه وارسته نیب نیا در

 یکیپالست یصندل یرو قهر حالت با که انداخت یریه



  

. pg 1094 

 بود کرده جمع شکمش در را شیپاها و نشسته رنگ سبز

 را شیرو و دیکش ینشان و خط دید را وارسته نگاه یوقت

 .  برگرداند

 

 ماه و یپر مه و یپر گل زیر یها خنده یصدا طرف آن از

 پس و رفت طرفشان به وارسته که آمد یم حانیر و ملک

 ها آن بود ناهارشان سهم که غذا بسته دو دنیبخش از

 .  کرد یراه

 

 که میبر جا نیا از ومدهین شکر خاله تا شو بلند یریه_

 .  نکرده اصابت من به غضبش و خشم یها ترکش

 کنان هن هن شکر عمه ، شود نیماش سوار خواست تا اما

 شیجا در را رانیم ، داشت یم بر قدم دردمندش یپاها با

 . ماند شکر عمه خیتوب منتظر و کرد خشک

 



  

. pg 1095 
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  مهم اریبس شکر عمه یبرا مانیپ به یوفا

 او به یمانیپ و قول یکس اگر دارد انتظار و ست یاتیح و 

 از یکی یپا که یزمان ژهیو به بماند وفادار آن به حتما دهد

 یم شتریب تشیحساس نیا گرید که باشد انیم در ها بچه

 گرید شود شکسته مانیپ که یروز بر یوا اما شود

 و شود یم فرسا طاقت و سخت یکار او از کردن ییدلجو

 . بمکد سماق ها مدت تا دیبا شدن دهیبخش یبرا

 شغل نیا به نسبت را خود خشم که آن یبرا زین حال

 در را ها ظرف محکم دهد، نشان عهد شکست و یانگار

 که دیکش یم توان تمام با را چادر یها پر و دیکوب یم هم

 یاقتضا از که آن با.  شود پاره بود ممکن آن هر ییگو

 وجود با اما رفت ینم انتظار بودن فرز و تر گونه نیا سنش



  

. pg 1096 

 کرد یم جور و جمع را اطرافش شتابان دردمندش یپاها

 . گرفت یم یشیپ هم یامروز جوانان از یحت و

 نییپا یسر با و بود ستادهیا نیماش کنار جا همان رانیم

 ، بود کرده جمع شکمش یرو بر که ییها دست و افتاده

 .  داد یم نشان را حدش از شیب یمانیپش حالت

 

 آتش تا بود نشسته ساکت یصندل همان یرو هم یریه

 . ردینگ را دامنش شکر عمه خشم

 به و دیپر جا از شدت به شهیش شکستن یصدا با وارسته

 .  دیدو اش عمه طرف

 

 ینگران با قدم چند نداشت آمدن جلو جرئت که هم رانیم

 .  برگشت خود یجا سر به مانیپش که آمد جلو

 عمه دستان و نشست زانوانش یرو بر سرعت به وارسته

 . گرفت دست در ینگران با را شکر



  

. pg 1097 

 .  نمیبب و دستتون دیبذار ، جونم عمه_

 

 و گذاشته ماراتن یدو خشم از شکر عمه یها نفس

 . آمدند یم رونیب یزاکیز

 

 عمه ی بسته نهیپ و چروک پوست بر آرام را شیها دست

 آسوده نفس عمق کم زخم دنید با و گذاشت مهربانش ی

 .  بست یکاغذ دستمال با را زخم و دیکش یا

 

 : که رساند گوشش به را اش عمه آرام ی زمزمه باد

 میکن استراحت ظهر از بعد تا که میبر جا نیا از پاشو _

 به نگاهم فعالخوام ینم.  میدعوت یعروس که هم بعدش

 .  وفتهیب اون

 ای" با گرفت را بغلش ریز و گفت " یچشم" وارسته

 . کرد بلندش " ییخدا



  

. pg 1098 

 که کرد یحافظ خدا و انداخت رانیم و یریه به ینگاه

 و باز را پلکش هم رانیم و برگرداند اخم با را سرش یریه

 .  داشت نگه جگاهشیگ کنار را دستش و کرد بسته

 شدنش دهیبخش یبرا و شود الیخیب نتوانست که رانیم

 سر شکر عمه تشر با که بزند یحرف آمد ، نکند یتالش

 . ماند شیجا

 

 را اصرارش باز شکر عمه شدند دور که چادر ی مهیخ از

 : کرد شروع بستن حنا یبرا

 حنا استراحت از بعد و میبخور و ناهارمون میبر که خونه_

 هم. ببنده نگار و نقش برات یریه سپرم یم ارمی یم

 جا نیا ما فهمن یم دار پسر یخانما هم مونهیم و مبارک

 . میبد شوهرش میخوا یم که میدار بخت دم دختر هی

 



  

. pg 1099 

 تیجد با اش عمه که گفت یاعتراض پر " جون عمه"

 :گفت

 خدا ؟ یبمون مجرد عمرت آخر تا یخوا یم نکنه هیچ ها_

 تو و ستین االن اما درست یداشت دوستش نامزدت امرزهیب

 . یباش ات ندهیآ فکر به دیبا

 

.  نبود مرصاد مشکلش.  نشاند لب بر ینیغمگ لبخند

 اش دروازه و شد ممنوعه وارد که بود یدل آن اش دغدغه

 دیبا حال که کرد باز ممنوعه احساسات هجوم یبرا را

 .  افسوس و خورد یم افسوس

 

 و ببندد پا و دست به حنا داشت انتظار چگونه اش عمه

 یم یکوبیپا و رقص یجا دلش که یحال در برقصد

 . بزند ریزنج و بکوبد سنج خواست



  

. pg 1100 

 مادرش یها گام ، گذاشت جا نیا به را شیپا که یروز آن

 چشمانش و گذاشتند یم قدم سست که کرد یم تماشا را

 دستان که داشت دوست بود خون یها رگه از مملو

 یم بر همراهشان که دهد نانیاطم و ردیبگ را مادرش

 عمه نگاه در را نیتحس و قیتشو و ماند مصمم اما گردد

 .  دید اش

 

 اما دیبار یم نیزم و آسمان از آتش یها گداخته که آن با

 اش ییدمپا و کرد باز اش عمه دور از را دستش حرف یب

 .  رندیبگ گر شیپاها که داد اجازه و درآورد را

 . اوردین انیم به یحرف و شد اش رهیخ قیعم هم اش عمه
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. pg 1101 

  ی نهیآ یرو در رو و کرد کج یکم را گردنش

 نقش ، بود شده نصب یگل وارید یرو بر که یمربع ی 

 انهیم و سبابه دو انگشت با گردنش یرو را شمع و پروانه

 .  کرد لمس بار چند

 سوختن حال در که یا پروانه ی شعله یرو که را لمسش

 دار تب و ملتهب گردنش که کرد حس و کرد کشدار بود

 .  است شده

 پروانه ییگو که بود یا گونه به گردنش یرو یحنا نقش

 حال در رتیغ از و است شمع دور به دنیچرخ حال در

 نقش که کرد یم حس اندازه چه.  است ساختن و سوختن

 چون که ییاو. اند زده طرح گردنش یرو بر را خودش

 عاقبت تا دیچرخ یم و دیچرخ یم شمع دور به پروانه

 و کند اصابت شمع ی گداخته آتش به بالش از یا گوشه

 .  شود آب و بسوزد شمع با زین او



  

. pg 1102 

 و بودند شده ییحنا که انداخت دستش دو به ینگاه مین

 هر یلبخند و بود آمده خوشش شان یرنگ خوش از او

 .  بود کشانده لبش کنج بر کمرنگ چند

 

 و یآهن ی صندوقچه سمت به و گرفت فاصله نهیآ از

 جا آن از را قلبش یها قرص تا رفت شکر عمه  یمیقد

 در یکی و بود ناسور شکر عمه قلب.  بخوراند او به و بردارد

 .  کرد ینم یاری را او و زد یم انیم

 شکر عمه یمیقد یویراد یصدا با تنها خانه سکوت

 را بالشتش دیبا دادنش گوش یبرا که شد یم شکسته

 تر واضح را اخبار یکم بتواند تا چسباند یم آن تنگ

 . بشنود

  و نشست خانه نیزم کف موکت یرو

 قرص کیپالست و کرد باز یژیق یصدا با  را صندوقچه در

 را درش خواست که نیهم و برداشت را شکر عمه یها



  

. pg 1103 

.  کرد جلب را توجهش روزهیف نینگ با یانگشتر ، ببندد

 خوش شدت به انگشتر.  انداخت ینگاه و برداشت را آن

 در و گذاشت شیجا سر را آن وارسته اما بود بایز و رنگ

 یاساس یکار روغن کی به ازین ییگو که را صندوقچه

 .  بست ، داد یم آزار را گوش شینوا که چرا داشت

 

 به یا چهره با و زد در به آرام یتق دست به کیپالست

 با اما کوچک اتاق وارد مشوش درون از یول آرام ظاهر

 نیا وارید که چرا صفا با دیگو یم.  شد اش عمه یصفا

 و بنفش یها رنگ با خانه گرید یها قسمت خالف بر اتاق

.  بود داده اتاق به قشنگ یا منظره و بود شده رنگ دیسف

 باف دست بود شده انداخته اتاق در که یفرش آن بر عالوه

 در و بافته اش یجوان اوقات در را آن اش عمه خود و بود

 .  بود انداخته اتاقشان کف

 تشک یرو بر انتظارش طبق که افتاد اش عمه به نگاهش

 .  بود چسبانده ویراد به را گوشش و دهیکش دراز



  

. pg 1104 

 . انداخت فرش یرو را خودش و رفت جلو

 

 بلند کاش هست هاتون قرص وقته سر االن جون عمه_

 . رهیبگ قرار المیخ من تا دیبخور و دیش

 

 را آن اش عمه یها گوش که بود کرده ادا آرام یکم انگار

 .  نداد نشان حرفش به یواکنش و دهینشن

 : زد شیصدا تر بلند گرید بار

 لحظه هی شهیم نیبخور قرص دیبا جونم عمه شکر؟ عمه_

 .  دیبد گوش من حرف به و دیبکَن دل ویراد اون از

 

  ؟ یزد صدا و من تو مربا_

 

 : گفت لب بر آرام یلبخند با و داد رونیب محکم را نفسش



  

. pg 0511 

 

.  هاتونه قرص وقت سر که زدم صداتون جونم عمه آره_

 .  نکرده ییخدا بره ادمی گهید ترسم یم

 

 سبز لباس اون کم کم پاشو.  کنارم بذارشون ایب باشه_

 طور چه نمیبب بپوش گذاشتم کنار واست که و یبلوچ

 دست شد راحت حناها بابت از المیخ شکر رو خدا. یشیم

 که رسم یم هم یریه خدمت به بعدن نکنه درد یپر گل

 گل بگم رفت ادمی یراست ها.  انداخت گوش پشت و حرفم

 ؟ رفت یپر

 

 درد دستش رفت که شهیم یساعت مین هی جون عمه آره _

 هست اش زاده خواهد یعروس که یدار ریگ نیا یتو نکنه

 .  بست حنا من یبرا اومد

 



  

. pg 1106 

 داره رتیغ ارهی ینم حرف من یحرفا رو آره هومم_

 .  هست تیخاص یب دختر اون مثل یکرد یفکر

 

 :  گفت و دیگز را لبش وارسته

 

 دلخور حاال و کردم تشیاذ که بود من ریتقص جون عمه_

 یریه که دیدون یم خودتون وگرنه ومدهین جا نیا و هست

 و هست قائل احترام شما یبرا یلیخ و هیخوب دختر

 . کنه یم باز یا گانه جدا حساب

 

 اگه من یبرا اون یبکن و شیطرفدار خواد ینم خبه خبه_

 یم براش خوب خواستگار هی یسر اون که بود قائل احترام

 . کنه پول هی سکه و من که کرد ینم رد فرستادم
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  نشاند فرو یسخت به را اش خنده وارسته

 خوب که بلند یصدا با بعد ندهد اش عمه دست گزک تا  

 : گفت برسد اش عمه گوش به

 

 یم راست شما آره. خانمم عمه نبود باهاش دلش خب _

 نظر به معقول یچ همه و یاجتماع تیموقع نظر از نیگ

 یحس هی دیبا خب نبود باهاش یریه دل اما دیرس یم

 ؟ نه ای باشه وسط نیا یکشش

 

  ؟ تو مثل_

 

 یسخت به را دهانش آب.  دوخت وارسته به را نگاهش بعد

 نشیهم.  دیپر رنگش که کرد حس و داد قورت گلو در
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 از قبل اگر.  شود باز اش عمه یجلو مشتش که بود مانده

 تنها که آن بدون و دیخند یم بلند قطعا بود دو آن ازدواج

 و داد یم را جوابش ردیبگ پس که آن بدون بدهد رنگ

 یمرد به راجع االن اما کرد یم اعتراف خودش یحت دیشا

 یشخص با هم آن بود اش یعروس امروز که زدن حرف

 آن حشیترج پس شیجا نه و بود درست نه تنها نه گرید

 .  است نشده باز مشتش نیا از شیب تا کند سکوت که بود

 

 نه دمیشا ای یا شده باز کتاب هی مثل تو مربا یدون یم_

 یزیچ خودت که ستین الزم صاف صاف یدست کف مثل

 قیدق که کارهات یرو آدم یکن اشاره یزیچ به ای یبگ و

 شیپ ماه کی یوقت.  بفهمه رو تو کامل تونه یم شهیم

 شتیپ ادیب خواد یم وارسته که گفت و زد زنگ سهراب

 وارسته که شده یچ گفتم.  داشت برم خوف کنه یزندگ

 یبرا دیبا روز هر ما و امنه نا یکم که ییجا ادیب خواد یم

 دستمون کف و خودمون جون و میببر غذا مرز یها سرباز
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 ینم دووم جا نیا ادیز بودم مطمئن من یطرف از. میبذار

 برن که نیا یجا به گو اوهی مردم یبفهم یوقت چون یاری

 کرده یها گناه یبرا و بشن وضو به دست مسجد یتو

 خدا هی کنن آمرزش طلب و بشن دعا به دست شون

 یم صفحه سرش پشت قدر نیا کنن یم دایپ و یامرزیب

 خودش ی نکرده گناه و نکرده کار از طرف که ذارن

 گذاشتن قدم دونستم یم.  شهیم مونیپش اندر مونیپش

 شهیم فرسا طاقت و سخته شهر قسمت نیا یتو برات

 دمید و اصرارت یوقت اما کردم مخالفت اومدنت با اولش

 و جا نیا ادیب خواد یم یکس یوقت که افتادم یچ هی ادی

 یا گهید درد هی حتما کنه تحمل و هاش یسخت و گرماش

 داغ یها خاک یرو و ارهی یم در و هاش ییدمپا که داره

 استخون یسرما یتو که ریگ جا هی دلش حتما رهیم راه

 التهابش تا رهیگ یم منبع آب ریز و سرش شب نصفه سوز

 .  کنه کم و
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 یم اگه من خودم به بگو ره؟یگ دلت شه فدات عمه ها

 شیپ تا کنم بند جا نیهم و دستت خوام یم که گفتم

 که بود نیا خاطر به یکن یعروس جا نیهم و یباش خودم

 .... یکن دل و درد برام و یکن وا لب

 

 با و نشست شکر عمه کنار و شد بلند شیجا از وارسته

 : کرد شروع دیچک چشمش ی گوشه از که یاشک

 خاطر به بارها شدم قضاوت بارها و بارها من جون عمه _

 یم خودتون.  دمیشن سرکوفت اون و نیا از مرصاد مرگ

 کنه رفتار جامعه عرف خالف بر یوقت دختر هی که دیدون

 من یول رهیگ یم قرار مردم ی هجمه و ظلم مورد قدر چه

 یخوش.  بدم ادامه و میزندگ و باشم تیاهم یب که تونستم

 . گردونم بر و میقبل یها

 .... دیکرد اشاره بهش شما که یزیچ به راجع

 . کرد سکوت بعد و
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  یبرا او خواست ینم را گذشته زدن شدم

 افتاده اتفاق گذشته در که چه آن کردن فراموش یبرا 

 یبعض که را گوششیباز ذهن مدام و آمده جا نیا بود

 ایرو و الیخ یها کوچه در زدن پرسه یهوا بیعج اوقات

 یهوا که چاندیپ یم انگشتش دو با محکم را کرد یم را

 . نپرد ممنوعه یسو آن به از و وفتدیب سرش از یگوشیباز

 

 دکمه سمت و کرد جدا دستش از را دستش که اشعمه

 اندازه از شیب که دیفهم برد باال را صدا و برد ویراد یها

 اخبار به حرف یب که است گذاشته منتظر را اش عمه
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 و باال یجانیه و تاب با گزارشگر که داد یم گوش ویراد

  که داد یم ندا نیغمگ البته صد

 برگرفته در را بلوچستان و ستانیس میعظ یطوفان و گرد))

 ((  است کرده مارستانیب یراه را یادیز یا عده و است

 

 شد مشت و مچاله دلش کنج و دستش خبر نیا دنیشن با

 گنالیس اش عمه بدهد گوش را خبر ی هیبق خواست تا اما

 . شد پخش ویراد از یمیقد یآهنگ و کرد عوض را

 وا دلش آدم دنینم خوب خبر تا دو هم گزارشگرا نیا_

 نیبدتر یتو.  گنیم یچارگیب و یبدبخت از همش شه

 آدم که بدن خبر تا دو نشیب دیبا میباش که هم تیوضع

 انگار نهیهم داغشون یخبرا شب تا صبح از کنه دایپ دیام

 یجا دیگ یم راست اگه خبره چه میدون ینم خودمون ما

 که نیا نه دیکن کمک هی کردن یرسان خبر همه نیا

 .  دیبد دق و مردم همش



  

. pg 1113 

 

 راهیب پر نیهمچ که اش عمه یها غر غر به دقت با وارسته

 یمیقد آهنگ دنیشن با که داد یم گوش گفت ینم هم

 : گفت بود بزرگش پدر ی عالقه مورد که

 

 یلیخ ؟ یگینم جون بابا و جون مامان ییآشنا از عمه_

 . بشنوم مشتاقم

 

 به را اش یمصنوع یها دندان که نینمک یا خنده با عمه

 :گفت گذاشت یم شینما

 اش همه یول بودم کیکوچ موقع اون من جون عمه واال _

 آقات به همش ام ننه مایند میقد اون.  مونده ادمی خوب و

 باال رهیم داره سنت و یریبگ زن دیبا که کرد یم اصرار

 ینم که رفت ینم آقات گوش یتو اما دنینم زن بهت

 کرد یم ام ننه گریج به خون و آورد یم بهونه. رفت
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 و کرد نشون دختر تا چند هی ام ننه مطلب ی خالصه

 بلکه نهیبب نظر هی اومد آقات وقت هر تا خونه یتو نشوند

 جونم. رهیبگ زن بشه یراض و کنه ریگ شیکی به دلش

 ستین یراض داداشم خان دونستم یم که من بگه واست

 نقشه برات ننه این که دادم یم خبر داداش به یرکیز ریز

 یم نگه زور به و مکتب یها بچه آقاتم.  بده زنت تا داره

 تا بخره وقت که داد یم ادی بهشون شتریب سواد و داشت

 ریز اش همه دیفهم ام ننه که یوقت از برات نگم.  برن اونا

 خوردم یم تا و بختم افتاد رو ما با یجور چه منه سر

 که کردم یم هیگر بلند یطور که کرد کبودم و اهیس

 که دید ام ننه رفت یم تر ور اون محل تا هفت تا صدام

 رونیب صدام تا دهنم جلو گرفت دست رهیم آبروش داره

 مرافعه دعوا با و دیرس سر داداش و گرفت اقبالم که رهینم

 ینم زن که زد داد و رونیب دیکش ام ننه دست از و من

 در صداش و نگفت یچیه مدت چند تا ام ننه گهید.  خوام

 و رفت اهل یلیخ که مونیبغل هیهمسا روز هی که ومدین
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 آمد و رفت باهاشون که ومدی ینم خوششون و نبودن آمد

 ینم که دارن بچه تا چند نایا میدونست ینم یحت ما میکن

 نون و خونشون میرفت ام ننه با که نایا و شد طویچ دونم

 بود معلوم که ینقش زیر دختر هی دفعه هی میپخت یریت

 که گفت خانم یزر و رونیب اومد بزرگتر من از سال چند

 شد زده ذوق و دیپر روحش چنان ام ننه.  گالبه دخترش

 یبرا نکنه کردم شک من که رفت باالش و قد قربون و

 از اش ننه و شدم دوست گالب با گهید.  خواد یم داداش

 یلیخ پلمید موقعا اون گرفته پلمید که گفت یم سوادش

 شدن یم تموم داشتن که نونا گهید بعد داشت قرب

 گالب نیا به خورد چشمش که رهیبگ دیکل تا اومد داداش

 داداش چشم که خانمم گالب. شد پاره دلش بنده و خانم

 آب وانیل وانیل که کرد غش و رفت حال از چنان دید و

 . ادیب هوش به بلکه میداد یم قند
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  یدلدادگ داستان به جانیه با وارسته

 و داد یم گوش بزرگش مادر و بزرگ بابا یدگیشور 

 عمه که کند فیتعر را ماجرا ی هیبق عمه که بود منتظر

 .  دیچ و کرد کوتاه را نطقش مردانه جوان نا اش

 

 ؟ اش هیبق خب عمه_

 

 کم دیبا که حموم برو پاشو جون دختر نداره هیبق گهید_

 . یعروس میبر کم

 

 گهید ساعت چند یدون یم یعروس تا او حاال عمه اووو_

 .  شدم کنجکاو گهید بگو و اش هیبق لطفا مونده



  

. pg 1117 

 

 : گفت بود دهیخواب چشمانش بر که یناراحت با بعد

 و خودم بودن زنده که یزمان تا جون مادر و جون آقا_

 مامان گفتم یم تا نکردن فیتعر برام کردم شرحه شرحه

 دختر)) گفت یم غره چشم با شد یم سرخ چنان گالب

 یچ و بودم دهیپرس یچ رفت یم ادمی من که((  کن ایح

 یتو دیکوب یم و داشت عصا هی که جونم آقا.  بودم گفته

 تو سرت خوره ینم دردت به)) گفت یم اخم با و کمرم

 (( . باشه خودت الک

 

 : گفت و کرد یبلند ی خنده شکر عمه

 

 من نمیا کنن فیتعر یکس یبرا نداشتن دوست آره _

 . گفتن ینم منم یبرا وگرنه بودم ماجرا شاهد
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 ؟ چرا خب _

 

 کردنش غش با و گرفت یم بل گالب یبرا آقات چون_

 غش از حرف خواست ینم گالبم کرد یم تیاذ و اون

 یم شرمش و کرد یم ایح کالم ی خالصه بشه کردنش

 . شد

 نیا.  بکشم نفس ییتنها با ذره هی بذار برو پاشو هم حاال

 اون با کلمه دو خواستم دیشا نشو رزنیپ من مزاحم قدر

 نیا ینیبش بست دیبا شهیهم تو بزنم حرف خدا ی بنده

 .  پاشو برو پاشو یبد گوش و جا

 

 ییدمپا که آن یبرا و دیخند بلند ییصدا با وارسته

 از جهش چند با نکند برخورد او به اش عمه یکیپالست

 .  بماند امان در تا رفت رونیب اتاق
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                *** 

 

 درگاه نیب آ نیب اذان ینوا و صبح شیم و گرگ انیم در

 حال در که دوخت یم چشم اش عمه به و گرفت قرار

 .  بود صبح بندان خی یسرما در گرفتن وضو

 

 طرف به اش ییدمپا لخ لخ یصدا با و بست را منبع آب

 به تا برداشت را جانمازش و چادر و رفت خانه یسکو

 .  برود محل مسجد

 نگاهش با بود ستادهیا درگاه انیم در که وارسته دنید با

 .  گفت ییخدا دست و کرد نوازش را او

 

 که برد باال یحافظ خدا ی نشانه به را دستش هم وارسته

 : گفت داشت عجله ایگو که یلحن با و برگشت اش عمه

 



  

. pg 1120 

 درست که ینکیرنگ ینیس اون اتاق یتو برو عمه وارسته_

 داره ثواب هم مسجد یتو ببرم صبح امروز تا اریب و یکرد

 .  فرستن یم ها بچه یبرا فاتحه هی هم

 

 سرعت به و تا کرد تند پا و گفت ی " چشم" وارسته

 .  دیدو اطیح سمت به و گرفت یدست دو را ینیس

 

 . شما یبرا نمیا عمه دییبفرما_

 

 برو و بخور ست آماده صبحونه مربا نکنه درد دستت_

 تو اومدم رید من دیشا درس سر وفتهین قندت تا مکتب

 . نباش من منتظر و برو

 

 ...  نگه خدا!  جونم عمه باشه_
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 را ها آن و دیکوب یم محکم را در مشت با یکس ناگهان که

 . کرد کور را وارسته نطق و خواند یم ادیفر با

 

 : گفت استرس و وال و هول با شکر عمه

 

 نیالعالم رب ای شده خبر چه صبح وقت نیا اهلل بسم_

 . برس ادیفر به خودت

 

 به دلش و دست و بود کرده گم را شیپا و دست وارسته

 . رفت ینم در کردن باز
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  کوچه در رانیم مادر زرو ی نوحه یصدا

 یصدا آن با را وارسته رفتن یپا و بود انداز نیطن 

 .  شکست اش دلمرده و غمناک

 

 وارسته و دیچیپ کوچه در ها هیهمسا ادیفر و داد یصدا

 اش یصوت یتارها و دیلرز یم شیپا و دست که یحال در

 سکو ی لبه و کرد بلند را اش اشاره انگشت ، بود مرتعش

 : گفت و داد نشان شکر عمه به را

 . کنم باز و در برم من تا دینیبش جا اون دیبر جون عمه_

 

 در کلون باشد اش عمه جانب از یحرف منتظر که آن بدون

 کوچه در را تیجمع لیخ و کرد باز را یچوب در و دیکش را

 کرده اش دوره و شده جمع زرو خاله گرد در گرد که دید

 . بودند
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 یم نیزم یرو بر که دردمندش یپاها با شکرش عمه

 بر را دستانش و داده هیتک وارید به که زرو به رو دیکش

 : گفت دیکوب یم سرش

 

 ؟ کنه سرا یوت پ یخاک چه ته؟یب چه ها _

 

 ((  ؟ شده سرمون تو یخاک چه ؟ شده یچ ها))

 

 سر از را اش نوحه بدهد را جوابش که آن یجا به زرو

 : گرفت

 

  تیب نه هم تو یب اَ من چو_

 

  تیب به تک کد چو یزندگ
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  جگر آن تهنا ترا یب

 

 بر به تو وت گوت اَ من ایب

 

  ندارم طاقت تو یب من))

 

 باشد طور نیا یک تا ام یزندگ

 

  تنهام تو یب گوشه جگر یا

 

 (( ببر خود با مرا و ایب
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 ینم ها آن متوجه وارسته خواند یم که را شیها هیمرث

 وارسته دل و شد یم نیخون جگر شیصدا سوز از اما شد

 به یخانم که شده چه نبود معلوم.  کرد یم خون را

 و سر بر و کرد یم یتاب یب گونه نیا رانیم مادر یصبور

 یها خاک یرو بر را خودش و کوفت یم خود صورت

 .  غلتاند یم نیزم

 

 به بود کرده سر به را اش ینماز چادر که هم یپر گل

 . دیایب کینزد تا کرد اشاره وارسته

 :  زد پچ آرام گوشش ریز

 

 زرو که افتاده رانیم یبرا یاتفاق هی نکنم غلط وارسته_

 یتو مشیببر میکن بلندش ایب کنه یم یتاب یب قدر نیا

 داره نحیا که یجور نیا اومد حرف به دیشا تون اطیح

 . ارهی ینم دووم صبح تا کشه یم و خودش
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 و رفتند زرو سمت به دو هر و داد تکان را سرش وارسته

 اما دندیکش رونیب تیجمع انیم از و گرفتند را بغلش ریز

 به را شیموها و زد یم را خود شانیها دست انیم در او

 یاتفاق که بودند دهیفهم همه گرید حاال.  گرفت یم چنگ

 و دیخواب دلشان کنج در جانکاه یغم و افتاده رانیم یبرا

 . انداخت هیسا

 

 سرعت به خودش و سپرد اش عمه به را خانم زرو وارسته

 در و رفت بود اطیح ی گوشه در که آشپزخانه طرف به

 یصدا دنیشن با و کرد درست یقند آب یا شهیش یوانیل

 داد یپر گل دست به را قند آب وانیل و کرد تند پا غیج

 و شد هوشیب یقرار یب با او اما بخوراند خانم زرو به تا

 . نکرد دایپ خوردن قند آب فرصت

 



  

. pg 1127 

 : گفت محل یاهال به رو شکر عمه

 

 رانایم چه بروت دیبا. ستنین یا دهیفا هچ گایب ادا یشم_

 من ک کن رحم وت اهلل شانهیپر دل یمن بگرت یحال

 . کوته اشتباه

 

 خبر دیبر تاتون سه دو. نداره دهیفا جا نیا بودنتون))

 دلم ؟ کجاست یریه اصال و شده یچ رانیم نمیبب دیریبگ

 باشم کرده اشتباه که کنه یاری نیالعالم رب دهیم بد گواه

)). 

 

 ی " چشم " دانستند یم خود بزرگ را شکر عمه که همه

 صحنه دنید با که رفتند یخروج درگاه سمت به و گفتند

 بر نفرشان چند و رفت شان همه کف از جان روبرو ی

 .  دادند سر ونیش و ناله و افتادند نیزم



  

. pg 1128 

 

 و دیگز یم را شیها لب بغض با وارسته که چند هر

 و نترکد هوا یب که گذاشت یم شیگلو یرو بر را دستش

 ندیبب را دهشتناک ی منظره نیا تا نکند داریب را زرو خاله

. 
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  بر را رانیم نیخون جسم نینورالد

 و گذاشت نیزم یرو بر افتاده یزانوان با بود دهیکش دوش 

 زده چنبره شیگلو پشت که یا خفه بغض.  داد سر هیگر

 فرو نیالد نور ی هیگر با نداشت آمدن رونیب الیخ و بود

 .  شد روانه چشمانش از اشک و دیپاش
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 نداشتند رفتن جلو توان که بودند سست یقدر به شیپاها

 هم او و دیکش رونیب رانیم مادر گردن ریز از را دستش. 

 بلند شیجا از دیرس مشامش به را فرزندش یبو انگار که

 اش دوره همه که فرزندش نیخون جسم دنید با و شد

 آتش یجگر و سوزان یدل و برهنه ییپا با بودند کرده

 نیچند و دیدو پسرش سمت به مغشوش یذهن و گداخته

 تر دار داغ یا هیمو و ونیش با بار هر اما خورد نیزم بر بار

 .  شتافت یم فرزندش یسو به و شد یم بلند

 

 قربان که مادر لرزان ی ناله و گرفت دست در را سرش

 خدا بارگاه به رفت یم اش رفته دست از پسر ی صدقه

 .  لرزاند را عرش و رفت

 

 . چمان یت پ ندرو!  مات راتویح!  مات کربانو_

 



  

. pg 1130 

 ((  بشم چشمات قربون!  فداتشم!  مادر بشم مرگت شیپ))

 

 را اش یبان و باعث و کرد یم ناله و کوفت یم اش نهیس بر

 .  کرد یم لعنت

 

 گوهارو یوت وان شعر منا پ ادا شه پادا چمان یپت ندرو_

 پناه پشتو ییآ یبفهم گوهار یت آگ زانه ته.  بکن تیاذ

  ؟ کن چون ستنین

 . کوته کار هی کسا هر ک لعنت وت اهلل

 

 و بخون شعر برام و شو بلند بشم چشمات قربون شو بلند))

 که بفهمه خواهرت اگه یدون یم.  بذار خواهرت سر به سر

 به یچ نبست شیزندگ یحام ، ستین پناهش و پشت

 گرم نیزم به خدا و شیبان و باعث یاله ؟ ادی یم روزش

 !(( بزنه



  

. pg 1131 

 

 

 جوان یبرا و کردند یم هیگر شیها حرف دنیشن با همه

 داشتند را اش یعروس یآرزو همه یروز کی که ینیخون

 یچشمان با و گرفته آرام دارش داغ مادر آغوش در حاال

 .  بود مادرش گر نوازش دستان یرایپذ بسته

 

 یم را صورتش یرو یها خون اش یروسر با مادرش

 و خواند یم را اش نوحه گوشش در گرانه نجوا و گرفت

 .  کرد یم باران بوسه را صورتش

 و خودش خلوت و دیایب کینزد که داد ینم اجازه یکس به

 ی خانواده و بودند تنها شهیهم.  بزند هم به را فرزندش

 سرش پسرش بود نیهم شهیهم.  داشتند را شان نفره سه

 یم نوازش طلب و گذاشت یم مادرش یپاها یرو بر را

 یم نوازش و زد یم غر او از تیتبع به هم دخترش کرد
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 ضربان که گردنش رگ به دلخوش زمان آن اما.  خواست

 اما داشتنش از شد یم یخوش غرق و کرد یم نگاه داشت

.  زد ینم دوخت یم چشم شاهرگش به چه هر االن

 تا دیکش یم فرزندش یاتیح رگ به نرم را انگشتانش

 الیخ اما وفتدیب انیجر به مادرش دستان لمس با دیشا

 پسش و نداشت را باورش قصد مادر که نبود شیب یخام

 .  زد یم

 

 برداشت یسازگار نا سر هم آن دیکش قلبش به که دستش

 یروز آن ادی بود روان که ییها اشک با همراه.   دینتپ  و

 که داد یم تکان دستمال و دیرقص یم شوق با که افتاد

 خود با و گرفت را مادرش دست و شود داماد است قرار

 شود یم دار عروس که نیا شوق از روز همان.  کرد همراه

 یم برنامه یخواستگار یبرا سرش در فقط و نبرد خوابش

 . دیچ
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 یم کل بلند یصدا با و دیکش نهیس بر را پسرش سر

 .  زد یم زار و دیکش

 

 یب او اما بردند خانه داخل به و کردند بلندش ینفر سه دو

 . خواست یم را فرزندش و کرد یم یقرار
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  قرار اش شانه و گوش نیب ما را یگوش

 . بست شیپاها با آرام را اتاق در و داد 

 

 زرو و عمه االن نیهم تازه ؛ یگیم یچ فهمم یم آره_

 .  برده خوابشون خانم



  

. pg 1134 

 

 ؟ جاست اون هم خانم زرو مگه_

 

 ادیب روز چند هی که شد مجبور عمه اجبار و زور به آره_

 هی میباش مراقبش و میبرس بهش عمه و من تا جا نیا

 به هم یلیخ که چند هر.  نده خودش دست کار موقع

 موند خونه مهمون ی بهونه به اون یول میکرد اصرار یریه

 . 

 

 ؟ شده کشته چرا نیدینفهم_

 

 دو که را دردناکش یها چشم حرف نیا دنیشن با وارسته

 ینفس و فشرد بود دهیند خود به یدرست خواب بود شب

 نشست سکو نییپا یها پله از یکی یرو بر و دیکش قیعم

 . 



  

. pg 1135 

 

 از که بود بر سوخت هی رانیم.  خب چرا معلومه که نیا_

 وجود با یحساب و درست شغل نداشتن و اجبار سر

 بود شده بارها یول کنه یبر سوخت بود مجبور التیتحص

 کنم پا و دست برات گهید شغل هی ایب گفت بهش عمه که

 خواهرش و مامانش یدور و نکرد قبول که گهید شهر یتو

 .  گرفت و دامنش که شد نیا کرد بهونه و

 

 را شیگلو بغض اتفاق نیا از شده متاثر پروا طرف آن

 :زد لب یسخت به و گرفت

 

 یریه از یراست.  کشه یم یچ برسه مادرش داد به خدا_

  ست؟ین شتیپ ؟ خبر چه
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 به وار شالق و خورد یم تاب باد در که را شیموها وارسته

 فرستاد گوشش پشت به دست با شد یم دهیکوب صورتش

 : گفت و

 

 به افتاده چپ همه با کال یعنی ستین شمیپ دختر نه_

 بود وابسته رانیم به یلیخ یلیخ.  دهینم محل کس چیه

 شب سه تا شده کشته رانیم دیفهم که یوقت از یعنی پروا

 و من گهید که دیچیپ یم جا همه اش هیگر و غیج یصدا

 .  میکرد یم آرومش میرفت یم عمه

 

 از یکی یکی تا داد ییخودنما ی اجازه اشک یها قطره به

 .  بچکند صورتش بر درد نیا

 محبت باران و بود یخوب همراه و دوست شیبرا رانیم

 و رفتنش. دیپاش یم همه سر بر منت یب را شیها

 رانیم. دینکش درد و کرد باور شد یم سخت را نبودنش
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 که داشت سر در یبزرگ یآرزوها اش یداشتن دوست

 و نداده اجازه ها آن اما رسد یم آن به یروز داشت نیقی

 به که یبر سوخت از تا نکردند هموار شیبرا را درست راه

 ی ندهیآ یبرا و بردارد دست بود رفته سمتش به اجبار

 . بجنگد شیرو شیپ درخشان

 

 : گفت یشدگ هول با و آمد خود به پروا غیج یصدا با

 

 ؟ نبود حواسم یگفت یزیچ بله بله _

 

 ارید به یخوا ینم گمیم ؟  کجاست حواست مرض_

 . یبرگرد شده وقتش گهید کنم فکر یاریب فیتشر

 

 که هست کارها یلیخ هنوز اومدن یبرا زود هنوز نه_

.  دارن اجیاحت کمکم به که بمونم دیبا و ندادم انجامشون
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 شهر نیا مردم پود و تار یتو و درد تا جا نیا یستین پروا

 و هستن رانیا ی هیسرما که یمردم.  یبچش و یکن حس

 با یآب کم با االن اما باشن داشته رو ها یزندگ نیبهتر دیبا

 نرم پنجه و دست گهید درد هزاران و یگرسنگ با یآلودگ

 تن در که یجان تا تونستم دیشا بمونم دیبا من کنن یم

 .  باشم دیمف دارم

 تونست باالخره عموت پسر اون ؟  خبر چه خودت از خب

  کنه؟ یراض ازدواجش یبرا و عموت

 

 : گرفت دست به را کالم ی رشته سر ذوق و یشاد با پروا

 

 رو عمو زن کال عمو بگم بهت رفت ادمی یگفت و نیا یوا_

 دو و دیبخش لقاش به هم و مهرش یعطا و داد طالق

 دنبال سن نیا یتو عموم حاال بعد کرد مشیتقد یدست
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 زشته میگ یم بهش یه وارسته شهیم باورت گرده یم زن

 . که دهینم گوش یول بهیع

 

 . آ ینداد جواب و من سوال یول یگفت و یچ همه_

 

 حرف باهات روز چند که بس رفت ادمی یگفت یچ ها_

 ادمی یه بدم بهت و اول دست اخبار خوام یم یه نزدم

 . یپرس یم که ییزایچ رهیم

 

 داد تیرضا عموت پسر ازدواج به عموت گفتم یچیه_

 ؟ باالخره

 

 افتاده روز اون گهید یدون ینم داد تیرضا که یبل یبل_

 من کچل سر از دست عمو که پاش و دست به بودم

 میخور ینم هم درد به ذره هی پسرت و من.  بردار بدبخت
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 که کرد قبول ندارم شدن آدم قصد من دید هم عمو گهید

 .بذاره هم دست یتو عروسش با و پسرش دست
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 هست؟ یک شون یعروس حاال_

 

 کردم ادا و نمیدِ من چون ستین مهم هم اصال دونم ینم_

 . ستین مهم اش هیبق گهید و

 

 له و دنیکش شیآت و آب به همه اون که کنم باور یعنی_

 ؟ شد تموم زدن له
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 گوش به شیها نفس آرام یصدا تنها و کرد یسکوت

 چهره با و کرد آسمان به رو را سرش.  دیرس یم وارسته

 اش چهره به داشت دهیسپ که شد روبرو آسمان کیتار ی

 انداخت اندامش به یلرز و دیوز باد.  دیبخش یم ییروشنا

 به سرما کمتر تا چسباند هم به و گرفت را لباس دوطرف. 

 که بود پروا پاسخ منتظر همچنان.  کند نفوذ وجودش

 : دیرس گوشش به آرامش یصدا

 

 یم اومدم کنار باهاش سخت یلیخ یبخوا و راستش_

 نیا که میدون یم من هم و خودت هم. گمیم یچ یدون

 من با دلش اون اوال چون بود اشتباه بن و خیب از احساس

 و رفتن جلو یبرا بود سد نیبزرگتر عموم زن بعدم نبود

 یلیخ االن وارسته یدون یم.  کردن احساسات ابراز

 خوردن آب مثل و امیب کنار باهاش تونستم که خوشحالم

 شهیهم تو.  بکنم و میزندگ و بگذرم ها حرف یلیخ از

 .  ها حرف گذاشتن سر پشت یبرا یمن یالگو
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 بدنش چپ سمت زدن دهل و ساز به توجه یب وارسته

 .  نگفت یزیچ و نشاند لب بر کوچک یلبخند

 

 هول با دیرس گوشش به که زرو خاله ی هیگر یصدا

 :گفت پروا به یهولک

 

 یتاب یب داره شده داریب زرو خاله برم دیبا من پروا پروا_

 یها ناله اگه که کنم آرومش تا ششیپ برم دیبا کنه یم

 و آدم حال و شهیم خلق بد عمه تا کرد داریب و شکر عمه

 . حافظ خدا خداحافظ.  رهیگ یم

 به و گذاشت بشیج در و کرد خاموش تند را یگوش

 .  دیدو خانه سمت

 



  

. pg 1143 

 عرق که یحال در و بود شده بلند تشک یرو از خانم زرو

 وارسته و کرد یم ناله لب ریز بود شسته را شیرو و سر

 . دیفهم ینم ها آن از چیه

 

 ! چمان یپت ندرو!  مات راتویح!  مات کربانو_

 

 چشمات قربون!  بشم فدات!  مادر بشم مرگت شیپ)) 

 (( بشم

 

 با داشت که ییگو و دید یم را مادر یتاب یب که وارسته

 و کرد بلند کنارش از را آب پارچ ، زد یم حرف فرزندش

 در آب و گرفت را خانم زرو ی چانه و ختیر وانیل درون

 .  ختیر فرو دهانش

 چنگ به شروع خواست ینم را ایدن نیا به ییگو که او اما

 دیکش آغوش در را او یتند به وارسته و کرد صورتش زدن
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 نزند بیآس خود به تا گرفت دست در محکم را دستانش و

. 

 

 شر یمن رپته کو ته جان یمن باال و کد یپت ندر من_

 منا سرا یت باتو ندر من پته ور کوت بزگ چو منا ته رنگ

 . مادر رپته ویک ته هسته آرزو هسته دال مراد ته پ

 

 که یمن و یرفت کجا مادر دل زیعز!  مادر پناه و پشت))_

 تنها رو سوخته جگر من و یرفت و قرص بودنت به دلم

 داشتم ها آرزو تو یبرا من بگرده دورت مادر آخ یگذاشت

 ((  ؟ییکجا مادر جان آخ

 

 اجبار به وارسته داد یم خراش را صورتش که طور همان

 دراز تشک یرو بر آرام و خوراند او به یبخش آرام قرص

 .  برود خواب به تا کرد نوازش را صورتش و کرد کشش
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 وارسته دستان از را خودش تا کرد تقال که قدر چه هر

 ابدا که یقیعم خواب در عاقبت و نتوانست دهد نجات

 اما بود کابوس و غم سرتاسر و نبود بخش آرامش شیبرا

 . بود تیواقع عالم از بهتر بودن ایرو عالم در

 

 اتاق به و شد بلند خودش ربود را خانم زرو که خواب

 تخت یرو بر و رفت بود گاهش مامن که یکنار کوچک

 دیکش دراز بود کرده پا و دست شیبرا شکر عمه که یفلز

 . کند آغاز را تازه یروز فردا و ببرد خوابش هم خودش تا

 

 :یپروانگ نییآ
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  بود گرفته خودش یبرا که را یا لقمه
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 یچا کمک با و زد یم آن به یگاز عجله با و ستادهیا 

 زود صبح که شد ینم آدم گاه چیه.  داد یم قورت نیریش

 ی لقمه سرعت نیا به نخواهد تا شود داریب خواب از

 لذت و مزه یحت و ببرد دهان به عجله با و ردیبگ صبحانه

 .  آمد ینم بر دستش از یکار و بود مجبور نچشد را آن

 

 در را ریپن ظرف و نان کیپالست صدا و سر یب و آرام

 را درش و گذاشت بود وارید کنج که یزرد کوچک خچالی

 او زور به که شبید از.  شود داریب خانم زرو مبادا تا بست

 یتاب یب گرید و دهیخواب نفس کی حال تا بود خوابانده را

 شکر عمه نبود در و شود داریب که دیترس یم.  بود نکرده

 از شکر عمه هم هنوز که چند هر. بزند بیآس خودش به

 را راتشیخ تا بود رفته محل مسجد به که صبح ی دهیسپ

 یپا نیهم و امدهین هنوز کند پخش گزاران نماز نیب

 .  کرد یم کوتاه مدرسه به را وارسته رفتن
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 از بست را هال در و دیپوش را کفشش که نیا از پس

 .  رفت رونیب و کرد گذر خانه یسرسرا

 زد ینم پر آن در هم پرنده که بود خلوت یقدر به کوچه

 .  داد یم را ییصدا و سر یب دینو و

 با سر به یرنگ چادر که دید را شکر عمه دست دور از

 دیرس که او به.  رفت یم راه تند تند ناکش درد یپا وجود

 : داد سالم سرعت به وارسته

 

 مراقب لطفا عمه ریبخ تون صبح خودم شکر عمه سالم_

 یب یلیخ شبید یول نشده داریب هنوز دیباش خانم زرو

 . کرد یم هیگر و یتاب

 

 در را برادرش ی نوه و آمد جلو و زد یلبخند شکر عمه

 : دیبوس را اش یشانیپ و دیکش آغوش
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 با تو هست بهش حواسم عمه باشه!  قشنگم یمربا سالم_

 خدا دست برو منتظرتن ها بچه که مکتب برو آسوده الیخ

 .همرات به

 

 نشانه به یدست شیبرا و دیبوس را شکرش عمه ی شانه سر

 به و داد یجان شیپاها به و داد تکان یحافظ خدا ی

 .  گذشت کوچه خم از سرعت

 

 خاطرات شد یم کینزد " افشان زر" ی مدرسه به چه هر

 کردند یم یگر عشوه و گرفتند یم جان چشمانش یجلو

 در و گذاشت جا نیا در قدم که یروز به آمد ادشی. 

 و قول. گذاشت او با یقرار و قول اش عمه ابتدا همان

 و مردم به یرسان خدمت بر عالوه که بود نیا قرارش

 در آن پخش نیهمچن و آن طبخ در کمک و غذاها پخش

 که بود نیا آن و داشت گرید یا فهیوظ مرز محافظان نیب
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 بوم و مرز فرزندان نیا اریاخت در هم را دانشش دیبا

 . گذاشت یم هیما جان و گذاشته

 در است قرار که یا مدرسه که کرد نشان خاطر اش عمه

 دیشا یحت ستین باال امکانات با یا مدرسه بگذارد پا آن

 انتظار و کند تن بر گرم یلباس زمستان فصل در دیبا

 شوق ها بچه نیا چون باشد نداشته یشیگرما لیوسا

 اما دارند را نوشتن شوق.  نه را امکاناتش اما دارند خواندن

 اما دارند را گچ گرفتن شوق.  نه را مدادش و دفتر

 . نه را مشوقش

 

 و مادر و پدر کمک با و کرد پا به یآهن یکفش روز آن از

 کوچک اطیح تمام گرانید و خواهرش شوهر و خواهر

 تا زدند زنگ داشت که یکالس سه همراه به را مدرسه

 ندازندیب انیجر به مدرسه در را نوشتن و خواندن شوق

 یآقا قضا از هم ها آن از یکی که نیریّخ کمک با بعد

 ها آن به و کرد آماده را ها بچه ازین مورد لوازم بود شرافت
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 به شانیها رگ در را آمدن مدرسه شوق و داد هیهد

 یم صف او آمدن از قبل ها بچه حاال و انداخت انیجر

 خواندن درس یبرا را خود و کردند یم ورزش ، گرفتند

 .کردند یم آماده

 

 فقط داشتند او دارید به آموزانش دانش که یاقیاشت

 را او هم اقیاشت نیهم و خودشان و دانست یم خودش

 یحت.  کرد یم تر مصمم جا نیا در ماندن یبرا هم

 هر که یا هیگر و دل ته از یآه با شیپ یا هفته مادرش

 به که خواست یم او از بشکند را بغضش بود ممکن آن

 را روحشان و دهد صفا شانی خانه به و برگردد شهرشان

 که بود خواسته او از پروا هم شبید نیهم یحت دهد جال

 را دانیم کردن یخال قصد حاالها حاال او اما برگردد

 که ییها چشم نور و ستادیا یم مقتدرانه و نداشت

 همچنان بلکه کرد ینم خاموش را دیکش یم انتظارش

 .داشت یم نگه نور پر و درخشان
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 " حال زمان قطار در گذران یدم"

 

 "وارسته"

 

 ینواز خوش گوشش در شانیها یباز و ها خنده یصدا

 و بود شده تاپ لپ ی صفحه خیم شیها چشم و کرد یم

 .  نداشت را نگاهش دنیبر قصد

 اطیح در بود شده بسته یخرگوش که ییموها با دخترک

 سر از که ییها غیج با و دیدو یم پسرک دنبال به خانه

 .  داد یم سر "سایوا یداداش" ینوا دیکش یم جانیه

 .  فشرد و فشرد و زد چنگ را وارسته یگلو بغض
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 و مجهول رمردیپ به رو بود شده آب پر که ییها چشم با

 گونه التماس یلحن با و کرد نرگس ، مهربانش همسر

 :گفت

 

 که نیبگ اصال ؟ هستن کجا نیبگ خدا رو تو خدا رو تو_

 یک شما ؟ دیشناس یم کجا از و من یها بچه شما

  ؟ نیهست

 

 مبل یرو آرام و گرفت را وارسته دستان خاتون نرگس

 یحرف چیه یب و نشست کنارش در هم خودش و نشاند

 و آرام را وارسته نبض تا کرد نوازش را دستانش پشت

 .  کند سبک را شیصدا بغض ضرب
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 ینم آرام و گرفت ینم قرار ها نوازش نیا با که وارسته اما

 دیخروش چشمانش در اشک و انداخت نییپا را سرش شد

 .  شد یجار شیها گونه بر سپس و دیجوش و

 آغوش در را او دید را وارسته یها اشک که خاتون نرگس

 : گفت وافر یمهر با و دیکش

 

 و آهنگ.  تنگه دل سهم هیگر قشنگه هیگر کن هیگر_

  ؟یداد گوش

 

 .  داد مثبت پاسخ و داده تکان را سرش وارسته

 

 یها بچه کجا از ما یبدون یدار دوست االن دونم یم_

 تو کن صبر اما ؟ میهست یک اصال و میکرد دایپ و قشنگت

 گریج یرو دندون هم االن یکرد صبر هست سال شیش
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 اشاره همسرش به)  نیا و من.  زمیعز یرسیم بهشون بذار

 . شتیپ میاریب که میکن یم و تالشمون میدار(  کرد

 

 بغلت یتو از و هات بچه سخته قدر چه نیدون یم_

 یچ یعنی کنن محروم داشتنشون از رو تو و رونیب بکشن

  ؟یچ یعنی باشه روز دو فقط هات بچه از سهمت که نیا ؟

 

 رد وارسته یها گونه یرو که ییها اشک  خاتون نرگس

 : گفت و گرفت انگشتانش سر با را بودند انداخته

 ادی یم نظر به تر راحت دنشیکش از درد گفتن چند هر_

 چه که دیفهم شهیم لرزه یم که ییصدا نیهم از اما

 دارم سوال هی اما.  یدیکش فرزندانت یدلتنگ از رو یدرد

  ؟یبخش یم و هات بچه از یدور مسبب
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 ی گوشه که یپوزخند با و گرفت باال را سرش وارسته

 : گفت بست نقش لبش

 

 اصال که کردن من با یکار اونا.  وجه چیه به  بخشش؟_

 فکر ها ساعت که بوده ییروزها ستنین بخشش ی ستهیشا

 یم شدم مواجه باهاشون یروز اگه ایآ که نیا به کردم

 بخشش قیال که دمیرس جهینت نیا به یول ؟ نه ای بخشم

 یها داشته نیتر بزرگ از و من اونا که چون ستنین

 . ستین یکم عملکرد نیا و کردن محروم میزندگ

 

 داد حیترج دید را وارسته خشم و ریتغ که خاتون نرگس

 : گفت وارسته به رو و ندهد کش را بحث نیا از شیب که

 

 دنج و خوشگل قیآالچ هی میبر که پاشو زمیعز پاشو _

 برامون رمردیپ نیا هم یدنینوش هی بدم نشون بهت رونیب
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 دلبرت و ناز یها بچه از منم میبزن گپ تا ارهیب کنه دم

 .  بگم برات

 

 : گفت و رفت همسرش به یا غره چشم مجهول رمردیپ

 یپا نیا با من مگه ؟ خاتون نرگس باشه یا گهید امر_

 ستمین کاره نیا من نه ارمیب یدنینوش تونم یم ناقصم

 یکارا به برم منم تا اریب ییچا مهمونت یبرا پاشو خودت

 . برسم ام گهید

 

 : گفت خشم با خاتون نرگس

 

 شهیم ناقص پاش رسهیم من به یوقت این سوسه من واسه_

 یم یچ فالن که بزنه زنگ  خواهرش االن نیهم یول

 .  برهیم براش باشه هم برهنه یپا با خواد
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 تو باشه خانم باشه!  نداره رنگ حنامون ذره هی که یه_

 یسوگول گمیم.  کنم یم دم ییچا واست خودم ارین جوش

 یکن ول و چپ دنده یخوا ینم آ دمیخر برات نرگس گل

 یآشت مطلب ی خالصه یعنی یریبگ و راست ی دنده و

 ؟ یکن

 

 کمرش به را دستش گفت که " یعل ای " با خاتون نرگس

 کند توجه همسرش به که آن بدون و شد بلند و گرفت

 . دیکش و گرفت را وارسته دستات

 

  و بود گرفته اش خنده شوهر و زن حرکات نیا از وارسته

 و بندد نقش لبانش بر خنده مبادا که دیگز را لبش آرام

 . کند دلخور را ها آن
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  و بزرگ اطیح به و آمدند رونیب خانه از

 در که بودند تناور یها درخت از پر که دندیرس یپهناور 

.  بودند ساخته ریچشمگ و بایز یداالن و دهیتن هم

 یم چشم به یینما آب اطیح از یا گوشه در نیهمچن

 آب دیرس یم گوش به آرام که یآهنگ یصدا با که خورد

 .  آمد یم در رقص به و شد یم موزون نما

 

 دست در را وارسته دستان که یحال در خاتون نرگس

 چمن آن اطراف که برد یقیآالچ کینزد به را او داشت

 .  بود شده یکار

 

 اندوهش یاندک و آمد شوق سر قیآالچ دنید با وارسته

 . شد کاسته
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 و نشاند قیآالچ مکتین یرو را وارسته خاتون نرگس

 در را شده دم یچا و رفت قیآالچ ی گوشه سماور سمت

 .  گذاشت وارسته یجلو و ختیر کیبار استکان

 تا ختیر استکان در را شده خشک نسترن یها گل بعد و

 از اما دیوز یم میمال یباد که چند هر.  شود معطر یچا

 با بردند یم سر به زییپا غروب ی آستانه در که ییجا آن

 .  کردند یم سرما احساس یکم باد وزش

 

 و هست دم تازه که بخور و نسترنت ییچا زمیعز خب_

 .  چسبه یم هوا نیا یتو

 

 را دستش سوزشش با و گذاشت استکان یرو بر را دستش

 . گذشت رشیخ از و دیکش پس

 : گفت یتاب یب با وارسته
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 که یلمیف و هستن کجا االن من یها بچه دیبگ شهیم_

 یلیخ من نیبگ کنم یم خواهش ؟ نیآورد کجا از و دمید

 . کردنشون دایپ یبرا تابم یب

 

 : گفت و گرفت را وارسته دستان خاتون نرگس

 

 فرستاده برام یک و لمیف نیا که بگم تونم ینم راستش_

 ها بچه بگم دیبا یول نگم که داده قسمم خودش چون

 فرستاده برام و لمیف که یکس اون و هستن رازیش نیهم

 .  بشن آشنا باهات که کنه یم شون آماده داره

 

 بعد و رفت عقب عقب و شد بلند شیجا از ناباور وارسته

 : گفت ناباورانه و گذاشت دهانش یرو را دستش
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 و هستن گوشم خیب یعنی شهینم باورم نه شهینم باورم_

 یم نفس اونا بودن بدون شهر نیا یتو دارم جا نیا من

 . کشم

 

 هستن جا نیهم هات بچه قتهیحق قتهیحق جون بابا آره_

 کنم کباب بالل ریش هی برات ایب کن ول رو نایا حاال

 دلش همش باشه خاتون نرگس شیپ آدم یببر و فشیک

 یزیچ هی خانم خب.  زهیبر اشک دیبا و داره یم بر غصه

 . زهیبر اشک فرت و فرت یه نه شه وا دلش مون دختر بگو

 

 قیآالچ در پا و گذاشته ینیس در را ها بالل رمردیپ

 یرو و گرفت بود ستادهیا که را وارسته ی شانه و گذاشت

 . نشاند یصندل

 . دیکن فیک بخونم براتون یدهن هی که جا نیا نیبش_
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 یکاف ی اندازه به کن درست و باللت ریش تو نکرده الزم_

 گهید یکرد پر غازت هی من صد یصدا با و من گوش

 . نکن کر ات دهینخراش یصدا با و دخترم گوش

 

 دهانش یرو بر را دستش و زد یا خنده تک وارسته

 که یدختر یبرا دهان با خنده کردن حبس. گذاشت

 دندیشن یم محل هفتاد تا شیها خنده یصدا یروز

 . بود ناک زخم و دردناک
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  گردش به و نشسته ها چمن یرو بر

 هیسا در ، غمناک زییپا فصل در که درختان شاخ موزون 

 و دوخته چشم  بودند آمده در رقص به شب محرز ی
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 دینوش دوز لب و سوز لب گونه همان را یچا دوم استکان

 .  شد رهیخ شیروبرو به توجه یب اما سوخت زبانش و

 نداشت یمشخص هدف اما کرد اصابت روبرو به نگاهش ریت

 .  کرد یم گردش اطراف در و

 را نامش چرا دانست ینم که همسرش و خاتون ینرگس

 و انداخت یم باال ییابرو لبخند با بار هر و کرد یم پنهان

 یریدرگ یکم شیبرا کرد یم یخال شانه آن گفتن از

 دو اسمش دنیفهم یبرا را لشیم و بود شده یذهن

 ساختمان درون به دو هر حال هر در.  بود کرده چندان

 " ها یرازیش قول به ای یسنگ یزید تا بودند رفته الیو

 .  کنند لیم سنگک نان با تا کنند آماده "یخنیَ

 برود کمکشان به تا دهند اجازه که بود کرده اصرار چه هر

 .  کردند رد سرعت به و نداده اجازه ها آن

 درون زیم یرو بر را یخال استکان و شد بلند شیجا از

 .  رفت خانه سمت به و گذاشت قیآالچ
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 و خورد یم وول ذهنش و دلش در بیعج یا خواسته

 که آن ترس از اما کرد یم بیترغ گفتنش به را او مدام

 یم فرو لب ندهند نشان یخوب واکنش ای شوند ناراحت

 بود افتاده جانش به خوره مثل که را اش خواسته و بست

 را ها قلو دو ینشان که بود آن بر لشیم.  کرد یم سرکوب

 دور از و برود سراغشان به خودش تا ردیبگ ینرگس از

 .  کند شانیتماشا

 

 آرام بعد و ندیبنش تماشا به دور از ستیبا یم اول نظر در

 دلش یها ی وهیم که شیها کرده زیعز به را خودش آرام

 قصدش ها سال که را چه آن آخر در و داد یم نشان بودند

 .  پوشاند یم عمل ی جامه ، بود کرده را

 لبه سرما حس با.  نشاند تنش به را سرما و دیوز تند یباد

 کردن گرم یبرا سپس و کرد کینزد هم به را مانتو یها

 تا داد شیپاها به یشتاب و کرد پایچل را دستانش تنش

 .  نشود سرما ریدرگ
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 شده کم سرما ریزمهر برابر در هم بدنش تحمل روزها نیا

 . نداشت را مقاومت تاب و

 تحملش و تاب آورد یم خودش نزد که را دلش یها وهیم

 جدا که را شیها بچه.  شد یم مقاوم و رفت یم باال زین

 با سپس و بودند برده غمای به را اش مادرانه و بودند کرده

 توانش تمام بودند کرده شیتماشا زیآم تمسخر یا خنده

 سر زیچ همه ها آن برگشتن با اما بود داده دست از را

 را یپروانگ نییآ و مذهب باز و گشت یم بر خودش یجا

 و زد یم پر گذشته مانند به و گرفت یم خود ی شهیپ

 .کرد یم فراهم را انیاطراف لذت و خشم اسباب

 

 ینرگس غر غر یصدا با و کرد باز آرام را یورود در

 زدیم که یغر علت دانست ینم که چند هر.  زد یلبخند

 خوب را دلش حال رزنیپ و رمردیپ نیا بیعج اما بود چه

 .  کرد یم آرامش احساس کنارشان در و کردند یم

 



  

. pg 1166 

!  یریپ بعد من به نچسب یه خدا به زشته ور اون برو_

 تیوضع نیا یتو رو ما و ادیب وارسته دفعه هی ترسم یم

 کنار برو یریگ معرکه و یریپ بگه خودش شیپ و نهیبب

 . گمیم بهت

 

 یرو را دستانش شیروبرو ی منظره دنید با وارسته

 .  دیخند شدت به و گذاشت دهانش

 زین همسرش و بود همسرش آغوش در خاتون ینرگس

 او اما داشت را دنشیبوس قصد و آورده جلو را سرش

 .  داد ینم اجازه و کرد یم مقاومت

 

 ماچت هی تا جلو اریب!  خانمم میندار دل ما مگه بابا یا_

 .  یاین ابرو و نوز و ناز برام گهید و ادیب در دلت از بلکه کنم

 



  

. pg 1167 

 ینوع به ای فالگوش دیشا . کرد یم نگاه لذت با وارسته

 بود یزمان رید اما بود ییخطا کار ستادنیا سمع استراق

 .  بود محروم که

 

 اطیح یتو بچه کنار برو یکن ماچ و من نکرده الزم_

 من به جا نیا یاومد تو بعد نشسته تشنه و گشنه و هست

 و ناز برات که یستین ساله ستیب مرد بعدم.  یدیم ریگ

 .  گوره لب پات هی گهید امیب نوز

 

 شدن جدا یبرا همسرش یتقال به توجه یب رمردیپ اما

 ی "شیآخ " بعد و دیبوس محکم را او و نکرد یتوجه

 دل که یلحن با و گرفت را همسرش ی شانه بعد و گفت

 : گفت برد یم را اش ینرگس

 



  

. pg 1168 

 نیا و سال و سن به کار یچ باشه جوون دلت یسوگل_

 زیعز تا میبنداز رو سفره نیا تا ایب هم حاال.  یدار حرفا

 .  نشده تلف گلبرگ ی کرده

 

 "یتق تق " یشینما حرکت با دید را بس آتش که وارسته

 اما خوردند جا دنشید از دو هر.  رفت داخل به و کرد

 به رو کند پنهان را لبخندش نداشت قصد ابدا که وارسته

 :  گفت و کرد شانیدو هر

 

 خانم یسوگل و شد فراهم هم یآشت موجبات باالخره_

 .  کرد بس آتش اعالم

 

 و دیکش نشان و خط همسرش یبرا چشمانش با ینرگس

 ی نشانه به را دستانش زین همسرش.  رفت یا غره چشم

 .  برد باال آرام میتسل



  

. pg 6911 

 میتصم دید یم آرام را خانه یهوا و حال که وارسته

 . دیبگو همسرش و ینرگس به را اش خواسته گرفت
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  به رو و نشست آشپزخانه یصندل یرو

 :گفت خاتون نرگس به 

 

  داشتم؟ یدرخواست هی من ینرگس گمیم_

 

 یم یسنگ یزید در را ها یخنیَ که یحال در ینرگس

 ؟ جانم:   گفت ، داد یم وارسته دست به و ختیر

 



  

. pg 1170 

 نگاه وارسته به منتظر و نشست یصندل یرو بر رمردیپ

 و کند آشکار را قصدش داشت قصد که وارسته اما کرد

 بلند شیجا از بود افتاده جانش به دیترد یکم هم هنوز

 :  گفت و شد

 

 ... شهیم اومم_

 

 و کرد سکوت پس کند کامل را اش خواسته نتوانست

 :  گفت تعجب با و کرد بلند را سرش ینرگس

 

 ؟ یدار دیترد چرا دخترکم بگو_

 

 رهیخ او به قایعم که انداخت رمردیپ به ینگاه مین وارسته

 به نافذش چشمان با که خواند یم را فکرش ییگو و شده

 . بود شده رهیخ او



  

. pg 1171 

 

 شیمانتو نییپا دستش با داشت استرس یکم که وارسته

 :گفت و فشرد کردنش آرام یبرا را

 ینشان شهیم اگه...  خواستم یم... خواستم یم.. .. اومم_

 .  نیبد من به رو ساینک و نوا

 

 ینرگس به و گرفت قیعم یدم اش خواسته گفتن از پس

 رهیخ زیم به و کرده هم در را ابروانش که دوخت چشم

 را نشیسنگ نگاه همچنان زین رمردیپ طرف آن از بود شده

 .  بود نداشته بر دوشش یرو از

 و گرفت را ینرگس دست دیند را دلخواهش واکنش که او

 :  کرد تکرار

 

 از شتریب یدور طاقت دلم ؟ دیبد و هام بچه ینشان شهیم_

 .  نداره و نیا



  

. pg 1172 

 

 همسرش به رو و کرد هم در را شیها اخم ینرگس اما

 : گفت

 رو وارسته ادیب طرفاست نیا هنوز اگه بزن زنگ ریام به_

 یبرا و یخنیَ من تا تر عیسر بگو نبود هم اگه.  ببره

 چند یوا.  اومده ظرف یتو ذارم یم و کشم یم وارسته

  ؟یزد زنگ ، کنم تکرار دیبا بار

 

 داشت عمال که کرد یم نگاه ینرگس به واج و هاج وارسته

 بود گفته چه مگه ؟ چرا آخر کرد یم رونیب خانه از را او

 مهربان ینرگس ی چهره به را خشم ی هیسا گونه نیا که

 ینرگس یطرف از و دانست ینم هم خودش.  بود کشانده

 . نداشت را دنشیپرس جرئت که بود کرده اخم یقدر به

 



  

. pg 1173 

 ی راننده که ریام نیماش درون یطوالن یقیدقا از پس 

 فکر در قایعم و نشسته بود همسرش و ینرگس مخصوص

 هم به قدر نیا را ینرگس که بود خواسته چه که بود

 .  کرد روانه خانه سمت به دست به یزید را او و ختیر

 

        **** 

 

 زده رونیب یفروش گل از کرد حس که را باران دلنواز ینوا

 لمس دستانش با را باران نم نم کرد دراز را دستانش و

 .  بست را چشمانش و کرد

 باز را چشمانش کرد حس کنارش در که را یشخص حضور

 که یدختر نازگل دنید با که کرد نگاه کنارش به و کرده

 : گفت و زد یلبخند برد یم گل مادرش یبرا روز هر

 !  جون دختر یکرد رید اما بودم منتظرت_

 



  

. pg 1174 

 را اش ییخرما یموها و دیکش سشیخ ی مقنعه به یدست

 : گفت و برد داخل به داشت رطوبت که

 

 من که ومدی ینم اسنپ هی بارون نیا یتو جون وارسته_

 قهیدق چند از بعد کرد یم دییتا که هم کدوم هر.  ارهیب و

 من تا کردم دایپ و یکی نیا یسخت به کرده لغو دمید یم

 که کنم کمک بهت تا اومدم هم حاال.  آورد جا نیا تا و

 .  ینباش تنها دست

 سپس و کرد بسته و باز محبت با را چشمانش وارسته

 .  شود وارد نازگل ابتدا تا کرد باز را دستانش

 خم هم بعد و رفت داخل به سرخ ییها گونه با هم نازگل

 .  دییبو را ها گل تک تک و شد

 

 لطفا میدار یهلند رز باکس هی سفارش امروز نازگل_

 .  برنیم انی یم ظهر تا که کن اش آماده



  

. pg 1175 

 

 یها رز و باکس سراغ و گفت " یچشم به یا " نازگل

 .  رفت یهلند

 را گل شاخه چند و گذاشت یشاد آهنگ هم وارسته

 .  کند کوتاه را شانیها ساقه تا برداشت

 

 نیا گهید انی ینم خانم گلبرگ خود جون وارسته گمیم_

 ؟ جا

 

 سپس دییبو قیعم و برداشت را رز گل ی دسته وارسته

 : گفت

 

  شده؟ تنگ مامان یبرا دلت ؟ شدم یتکرار من هیچ_

 



  

. pg 1176 

 : گفت یشدگ هول با نازگل

 

 دارم دوستت یلیخ که من آ ینش ناراحت وقت هی نه وا اِ_

 هم خانم گلبرگ اما یشد برام تر بزرگ خواهر مثل و

 . شده تنگ واسشون دلم زنیعز یلیخ

 

 :  گفت و دیخند وارسته

 

 به ها سال از بعد که مامان!  قشنگ دختر کردم یشوخ_

 اما هست کتابش نوشتن ریدرگ و افتاده کتاب نوشتن فکر

 نیا هم ینیبب و مامانم هم تا خونمون ببرم رو تو تونم یم

  ه؟یچ نظرت خب.  یباش ما مهمون که

 

 " سالم " یصدا با بدهد را پاسخش خواست که نازگل

 شخص دنید با و دیچرخ سرعت به سرش ییآشنا



  

. pg 1177 

 که را یخوش روز و کرد هم در را شیها اخم شیروبرو

 . شد ناخوش بود کرده شروع
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  که آن وجود با چطور که دانستینم

 به هم باز ختیر فرو یکی یکی را اعتماد یها وارید 

 را خود و دیایب حضورش در که دهد یم اجازه خودش

 صدر در او.  نداشت باور را رو از حجم نیا دهد نشان

 در که دیبگو وجود تمام با توانست یم که بود یکسان

 چه پس است گذاشته جا به نفرت تخم خودش از دلش

 و ستدیبا شیرو روبه و دیایب جا نیا به شد یم شیرو طور

 .کند " یسالم"



  

. pg 1178 

 که دیام نیا به شود وارد یمحل کم در از کرد یسع

 نیا که برود و بگذارد کولش یرو را دمش و شود الیخیب

 در یزیچ البته.  آب نه شود یم نان نه شیبرا ماندن جا

 که هست ها هفته چه یبرا بداند که شد یم قلقلک دلش

 را دامنش که یکنجکاو حس و کشد یم را جا نیا کیکش

 هم یدلخوش حال هر به اما نبود انکار قابل بود گرفته

 مشغول را خودش و انداخت ابرو به یا گره پس.  نداشت

 نیا که شد رهیخ او به یچشم ریز که چند هر کرد ها گل

 آمد یم زبانش نوک تا که ییها حرف و کرد یم پا آن و پا

 .  چالند یم را دستانش و داد یم قورت سرعت به را

 نا شیمایس از که زد چرخ نازگل اطراف یکم هم نگاهش

 کرده گره هم در را شیها اخم و کرد یم چکه یخشنود

 مشغول گل باکس نیزاید با را خودش که چند هر بود

 . بود کرده

 



  

. pg 1179 

 عوض راآهنگ تا برداشت را یگوش و کرد دراز را دستش

 یبرا و ستادیا حرکت از شخص آن یصدا با که کند

 . شد رهیخ شیرو یجلو زیم به کوتاه یقیدقا

 

 ...داد زن اومم_

 

 نگاه او به غره چشم و ظیغ با و برگرداند را سرش شدت با

 .  کرد

 با و گرفت دلش یکم دید که را وارسته ظیغ پر نگاه

 گرید مهر پر وارسته پس.  گفت ی"متاسف " یشرمزدگ

 نیا که نداشت نام کین ی خانواده به نسبت یخاطر تعلق

 زبانش بر نگفته ای گفته را حرف و کرد یم ظیغ گونه

 .  کرد یم خشک

 



  

. pg 1180 

 خشک اندازه از شیب کرد یم تقال که یلحن با وارسته

 : گفت کند حساس را نازگل تا نباشد

 اومدنتون لیدل که دونم ینم من کوچک نام کین یآقا_

 که دارم یگوش نه من اما نیخوا یم یچ و هیچ جا نیا به

 نظرم که دارم یزبان نه و نمیبب که دارم یچشم نه و بشنوم

 باشم داشته و دنشیشن طاقت که دارم یدل نه و بگم و

 یم ازتون دارم سراغ خودم از که یاحترام کمال با لطفا

 هست من آرامش گاه مامن که یفروش گل نیا از که خوام

 .  نیاین هم گهید و دیبر رونیب

 

 سرش فغان و شده یرنگ خشم از صورتش که دانست  یم

 و دیکش سرش به یدست آرام.  است شده کوبنده درد از

 .  برود رونیب که ماند منتظر و داد هیتک یصندل به و فشرد

 



  

. pg 1181 

 که بزند یحرف خواست دید که را وارسته ناالن ی چهره

 : دیپر حرفش وسط و داد دخالت را خودش نازگل بار نیا

 

 شما یها حرف ستنین لیما که دینیب ینم مگه ههه دِ_

 نیاول گهید دیکن بس دیذار ینم راحتشون چرا.  بشنون رو

 خانم گلبرگ که شده بارها و دییجا نیا که ستین بارتون

 ...بشنون و هاتون حرف نبودن لیما هم

 

 آن بند حواسش و کرد یم یسخنران نازگل که طور همان

 آن است وقت یلیخ کوچک نام کین شود متوجه که نبود

 .  خورد یم جوش و حرص خودیب او و کرده ترک را جا

 را دستش و شد بلند شیجا از جهیگ سر با حال نیا با

 گرد چشمان به که آن بدون و گذاشت نازگل ی شانه یرو

 :زد لب آرام بدهد یتیاهم نازگل رتیح از شده



  

. pg 1182 

 بود یسفارش هر امیب یک ستین معلوم و رونیب رمیم من_

 تونم ینم فعال کنم یم یدگیرس شب تا خودم که ریبگ

 .دارت نگه خدا فعال نهیسنگ سرم بمونم جا نیا
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 ها کوچه پس کوچه از و گرفت را راهش

 جان به را مهر هور گرم هرم و کرد عبور برهنه درختان و 

 نگه را تمرکزش اما بود نیسنگ سرش که آن با.  دیخر

 . دوخت یم چشم انیآدم به و داشته

 خط از هم دست در دست که یرزنیپ و رمردیپ دنید با

 همسرش و خاتون نرگس ادی به کردند یم عبور ابانیخ

 با برگشت شان مخصوص ی راننده با که شب همان.  افتاد

 با نداشت ادی به که انداخت راه به یشور و بحث مادرش



  

. pg 1183 

 از.  باشد داشته ظیغ و یچاشن همه نیا با یبحث مادرش

 اما کند فاش را دو آن تیهو که بود خواسته مادرش

 ها آن به: بود گفته یا کلمه چهار جمله کی تنها مادرش

 . کن اعتماد

 ادیفر با او اما گفت ینم یگرید زیچ و جمله نیهم تنها

 نخواهد اعتماد کس هر به ها یراحت نیا به که بود گفته

 یباز لمیف که زد یم فغان.  کند اعتماد دینبا هم او و کرد

 یلبخند تنها مادرش کند یم چه ها آن شیپ فرزندانش

 . بود کرده تکرار را حرفش و زده جان یب

 

 یخودیب ای کرده افت درکش قدرت ی درجه دانست ینم

 کی یبرا یحت گرید او بود که چه هر.  بود شده اعتماد یب

 .  کرد ینم نانیاطم رمردیپ و رزنیپ آن به لحظه

 کرد انتخاب را رو ادهیپ کنار یصندل گذشت که ابانیخ از

 .  دوخت چشم تیجمع یاهویه به و نشست آن یرو و



  

. pg 1184 

 

 یشلوغ نیا یتو کمتر تا من بده رو کالسکه دلبرکم_

 . یبش تیاذ تیجمع

 

 داد یم ناز را خانمش که دید را یجوان مرد وسکیک کنار

 کرد یم اشاره و داد یم دستش را آب یبطر آرامش با و

 . ندیبنش یصندل یرو که

 

 . سپرد ها دست دور به را او و شد فعال ذهنش ی چرخه

 

 :گفت یم و بود گرفته محکم را دستش

 

 یه گه؟ید بگو یزن یم صدا یسوگل و من چرا دلم شاه_

  گه؟ید بگو یرفت طفره دمیپرس بار هر



  

. pg 1185 

 

 رو ادهیپ در که را مردم ابرو با و فشرد را دستش او اما

 . داد یم نشان بودند

 

 با هیبق به توجه یب و کرد یا مستانه ی خنده دخترک

 : گفت فتهیش ینگاه

 

 کنم یم مجبورت وگرنه یبگ بهم دیبا یبر در یتون ینم_

 . یکن اعتراف تیجمع همه نیا یجلو

 

 شیروبرو ی پروانه از ییپروا یب همه نیا دانست یم که او

 : گفت آرام ، ستین دیبع چیه

 . بگم برات که دنج یجا هی میبر_

 



  

. pg 1186 

 !!ایداد قول_

 

 وسط در که دندیرس ییبایز قیآالچ به رفتند راه که یکم

 . دیدرخش یم نینگ چون طراوات پر و سبز یها چمن

 

 دیدو سمتش به ذوق و شوق با دید را قیآالچ که وارسته

 . گذاشت تنها را او و

 

 نیا خوشگله قدر چه!!!  نیبب رو جا نیا زدانی من یخدا_

 . مینیبش جا نیا ایب نکن معطل بدو.  جا

 

 سمت به بود وارسته یخوشنود از حاصل که یلبخند با

 قیآالچ یچوب یها یصندل از یکی یرو و رفت قیآالچ

 و نشست شیپا یرو یستیرودربا یب هم وارسته.  نشست

 . کرد حلقه گردنش دور را دستانش



  

. pg 1187 

 تا چرخاند طرف آن و طرف نیا به را چشمانش زدانی

 . نباشد اطراف نیا یکس باشد مراقب

 . کن شروع دلم شاه خب_

 

 هیسا که یچشمان با و انداخت وارسته کمر دور را دستش

 : گفت زده تب یلحن و کرد یم ینیسنگ پلکش بر هرم ی

 

 و یمن ی کرده عزبز من، محبوب من، ی دردونه زیعز تو_

 فیرد طومار برات مدام و کنم کوتاهش بخوام که نیا یبرا

 . باشه داشته و همش یمعن که گمیم یسوگل هی نکنم

 

 را اش یسوگل دل و کرد پا به یا زلزله چه که ندانست و

 .انداخت تاب و تب به
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. pg 1188 

  ممنوع_یکپ#

 

 را دستانش و فشرد برهم را چشمانش

 از نیرید خاطرات که نیا از بود یحرص.  کرد مشت 

 .  دارند ینم بر سرش از دست و روند ینم خاطرش

 آب یقلوپ و برداشت را آب یبطر و کرد باز را فشیک در

 دیخورش هرم و بود ظهر به کینزد که چند هر.  دینوش

 یفروش گل به یحت ای رفتن خانه به الیخ اما ، تر تابان

 در را روز از یساعات خواست یم دلش.  نداشت رفتن

 و خش و خط که کند یسپر مردم نیب و ابانیخ نیهم

 را مادرش تا ندیننش اش چهره بر گذشته یریدلگ

 .  نکند تر نیاندوهگ

 با و گرفت را رطوبت نشیآست با و خورد آب از گرید یقلوپ

 الیخ ، یرو ادهیپ با تا شد بلند جا از یآن میتصم کی

 .  کند یخنث را بسته تار و دهیپوس یها



  

. pg 1189 

 یمکان در ییهوا پل به که داد ادامه رفتنش راه به قدر آن

 به را سرش و نشست ها پله از یکی یرو و دیرس خلوت

 .  گرفت زانو

 

 که شد یم منعکس ذهنش خانه نهان در خجسته یصدا

 : گفت یم ادیفر با

 

 گرفتن بغل غم یزانو همه نیا بسه من خواهر گهید بسه))

 ی ادامه و یبش بلند و سخت محکم دیبا تو.  موندن تنها و

. یفتیب ها گذشته ادی و ینیبش که نیا نه یبر و راهت

 فکر االنت به سرت پشت بذار ست گذشته یبرا گذشته

 .(( کن

 

 یم قدر آن.  بود سنگ در نیآهن خیم نرود االنش تیحکا

 تنها نه اما کند اثر او در دیشا تا زدند یم ادیفر و گفتند



  

. pg 1190 

 رفتارش بلکه رفت ینم نشیآهن ذهن در و کرد ینم اثر

 نیهم و شد یم قبل یها روز از تر سخت و تر سنگ

 طراوت و یشاداب به نکند که ترساند یم را اش خانواده

 . برنگردد گذشته

 ی هیگر یصدا با که فشرد را سرش یکم راستش دست با

 تا کند نگاه اطرافش به و گرفت باال را سرش ،یآرام و زیر

 وارسته نیهم و نبود چیه اما دهد صیتشخ را صدا منبع

 .  کرد یم تر جیگ را

 

 کرد دنبال را صدا و رفت نییپا ییهوا پل یها پله از آرام

 هیتک پل کنار ستون به که دیرس ینقش زیر جسم به که

 .  است کرده پنهان دستانش با را چشمانش و داده

 .  کرد یم هق هق آرام سبز یعروسک لباس با دخترک

 شیصدا نترسد که آن یبرا آرامش با و رفت جلو وارسته

 : زد



  

. pg 1191 

  ؟ شده آب پر چشمات چرا شده یچ کوچولو؟ خانم_

 

 ینگاه مین و برداشت چشمانش یرو از را دستش دخترک

.  رفت گرید یا گوشه به یمحل یب با سپس و کرد او به

 : گفت او واکنش از خندان وارسته

 

 ندارم دوست من قشنگم؟ یبزن حرف من با یخوا ینم_

 . نمیبب ونیگر و ناراحت رو یناز و خوشگل نیا به دختر

 

 به را چشمانش ، دیشن را وارسته مهربان لحن که دخترک

 . آمد نییپا خود موضع از یاندک و دوخت وارسته

 ی بچگانه لحن با سپس و کرد گرد را اش یمشک چشمان

 : گفت خودش به مخصوص

 

  خوشگلم؟ من دیگ یم شما یعنی_



  

. pg 1192 

 

 زد زانو شیپا یجلو و کرد تیرعا را اطیاحت جانب وارسته

 :گفت و

 

 دلبر یدار شک مگه!  خانما خانم یخوشگل که معلوم_

  خوشگل؟

 

 و داد تکان را تابش و چیپ پر یموها از یا طره دخترک

 گردنش دور را دستانش ، وارسته یناباور نیع در سپس

 :گفت یمغموم لحن با و کرد حلقه

 اما تلفنه میس مثل زشته موهام که گهیم بزرگم داداش_

 میحسود بهش من.  خوشگله و صاف خودش یموها گهیم

 نیا من یموها یول خوشگله قدر نیا موهاش که شهیم

 . زشته قدر

 



  

. pg 1193 

 یخاص مهر با و داد یم ضعف را دلش دخترک زدن حرف

 : کرد یم نگاه او به

 

 ناز و خوشگل موهات هم یلیخ من نظر از دلم زیعز_

 تو یموها مثل موهام داشتم دوست شهیهم من. هست

 شیحسود هم تیداداش. موهات خوشگله یلیخ آخه باشه

 خب نکن ناراحت و خودت تو زده و حرف نیا که شده یم

 ؟

 

 به مختص تیمعصوم و تیمظلوم با را سرش دخترک

 بوس  و گرفت ضعف وارسته دل و داد تکان خودش

 .نشاند لپش بر یمحکم
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. pg 1194 

 

  او و انداخت دخترک یپا ریز را دستش

 دور را دستانش همچنان دخترک و کرد بغل یآرام به را 

 . بود کرده حفظ گردنش

 

 یختیر یم اشک یداشت چرا یگیم خاله به حاال خب_

 ؟ خوشگلم

 

 اون که کردم ول و دستش دفعه هی و اومدم عموم با من_

 را یفروش عروسک ی مغازه دستش با)  نمیبب رو عروسک

 ( .داد نشان

.  ستین عموم دمید کردم نگاه رو عروسک که نیا از بعد

 ؟ ستین عموم که کنم کار یچ من حاال

 



  

. pg 1195 

 سپس و گرفت بر در را دخترک دست کی با وارسته

 : گفت و زد گوشش پشت را اش یچکیپ شیموها

 یم دایپ و عموت میگرد یم هم با ؟ باشه آ ینخور غصه_

 بعد رمیبگ برات و خوشگل عروسک نیا ایب اول.  میکن

 ؟ باشه. میکن دایپ و عموت میبگرد

 

 . گرفت تر محکم را وارسته گردن و داد تکان سر شوق با

 

 اسباب تمام چشمانش با و رفت مغازه درون به وارسته

 با که دوخت چشم دخترک به و گذراند نظر از را ها یباز

 بود دوخته چشم عروسک به براق و باران ستاره یچشمان

 . داشت ینم بر را خود نگاه و

 از و داد دستش به و دیخر را دخترک پسند مورد عروسک

 . شدند خارج مغازه

 



  

. pg 1196 

 ؟ هست یچ خوشگلت اسم خانم ناز ؟ شد یچ یدید اِ_

 . بپرسم رفت ادمی

 

 دستانش با و کرد یم رو و ریز را عروسک که طور همان

 :  گفت ، کرد یم یکار دست را عروسک چشمان

 

 . جون خاله ماهکم من_

 

.  دیکش آرام را کوچولو ماها لپ و گفت ی " جونم یا"

 دور پل از ادیز و گرداندش طرف آن و طرف نیا یکم بعد

 . ندیبب را دخترک بتواند دیرس ماهک یعمو اگر تا نشد

 نییپا را ماهک د،یلرز شیمانتو بیج در که یگوش

 با و انداخت باال ییابرو پروا ی شماره دنید با و گذاشت

  ؟ بله:  گفت یا کارانه طلب لحن

 



  

. pg 1197 

 :گفت د،یشن را وارسته یشاک لحن که پروا

 ؟ نرفته ادتی هنوز دختر تو یدار یشتر ی نهیک چه_

 بعد و من جواب یجور نیا دیبا تو کردم یکار هی من حاال

  ؟یبد ها مدت از

 

 گرد باچشمان ماهک که کرد پرتاب نییپا به را نگاهش

 و زد یچشمک.  کرد یم نگاه او به یکنجکاو با گونش ریق

 :گفت یسرد لحن با

 برم دیبا که بگو و کارت عیسر ؟ یزد زنگ یچ یبرا_

 .مغازه

 

 کار هی که بده جواب درست و شو آدم وارسته کوفت_

 .  دارم باهات یمهم

 

 : گفت و دیکش یپوف یحرص د،ید که را وارسته سکوت



  

. pg 1198 

 

 گفت و زد زنگ ییرزایم خانم دارم برات خوب خبر هی_

 عنوان به هم تو و هست آموزشگاه هیافتتاح کم کم که

 آزمون ها ینام ثبت از و یباش جا اون دیبا زبان یمرب

 تا یدیم آدرس یهست جا هر االن نیهم هم تو. یریبگ

 میریبگ یرسم و کیش لباس دست به میبر.  دنبالت امیب

 داره یداشت و آرزوش ها سال که یزیچ اون باالخره که

 و امی ینم و اعتراض حق نیبب.  کنه یم دایپ تحقق

 ؟ یدیفهم یندار ، ندارم حوصله

 

 آرام ماهک به رو و کرد قطع را یگوش حرص با وارسته

 :  گفت

 

 تشنه و گشنه تا رمیبگ یخوراک برات میبر ایب خاله ماهک_

 .  ینمون



  

. pg 1199 

 

 یها حرف همان و آمد شان خانه به پروا شیپ روز چند

 دادگاه در را او که تفاوت نیا با کرد تکرار را خجسته

 چه هر تا کرد سکوت وارسته اما. دانست یم مقصر قضاوت

 یم را پروا یمهربان نا یوقت اما زدیبر رونیب دارد دل در

 یادیفر و داد با داند یم اتفاقات تمام مقصر را او که دید

 اما کند سکوت به مجاب را او داشت یسع زد سرش بر که

 دینبا که گفت و نداشت یکنترل خود یرو بر گرید پروا

 چه ی کاسه حال که رفت یم و کرد یم ترک را زیچ همه

.  نرود فرو خود ی لهیپ در و ردینگ سر بر کنم چه کنم

 اوهی یها حرف اگر بود پروا با حق هم دیشا داند ینم

 ترک به مجبور آورد یم طاقت را ها یمحل و انیگو

 له له شانیتماشا یقیدقا یبرا حال که شد ینم فرزندانش

 . بخرد جان به را یخوار و خفت هر و بزند

 و یجار انتظار یروز که بود یمرداب به هیشب دلش حال

 بانیگر که یافکار گرداب از تا دیکش یم را شدن روان



  

. pg 1200 

 اما شود زیتم و پاک گرداب و ابدی نجات بود شده رشیگ

 . بود نپخته و خام مرداب الیخ مثل هم الشیخ
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 ( گذشته)زمان تونل

 

 آورده در رشته به یتازگ به که را کبود حیتسب یها مهره

 و گفت یم ذکر نهینٔ طما با و گرفته یباز به دست با بود

 . گذشت یم کوچه از

 



  

. pg 1201 

 یباق ساعت چند که شده رهیچ تنش بر چنان یخستگ

 آن و کند استراحت یدم تا بود گرفته یمرخص را مانده

 و راست را نیماش و برود خانه کینزد یکیمکان به گاه

 .  کند سیر

 

 

 کرد یم دمپخت را مغز که بود یقدر به آفتاب یسوزندگ

 .گذاشت یم یجا بر و

 

 روز یخلوت از زمان نیا در که کرد ادیز را سرعتش یکم 

 .  برسد خانه به تر عیسر تا کند استفاده

 

 ، اذان بانگ که بود دهیرس یمتر دوازده ی کوچه وسط به

 را او و برخاست یلیاردب زاده موذن گرم و زیانگ دل ینوا با

 .  کرد خکوبیم جا در



  

. pg 1202 

 

 

 به گاه چیه بود آمده بوشهر به که یماه نیچند یط

 .خواند یم فُراادا را نمازش شهیهم و امدهین محل مسجد

 

 با یکم تا بخواند جماعت را، نماز که آمد ینم بدش حال 

 آشنا ها مدت از بعد بودن ساکن آن در که یا محله مردم

 .  شود

 

 با و دیرس( ع)یعل امام مسجد به رفت جلوتر که قدم چند

 و رفت داخل به بودند وضو حال در که یتیجمع دنید

 حوض کنار که ییها آن شیصدا با و داد ی " سالم" آرام

 ینگاه با و برگشتند بودند وضو و گپ حال در مسجد

 .  کردند یبررس را او گرانه کاوش

 



  

. pg 1203 

 

 حوض سمت به لبش کنج بر سبک یلبخند با زین زدانی

 . کرد گرفتن وضو به شروع و رفت آب پر

 

 مسجد درون به تا کرد راست کمر ، دیکش که را پا مسح

 آرام یا چهره با افتاده جا و سال انیم یمرد که برود

 :گفت

 

 نظر به ، بودمت دهیند ؟ یاومد محل نیا به تازه جوون_

  ؟ یای ینم آشنا

 

 در بشیج از را حیتسب سپس و کرد مرد به ینگاه زدانی

 : گفت و آورد

 

 . آقا شهیم یماه چند هی نه که هم تازه ی تازه_



  

. pg 1204 

 

 و گفتند یآمد خوش" کدام هر همراهانش گرید و مرد

 بکند را نماز شدن رید مالحظه که آن بدون مرد آن بعد

 :گفت

 

 نیهمچ که بابات و مامان حال به خوش جوون یا_

 هر و آورد در مو من زبون نیا واال کردن تیترب و یمرد

 و مسجد من دست ور میبر ایب گفتم ام زاده آقا اون به یچ

 به دلش و نتتیبب یتوسل آقا حاج نیا بلکه جماعت نماز

 .  گفتم وارید به انگار بده بهت و دخترش ادیب رحم

 

 شهینم گهید. خوندنمو نماز نه بخوان دیبا و خودم گهیم

 آدم به گوش ذره هی کرد راه به سر رو دوره نیا یجوونا

 . دروازه گهید یکی و درِ گوششون هی دنینم

 



  

. pg 1205 

 مسجد به پسرش آوردن یبرا مرد زهیانگ از که زدانی

 دستش با بود، گرفته اش خنده هم و بود کرده رتیح

 نیا یبرا و نکند شیرسوا خنده تا فشرد را لبش ی گوشه

 :گفت نفر چهار ، سه آن به رو دهد خاتمه بحث به که

 

 با نشده؟ شروع جماعت نماز تا داخل برم دیبد اجازه اگه_

 . تون اجازه

 

 درون به و بشنود را مرد آن پسر حال شرح تا نماند گرید و

 ستادهیا صف در که ینفر چند دنید با و رفت مسجد

 . نشست و دیگز انتخاب را یا گوشه ، بودند

 

 و کرد یم اطالق را یتیروا بود نشسته منبر بر که یروحان

 دیرس زدانی به که نگاهش و رساند یم نیحاضر گوش به



  

. pg 1206 

 به و گرفته نییپا را سرش زدانی و شد اش رهیخ یکم

 .  داد تکان"سالم" ی نشانه

 

 از و ندیبنش خود یجا بر کرد اشاره دستش با هم یروحان

 نماز به شروع و ستادیا محراب در و شد بلند منبر یرو

 . کردند خواندن

 

 که بود یهمان دستش کنار مردِ ، دادند که را نماز سالم

 رد،یبگ پسرش یبرا را مسجد یروحان دختر داشت قصد

 .  بود

 

 گرفت دست در را زدانی دستان و آورد جلو را دستش دو

 .  دیشن را جوابش و گفت یباشد "قبول" و

 

 



  

. pg 1207 

 و رفتند یروحان طرف به و شدند بلند همه که دید بعد

 اما برود خانه به داد یم حیترج.  گرفتند سر از را یبحث

 .  بکند یادب عرض و برود جلو که کرد یم حکم ادب

 

 

 دنید با بودند شده جمع یروحان دور که یکسان ی همه

 . بودند دوخته چشم او به و رفته کنار دیجد شخص

 

 رو بود شده آشنا او با مسجد یجلو که معروف مرد همان

 :  گفت یروحان به

 یول شدم آشنا مسجد صحن یتو شونیا با من آقا حاج_

 .دمینپرس و شون فیشر اسم

 

 انیب که شنیم دایپ کم ییجوونا جور نیا آقا حاج واقعا 

 .  بشن شتریب روز هر که شاالیا ببندن صف و مسجد



  

. pg 1208 

 

 تکان دییتا ی نشانه به یسر و کرده یا خنده یتوسل حاج

 . داد

 

 . آقا محمد یگیم راست_

 

 : گفت زدانی به رو بعد

 

 ؟ یکن ینم یمعرف ما به و خودت جوون خب_

 

 و داد دست یتوسل آقا حاج با و برد جلو را دستش زدانی

 : گفت

 

 . نام کین زدانی.  زدانمی من آقا حاج باشه قبول_



  

. pg 1209 

 

 دست شان کی کی با و آورد جلو را دستش محمد آقا بعد

 . داد

 

.  جا نیا متینیبب بازم شاالهیا خان زدانی یآمد خوش_

 به خدا برو یدار عجله که معلومه جوون نباشم مزاحمت

 . همرات

 

 قصد و زد رونیب مسجد از و کرد یحافظ خدا شان همه با

 به را نمازش از نوبت کی تواند یم که ییجا تا که کرد

 . دیایب مسجد
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. pg 1210 

  ممنوع_یکپ#

 

 یحال در که دید راه در را یرزنیپ و آمد رونیب مسجد از

 قدم یسخت به کرد یم حمل را نیسنگ یها کیپالست که

 . گذاشت یم

 

 و گرفت را ها کیپالست و شد خم و رفته جلو شتاب با

 : برگشت هست دزد که نیا الیخ به رزنیپ سر همزمان

 

 بده و هام کیپالست یکن یم کار یچ بده مرگم خدا وا اِ_

  دزد!!  دزد ییآ

 

 : کرد گشاد یچشم زدانی

 



  

. pg 1211 

 دم تا گفتم نیدار ادیز بار دمید من ؟ آخه هیچ دزد مادر_

 . ارمیب براتون خونتون در

 

 : گفت بشاش یا چهره با و شکفت رزنیپ گل از گل

 

 یم یخدا از یچ هر یاله!!  جوون بده رتیخ خدا یا_

 من ظهر موقع نیا که بده بهت نیحس امام حق به یخوا

 . ینکرد ول و

 

 .  نکردم یخاص کار کنم یم خواهش_

 

 وفتدین عقب او از رزنیپ که داشت یم بر کوچک یها گام

 . 

 اسمت ؟ یدار بچه و زن ؟ جوون کجاست ات خونه خب_

  ؟یاومد تازه انگار یستین آشنا ؟ هیچ



  

. pg 1212 

 

 که آن یبرا اما انداخت اش خنده به رزنیپ یها سوال

 : گفت و نداد ییخودنما ی اجازه نشود ناراحت

 

 و دارم زن نه واال اومدم شهیم یماه پنج ، چهار هی من_

 کوچه آخر هم خونم.  هست نام کین زدانی اسمم.  بچه نه

 . خانم ست

 

 نمیبب امیب خواست یم دلم یه فروختن تو به رو خونه اِ_

 ادی ینم یکس دمید یم یوقت اما خونشون یتو اومده یک

 . ادین خوشش طرف دیشا گفتم رونیب

 

 "یماشاالله" و انداخت زدانی ی قواره و قد به ینگاه بعد

 . کرد فوت صورتش یرو و خواند

 



  

. pg 1213 

 یدار یدیرش ی قواره و قدر چه ماشاهلل هزار ماشاهلل_

 یگفت.  باشه دور ازت بد چشم که یاله تخته به بزنم مادر

  ؟ هیچ شغلت ؟ نه یندار عروس که

 

 بود شده کالفه یکم رزنیپ در یپ یها سوال از که زدانی

 که خواست ینم اما بود لیدخ آن در هم یخستگ قطعا و

 : داد را جوابش ، کند یخوشحال سلب

 

 . کارمندم هم شغلم ندارم عروس و نکردم ازدواج نه من_

 

 که بودم زده حدس یدار که یا افهیق و پیت از_

 . زدانی آقا بشم مطمئن خواستم یم یول یکارمند

 

 هزار ماشاهلل ساستیپر اسمش دارم نوه هی منم راستش 

 هم و خوشگله هم دخترم ست کرده لیتحص هم ماشاهلل



  

. pg 1214 

 براش کار هی بشه اگه گفتم استیح و حجب با و بینج

 دایپ براش. گردهیم کار دنبال ام بچه که یکن پا و دست

 مادر؟ یکن یم

 

 چه ییایح و حجب با و یخوشگل دانست ینم که زدانی

 یسر فیتکل رفع یبرا اما دارد کار کردن دایپ به یربط

 زرد در با خانه یجلو و شد خوشحال رزنیپ که داد تکان

 : گفت و ستادیا رنگ

 

 هست ریخ کار یتو دستت همش که برم قربونت یاله_

 یزیچ هی خوام یم!  مادر یعل حق به ینیبب ریخ یاله

  ؟ باشه نکن رد و دستم بگم بهت

 

 : ماند منتظر یکنجکاو با زدانی

 



  

. pg 1215 

 ؟ یچ_

 

 یا رشته آش هی دمیشه پسر تین به امشب خوام یم_

 دیبا حتما هم تو بگردونم هیهمسا و در نیب و کنم درست

 .مادر شمیم ناراحت وگرنه یایب

 

 یعصر و نمیماش چون بدم قول تونم ینم خانم حاج واال_

 . رسونم یم و خودم تونستم اگه یول یکیمکان ببرم دیبا

 

 نگهت آفتاب نیا یتو ادیز نکنه درد دستت مادر باشه_

 . منتظرتم که ایب غروب یول برو ذارم ینم

 

 از پس و رفت اش خانه طرف به و داد تکان یدست زدانی

 ییخرما کله چند و کرد باز را خچالی در میمستق دنیرس

 . گذاشت دهان در بود دهیخر که



  

. pg 1216 

 

 اما بود پخته غذا اش هفته کی یبرا مادرش که چند هر

 .  کند گرم را شیغذا بعد و بزند یچرت خواست یم فعال

 

 کند عوض را لباسش که آن بدون و آورد اتاق از ییپتو

 چند نیا یط که یاتفاقات به و دیکش دراز پتو همان یرو

 . کرد فکر بود افتاده روز

 

 یجنجال اش خاله ، یعروس مراسم خوردن هم به از پس

 بود آه لبانش بر و اشک چشمانش در مادرش که کرد پا به

 .  حسرت و

 

 آرزو همه آن وجود با که سوختیم هم مادرش یبرا دلش

 نابود و ختیر هم به زیچ همه استخاره کی با دفعه کی

 .شد



  

. pg 1217 

 

 تا زدند چنگ یسمانیر هر به پدرش و عمو که چند هر 

 که کردند مجبور را بزرگش پدر و کنند برگزار را یعروس

 . آمد بد که آمد بد بار هر اما ردیبگ استخاره بارها

 

#part203  

 

  ممنوع_یکپ#

 

 

 یم آه و شد یم پر چشمانش مدام یدلخور سر از مادرش

 زدانی به هم یگاه و ختیر یم اشک فوج فوج و دیکش

 یتو و ینباش یراض که دلت ته از "که زد یم تشر و غر

 نیا تمام مقصر را او و " شهیم نیهم یاریب نه ریخ کار

 سرش بر نوایب یها کوزه کاسه و دانست یم اتفاقات



  

. pg 1218 

 شکسته دل و غم از نیاندوهگ که بود او و شد یم شکسته

 .  پدرش ی رفته فرو درهم زیت غیت ، مادرش ی

 و تعلل با ، را مادرش و پدر دل کند خوش که آن یبرا

:  که گفت بود گرفته شک و دیترد رنگ که یا چهره

 .  میریگ یم یعروس کنار میذار یم رو استخاره

 یشور و بلوا چنان مادرش اما خواست را شان نظر بعد و

 .  نیبب و ایب که کرد پا به

 پاک را شیها اشک دستمال با و داد یم تکان را سرش

 : زد یم غر و کرد یم

 بر سجاده یرو از و سرم و کردم یبندگ یادعا عمر هی_

 دراومده ام بچه حاال شدم مستمندان نعمت یول و نداشتم

 یزیچ نیهمچ مگه اصال ریبگ دهیناد رو استخاره که گهیم

 آبرو عمر هی. که مونه ینم واسمون آبرو جون مادر شهیم

 خانواده که نیا افتخار با مردم یجلو و سرم و کردم یدار

 رو خدا کالم امیب حاال بعد کردم بلند دارم یدار آبرو ی

 ؟ شهیم یزیچ نیهمچ مگه اصال. توبه توبه رمیبگ دهیناد



  

. pg 1219 

 آن از برقصد دیبا مادرش ساز کدام به که دانست ینم

 یم دل اش زاده خواهر یبرا و کرد یم ناله و آه طرف

 یبرا بود معتقد هم طرف آن از دیکوب یم نهیس و سوزاند

 . آمد کنار دیبا آبرو حفظ

 کار سر حداقل تا کرد جمع را بساطش و بند که شد نیا و

 . دارد نگه دور ریاخ اتفاقات از را ذهنش و برود

 

 را ونیتلوز تا برداشت را کنترل و شد بلند پتو یرو از

 از شیب گاه هر که چرا شود سرگرم یکم و کند روشن

 به جا شیجا در و برد ینم خوابش خسته، و بود زله اندازه

 . شد یم جا

  

 NBA بسکتبال دنید با و دوخت ونیتلوز به را چشمانش

.  کند تماشا را آن شد مصر و کرده مکث ورزش شبکه در

 شده سنجاق ونیتلوز صفحه به چشمش دو که  چند هر



  

. pg 1220 

 آمدن رونیب الیخ و بود شناور افکار از ییایدر در اما بود

 .  نداشت

.  تمرکز توان فکرش نه و داشت حرکت توان جسمش نه

 ینم راحتش و کرد یم زیخ و جست بر آن و بر نیا به گاه

 .گذاشت

 

 آن از رتیح بود کرده رتیح روز چند نیا در هم یکم

 و رفت ریمس در را خانم گلبرگ شیپ روز چند که جهت

 یم ینگران ی رهیت ی هیسا رُخش از که بود دهید و آمد

 . کرد حس که را آن و دیبار

 

 کینزد دخترش که داد حیتوض هم او و شد ایجو را علت

 کمک مستمند مردم به همسرش ی عمه با و است مرز به

 که نگران و است دلواپس( گلبرگ) هم مادرش و کند یم



  

. pg 1221 

 بازگشت لیم حال ، خودش ی گفته به اما برگردد کاش

 . ندارد

 

 شده کنجکاو نداشت تعارف که خودش خلوت و خود با

 را رفتنش علت و شان خانه در را وارسته یخال یجا تا بود

 چیه او به که زد یم تشر و دیگز یم لب بار هر اما بداند

 خودش بر و رفته چه یبرا مردم دختر که ندارد یدخل

 وقت که دارد یگرفتار قدر آن که کرد یم یادآوری

 موقع بد که ردیبگ را خودش کاله دیبا و ندارد سرخاراندن

 ...  نبرد باد

 

 درآورد بشیج از را یگوش و دیکش صالیاست سر از یپوف

 .  ردیبگ یاحوال و حال و بزند زنگ مادرش یبرا تا



  

. pg 1222 

 برنداشت مادرش اما گذاشت گوشش در و گرفت را شماره

 گرفته ی"الو" که گرفت را شماره باز و شد نگران یکم و

 : انداخت شور را دلش و دیچیپ گوشش در مادرش ی

 

 پسرت از یاحوال هی ؟ اهلل الحمد یخوب!  خانم مادر سالم_

 !  که یریگ ینم

 

 گرفته لحن همان با بعد و دیچیپ یگوش در مادرش آه

 : گفت

 

 شیپ مادر رهیم و ادی یم ینفس یا!  شمشادم شاه سالم_

 حافظت خدا که فرستادم یم ذکر تتین به داشتم پات

 . باشه

 



  

. pg 1223 

 یتمام گاه چیه که مادرش حصر و حد یب یها ینگران به

 :زد یلبخند نداشت

 

 مادر؟ مهرت انیپا یب حجم نیا برابر در بگم یچ من_

 مثل صدات!  ادیز یلیخ اون ممنونم بگم تونم یم فقط

 ؟ شده یزیچ ستین شهیهم

 

 را شیصدا یگرفتگ خش که بود تقال در ییگو که مادرش

 :گفت ردیبگ

 من از تو که یا فاصله نیهم ستین یخاص زیچ مادر نه_

 ؟ خوره یم یچ ام بچه که نیا کرده نگران و من یدار

 خوش دلم یندار هم زن هی ؟ ادی یم رشیگ خوب یغذا

 .  رسه یم بهت که باشه زنت

 



  

. pg 1224 

 یباش خوراکم و خورد نگران که ام بچه مگه مادر آخه_

 درست برات یا تابه کباب چه که یدید دفعه اون بعدم

 . یاوردین خودت یرو به یول یکرد فیک هم یکل کردم

 

 : گفت و کرد جان کم یا خنده مادرش

 

 یبرا رونیب کار و هست زن یبرا خونه کار شمشادم شاه_

 قلب خونه هم یکن کار رونیب دیبا هم که تو نیهم.  مرد

 هی ستین شمیپ ام بچه چرا که رهیگ یم شیآت مادر من

 . رهیبگ جون بلکه بخوره بدم کنم درست گرم یغذا

 

 باور و فکر نیا که گرفت ینم خرده مادرش یها باور به

 در هم و رونیب هم تواند یم هم مرد که ستین درست

 مرد ابهت و غرور بود معتقد مادرش که چرا کند کار خانه



  

. pg 1225 

 هم حاال نیهم و کند کار اگر شود یم شکسته خانه در

 ... بردارد خدشه نکند که بود پسرش ابهت نگران
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  ممنوع_یکپ#

 

 

 با آمد سراغش به که یگرسنگ از یناش ی ضعفه دل

 اش مهربانانه یها غر و کرد یسرسر یخداحافظ مادرش

 غذا تا رفت ینقل ی آشپزخانه سمت به و دیخر جان به را

 . کند لیم و کند گرم را

 

               * 

 



  

. pg 1226 

 

 یمدل نیا با که یبرد راه و بدبخت نیماش نیا قدر چه_

 سیگر نه یکرد یکار روغن نه!  لگن نهویع شده داره که

 عوض دیبا لندریس سر ، خراب همه ها لنت.  یکرد یکار

 ذره هی بوده نیماش ینداشت که یگار یحساب مرد. بشه

 اتشیراد و روغنش یگاه ریتعم هی ببر ماه سر.  برس بهش

 .  کنه چک و

 

 . دیکوب محکم را نیماش کاپوت بعد و

 

 شاگرد قبلنا که میداشت آشنا هی لیخل اوستا واال_

 ستین یمشکل که گفت دادم نشون بهش بود یراتیتعم

 ریز و دهیم صدا یلیخ دمید گهید اما شدم الشیخیب منم

 شما شیپ ارمیب گفتم کنه یم تیاذ و شهیم خاموش پام



  

. pg 1227 

 الزم اگه که دهیچیپ محل کل بودنتون منصف نقل که

 .  دیدون یم صالح خودتون یچ هر ای دیکن رشیتعم باشه

 

 که یقرمز زیم یرو کیپالست یتو از را یا پارچه مرد

 ، بودند داده قرار آن یرو را آچارها و بود مغازه ی گوشه

 بعد انداخت یا گوشه به و کرد پاک را دستش و برداشت

 :زد صدا را شاگردش

 

  ؟ پسر نمیبب جا نیا ایب نیشاه ، نیشاه_

 

 ها آن به جت سرعت به لیخل اوستا نقش زیر شاگرد

 : گفت کرده عرق یصورت با و وستیپ

 

 .  شماست با گوشم اوستا؟ بله_

 



  

. pg 1228 

 کنم چکش تا گود یرو بذارش شو سوار و نیماش نیا_

 !  پسر بجنب.  نه ای داره ازین کامل ریتعم به نمیبب

 

 سقف یرو از را چیسوئ و گفت ی "چشمم رو" نیشاه

 .  کند جا به جا را آن تا و برداشت نیماش

 

 لطفا گه؟ید باشه راحت المیخ لیخل اوستا گهید خب_

 با شد یچ هر دستمزدتون پول و دیکن یدگیرس بهش

 . دمیم شاگردتون انعام

 

 یآب کلمن لیخل اوستا اما بود یزییپا یهوا ، هوا که آن با

 دینوش یم آب بار کی یا قهیدق چند هر که داشت یرنگ

 . کرد یم عطش رفع و

 یم جا نیا و ینیماش یوقت راحت التیخ جوون برو_

 نده راه دلت به بد قدرم نیا شهیم درست ینیتضم یاری



  

. pg 1229 

 برات نیشاه سپرم یم شد تموم که هم وقت هر.  برو

 . بزنه زنگ

 

 یتشکر و گذاشت لیخل اوستا ی شانه یرو بر را دستش_

 .  برود مسجد به تا کرد یحافظ خدا بعد و کرد

 

 را شان مغازه ی کرکره داران مغازه و بود غروب کینزد

 که چند هر.  کردند یم رفتن عزم و دندیکش یم نییپا

 به را راهشان مردم شتریب و بود تیجمع از مملو ابانیخ

 هم و دیخورش شفق هم تا کردند یم کج ساحل سمت

 .  نندیبب را امواج خروش و جوش

 چند نیا یط و کرد یم یقرار یب ساحل یبرا که دلش

 رفت یم امن پناهگاه به شبانگاه چه روز مین چه بارها ماه

 به وقت شیگنجا اما گرفت یم و کرد یم طلب آرامش و

 که آن از قبل و رفت یم مسجد به دیبا و بود دهیرس سر



  

. pg 1230 

 یم ازین و راز و خواند یم قرآن یدم زدیپاخ به اذان بانگ

 .  کرد

 

 در آشنا ییصدا که بود رو ادهیپ در شد رد که ابانیخ از

 پشتش و کرد ستادنیا به وادار را شیپا و زد زنگ گوشش

 جلو ادب رسم به ، دید را خانم گلبرگ که کرد نگاه را

 که یسر با و گذاشت اش نهیس یرو بر را دستانش و رفت

 .  داد "سالم" ، بود شده خم

 اما داد را پاسخش قیعم یلبخند با هم خانم گلبرگ

 زدانی به رو و شد نگران و رفت هم در اش چهره ناگهان

 : گفت و کرد

 

 برام یکار هی دیبا.  ازت دارم کمک طلب جان زدانی_

 .یبد انجام

 



  

. pg 1231 

 :گفت نگران یا چهره با و برد باال را سرش زدانی

 ؟ شده یچ_
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 را زدانی ، خانم گلبرگ ی رفته فرو هم در ی چهره

 نییپا را سرش ابروانش اخم هیسا همان با و کرد مشوش

 .  بود خانم گلبرگ پاسخ منتظر و انداخته

 

 ما یتغار ته نیا واال! جان زدانی ستین ینگران یجا _

 هی ه؟یک منظورم یدون یم که خودت گمیم رو گوجه

 برگرده نداره قصد و نقشه دست راست رفته هست یمدت

 .  باباش و من شیپ



  

. pg 1232 

 

 کنار به ،یپسر زدن تنه با بود ستادهیا راه وسط زدانی

 : گفت رفته باال ییابرو با و رفت

 ؟ نقشه دست راست_

 

 :گفت و داد تکان یسر یحواس یب با خانم گلبرگ

 

 میبر ایب داشتم نگهت ابونیخ وسط جان زدانی دیببخش_

 بدم حیتوض برات راه یتو و مینیبش سبز یفضا سمت اون

. 

 

 جلو خانم گلبرگ تا کرد اشاره و کرد دراز را دستش زدانی

 . برود

 



  

. pg 3312 

 با همگام و زد یلبخند زدانی احترام نیا از خانم گلبرگ

 : دیکش شیپ را حرفش ی ادامه او

 

 ورد و شده یتغار ته نیا کالم تکه نقشه دست راست_

 . هست بلوچستان ستانویس همون منظورم. من زبون

 

 یکم با و خواند یم ذکر دستانش با و ستادیا پا از زدانی

 : گفت مکث

 

  بلوچستان؟ و ستانیس چرا حاال_

 

 هی بلوچستان و ستانیس یتو جان سهراب شکر عمه_

 یم طبخ غذا روزانه و شبانه که دارن بزرگ هیریخ مرکز

 یبرا البته کنن یم پخش ازمندین مردم نیب و کنن

 و داره و خودش تیحساس اون که برنیم هم مرز یسربازا



  

. pg 1234 

 شیپ که گرفت میتصم دفعه هی که شد یچ دونم ینم

 .  کنه کمک و بره شکر عمه

 

 دخترش  که گرفت فاکتور را قسمت آن خانم گلبرگ و

 تا رفت بلوچستان و ستانیس یگرما به یشهر به چه یبرا

 خوراند یم مغزش به و کرد یم رشته داشت قلبش چه هر

 . بپرد

 

 نرم پنجه و دست بزرگ یعذاب در دخترکش که نگفت  

 شاهد ها شب و بود شدنش آب شاهد ها روز و کرد یم

 .  بود روان چشمانش بر که ییها اشک و هیگر

 

 دخترکش دیشا است گرفته که یمیتصم نیا با که نگفت

 یم هم خودش اما ندیبنش اش چهره بر غم و شود دلخور

 . ندارد نیا جز یا چاره که دانست



  

. pg 1235 

 در زمانه جور و ظلم زیت غیت اش گوشه جگر که نگفت 

 چند در که نیا جز نداشت یا چاره او نشست یم قلبش

 و کند پنهان او دید از را خودش و ندیبنش اش یقدم

 . زدیبر اشک او با همگام

 

 

 به یلبخند و بست فرو لب تنها و نگفت را کدام جیه

 مادر ی گرفته آتش تلخِ لبخند آن زدانی اما زد گس یتلخ

 .شد پنهان زدانی دید از چشمانش راز و دیند را

 

 : گفت و گذاشت بشیج در را حیتسب

 غیدر دیباش مطمئن ؟ ادی یم بر من از یکمک چه حاال_

 . کنم ینم

 



  

. pg 1236 

 ینیسنگ قبلش بر دخترش یدور از که را دلش آه گلبرگ

 :گفت و کرد پنهان زدانی از سوخت یم و کرد یم

 

 فکر به و بزن سر هی ایب حداقل میزد زنگ براش گهید _

 به من و نایا و تونه ینم گفت که باش مادر من یدل تنگ

 سفر هی ییهوی یول کرد قبول اونم میبر ایب گفتم سهراب

 با که هم کاوه گهید بره مجبور که اومد شیپ براش یکار

 . رفتن شیاتر کنسرت یبرا خجسته

 

 روز چند هی یریبگ یمرخص هی یتون ینم تو نمیبب گفتم 

 یب دل نیا نمیبب و ام بچه منم تا ؟ میبرگرد و میبر هم با

 . رهیبگ آروم قرارم

 

 با زدانی بعد  و نشستند چمن یرو خانم گلبرگ و زدانی

 : گفت محبت



  

. pg 1237 

 

 چند آخه؟ نیدار تعارف من با قدر نیا چرا خانم گلبرگ_

 گفتم بارها و دمیم زحمت شما به دارم فقط که هست ماه

 رو ادی یم بر من دست از نیکن یم فکر که یکار هر که

 که دخترتون شیپ ببرم رو شما که نیا نینکن یستیبا در

 دیبگ بهم هست وسط نیا که یزیچ هی یول ستین یزیچ

 د؟یبر دیخوا یم یک قایدق که

 

 چشمانش که کرد یم نگاه زدانی به یخاص حظ با گلبرگ

 به اما کرد یم گردش او صورت اطراف در و کرد یم ایح

 رد دست که نیا از شد شادمان. شد ینم رهیخ عنوان چیه

 . کرد قبول و نزد شیها حرف به

 

 . ام آماده من باشه هم فردا نیهم!  بهتر تر زود یچ هر _

 



  

. pg 1238 

 هی و برم و کار سر ساعت سر فردا من پس باشه _

 .  میبر هم با و رمیبگ روز چند یمرخص

 

 با زدانی بعد و خواباند مهر با را شیها پلک خانم گلبرگ

 دستش یرو که یساعت به ینگاه اذان یصدا دنیشن

 : گفت و شد بلند شیجا از و کرد بود بسته

 

 .  تون اجازه با دارم کار و ییجا برم دیبا من دیببخش_

 یاحترام یادا و گذاشته اش نهیس یرو را دستانش بعد

 . رود یم مسجد به نماز یبرا که نگفت و رفت و کرد
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. pg 1239 

 و داده هیتک مسجد حوض کنار به ، شد تمام که نماز

 گرفته شیجلو رشته آش ی کاسه که بود فکر در قایعم

 .  شد

 

 به لبخند با که محمد آقا دنید با و کرد بلند را سرش

 از را کاسه و برد جلو را دستش ، کرد یم اشاره کاسه

 .  کرد لب ریز یتشکر و برداشت ینیس

 : گفت نداشت شدن الیخیب قصد ییگو که محمد آقا اما

 دو نیا ؟یجوش ینم ما با و یشینم خور دم ادیز جوون_

 نماز یسر و یگرفت فاصله همه از یاومد که یا وعده

 .  یرفت و یخوند

 : گفت و کرد جمع یکم را شیپا زدانی

 



  

. pg 1240 

 با بود یسعادت اگه رمیم و امی یم که ست وعده دو تازه_

 و دیداشت مسجد یتو که یکار هر یول شمیم آشنا همه

 . دینکن غیدر بدم انجام من بود الزم

 

 ها بچه به چشم خان زدانی یذار یم سرمون رو منت_

 بگو خودت از خب.  کنن خبرت بود یکار اگه سپرم یم

  چطوره؟ بارت و کار

 

 !  خدا شکر خوبه_

 

 یحرف خواست چه هر اما گفت ی "شکر یاله " محمد آقا

 خاطرش در یزیچ کند باز زدانی با را صحبت سر و بزند

 که بود شده متوجه زدانی یها پاسخ از یطرف از و امدین

 .  ندیب ینم ینینش هم و یصحبت هم یبرا یلیم

 



  

. pg 1241 

 : گفت و گذاشت زدانی ی شانه یرو را دستش پس

 عرض هی یتوسل آقا حاج انگار بمون تو یول برم گهید من_

 . داشت باهات کیکوچ

 

 : گفت و برخاست یکم شیجا از زدانی

 حاج منتظر و جام نیهم من باشه. همراهتون خدا دست_

 . بشنوم و شون شاتیفرما تا آقا

 

 .  شد دور جا آن از و گفت " یعل ای " محمد آقا

 و دیایب یتوسل آقا حاج تا ماند منتظر چه هر زدانی

 گلبرگ ی خانه در امشب هم او و امدین برساند را عرضش

 به و برود تا شد مجبور ، بود دعوت سهراب آقا و خانم

 دوست و نبود کارش در وعده خلف.  کند وعده مانشیپ

 .  برنجاند خود از اش وعده خلف با را زبانیم که نداشت

 



  

. pg 1242 

 به یسر خاطر نانیاطم یبرا و شد بلند دیترد و شک با

 یپا به ندیبب را یتوسل آقا حاج اگر تا زد خانه نماز

 به پس نبود هم خانه نماز درون که ندیبنش شاتشیفرما

 .  خورد زنگ اش یگوش که زد رونیب مسجد از ناچار

 

 با که نکرد نگاه یگوش به است مادرش که نیا الیخ به

 : گفت تیجد با و کرد مکث یکم ناشناس ی"الو" گفتن

  د؟یبفرمائ بله_

 :دیچیپ گوشش در رندهیگ تماس یصدا

 

 . ستاره یمرب ، هستم دیجاو!  نام کین یآقا سالم_

 

 مهر با بعد و زد یا خنده تک ستاره اسم آوردن با زدانی

 : گفت فراوان



  

. pg 1243 

 نینزد زنگ وقته چند ؟ شما نیخوب دیجاو خانم سالم_

 حاله؟ چه در دخترم. بود شده ذره هی ستاره یبرا دلم

 ؟ خونه یم خوب و درساش

 

 : گفت جوابش در و زد صدا را ستاره ، دیجاو خانم

 

 ی همه که هست یزیعز و خوب دختر قدر نیا بله بله_

 دلش یلیخ یول نام کین یآقا شدن عاشقش ها یمرب

 . رهیگ یم و تون بهونه روز هر و شده تنگ براتون

 

 از که نیا از بعد یول ستمین یروز چند هی من دینیبب_

 جا نیا ستاره با تا رمیگ یم براتون طیبل هی اومدم سفر

 .  ست وابسته شما به یلیخ ستاره نباشه یچ هر نیایب

 



  

. pg 1244 

 یدلتنگ رفع من و ستاره هم. گذره یم خوش شما به هم

 من تا دیکن آرومش گهید ی هفته هی تا لطفا.  میکن یم

 . کنم یدگیرس

 

 رو تو دیببخش.  چشم باشه.  خان زدانی ممنونم واقعا_

 دوستاش یول کنه صحبت باهاتون تا زدم صداش خدا

 نگه خدا شمینم تون مزاحم گهید. بردنش زور به اومدن

 . دار

 

 بعد و گذاشت بشیج در و کرد خاموش را یگوش زدانی

 گاه هر و بود قلبش ستاره. گذاشت قلبش یرو را دستش

 بارها و شد یم آرام دیشن یم که را نرمش و فیلط یصدا

 ونیتلوز به دوبلور یبرا را ستاره که بودند خواسته زدانی از

 خواست یم که چرا بود نداده اجازه اما بفرستند ویراد ای

 . دیبگو قصه و بخواند شعر خودش یبرا فقط دخترش



  

. pg 1245 
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 "تیمجنون بهار آغاز"

 

 "وارسته"

 

 یباز یصدا و دیند باز را مدرسه در و دیرس که کوچه به

 به و کرد رسوخ دلش در ینگران ، دینشن را ها بچه کردن

 در دیکل عجله با و داد یشتاب ، دنشیدو ی آماده یها قدم

 .  کرد باز را مدرسه در و دیکش رونیب فشیک از را

 



  

. pg 1246 

 ذره یحت و نبود ها بچه از یاثر گرداند چشم چه هر اما

 قصد که باشد خوش نیا به دلش که دینشن هم پج پچ یا

 .  بترسانند را او دارند

 

 نبود اما گشت را دورش تا دور. بود کوچک مدرسه اطیح

 بتواند که نیا تا دیچرخ یم خودش دور به شتریب نبود که

 .  کند دایپ را ها بچه

 

 با گرفت میتصم پس نشد داشانیپ گشت که چه هر

 شانیصدا د،یلرز یم نبودنشان ترس و ینگران از که ییصدا

 :بزند

 

 نیبد و من جواب ، ها بچه ن؟یستین رضایعل ، زهرا ،یپر_

 !  نگرانتونم

 



  

. pg 1247 

 ریمد دفتر واقع در که یکانکس به.  نکرد افتیدر یجواب اما

 شهیهم مثل که بدهد را ها بچه بتیغ گزارش تا  رفت بود

 به پسرش همراه به هم بار نیا حکما و رفته در کار ریز از

 . بود رفته سفر

 

 طور به گرفت میتصم و ریمد یتیمسئول یب از شد یحرص 

 توانست ینم ییتنها به که خودش.  کند بحث او با جد

 .  بکشد دوش به را ها تیمسئول نیا ی همه

 

 مقنعه او و بود گرم یقدر هوا اما بود صبح اول که آن با

 است ممکن که نیا به توجه یب و کند سرش از را اش

 یقدر تا داد ها آن به یتاب و انداخت فیک در شود چروک

 خنکش تا کرد باز را شیمانتو یها دکمه و بخورند هوا

 .  شود

 



  

. pg 1248 

 آن ریز که یگلبه تاپ به و انداخت شیمانتو ریز به ینگاه

 طرف به راحت الیخ با بعد و دوخت چشم بود دهیپوش

 چه که بفهمد و بماند ها وروجک آن منتظر تا رفت کالس

 .  خورد یم وول سرشان در ییها نقشه

 

 ییها بچه غیج و "هورا" یصدا با کرد باز که را کالس در

 ختند،یر یم گل سرش یرو و دندیپر یم نییپا و باال که

  از قلبش که کرد حس

 .  کرد حس شتریب را تپشش یخوش

 با را کالس و بودند دهیپوش یمحل یها لباس ها وروجک

 و کرده نییتز یرنگ یها کاغذ و یرنگ یرنگ یها بادکنک

 نداشت یحرف او و خواندند یم " مبارک تولدت" شیبرا

 ذوق با و شد یم روان چشمانش از که یاشک نیا جز بزند

 .  کرد یم نگاه ها بچه به

 



  

. pg 1249 

 باز ینفر ده آن یبرا را آغوشش درِ و نشست شیپاها یرو

 دنیکش نفس و یزندگ حکم شیبرا جا نیا در که کرد

 .  داشتند

 

.  فشرد آغوشش در محکم و دیبوس را شان تک تک یرو

 غیج یصدا ، ببوسد را کالسش ناز یپر خواست که نیهم

 با و دیچرخ شیپا یرو و خورد گوشش به ییآشنا غیج

 کردن آرام یبرا او و کرد گوپ گوپ قلبش شان دنید

 .  دیکش شیرو بر را دستش قلبش

 

 ی تپنده قلب آغوش در را خودش و رفت جلو یقرار یب با

 یم آغوشش در را خودش و انداخت مادرش ، اش یزندگ

 حلقه او دور را دستش سخت و سفت زین مادرش.  فشرد

 .دشیبوس یم و دییبو یم و کرده

 



  

. pg 1250 

 و فن با سال هر مثل و من باز! مامانم بگردم دورت یاله_

 و یفن ضربه خودت به مخصوص برانداز سالتو فنون

 . یبرد تو هم بار نیا باشه یکرد زیسورپرا

 

 بعد و فشرد دست با را اشکش از شده پر چشمان مادرش

 :گفت بلند ی خنده با

 

 نشر دفتر یتو و من یکش یم نقشه بابات با تو طور چه_

 .  کردم جبران برات خوب منم ن،یکن زیسورپرا

 جلو پروا دست که برود مادرش آغوش در باز خواست یم

 : شد مانع و آمد

 

 باشه مبارک یبس تولدت من نفهم یا!  من شعور یب یا_

 بغلم ایب میریبگ جشن برات ، هات بچه با بعد سال شاالیا

 . بود دهیتنگ برات دلم یحساب که



  

. pg 1251 

 

 یکم و کرد بغلش و داد تکان یسر ی خنده و تاسف با

 یدل تنگ نیا انگار که هم پروا. ماند پروا آغوش در شتریب

 کمرش دور که یدست ، بوده فرسا طاقت شیبرا یادیز

 .  فشرد یم و کرده تر محکم را بود دهیچیپ

 

 گوشش ریز آرام ، باشد آمده ادشی یزیچ که انگار بعد

 : گفت

 که چند هر و اومده ینید برادر کن درست و حجابت_

 . شهیم معذب خدا ی بنده اون یول ستین مهم تو یبرا

 

 در سر شیها حرف از چیه و کرد نگاه پروا به تعجب با

 .  اوردین

 ؟ هیچ منظورت_



  

. pg 1252 

 باال را شیصدا بعد و انداخت باال یا شانه طنتیش با پروا

 :برد

 خواهرمون نیا دلتنگ قدر نیا ما دیببخش خدا رو تو_

 گلبرگ خاله نمیا.  میکرد فراموش رو شما پاک که میبود

 !دیبفرمائ!  دیبفرمائ. انداخت ابرو و چشم

 

 چشم در به یکنجکاو با هم ها بچه یحت خودش جز به

 را زد یم حرف آن از پروا که یشخص آن تا بودند دوخته

 . نندیبب

 

 و دیکوب یم و زد یم ضرب چه هر دلش یب قلب آن کی

 . آمد بند ، بود کرده جمع نهیس در نفس چه هر

 

 خرما یگو دو تنها و شد مشت قلبش یرو دستانش 

 .بودند شده رهیخ او به و شده چشم که بودند یرنگ



  

. pg 1253 

 

 محبوسش ریاس قلب بار نیچندم یبرا امروز دانست ینم 

 یم  یمرد جوان نا تمام با را نیا اما دیکوب وارهید به

 .دیکوب تر رحم یب و تر قَدَر ، تر محکم بار نیا که دانست
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 : کرد زمزمه لب ریز را شعر نیا خودآگاه نا

 که/  را مستت چشم بنازم یکرد دلم دیص خوش چه_

 . ردیگ ینم تر خوش نیا  ا را یوحش مرغان کس

 

 که دانست ینم او و نداشت یمفهوم و معنا شیبرا زمان

 .جاست نیا مکان نیا در و روز نیا در طور چه

 



  

. pg 1254 

 از کل به و باشد همسرش کنار در دیبا که نیا نه مگر 

 اصال ؟ خواست یم چه جا نیا پس باشد رفته شهرشان

 و بود آمده همسرش با دیشا کرد یم قضاوت زود چرا

 اعالم را آمدنش ریحر تا بود منتظر پشت در هم همسرش

 .  کند

 

 به خواست یم قلبش که یحرف مردانه جوان نا چه

 سوزاند یم را قلبش و کرد یم سرکوب را برساند گوشش

 .  کرد ینم یتوجه دلش قلب چشم اشک به و

 

 کرد یم حمل را یمنف بار که یکشت به خواست ینم

 که نبود مهم.  کرد یم فکر ها نیبهتر به او و کند یتوجه

 همسرش چرا که نبود مهم جاست؟ نیا چه یبرا و چرا

  ؟ ستین



  

. pg 1255 

 و دارد حضور شیروبرو و جا نیا در که بود مهم نیا فقط

 .هستند یا افتاده پا شیپ ی مسئله ها آن

 

 که بود چشم در چشم دوختن و یرگیخ عالم در یقدر به

 ینیه و دیپر جا از خورد شیپهلو به پروا یبازو یوقت

 . دندیخند پروا حرکت با هم ها بچه که دیکش

 : گفت گوشش ریز و رفت یا غره چشم

  تو؟ یدار آزار مگه_

 

 یه. ریبگ هم تیدیسف چشم اون یجلو!  ببند و شتین_

 زنه یم لبخند و کنه یم نگاه و مردم ی بچه زرت و زرت

 شهیم دیسف و سرخ و کنه یم ایح چشماش یه چارهیب

 .یزن یم لبخند و یکن یم نگاه رهیخ تو یه

 



  

. pg 1256 

 بچه نیا دنید از که قدر اون میدیفهم خب یلیخ 

 گهید کن بس ینشد خوشحال ما دنید از یشد خوشحال

. 

 

 دانش از یکی فاطمه، که کجاست همسرش بپرسد آمد

 بود، دهیپوش هم یبلوچ سبز یمحل لباس که آموزانش

 :زد غر اش کودکانه لحن با و گرفت را دستش

 

 و میپخت براتون که ییها کیک میبر نیایب!  اجازه خانم_

 . میبخور

 

 نشاند آن یرو و برد زشیم سمت را او کشان کشان بعد و

. 

 



  

. pg 1257 

 گرد چشمانش ، مختلف ابعاد در هم آن کیک پنج دنید با

 . زد یگرم لبخند و شد

 هر هم پروا و مادرش و شدند جمع زشیم دور ها بچه

 .  بودند کرده اشغال را او راست و چپ سمت کدام

 شیها یباز نظر که زد یم چرخ ییاو سمت نگاهش او اما

 ییگو آمد خوش و بزند حرف یا کلمه تا بود نداده اجازه

 .  کند

 

 یناگهان هم آن خودش چشمان به رهیخ که را زدانی چشم

 یحت ای ببرد نیب از را لبش گوشه لبخند کرد یسع ، دید

 که کرد نگاه ییها کیک به نشد که موفق اما دهد قورت

 دُرشت و زیر یها گل و خامه یکم و زیاسمارت با کدام هر

 .  بودند شده نییتز بنفش

 



  

. pg 1258 

 پروا تا شوند تر کینزد کرد اشاره دید منتظر که را ها بچه

 آلبوم در را آن شهیهم روال طبق و ردیبگ یادگاری عکس

 . بچسباند ادگاری به رنگش یاقوتی

 

 را مادرش گرم دستان ، دستش کی با هم طور همان

 تولدت" شیبرا صدا کی ها بچه که فشرد یم و گرفته

 . خواندند" مبارک

 

 تولدت مبارک ، مبارک.  مبارک تولدت ، تولد تولد_

 ایب یباش زنده سال صد تا کن فوت رو شمعا ایب!  مبارک

 .  یباش زنده سال صد تا کن فوت رو شمعا

 

 کند زمزمه را شیآرزو و ببندد را چشمانش خواست یم

 که دیکش داد ، کالسش زرنگ و زبر پسر شهدوست که



  

. pg 1259 

 قاصدک چند یا جعبه از بدو بدو بعد. کند صبر لحظه کی

 .  گذاشت مشتش در و آورد در

 

 .  دهد حیتوض شیبرا تا ماند منتظر

 

 دیکن آرزو بعد دیکن فوت رو قاصدکا نیا اول اجازه خانم_

 تر زود آرزوهاتون یجور نیا ، دیکن فوت و هاتون شمع و

 .  شهیم برآورده

 

 و شد خم و ختیر هم به را شهدوست یموها مادرش

 با گرید یها بچه که گذاشت اش گونه یرو بر یا بوسه

 . گرفت اش خنده وارسته که کردند نگاه او به خصم

 

 داشت قصد که آن نیح و گرفت دست در را ها قاصدک

 و کرد نجوا لب ریز را اش یقلب یآرزو ، کند فوت را ها آن



  

. pg 1260 

 بچه دنیکش هورا و ها دست یصدا که کرد شان فوت بعد

 رمیم یم:  گفت شان همه به رو لب ریز دیشن که را ها

 !  براتون

 

 : گفت بلند پروا

 با و دیبش تا دو تا دو ؟ نه میدار کیک تا پنج ها بچه خب_

  ؟ خب دیکن فوت و هاتون شمع معلم خانم

 

 شمارش دست با پروا که دادند تکان سر ذوق با ها بچه

 : داد نشان را معکوس

 

 ! دیکن فوت.  سههه ، دو ، کی_
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. pg 1261 

 

 کیک به کرد فوت ها کیک یرو را ها شمع کی به کی

 :کرد زمزمه گوشش ریز بدو بدو پروا ، دیرس که آخر

 

 خوام یم که یاون که کن دیق آرزوهات یتو و نیا نیبب_

 ی دکمه نیا بعدم.  نره یآب ریز موقع هی تا باشه صف سر

 و در چشماش که بس خدا ی بنده نیا ببند و مانتوت

 .  نداره سو گهید دید و وارید

 

 گوشش ریز و کرد نگاه را یسمت یا انهیموز لبخند با بعد

 : گفت

 یها سویگ نیا کنم فکر.  سرت رو بنداز هم لچک هی_

 . مونینید برادر نیا هست اعصابش یرو جور بد شانیپر

 



  

. pg 1262 

 و شهیم کالفه موهات به خوره یم چشمش تا چون

 . کشه یم صورتش یرو و دستش

 :گفت لب ریز و انداخت باال یا شانه وارسته

 و موهام حاال تا بار صد.  ستین موهام از یکالفگ نیا نه_

 لچک خودت قول به جلوش حاال تا اصال که من.  دهید

 کنم آرزو خوام یم کنار برو نشو مزاحم هم حاال.  دمینپوش

 .  کنم فوت و

 

 یها هیهد و کردند پخش را ها کیک و کرد که فوت

.  دیکش آغوش در را تک تک و گرفت را دلبرکانش کوچک

 .  کرد تشکر و دیبوس مهر با چندم بار یبرا را مادرش بعد

 

 نوبت و زد او به یگردن پس بعد و دیبوس محکم هم را پروا

 کالم هم ها مدت از بعد خواست یم که ییاو به دیرس

 .  شود



  

. pg 1263 

 

 که یشاد لحظه آن یکوتاه به و گرفت باال را سرش

 به اش مردانه یصدا زنگ و شد رهیخ وارسته به گذشت

 . نشست خوش که وارسته گوش

 

 شهیهم دوارمیام!  خانم وارسته گمیم کیتبر و تولدتون_

 . دیباش شاد

 

 مکث با و زد پس را آن سرعت به اما گرفت بغضش یکم

 : داد را جوابش

 

 نیآورد جا نیا رو پروا و مادرم پدرم نبود در که ممنونم_

 هم و همسرتون دیبا.  نیدار که مشغله همه نیا وجود با

 . باشن هم شونیا شدم یم خوشحال.  نیآورد یم

 



  

. pg 1264 

 را جوابش که آن بدون و کرد یمکث زدانی که دید وارسته

 رونیب را ییآشنا ی جعبه و کرد بشیج در دست ، بدهد

 .  گرفت وارسته یجلو و آورد

 

 و فشرد هم بر را چشمانش ، دید را جعبه که وارسته

 و ها ماسه ریز که بود یا جعبه همان.  چالند را دستانش

 چه که دیگنج ینم باورش در اصال و بود کرده میقا شن

 .  است وارسته کار که شد متوجه و کرد دایپ را آن طور

 

 خبر تا رفت آموزانش دانش سمت و گفت "یممنونم"

 یم ها آن و است لیتعط درس کالس امروز که کند شان

 .  برسند بچگانه یها یباز و گردش به توانند

 

 : گفت شان همه به رو

 



  

. pg 1265 

 خوش دیبر ؟ باشه لیتعط مشق و درس امروز ها بچه_

 حتما فردا و دیسیبنو مشق دیبا اما دیکن یباز و دیباش

 . دیاریب

 

 : گفت و گرفت را معلمش دست یپر

 

 م؟یسیبنو یخواندار یفارس درس یرو از!  خانم اجازه_

 

 گفت یا "بله " و گرفت بغل در محکم را اش شانه وارسته

 . 

 

 شیب و بروند رونیب تا خواست پروا از و کرد شان یراه بعد

 . نگذارند منتظر را اش نینازن گلبرگ مامان و زدانی نیا از

 



  

. pg 1266 

 که ییها کیک از یکی راه سر که اریب ادمی پروا یوا_

 همش روز چند نیا داره گناه.  یریه به بدم و اومده اضافه

 . بوده حبس خونه یتو

 

  ه؟یک یریه_

 

 : گفت بار طنتیش لبخند با وارسته

 

 . قمهیرف_

 

 و چشم یب تو قدر چه.  یکرد دایپ بیرق برام خودیب_

 یکن یم من نیگزیجا و یکی یریم جا هی تا. دختر ییرو

 نذاشتم را سرش رو ییمو و دمیکش و ساشیگ اگه حاال نه

 . نشو ریدلگ

 



  

. pg 1267 

 رهیم بد کالهمون که ندون قیرف و خودت تو خبه خبه_

 باال سر جواب کو زدانی زن گمیم بهت چرا.  هم یتو

 ؟ یدیم

 

 : گفت شوق با سوال نیا از بود یراض انگار که پروا

 

 اولم از دختره نیا بابا. هیچ هیقض که یدون ینم وونهید_

  ؟ شده یچ یکن یم فکر یچیه بود شانس کم

 

 مراسم از قبل رنیبگ استخاره دارن رسم نایا که نیا مثل

 بد یه رنیگ یم استخاره بار چند یه. حرفا نیا و یعروس

 .  شهیم کنسل گهید که ادی یم

 

 رفته هم در اش چهره یکم که کرد وارسته به ینگاه مین

 . بود



  

. pg 1268 

 

 االن دینبا مگه یکرد هم تو و هات سگرمه چرا هیچ_

 ! یباش خوشحال

 

 

 شدم ناراحت لحظه هی دونمینم ؟ یکن یم یشوخ_

 آرزو و عشق یلیخ دختر اون چون.  یبخوا و راستش

 همه نیا حاال. نبود عذاب همه نیا حقش و داشت

  ؟یآورد کجا از و اطالعات

 

 خودم یبرا من گهید گهید.  گمیم راست وارسته مرگ به_

 اون یبرا خواد ینم.  هستم یالملل نیب یگزار خبر پا هی

 بهت بارها که بود یکس اون که باشه ادتی یبسوزون دل

 که بجنب هم حاال.  نباش نگران ادیز پس ، گفت متلک

 .  مینکن معطل رو خدا یها بنده اون نیا از شتریب میبر



  

. pg 1269 

 

 افتاد کرد یم پرتاب سمتش ریحر که ییها متلک ادی به

 رفتن باد بر از و کند مثل به مقابله دینبا که دانست یم اما

 .برسد نظر به یراض و خوشحال یدختر یها آرزو کاخ

 

 شد خوشحال دل ته از و دید را زدانی امروز که هم اگر 

 هم با یروز که یقرار و قول و کرد فکر دلش به فقط

 .  بودند گذاشته

 

.  کرد مشت قلبش یرو را دستش ، نشستند که نیماش در

 یعروس دنینرس سرانجام به خبر دنیشن از اول دیشا

 نیا حس داشت یخوب حس اما شد ناراحت زدانی و ریحر

 و کند باز را قلبش قفس ی چهیدر تواند یم یراحت به که

 نیا به و بچرخد خودش یبرا تا کند رها و آزاد را پرنده



  

. pg 1270 

 خواد یم دلش که آن عشق ی خانه بام بر که دیام

 . بکند خودش ییبایز محسور را آن و ندیبنش
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 برامون ؟ییکجا!  من یبرف مو شکر، نیریش شکر، عمه_

 . اومده مهمون

 

 شیصدا در توانست ینم که یشوق با و کرد باز را هال در

 : گفت آرام ، کنم پنهان

 



  

. pg 1271 

 ویراد کنار و گوشش کنم گمون! دیبفرمائ د،ییبفرما_

 . شنوه ینم نیهم خاطر به ، گذاشته

. بروند شکر عمه اتاق به هم با تا گرفت را مادرش دست

.  شست یم منبع آب با را صورتش و دست داشت که پروا

 .  کرد یم زیتم را نشیماش دستمال با هم زدانی

 

 ، زد یم مادرش به یچشمک یحال در و زد اتاق در به یتق

 . شدند وارد

 

 دادن گوش حال در اش عمه بود زده حدس که طور همان

 بد اخبار دنیشن از قدر آن یگاه و بود ویراد از اخبار

 یم مجبور وارسته که گفت یم سزا نا و خورد یم حرص

 . کند دور دسترسش از روز چند یبرا را ویراد شد

  



  

. pg 1272 

 که است اتاق در یشخص که بود کرده حس اش عمه انگار

 دنید با و کرد بلند تشک از را تنش و بالشت از را سرش

 . زد محبت و مهر یپهنا به یلبخند مادرش

 

 رو او با تا رفت جلو ، دید را شکر عمه لبخند که مادرش

 .  کند یبوس

 و زد یم نعل به یکی " و نشست ینم کاریب هم شکر عمه

 یم یشادمان ابراز مادرش آمدن از هم "خیم به هم یکی

 سراغش به ها نیا از تر زود چرا که نیا از هیگال هم و کرد

 گذاشته تنها و تک خانه نیا در را تنها رزنیپ نیا و امدهین

 . اند

 

 آمده که: گفت یم یشوخ به و دیخند یم هم مادرش

 .  ببرد بوشهر به خود با را او است

 .  رفت یم یا غره چشم و کرد یم یاخم هم عمه



  

. pg 1273 

 

 نگو ؟یاومد یک با گذشته حرفا نیا از حاال عروس خب_

 خوب نمیآست تو که یاومد معرفتم یب ی زاده برادر با

 .  برسم و حسابش تا کردم یخال براش

 

 آورد رونیب شده چیپ کادو یا بسته فشیک از خانم گلبرگ

 نیا از شکر عمه چشمان در که گذاشت عمه دست در و

 .  شد روشن چلچراغ کادو

 

 هست ناقابل ی هیهد هی خانم عمه نداره و قابلتون_

 شاه مرد ریش هی با من واال.  ادیب خوشتون دوارمیام

 به راجع.  اومدم هوا به سر و طونیش دختر هی و شمشاد

 کیبار مو از شما برابر در گردنش گهیم شهیهم که سهرابم

 خبر ها مشغله از دیبا خودتون شما خانم عمه گهید.  تره



  

. pg 1274 

 سیرئ خودتون واسه جا نیا یسالمت نا.  نیباش داشته

 .  دیدار یابهت و دیهست

 گوجه عوضش ستمین خودم اگه بگم بهتون گفت سهراب

 . باشه براتون یهمدم و مونس تا آوردم و م

 

 نگاه ، آمد یم ناز و ادا که وارسته به یخاص حظ با عمه

 : گفت و کرد

 

 همراه ذارم ینم هم اصال.  منه یمربا که وارسته_

 بهش تازه هست رزنیپ من دیام اون دشیببر خودتون

 شیپ جا نیهم تا کنم دایپ براش خوب شوهر هی دادم قول

 .  باشه خودم

 

 .  دیخند و کرد گرد را چشمانش وارسته

 



  

. pg 1275 

 حاال تا نیدیم دیوع و وعده فقط که شما!  جونم عمه وا اِ_

 .  دینکرد دایپ برام هم یکی

 

 برات خواستگار تا چند میرفت که یعروس اون خبه خبه_

 نذار.  چپ یعل ی کوچه یزد یم و خودت یه شد دایپ

 ... که بگم

 

 یم درست شما اصال میتسل من جونم عمه باشه باشه_

 برم من دیکن اختالط کم هی گلبرگ مامان و شما تا دیگ

 . داخل ومدنین زدانی و پروا چرا نمیبب

 

 : گفت رتیح با شکر عمه

 

 رونن؟یب مهمونا مگه_

 



  

. pg 1276 

 بلند یسخت به شکر عمه ، داد تکان را سرش که وارسته

 کمکش به مادرش که شد بلند شیپا درد از اش ناله و شد

 .  افتاد راه به خودش و نکرد قبول شکر عمه که آمد

 من که دید یم و بود زنده میحک اگه!  من بر یوا_

 یم نییپا سقف با رو جا نیا اوردمین خونه یتو و مهمون

 که یگینم یگرفت حرف به و من چرا تو دختر.  آورد

 . میدار مهمون

 

 بر خنده و شد خارج درگاه از یباور قابل ریغ سرعت با بعد

 .  نشاند مادرش و وارسته لب

 

 : گفت و دیکش آغوش در را وارسته ، خانم گلبرگ

 که شب.  شده تنگ مونیدختر _ مادر خلوت واسه دلم_

 حرف شکر عمه زیانگ خاطره انبار یتو ایب دیخواب پروا

  ه؟یچ نظرت میبزن



  

. pg 1277 

 

 واسه دلم منم حتما چشم مامانم بگردم دورت من_

 .  بود هم بابا کاش فقط.  شده تنگ شما یها نوازش

 

 : گفت و زد ییمعنا پر لبخند مادرش

 

 شد یم کنسل اری حضرت اومدن گهید که بود پدرت اگه_

. 

 

#part211 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 



  

. pg 1278 

 بعد اما شد هول یکم مادرش ی پرده یب حرف نیا از

 .  شکفت لبخندش ی غنچه و زد برق چشمانش

 !  کار به دهینم دل که اری حضرت نیا بر یوا_

 کار؟ کدوم پررو بچه_

 

 پرده یب شهینم که و یچ همه!  من قلب گهید گهید_

 .  گفت

 

 رونیب که کرد اشاره بعد و رفت یا غره چشم مادرش

 .  بروند

 

 مدت نیا که ییحرفا ی همه تو زبون از امشب من اگه_

 دمینکش و یاوردین زبون به یول شده تلنبار دلت یتو

 .  کن شک بودنم مادر به رونیب

 



  

. pg 1279 

 .  گفت ی "چشم " و زد یا قهقهه وارسته

 عرق یصورت با زین زدانی ، دندیرس اطیح به که نیهم

 بعد و کرد یمکث شکر عمه دنید با و آمد اطیح به کرده

 .  کرد سالم احترام با و گذاشت نهیس یرو را دستش

 احترام و حجب نیا از دلش در قند انگار که هم شکر عمه

 :داد را پاسخش یگرم به بود شده آب زدانی

 

 دور بد چشم ماشااهلل ماشااهلل!  یشمشاد شاه عجب به به_

 ! یآمد خوش یلیخ!  مادر یدار یدیرش قد چه پسرم ازت

 

 : گفت پروا به رو

 هم به قدر چه ؟ نه هستن همسرتون شونیا جون پروا_

 عمه یمربا بینص هم یخوب شوهر هی دیکن دعا!  دیای یم

 .  بشه

 



  

. pg 1280 

 مادرش و کردند گریکدی به ینگاه مین مادرش و وارسته

 عیسر پروا اما دهد قورت را آمده بر لبخند کرد یم یسع

 .  کرد جور و رفع را شکر عمه اشتباه

 

 به راجع.  هستم وارسته دوست فقط من خانم عمه نه_

  واال هم وارسته یبرا خوب شوهر

 

 :  داد ادامه و کرد وارسته به طنتیش از پر نگاه کی

 

 و ادی یم وارسته به یلیخ که دارم سراغ نفر هی من _

 صحبت هی میبر نیخوا یم ستین لیم یب نیهمچ وارسته

 .  میبفهم و طرف دهن ی مزه و میکن

 

 داد تکان یسر ، بود خورده سنگ به رشیت که شکر عمه

 : گفت زدانی به رو و



  

. pg 1281 

 

 !  جون مادر یآمد خوش صورت هر در_

 

 گلبرگ از من اما.  شدم شما مزاحم خانم عمه دیببخش_

 یتو دستتون و دیدار هیریخ مرکز شما که دمیشن خانم

 خوشحال هستم جا نیا که یمادام تا هست ادیز ریخ کار

 .  دینکن غیدر حتما ادیب بر دستم از یکار اگه که شمیم

 

 : گفت زدانی حرف از یراض شکر عمه

 

 ییرایپذ هی تا داخل میبر ایب نمون پا سر االن جون مادر_

 ما واال.  بره تنتون از هم راه یخستگ تا بکنم ازتون یاساس

 هی تا میداشت ازین خودت مثل باال و قد خوش مرد هی به

 بعد تا میبر ایب حاال بده انجام برامون و ییجز یکارا یسر

 . بگم بهت



  

. pg 1282 

 

 هم مادرش و پروا و رفت داخل خودش شکر عمه

 ها آن جمع به خواست یم هم او که رفتند همراهش

 : کرد شیصدا زدانی که ونددیبپ

 

 . شمیم ممنون دیبد من به کمک هی اگه خانم وارسته_

 

 .  برود زدانی کمک به تا دیپر نییپا سکو از وارسته

 به را ساک دو و ها کادو و کرد باز را عقب صندوق زدانی

 همزمان و گرفت دستش از هم وارسته ؛ داد وارسته دست

 :گفت

 

 که کنم تشکر ازتون یحساب و درست نشد دیببخش_

 به من تولد یبرا و خودش که دیآورد جا نیا تا و مامان

 .  برسونه جا نیا



  

. pg 1283 

 

 : گفت آرام ، بست یم را عقب صندوق در که نیا نیح

 

 یبرا خانم گلبرگ که ییکارها برابر در کنم یم خواهش_

 همه تا کشه یم طول و هستش چیه واقعا در کردن من

 .  کنم جبران و زحماتشون ی

 

 اما بزند یحرف خواهد یم ییگو و برد باال را سرش یکم

 نیسنگ سبک حال در گونه نیا که دیترد و دارد شک

 .  است کردن

 

 هاست مدت که بپرسم سوال هی خواستم یم راستش_

 ... که هست نیا اونم کرده مشغول و ذهنم

 



  

. pg 1284 

 سر کالفه و شد قطع حرفش یپر گل کنجکاو یصدا با

 . نزد یحرف و انداخت نییپا

 

 ؟ نه نیدار مهمون انگار!  خانم مربا سالم_

 به شروع و کرده یپرس احوال زدانی به رو سپس

 .  کرد یریآمارگ

 

 انیم و گرفت اش خنده یپر گل یکنجکاو از وارسته

 : دیپر حرفش

 

 االن تا حتما ها بچه که مهیخ برو بدو جون یپر گل_

 یریگ یم آمار جا نیا تو بعد دنیکش صف تشنه و گشنه

 . دختر بدو ؟ شهیم یچ بفهمه عمه اگه یدون یم ؟

 



  

. pg 1285 

 آن از سرعت به و دیکوب اش گونه بر را دستش یپر گل

 که دوخته زدانی به را سرکشش نگاه وارسته و شد دور جا

 . بود شده رهیخ وارسته یرو نگاهش لب بر یلبخند با
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 " زدانی"

 

 آدم یایدن چه و بود کوچک تفکرش و نگرش یایدن چه

 !  مرز یب و گسترده جا نیا یها

 به دیدو یم هم ها ساعت که بود لیطو و مرز یب قدر آن

 .  دیرس ینم ها آن نگرش یپا

 



  

. pg 1286 

 که ییها گید که بود نکرده خطور ذهنش به گاه چیه چرا

 یسوزن ی اندازه که شد یم ییها انسان شکم خرج ساالنه

 شود ییها انسان خرج  ، نداشتند اجیاحت ها ینذر آن به

 یها دست به رهیخ دواریام و ذوق پر یچشمان با که

 را یشاد کرور کرور مهر پر ییها قلب با و بودند توانمندان

 . کارند یم شان دل در

 

 و پزند یم غذا گید ها ده ساالنه اش خانواده که یحال در

 اما ندارند اجیاحت یا ذره که کنند یم پخش یکسان نیب

 .  هستند متوقع بخواهد دلشان تا

 

 جا نیا به و ردیبگ را اش خانواده دست سال هر کاش

 در چگونه که دهد نشان را ها بچه نیا تک تک و اوردیب

 .  سوزند یم یمحتاج

 



  

. pg 1287 

 بودند شده جمع که ینیریخ و ها آشپز از دور یا نقطه در

 بود فکر در غرق دیخورش سوزان یگرما ریز در و ستادهیا ،

 . 

 

 آقا ی عمه که کرد نگاه یرزنیپ به و گرداند بر را سرش

 یاهال از که پزشکش شوهر با که نیا از پس و بود سهراب

 ، بود کرده مکان نقل جا نیا به و کرده ازدواج بود جا نیا

 برپا یا هیریخ مستمند مردم یبرا که بود گرفته میتصم

 توان حد تا را شانیها ازین ، غذا بر عالوه روزانه و کند

 . کند برآورده

 

 مارشیب جسم و دردمندش یپاها وجود با که یرزنیپ 

 سر بر محبت دست و کرد یم کار جوانان یپا به پا هنوز

 تشکر ی نشانه به ها بچه و دیکش یم ها بچه تک تک

 . زدند یم دستش بر یا بوسه



  

. pg 1288 

 

 هیریخ نیا با زودتر چرا که نیا حسرت داشت حسرت

 نیا.  ردیگ کار به کمک یبرا را توانش تمام تا نشده آشنا

 و کرد یا خنده شکر عمه که بود مشهود یقدر به حسرت

 :گفت

 

 دست!  است تازه یریبگ آب از وقت هر رو یماه جوون))

 و تالشت تمام یدار و یدیفهم االن که شو دعا ی قبله به

 فهمن یم که ییآدما چه.  یدیم انجام کردن یاری یبرا

 که نهیا مهم دور ای فهمن یم زود ستین مهم حاال

 . (( شنیم رد ازش یراحت به و دنینم یتیاهم

 

 که بود ایدر یپهنا به دلش.  شکر عمه داشت یدل ایدر چه

 .  کرد یم هیهد هیبق به را یبزرگ و یمهربان ، بخشش

 



  

. pg 1289 

 زیعز شهر نیا یها آدم یبرا یلیخ هم وارسته جا نیا در

 رفتند یم باال کولش و سر از ها بچه. بود یداشتن دوست و

 زین او.  کردند یم محبت ابراز و گشتند یم برش و دور و

 و کرد یم نوازش و نشاند یم پا یرو را ها بچه کی به کی

 .  دیبوس یم

 با را عشق را یزندگ را آرامش خواست یم یکس اگر

 تنها یکم بود یکاف کند حس خون و گوشت و پوست

 به را بود شده نهینهاد وجودش در که یمحبت و مهر یکم

 برسد آن یواقع یمعنا به وقت آن تا کند هیهد ها بچه نیا

. 

 

 و آمد رونیب فکر و وهم عالم از زد شیصدا که خانم شکر

 .  برود کمک به تا داد یشتاب شیها قدم به

 



  

. pg 1290 

 به تا کرد یم عبور بزرگ یسنگ از دیبا راهش ی انهیم در

 نییپا را شیپا از یکی ، دیرس یم غذاها پخش ی مهیخ

 را گرشید یپا که آمد یپرت حواس با و گذاشت سنگ

 یرو راستش یپا و شد یخال شیپا ریز بگذارد، نییپا

 .  شد پاره شلوارش ی پاچه و دیخراش سنگ

 

 

 دیگز یم مدام را شیها لب و دیپر رونیب شیگلو از یآخ

 تحمل را بود دهیچیپ راستش یپا در که یدرد بتواند که

 . کند

 

 

 آن یبرا و نشده متوجهش یکس کرد یم فکر که چند هر 

 سنگ به را دستش آرام ، نکند خود متوجه را یکس که



  

. pg 1291 

 یم ینگران با وارسته که نیا از غافل ؛ شود بلند تا گرفت

 .  آمد یم سمتش به و دیدو

 

 :زد زنگ گوشش در وارسته نگران یصدا

 

 ، دیند تکونش ندیبشن نه نه ن؟یشد یچ!  یوا یا_

 به االن دیبذار اومم.  دیباش دهید یجد بیآس ممکنه

 از اون چون بندازه پاتون به ینگاه هی ادیب گمیم یریه

 .  بلده ییزایچ هی هیاول یها کمک

 

 حرف ی اجازه درد از دهید بیآس زدانی به که آن بدون

 آمده ادشی یزیچ انگار اما برود تا برگرداند رو ، بدهد زدن

 و زد زانو زدانی یپا یجلو ینگران و یشدگ هول با ، باشد

 که بکشد باال را شلوار ی پاچه تا برد جلو را دستانش



  

. pg 1292 

 شرم از شده کبود ییمایس و شده گرد یچشمان با زدانی

 .  شد بلند آخش و دیکش را شیپا سرعت به

 

 شیکار هی خودم دیبزن دست شما خواد ینم نه!  آخخخ_

 من مهیخ یتو سر دیبر و دیکن لطف اگه فقط کنم یم

 .  امی یم سرتون پشت آروم آروم

 

 بکنم چک هی و پاتون دیبذار شهینم که یجور نیا نه_

 درد گرمه بدنتون چون االن دیباش دهید بیآس دیشا

 دردتون شد سرد که نیهم اما دیکن ینم حس و یادیز

 . شهیم شروع

 

 ی پاچه به وارسته که نداد اجازه و کرد مخالفت باز زدانی

 .  بزند دست اش یا پارچه شلوار



  

. pg 1293 

 جا از و دیکش یپوف بود، دهیفهم را زدانی درد که وارسته

 . شد بلند

 

 نمیبب و تون زخم دیذار ینم که حاال پس خب یلیخ_

 بعد کنم تون کمک مهیخ تا که دیبد هیتک من به حداقل

 نیا شوهرش شیپ چون بندازه نگاه هی تون زخم به عمه

 . دهید رو ها دوره
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 و دیکش ابروانش بر را اخم ی هیسا فیتکل یب زدانی

 دختر چرا.  دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش



  

. pg 1294 

 یها ستیل کردن فیرد نیا که کرد ینم درک شیروبرو

 .  ندارد یخوش صورت زدانی لهیمخ در اش یشنهادیپ

 

 ها حرف نیا از یخاص منظور که دانست یم چند هر

 نیا رشیپذ ی اجازه ذهنش خانه نهان هم باز اما ندارد

 کوچک حرکت نیهم با اگر یطرف از.  داد ینم را ها حرف

 با را ها آن و بودند ستادهیا مهیخ کنار در که یاشخاص آن

 ییها ثیحد و حرف بود ممکن دندید یم تیوضع نیا

 شیآبرو یطرف از و کرد یم احوالش خوش نا که شود زده

 .  رفت یم

 

 

 چشمشان کردن قضاوت یبرا مردم ابزار که دانست یم

 انجام حال در را او چشم با که یکس احوال بر یوا است

 اش پاچه کله قدر آن است عرف از خارج که نندیبب یکار



  

. pg 1295 

 یم شیآبرو که کردند یم قضاوتش و گذاشتند یم بار را

 .  رفت

 

 ینم و بود  تر مهم جامعه نیا در یزیچ هر از شیبرا آبرو

 دار خدشه را آن و بردارد خنجر ییپا و سر یب هر گذاشت

 و اند کرده یزندگ آبرو با نام کین ی خانواده یعمر ؛ کند

 با و دار مردم که است بوده نیا افتخاراتشان از شهیهم

 . هستند آبرو

 

 

 : گفت نکند خاطر آزرده را وارسته که یلحن با

 امی یم راه آروم آروم بتونم خودم که ییجا تا ممنونم نه_

 اومد فشار پام به اگه تا دیایب راه من با دیکن لطف اگه فقط

 .  شمیم ممنون ، دیبد خبر آقا یعل به

 



  

. pg 1296 

 راه به کنارش در و گفت یا " باشه " ناچار به وارسته

 .  افتاد

  ؟ خوردم نیزم من که نیدیفهم کجا از شما_

 

 :  گفت رک و انداخت باال یا شانه وارسته

 

 !  بود بهتون حواسم خب_

 

 ، وارسته رک پاسخ با رفت یم راه لنگان و آرام که زدانی

 به را بحث که آن یبرا و آمد خود  به اما شد خشک یکم

 :گفت ابدین ادامه نیا از شیب تا بکشاند یخاک جاده

 ن؟یبرگرد تون خونه و شهرتون به نیخوا ینم_
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 رها نصفه و کارام تونم ینم من. یزود نیا به حاال نه_

 تا که دادم تعهد عمه به اومدم جا نیا که یروز از. کنم

 . هستم آخرش

 

  کجاست؟ آخرش_

 

 و کرد اشاره دور یا نقطه به و برد باال را انگشتش وارسته

 : گفت سپس

 

 بودن جا نیا گهید و ارمیب کم که هست ییجا آخرش_

 قدر نیا میزندگ یتو وقت چیه من.  نده لذت حس بهم

 میزندگ یتو یادیز یها لذت.  نکردم تجربه و لذت حس

 راحت الیخ با شبا که نبوده قدر نیا وقت چیه اما داشتم

 .  بکشم یراحت نفس و بالشت یرو بذارم و سرم
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 نیا البته.  کنم یم افتیدر و آرامش و عشق جا نیا من

 جا نیا اما کنم یم افتیدر هم ام خانواده کنار رو ها حس

 . داره یتر خنک و تر دیجد یبو و رنگ

 

 دهد ادامه را یصحبت هم نیا زدانی که بود منتظر وارسته

 و شد دیام نا دید فکر و سکوت در غرق را زدانی یوقت اما

 . نگفت یزیچ

 

 نشست یصندل یرو بر آرام ، وارسته ی اشاره با زین زدانی

 .  گذاشت نیزم یرو بر را اش دهید بیآس یپا و

 

 وارسته خانم عمه ، بکشد باال را شلوارش پاچه خواست تا

 . آمدند رونیب که دید را

 

 ؟ گهیم یچ ما یمربا نیشده؟ا یچ دونیم لی_



  

. pg 1299 

 

 را خانم شکر نیا از شیب تا بزند یلبخند کرد یسع زدانی

 : داد حیتوض کوتاه که نکند نگران

 پام و رفت در پام ریز از مروت ال سنگ نیا فقط یچیه_

 .  دید بیآس یکم

 

 حد چه تا پات بیآس نمیبب تا باال بزن و ات پاچه باشه_

 . هیجد

 

 را وارسته که بزند باال را اش پاچه که شد خم زدانی

 نشست خود یجا سر معذب و آرام و دید ستادهیا و منتظر

 . 

 :گفت وارسته به رو که دیفهم را حالش خانم عمه ایگو
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 مثل.  ششونیپ برو گرفتن یم و ات بهونه ها بچه مربا_

 برو انداخته جونشون یتو ترس باز وونهید زن اون که نیا

 .  کن آرومشون

 

 با توانست ینم اما نداشت رفتن لیم وارسته که چند هر

 .  رفت چادر سمت به پس ، کند مخالفت اش عمه

 

 چه نمیبب باال بزن قشنگ حاال ما دختر از نمیا خب_

 ! جوون یآورد خودت سر ییبال

 

 و یمردگ خون دنید با زد باال را اش پاچه که زدانی

 با خانم عمه اما شد جمع اش چهره شیپا یرو یکبود

 :  گفت کوتاه ینگاه
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 ییدارو تا چند هی بسپرم ها بچه به تا نیبش جا نیهم_

 .بذارم مرهم برات تا ارنیب و ننیبچ یاهیگ
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 ، شکر عمه شنهادیپ به اما بود زده خزان هوا که آن با

 یم یسپر خانه یصفا با اما یگل اطیح در را شب یهمگ

 .  دندیشن یم گل و گفتند یم گل و کردند

 و کردند یم فیتعر هم یبرا شکر عمه و خانم گلبرگ

 یم یبلوچ پزشک با شدنش عاشق داستان از شکر عمه

 کرده ییها التماس چه و ختهیر ییها اشک چه که گفت

 گفت یم یحت ؛ شود یراض میحک با ازدواج یبرا پدرش تا
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 پدرش قول به تا بوده یزندان نیزم ریز در را شب دو که

 یبرا او اما کند کش فرو گذرش زود یعاشق و عشق تب

 ، است بندیپا دلش ی خواسته بر هنوز دهد نشان که آن

 .  دیایب رحم به دلشان تا کرده غذا اعتصاب روز شبانه دو

 عمه ی قصه اش دفترچه از یا گوشه در زین خانم گلبرگ

 عمه داستان دهد مهلت روزگار اجل اگر تا نوشت را شکر

 .  اوردیب ریتحر ی رشته به هم را میحک همسرش و شکر

 در یریه همراه به پروا و وارسته ها دختر هم طرف آن

 ریحر که چند هر.  بودند کردن بحث و دنیخند حال

 از و بود چشمانش یجلو مرگش جوان برادر هنوز

 خصوص به را دو آن نداشت دوست اما رفت ینم خاطرش

 و دیخند یم شان یپا به پا پس ، کند نیاندوهگ ، وارسته

 .  کرد یم یشوخ

 بار کی یا هیثان که بود وارسته شتریب شان خنده ی سوژه

 تشک شیبرا یا گوشه که کرد یم زدانی پرت را حواسش

 .  شود آرام یدم و بکشد دراز تا بودند کرده پهن
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 کج لوچه و لب شانیبرا و داد ینم شان محل وارسته اما

 حاال نداشتند الیخ که ها آن اما بروند رو از تا کرد یم

 پچ پچ هم گوش در ، بردارند وارسته سر از دست ها حاال

 . دندیخند یم و کردند یم

 

 زدانی به حواسش تا شد جا به جا شیجا در یکم وارسته

 را زدانی که دیاین در شیصدا و بکشد درد مبادا که باشد

 درد که دیفهم. سرخ یصورت و شده مشت یدستان با دید

 به دو آن حواس و دیپر شیجا از رعد شتاب به دارد

 : گفت پروا که شد پرت وارسته

 

 جا از دفعه هی ترقه مثل یه!  خب جات سر بتمرگ_

 تو و من از دونیم لی شکر عمه قول به نیا نترس.  پرهیم

 تا دونیم لی نیا اگه.  بده بروز و تینگران کم بهتره حالش

 شیدوزار به دیبا یدار حس بهش که باشه دهینفهم حاال

 . کرد شک



  

. pg 1304 

 

 : کرد زمزمه لب ریز و رفت یا غره چشم وارسته 

 !  جات سر نیبش ومدهین اصال یکی تو به شیفوضول_

 

 ینم ریتاث ابدا وارسته گوش در شیها حرف دید که پروا

 و برد یریه گوش در را سرش و گفت ی "جهنم به" کند

 رشیگ یمفت گوش تازه.  گرفت سر از را شیها فیتعر

 از شود دل آسوده و بزند را شیها حرف بتواند تا بود آمده

 وارسته کردن سوژه الیخیب توانست ینم که ییجا آن

 مجبور را چارهیب یریه و گرفت یم دست شیبرا یه شود

 . کرد یم یهمراه به

 

 در که یمشهود ینگران با و نشست زدانی کینزد وارسته

 :گفت بود، مشخص لحنش
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 براتون عمه که یمرهم نیا یعنی ؟نیدار درد زدانی آقا_

 نبوده؟ گذار ریتاث گذاشته

 

 در را مندش درد ادیفر و داد و نشست رق و شق زدانی

 به کرده عرق و شده سرخ یصورت با.  کرد خفه نطفه

 : زد لب یسخت

 

 کنم...استراحت...کنم...فکر... ستین...ین..نگران... یجا... نه_

 . باشه.... بهتر...

 

 دستش از یکار که ییجا آن از و داد تکان یسر وارسته

 زبان دل نیا به طور چه. نیغمگ و بود ناراحت آمد ینم بر

 یم نکن یقرار یب یقدر نیا کن بس که بفهماند نفهمش

 ی اندازه به که بکوباند مشت دهانش بر طور چه!  یفهم

 است بس گرید یا کرده عام و خاص دل رسوا مرا یکاف



  

. pg 1306 

 پا به رسوا و گر آشوب گونه نیا نه تر محتاط ، کمتر الاقل

 .  کن

 

 نیسنگ لحظه هر که مادرش نیسنگ نگاه با دانست ینم

 و تنها که بود زنگ به گوش که ییاو ؟ کند چه شد یم

 درد شیبرا.  بشنود را وارسته دل حرف بتواند تا شوند تک

 خوردن آب از یحت و نبود سخت مادرش با کردن دل و

.  بود معذب طیشرا نیا در یکم اما بود تر راحت هم

 درد قدر نیا تا کند کمک زدانی به که داشت دوست

 .  نکند دلش به خون و نکشد

 

 رو به رو مادرش لب به لبخند نگاه با و برگرداند را سرش

 از را شکر عمه با شیها حرف و زد شیبرا یچشمک که شد

 .  گرفت سر
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 و برگردد زدانی یسو به تا شد یقلب قوت شیبرا نیهم

 تر لبش یکم تا زدیبر آب شیبرا و بردارد را کنارش وانیل

 .  بهتر حالش و شود

 

 بعد ردیبگ دستش از تا کرد اشاره و گرفت سمتش را وانیل

 :کرد زمزمه ، شکفت لبش یرو که ییبایز لبخند با

 

 بده نیتسک و تون درد تونه یم یکم که دارم کار راه هی_

 .  ادیب خوشتون دوارمیام. 

 

 لبخند به نگاهش که نیهم و خورد آب از یقلوپ زدانی

 و انداخت نییپا را سرش ، دیرس وارسته ی شکفته تازه

 .  کرد تشکر کوتاه

 .ممنونم_
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 فیلط یصدا با بعد و کرد بسته و باز را چشمانش وارسته

 : رساند زدانی گوش به را بیالغ لسان شعر نرمش و

 

  باش جان مونس مرا تنگ دل و یآ باز_

 

  باش نهان اسرار محرم را سوخته نیو

 

 فروشند عشق کدهیم در که باده زان
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  باش رمضان گو و بده ساغر سه دو را ما

 

  سالک عارف یا یزد آتش چو خرقه در

 

  باش جهان رندان ی حلقه سر و کن یجهد

 

  بخش روان لعل آن حسرت دلم شد خون

 

 باش نشان و مهر همان به محبت درج یا

 

 

 چشمانش از که یبهار باران و دیگز را لبش ی گوشه

 . گرفت انگشت با را شد یجار
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 بر دیآ بر دل از چه هر ندیگو یم که داشت قتیحق پس

 در را شعر نیا که کرد ینم را فکرش گاه چیه.  ندینش لب

 روان چشمش ی گوشه اشک تازه و بخواند تیموقع نیا

 .  شود آن کردن پاک به مجبور او و شود

 

 یبرزخ و جهنم چه در را زدانی که کرد ینم فکر هم ابدا

.  ندارد را یا کلمه آوردن زبان به توان یحت و انداخته ریگ

 دو هر که بود هوا یب و نیسنگ یقدر به شان نیب یفضا

 دایپ فرار راه تنها نه اما.  بودند فرار یبرا یراه دنبال به

 .  بودند شده خشک شانیجا بر دو هر که شد ینم

 گفتن یبرا یحرف عمال وارسته شد باعث زدانی سوال که

 .  شود بسته کل به دهانش و باشد نداشته

 

 ریز و جعبه یتو چرا و حیتسب یها مهره بپرسم شهیم_

 ؟ نیبود کرده میقا ماسه
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 را آن کل به چون.  بدهد یجواب چه که بود مانده وارسته

 اگر که کرد یم فکر یالیخ خوش با و بود کرده فراموش

 و حیتسب شدن پاره ی هیقض آن گرید کند ازدواج زدانی

 اما شود یم سپرده یفراموش دست به ها مهره برداشتن

 زیچ کی گر آغاز و دارد دراز سر قصه نیا که دانست ینم

 ... هم آن است

 

 هی ای ی رشته اگه ؛ دونم ینم من دمیشا نه ای آدما ما_

. میگردون یم بر اصلش به و اون مینیبب شده پاره و طناب

 که شون گاهیجا و اصلشون به دیبا ها مهره کردم فکر منم

 هم به باز یروز که دیام نیا به برگردن استیدر کنار

 .  بشن متصل
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 دهانش آب که بود نیسنگ یادیز زدانی یبرا ها حرف نیا

 .  اوردین انیم به یسخن و داد قورت را

 و داد یصدا اما شود سکوت که رفت یم شان نیب باز

 یبرا و بکشد یپوف وارسته شد باعث خان احمد ادیفر

 یاخم وفتد،یب راه به امشب بود قرار که یدیجد یماجرا

 .  دیکش هم در

 وارسته به خطاب و شد بلند جا از که دید را شکر عمه

 : گفت

 

 که نیا مثل اریب بردار رو چوب اون بگردم دورت مربا_

 . کنم ریخ به ختم رو هیقض نیا امشب دیبا

 

 ریز از و پروا و مادرش متعجب چشمان یجلو از وارسته و

 سکو کنار و گذشت یریه خندان لب و زدانی نیسنگ نگاه

 .  داد شکر عمه دست به و برداشت را بزرگ چوب و رفت
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 و خشم با و گرفت یدست دو را بزرگ چوب زین خانم شکر

 : زد ادیفر بعد و کرد باز صدا و سر با را در فراوان غضب

 

 تا بشکونم و پات و دست دیبا ؟ نه احمد یشینم آدم تو_

 ! ابله یکن رفتار دخترت با دیبا طور چه یریبگ ادی
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 تا بگرو لوط یریس ترا دیبا حتما ؟ احمد نبه انسان ته_

 !  راتیح کنه حبر چوکا یوت گو چونکا بفهمه که

 

 تا بشکونم و پات و دست دیبا ؟ نه احمد یشینم آدم تو))

 ! ((ابله یکن رفتار دخترت با دیبا طور چه یریبگ ادی
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  مرکز به و دیپر رونیب درگاه از وارسته

 نفس ، شده سرخ یصورت با خان احمد که رفت کوچه 

 .  کرد یم خشک را شیها غرق دست با و زد یم نفس

 

 از دست و رفت عقب یکم د،یشن که را شکر عمه یصدا

 یها یکبود کرد یم یسع که گشته بر نگون دخترک

 ، زد یم هق همزمان و بپوشاند دست با را صورتش یرو

 .  برداشت

 

 اون لنگا یکوت زانه نیمرد تا و ته که یبگ ترا مرک_

 که یروچ آ نویتیب الل من کاش یا.  جنه چوکا نیبزگ

 .  ته مراته که یمکوت التماس من بمره تپا یا یبل یلوت

 و خودت اسم که خرابت ذات به تف رتت،یغ به تف))

 و بدن یرو کرد قلمش دیبا که ییپاها اون با مرد یگذاشت

 و شد یم الل زبونم کاش.  یکوب یم دختر نیا فیظر تن
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 تب از تا نرسه دادت به خواست یم میحک که یروز اون

 . کردم ینم التماس بهش و شدم ینم مانع ، یریبم

 

 زمزمه را یزیچ لب ریز و گرفت باال را سرش خان احمد

 به تا گرفت را دخترک دست ، زمختش دستان با و کرد

 .  برود خانه داخل به زور

 

 نشان بازو و زور نیا یخوش عاقبت دانستند یم که مردم

 کنند آرام را احمد تا رفتند جلو ینفر چند ، ندارد دادن

 گرفته دست در شکر عمه که یچوب نیا با دانستند یم اما

 .  باشند خورد و زد هی منتظر دیبا

 

 خانه به را دخترک تا کرد اشاره وارسته به شکر عمه

 یریه به ینگاه مین و گفت "یچشم" زین وارسته.  اورندیب

 .  برود کمکش به تا کرد
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 یرو شده پخش دخترک بغل ریز و رفتند جلو دو هر

 ها خانم کنار از.  کردند بلند حرکت کی با گرفتند را نیزم

 به ظیغ با ینگاه و کرد یم ینچ نچ کس هر گذشتند، که

 . انداخت یم خان احمد

 

 را راستش دست که یوقت از و نداشت مادر دخترک 

 جان و داده جان پدرش ظالم یپاها ریز بود شناخته

 ظلم دختر نیا به توانست یم تا ظالم مردک. بود گرفته

 هر که بود شده بارها.  کرد یم جگرش به خون و کرد یم

 محبت او به و دادند یم پناه خود ی خانه در را او کدام

 یقدر به ظلم همه نیا وجود با دخترک اما کردند یم

 یناش ها محبت دید یم اگر که بود نفس عزت با و مغرور

 . کرد یم رد ، است ترحم حس از
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 به قیعم ینگاه خانم شکر ، گذشتند که ها خانم نیب از

 بست نانیاطم با را چشمانش و انداخت دخترک ی چهره

 قطع هقش یه شکر عمه نگاه با هم دخترک.  کرد باز و

 . انداخت ریز را سرش و شد

 

 آورد ینم در سر دار معنا یها یباز نگاه نیا از که وارسته

 شکر عمه که داد تکان طرف دو به را سرش یجیگ با ،

 .  داد نشان را خانه داخل

 

 

 دردآلودش یها هیگر باز دخترک و رفتند اطیح داخل به

 و گرفت سر از بود وحشتناک درد بدن از یناش که را

 درد وجود با که شد مواجه یزدانی با کرد باال که را سرش

 برساند کوچه به را خود تا بود گرفته وارید به دست شیپا

 شد خشک شیجا بر مبهوت و مات و ستادیا حرکت از که



  

. pg 1318 

 تا انداخت ریز به را سرش و اوردین لب به یسخن اما

 .  نکند حضورش از معذب را دخترک

 لب ، برسد دخترک گوش به فقط که یطور آرام وارسته

 :زد

 

 یکن معذب و خودت خواد ینم هستن ما یآشناها نایا_

 و صورتت و دست و خونه داخل برو پروا و مامانم با ؟ خب

 حقت در داره که یظلم همه نیا شر از گهید عمه تا بشور

 .  بده نجاتت یگینم یچیه و یکرد سکوت تو و شهیم

 

 

 قصد یریه با و سپرد مادرش و پروا به را دخترک وارسته

 ، بود کرده غصه یبرا که ییجا آن از و برود کوچه به کرد

 . بود شده پرت هم زدانی از حواسش

 



  

. pg 1319 

 

 صورت نیهمچن و روح یب و درمانده نگاه که زدانی اما

 مردانه یصدا با و اوردین طاقت ، بود دهید را دخترک کبود

 :دیپرس دارش زنگ و

 

 ؟ ادی ینم بر دستم از یکار ؟ شده یچ که بپرسم شهیم_

 

  یایدن که زدانی چشمان به ینگاه وارسته

 

 :گفت و کرد بود داده یجا خودش در را یکیتار

 بشه وادار که یدختر بدن به دنیکوب باز ، ظلم باز_

 .  کنه خفه و ادشیفر و کنه سکوت

 



  

. pg 1320 

 یم سکوت به وادار رو ها دختر که یظلم نیا یدون یم

 یبچگ از رو ها پسر که هست یظلم مثل ؟ هیچ مثل کنه

 یم گوششون یتو مدام و زنینر اشک که کنه یم وادار

  " کنه ینم هیگر که مرد" خونن

 

 دختر زنه ینم ادیفر که دختر گنیم که هست یزمان مثل

 .  ادین در صداش و باشه آروم دیبا

 

 و نبود ایدن نیا در ییگو که زد یم دید را وارسته ، زدانی

 .  داشت یقیعم درد یبو و رنگ شیها حرف

 آن و بزند اتاق به یسر تا شد بلند وارسته کنار از یریه

 .  گذاشت تنها را دو

 



  

. pg 1321 

 کتک دوستم از و بودم بچه یزمان هی گفت یم بابام_

 به تا کردم هیگر کوچه آخر تا کوچه اول از و بودم خورده

 .  برسم خونه

 

 یتو گرفت و دید و من مادرم و خونه دمیرس که بعد

 مادرم آغوش یتو و من پدرم تا یول داد نوازشم و بغلش

 که مرد:  گفت غره چشم با و من دیکش رونیب زور به دید

 . کنه ینم هیگر

 

 افتاد یم یاتفاق هی تا و شد عقده برام هیگر نیا روز اون از

 گوشم یتو که بابام حرف کرد یم هیگر یهوا دلم که

 گرفت یم و راهش هیگر و اومد یم ادمی ، خورد یم زنگ

 . رفت یم و
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. pg 1322 

  ممنوع_یکپ#

 

 شکر عمه دهان از ادیز قدر آن ها داستان نیا از وارسته

 از ها داستان نیا دنیشن اما بود پر گوشش که بود دهیشن

 غرق خاطرات در ییگو و داده هیتک وارید به که ییاو زبان

 .  داشت یدلچسب و ژهیو یهوا و حاال بود شده

 

 کنه ینم هیگر که مرد ن؟ینکن هیگر گفتن بهتون حاال تا_

  ؟

 

 : گفت و کرد یا خنده زدانی

 

 منع مامانم طرف از یبچگ از قدر اون بخواد دلتون تا_

 دلم قدر اون ها وقت یگاه کنه ینم هیگر مرد که شدم

 حرف اون انگار اما بشم سبک تا کنم هیگر خواست یم



  

. pg 1323 

 هیگر یبرا شد یم یسد بودن خونده گوشم یتو که ییها

 . کردنم

 

 

 من ی خانواده در شماست با حق هم ها دختر به راجع

 ادین در صداشون و باشن ریز به سر و آروم دیبا ها دختر

 ... ادیب در اگه که

 

 

 را دو هر آمد فرود که یزیچ بعد و شکر عمه ادیفر یصدا

 .  گرفت شکل وارسته یها لب یرو یلبخند اما پراند جا از

 : گفت ادیفر یصدا از متعجب زدانی

 

  ؟ شد یچ_



  

. pg 1324 

 

 را یزندگ و زد یم برق که یچشمان و طنتیش با وارسته

 :گفت ، کرد یم ینوران

 

 ! نهیآفر یم حماسه داره شکر عمه_

 

 : زد بشکن و داد گردنش به یقر ناز با بعد

 

 پا هی سنش نیا با باشه دور ام عمه از بد چشم ماشاهلل_

 . خودش واسه هست رزنیش

 

 درد اگه البته.  شد یچ نمیبب برم من تون اجازه با 

 چشم با و دیایب دیتون یم هم شما بده اجازه پاهاتون

 . کنه یم کار یچ خانم عمه که دینیبب



  

. pg 1325 

 

 

 که یدرد با و شد بلند آرام و گرفت را وارید دست با زدانی

 کم که بود محال اما شد جمع اش چهره ، دیچیپ شیپا در

 باد تند که یی ها یگرم بازار وجود با هم آن اوردیب

 .  بود کرده شیروبرو

 

 

 و دیوز یم چنان که چرا باد تند بود گذاشته را اسمش

 اگر و یباران بود یآفتاب اگر کرد یم عوض را هوا و حال

 یب و شدت نیهم به کرد یم یطوفان بود صاف و پاک

 . اغراق

 

 



  

. pg 1326 

 به ینگران دید را زدانی ی شده جمع ی چهره اما وارسته

 : گفت و شد بلند سکو یرو از و کرد رسوخ دلش

 

 دیکن استراحت و دیبمون ن،یایب خواد ینم دیدار درد اگه_

. 

 

 تا کرد اشاره و گرفت باال نه نشانه به را سرش زدانی

 .  برود جلو وارسته

 

 باال یا شانه ، دید که را او مصمم ی چهره هم وارسته

 و کرد باز آخر تا را باز مهین در و رفت جلو و انداخت

 یبلوچ به که آمد خان احمد خشم از پر یصدا همزمان

 به یریه که نیا مگر دیفهم ینم او اما گفت یم یزیچ

 را شانیها حرف قبل دفعات مثل و شود شیدایپ موقع

 .  کند ترجمه



  

. pg 1327 

 

 آن و طرف نیا مرد دو و بود نشسته وارید کنار خان احمد

 شکر عمه و کردند یم اش نظاره اخم با و بودند طرفش

 .  داد یم فشار کتفش بر را چوب زین

 

 نه اگه ونیدارگا احتراما سال و سن یت من خانم شکر_

 در دپا یمن یچ هر و بندون وچما کنو پچ دپا زانو منهم

 یبلوت دل یمن ک هرداب که چو یوت یمن بگوشون آتک

 . ستنین یربط هم ایکس چیه یجنوب

 

 که یدیسف یمو و یبزرگ ها سال احترام خانم شکر))

 و کنم یم باز و دهنم منم وگرنه دارم یم نگه و یدار

.  رونیب زمیر یم و آد یم در یچ هر و بندم یم و چشمام

 یاحد چیه به زنمش یم بخواد دلم جور هر خودمه دختر

 .  نداره یربط هم



  

. pg 1328 

 

 : خواند رجز و شد دار صدا اش عمه پوزخند

 

 ادا ؟ کنه یبلوت دل یت یغلط هر و که چو یوت یت ک_

 یچیه کس چیه و بجنه جنکا که ستنین حبرا هی چه

 هی ایب رندا کن شر تا و اوال برو ته کن لج یکله یمگوش

 رندش هستن مرد که نایجن بگوشو لیم ، کن تیاذ چوکا

 .  هیآپت نیهوشک ک با ترا لعنت کپتگه

 

 خواد یم دلت که یغلط هر و هست خودت دختر که))

 یکس و یبد زجر و دختر نیا تو که هرته شهر مگه ؟یبکن

 کن شرم ذره هی بکش خجالت ذره هی.  ادین در صداش هم

 راه ایب بعد کن پاک و روحت و درست و خودت اول برو. 

 دنبال که بگم نذار.  کن تیاذ و مظلوم دختر نیا راه به

 بعدم و یکن یم شون تیاذ و یوفتی یم یدار شوهر یزنا



  

. pg 1329 

 تو به لعنت.  یریگ یم سکوت حق و یکن یم شون دیتهد

 . یجون یبال و آفت که مرد

 

 بود شده یعصبان شدت به شکر عمه یها حرف از که مرد

 یادیز ی پرده پشت یرازها است ممکن که دانست یم و

 به نیچرک ینگاه و گرفت باال را سرش ، بپرد دهانش از

 : گفت شکر عمه به رو بعد و کرد وارسته

 

 چ پشتا زاتکه چوک براته یت ک هین گیصح خانم شکر_

 جنوزامه ک همشکا پ نیمرد دگ گهیصح نکنن حبر

 نکاح ملکا یم یول تهیب یدشتار بس اشکوته ؟منینتیرندا

 ؟! هستن حبرت نیکی نشیدو هستن یفرق چه ونشانگا

 .  نگوشن یچیه تورسا یت چ بله

 



  

. pg 1330 

 چه برادرت ی نوه به راجع مردم یدار خبر خانم شکر)) 

 بودنش وهیب محض اطراف یمردا که یدار خبر گن؟یم

 ینامزد فقط که دمیشن البته.  کردن زیت دندون براش

 ... هیکی تاش دو هر ما ی محله یتو که یدون یم اما بوده

 

 بر را یشرم یب و وقاحت از حجم نیا گرید شکر عمه

 یرو لچک که یحال در و شده سرخ یصورت با که نتافت

 را  چوب سر انداخت یم یا گوشه و آورد یم در را سرش

 دو و خاست هوا به مرد ادیفر و دیکوب مرد صورت بر محکم

 یم خود به خان احمد یها حرف خشم از که یمرد

 به خون پر یصورت با و کشاندند نیزم یرو را او ، دندیلرز

 . افتادند جانش

 

 : گفت و زد ادیفر ، دید درگاه در را وارسته که شکر عمه

 حاالااا نیهم داخل برو فقط داخل برو_



  

. pg 1331 
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 که ییها کتک وجود با که انداخت خان احمد به ینگاه

 یرو بر چندشناک یشخندیر هنوز خورد یم و بود خورده

 عمه که گفته چه دانست ینم.  بود انداخته هیسا لبانش

 به را اش کرهیپ و دیکش یم نیسهمگ ادیفر نیچن نیا اش

 اگر که چرا گرفت حرصش خودش از.  انداخت یم لرزه

 حرف حد در را یبلوچ زبان مدت نیا در بود کرده یسع

 کرد یم تیکفا ، ردیبگ ادی دنیفهم حد در اما نه که زدن

 نیا یریه کردن دایپ یبرا را سرش مدام نبود الزم و

 .  بچرخاند طرف آن و طرف



  

. pg 1332 

 که دوخت یخان احمد به و برداشت وارید از را اش هیتک

 ینم که یکلیه درشت جوان دو یپا و دست ریز مدام

 ادیفر با.  کرد یم ناله و داد یم جان هستند که دانست

 زده شتاب ، ختیر سرش بر آوار چون که شکر عمه دوم

 .  رفت اطیح به و دیکوب هم به را در

 

 ابدیب را زدانی تا چرخاند گرانه جو و جست را چشمانش

 پر لحن جز ییصدا و بود یخال اطیح و نبود هم او اما

 .  دیرس ینم گوش به ها وارید پس از شکر عمه خشم

 . کند لرز بدنش شد باعث ، دیچیپ تنش در که یسرد سوز

 .  شد روانه خانه یسو به و گرفت بغل در را دستانش پس

 

 سردرگم که دید را یریه ، برسد هال به که آن از قبل اما

 خبر یب اطرافش یایدن از و است افکارش محو و ستادهیا

 . است



  

. pg 1333 

 

 باال شدت به را سرش که داد تکان و گرفت را شیبازو

 .  دوخت چشم وارسته به جیگ و گنگ و گرفت

 

  ؟ شده یچ_

 

 : گفت و داد نشان را اتاق اش اشاره انگشت با یریه

 . مطمئنم ، خودشه خود_

 

 : گفت یکنجکاو با وارسته

 

 .  بفهمم منم تا بگو درست  ؟ خودشه یک_

 



  

. pg 1334 

 به و کرد عبور آشپزخانه از و دیکش خود دنبال را وارسته

 .  دیرس خلوت اطیح

 : زد پچ آهسته

 

 که هیهمون.  خودشه خان احمد دختر گمیم و روزان_

 و من یه شب تا صبح.  بود شده خواهش خاطر رانیم

 پا تا بگو و دختر اسم الاقل که میرفت یم زبونش ریز مامان

 یکی و ستین من با دلش که گفت یم تلخ اما میبذار شیپ

 ستین من با دلش یوقت یچ یبرا خواد یم رو گهید

 .  بندازم زبونا سر و اسمش

 

 خلوت اطیح کف و دیکش اش یشانیپ به یدست وارسته

 .  نشست

 



  

. pg 1335 

 نداره کشش مغزم واقعا گهید خدا به بگم یچ دونم ینم_

 نیهم ریتقص هم شدنش بر سوخت نیهم نکنه گمیم. 

 من که یشرف یب نیا از ستین دیبع ؟ ها بوده خان احمد

 .  دماید

 

 : دینال بغض با و زد وارید به را سرش

 

.  بفهمه مامان اگه یوا.  دونم ینم وارسته دونم ینم_

 هی نکنه که کشه یم ریت مغزم یتو داره فکر نیا همش

 گفته و یچ همه و خان احمد نیا شیپ باشه رفته یوقت

 . باشه کرده وادارش کار نیا به اونم باشه

 

 زبونش ریز تونست دیشا بگم؟ عمه به برم یخوا یم_

  ؟یگیم یچ ها.  بکشه

 



  

. pg 1336 

 ای باشه کرده مجبورش نیا که دختر آخه داره یفرق چه_

 شده دهیکش باشه تر باز بالش و دست که نیا یبرا خودش

 مامان و شده جونش قاتل حاال که یبر سوخت سمت

 . بسازه و بسوزه شدنش پر پر یبرا

 

 را اش شانه و گرفت قرار یریه پشت و شد بلند وارسته

 .  کند آرامش یکم تا دیمال

 

  ؟ وارسته بگم یزیچ هی_

 

  بگو _

 

 رو تو خاطر رانیم که میکرد یم فکر اولش مامان و من_

 مدام یبود اومده جا نیا به تو یوقت از آخه.  خواد یم

 و زد یم برق چشماش و زد یم حرف تو از خونه یتو



  

. pg 1337 

 یب قدر نیا که رو یاون اسم میدیپرس ازش که بار هی یحت

 ینم دردش به من گفت یم و دیخند یم.  بگو و یقرارش

 یم حرف تو از میکرد فکر. نهیب ینم و من اصال اون خورم

.  کنه یم فکر روزان به فقط اون که میدونست ینم زنه

 و انداخت نییپا و سرش دید جا نیا و من تا که یروزان

 .  شد روون اشکش ی چشمه

 

 کم هی که االن بزنم؟ حرف روزان با فردا یخوا یم_

 . شد بهتر که فردا نه قراره یب حالش

 

 اون مونه یم جا نیا فردا تا نیا که خوشه دلت چه_

 یم رهیگ یم و دستش امشب نیهم دمید من که یمردک

 .  بردش

 



  

. pg 1338 

 یظرف جا سمت و دیکش اش شانه مالش از دست وارسته

 آشپزخانه المپ بعد. خورد آب و برداشت را استکان و رفت

 : گفت و کرد روشن را

 

 و طرف ی نسخه.  ینشناخت و شکر عمه که نیا مثل نچ_

 رونیب کنه یم پرتش جا نیا از شهیهم یبرا و دهیچیپ

 . خانما خانم نیبب حاال
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. pg 1339 

 و نون ، بود خلوت اطیح کینزد که یکوچک خچالی از

 و ردیبگ کوچک یا لقمه خود یبرا تا آورد در یریپن

 .  کند جور و رفع ، بود دهیبر را امانش که یگرسنگ

 

  ؟ رمیبگ لقمه برات یخوا یم_

 

 بدنش دنید با و بست را خچالی در ، امدین در که شیصدا

 به و کرد ی "نچ" زشیر هق هق یصدا و دیلرز یم که

 :رفت طرفش

 

 سخته دونم یم.  نکن تلخ یشب نیا و خودت اوقات_

 یکن یم فکر بود زیعز یلیخ هم من یبرا رانیم.  رفتنش

 از شکر عمه یکن یم فکر ؟ برهیم خوابم فکرش از شبا

 جانم نه خوابه؟ یم آسوده و راحت شبا نبودنش ی غصه

 راحت کنه هیگر که نیا بدون شبید فقط شکر عمه.  اصال
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 سرش روز اون چرا که کشه یم عذاب داره همش.  دیخواب

 یمحل کم نبود دار وفا قولش به که نیا خاطر به و زد داد

 ما یبرا.  میکن یم حس و مامانت و تو درد همه ما.  کرد

 چه اصال میکن کار یچ اما گم؟یم یچ یدون یم سخته هم

 خواه خاطر محل یتو یکل یجوون تازه تو ؟ کرد شهیم

 اما.  گرفت یم و آمارت داشت شیکی روزید نیهم.  یدار

 جوون و بینج پسر آقا ما دختر چشم که دونه ینم یکس

 . گرفته رو کوچه سر بقال مرد

 

 : گفت و دیخند هم وارسته ، کرد که یحیمل ی خنده با

 

 چه!  دختر کرد سوراخ و بناگوشت که ببند و شتین_

 رمیم که وقت هر یبخوا و راستش.  اومده هم خوشش

 که سرم پشت ندازه یم و چشمش یجور هی شون مغازه

 اون.  یباش هم تو مغازه رمیم وقت هر داره انتظار انگار

 و جوابم سرد و دیخواب چشماش برق دفعه هی دمید دفعه
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 امروز شرمنده که گفتم برداشتم نه و گذاشتم نه منم داد

 لیتحو و من هم شما مغازه ارمشیب که نبود باهام یریه

 .  یریبگ

 

 خنده به هم را یریه که شد بلند اش قهقهه یصدا بعد

 کینزد که مادرش ، اش خنده یصدا با.  انداخت

 ی "شکر را خدا " و گرفت باال را سرش ، بود آشپزخانه

 بزند دهیخواب زدانی به یسر تا رفت مجاور اتاق به و گفت

 و نکرده ریتاث ، بودند زده ضماد شیبرا چه هر امشب که

 .  کنند قیتزر او به مسکن شدند مجبور

 

 یصدا اما نکرد روشن ، نشود داریب که آن یبرا را المپ

 اتاق و شد راحت الشیخ دیشن که را شیها نفس منظم

 .  رفت و کرد رها را کیتار
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 بود ممکن که بود شده هم شکر عمه نگران طرف آن از

 هر.  شود ساز مشکل شیبرا و بزند یناسازگار ساز قلبش

 و شد یم بلند ادشیفر یصدا بار کی یا قهیدق چند

 به را یجسم بعد و دیکش یم ادیفر یمحل زبان به یزیچ

 .  دیکوب یم نیزم

 یسخت شب و روز.  کند ریخ به را امشب خدا بود دواریام

 روز فردا خواست یم دلش ته از.  اند گذاشته سر پشت را

 یشاد از هم خانه یوارهاید تا باشد یبخش شاد و خوش

 بخش دیام دخترکش که چند هر ندیایب شوق سر شان

 .  داد یم جال را روح شیها خنده و بود یزندگ

 

 شیپ به تا گذشت اش یزندگ دیام یصدا از و زد یلبخند

 یگرداب در پروا که چرا.  کند اش ییراهنما تا برود پروا

 یطرف از و بود کمک ازمندین و زد یم پا و دست قیعم

 دوستش ازین دست که بود شلوغ اطرافش یقدر به وارسته
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 یکوتاه نیا دیبا او اما بود شده غافل او از و دید ینم را

 . کرد یم جبران را وارسته

 

 : گفت نبود بند نیزم یرو خنده شدت از گرید که یریه

 

 ؟ بود یچ اون واکنش یوا_

 

 انداخت باال یا شانه ، زد یم لبخند که طور همان وارسته

 : گفت و

 

 که شد سرخ دفعه هی و کرد هول یجور هی شهینم باورت_

 چاره اگه یبدون اگه.  برم سهیر جا همون نداشتم چاره

 نیا قدر چه.  کرد یم محو نیزم یتو و خودش داشت

 و پاک چشم یلیخ بدون و قدرش.  یریه واقعا گله پسر

 تنها و تک خودم وقت هر موقع اون از گهید.  جوونمرده
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 که کنه یم بش و خوش و رهیگ یم لیتحو یجور رمیم

 بعد دمیم دقش یسر هی اول خوبش رفتار عنوان به منم

 .  دمیم بهش تو از خبر هی

 

 : گفت و گذاشت وارسته ی شانه یرو را سرش یریه

 

 دلم که اولش!!   آ یلیخ دارم دوسش یلیخ یدون یم_

 از یول داره و من حس اونم که دونستم یم ، رفت براش

 رفت رانیم که یوقت اما ادیب جلو شهینم روش رانیم ترس

 به و خونمون اومد میبود شده تنها روز چند از بعد و

 و رانیم داداش یجا تونم ینم دونم یم:  گفت مامانم

 دامادتون هم دیشا و پسرتون عنوان به منم اما رمیبگ

 فیک مامان قدر چه یبدون اگه. هستم آخرش تا هستم

 .  رفت اش صدقه قربون و کرد
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 یصدا که کرد نوازش دست با را اش شانه یرو سر وارسته

 .  پراند جا از را او شد دهیکوب هم به محکم که هال در

 

 آشپزخانه از و شدند بلند شتاب با و کردند نگاه هم به

 به خورد یم تلو تلو که شکر عمه دنید با و شدند خارج

 .  نشاندند نیزم یرو و گرفتند را بغلش ریز سرعت

 

 : گفت و نشست شکر عمه یرو به رو وارسته

 

 ؟ شد یچ بگردم دورت عمه_

 

 : گفت خشم با شکر عمه
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 از نایا مامانت با و یکن یم جمع و بساطت و بند فردا_

 فهم ریش ، یکن ینم چیپ سوال هم و من و یریم جا نیا

 ؟ شد

 

 که بزند را بود آمده زبانش یرو که یحرف خواست وارسته

 :زد ادیفر شکر عمه

 

 ؟ گفتم یچ من یدینشن مگه_
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 یم شکر عمه منطق یب وجه نیا به ناباورانه وارسته

 بند که بود آن خواستار ، یحیتوض چیه بدون که ستینگر

 .  برود جا نیا از و کند جمع را بساطش و

 

 آن هر دیبا که بود نگرفته تعهد موقع همان خودش مگر

 بچه شدن سواد با به و کند رو دارد اش چنته در که را چه

 را تعهدات نیا تمام خواست یم او از حال کند کمک ها

 چند نیا در مگر چه؟ یبرا اصال ؟ برود و بگذارد پا ریز

 عمه که است افتاده یاتفاق چه بوده کوچه در که یساعت

 .  داشت او از را یخواستار نیچن منطق یب نیچن نیا اش

 

 

 آذرخشش ی جرقه و کرد گذر رعد چو ذهنش در یزیچ

 نا نگاه آن نکند.  کرد یافشان پرتو را ذهنش ی خانه نهان

 ... خان احمد که یپاک
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 شده بلند که اش عمه به و داد تکان را سرش سرعت به

 ، بودند دوخته چشم ینگران با که هیبق به توجه یب و بود

 .  کرد ینگاه

 

 

 را اش یمنطق یب چوب ، نداشت الیخ شکر عمه ییگو اما

 آن و نیا سر در را آن مدام داشت دوست و بگذارد کنار

 :  گفت مادرش به رو بکوبد

 

 دست یبخوا یحیتوض من از که نیا بدون بهتره عروس_

 از شتریب که دیببخش.  یبر جا نیا از و یریبگ و دخترت

 ادهیز خرج که دیدون یم.  کنم یدار مهمون تونم ینم نیا

 ! 
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 داشت رتیح یجا وارسته یبرا که یآرامش با اما مادرش

 : کرد شکر عمه به رو

 

 میریم جا نیا از فردا ما راحت التونیخ ، خانم عمه باشه_

 دهیچیپ هم محل چند تا شما ینواز مهمون ی آوازه و

 . میریم فردا ما دینباش معذب پس

 

 : گفت و کرد پروا و وارسته به رو بعد

 

 نیا از فردا که ، دیکن جمع و تون لیوسا امشب دخترا_

 . میانداخت زحمت یتو رو عمه یلیخ.  میبر جا

 

 را شیپاها و داد یم هیتک یپشت به که یحال در شکر عمه

 : گفت اخم با دیمال یم
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  ؟ ینداز یم کهیت عروس_

 

 با و شد بلند جا از بزند حرف مادرش نگذاشت وارسته

 : گفت ، بود تر بلند معمول حد از یکم که ییصدا

 

 که ییها بچه به من.  رمینم جا چیه من شهینم باورم نه_

 و برم ششونیپ تا هستن من منتظر شوق با صبح به صبح

  ن؟یفهم یم ، دارم تعهد بدم ادی نوشتن و خوندن بهشون

 

 که ییشما ؟ برم جا نیا از من یگیم شما خانم عمه

 هم نایا مامانت اگه نیگفت صبح امروز نیهم خودتون

 خوام یم که یبمون من وردست جا نیا دیبا تو رفتن

 تا یریبگ ادی رو کار خم و چم و کنم نشسته باز و خودم
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 و دیش یم منکر االن بعد ، بسپارم تو دست رو هیریخ

 ؟ کرده رییتغ درجه هشتاد و صد تون حرف

 

 : گفت و زد یلبخند ، آرامش نا ظاهر خالف بر شکر عمه

 

!  خام خشت در ریپ ندیب یم نهیآ در جوان چه آن مربا_

 زنم یم که یحرف نیا یبرا ممیتصم نیا یبرا حتما من

 که خودته نفع به نیا بگم تونم ینم اما دارم پشتش یلیدل

 هم روزان نگران.  یبذار تنها جماعت نیا با و من و یبر

 ریز گهید ذارم ینم و کنم یم مراقبت ازش خودم نباش

 .  بده جون پدرش ستم

 

 تا کرد زمزمه ی " ریبخ شب" لب ریز و شد ساکت وارسته

 : گفت و زد شیصدا ، مادرش که برود
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 که چند هر کنم یم جور و جمع و لتیوسا من مربا_

 یرانندگ تونه ینم که هست یجور تشیوضع جان زدانی

 استراحت خوب پس میکن یرانندگ دیبا تو و من و کنه

 .  یباش داشته رو یکاف یانرژ فردا تا کن

 

 در تا رفت محبوبش یانبار به و داد تکان یسر فیتکل یب

 . کند صبح را شب اش عمه یمس یها لیوسا کنار

 

 دراز آن یرو و کرد پهن را شیپتو رفت که یانبار به

 یرو بر یمنف خروشان امواج و بود نیسنگ سرش.  دیکش

 .  نداشت شدن تمام الیخ و بود شناور ذهنش

 

 که دید در یباال ی شهیش پشت از ، دیچرخ که پهلو به

 کم صداها و سر و شوند یم خاموش ها المپ یکی یکی

 .  شود یم
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 سراغش به پروا یحت ای مادرش چرا که بود بیعج شیبرا

 که داشت یهمراه به ازین.  کنند ینم آرامش و ندیآ ینم

 بزند را گفته نا یها حرف او و ندیبنش دلش و درد یپا به

 .  نبود کس چیه اما

 

 و گرفت آغوش در را جسمش خواب که کرد فکر قدر آن

 . شد نیسنگ شیها پلک
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 به و شده بلند جا از خانم گلبرگ و بود زده دهیسپ هوا

 را بود گذاشته شیبرا که یمرهم تا رفت زدانی سراغ

 .  کند ضیتعو

 

 شوخ با او اما بود معذب و کرد یم شرم زدانی که آن با

 و آورد رونیب حالت نیا از را او که کرد یم یسع یطبع

 .  کند خاطر آسوده یکم

 

 دل به میبزن دیبا موجود وضع نیا با جان زدانی دیببخش_

 شکر عمه و افتاده یاتفاق چه دونم ینم.  میبرگرد و جاده

 صالح که معلومه.  زنه ینم یحرف و دهینم پس نم هم

 که چند هر.   میبر ما داره اصرار که ونهیم در وارسته

 .  نگرانشم منم و میبر دیبا اما کنه یم لج وارسته
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 بر کبارهی که یدرد همراه به را اش بسته دمل یپا زدانی

 را خودش تا کرد مشت را دستش ، دیچیپ بدنش تمام

 :  گفت کرده عرق یصورت با و کند کنترل

 

 نیا که یشناخت به توجه با باالخره.  هیحرف چه نیا نه_

 به ریت یالک که دونم یم ،  کردم دایپ خانم شکر از مدت

 کنن یم یسع که دونن یم یزیچ حتما زنن ینم تخته

 خانم گلبرگ فقط.  کنن دور مهلکه نیا از و خانم وارسته

 .  شمیم ممنون دیبد و من ساک اون شهیم اگه

 

 : گفت و راند یشانیپ بر یساختگ یاخم گلبرگ

 کنم یم جور و جمع و لباست خودم هیحرف چه نیا_

 !  شمشاد شاخ نباشه غمت
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 دیچ ساک در و کرد تا یکی یکی را زدانی یها لباس بعد

 .  گذاشت در یجلو و

 

 کردن داریب ماند یم تنها و بود شده آماده که هم پروا

 .  بود لیف حضرت کار که وارسته

 یبرا را وارسته کردن داریب و داد تکان یسر لبخند با

 .  گذاشت آخر ی مرحله

 

 خواب در کرد یم که ییها ناله با را روزان و رفت اتاق به

 کبود ی گونه و نشست کنارش و کرد اخم تاسف با و دید

 .  داد ناز را اش شده

 

 ناله و رنگ کم شیها اخم که داشت ازین ناز نیا به انگار

 .  شد آرام اش چهره و شد قطع اش

 



  

. pg 1357 

 کرد خواست در و رفته شکر عمه نزد خواب از قبل شبید

 شیبرا و ببرند خود با را روزان دهد یم اجازه اگر که

 اما باشند اش خانواده کالم کی در و کنند یپدر و یمادر

 را حضانتش فعال که بود گفته و کرده مخالفت شکر عمه

 .  است نگرفته

 

 عدم قانون و شد راحت حضانتش از الشیخ وقت هر

 شان خانه به را او سپس ، کرد دییتا را پدرش تیصالح

 .  شودیم اضافه شان خانواده به دیجد یعضو و فرستد یم

 

 

 و داشت یبراق و درشت یچشمان با سبزه یپوست دخترک

 جذب طرفش به را ها آدم ، تشیمعصوم تر مهم همه از

 .  کرد یم
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 روزان یها پلک که دیبوس را اش یشانیپ و شد خم یقدر

 با سپس و یسردرگم با ابتدا خانم گلبرگ دنید با و دیلرز

 .  کرد حلقه گلبرگ گردن دور و کرد بلند را دستش بغض

 

 سرعت به اما شد خشک شیجا در و شده شوکه گلبرگ

 .  داد مالش را کمرش و دیکش آغوشش در و آمد خود به

 

 پروا که کرد آرامش و کرد یم زمزمه یآرام به گوشش در

 یم دنبالش و کرد یم شیصدا وال و هول و استرس با

 .  گشت

 : گفت بلند یصدا با و کرد جدا آغوشش از را روزان یکم

 

 !  جام نیا من جان پروا_
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 :گفت یدگیپر رنگ با  پروا و شد باز شدت با در

 

 گهیم اومده آموزش دانش.  ستین وارسته جون خاله_

 . ومدهین هم مدرسه یتو
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 تاب و بود کرده عرق صورتش و دیلرز یم استرس از تنش

 نیزم یرو بر یگاه.  نداشت را شدن بند جا کی توان و

 چون بعد و گرفت یم دست در را سرش و نشست یم

 پشت و دیپر یم جا از شده رها کمان ی چله از که یریت

.  فشرد یم را شهدوست کوچک دست و ستادیا یم در
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 پسرک که رفت یم باال دستش فشار قدر آن یگاه

 یم یخواه عذر ، یشدگ هول با او و گفت یم ی"آخ"

 .  کرد

 فرزند و مادر خواست یم خدا از و دیگز یم را لبش مدام

 .  باشند سالمت و سالم هم کنار در

 دید راه در را شهدوست ، زد رونیب خانه از که زود صبح

 که آن با.  کند یم هیگر و زدیر یم اشک بلند بلند که

 دیدو ینگران هزار با هم را همان اما بود کم او با اش فاصله

 مفهوم نا هم پسرک.  شود ایجو را اش هیگر علت تا

 و چدیپ یم خود به درد از مادرش که بود داده حیتوض

 ای مارستانیب به را او تا ستین روستا در هم پدرش

 ، الدیم بار وانت با شد مجبور ناچار به.  برسانند یدرمانگاه

 ییماما و برود یبعد یروستا به یریه خواه خاطر همان

 به اصرار هزار با را کرد یم کار بهداشت ی شبکه در که

 .  کند مانشیزا بتواند تا اوردیب خانم الیل ی خانه



  

. pg 6113 

 ماما دنبال به زود صبح تا داد قرار راهش سر را الدیم خدا

 بودند خواهرش و مادر منتظر شهدوست با هم حاال.  برود

 اتاق در نیا از ها آن یخوش و یسالمت خبر با ماما تا

 .  دیایب رونیب

 اتاق کی تنها که بود یگل کوچک ی خانه ، شان خانه

 خانم الیل و کرده لیوسا یانبار هم را آن و داشت کوچک

 پر دامن در را اش بچه کوچک اتاق نیهم در شد مجبور

 .  ردیبگ خود مهر

 هم را شهدوست دستان و داد هیتک اتاق وارید کنار به

. گرفت آغوش در را سرش و نشاند خود یپا یرو و گرفت

 شهیاند یایدن در و داد هیتک وارید به را سرش هم خودش

 چهره و افتاد اش عمه شبید واکنش ادی.  شد شناور ها

 اما کند یم دلخور را مادرش بود مطمئن.  شد درهم اش

 نیا ی وابسته.  ماند یم جا نیا در دیبا و نداشت یا چاره

 و بود شده ها بچه و مهربان و گرم خون مردم نیا محل،

 یها راز از اش عمه دیشا. کند شان ترک نداشت الیخ



  

. pg 1362 

 بود که چه هر اما بود خب یب او که داشت خبر پرده پشت

 که داشت تیاهم قطعا نه نداشت تیاهم شیبرا دیگو ینم

 او رفتن یبرا و شده آتش یرو یاسپند گونه نیا اش عمه

 را علتش اش عمه داشت دوست اما کرد یم ولز و جز

 چیه بدون که آن نه کند دایپ شیبرا یحل راه تا دیبگو

 نگاه هم را سرش پشت و برود که بخواهد او از یحیتوض

 .نکند

 کردن شما از خورد تکان یکوچک دستان با که اش شانه

 .  دوخت چشم شهدوست به و دیکش دست افکارش در

 

 ! پسر؟ گل جانم_

 

 بعد و دیبوس را اش گونه و دید پسرک چشمان در را ذوق

 .  بزند را حرفش که ماند منتظر

 



  

. pg 1363 

 فکر اومد ین ین ی هیگر یصدا اتاق یتو از خانم اجازه_

 .  اومد ایدن میآبج کنم

 

 یکیپالست یصندل یرو را شهدوست و دیجه جا از وارسته

 : گفت و نشاند

 

  ؟ یدیشن خودت ؟ یگیم راست_

 

 .  دیبد گوش اِ.  میدیشن خودمون خانم خدا به_

 

 و دندیخند دو هر شد بلند که نوزاد ی هیگر و غیج یصدا

 و گفت سپاس ماندنش سالم بابت را خدا دل در وارسته

 تن و آشوبگرش قلب از یخبر گرید و گرفت آرام قلبش

 یکیپالست یصندل یرو از شهدوست که نبود لرزانش

 : گفت و انداخت وارسته آغوش در را خودش



  

. pg 1364 

 اما دارم یآبج هی که خوشحالم یلیخ من معلم خانم_

  کنم؟ کار یچ دیبا دونم ینم

 

 و شد خم و کرد نوازش را کچلش سر لبخند با وارسته

 : گفت چشمش در چشم

 

 حرف خدا با دیبا ؟ یبکن دیبا کار یچ االن یدون یم_

 مامان هی و سالم ین ین هی که یکن تشکر ازش و یبزن

 بخنده و باشه خوشحال تشکرت از هم خدا تا یدار سالم

 ؟ خب
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. pg 1365 

 

 و داد تکان یسر ، یسرزندگ و نشاط با خندان پسرک

 که بود ماما آمدن رونیب تاب یب وارسته اما شد مشغول

 ی چهره ناگهان که بود توجه یب او و دیلرز اش یگوش

 شد باعث و گرفت جان صورتش یجلو در مادرش نگران

 بود مادرش درستش حدس طبق و اوردیب رونیب را یگوش

 . 

 که مادرش یصدا به و داد قرار گوشش کنار را یگوش

 .  داد گوش ، بود ینگران از مملو

 

 مادر من دل یگینم ؟ فکر یب ی دختره تو آخه ییکجا_

  ره؟یم راه هزار

 



  

. pg 1366 

 همزمان و رفت مادرش ی صدقه قربان دل در وارسته

 تیرضا یلبخند با آن از ماما که داد در به را نگاهش

 .  آمد رونیب بخش

 

 هر و ام پروانه من که دیدون ینم شما مگه جان مامان_

  ؟ کنم ینم غیدر کردن پرواز از باشم داشته پرواز پر جا

 

 نه یبذار پروازت از یرد دیبا یکن هم پرواز اگه یحت_

 .  یبش دیپد نا یا نشونه چیه بدون که نیا

 

 و داد نشان را یگوش نشان و مایا با او و کرد اشاره ماما

 : گفت

 

 یدون یم خودت شما.  ستمین که بچه من جانم مامان_

 و بارها هستم یمهم کار هی مشغول شمیم دیناپد یوقت که



  

. pg 1367 

 به قدر نیا دینبا پس دیکرد اش تجربه خودتون بارها

 .  دیوفتیب دلشوره

 

 : دیکش یآه

 

 و بسوزه هاش بچه یبرا دیبا یه که مادر دل بسوزه_

.  یبفهم و من حال که مامان یستین مادر.  بشه خاکستر

  بود؟ یچ ات عمه واکنش یگفت اگه حاال

 

 یعصب نظرم به یول هست ینیب شیپ قابل ریغ عمه واال _

 .  شده

 

 نفس قلبش و نشست گوشش در مادرش حیمل خنده

 .  شد دور آشوب از ذهنش و دیکش یآرام

 



  

. pg 1368 

 از گفت و دیخند یشد دیناپد دیفهم یوقت عکس بر_

 یبدون یخوا ینم یراست.  رفت ینم انتظار نیا جز وارسته

 کشه یم نشون و خط یریه و کرده زیت دندون برات پروا

  و

 : گفت یتر آرام یصدا با بعد

 

 و واکنشش یزن یم دل دل دونم یم که هم یکس اون_

 هم نیهمچ ایگو اما باشه تفاوت یب کنه یم یسع یبدون

 .  ستین بخار یب

 

 یم تند تند را مادرش یها حرف و بود شده گوش وارسته

 وارسته و دیکوب تند تند قلبش آخرش حرف با اما دیبلع

 داشت قصد که کرد فکر نیا به و برد دهان در را لبش

 تا دهد دانیم او به و ردیبگ شهیپ را ینینش عقب جانب



  

. pg 1369 

 یحرف و دهد نشان احساس دانیم نیا در را شیبازو و زور

 . باشد داشته گفتن یبرا نگیر نیا در
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 و زد یم بوسه انشیعر یپا کف بر ، سوزان یصحرا خاک

 که بود سوزان و گرم یقدر به اش بوسه.  کرد یم نوازش

 یم پخش بدنش در هرم و کرد یم گرم هم را وارسته دل

 . کرد یم دار تب را صورتش و شد

 

 ، گرفت یم کانشینزد از که یا فاصله به توجه یب 

 بعد و گرفت هوا در و آورد در را دشیسف سبک یروسر



  

. pg 1370 

 را صحرا سوزان نرم خاک و برد باال را دنشیدو سرعت

 .  گرفت مهر و کرد لمس

 

 بداند که آن یب و دهیچیپ برهوت ریکو در اش خنده نیطن

 هم یگاه و گرفت یم لمیف دور بایتقر یا فاصله از پروا

 خوش جا وارسته یاقوتی آلبوم در یادگاری یبرا تا عکس

 هم آن را عکس یآور جمع وارسته که دانست یم.  کنند

 .  ورزد یم عشق آن به و دارد دوست اش یاقوتی آلبوم در

 

 و شد یا نقطه وارسته که گرفت لمیف و عکس قدر آن

 .  نگرفت قرار دگانشید قاب در گرید

 

 دندیچیپ هم در باد و خاک و دیوز یگر آشوب باد ناگهان

 را وارسته چشمان طوفان.  انداختند راه به را طوفان و

 خار کنار و نداد ادامه را دنشیدو گرید که داد سوزش



  

. pg 1371 

 کرده جاخوش یا گوشه که یبزرگ سنگ تخت و النیمغ

 شیب طوفان تا گذاشت زانوانش بر را سرش و نشست بود

 .  ندهد آزارش نیا از

 

 دم هر که بود نافرمان و سرکش طوفان نیا یقدر به اما

 و لرزاند یم را وارسته ی کرهیپ و شد یم شتریب شدتش

 صحرا از یا گوشه به را او خواست یم یگر یاغی با ییگو

 بگذارد سکنه از یخال را ابانیب از قسمت نیا و کند پرتاب

 . 

 

 تخته به را دستش گرفت آرام یاغی گر آشوب آن که یکم

 دور جا آن از یقدر به ییگو اما شد بلند و گرفت سنگ

 .  دید ینم را ها آن که بود شده

 



  

. pg 1372 

 زده طوفان یهوا تا دینما صبر که آن جز بود چه چاره

 . بازگردد را رفته راه بتواند تا شود زهیپاک

 

 ، کرد یافشان پرتو و شد روشن قلبش در که یچراغ

 یم آن از سرچشمه لبخند آن و آورد لبش بر یلبخند

 از یقدر و کند فاش را دلش پنهان راز بود قرار که گرفت

 آسوده را خودش زدن گومپ گومپ و خوردن سر همه نیا

 .  کند الیخ

 

 دل به دل هم او که اگر دید یم را سکه خوش یرو البته

 از امان اما شد یم اریهم او با و داد یم دلش یب دل نیا

 بر و خورد یم پس دلش یب دل اگر سکه بد یرو آن

 .  شد یم دهیکوب خاک

 



  

. pg 1373 

 و بخش آرامش لبخند ، اش یفکر یها یباز ی همه با

 شیپ خوب زیچ همه که دیام نیا به زد را اش کننده تمام

 او و پروا و مادرش که بود یروز نیآخر امروز آخر رود یم

.. . 

 

 منصب با دیبا او گفت یم دینبا گرید نه داد تکان را سرش

 را خودش ، کرد یم شیصدا شهیهم دلش در که دشیجد

 مقتدرانه و بود دلش شاه او.  کرد یم عادت و کرده آشنا

 .  داشت سر بر را سلطنت تاج و کرد یم حکومت قلبش بر

 

 گرید که بود شده ریدرگ یقدر به دلش با ازین و راز از

 یا گوشه به و شده پرت آمده بند طوفان از هم حواسش

 .  بود دوخته پهناور ابانیب نیا از

 



  

. pg 1374 

 باال را سرش ، دیرس انیپا به که خاک و باد ی ناله نیطن

 تا ستادیا پس دید زهیپاک را یآب آسمان و گرفت

 یصدا کینزد بایتقر یا فاصله از اما.  ابدیب را شاهراهش

 خوش یمرد و آمدند یم کینزد که دیشن را ییها زنگوله

 و آمد خوش صدا وارسته گوش به و خواند یم آواز خوان

 گوشش و دیایب کینزد خوان خوش مرد تا ماند جا همان

 . شود نوازش بخش روح ینوا نیا از

 

 آشنا نا شیبرا داد یم نوازش را گوشش که یا نغمه نیا

 آهنگ زنگ یقدر به اما دیفهم ینم را زبانش یحت و بود

 یم گوش پا و سر وافر یلذت با که بود نواز روح و قشنگ

 باالخره که ابدیب را صدا صاحب تا چرخاند یم چشم شد

 با و شد گرد وارسته چشمان اما دیرس انیپا به انتظار

 . بود شیرو روبه ی صحنه گر نظاره رتیح
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 یآواز شانیبرا که شان شتربان همراه به شتر از یا گله

 ریکو نیا در آواز نیا از سرمست ها آن و داد یم رونیب

 شد یم را شان یشاد و طرب که بودند برهوت ی گسترده

 . دیخند لذت با و دید

 

 به کشان دامن و خرامان و شد شادمان شان دنید از 

 .  رفت شان طرف

 به ینگاه یکنجکاو با ، دید چشم به را وارسته که مرد

 : گفت ظیغل یا لهجه با بعد و انداخت اش چهره

 

 یبود جا نیا اگه چون ؟ یستین جا نیا یبرا جون دختر_

 .  یدیپوش یم یمحل لباس



  

. pg 1376 

 

 خنده ، بودند ربوده را حواسش و هوش ها شتر که وارسته

 هیبق از اش جثه که را ها آن از یکی و کرد یانداز چال ی

 نوازش نیا از انگار که هم او و کرد نوازش  را بود تر بزرگ

 چشم یا گوشه با و ستادهیا صاف بود آمده خوشش

 . کرد یم نگاهش

 

 هست یماه چند هی اما ستمین جا نیا یبرا جان عمو نه_

 قدر چه.  قشنگن شترهاتون قدر چه.  جام نیا ساکن که

 حرف شترهاتون و ابونیب کل که باشه داشته تونه یم لذت

 .  دیخون یم آواز و دیزن یم

 

 به رو بعد و کرد نوازش را شان تک تک دستش با مرد

 : گفت وارسته

 



  

. pg 1377 

 .  ننیبش خوان یم که ور اون برو_

 

 یرو یکی یکی که دید و رفت طرف آن یکم وارسته

 یم نیزم یرو بر را سرشان یکم و نندینش یم نیزم

 .  دارند یم بر بعد و گذارند

 

 یجد یلحن با ، دید یم را دخترک ی عالقه که مرد

 :گفت

 

 یم براشون.  ابونیب نیا یتو صحرا یتو منن همدم نایا_

 نایا البته نره سر شون حوصله و ادیب خوششون تا خونم

 ادیز امی یم راه باهام و هستن کن گوش حرف یلیخ هم

 .  کنن ینم تمیاذ

 



  

. pg 1378 

 یم و ابونیب نیا شما گمیم.  نیخوب یها بچه چه اوه_

  ؟ گهید دیشناس

 

.  حفظم دست کف مثل و خطش به خط جون دختر آره_

  ؟یکرد گم راه ؟ شده یچ

 

 خانواده من که کرد غبار و راه کال و اومد طوفان هی آره_

 .  شمیم ممنون دیکن کمک بشه اگه کردم گم و ام

 

 و راه تا شو سوار و کن انتخاب و شونیکی ایب خب یلیخ_

 .  میکن دایپ

 

 یناباور با ، بود شده شوکه یناگهان شنهادیپ از که وارسته

 : گفت

 



  

. pg 1379 

 دونم ینم ندارم شدن سوار ی تجربه من ممنون نه نه_

 .  باشه بهتر کنم فکر باشم ادهیپ نیهم.  کنم کار یچ دیبا

 

 گوش حرف یلیخ ایطفلک نایا نکن خوف جون دختر ایب_

 کار یچ دیبا بگم بهت تا ایب دنیم گوش بگم یچ هر کنن

 .  یکن

 

 اهل که هم وارسته و بود زیانگ وسوسه مرد شنهادیپ

 یسر دیترد با و کرد غلبه ترسش بر ، بود خطر و سکیر

 شتر همان و شد رنگ یخاک شتر پنج کینزد و داد تکان

 .  کرد انتخاب یسوار یبرا را جثه بزرگ

 

  ؟ کنم کار یچ دیبگ شهیم خب_

 



  

. pg 1380 

 سمت آروم و بکش قیعم نفس جون دختر نباش عجول_

 یکم ینشست هم یوقت و نیبش روش نشسته تا و برو شتر

 .  بشه بلند شتر تا کن خم عقب به و خودت

 

 و حرفت و ندارن یخوب ی ونهیم ادیز ها بهیغر با نایا البته

 و یبزن حرف باهاش آروم یتون یم تو اما دنینم گوش

 .  یاریب دست به و دلش

 

  با و داد گوش شتربان یها سفارش به دقت با وارسته

 .  نشست شتر نیز یرو و شد شتر کینزد یدل دو و شک

 

 که کرد خم عقب به رو یکم را کمرش اش گفته طبق و

 .  آورد در را وارسته غیج نیهم و شد بلند نیزم از شتر

 



  

. pg 1381 

 کنار و شو خم جلو به رو حاال فقط!  نداره تیکار آروم_

 فکر ترس به و یکن رها و خودت کن یسع و ریبگ و نیز

 .  ینکن

 

 صورتت دور و هست و گردنت دور که یروسر اون یراست

 .  نکنه تتیاذ وقت هی اومد طوفان اگه تا چیبپ

 

 خودش با و دیچیپ صورتش گرد بر گرد را یروسر وارسته

 هم یگاه و برد یم لذت یسوار شتر نیا از و کرد رها را

 خوش مزاجش به ییگو که خواند یم یآهنگ شتر یبرا

 .  داد ینم نشان یواکنش که آمد ینم

 ، گرفتند را شان راه و شدند بلند ها شتر ی همه یوقت

 لبان یرو خنده که کرد یخوان آواز به شروع شتربان

 .  شکفت وارسته



  

. pg 1382 

 خونه تا و شتر یرو نشوندن یم رو ها عروس مایقد اون_

 .  خوندن یم آواز و بردن یم دوماد ی

 

 

 و نشونن یم شتر یرو بوده خان دختر که(  مامانم)  ماتم

 یم شیراه دهل و ساز یکل با و پدرم ی خونه تا برنیم

 سوار دیبا شدم عروس یوقت منم گهیم دخترم حاال.  کنن

 . یشد سوارش که هست یشتر نیهم قند.  بشم قند
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. pg 1383 

 و کرد تکرار لب ریز بار چند دیشن که را " قند " اسم

 ناآرام حرکات از ترس و شکفت لبش بر آرام آرام لبخند

 . برد ادی از را شتر

 یم سوار که بود اول بار و نداشت را یسوار شتر ی تجربه

 . بود کرده تجربه وفور به را اسب بر یسوار اما شد

 

 بر ترس مدام و دارد  یناآرام حرکات اسب خالف بر شتر 

 نیهم و شد یخواه پرتاب نیزم بر که افتد یم جانت

 شیبرا قرار و آرام و بود افتاده جانش بر خوره مثل ترس

 . بود نگذاشته

  

 شتربان آواز یرو بر کرد تالش و دیکش یقیعم نفس

 غلبه بود شده رهیچ وجودش بر که یترس بر و کند تمرکز

 .  کند

 



  

. pg 1384 

 یقدر به اما دیفهم ینم را آواز یمحتوا و معنا که چند هر

 و و آمد یم در پرواز به روح که خواند یم بایز و دلکش

 .  شد یم نیریش خودش

 

 تنها و بود گرفته محکم را نیز یها لبه که طور همان

 : گفت بلند ، بود دید معرض در چشمانش

 

  ؟ دیخون یم یعرب یطور چه پس دیستین عرب که شما_

 

 : گفت و کرد مکث یکم

 

 یحد شتر کردن روونه یبرا و بودن عرب میمادر اجداد_

 که خاص یها وزن با هست یشعر یحد.  خوندن یم

 .  خوندن یم خودشون خاص یصدا با عربا

 



  

. pg 1385 

 و چشم و برد یم لذت شتربان با یصحبت هم از وارسته

 به را شتربان یها حرف تا بود دهیکش بند به را گوشش

 .  بفرستد وجود عمق

 

  د؟یخون یم هم یفارس_

 

 خونم یم یزبان هی به و شیقسمت هر ابونیب نیا یتو من_

 شتر که یعرب زبان به هست یحد مخصوص قسمت نیا. 

 .  انیب راه و بفهمن و حرفم ها

 

 شده جالب شیبرا یقدر به بحث نیا و بود متفکر وارسته

.  بدهد دست از را آن عنوان چیه به خواست ینم که بود

 شتربان تا بود انتها یب یقدر به ابانیب نیا داشت دوست

 دارد که ییها دلشوره ی همه تمام با او و بخواند شیبرا

 . ببرد لذت و بسپارد گوش



  

. pg 1386 

 

 خودشان یبرا که دید را گرید یشترها و چرخاند را سرش

 دنید.  کردند یم نقل و حمل را شانیبارها و رفتند یم

 که بود بخش لذت و نیریش شیبرا یحد به شتر گله کی

 .  نداشت تینها

 

 و اومد طوفان یدید یوقت ؟ دهیم یحس چه بهت ابونیب_

  ؟یدینترس یکرد گم و راهت

 

 حس و محبت و مهر من ، علف و آب یب یایدن نیا یتو_

 ینرم جز ذارم یم جا نیا خاک یرو و پام یوقت.  کنم یم

 و اش تجربه.  دهینم بهم یا گهید حس چیه لطافت و

 نیریش برام که کردم لمس رو ییها حس امروز اما نداشتم

 .  بودن

  د؟یشد آشنا ریکو با یسالگ چند دیبگ شما



  

. pg 1387 

 

 حرکاتش یگاه و کرد یم حرکت همه از تر جلو شتربان

 یم ها شتر یرو بر ینوازش دست و کرد یم تر آرام را

 راهش به و کرد یم زمزمه یزیچ گوششان در و دیکش

 :  داد یم ادامه

 

 و شدن بند جا هی طاقت که میبود ییها مهاجر هی ماها_

 لقمه هی دنبال و میبود صحراها یتو اش همه.  مینداشت

 ابونمیب نیهم ی بچه من.  ها شتر نیا با گشتن و نون

 نفس نیآخر االنم و شدم بزرگ ابونیب نیهم آغوش یتو

 و خاک من یها نفس.  کشم یم جا نیهم دارم و هام

 رتیمس از رو تو که یطوفان نیا.  جاست نیا طوفان

 . دهیم ینشون من به کرده منحرف

 

 :  خواند و گرفت سر از را آوازش بعد



  

. pg 1388 

 

  شنو شتربانان یهایه و یها_

 

 شنو خوانان یحد شهناز و شور
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 دور را یروسر تا برداشت نیز یرو از را دستش یکم

 انیجر به باد یسرکش که چرا.  کند تر سفت صورتش

 و بتازد اش کرهیپ بر داشت امکان آن هر و بود افتاده

 . کند سخت را دگانشید



  

. pg 1389 

  

 را دوم گره خواست تا و زد یمحکم گره را سرش پشت

 که برداشت یعصب را شیها قدم و شد آرام نا شتر بزند

 زیت شتربان که شد بلند غشیج و شد معلق وارسته

 : گفت تند تند و گرفت قرار کنارش

 نفس باش آروم شهیم یعصب ترست با جون دختر نترس_

 یکن آرومش و یبزن حرف باهاش کن یسع و بکش قیعم

 و کن رو و یدار خوندن یتو که یاستعداد هر دونم ینم

 .  بشه آروم و بشه خوندنت مست اونم تا بخون براش

 

 را دم باز و رونیب را دم و داد قورت را دهانش آب وارسته

 با بعد ، شود مسلط خود بر کرد یسع و فرستاد درون

 : گفت یچارگیب

  ؟ بخونم یچ من آخه_

 



  

. pg 1390 

 شاهد /یباستیز و دلکش ؛ کن تکرار براش و نیا_

 دختر /یالستیل رتیغ /یحوراست روکش /یرعناست

  /یصحراست

 

 ینوا و بست نرم را چشمانش و سپرد خاطرش در وارسته

 خواند و خواند قدر آن و راند زبان بر را حشیمل و فیلط

 و نشد ریکو یطوالن ریمس گذاشتن سر پشت متوجه که

 .  کرد عیمط را آرام نا شتر

 

 و شرق طول آشفته و سردرگم یمرد که نیا از خبر یب

 سرکش ی پروانه آن از یرد تا چرخد یم را ابانیب غرب

 چیه حال و کرد جدا را رشیمس طوفان که کند دایپ

 .  نبود او از یخبر

 



  

. pg 1391 

 او و رساند گوشش به را دخترک زیانگ شور ینوا باد اما

 منشا تا چرخاند را سرش و ستادیا یجا بر خکوبیم

 با یمرد و شتر از یا گله دنید با.  ابدیب را صدا یآشنا

 دهید دور از بود بسته سرش دور که یشال و دیسف لباس

 بر را ییآشنا که کرد نگاهش رهیخ رهیخ زدانی و شد یم

 گوش به آوازش یصدا و شد یم کینزد که دید شتر یرو

 .  دیرس یم

 

 نیا یآشنا زد حدس ، دید را خکوبیم مرد که شتربان

 :زد لب آرام پس باشد دختر

 

  ؟ شده قلبت عیمط نمیا_

 

 با و کرد باز را چشمانش و آمد رونیب حس از وارسته

 سرسره و شد حبس اش نهیس در نفس رو به رو مرد دنید



  

. pg 1392 

 اما کند آرامش داشت دوست.  شد شروع قلبش یباز

 بگذار ردیبگ را اش یباز وانهید یجلو دیبا چرا شد مانیپش

 به و بدهد ادامه را اش یباز وانهید خواهد یم چه هر

 .  وفتدیب خروش

 

 .  شدم قلبش بند در من میبگ بهتره_

 

 دیبا چرا بزند را حرفش خواست یم و نداشت طاقت گرید

 به شمال در روز همان خودش مگر.  کرد یم دست دست

 صدا به قلبش ناقوس کند احساس اگر که بود نگفته پروا

 همان حال بزند را دلش حرف و برود جلو خودش آمد در

 یم جواب و زد یم را حرفش دیبا خودش پس بود شده

 .  گرفت

 



  

. pg 1393 

 حس را وارسته کردن دل دل و یتاب یب ییگو که شتربان

 آواز با بعد و داد تکان یسر و دیخند ، بود کرده

 ییگو که قند.  نندیبنش سالها که خواست مخصوصش

 بر نوازش دست وارسته و نشست نیزم یرو بود گله بزرگ

 طرف به و کرد شتربان از یسرسر تشکر و دیکش شیرو

 . کرد پرواز زدانی

 

 :  گفت ینگران با دید را وارسته دنیدو که زدانی

 خانم عمه و مادرتون قدر چه دیدون یم د؟یبود کجا_

 .  دیسالم که شکر رو خدا ؟ شدن نگران

 

 بود شده کر شیها گوش و کور شیها چشم که اما وارسته

 گفته به توجه یب و دید یم را او یزاغ چشمان تنها و

 : زد لب شیها

 



  

. pg 1394 

 منتظر که نیا از قبل کنم انتخابت قلبم یبرا بخوام اگه_

 ؟ یکن یم قبول و انتخابم ؟ یگیم یچ یکن انتخابم باشم
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  راست ی شده خشک چوب سان به

 ابانیب ی گرفته گر و سوزان اما نرم خاک یرو بر ، قامت 

 هیتجز اتاق به را وارسته یها حرف یناباور با و بود مانده

 بفهمد را اش کلمه کی یحت شده تا فرستاد یم مغزش ی

 حاشا قصد دایشد اما کرد یم درک هم دیشا.  کند درک و

 .  کند رد را آن خواست یم غضب با و داشت

 

 با که انداخت وارسته به گذرا ینگاه و گرفت باال را سرش

 خواست یم انگار و داشت راه به چشم و آرام یا چهره



  

. pg 1395 

 یب ی چهره یوقت اما بخواند نگاه آن با را زدانی دل حرف

 رنگش یکم فقط یکم ، نشست تماشا به را زدانی حس

 ی شهیش بر یسنگ شیها حرف با حال نیا با اما دیپر

 :  شکست را آن و زد سکوت

 

 شهینم رو یزمان چیه یدلدار و یدلدادگ ی معاوضه یبرا_

 خوره یم سُر کنترلت و دست از خارج جور هی کرد نییتع

 یا یگیم و ینیب یم و سرت پشت و یگرد یم بر بعد که

 منم یبرا.  کرد دایپ و جاش و رفت در دستم از غافل دل

 اما ؟ شد یچ دونم ینم ؟ شد یک دونم ینم بود نیهم

 مهم دنشهیفهم مهم ستین مهم زمان.  شد که شد گمیم

 کردم سرکوبش اول.  دادنشه پرواز مهم دادنشه دل به دل

 ممنوع چسب زور با خواستم و زدم دهنش یتو یحت

  ؟ یفهم یم نشد اما بزنم براش

 



  

. pg 1396 

 بر تالش از دست اما شد کالفه ، دید که را زدانی سکوت

 : نداشت

 

 ینم نگاه شد غافل دلم نمیبب اگه گفتم پروا به روز هی_

 سراغش رمیم خودم سراغم ادی یم یک طرف نمیبب کنم

 چشم و سراغت اومدم من که هست روز همون امروز االن

 .  هستم جوابت راه به

 

 در ستاره ی هیگر یصدا زدانی و زد یم حرف وارسته

 زدانی و گفت یم اعتراف از وارسته.  زد یم زنگ گوشش

 که دید یم تخت یرو بر را کوچکش دختر زدن بال بال

 از و دیخند یم شوق با وارسته.  بود دست به عروسک

 منتظر نگاه زدانی و گفت یم نشیریش یها خاطره

 رونیب پنجره پشت از که دید یم را ساله سه دخترک

 رنگ با وارسته.  ابدیب را او تا کرد یم نگاه را اطیح



  

. pg 1397 

 قلبش ناقوس زنگ به زدانی و بود یا کلمه منتظر یدگیپر

 .  داد یم گوش

 ریاس را راه به چشم دخترک بار نیا که بود محال نه

 قول ابانیخ کنار یچادر زن آن به کند شیها خواسته

 تکان دلش در آب نگذارد و باشد مراقبش که بود داده

 و زد یم زجه البه و هیمو با یچادر زن آن.  بخورد

 کرد یم التماس و سپرد یم زدانی دستان به را دخترکش

 .  باشد دخترش مراقب

 دخترکش توانست ینم و آورد یم ادی به را ها نیا زدانی

 یدلبستگ یبندها و دیق ریاس را خودش و بگذارد تنها را

 اما داشت گر فوران یحس دلش ته آن هم خودش.  کند

 یا ستاره همان تشیاولو در کند یشرویپ تا گذاشت ینم

 .  زد یم سر او به دیبا بار پنج حداقل ماه هر که بود

 دخترک نیهم ؛ زد یم سر کمتر و کرده یکوتاه او اما

 هم شکالت و عروسک با یحت روز آن که آزرد را ساله سه



  

. pg 1398 

 کرد دادن ناز به مجبور را زدانی ها ساعت تا و نکرد یآشت

 .  ندازدیب او به یچشم گوش دیشا تا

 

 و شد پا به شن جنس از یطوفان ناگهان ، بحبوحه نیا در

 به بسته یچشمان با دو هر که تاخت وجودشان بر قدر آن

 بلند زدانی. افتادند نیزم یرو دو هر و شدند پرتاب عقب

 به یسخت به و دیمال را اش گرفته غبار یها چشم و شد

 .  ابدیب را وارسته تا کرد نگاه اطراف

 یرو و بود افتاده یا گوشه تر ور آن یکم زین وارسته

 .  بود دهیکش دراز نیزم

 

 را اش بهانه ، دید یم راه به چشم همچنان را او که زدانی

 : آورد زبان به نبود هم راه یب که

 



  

. pg 1399 

 و هست متفاوت ی جامعه مثل متفاوت ی خانواده تا دو_

 یلیخ جامعه تا دو نیا بر کردن یحکمران و شدن مسلط

 با هاشون ارزش که آزاد اما فرهنگ با یا خانواده.  سخته

 خانواده.  کنه یم فرق کامال یمذهب اما یسنت ی خانواده

 قانون که هستن یافراط اما یسنت ی جامعه همون من ی

 بلند حق ما ی خانواده در دختر.  دارن یادیز منع

 فرمان به گوش دیبا نداره کردن نظر اظهار حق ، دنیخند

 اگه و چشم بگه گفت اون یچ هر باشه خانواده سرپرست

 ی خانواده در دختر کرده محض یاحترام یب باشه نیا جز

 یزندگ یبرا و باشه خونه یتو دیبا باشه شاغل دینبا من

 .  کنه یابافیرو اش ندهیآ

 دمید رو شما ی خانواده بار نیاول یبرا یوقت من اما

 ادی ینم ادمی من ؟یچ یعنی خانواده به عشق دمیفهم

 سالم جز یحرف پدرم یحت ای من با بار کی یحت خواهرم

 نایا دیشا که چند هر.  نه شما ی خانواده اما باشه گفته

 ...منطق اما ادین چشم به ادیز



  

. pg 1400 

 

 یم منطق از.  کرد غنچه وارسته لب کنج بر یپوزخند

 را منطق نیا که شد یم شیحال منطق دل مگر اما گفت

 رشته مدام و داشت هشیتوج در یسع و دیکش یم شیپ

 تکان سر وارسته داشت انتظار و کرد یم پنبه و بافت یم

 نشده ریگ دلش که داد یم نشان نیا.  کند موافقت و دهد

 داند ینم.  گشت یم منطق در سر با یآرامش دنبال و

 که دانست یم را نیا فقط.  بود نیهم درستش هم دیشا

 و کند فکر تا داد یم اختصاص خودش به را روز ده دیبا

 نیا شدن طرفه دو یبرا کند انتخاب را یبهتر یها راه

 . نواز روح و زیانگ دل اما خطر پر ی جاده
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. pg 1401 

  لحظه هر و کرد مشت را دستش زدانی

 وارسته اما دیایب در اش هیگر یصدا وارسته که بود منتظر 

 لباسش خاک و شد بلند شیجا از که چرا کرد آچمز را او

 گرفت قرار زدانی یرو در رو و آمد جلو و تکاند یشینما را

 اشاره انگشت با و انداخت زدانی صورت یاجزا به ینگاه و

 و چرخاند زدانی یها گونه یرو بر ابتدا و برد باال را اش

 ی گوشه بعد و داد طواف هم را اش یشانیپ سپس

 زدانی به رهیخ رهیخ طور همان و کرد لمس را چشمانش

 نرم انگشتان ریز از را سرش و بود شده سرخ که کرد نگاه

 :  دیکش رونیب گرش شکنجه اما

 

 پس دیشا ای کردن رد کی با که ستمین یدختر اون من_

.  بدم سر هیگر و کنم ناله یحت ای بکشم پس پا زدن

 اشک و کنم یم هیگر موقعش به نه کنم ینم هیگر گمینم

 نه کنم یم هیگر نه اصال تیموقع نیا یتو اما زمیر یم

 به چون چرا؟ یدون یم ادی یم رونیب دهنم از یا ناله
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 دارم مانیا جاده کردن طرفه دو نیا یبرا قدرتم به خودم

 داشته مانیا خودت به دادن ادی بهم یبچگ از وارسته من. 

 پا و باش داشته باور هست وجودت یتو که یقدرت به باش

 اما جنگم یم همچنان و کشم ینم پس پا من.  نکش پس

 تا یکن باز برام رو چهیدر نیا دیبا تو نام کین یآقا تو

 .  باشم بلد بهش و نفوذ راه بتونم

 داد یفشار و گذاشت زدانی قلب یرو را دستش همزمان

 یقلب نیا.  کرد نوازشش به شروع لباس یرو از نرم بعد و

 اون نداره بودن تک طاقت تپه یم ات نهیس یتو که

 راهش یندار حق تو پس بشه آروم تا طلبه یم و جفتش

 سرکوبش قصد بار هی من.  یکن سرکوبش و یببند و

 پرواز پر بهش اگه تو دادم پرواز پر بهش بعد اما داشتم

 .  نباش هم مانع حداقل یدینم

 



  

. pg 1403 

 زده بهت نگاه مقابل در و برد جلو را سرش و زد یچشمک

 زدانی و گرفت را راهش و دیبوس را قلبش زدان،ی ی

 .  رفت و گذاشت تنها را ریمتح

 علف و آب یب برهوت ابانیب همان در جا همان زدانی اما

 ی بوسه از ییگو که و گذاشت گرمش قلب یرو را دستش

 چرا بود شده گرمش قدر نیا چرا. بود شده گرم وارسته

 ینم زدانی و دیکوب یم وارهید به وار وانهید قدر آن قلبش

  ؟ دهد قرارش توانست

 که گذاشت گرید بار و برداشت قلبش یرو از را دستش

 که بود دیشد قدر آن شیگرما هرم یعنی.  سوخت دستش

 و کند حس را آن توانست یم لباسش یرو بر هنوز

 ؟ بود چه گرید نیا.  کند حس دستش کف را سوزشش

 ؟ بود کرده سالحش خلع و گرفته اش یباز قلبش

 

 پاک آسمان طرف به را سرش و دیکش قیعم نفس چند

 :داد قرار مخاطب را شیخدا و گرفت
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 با یول کن امتحان یخوا یم یچ هر با و من دل زیعز _

 نیا یتو ستمین یخوب شاگرد!  نه احساس خم و چیپ نیا

 یم اگه یشیم دیام نا ازم.  شمیم رفوزه زود یلیخ مورد

 ییآبرو ذره هی همون کال یکن امتحانم یجور نیا یخوا

 کنده اش شهیر کمال و تمام گذاشتم گرو شتیپ که هم

 عزتت به را تو.  مییآبرو یب حوض و مونم یم من و شهیم

 هی همون بذار و بردار مورد نیا یتو من سر از دست قسم

 نیا من جانم بله.  جاش سر بمونه میداشت که یآرامش ذره

 کاسه یتو تو که یزیچ اون به دمیم حیترج رو یدغدگ یب

 .  یگذاشت ام

 

 و بود گرم هنوز و گذاشت قلبش یرو را دستش گرید بار

 و نبود دیکش یم را انتظارش  که یا نشانه شیبرا نیا

 . بکوبد قلبش بر و ببندد را چشمانش شد باعث
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  و یکوتاه مکث با را یآهن دیسف در

 .  بست را شیها چشم و داد در به را اش هیتک 

 گونه و شد حک اش بسته یها پلک پشت بوسه ریتصو

 لب و کرد یا خنده تک بندش پشت اما کرد داغ را اش

 که دید را یزدانی چشمانش ی هینما در.  دیگز را شیها

.  ندارد شدن کنده قصد و دهیچسب نیزم به شیپاها

 او از را قرار و آرام و کرده داغ نقره را قلبش بود مطمئن

 از حجم نیا برابر در که نبود آهن ای سنگ از.  است گرفته

 ای سنگ هم اگر که چند هر ؛ ندهد نشان یواکنش احساس

 . بود بر از را آن کردن ذوب چاه و راه بود آهن

 زد شفاف آسمان به یچشمک و گشود را نگاهش ی چهیدر

 نیب اما برداشت خانه اندرون به رفتن یبرا را شیها قدم و
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 ریز که دید را یملوسک دیسف _ یخاکستر ی گربه راه

.  است شده جمع خود در و گرفته پناه اطیح بان هیسا

  ، کرد حس را وارسته آرام یها قدم تا باهوش ملوسک

 .  دوخت او به یخاص ناز با و کرده باز را اش بسته چشمان

 : کرد یصحبت هم به شروع آرام و رفت کشینزد وارسته

 

 ی آوازه دونستم ینم ؟ جا نیا یمهمون!  جانم سالم_

 که دهیرس هم ها گربه یایدن تو شکر عمه ینواز مهمون

 مهمون رسم.  میدار مهمون هم گربه هی حداقل روز هر

 !!!  ملوسک یاومد خوش ؛ بگم آمد خوش که هینواز

 

 که داد تاب و چیپ را خودش و دیکش یا ازهیخم گربه

 : دیکش هم در را شیها اخم وارسته
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 ازهیخم تو زنم یم حرف دارم!  ملوسک بکش خجالت_

 تا یکرد یم ناز هی دینبا تو االن ادب؟ رسم نهیا یکش یم

  حرفم؟ از اومده خوشت که دمیفهم یم من

 

 پشتش و رفت ضعف شیبرا وارسته دل و شد مظلوم گربه

 : گفت و کرد نوازش وستهیپ و آرام را

 

 ریش نمیبب برم بذار.  یکن لوس و خودت خواد ینم خب_

 شکر عمه!  یا گشنه یحساب که معلومه.  ارمیب برات میدار

 .  یبر جا نیا از گشنه تو ذاره ینم

 

 خانه داخل به و شد بلند کرد نوازشش یکم که نیا از بعد

 را وارسته یپاها و دیرس گوشش به کمانچه آواز که رفت

 . کرد خشک نیزم یرو
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 دستان رقص از ینواز کمانچه در مهارت نیا تنها قطعا

 هوس روز از وقت نیا که آمد یم بر روزان هنرمند

 .  بود کرده ینواز کمانچه

 گوش آهنگ ضرب به لبخند با و زد هیتک وارید یا گوشه

 اما شد یم دهیشن وضوح به شیصدا که آن با.  داد یم

 و ندیبنش نیزم یرو روزان یرو در رو که داشت دوست

 . دهد گوش آهنگ خوش ینوا به و ببندد را چشمانش

 

 به ویراد بلند یصدا کرد یم عبور که شکر عمه اتاق از

 یبرا و گفت یم اخبار گزارشگر که دیرس یم گوشش

 .  کرد یم ادیز را داغش ازیپ شنونده جذب

 کرد یم یطناز کمانچه که را اتاق در و داد تکان را سرش

 که دید بافته یموها و یمحل لباس با را روزان و کرد باز ،

 آرشه با همگام و نشسته زانوانش یرو و بسته را چشمانش

 .  خورد یم تکان کمانچه ی
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 و آورد باال را شیپا دو و داد هیتک اتاق وارید به هم وارسته

 کند جمع را تمرکزش تا داد لهی شیزانو یرو را دستش

 از که ی کمانچه آهنگ خوش ینوا به را شیها گوش بعد

 .  سپرد خاست، یم بر وارسته مهارت

 بود شده کمانچه افسون بیفر ی خلسه ریدرگ یقدر به

 راه به گوش همچنان و نشد نوا دنیرس انیپا به متوجه که

 و گرفت او از را شباهنگ نیریش شهد روزان که بود آوا

 : گفت

 

 ؟ بود ، نبود یمنطق کردم حس متیتصم_

 

  ؟ میتصم کدوم_

 

 :  گفت و گذاشت تخت یرو را کمانچه
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 نیا نظرت به!  یکرد دور ازش و خودت که نیهم_

 که یکن یکار یخوا ینم مگه تو خب ؟ درسته یطور

 دور و خودت چرا پس!  باشه طرفه دو احساسات ی جاده

 . کنه یم فراموش رو تو کال که یجور نیا  ؟یکرد
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  و انداخت روزان به قیعم ینگاه وارسته

 با را سرش روزان که کرد نگاهش رهیخ لحظه چند 

 :گفت وارسته که داد تکان استفهام

 فکر که دادم فرصت بهش کارم نیا با من روزان نیبب_

 قلبش و کردم داغش نقره اول.  کنه نیسنگ سبک و کنه

 گوشش یتو و دادمش ورز موم مثل و گرفت دستم یتو و

 دست با)  باشه جفت یکی نیا با تونه یم فقط که خوندم
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 که یاون نمیبب کردم ولش بعد(  داد نشان را خودش قلب

 دیبا که یجور اون من بدون تونه یم کرده عادت من به

 و بره یاسک مغزش یرو مدام تونه یم یجور نیا و بکوبه؟

 و بده قلب به یدوست دست دیبا اونم که کنه تکرار مدام

 و کنم یم کم رو فاصله نیا من موقع اون بعد بشن یکی

 .  کنم یم شروع و میاصل کار

 

 در را وارسته و دیپر نییپا تخت یرو از شوق با روزان

 : گفت و دیکش آغوش

 

 و ذهن و دل یدوست دست یخوا یم طور چه بعد خب_

 اصال که یکرد ادیز یحد به رو فاصله نیا که تو ؟یبفهم

 . گرفته نظر ریز شهینم
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 لب گوشش ریز و انداخت روزان گردن دور دست وارسته

 : زد

 

 خوام یم کجا از من خب!  بود ییجا به سوال یبس آهاااا_

  نظرت؟ به بفهمم

 

 .  بگو خودت دونم ینم_

 

 ؟ کجاست نشونه اون یدون یم.  نشونه هی از_

 

 : داد ادامه وارسته ، شد جلب توجهش تمام که روزان

 

 خواد یم طور چه یبگ دیشا.  کنه طلب و من اون یوقت_

 یوقت بشه تنگ دل یوقت واضحه جواب ؟ کنه طلب و من
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 مدام ، بزنه یدلتنگ سر از که موندن زنده سر از نه قلبش

 کنه یم یتاب یب قدر نیا که حاال شهیم اکو ذهنش یتو

 ... که جاست اون و کن آرام و نیا بکن یکار هی

 

 ی شانه یرو سر و گذاشت تمام نا را حرفش ی ادامه

 یایدن از حد از شیب که گذاشت یا ساله فدهیه دخترک

 سن نیا در که یدختر.  دیفهم یم و بود خبر با اطرافش

 خوردش به یحت و چشانده او به یادیز یها ستم و جفا

 از دست و بود آرزومند و مقتدر همچنان اما بودند داده

 .  داشت ینم بر خودش اثبات یبرا تالش

 

 دوست اما گفتم بهت هم قبال دیشا وارسته یدون یم_

 که کنم تکرارش بارها و بارها و بگم بهت هم االن دارم

 وسط یروز هی دارم دوست.  نره ادمی و بشه ذهنم ی ملکه

 رمیبگ دست به رو کمانچه نیهم و نمیبش مردم نیب شهر

 پدرم شیپ ی هفته نیهم تا.  بنوازم مردمم یشاد یبرا و
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 بنوازم و رمیبگ دستش یحت خونه یتو که داد ینم اجازه

 نیا با و میزندگ و یبریم و آبروم صداش با گفت یم چون

 که هم حاال من راستش.  یکن یم مردم حرف نقل یمطرب

 خوندن گوشم یتو قدر اون شدم خالص پدر اون دست از

 هم خودم که هست یمطرب و ستین مهارت هی نیا که

 .  ندارم و هنر نیا گذاشتن شینما به جرئت گهید

 

 آرامش و داد دخترک به یقلب قوت شیها حرف با وارسته

 : کرد

 

 هست شکر عمه ، هستم من بعد به نیا از که یدون یم_

 شب چه بنواز و کن اعتماد.  هست هم گلبرگ مامان یحت

 خودت به که بنواز قدر نیا.  وقت یب و وقت چه روز چه

 .  یبجنگ براش هم دیبا و یتون یم تو یکن اثبات
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 تا یبچگ از که افتاد خودش به ادشی و گفت " دنیجنگ"

 بود جامعه عرف خالف بر که شیها خواسته یبرا االن

 اگر یحت و نشود شیها خواسته ی شرمنده فردا تا دیجنگ

 است کرده را تالشش حداقل که بداند ، بخورد شکست هم

 بود شده شاملش یزندگ در که یبزرگ موهبت البته. 

 مراقبش دور از یزندگ تمام در که بود یمادر و پدر وجود

 .  نکردند رها را دستش و بودند

 

 جا از و گفت یبلند "یوا یا" گرسنه ی گربه یادآوری با

 : دیپر

 

 نشسته تشنه و گشنه چارهیب ی گربه اون روزان یوا یوا_

 برم پاشم.  رفت ادمی کل به و شدم سرگرم جا نیا من

 . نه ای هست ریش خچالی یتو نمیبب
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  عمه اطیح ی گوشه ینفر پونزده ، ده

 پخت یبرا را ها برنج دست به ینیس و بودند نشسته شکر 

 فیتعر و ها خنده بساط و کردند یم پاک هیریخ پز و

 یم ی مزه کی هر نیب نیا در و بود راه به هم شانیها

 .  کردند یم بلند را جمع ی خنده پراندند

 بودند دهیچ هم یرو اطیح ی گوشه در برنج یگون ها ده

 هیریخ ی مهیخ در و کنند پاک را اش همه کم کم تا

 از شکر عمه خزان موسم در ساله هر.  کنند انبار و رهیذخ

 و پخت سال کی یبرا کشور شمال در شیآشناها از یکی

 یم سفارشش که گاه هر و داد یم برنج سفارش هیریخ پز

 برنج کردن پاک به و شدند یم جمع هم دور همه دیرس

 .  شدند یم مشغول
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 زین ونیآقا و کردند یم پاک برنج سکو یرو ها خانم

 هر.  کردند یم تکه و کردند یم زیتم را گاو یها گوشت

 ی خنده و صدا تنها و بودند دهینرس ونیآقا هنوز که چند

 .  بود راه به ها خانم

 یم بزرگ یها سطل در کردند یم پاک را برنج گاه هر

 کرم تا گذاشتند یم انبار در و بستند یم محکم و ختندیر

 .  نزند

 

 از ها برنج دوم بار یبرا دقت با و دست در ینیس وارسته

 چند ، کاسه با بعد و کرد یخال یآب سطل در و گذراند نظر

 .  کرد کردن پاک به شروع و ختیر ینیس در برنج مانهیپ

 : گفت روزان به رو ییرو ترش با ناز ملک طرف آن از
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 یجا کن پاک و برنج نیا ایب و نرو ور گربه نیا با یه_

 .  کردن نگاه بر و بر و نشستن

 

 فرو لب ، بود کرده عادت ناز ملک اخالق نیا به که وارسته

 که داد یپر ناز به را حواسش و نگفت یزیچ و بست

 کرد یم فیتعر را عقدش و ینامزد دوران خاطرات داشت

 تا گرفت نظر ریز را روزان هم چشم ی گوشه از اما

 سویگ دخترک.  ندیبب ناز ملک حرف برابر در را واکنشش

 جا از تنها و نداد یتیاهم ناز ملک یها حرف به اصال یزاغ

 دست یرو و آورد رونیب آغوشش از هم را گربه و شد بلند

 آماده شیبرا که یریش تا رفت سکو نییپا به و کرد بلند

 .دهند خوردش به را بودند کرده

 شور پر یچشمان با و آورد لبش بر خنده روزان حرکت نیا

 یم خوب.  رفت اش صدقه قربان لب ریز و کرد بشیتعق

 جز و نداشته دهیفا ابدا ناز ملک با کردن بحث که دانست

 .  داشت نخواهد بر در یزیچ یخورد اعصاب
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 کجا و شمشاد شاه شکر عمه قول به اون وارسته گمیم_

 و محل یدخترا دل و اومد دفعه هی که یبود کرده مشیقا

 یه شونیکی دمید روز اون ؟ رفت و برد اشیح و حجب با

 دیپرس یم سوال ازش و بود داده ریگ خدا ی بنده نیا به

 وقت و دارم کار دیببخش گفت بهش یجور دفعه هی اما

 یرو گذاشت و دمش طرف که ندارم پاسخ و پرسش

 . رفت و کولش

 

 به چشم ی گوشه از کرد یم فیتعر فاطمه که نیا نیح

 اما شود متوجه خودش که که آن بدون کرد اشاره ناز ملک

 شیها حرف ریت هدف او بود دهیفهم کامال که ناز ملک

 یبلوچ زبان به فاطمه به رو شده مشت یدستان با ، است

 به حرفش انگار و نشد آن متوجه وارسته که گفت یزیچ

 را لبانش و شد سرخ فاطمه صورت که بود دار زهر یقدر

 .  فشرد هم بر محکم



  

. pg 1420 

 به و گرداند چشم ، شد اوضاع وخامت متوجه که وارسته

 شیپ یریدرگ که اوردیب انیم به یبحث تا کرد اشاره یریه

 با آشنا مرد چند ، بکشد شیپ خواست را بحث تا اما دیاین

 وارد و گفتند " اهلل ای " یمشک و دیسف یمحل یها لباس

 .  شدند

 

 ی شده حبس نفس که بود موقع به یقدر به حضورشان

 . دندیکش یقیعم نفس و آمد رونیب همه

 خانم برادر ای همسر شان همه که بود جهت آن از ییآشنا

 .  بودند یسبز و برنج کردن پاک حال در که بودند ییها

 

 اول ورودش با که داشت حضور یریه خواه خاطر اسیال

 نگاهش زل زل دید که را یریه و چرخاند چشم دور کی

.  کنند تکه را ها گوشت تا کرد پهن را فرش بعد و کرد

 همه ، شد برداشته یریه یرو از اسیال چشم که نیهم



  

. pg 1421 

 که چند هر.  گذاشتند یم یریه سر به سر و دندیخند

 یم خرج به صبر و کند یم یدار مردم اسیال بود مشخص

 بعد و بگذرد رانیم ی مردانه جوان نا قتل از یمدت تا دهد

 . بگذارد شیپ پا
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  لپه یبرا که هم شکر عمه و زرو خاله

 و آمدند اطیح به بودند رفته آشپزخانه به ها نخود کردن 

 شانیجا از شکر عمه یبزرگ حرمت به همه دفعه کی

 احترام ی نشانه به را شانیها دست ها مرد و برخاستند

 نگاه عمه به لبخند با هم زنان و گذاشتند شان نهیس یرو

 .  کردند یم



  

. pg 1422 

 نبود تازه بودند قائل شکر عمه یبرا همه که یاحترام نیا

 گذاشته سن به پا یها ریپ تا ریبگ محل جوانان و بچه از

 بزرگ حرمت و کردند یم راست قامت احترامش به زین

 یاهال نیا مردم یبرا شکر عمه.  داشتند یم نگه را بودنش

 را او که جهت آن از نه مقدس.  بزرگ و بود مقدس

 ادی از را بودنش بزرگ که جهت آن از مقدس ؛ بپرستند

 .  کنند حفظش مدام و نبرند

 ی "دییبفرما " اش ینبات و نیریش لبخند با زین شکر عمه

.  داد را همه سالم جواب توانست یم که ییجا تا و گفت

 ها مرد به را زیت یچاقوها تا کرد اشاره زرو خاله به بعد

 .  کنند شروع را کردن تکه کار که دهد

 لحن با و گرفت دست به را جمع فرمان شکر عمه

 : گفت همه به رو نشیشکر

 

 و هام بچه ی قصه نره سر تون حوصله که نیا یبرا خب_

 .  بگم



  

. pg 1423 

 : داد ادامه خانم زرو به و کرد رو بعد

 

 دست از و تنت ی پاره و ات بچه که ماهه کی به کینزد_

 تونم یم خوب یکی من که یدون یم خوب خودتم و یداد

 چه دخترم چه دادم دست از و تاش دو چون کنم درکت

 دیبا خودت گفت و گرفت ازم و تاش دو خدا ییه.  پسرم

 .  یباش ایدن نیا یتو ییتنها به

 ی رفته درهم ی چهره با و انداخت جمع به ینظر مین

 : گفت و کرد عوض و نظرش جمع

 

  ریام که گمیم ییجا اون گمینم و غمناکش یجا الیخیب_

 و خوام یم زن گفت ینیچ مقدمه چیه بدون و خونه اومد

 با ام بچه که کرده ذوق منم.  کردم نشون و گل دسته هی

 اما نشد درسته ، زده بهم و حرفش اومده راحت الیخ

 و دلش حرف و شمیپ اومد که آرومه دلم هنوزه که هنوز



  

. pg 1424 

 بدون اومد صبح و جاست نیهم که یجوون هی مثل زد

 براش خواست ازم و زد شمیپ و دلش حرف یا مقدمه چیه

 درست شرع و عرف گهید که دمید منم.  بزنم باال نیآست

 نباشه یزیچ شون نیب و بخوان و هم خاطر نایا که ستین

 جوون تا دو نیا دست داره قبول و من اگه جان زرو گفتم

 ثواب که میبد سرسامونشون و هم دست یتو میبذار و

 . میخر یم خودمون یبرا

 

 و شده سرخ خجالت از که شد متمرکز یریه یرو ها نظر

 نیا.  کند پنهان وارسته ی شانه بر را صورتش داشت یسع

 . بود کرده خندان را همه و بود دیبع یریه از یسرخ

 چشم زرو خاله به تاب یب و منتظر اسیال طرف آن از

 به خون نیا از شیب و بزند را دلش حرف که بود دوخته

 از که بود سال دو به کینزد که چرا.  نکند جگرش

 ببرد را یریه دل و شود دایپ یکس نکند که نیا استرس



  

. pg 2514 

 و دید یم کینزد را وصل فصل حاال اما بود مرگ به رو

 .  بود کرده ترش مشتاق نیهم

 

 و تیمعذور در را او و فشرد را زرو خاله دستان شکر عمه

 .  بزند حاال نیهم را حرفش تا بود داده قرار یگرداب

 : گفت اسیال به رو یشوخ با زرو خاله

 

 در رو شکر عمه با و من که دهیرس ییجا به کارت حاال_

 که رسم یم و حسابت یبش دامادم بذار ؟ یکن یم رو

 .  ینر شکر عمه سراغ گهید

 

 لیک یصدا و کرد اعالم را موافقتش جمله چند نیهم با و

 خنده به را اسیال و شد بلند غیج و دست و سوت و

 .دیپاش یریه یها گونه به رنگ و انداخت

 



  

. pg 1426 

#part234 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 و بود نشسته زیم یروبرو دفتر کنج سرگشته و مشوش

 یم جمع چه هر اما ؛ کرد یم نییپا و باال را روزنامه دفتر

 . بود شده کالفه و آمد ینم حساب آخر رقم زد

 

 

 خواسته او از شرکت سیرئ شادمان،  یآقا و بود ماه آخر 

 یقدر به اما کند یدگیرس حسابدار نبود در که بود

 و نداشت ها رقم یرو بر یکاف تمرکز که بود پرت حواسش

 !دانست ینم ؟ چه از.  بود احوال خوش نا یکم

 

 



  

. pg 1427 

 با را دفتر طول یسردرگم با و شد بلند یصندل یرو از

 قرار گرش آشوب ذهن و کرد یم یط بلندش یها قدم

 .  شد ینم آرام و گرفت ینم

 

 

 با و فرستاد یا گوشه به را اش ختهیر هم به یموها

 یآرامش آن یحت تا فشرد را گاهش جیگ یکم دستانش

 بود شده یافتنین دست یآرزو شیبرا روز چند نیا که

 آرام را ذهنش کنج و دیایب سراغش به و کند گم را راهش

 که شد یم پرتاب یا گوشه به تنها و شد ینم اما کند

 .  کوتاه دستش و بود ناتوان عمال اش یهمراه از زدانی

 

 

 شده یا گره و چیپ پر کالف مثل روزها نیا در اش یزندگ

 ردیبگ دست در را آن سر کی کرد یم یسع چه هر که بود



  

. pg 1428 

 گشوده تنها نه اما دیبگشا را کورش یها گره آرام آرام و

 از زدانی که افتاد یم یتر بزرگ یها گره که شد ینم

 . زد یم باز سر گشودنش

 

 

 ی خنده یآور ادی با تنها کشش سر و خودخواه ذهن

 سر و گرفت یم آرام یاهیس سویگ اقیاشت با و فیلط

 و داده خرج به جسارت یروزگار که نشست یم شیجا

 از زدانی که هم بعد ختیر اعتراف زیم یرو را احساساتش

 اش چهره در تنها نه کرد یخال شانه احساس جنگ نیا

 در یطلب مبارز برق بلکه شد ینم دهید یناراحت و اندوه

.  کرد خودش پاک را زدانی نیهم و شد دایهو چشمش

 اکو دخترک ی خنده یصدا مدام ذهنش در که یزدانی

 .  کند یم مشغله پر را ذهنش و شود یم

 



  

. pg 1429 

 

 شودیم آور ادی را گداخته ی بوسه آن قلبش که یدخترک

  هنوز و کرد خاکستر را قلبش که

 . است مانده قلبش یرو هرمش نقش هم

 

 

 یم را لبش و دارد یم نگه قلبش یرو یکم را دستش

 چه نیا. دارد یم بر را دستش سرعت به بعد و گزد

 ذهنش چرخ به ای قلب سوزش به یک از است؟ یاالتیخ

  ؟ باشد دومش بار حاال که داده یم تیاهم

 

 نیا اگر که کند یم نذر و کند یم ی"استغفار" لب ریز

 خرد یم خشک ریش نیچند امروز شود تمام تر زود یباز

 شود ریس ها آن شکم هم که ببرد یمهربان ی خانه یبرا و

 . ردیبگ آرام خودش دل حال هم و



  

. pg 1430 

 

 را کوچک ی دفترچه و شود یم خوش حالش فکر نیا با 

 یم ادداشتی تنها آن از یا گوشه و آورد یم در بشیج از

 نذرش که ،((  یمهربان ی خانه یبرا خشک ریش))  کند

 دو آن تا باشد چشمانش یجلو هم مدام و نرود ادشی

 آوردند یم هجوم سمتش به خود با که یطوفان و لیس

 .  شدیاندیب آن به کمتر و کند رشیدرگ کمتر

 

 یحاج و شود یم باز آن از پس و خورد یم در به یا تقه

 لبخند همراه به معطرش یها دمنوش با که ندیب یم را

 چهره تا اما دیآ یم اش یزبانیم به شیبایز و بخش یانرژ

 اش رهیخ ستادهیا یکم ، ندیب یم را زدانی ی کالفه ی

 تکان " شده؟ چه " ی هینما به را سرش بعد و شود یم

 رو خالص یمهر با و دیآ یم خودش به زدانی که دهد یم

 : دیگو یم یحاج به

 



  

. pg 1431 

 یها دمنوش نیا به واقعا!  یحاج عمو دستت قربون_

 .  داشتم ازین تیانرژ خوش و معطر

 

 لحن با و ردیگ یم رنگ شیها گونه شوق از یحاج عمو

 : دیگو یم یخوش

 

 که تشکر نیهم با که جان زدانی بده رتیخ خدا که آخ_

 . یشور یم تنم از یخستگ یکل یکن یم

 

 ی کارخونه یمضافت یخرماها نیا از جان عمو ایب ایب 

 .  چسبه یم دمنوش با یحساب بخور خودمون

 

 و دیکش رونیب را یصندل و گفت ی "چشم به یا" زدانی

 دمنوش خودش یبرا یقور از هم بعد نشست آن یرو

 .  شود سرد تا ماند منتظر و ختیر



  

. pg 1432 

 

  طورن؟ چه ها قلو دو ؟یحاج عمو خبر چه خب_

 

 یم تنش به لرز ، آمد یم ها قلو دو اسم تا که یحاج عمو

 و یزندگ که بس شد یم خیس تنش یپاها و نشست

 .  تا دو نیا بودند کرده حرام شیبرا روزگار

 

 

 شیها خواسته از یستیل شیبرا رفت یم خانه که وقت هر

 ینم شانیها خواسته به که یزمان تا و کردند یم فیرد

 .  نبودند که نبودند بردار دست دندیرس

 

 تا دو نیا ؟ جان عمو باشه یخوا یم یخبر چه یه_

 لپ ما که دادن ریگ حاال نذاشتن من یبرا یزندگ گهید

 یچ که هیگر پس هیگر یه هم خانم حاج. میخوا یم تاپ



  

. pg 1433 

 و ببندن و دهنشون که یبخر نایا یبرا تاپ لپ هی شهیم

 . ننیبش جاشون سر

 

 خدا شهیم بلند یگرم یجا از نفسش هم خانم حاج واال 

 راست و ال دو جا نیا دیبا من قدر چه دونه ینم.  یلیوک

 دلش.  دستم کف بذاره قرون دو شادمان یآقا تا بشم

 . خدا به خوشه
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 خورد یم را یمضافت اهیس یخرما آرام که یحال در زدانی

 یگاه و داد یم گوش یحاج عمو یها حرف به دقت با

 .  نشاند یم لبش کنج یلبخند هم



  

. pg 1434 

 

 

 و نیا شیپ بارها هم پدرش که افتاد ایلیا و خودش ادی به

 چند هر.  دینال یم دستشان از و کرد یم شان تیشکا آن

 هم اگر و باشند توقع کم دیبا که بود یطور شان تیترب

 نه بجنگند دیبا داشتنش یبرا خودشان دارند یا خواسته

 .باشد مادر و پدر دست به چشمشان که نیا

 

 

 را شیها خواسته یکم بتواند که آن یبرا علت نیهم به

 به که ها تابستان ، کند برآورده خودش دست به هم آن

 یها یبستن و داشت یم بر ییکائوچو ، رفت ینم مدرسه

 یم و برد یم ابانیخ سر به بعد کرد یم درست یرنگ

 . فروخت

 



  

. pg 1435 

 

 یکودک سن در که ییها روز آن شیبرا داشت یلذت چه

 هر ؛ دیخر یم را ازشین مورد لیوسا و کرد یم انداز پس

 بود قبول قابل و خوب نسبت به شان یمال وضع که چند

 .  کردند یم تالش دیبا هم خودشان اما

 

 قفل را یحاج عمو نگاه چشمانش و آمد رونیب خاطرات از

 :  کرد یم نگاهش زل زل و زد یم لبخند که کرد

 

  ؟ شده یچ جان عمو یفکر یتو_

 

 براش دلم ذره هی و کردم میکودک از یادی هی یچیه_

 قدر چه و داشتم ییها تابستون چه که ییروزا.  شد تنگ

 اول فیرد برم و بشن باز ها مدرسه تا بودم زییپا منتظر

 .  نمیبش



  

. pg 1436 

 

  ؟ نه یبود یخون درس بچه_

 

 :  گفت و شد جا به جا یصندل یرو از زدانی

 

 عالقه خوندن کتاب به هم یلیخ و بود خوب درسم آره_

 یلیخ من دونست یم چون داشت دوست هی بابام.  داشتم

 یم کتاب تا ده واسم ماه هر دارم دوست و کتاب خوندن

 کاغذ هی یرو برام یخوند که کدوم هر گفت یم و آورد

 با و خوندم یم شوق با منم.  ازش یگرفت ادی یچ سیبنو

 . نوشتم یم ازش ذوق

 

 ساعت به ینگاه و داد تکان یسر لبخند با یحاج عمو

 :  گفت و شد بلند جا از هول با و کرد

 



  

. pg 1437 

 یآقا برم دیبا من بخور و دمنوش نیا شما جان زدانی_

 !  فعال خدمتش برم ساعت نیا گفته شادمان

 

 عمو که شد بلند جا از یحاج عمو احترام به از زدانی

 رونیب دفتر از شتاب پر و کرد بلند را دستش هم یحاج

 .  رفت

 

 رونیب ینما تا رفت پنجره کنار و برداشت را یچا دمنوش

 .  کند تازه ییهوا و حال هم ندیبنش تماشا به را

 

 سرش زمان هر که بود صفا با و دنج شدت به رونیب ینما

 عمو دمنوش با و زد یم رونیب جا نیا از شد یم خلوت

 . کرد یم سرگرم را خودش یحاج

 

 



  

. pg 1438 

 که بود خودش تنها)) یحاج عمو ی گفته به که چند هر 

 را کفر بالد یها یدنینوش هیبق و بود دمنوش ی دلبسته

 ((  دندیپسند یم

 یچرخ تا آورد در بیج از را اش یگوش و دیخند زدانی

 .  بزند آن در

 

 

 همه که داشت پاسخ یب تماس چند یگوش ی صفحه اما

 .  بودند خانم شکر طرف از

 

 شماره فراوان یشرمندگ با و کرد ینچ یحواس یب نیا از

 شکر باالخره بوق چند از بعد و گرفت را خانم شکر ی

 زدانی نثار را شیانتها یب مهر و برداشت را یگوش خانم

 : کرد

 



  

. pg 1439 

 نا کم کم داشتم!  پسر عجب چه!  خان زدانی به به به_

 .  شدم یم دیام

 

 : گفت و دیخند یشرمندگ با زدانی

 

 و بودم کار سرگرم!  ام شرمنده خدا به خانم عمه سالم_

 .  نشدم تون زدن زنگ متوجه

 

 کار هی راستش!  پسر شمشاد شاه باشه شرمنده دشمنت_

 .  جان زدانی داشتم باهات یکیکوچ

 

 به و کمیکوچ کار هم بپرسم ازت یحال هی خواستم یم هم

 .  هست هیریخ همون مورد در. برسونم عرضت
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 آن از مانع بود ادیز که خانم شکر اطراف یصدا و سر اما

 با پس ، دیگو یم چه که نشنود یخوب به زدانی تا شد

 :گفت آرامش

 نیگ یم یچ نشدم متوجه من ادهیز صدا و سر دیببخش_

 .  شمیم تون ممنون د،یکن تکرار گهید بار هی اگه

 

 ذره هی زنم یم حرف یگوش با دارم دخترا دیریبگ آروم_

 خدا ی بنده گهیم یچ نمیبب تا دینکش غیج و دینزن دست

 . 

 

 یخواستگار و هیعروس: گفت که دیشن را ییصدا زدانی اما

 شب هفت تا دیبا موند ساکت شهیم مگه خانم عمه هست

 . میبرقص و میبزن

 

 : گفت زدانی به خطاب و دیخند یگوش در خانم عمه
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 و هست اسیال و یریه مراسم جان زدانی دیببخش_

 .....گهید وارسته یخواستگار

 

 اسم با که دهد پاسخ آمد و داد یم گوش دقت با زدانی

 مغزش درون که ییها خنده و اش یخواستگار و وارسته

 کوبش ، اعترافش و قلبش یرو ی بوسه و شد یم اکو

 آن از شده خشک زدانی بعد و شد شروع وار وانهید قلبش

 تنها و ندینش ینم را شکر عمه یها حرف ، بود دهیشن چه

 مغزش ی وارهید به اهیس سویگ یها خنده و الوگید آن

 . شدیم منعکس و خورد یم

 

 انتخابت باشم منتظر که نیا از قبل کردم انتخابت من))

 !!! (( بشم

 



  

. pg 1442 

#part236 

  ممنوع_یکپ#

 

  بود بند مو به اعتراف و جسارت مرز خط

 هم دیشا ای زد یم تق و آمد یم گرفته جان یبال آن اگر

 پا و شد یم وارد دل ی خانه صاحب ی اجازه بدون!  نه

 خودش بند در را تو گونه آن هم بعد گذاشت یم شیپ

 .  بود ممکن ریغ آن از ییرها که کرد یم ریاس

 مهمان زبانیم و یریپذ یم را آن یباش داشته جسارت اگر

 و یباش نداشته جسارت که هم اگر یشو یم شیبرا ینواز

 داشته آن کوبش در یسع مدام و دیایب سراغت به ترس

 یکن درش به دل ی خانه از و یشو زده هول و یباش

 جسارت عدم نیهم یروز دیشا و یندار اعتراف شجاعت

 .  کند زده خی و سرد را مهمان دل ی خانه
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 یمشکالت.  بود دهیرس دل یاهویه از نقطه نیا به او

 تا صبح از که مادرش خصوص به بود شیرو در رو یادیز

 از ی خواسته و حرف و کرد یم ناله و زد یم زنگ شب

 زدانی خواست یم و دیکش یم شیپ معقول خودش نظر

 دست گرید بار نیا اما کند شیها خواسته عیمط و بنده را

 را یزندگ بافت داد ینم اجازه و گذاشت ینم دست یرو

 یبافتن هم بعد ندازندیب ریز دو و رو کی رندیبگ دست در

 .  کنند تنش قالب را

 مادر.  بود بسته مادر کی با که بود یمانیپ هم گرید یکی

 به وجدان عذاب قدر آن شهر نیهم در یروز که یا ستاره

 شهر نیا سمت هم ی کاله اگر که بود ختهیر جانش

 ماه کی نیهم اما.  آمد ینم سراغش به شد یم پرتاب

 سطل کنار در بغل در ینوزاد با را او شب یکیتار در شیپ

 جا آن کنار در را دخترک داشت قصد که دید یا زباله

 و گرفت را مچش زدانی که کند فرار هم خودش و بگذارد

 شهر به شهر دنبالش بود ها مدت که ییاو دنید محض به
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 را ریتقص نیکمتر که یکار یبرا حداقل تا گشت یم

 دروغ تنها نه مادر ظاهر به آن اما بطلبد تیحالل داشت

 یحت که است بوده فرزندش مرگ مسبب که بود گفته

 .  بوده زنده فرزندش

 شیپا و دست به زن آن دهد نشان را خشمش خواست تا

 که کرد یم هیمو بعد و ببخشدش که کرد التماس و افتاده

 .است نداشته دروغ نیا جز یا چاره

 

 نوزاد دخترک تنها و نداد نشان یتوجه زن آن به اما زدانی

 اگه که یستین مادر:  گفت او به رو و گرفت آغوش در را

 اما.  یکرد ینم رها زباله سطل کنار و ات بچه یبود مادر

 مادرش اشتباه ریاس حداقل که و برم یم و دخترت من

 .  نشه
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 گرفت یمانیپ و زد یحرف مادرش برد یم که را دخترک

 .  شود یم زدانی جسارت و اعتراف مانع همان که

 فعال اما خواست یم ریش دل و یباک یب جسارت، اعتراف

 او نیب که یبزرگ سد یطرف از و نداشت را ریش دل و توان

 هم با که بود یدیعقا و یافکار ی فاصله بود اهیس سویگ و

 نیا ی همه که بود زده طعن وارسته که چند هر.  داشتند

 گرید یایدن یجو و جست در او و ستین شیب یا بهانه ها

 دیشا هنوز که یاحساسات تمام از فرار.  است فرار دنبال به

 . بود دهینچش را اش مزه و نکرده تجربه عمق آن به

 

 دینوش جرعه جرعه و کرد مزه را یحاج مخصوص دمنوش

 .  گرفت آرامش و

 یقوا یبرا توانست یم که موثر اما مدت کوتاه یآرامش

 .  باشد موثر روحش و جسم
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 از و دیایب خودش به که بود یتلنگر خانم شکر یها حرف

 که یا خواسته آن و خودش به یکم و زدیبپره ختنیگر

 .  دهد تیاهم ، زد یم له له دلش کنج

 

 دستش یرو و برداشت یصندل یرو از را اش یمشک کت

 هم را ینیریش ظرف و یخال استکان بعد و انداخت

 . زد رونیب کارش دفتر از و برداشت

 

#part237 

  ممنوع_یکپ#

 

  یصاحب یآقا که گذشت یمال دفتر از

 یرو بعد و کرد بلند یدست لبخند با دید را همکارش 

 اش یصندل یرو از هم یصاحب یآقا. گذاشت اش نهیس
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 عیسر داشت عجله که او اما کرد یتعارف و شد بلند

 .  رفت کوچک ی آشپزخانه سمت به و کرد یتشکر

 اش یفرمانده گاهیپا در یحاج عمو و بود خلوت آشپزخانه

 .  بود کرده سرد را فضا نبودش و نداشت حضور

 هم بعد گذاشت یظرف جا در و زد آب را استکان و ظرف

 رفت و یشلوغ به و کرد نگاه را رونیب کوچک ی پنجره از

 برگشت شادمان یآقا یصدا با که زد یلبخند مردم آمد و

 .  ستادیا شیجا بر محکم و

 

!  من ی نمونه کارمند ؟ جاست نیا یک نیبب به به به_

 حاجت رونیب اون ؟یکرد خلوت ؟ نام کین یطور چه

 ؟ پنجره به میببند لیدخ میایب هم ما بگو هست اگه دنیم

 

 با بلند قد یمرد انداخت ینظر شادمان یآقا به زدانی

 شدت به سیرئ مقام در که بود ینکیع و مجعد ییموها
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 و یشوخ ی سفره ها کارمند از کدام هر با و بود مهربان

 کارمندانش به گذاشت ینم و کرد یم پهن را اش خنده

 .  بگذرد بد

 کار در دنشیکش سرک ، شادمان یآقا بیمعا از یکی اما

 .  اوردیب در همه کار از سر داشت دوست.  بود آن و نیا

 آن بود شده منتقل جا نیا به تازه که یزمان دیآ یم ادشی

 اش یزندگ از و بود کرده چشیپ سوال مصاحبه نیح قدر

 یم جواب یب را شیها سوال شتریب زدانی که دهیپرس

 . کرد یم نگاهش لبخند با تنها و گذاشت

 دیند درست را شادمان یآقا گذاشتن منتظر نیا از شیب

 اشاره شادمان یآقا و دادند دست هم با و رفت سمتش به

 .  نندیبنش آشپزخانه یکیپالست یصندل یرو که کرد

 

 .  ستمین بد یه منم ممنونم_
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 :گفت و کرد ینگاه پنجره به بعد

 

 پنجره ینما بار هی خواستم یم یول دهینم که حاجت نه_

 قدر چه یحاج عمو دیدون یم خودتون گهید.  نمیبب رو

 قدر چه نمیبب خواستم دهیم رو جا نیا ینما فیتعر

 .  هست یفیتعر

 

 یکم و کرد رها یصندل یرو را خودش شادمان یآقا

 :کرد خم زیم یرو را بدنش ینیسنگ

 

 نیا ینگرفت زن نمیبب بگو!  نام کین کن رمردیپ اون ول_

 ستییر و یریبگ زن ینباش نامرد وقت هی گفتم ؟ که مدت

  ؟ خب ینکن خبر و

 

 : گفت و زد لبخند محجوبانه
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 .  کنم ینم فراموش رو شما چشم_

 

 بلند و گرفت سر از را شیدهایتمج و فیتعر شادمان بعد

 : داد قرار خطاب رونیب از را یشخص

 

 . آشپزخونه یتو ایب جام نیا من بابا نمک_

 

 قرار درگاه در پوش اهیس یخانم و آمد یکس یپا یصدا

 یآقا سمت و انداخت زدانی به ینگاه مین و گرفت

 . رفت شادمان

 

 شد بلند شیجا از یکم احترام ی نشانه به تنها زدانی اما

 یمچ ساعت و نشست ، ندازدیب ینگاه او به که آن بدون و

 .  شد گرم سر و گرفت دست در را اش
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 ندازدیب راه معارفه مراسم داشت الیخ که شادمان یآقا اما

 : گفت اش یلیفام مانند به یلحن با

 

 تونم یم جد به ینیب یم که ییآقا نیا بابا نمک خب_

 هر از هست شرکت نیا یتو من کارمند نیبهتر که بگم

 یم قسم سرش یرو و دارم قبولش من یبگ که لحاظ

 .  نام کین زدانی هستن نام کین یآقا شونیا.  خورم

 

 حس شیها شانه و خودش یرو را دخترک نیسنگ نگاه

 در غرق و انداخته نییپا را سرش توجه یب او اما کرد یم

 . بود زیم یرو شده انداخته ی سفره یها وهیم

 ی شانه دور را دستش شادمان که ندیبب توانست یم اما

 : گرفت آغوشش در و گذاشت دخترش
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 جونم.  باباشه یسوگل.  جان زدانی ست بابا نمک نمیا_

 . رهیم در واسش

 

 را فضا بعد و گفت ی" خوشبختم " لب ریز تنها زدانی

 :کرد یخال پدر و دختر یگو و گفت یبرا

 

 . برم من تون اجازه با شادمان یآقا دیببخش_

 

 اما بود اش رهیخ و نداشته بر شیرو از چشم دخترک هنوز

 زدانی حرکت با مدام یول آورد ینم انیم به هم یسخن

 .  کرد یم نگاهش و دیچرخ یم

 

 . شمینم مزاحمت برو جان پسر نه_
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 گفت ی " خانم خداحافظ" آرام و کرد یخداحافظ زدانی

 بلند اش یگوش امکیپ یصدا که شد خارج شرکت از و

 .  آورد در بشیج از کنجکاوانه او و شد

 هر با منتظر آدم و بود منتظر و کرد یم دل دل ها روز نیا

 .  دهد یم نشان واکنش یسخن ای زنگ

 شد پخش وجودش در ینیریش حالوت و آورد در را یگوش

 :کرد نیریش را حالش و

 

 "!  باش یخوب دار امانت "
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  بود ینیریش طعم یایگو که کرد یا خنده

 .  بود کرده افتیدر امیپ نیا از که 
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 ینم ادشی گاه چیه داشت یتازگ شیبرا وارسته جسارت

 که باشد دهید اطرافش زنان از را یجسارت نیچن که آمد

 اعتراف از یترس یحت ای زیگر که آن بدون رها و پروا یب

 نگران که آن بدون و زد یم را حرفش ، باشد داشته

 .  باشد آن عواقب

 

 هم تو":  سدیبنو امشیپ به پاسخ در هم او داشت دوست

"  

 فرمان و گرفت دست در را احساساتش ترمز فعال اما

 عمل و فکر بدون سرعت نیا به شد ینم.  داد کنترل

 یم یقاض وسط نیاهم را منطقش دیبا داد انجام را یکار

 .  کنند یط وستهیپ و درست را راه نیا تا کرد

 به و کرد منحرف احساس، یباز نیا از را فکرش پس

 ریش یقوط چند نذرش یبرا که داد سوق داروخانه سمت

 " یکوچولو ستاره خصوص به ها بچه یبرا و ردیبگ خشک

 .  ببرد " یگل لپ
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 و رفت داروخانه طرف به شود نیماش سوار که آن بدون

 .  بخرد خشک ریش یقوط چند کرد قصد

 تا دیرس یاصل ابانیخ به و کرد گذر خلوت ی کوچه از

 گرم هوا که وقت آن در که چند هر.  کند دایپ را داروخانه

 و فروش دست یها فروش پارچه بازار همچنان اما بود

 تمام ادشانیفر و داد یصدا و بود راه به ها فروش یماه

 ینم گرانید زدن حرف یبرا یمهلت و بود گرفته را ابانیخ

 .  گذاشت

 یازین و بود خلوت نسبتا ، دیرس که ژهیو ی داروخانه به

 ریش سرعت به پس یبمان صف در یادیز مدت که نبود

 به اول کرد قصد و شد نشیماش سوار و دیخر را ها خشک

 توان و روین با بعد کند استراحت یکم ک برود خانه

 .  کند نید یادا و رفته " یمهربان ی خانه" به مضاعف
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 که دید را یتوسل آقا حاج راه در دیرس که شان محله به

.  هستند گفت و گپ حال در ها محل هم با مسجد کنار

 سمت به ادب عرض یبرا و کرد متوقف را نیماش پس

 .  رفت شان

 تک با و گرفت جواب تر یانرژ خوش و داد ی "سالم"

 .  داد دست شان تک

 

 ! معرفتت به ماشاهلل جوون سالم_

 

 ییآدما زمونه و دور نیا! معرفت خوش خان زدانی به به_

 ات خانواده سعادت به خوشا پسر شنیم دایپ کم شما مثل

 ! 

 

 و یای یم کار سر از!  جان بابا دینباش خسته پسرم سالم_

 !یمرد که حقا یخور یم و بازوت نون
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 یرو دست و کرد تشکر شان تک تک از یمهربان با زدانی

 . گذاشت اش نهیس

 

 یم شرمنده ارزشمندتون یها محبت با و من شهیهم_

 .باشم قیال کاش.  دیکن

 

 :گفت و زد زدانی یبازو به یدست یتوسل حاج

 

!  شمشاد شاه یقیال هم نایا از شتریب یلیخ یهست_

 هی گفتم یاومد جا نیا تا که حاال جان زدانی راستش

 .  بذارم ونیم در باهات و یزیچ

 

 ! دیبفرمائ یحاج باشه ریخ_
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 گهید هفته نیا یتو که یدون یم نیبب! بزرگ مرد رِیخ_

 قربونش که نیحس امام آقام یعزدار و هست محرم ماه

 رو ما دل و شهیم تازه شهادتش زخم نیا سال هر برم

 .  کنه یم خون

 

 : داد ادامه یتوسل حاج که دادند تکان سر متاثر همه

 

 سال هر جوونا جان زدانی که خدمتت به عرضم گهید_

 کنن یم درست ارانشی و الشهدا دیس یبرا محرم ی هیتک

 یباش داشته دوست اگه بگم بهت که گفتن هم من به

 چون نشد روشون که خودشون.  یکن یهمکار باهاشون

 گهید که یشینم دمخور یکس با ادیز با معموال تو گنیم

 ! گهید یعل ای یدار دوست اگه.  کردن واسطه و من
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  یرو را دستش ، ییرو خوش با زدانی

 :فشرد یکم و گذاشت یتوسل حاج ی شانه 

 خوشحالم.  دمیم انجام اومد بر دستم از یهرکار حتما_

 نیبد اجازه اگه. نیدونست قابل و من و نیداد خبر بهم که

 !  آقا حاج بشم مرخص حضورتون از من گهید

 

 میش ینم مزاحمت گهید رمردایپ ما!  پسر یمرد یلیخ_

 زدانی برو کار به میگرفت یخستگ نیا با رو تو ببخشه خدا

 .  بده برکت تیزندگ به خدا شاالیا جان

 

 یتوسل آقا حاج فیتعر از شده سرخ یکم و خشنود زدانی

 . رفت و کرد یخداحافظ همه به رو



  

. pg 1460 

 را زشیعز یبرف سیگ یناگهان یلیخ خانه در یجلو اما

 شهیهم ی هیهمسا رزنیپ با گفت و گپ حال در که دید

 .  بود یپز ینذر حال در

 برگرداند را سرش و کرد حس را حضورش که یبرف سیگ

 یم را زدانی که را اش یداشتن دوست و محبوب لبخند و

 خاموش بدون طور همان را نیماش زدانی و زد دشیپرست

 .  رفت مادربزرگش سمت تند یها قدم با و کرد رها کردن

 

 یخوشحال از و دیبوس و گرفت را چروکش دست و شد خم

 با هم یبرف سیگ.  بزند که دینچرخ دهانش در یحرف

 یرو و برد نییپا را زدانی صورت ، اش بسته نهیپ دستان

 .  دیبوس را شیموها

 

 ! دمتید گرفت نور چشمام!  مردم ریش سالم_

 : داد ادامه و کرد زدانی کلیه و قد به ینگاه بعد



  

. pg 1461 

 

 نیهمچ نبوده بد برات هم مامانت از یدور نیا خوبه نه_

 گوشت آب تا چند هی امیب گفتم.  رفته پوستت ریز آب

 هم نیهمچ نمیب یم یول بشه جبران بلکه بذارم بار برات

 .  شد راحت المیخ.  یستین استخون و پوست

 

 دیکش آغوشش در را یبرف سیگ محکم ، دیترد یب زدانی

 . دیبوس را سرش و

 

 دمتید تا گرفتم جون قدر چه یبرف سیگ یدون ینم_

.  پوستم ریز اومد یبیعج یخوش هی اومدنت با انگار اصال

 خدا.  مقدسه و نیریش حضورت قدر نیا که برم قربونت

 .  داره نگهت برام

 

 : گفت و داد گردنش به یقر و دیخند اش یبرف سیگ



  

. pg 1462 

 

 غر جونم به یه که داره نگه رمردیپ اون یبرا و من خدا_

 یم من بدون نمیبب تا بستم و لیبند و بار منم.  زنه یم

 طالق شهینم عوض اخالقش دمید اگه.  کنه کار یچ خواد

 !  اجرا ذارم یم و مَهرم و رمیگ یم

 

 . فشرد را اش یبرف سیگ دست و دیخند قهقهه به زدانی

 

 و یریبگ طالق یخواست ساله شصت که برم قربونت یاله_

 .  ینشد موفق

 یول شهیم خلق بد ذره هی وقتا یبعض جون آقا درسته حاال

 و نهیبش پاتون یتو خار هی ها رهیم در شما یبرا جونش

 .  شهیم زنده و رهیمیم دیبگ آخ

 



  

. pg 1463 

 لنگ هی طور نیهم و من یخوا ینم که تو!  ارواحش آره_

 تنگه خلقش یوقت رهینم برام خوام یم بعدم. یبذار هوا در

 سخت مادر باشه بد که مرد اخالق.  خوره یم دردم چه به

 .  کرد تحمل شهیم

 

 : کرد ینیه و انداخت چپش سمت به ینگاه بعد

 تشکر هی ازش نشد وقت داخل رفت ات هیهمسا نیا یوا_

 از ببرم براش گوشت آب کاسه هی شب مجبورم.  کنم

 . داشته نگه و من ساعته چند خدا ی بنده ارمیب در دلش

 

 اما یگل ی گونه و کرد حلقه اش شانه دور را دستش

 : دیبوس را نرمش و دهیچروک

 

 و هات سیگ دیبا قبلش اما قشنگم یبرف سیگ چشم_

 .  اونا بافتن یبرا زده لک دلم که ببافم



  

. pg 1464 

 

 :  برد زدانی از دل نشینمک ی خنده

 

 !  مادر یبباف و خودت زن یها سیگ خدا دیام به_

 

 . موقعش به اونم چشمممم_

 

 عروس نکنه شنوم یم دیجد یحرفا ؟ شد یچ شد یچ_

 آره؟ من شمیم دار
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. pg 1465 

 دیرس چشمش و گوش به که  اش یبرف سیگ یزدگ ذوق

 گوش ، داشتند هم با قبل از که ییها گفت و گپ به ،

 . دیلرز بدنش و انداخت یچشم

 

 جنگ سر خود با هنوز او ؟ عروس گفت؟ یم چه داشت

 آن طور چه پس بودند نداده هم به یدوست دست و داشت

 نیا که داد یم اش یبرف سیگ دل به دل شوق با قدر

 هنوز که ییاو کند یبرداشت نیچن شیها حرف از او گونه

  بود؟ شده کاشته شک تخم و زده دیترد زنگ وجودش در

 

 سیگ جواب در بعد زد خودش به یتشر و کرد یاخم

 : گفت یبرف

 از یاسم من ؟ بود کجا عروس خوشگل یبرف سیگ نه_

 زنگ االن که نگفتم موقعش به گفتم آوردم؟ عروس

 .  که شده زده زمانش



  

. pg 1466 

 

 ، بود شده دیام نا و شده قطع دشیام زنگ که یبرف سیگ

 داخل که طور همان و کرد باز را در و رفت یا غره چشم

 : زد غر رفت یم

 

 مستقل که بودم کرده خوش و دلم یالک اول همون از_

 الیخ یزه و یشیم کار به دست یبش دور ما از و یبش

 یبچرخون و چشمت ذره هی که یستین بشو آدم تو باطل

 تاب و آب به ذره هی دلت و گرفت و چشمت یکی دیشا

 اریب در پول و کن کار شب تا صبح از یه که نیا نه افتاد

 نداشته گرما ات خونه ذره هی خونه یای یم که شب یول

 . باشه

 

 که گفت ی"زهرمار" او و دیخند بلند شیها غر به زدانی

 .  کرد شتریب را اش خنده



  

. pg 1467 

 

 هیسا درخت ریز در و برد اطیح در و کرد روشن را نیماش

 آفتاب لیخل اوستا ک،یمکان ی گفته به تا کرد پارک

 .  نکند خراب را نیماش سوزان

 

 یرو که کرد نگاه یبرف سیگ به و دیجه رونیب نیماش از

 و نشسته ، بود زده دار یدرخت بر طناب جنس از که یتاب

 را برش و دور گرفت یم یکنجکاو از چشمه که ینگاه با

 .  زد یم یشاد برق شیها چشم و دییپا یم

 

 پشت را دستش دو و گرفت قرار پشتش یآرام به زدانی

 زده جانیه ییگو که داد هول و گذاشت جانانش جان

 طرف دو دستانش محکم بعد و دیکش ی"نیه" ، بود شده

 .  فشرد و گرفت را طناب

 



  

. pg 1468 

 راحته التیخ گهید ؟یبرف سیگ شد واقع پسندت مورد_

 امییتنها ی ونهیآش کجا و ذارم یم کجا و سرم شبا من که

 ؟ هست

 

 پنبه یموها و کرد یم بسته و باز را شیپاها یبرف سیگ

 طنتیش قصد و زده رونیب اش یروسر ریز از اش یا

 سیگ دگانید یجلو و خوردند یم تاب هوا در که داشتند

 .  گرفتند یم را یبرف

 

 شود متوقف تا دیکش نیزم یرو را شیپاها زدانی حرف با

 سر و دیپر نییپا فرز و تر سِنش آن با تاب یرو از بعد. 

 .  زد بوسه شیموها بر و آورد نییپا را زدانی

 

 ینفر پنج ی خانواده هی که شهیم راحت یوقت من الیخ_

 اون یباش شده کالفه تو و باشن کرده شلوغ دورت و یباش



  

. pg 1469 

 و تک و یهست عذب که االن نه شهیم راحت المیخ موقع

 .  یکن یم یزندگ ونهیآش خودت قول به نیا یتو تنها

 

 یول داره ییصفا با اطیح چه قشنگه یلیخ مادر ات خونه

 .  ات خونه داره سرما

 

 را یبرف سیگ دستان و آمد رونیب بان هیسا ریز از زدانی

 .  رفت باال سکو یها پله از و گرفت

 

 حاال ؟ بشم هات پنبه قربون یکرد شروع باز یبرف سیگ_

 نام کین ی خانواده از نمیبب بگو ادهیز حرفا نیا یبرا وقت

 اومده ایدن تازه انگار که شیآخر تا بگو شوهرت از خبر چه

. 

 



  

. pg 1470 

 دست و داد تکان یسر ، دید که را زدانی رفتن طفره

 . کرد متراژ چشمانش با را خانه و دیکش رونیب را شیها

 

 یم خانه نیا در نفسش و بود کوچک خانه نظرش از 

 کوچک ی خانه.  نداشت کوچک ی خانه به عادت.  گرفت

 در داشت امکان لحظه هر که داشت را یقفس حکم شیبرا

 به مجرد پسر کی یبرا یول ردیبگ قلبش و شود خفه آن

 کوچک ی آشپزخانه کی با ی خانه.  دیرس یم معقول نظر

 کوچک خچالی کی و گاز کی تنها که جور و جمع و

 آن از آب و بود شده سوراخ که یمیقد آبگرمکن با داشت

 .  کرد یم چکه

 

.  ننشست دلش به ادیز آشپزخانه و داد اش ینیب به ینیچ

 صاحب تا باشد باز دل و بزرگ دیبا آشپزخانه نظرش از

 .  ببرد لذت آن از و بچرخد آن در یراحت به خانه



  

. pg 1471 

 

 با و کرد باز هم را خچالی در و کرد استفاده زدانی نبود از

 ینم آدم بشر نیا.  خورد حرص اش یخال اتیمحتو دنید

 یم ریس را خودش یخال خچالی نیا با طور چه پس.  شد

  بود؟ رفته پوستش ریز یگوشت تازه و کرد

 

 

 مجبور را زدانی اول دیبا داشت ها برنامه خانه نیا یبرا

 هیته را الزم لیوسا و بروند دیخر به یعصر تا کرد یم

 .  کنند

 

 هم را ظرف چند و کرد باز را رنگ دیسف نتیکاب یها در

 . کرد اضافه شیها دیخر ستیل به ذهن در
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 ی هیبق دیبا و نزد دلش به یچنگ چندان که آشپزخانه

 . کرد یم یوارس و گشت یم را ها قسمت

 

 استراحت خودش به یکم کرد قصد د،یرس که سالن به 

 را چادرش پس دهد انجام را یوارس ی هیبق بعد و بدهد

 شهیش جوراب با و آورد رونیب بود سرش موقع آن تا که

 زیم کنار هم را فیک ، گذاشت بزرگش فیک در یا

 و نشست نفره دو یا روزهیف مبل یرو خودش و گذاشته

 .  بست را چشمانش و کرد تازه ینفس

 

 یانرژ پر و حال سر زدانی یصدا یا قهیدق چند از بعد

 :گفت یم که آمد



  

. pg 1473 

 

 هی برات االن نیبش یبرف سیگ یاومد خوش یحساب_

 ات نوه وجود به و یکن فیک که ارمی یم ییها یخوراک

  ؟ اومد خوشت خونه از نمیبب بگو حاال!  یکن افتخار

 

 

 یا حوله با که کرد نگاه زدانی به و کرد باز را چشمانش

 به یانرژ پر یلبخند با و کرد یم خشک را سرش کوچک

 . آمد یم سمتش

 

 دهیورز یباال و قد یرو ، دور کی را چشمانش هم بعد 

 و رفت یم اش صدقه قربان مدام دل در و کرد گردش اش

 .  کرد یم حظ

 



  

. pg 1474 

 یبخوا و راستش یول مادر آ کنم یخال و دلت خوام ینم_

 .ننشست دلم به ات آشپزخونه

 

 کیکوچ قدر نیا نه باشه باز دل و بزرگ دیبا آشپزخونه 

 نفست بود بزرگتر کم هی کاش.  موشه ی خونه انگار که

 مادر؟ رهیگ ینم

 کمرش دور را دستش و نشست مادربزرگش کنار زدانی

 : گفت و کرد حلقه

 

 زیعز باشه آشپزخونه دیبا قدر چه مگه نفر هی یبرا آخه_

 چرا کجه چرا نیا گفت یم یه اومد که هم مامان ؟ من

 نا!  خدا یرضا به میراض که من واال.  هیجور نیا جا اون

 !  جانم بهتره نکنم یشکر

 



  

. pg 1475 

 ضربه و مجاب را او گونه نیا اش نوه که نیا از مادربزرگش

 یآور ادی با و گذاشت اش گونه بر یا بوسه ، کرد یم یفن

 .  رفت فرو فکر در و دیکش یآه یزیچ

 

  ؟ شده یچ ؟ یرفت فکر یتو ؟ گالبتون سیگ هیچ_

 

 شیپا یرو را زدانی سر و فشرد را زدانی یبازو یکم

 دست گذاشت و کرد جا را خودش و زور به زدانی و نشاند

 سر همزمان و باشد جانش بخش آرام مادربزرگش یها

 .  دیبگو شیها غصه از و کند باز را دلش

 

 

 ریحر خواد یم ؟ کنه کار یچ خواد یم عموت یدون یم_

 حق ریحر ام بچه تازه.  بده شوهر خواستگارش به زور به و

 هم به با آبرومون گهیم عموت.  نداره مخالفتم ای اعتراض



  

. pg 1476 

 هی که بده شوهر و ریحر دیبا رفته یعروس مراسم خوردن

 . برگرده اش رفته دست از یآبرو ذره

 

 اگه گفته عموت و هست دکترم خواستگار نیا مادر تازه

 یم اهیس و روزگارش کنه مخالفت و ارهیب بهونه یالک ریحر

 کرده کَله یول میزن یم حرف باهاش آقات و من یه. کنه

 یم و کارش و دهینم گوش آقات و من یکردنا عاق به و

 .  کنه

 

 مادربزرگش حضور از خوشش حال و گرفت نفسش زدانی

 . داد اندوه و خشم به را شیجا و دیپر

 

 با متعصبش و طلب منفعت یعمو که کرد یم را حسابش 

 را او و بدهد ریحر دست کار منطقش یب یها میتصم

 . بکند شیها خواسته قبول به وادار



  

. pg 1477 

 

 نظر در ریحر منفعت آن در یا ذره که ییها خواسته

 را تهش و سر که یازدواج با دیبا تنها و شد ینم گرفته

 تن ، یافتی ینم آن در را ریحر تیرضا ذره کی یزد یم

 . شد یم پدرش جور ریاس و داد یم
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 اش یشانیپ یرو را دستانش و بود دهیکش دراز نیزم کف

 .  بود غرق دشیسف و اهیس افکار در و گذاشته

 از سر.  بود کرده یفکر قایعم را او یبرف سیگ یها حرف

 یبرا آبرو که دانست یم.  آورد ینم در شیعمو یکارها



  

. pg 1478 

 اما زند یم را اول حرف شیعمو خصوص به و خانواده نیا

 ، دخترش آزار قصد مردانه جوان نا قدر آن چرا که نیا

 از افتخار با و گرفت یم باال را سرش یروز که را ریحر

 .  دارد ، گفت یم شیها تیموفق

 بود آن مانع شیعمو هم زمان همان در که ییها تیموفق

 گرید است نیچ ناف که یدختر کرد یم تکرار مدام و

 برود؟ کار سر و بخواند درس چه یبرا

 با زدانی که شد متوسل زدانی به و زد زار ریحر قدر آن اما

 شیعمو سراغ به اش یبرف سیگ ی اشاره و چشم گوشه

 میرج طانیش خر از بلکه که کرد صحبت او با و رفت

 .  کند واگذار خود حال به را دخترک و دیایب نییپا

 و شرط یکل با و کرد حجت را زدانی حرف هم شیعمو

.  بدهد لیتحص ادامه ی اجازه ریحر به شد حاضر شروط

 یها خواسته چاه در را ریحر خواست یم هم باز حاال

 حرف گرید بار نیا که آن یب ندازدیب اش خودخواهانه



  

. pg 1479 

 طلبانه سلطه اخالق نیا از دست و ردیبگ حجت را یکس

 .  بردارد اش

 بلند کش دراز حالت از ته و سر یب یها حس نیا از کالفه

 را " یزندگ یها روز" ی مجله و نشست نیزم یرو و شد

 ماه هر داشت عادت.  کرد زدن ورق به شروع و برداشت

 گذشت سر و ها داستان و دیخر یم را مجله دیجد نوبت

 نیتر بخش لذت.  برد یم لذت و خواند یم را شیها

 ییجنا و ییمعما داستان ، سرگذشت شیبرا داستان

 ویآر سرشار هوش از و خواند یم که بود ویآر سرهنگ

 .  شد یم لذت غرق

 "سراب" قسمت شیبرا هم ماجرا قسمت نیتر زیانگ نفرت

 پروراند یم ذهن در را خارج به سفر آمال کس هر که بود

 یخوار و یزار با و گشت یم بر تر دراز پا از دست ،

 . هستند پرست نژاد ور آن مردم تمام که کرد یم اعتراف

 و رود یم خارج به کس هر که یا جانبه تک دید نیهم

 به داشتند دوست که را گردد یم بر تر دراز پا از دست



  

. pg 1480 

 سراب گذشت سر خواندن از دلسرد را او کنند القا مخاطب

 .  کرد یم

 و ماند صفحه همان یرو ، دید که را مجله درشت تریت

 .  کرد خواندن به شروع

 ینم و شد ینم جمع ابدا که بود پرت ذهنش یقدر به اما

 تا را صفحه از یا گوشه پس بخواند را آن تمرکز با توانست

 و دیکش اش حوصله گاه هر تا گذاشت زیم یرو و کرد

 .  بخواند را آن گرفت نظم ذهنش

 

 که یبرف سیگ مخصوص املت یبو با و دیکش بو یکم

 مالش یقدر دلش ، کرد یم آماده داشت عصرانه یبرا

 را اش مزه و بزند آن به یبرد دست تا کرد هوس و رفت

 . ببرد دندان ریز به

 املت و رفت آشپزخانه سمت به و داد خودش به یتکان

.  دیند را یبرف سیگ اما دید پختن حال در را رب در غرق



  

. pg 1481 

 تکه و کرد باز را زیم یرو یناندان و کرد استفاده فرصت از

 پوست یبرا اما ، بود داغ که یقاشق با و برداشت را نان یا

 یقسمت و برداشت ، نبود هم سوز دست ادیز زدانی میضخ

 گذاشت نان یرو را شد یم بلند آن از بخار که را املت از

 ضربه کمرش یرو محکم یدست ، ببرد دهان به که آمد و

 . افتاد تابه یماه در لقمه و دیپر جا از زدانی و زد
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 دید یساختگ اخم با را یبرف سیگ و برگشت و شد هول

 که کرد اشاره بعد کرد یم نگاه دستانش و صورت به که

 .  رفت کنار و فشرد را لبش هم زدانی و برود کنار



  

. pg 1482 

 را تابه یماه سر و کرد خاموش را گاز ریز یبرف سیگ

 ها یسبز هم بعد نشود سرد و بماند گرم تا گذاشت شیرو

 گل هم تا زد نمک ندهد دست از را موادش که آن یبرا را

 .  ندهد دست از را موادش هم و برود نیب از شیال و

 قهیدق دو هی گن؟یم یچ یا گوجه رب یدستا نیا_

 برات و ومدمی یم من تا یگرفت یم و شکمت اون یجلو

 ! ینبود هول قدر نیا که تو.  دمیکش یم

 

 و گذاشت زیم یرو و آورد رونیب را تازه نان خچالی از

 .  شود خشک تا ختیر سبد در و شست هم را ها یسبز

 ینیس در که گذاشت زیم یرو و کرد خی از پر هم را پارچ

 .  بخورند عصرانه نیزم یرو تا ببرد سالن به و ندیبچ

 

 سیگ طالت ی پنجه و دست یبرا بود زده لک دلم_

 چنان بخورم ولع با خوام یم لقمه هی تا که مامانم!!  یبرف



  

. pg 1483 

 دلم بگم ندارم جرئت که کشه یم آه و زهیر یم اشک

 راحت تو با یبرف سیگ اما.  شده ذره هی پختت دست واسه

 .  یکن ینم بغض که دونم یم و گمیم شکمم هوس از

 

 ختیر یم ظرف در را ها املت که طور همان یبرف سیگ

 با ندیبچ سفره در را لیوسا تا داد یم زدانی دست به و

 و کرد یم نگاه اش کرده زیعز ی نوه به هم یخاص آرامش

 حظ ، بود کرده رشد وجودش در که یتیشخص راتییتغ از

 .  برد یم لذت و کرد یم

 نشست ینم گوشه کی اش یزندگ مردان خالف بر زدانی

 فراهم شیبرا چاشت و شود راست و خم شیجلو زن تا

.  بچشد را خوردنش لذت تنها یکمک چیه یب هم او و کند

 ادی هم را کردن کمک رسم و راه زدانی به استقالل نیا

 با مادرش بارها است کرده رییتغ که دانست یم.  بود داده

 تنها هم یبرف سیگ و بود کرده اشاره آن به یتیرضا نا

 . بود زده تیرضا سر از یلبخند



  

. pg 1484 

 

 چیه شمشادم شاه نداره خبر مادر دل یتو یکس یا_

 مادر دل باشه دور مادرش از ها فرسخ که یا بچه.  کس

 کنه یم بغض که رهیگ ینم قرار و شهیم آشوب قدر نیا

 یم.  دلتنگته که بس زهیر یم اشک اگه مامانت!  پسرم

 نیا که ایلیا.  ست وابسته تو به یلیخ مامانت که یدون

 نیا مدام و گرفت ینم آروم جا هی بود تخس یبچگ از قدر

 اما داره عادت هاش یدور نیا به مامانتم و بود ور اون و ور

 یبود دستش یعصا یقول به و یبود کنارش همش تو

 که بابات.  نداره طاقت و سخته براش یدور ازش که حاال

 ینم در صداش صبح گهید کنه یم هیگر بس از شبا گهیم

 . ادی

 

 :  کرد جمع را صورتش و داد تکان را سرش تاسف با زدانی

 



  

. pg 1485 

 نیا از دست ماه چند از بعد هنوز!  من مامان دست از_

 ؟ یبرف سیگ یآورد یوابستگ اسم ؟ نداشته بر هاش هیگر

 بره شوهرش با خواست یم یوقت یوا افتادم خواهرم ادی

 گهید بود خدا کار که کرد یم هیگر مداوم سال کی قشنگ

 .  کرد تمومش هیگر

 

 : داد یم تکان سر و دیخند یم اش یبرف سیگ

 

 .  امیب من تا نیبچ رو نایا برو مادر باشه_

 

 سالن به و دیچ ینیس در را همه و کرد امر اطاعت زدانی

 یصدا و گذاشت سفره در را تکشان تک هم بعد.  برد

 : زد مادربزرگش

 . میبخور وفتادهین دهن از تا ایب یبرف سیگ_

 



  

. pg 1486 
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 منتظر و کرد  نگاه املت به ولع با و گرفت جا سفره کنار

 . کنند شروع تا دیایب یبرف سیگ که شد

  

 چشم با و کرد نگاه شد یم بلند بشقاب از که یبخار به

 .  کرد بیتعق را آن

 

 .  کن شروع اهلل بسم اومدم منم مادر بخور_

 لقمه و گفت...  ا بسم ، کرد اجازه کسب یبرف سیگ از تا

 یم عصرانه سکوت در کنارش یبرف سیگ هم بعد.  گرفت



  

. pg 1487 

 و ولع با طور چه که کرد یم نگاه زدانی به لذت با و خورد

 . خورد یم و دیجو یم لقمه دیشد لیم

 

 اش کرده زیعز ی نوه کنار در هم خودش یوافر حظ با

 فرق شیها نوه گرید با حسابش که یا نوه.  خورد یم غذا

 و زدانی نیب او که یفاحش تفاوت به شان همه و کرد یم

 یم باج و کردند یم اعتراض ، شد یم قائل ها نوه گرید

 .  گرفتند

 

 یکم ، نشست یبرف سیگ یرو که زدانی نیسنگ نگاه

 مهربانش مادربزرگ به و گرفت باال را سرش و کرد مکث

 . دوخت چشم

  ؟ شده یچ دوشم؟ یرو ینداز یم نیسنگ نگاه_

 



  

. pg 1488 

 فیک بودنش مرد از و کنم نگاه حظ با و ام نوه که نیا_

 هست افتخارم هیما که یا نوه باشه؟ شده یزیچ دیبا کنم

 یمرد جوون از یه و رمیبگ باال براش و سرم تونم یم و

 که نیا یبرا کنم جواب رو هیهمسا و در یه و بگم هاش

 دو و دخترشون تا ننیبب رو تو چشم گوش هی منتظرن

 پسرم شاه به ندارم حق من نظرت به.  کنن میتقد یدست

  ؟ بزنم زل یجور نیا

 

 یتو یکاغذ دستمال با و انداخت نییپا را سرش زدانی

 .  زد لبخند و گرفت را عرقش بشیج

 مدام و بود کرده عادت بد را او که اش یبرف سیگ دست از

 یم ها حرف نیهم یال به ال از و کرد یم را فشیتعر

 که شود مطمئن تا کند اعتراف به مجبور را او خواست

 .  است نگرفته نظر ریز را یکس

 بودنش رکیز به و شناخت یم را مادربزرگش یرو نیا

 .  بود واقف



  

. pg 8914 

 

 یم بودم منم! یبخند دمیبا ؟یخند یم اومد؟ خوشت_

 ی هیهمسا ؟ یشناس یم که و خانم صنم.  دمیخند

 خورده هم به ریحر و تو یعروس دیفهم تا.  نایا عموت

 هی من یلقا مه که زد پچ گوشم در و نشست کنارم عیسر

 یم ، خوره یم خان زدانی به هم یلیخ و جواهره کهیت

 دهید و پسرتون شده روز اون خونده درس فرنگ که دیدون

 . دیپرس یم بهش راجع و کرد یم فیتعر ازش یه بود

 به دست من که گفت قدر نیا مادر کنم اش خالصه

 داره سر ریز و یکی خودش من زدانی گفتم و کردم سرش

 . 

 

 یبرا یسخن و دیخند یم ها حرف نیا دنیشن با زدانی

 .  برد آشپزخانه به و کرد جمع را سفره تنها.  نداشت گفتن

 



  

. pg 1490 

 یها بچه با و برود مسجد به تر زود که کرد قصد بعد

 .  بزند حرف محرم ی هیتک ی درباره مسجد

 و آراست را شیموها و آورد در بشیج از را یچوب ی شانه

 :گفت مادربزرگش به رو سپس

 

 کار هی محل یها بچه با مسجد برم دیبا من یبرف سیگ_

 .  شو آشنا محله با مسجد ایب یداشت دوست.  دارم کیکوچ

 

 هم امی یم و رمیگ یم نماز دست منم برو تو مادر باشه_

 .  ات محله با شمیم آشنا هم داره ثواب

 

 .  رفت و گفت ی "دار نگه خدا" زدانی

 

 که آن یبرا و گذاشت نکیس در ها ظرف هم یبرف سیگ

 ریز و دیکش آب و شست را ها آن ، کند سرگرم را خودش
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 و خواند یم و داشت ادی به که یمحل یها شعر هم لب

 .  زد یم چه چه

 

 زیتم را ها نتیکاب تا برداشت یدستمال ، شست را ها ظرف

 .  کند یریگردگ هم یکم و کند

 گرد و کرد ی "نچ" ، شد بلند که زدانی یگوش یصدا

 که خورد زنگ قدر آن یگوش اما.  گرفت سر از را یریگ

 بدهد را خط پشت جواب تا دیکش کار از دست یبرف سیگ

 .  باشد داشته یمهم کار که دیشا

 

 بدون و یسخت به و کرد یگوش ی صفحه به ینگاه

  " اهیس سویگ " خواند نکشیع

 و ستیک یبرا اسم نیا که داشت یشگفت یجا شیبرا

 زنگ مصرانه گونه نیا که ست یدختر خط پشت حتما

 و گذاشت گوشش کنار را یگوش و دیخند شوق با. زند یم



  

. pg 1492 

 اهیس سویگ بخش آرامش و فیلط یصدا اما کرد سکوت

 : آمد

 

 قطع و یزن یم تک هی بعد ؟ نه ای یبود یخوب دار امانت_

 باش منتظر یزن یم زنگ یوقت خب!  که واقعا ؟ یکن یم

 بگو یزیچ هی یکرد سکوت چرا حاال.  بده جواب طرف

 ! جناب شده تنگ صدات زنگ یبرا دلم.   گهید
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 و نشست یبرف سیگ لب ی گوشه طنتیش با لبخند

 بزند حرف شتریب دخترک تا داد ادامه را سکوتش همچنان

. 



  

. pg 1493 

 

 خواست یم و داشت یفرمان نا قصد بیعج سکوت نیا 

 یصدا.  بشکند و بزند اش شهیش بر حرف با شده طور هر

 تمیر شیصدا آهنگ و بود لطافت و مالحت از پر دخترک

 .  داشت یسرزندگ حس و نواخت یم طنتیش

 یصدا به و کرد خشک راهنشیپ از یا گوشه با را دستش

 :  داد گوش دخترک

 

 نه نه.  بگم و ام خواسته من بذار یزن ینم حرف که حاال_

 یزیچ هر حاال. نیبش آروم جا هی و ببند و چشمات ایب اول

 بهم و مثبتت نظر بعد و کن گوش خوب خونم یم که و

  ؟ خب بگو

 

 شد یحرص ، زد زنگ گوشش به که زدانی کشدار سکوت

 :گفت خود با لب ریز و



  

. pg 1494 

 

 .  گهینم یچیه و گرفته شیباز امروز من شانس از_

 

 : خواند و کرد یا سرفه تک اما

 

 و مونس ، بشم تنت ی وصله ، بشم زنت خوام یم من_

  ؛ بشم خوارت غم و عشق ، بشم همدمت

 ؟ نام کین یآقا لمیوک

 

 که شود اش خنده دنیجه مانع نتوانست گرید یبرف سیگ

 حال در یچوب زیم ریز که وارسته و دیخند صدا با و بلند

 به آشنا نا آهنگ و خنده نیا با بود اش کتابچه گشتن

 "آخ" و خورد زیم به محکم سرش و خورده جا شدت

 گذاشت سرش یرو را دستش محکم و شد بلند دردناکش

 . 



  

. pg 1495 

 

 از او و زد یم شیصدا مدام شکر عمه دار و ریگ نیا در

 داشت دوست و شده جمع چشمانش در اشک درد شدت

 .  بکشد ادیفر و کند ناله بلند

 

 :گفت و دیپر یبرف سیگ یها خنده انیم عجز با و ناچار

 

 یم عذر بازم.... گرفتم اشتباه.... من....دیببخش.... خانم_

 ...دا... نگه خدا.  خوام

 

 یم دهید آن در خنده هنوز که ییصدا با یبرف سیگ اما

 و دیجه وارسته یخداحافظ انیم زده شتاب و تند ، شد

 :گفت

 



  

. pg 1496 

 یمنته. هست زدانی یگوش.  ینگرفت اشتباه دخترم نه_

 یوقت اما بگه بهت و مثبتش نظر تا ستین االن خودش

 گرتیج به خون چرا که چمیپ یم و گوشش خونه اومد

 عروسکم؟ کرده

 

 وارسته یها گونه ریز به شتاب با ختهیگر و جست خون

 دیگز فشار با و محکم را لبش و کرد شرم دخترک و دیجه

 .  کرد خفه دندان همان با را دردش و

 

 نداشت قصد و کرده سکوت که بود وارسته بار نیا حاال

 نیهم داشت دوست ، شد ینم یاحترام یب اگر بزند حرف

 خشک یصحرا برهنه یپا با و کند خاموش را یگوش حاال

 که شود عبرت درس شیبرا بلکه بدود را علف آب یب و

 . زدینر رهیدا یرو را شیها حرف تمام دهینسنج
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 زدانی میمستق ریغ هم دیشا ای میمستق واکنش از قدر آن

 را آن حاال و بود دهیچیپ خودش دور که یحصار و سد که

 بود خوشحال ، داده پرواز ی اجازه آن به و کرده باز یکم

 به شروع ، کند رفتار دهیسنج که آن یب و فکر یب که

 و کرد آشنا یآشنا نا شخص آن به یتلفن یخواستگار

 .  کرد فراهم را خنده موجبات

 

 ، دیشن یگوش پشت که را زن مهربان و آرامش با یصدا

 : افتاد اش یکار خراب ادی به باز

 

 شتریب دارم دوست من ؟ یکن صحبت یخوا ینم دخترم_

 . بشناسمت

 

 ، بود آشکار رفتارش در که یغرور و جسارت با بار نیا اما

 :گفت



  

. pg 1498 

 

 شوک واقعا شدم شوکه دفعه هی یلیخ من واقعا دیببخش_

 آشنا شما با تونم یم و خانم ام وارسته من اما بود یادیز

 ؟ بشم

 

 یبو و عطر که دخترک لحن از خشنود یبرف سیگ

 : گفت ، شد یم ساطع آن از جسارت

 

 یم!!!  زدانی مادربزرگ هستم یبرف سیگ من دخترم_

 . دمینشن حاال تا جالبه ؟ یچ یعنی وارسته بپرسم تونم
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. pg 1499 

  ؟ یبرف سیگ چرا حاال! قشنگ؟ چه یوا! ؟ یبرف سیگ

 

 شیبرا وارسته یسرزندگ و نشاط که زدانی مادربزرگ

 اش نوه و خودش یبرا اتیح حکم حال نیع در و قشنگ

 : گفت ، داشت

 

 موهام چون اما دخترکم هست ماهتاب من یاصل اسم_

!  یبرف سیگ گذاشته و اسمم زدانی هست برف مثل دیسف

 شوهر اون یحت ماهتاب گهینم نهیب یم و من که هر گهید

 !  یبرف سیگ گهیم ، ماهتاب گهینم هم کلفتم گردن

 

 :  داد ادامه یشوخ با

 

  ؟ یندار سراغ خوب لیوک هی دخترم گمیم_

 



  

. pg 1500 

 ست خبره کارش یتو یلیخ که شناسم یم و یکی اومم_

 اگه جون یبرف سیگ اگه حاال.  کنه کمکتون تونه یم و

  ن؟یخوا یم یچ یبرا نباشه یفضول

 

 ام خسته شده لیذل.  رمیبگ طالق شوهرم از خوام یم_

 گریج نیهم خاطر به زدانی شیپ اومدم که نمیهم کرده

 .  نذاشته برام روز و شب.  ست سوخته

 

 ریت هنوز که را سرش یکم و کرد یا خنده تک وارسته

 از تا خواست یریه از غره چشم با و داد مالش ، دیکش یم

 رونیب اتاق از و زد یچشمک هم یریه ؛ برود رونیب اتاق

 :  گفت و گرفت حرف دنبال وارسته و رفت

  ؟ مگه کردن کار یچ_
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 شبکه نیا یتو رفته ؟ مادر کنه کار یچ یخواست یم_

 دیبا گهیم دهید جوون زن تا چند یسر بر خاک یها

 و برداشتم نه و گذاشتم نه منم!!  یکن رنگ و موهات

 ترگل هی فردا معلوم کجا از.  رمیگ یم طالق ازت که گفتم

 ؟! مادر گمیم بد ؛ زنم نمیا بگه خونه ادیب نداره بر ورگل

 

 .  گرفتم یم طالق عیسر بودم منم.  نیدار حق واال نه_

 

 زدانی اما بکشد شیپ را حرف ی ادامه که آمد یبرف سیگ

 جیگ که دید رفته فرو هم در ابروان با و نیخشمگ را

 تعجب.  ندینش یم نیزم یرو بعد و فشارد یم را گاهش

 منتظر وارسته هم یگوش یسو آن از ؟ بود شده چه.  کرد

 با زدند شیصدا ییگو که وارسته اما بزند حرف که بود

 .  کرد یخواه عذر و یخداحافظ سرعت
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 به زدانی.  کرد عبور کانتر کنار از شده شل یپاها با نگران

 حرف سرگرم قدر آن او اما بود بازگشته و رفته مسجد

 و شد فراموشش هم را خواندن نماز که شد وارسته با زدن

 "استغفار " مدام لب ریز و آورد ادی به را اش یکوتاه حاال

 .  کرد یم

 

 

 و انداخت ذکر و آورد رونیب راهنشیپ بیج از را حیتسب

 دهیچروک یها دست با و گرفت قرار زدانی پشت همزمان

 .  داد ماساژ را اش شانه کشش، زحمت و

 

 

 یم و بود کرده منقبض را بدنش خشم شدت از که زدانی

 نرم و گرفت آرام اش یبرف سیگ دستان نوازش با دیلرز

 یعنی نیا. داشت دوست را یبرف سیگ سکوت نیا.  شد
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 کند فاش شیبرا را قتیحق دیبا بعد و کند یم آرامش اول

 دستانش تنها و نداشت فاش قصد ها حاال حاال زدانی اما. 

 کند یریجلوگ بدنش حد از شیب لرزش از تا کرد مشت را

 . 

 : گفت که اوردیب طاقت نتوانست یبرف سیگ انگار

 که تو!  باش آروم ؟ شده یچ ، مادر یکن یم سکته_

 شاه کن لعنت و طونیش.  یکن آروم و خودت یبلد خوب

 !  پسرم

 .  بکش قیعم نفس تا چند

 

 قیعم نفس چند و داد گوش یبرف سیگ حرف به زدانی

 به خشم باز بود دهیشن که ییها حرف یآور ادی از و دیکش

 .  آمد سراغش
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 یجلو در مومن ظاهر به مردم که ییها قضاوت از خشم

 یمومن یادعا که یمرد.  داشتند یم روا مسجد یسرسرا

 با و بود شده حک مهر از یشانیپ افتخارش و شد یم اش

 همه داد یم اجازه خودش به شدن راست و دوال بار چند

 .  کند قضاوت را

 

 

 یم قضاوت که یاشخاص حاال که دانست ینم مرد آن اما

 کین زدانی قرمز خط ، خورد یم تاسف حالشان به و کرد

 نماز ریخ از زدانی شود یم باعث یحت و اند شده نام

 ریز و خانه نیهم در و بگذرد ها آدم نیا کنار در خواندن

 کند شیاین و شیستا را شیخدا تاز کهی و تنها یاله بارگاه

 . کند تیشکا و شکوه جا یب یها قضاوت تمام از و
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  و دیرقص یم پنبه باغ در سبک و نرم

 یم و داد یم تاب هم بعد ک دیچ یم پنبه تا دو یکی 

 . بافت یم آخر در و دیچیپ

 ، تجربه ها سال گر نشان اش یا پنبه یموها از طره هر

 ها سال و دنیکش درد ها سال خوردن، دل خون ها سال

 و دور یها سال آن در یبرف سیگ.  بود فکر و شهیاند

 یم کار پدربزرگش یپا به پا حاال یا لقمه یبرا نیرید

 قدش مین و قد یها بچه شکم تا دیکش یم زحمت و کرد

.  نزند دو دو نان لقمه کی دنبال چشمانشان و شود ریس

 که پدربزرگش خلق یگاه که بود خاطر نیهم به دیشا

 یم را یبرف سیگ دستان ، بود رو گشاده و نبود تنگ

 شیستا و بوسه سزاوار ها دست نیا که گفت یم و دیبوس

 .  هستند
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 سرش یکم و زد پنبه باغ بر یا بوسه و برد جلو را سرش

 و بود آشوب دل هم یبرف سیگ و فشرد اش نهیس به را

 و زده جوانه اش نوه قلب که نیا از شادمان.  شادمان هم

 آشوب دل اما برسد ثمر به تا داد یم شکوفه داشت کم کم

 و بود دهیند نیخشمگ اندازه نیا تا را زدانی که جا آن از

 .  بود نکرده فیتعر شیبرا یحساب و درست هنوز

 سوانیگ یرو بر و ختیر دستش کف گالب یکم زدانی

 ی حهیرا از را مشامش بعد و دیپاش یبرف سیگ یا پنبه

.  دیکش بو قیعم و کرد پر سوانشیگ و گالب عطر خوش

 خم زانو اش ییزببا برابر در دیخورش یروز که یسوانیگ

 رنگ به یسوانیگ.  گذاشت یم نهیس بر دست و کرد یم

 ی فتهیش زدانی و آمده در برف رنگ به حاال که تونیز

 .  بود رنگ نیا

 

 رنگ به نه دمیشا ای پنبه رنگ به برف رنگ به دیسپ_

 ! زالل و یصاف قدر نیهم!!!  یشیآال یب و یپاک
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 وارسته حرف تا بود یمناسب فرصت دنبال که یبرف سیگ

 ، بود شده جور خود یخود به انگار حاال و بکشد شیپ را

 : گفت

 و اهیس!  باشه اهیس رنگ موهام داشتم دوست من اما_

 و اسمم که بزنه برق یاهیس از که شب رنگ به یزغال

 !!یبرف سیگ نه اهیس سویگ بذارن

 

 به و شد مرتعش بدنش " اهیس سویگ " دنیشن با زدانی

 خنده با که افتاد یدختر رگونیق سوانیگ ی سلسله ادی

 یم ، دیبوس را شان تک تک شد یم که اش یعسل یها

 ذهن در و دیچیپ یم فضا در اش خنده یصدا و دیدو

 شد یم آرام یکم و شد یم اکو شیها خنده یصدا زدانی

 . 
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 تاب و دیجیپ یبرف سیگ یموها دور را قرمز یمو کش

 :زد لب آرام و داد

 

 !  قشنگه ؟ اهیس سویگ_

 

 و کرد باز را شیموها وارسته که یزمان آن به افتاد ادشی

 دیرقص باد دست به و زد برق یکیتار و یاهیس از شیموها

 وارید طرف آن که یکس یتماشا از خبر یب وارسته اما

 گوش دخترک یها غر به لبخند با و ستادهیا منبع کنار

 از طنتیش با که را پوشش اهیس یها طره که دهد یم

 و زد یم غر و فرستاد یم داخل به آمدند یم رونیب کش

 . دیکش یم نشان و خط بعد

 درونش راز و کرد باز لب یک که دینفهم ؟ شد چه ندانست

 : کرد فاش را
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 بهشت دشت که شد یچ دمینفهم یبرف سیگ یدون یم_

 چاله قعر یتو افتادم دفعه هی شدم اغوا و دمید و زار گندم

 جوش ی نقطه به نبود قرار بلرزه نبود قرار ؟!جهنم ی

 و هاش گونه جهنم ی چاله یوقت اما!  رهیبگ گر و برسه

.  شد پرت یاهیس چاه یتو محکم و نتافت بر گهید دید

.  سوهاشیگ زندان نیب ؟ بود کجا یدون یم هم اهیس چاه

 رو یگاه حبس یها لهیم حکم اش طره هر که ییسوهایگ

 دمیشا . ممکنه ریغ و دیبع ازش ییرها و یخالص که داره

 بود آور سکره اش زنده سر و سرمست یها خنده قدر اون

 طرف به ربا آهن هی مثل و کرد یم یباز ذهن با مدام که

 . کشوند یم خودش
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  و بلند زدانی یجلو از یبرف سیگ
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 شیپا یرو را سرش که کرد اشاره بعد گرفت قرار کنارش 

 .  بگذارد

 شعله یرو زد یم فغان که یبخار پت پت انیم در زدانی

 از تنش و گذاشت یبرف سیگ یپا یرو را سرش ، است

 زد خی یکم دیچیپ خانه در باز ی پنجره از که یسرد سوز

 به را حواسش تمام و کرد جمع اش نهیس یرو دستش که

 آن از نه بود سرد تنش.  داد یبرف سیگ دستان نوازش

 یها راز و ها حرف سر از آمد یم پنجره از که یسوز

 لحظه هر و کرده رخنه دلش به سرما که بود دلش یمگو

 سکوت اما. کند خشیتوب یبرف سیگ تا بود راه به چشم

 ریش دل ، دیشن که را یبرف سیگ ییایدر امواج رامشگر

 :  داد ادامه باز و کرد دایپ

 

 یبگ بهش اگه.  کنه یم شنا آب انیجر خالف بر شهیهم_

 و تیروسر یبگ بهش اگه ، خنده یم تر بلند ، بخند آروم

 اگه ارهی یم در رقص به باد یتو شتریب و موهاش بپوش
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 بهش اگه کنه یم طنتیش شتریب ریبگ آروم یبگ بهش

 . لرزونه یم رو دل شتریب باش داشته دوست کمتر

 

 اندک با که دیرس سالن کم نور به یبرف سیگ چشمان

 یافشان نور را خانه ساحت شتریب تا بود تقال در خود یپرتو

 سالن خود توان اندک همان با و دیرس ینم زورش اما کند

 حکم زدانی یبرا هم وارسته وجود.  کرد یم روشن را

 و دست تقال در آهسته و آرام که داشت یسالن نور همان

 را زدانی دل خاموش چراغ خود توان اندک با تا زد یم پا

 . کند بارقه و پرتو از زیلبر را دلش ی خانه و کند روشن

 

 دمیشا ای نه کرده روشن و دلت ی خونه اهیس سویگ_

 و اهیس دلت وقت هر ؟ یندار خبر خودت و کرده یچراغون

 و بشه دایپ یکی که یبمون نیا منتظر دیبا باشه کیتار

 کنه دایپ شکل تا بده بهش ورز.  برسه بهش کنه روشنش

 تو فرمان و تابع گهید شد داده شکل که یزمان از امان اما
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 سر اونم و کرده امر بهش که یکس اون سمت رهیم ستین

 ستین خودت دست کنترلش گهید. ارهی یم فرود میتعظ

 پسش از گهید(  گذاشت زدانی قلب یرو را دستش) مادر

 گهید یکی مال آخه ستین تو مال گهید چون یای ینم بر

 آروم بذار کنه دایپ و جاش بذار مادر کن رهاش.  ست

 .  رهیبگ

 که برد یم سر به نیریش یا خلسه در یقدر به زدانی

 ذره ، کرده اشاره یبرف سیگ که ی " اهیس سویگ" از یحت

 یم کجا از را اهیس سویگ مادربزرگش که نکرد شک یا

 ؟ دارد خبر اش یباز از چگونه و شناسد

.  بزنه خی و بشه فسرده تو یسرد با دلش شیآت نذار مادر_

 و زنه یم خی کم کم نهیبب یکوتاه اگه نهیبب یمحل یب اگه

 براش یدرمون گهید برداشت که ترک.  داره یم بر ترک

 مرهم و ببنده و ترک که ستین یگر درمون گهید ستین

 به اش شعله تا و یکن ور شعله و دلت شیآت دیبا بذاره

 اونم ادین چشمش به شعله یروز اگه اما.  ادیب چشمش
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 گر که ساله هزار شیآت اون و کنه یم خاموش و اش شعله

 گهید و شهیم خاموش نهینب احساس زمیه اگه رهیگ یم

 .ستین شدن روشن قابل

 

 حرکت به آماده زدانی تا زد یم نعل و خیم به یبرف سیگ

 یه و افتاده جانش به که یدیترد آن تا دهد هل جلو به را

 یالیخ با و برود نیب از ، دارد یم نگه دور رشیمس از را او

 به چشم آن و ردیبگ را دلش ینشان یپ آسوده و راحت

 را خودش تا اوست از یا اشاره منتظر روزها انگار که یراه

 شان نیب ی جوانه و دیایب ، برساند دوست مقصد به

 . ندیبنش ثمر به هم بعد و بزند شکوفه
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. pg 1514 

 " حال زمان تونل در گذران یدم"

 

 شهیپ سکوت وارسته  شدن نیهمنش با هم اتاق یها وارید

 گروه یقیموس ، اتاق در که یحال در و بودند گرفته

 و داده هیتک وارید به او ، شد یم پخش " نگیک یپسیج"

 آن به هم را سرش و بود کرده دراز نیزم یرو را شیپاها

 بود ختهیر هم به اتاقش در که ییها لباس به و داده هیتک

 بازار.  نداشت برداشتن چشم الیخ و دوخته چشم ،

 به مادرش یوقت که بود افتاده راه به اتاقش در ی "شام"

 و نگفت یزیچ ابتدا ، دید را یختگیر هم به و آمد اتاق

 و دیبوس را سرش یرو تنها هم بعد داد تکان را سرش تنها

 رفته و گذاشته تنها یبزرگ خال در را وارسته جمله کی با

 و برگشت اش گذشته به جمله کی با تنها وارسته.  بود

 را شیها صحنه یکم و کرد پاک دست با را شیرو خاک

 هم یقسمت و فرستاد یگانیبا به را آن از یقسمت زد ورق
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 هم کنار در را ها پازل بتواند تا کرد زنده چشمانش یجلو

 .  کند قوا دیتجد و ندیبچ

 نیا از:  داد تکان را او یا واژه پنج کی با تنها مادرش

 !!  شدم خسته وارسته

 نیا داشت دوست هم خودش ، بود شده زله هم خودش

 نقطه نیتر دور در بعد بزند گره را یکیپالست ی هیروح

 الیخ با او و نشود شیدایپ ها ور نیا ها سال تا بفرستد

 با مادرش گرید تا کند تالش دیجد ی هیروح یبرا آسوده

 در و نکند کالم تکه لب ریز را جمله نیا یخشنود نا

 . نکند خیم سرش

 هم آن شیسرما سوز از و فشرد هم در را دستانش یکم

 انتظار.  داشت برش خوف رازیش ماه بهشتیارد بهار در

 چه بود ها سال که چند هر ؛ باشند بندان خی که نداشت

 و بود بندان خی از یمنبع وجودش چه و قلبش چه دستش

 نیا از تا ابدیب را شیگرما که کرد ینم همت خودش

 اما کرد ینم دایپ را گرما منشا دیشا.  ابدی نجات یفسردگ
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 وجود در دیبا را گرما منبع که کرد یم گوشزد مادرش

 برود و ردیبگ را گذرش وجودت بندان خی که یابیب خودت

 . 

 و گذراند چشم از را بنفش یها وارید و چرخاند چشم

 را نظرش اتاق ی طاقچه در رنگ یا قهوه کوچک ی جعبه

 ها لباس انیم از.  زد دو دو یکنجکاو از نگاهش و جلب

 سپس و فرستاد عقب به را ها آن شیپاها با و کرد گذر

 یبررس را تهش و سر و کرد جا به جا دستش در را جعبه

 با چه هر اما شد برو رو کوچک قفل کی با که کرد

 نه و آورد ادی به را جعبه نه آورد فشار ذهنش به انگشتانش

 با آن درون یمحتوا از تا کجاست قفل نیا دیکل که آن

 .  شود خبر

 ابروانش یفلز کوچک شئ یصدا از که داد تکانش یکم

 مرور را ها لمیف و خورد چرخ ذهنش یجیگ با و دیپر باال

 . افتین که افتین چیه اما کرد
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 جست را وارید به دهیچسب کوچک ی طاقچه اطراف یکم

 که یا جعبه.  ابدیب را جعبه دیکل از یاثر تا کرد جو و

 که بود شده ینشدن حل ی ختهیر هم به ی معادله شیبرا

 ینم قرار پا از سر و گرفت ینم آرام ، افتی ینم را آن تا

.  را یزیچ کرد یادآوری و خورد جرقه ذهنش.  گرفت

 و فرستاد باال به را گونش ریق براق ی شده کوتاه یموها

 دیکل دنید با و کرد باز را بزرگش ی کوله در هم بعد

 دقت با و گشود را جعبه هم بعد و زد یلبخند کوچک

 و دیپر فاز از برق ، دید که یزیچ با و زد دید را آن درون

 یفیظر یملود با و خورد سر وارسته دست کف در فلز آن

 . افتاد رنگ یمشک فرش یرو بر
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  چشم بار هر با و رفت عقب عقب



  

. pg 1518 

 ییها ادوارهی نه که نیریش خاطرات ، حلقه آن به انداختن 

 که شد یم مزه زبانش ریز تلخ قدر همان گس طعم به

 یبرا که یاقیاشت تمام.  کرد یم تلخ هم را اوقاتش یحت

 چهره یجا و رفت هوا به و شد دود داشت پازل نیا حل

 یم بدنش ؛ بست خی و شد خشک چوب چون وارسته ی

 دستش در را فلز آن یحت که نداشت را آن یارای و دیلرز

 سنگ مادرش، کاش.  کند پرت رونیب تراس از و ردیبگ

 را بستنش خی را حالش و آمد یم معبودش بت صبورش،

.  شتافت یم کمکش به و دید یم را فکش شدن منقبض

 ، داد یم عذاب حلقه آن به شدن رهیخ با را خودش داشت

 شیها دندان ، ختهیر فرو سرش بر که یمیال عذاب نیا از

 ها لباس کنار.  فشرد یم قایعم و کرده سوار هم یرو را

 ها عذاب انگار اما.  ردیگ آرام یکم تا نشست نیزم یرو

 یم عذابش قدر آن ستیبا یم ، کنند رها را او نبود قرار

 خود عیمط و رام آخر در و بکشند حبس در که دادند

 . کنند
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 تمام به حواسش که بود الیخ و فکر باتالق در قدر آن

 کرده سکوت ، است یطوالن قیدقا که نبود یقیموس شدن

 طراوات را روحش یقیموس و آهنگ نیا.  شده خموش و

 و بزنند جوانه دلش در ها شکوفه شد یم موجب و داد یم

 .  ببندند رخت وجودش از ها یتلخ آن

 نیزم یرو ، دید رفتن لیتحل حال در که را بدنش یقوا

 سرد اشک داد اجازه و بست را چشمانش و دیکش دراز

.  کنند یخال بغض از را دلش ته و زندیبر فرو چشمانش

 یها وهیم ادی به ختندیر یم فرو ها اشک که طور همان

 نرگس تاپ لپ در که یلمیف آن در که افتاد اش یزندگ

 و دندیدو یم هم دنبال به ، بود دهید همسرش و خاتون

 زد لک دلش.  دندیکش یم آغوش در را گرید کی بعد

 با تا نبود که ییها سال دیشا ای ها لحظه و قیدقا آن یبرا

 را سرشان یرو و کند بزرگ را ها آن خودش دستان

 پشت و بخواند ییالال شانیبرا هم بعد کند نوازش و ببوسد

 نیا در نبود. بکشد نوازش دست ببوسد را شانیها پلک
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 از تنها که حاال و بود محروم فرزندانش از سال شش

 یحت را ها آن تا بود خواسته ینشان کی خاتون نرگس

 و ببوسد نگاه با ریس دل کی و ستدیبا تماشا به دور از شده

 میتسل شان یدور از نیزم یرو و کند بغض و کند نوازش

 و شده نیاندوهگ ؟ بود کرده چه خاتون نرگس اما ؛ شود

 از دیبا بلکه دهد ینم را ینشان تنها نه که بود زده تشر

 لبخند تنها گفت یم که مادرش به.  برود رونیب اش خانه

 .  داد ینم را پاسخش و زد یم

 که داد یم آزار را او یقدر به دلش یها وهیم هجران

 که اش چارهیب یعمو دست به را ماهک نشد حاضر امروز

 .  بدهد ، گشت یم اش زاده برادر دنبال در به در

 و خورد در به یتق که کرد یم زمزمه را یقیموس لب ریز

 با و شد وارد گشاده یرو و خنده از ییایدن با مادرش بعد

 با اما دیکش هم در ابرو یکم ، وارسته صورت غم دنید

 جا به جا را سرخ گل بزرگ باکس ، لبخندش حفظ همان

 . گذاشت زیم یرو و کرد
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 :  نشست نیزم یرو و شد خارج کش دراز حالت از وارسته

 

  ه؟یچ نیا_

 

 بعد و کرد یا اشاره ، ختهیر هم به یها لباس به با مادرش

 :گفت

 

 از سرخ گل باکس هی گهید معلومه! ؟ مادر ستین واضح_

 و نیا یرو اما کنه یکش منت خواد یم که یشخص طرف

 باز ترسه یم چون بزنه و دلش حرف و شتیپ ادیب نداره

 بهت گفت یراست.  یکن خشی یرو سنگ و یبتوپ بهش

 نیا و نیبب حتما گذاشته گل یرو هم فلش هی که بگم

 ... ببخش و کار خطا آدم
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 و کرد یم جمع مرتب نا طور همان را ها لباس تکلف یب

 منتظر مادر.  کند زانیآو تا گذاشت یم یلباس چوب یرو

 : گفت ، دید که را شیسرپا و

  ؟ پروا_

 

 را شیها لباس و نشست کنارش و دیخند بلند ماورش

 : نشست کنارش و کرد دسته

 همش!!!  داد من به و نیا یلرز و ترس چه با یبدون اگه_

 بندازه خواست اگه دادم پول یکل بابتش خاله گفت یم

 هدر پولم حداقل تا دیریبگ ازش شده که هم زور به دور

 . بسوزه دلم نره

 

 !  شرف یب:  کرد زمزمه لب ریز وارسته

 



  

. pg 1523 

 نیا با من بگو و برگردون بهش و گل لطفا مامان_

 .  رهینم ادمی و خورم ینم گول ها شکشیپ

 

 به هم تو کرده ییخطا و خبط هی.  مادر نداره بیع حاال_

 ایب حاال ؟ گهید ببخشش ، یکرد هشیتنب یکاف ی اندازه

 .  روش بذار و فلش آوردم و تاپ لپ نیا

 

 و گذاشت تاپ لپ یرو را فلش و داد تکان یسر وارسته

 یرو که یا صحنه با که شود لود تا ماند راه به چشم

 رتیح با و شد گرد مادرش و خودش چشمان افتاد صفحه

 . کردند یم نگاه صفحه به
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. pg 1524 

 

 

 اش هیر یها کوچه پس کوچه یپستو از که یبازدم و دم

 از و شد قطع صفحه به نگاه با ، شد یم برون و رونیب

 و دیبار یم شیها اشک باران همزمان و ستادیا باز حرکت

 آمدن بند در غرق قدر آن.  فشرد یم محکم را شیپاها

 را مادرش که بود دستش ی کرده گره مشت و نفسش

 شد یم پخش که یکوتاه لمیف به تنها و کرده فراموش

 نق آغوشش در اهیس یموها با کوچک نوزاد و ستینگریم

 را اش گونه مدام و کرد یم نوازشش نگاهش با او و زد یم

 رنگ یا چهره با و داد یم تکانش وار ننو و دیبوس یم

 که یدست با هم بعد و خنداند یم را بچه شاد اما دهیپر

 ناز را خواب در غرق نوزاد آن صورت ، بود نشسته کاریب

 . داد یم
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 هم و بود تنگ دل هم شاد هم و بود نیخشمگ هم وارسته

 .لرزان

 

 ییهوا که یمادر.  کرد نگاه مادرش به و بست را تاپ لپ

 شانه یرو را وارسته سر بعد کرد صافش و انداخته گلو در

 .برام بزن حرف:  گفت و داد قرار اش

 

 اشک زشیر و دل و درد محتاج که بود دهیفهم مادرش

 قفل اما.  است بندانش خی یها گونه یرو بر سرد یها

 اما شکننده و فیظر ی شانه به تنها و زده دهان بر سکوت

 اتاق یکیتار یرو بر را چشمانش و داد تیرضا مادر استوار

 .بست

 

.  دیکش بو را مادرش یها نفس بسته چشمان همان با

 امواج یبو ، ایدر یبو.  دادند یم یزندگ یبو شیها نفس



  

. pg 1526 

.  دادند یم مادرانه یبو ،یمهربان یبو ، نشسته ساحل به

.  شد مادرش یها نفس غرق شتریب و دیکش بو شتریب

 یم لرزه به نیزم عرش ، بودند یزندگ مادرش یها نفس

 در غرق و دیکش ینم بو را ها نفس نیا یروز اگر افتاد

 . شد ینم رشانیناپذ وصف لذت

 

.  بست نقش پدرش یهمتا یب ی خنده شیها پلک پشت

 ، تیمیصم رنگ ، آرامش رنگ.  داشت رنگ که یا خنده

 یها خنده کمان نیرنگ از گرید اما.  طراوت و سبز رنگ

 شیبرا ها رنگ که بود روز همان از و بود محروم پدرش

 نه گرید که بود وقت همان از.  بودند یخال تو و معنا یب

 . را طراوت نه و کرد لمس را تیمیصم نه دید را آرامش

 

 اش یشانیپ یرو و خوردند تکان که اهشیس یموها

 آرامش خواهد یم اش تپنده نبض که دیفهم ، ختندیر
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 وادار را وارسته تا کند قیتزر اش یپ و رگ در را وجودش

 . کند دل و درد یحت ای گله به

 را آمالش ی کعبه که خورد چرخ یروزگار به تنها او اما

 یا خانواده و دید یم ایدر کنار کوچک ی کلبه همان

 .  ینیآفر مهر و یدلدادگ و عشق از پر اما کوچک

 

 را پوستش ، شیپا ریز ی ماسه ینرم و خورد یم چرخ))

 مرغ و امواج یصدا و ایدر یبو در غرق او و داد یم نوازش

 را خودش و دیخند یم و دیکش یم بو ، خوار یماه یها

 . ((  انداخت یم آغوشش در

 رمیم یم من یوا!!  بکش بو دلم شاه بکش بو مممیه_

 صبحونه که ییها صبح یبرا رمیم یم من ایدر یبو یبرا

 و ساحل سر میریم مامان ی وهیم تا دو با و میدار یم بر

 به و من و ساحره ای؛در امیدر دختر من.  میکن یم فیک

 .  کشه یم خودش طرف
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 که یاون ؟ هیچ من چهارده شب ماه پس ساحره ایدر اگه_

 که شیعسل یها خنده با نرمش یدستا با و کنه یم جادو

 یخاص آرامش با شد لذت غرق و دیبوس و تکش تک شهیم

 نیا یجلو ایدر من نظر از کنه یم جادو و آدم و داره که

  ه؟یچ تو نظر ؛ کنه یم خم سر ساحره

 

 ی بوسه دو هر بر و برد جلو را نرمش و کوچک دستان بعد

 : کرد زمزمه و زد ینرم

 

 . پرستم یم و کنم یم شیستا بوسه با رو دستا نیا من_

 

 و سپرده گوش انگورش یها دانه جوش و جنب به وارسته

 یم نشان واکنش پدرش ی بوسه با که بود دوخته چشم
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 و دهند نشان را خود حسادت خواستند یم ییگو و دادند

 .  کنند لوس را خودشان

 

 کنم جذب خودم به رو تو جادو و سحر با تونستم من اگه_

 آموزش دیبا.  طلبه یم شاگرد و نداره حرف کارم یعنی

 .  کنن جذب و باشن ساحره طور چه که بدم

 

 یکن زمیپنوتیه جادوهات با و من یدار حق فقط شما_

 !! یسوگل

 

 گرفت گاز طرف دو در را وارسته یها گونه و شد خم بعد

 شکفته یها غنچه یباز هم بعد و شد بلند وارسته غیج و

 یم کام شدت به که زدانی بزرگ یها لب با شیها لب ی

 دینوش یم و دینوش یم را وارسته آوره سکره یم و گرفت

 ... شد یم خمار و مست و
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 از برق و خورد یدیشد تکان ، زد شیصدا که مادرش

 یعصب خودش از و شد گشاد شیها چشم و دیپر سرش

 یسرسرا به مدام را یمیقد و خورده خاک خاطرات که

 یم تماشا به کینزد از و فرستاد یم ذهنش ی خانه نهان

 .  شد یم خبر یب آدم و عالم از و نشست

 و برد باال را انگشتانش و کرد نگاه مادرش به جیگ و گنگ

 را اش گونه هم بعد دیکش خشکش یها لب بر یدست ابتدا

 را صورتش یاجزا و کند یشرویپ خواست تا کرد لمس

 مشت بعد و کرد خم را انگشتانش وارسته ، دهد طواف
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 یم نگاه اش شده مشت دستان به ینگران با مادرش و کرد

 .  بود دایپ دستش یها رگ و شده سرخ که کرد

 کرد یم باز را انگشتانش یکی یکی حرف یب و آرام مادرش

 بخوابد انگشتانش ی ناله که داد یم نوازش یقیدقا یبرا و

 خط هر با که دید یم را انگشتانش وارسته.  رندیبگ قرار و

 .  گرفتند یم آرام و شدند یم باز مادرش ی زمزمه

 و یبود طونیش قدر اون یبود کیکوچ که ها موقع اون_

 به گل نیا از پروانه هی مثل قایدق یکرد یم وورجه ورجه

 حساس موهات یرو و یدیخند یم ، یزدیم پر گل اون

 خوشگله یلیخ موهات بود گفته بهت مامانم چون یبود

 مامانم حرف یرو تو که بعد شب یاهیس و یبراق به قایدق

 و بابات یروبرو ینشست یم روز هر یکرد یم باز حساب

 و موهات روز هی.  کنه شونه و موهات یخواست یم ازش

 یخواست یم و یبود دهیپوش خوشگل لباس و یکرد شونه

 دعواتون االن مثل هم موقع اون اما یکن یباز پروا با یبر

 و تخس که هم تو.  بود دهیکش و موهات پروا و بود شده
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 دندون و دستش قدر اون یبود حساس موهات یرو

 همون اما بود مونده جاش روز چند تا که یبود گرفته

 خونه کنار پارک از که سرخ گل هی با اومد پروا هم موقع

 . کنه ییدلجو ازت بود دهیچ مون

 پروا بگم خوام یم مامانم بگم خوامیم یچ یدونیم

 شده نگرانت ، کرده یقیرف ، اومده جلو تو از شتریب شهیهم

 حالت شده هم یکوتاه مدت یبرا تا زده در اون و در نیا

 یم.  جلو ادیب اون فقط نذار جلو هم تو برو!  کنه خوب و

 خبر اونم که بگه خواد یم فرستاده؟ و لمیف نیا چرا یدون

 یبر دفعه نیا تو داره دوست اما هات گمشده از داره

 برو خودت و نازگل دست بده رو مغازه صبح فردا.  سمتش

 برو هم شب فردا بعد دیدار ادیز گفتن یبرا حرف ششیپ

 از که هست منتظرت یلیخ اونم اریب در خواهرت دل از

 نه تو اما.  یایب در یساخت خودت یبرا که یا لهیپ نیا

 یم شتریب یه که یایب در لهیپ نیا از یخوا ینم تنها

 بزن چنگ.  یکن یم ترش مقاوم و رو لهیپ نیا یساز
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 خارج ازش گهید نشه که بشه محکم نذار بشکافش ، بهش

 . شد

 

 یبو و دیبوس را سرش ، شد تمام که مادرش گپ و گفت

 از بعد و دیچیپ وارسته مشام در اش ییایدر یها نفس

 الیخ و بود مشامش در ایدر یبو هنوز.  رفت رونیب اتاق

 آن تواند یم طور چه که دانست ینم.  نداشت کردن گذر

 را بودند خورده خاک و کهنه خاطرات از پر که را ایدر یبو

 که را پنجره پشت ی تازه یهوا و بکشد رونیب مشامش از

 بود آن از یحاک ژشیق ژیق یصدا و نشده باز بود ها مدت

 . بکشد نفس را ، است نشده یکار روغن هاست مدت که

 

 بار و گذاشت خودش الیخ و حال به گونه همان را اتاق

 و گذاشت آن یرو را فلش و کرد باز را تاپ لپ گرید

 بعد و دید را لمیف باره چند هم دیشا ای باره سه و دوباره
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 چاره لهیپ نیا از یخالص یبرا و کرد پخش را آهنگ هم

 .... کرد یشیاند

 

#part253 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 دادن جال و شکفتن و زدن جوانه عهد که بهار موسم در

 ی حهیرا دنیکش مشام به و زدن قدم ، بود روان و روح

 نزده سر مهر هور هنوز که دم دهیسپ در هم آن نارنج بهار

 . بود بخش روح و زیانگ دل ، بود

 

 دل در را ها بوته و ها گل تا داد یم جان عهد نیا در 

 به چشم و یبده جانشان به دوباره یآغاز و یبسپار خاک

 نهالستان در خصوص به ؛ یباش دوباره یروز زاد راه



  

. pg 1535 

 و شکوه یقدر به و بودند کرده پا بر بود یمدت که یکوچک

 ای نندهیب هر که بودند دهیبخش نهالستان نیا به جال

 به را اش یگوش نیدورب ابتدا ، آمد یم که ینظر صاحب

 شبکه در هم بعد و گرفت یم یا نگاره و انداخت یم راه

 گل گلدان چند و کرد یم یگذار اشتراک یاجتماع یها

 آن از گشاده یرو با و دندیخر یم نهالستان نیا از هم

 .   آمدند یم رونیب

 

 

 گل چند داشت قصد وارسته که بود ییها روز آن از امروز

 عطر هم را نهالستان یداخل یفضا تا بکارد گلدان دل در را

 .  ببخشد بو و

 

 



  

. pg 1536 

 یها خاک تا گذاشت عکس بر نیزم یرو ابتدا را گلدان

 را ماسه با یدام کود بعد زندیبر رونیب مرغوب ریغ و مانده

 ازیپ چهار و ختیر گلدان در یکم لچهیب با و کرد بیترک

 لچهیب با باز و دیچ گلدان مختلف یها گوشه در هم را گل

 عطش و شوند ریس تا ختیر آب یمقدار و ختیر خاک

 با شد مطمئن که کار یدرست از ، نشود رشدشان مانع

 را یا پروانه گل ای عشق گل یها گلبرگ شیها دست

 بشکفد و ردیبگ جان تا خواند شیبرا لب ریز و کرد نوازش

. 

 

 مرا یچشم گوشه با /شو داریب خواب از ام خفته گل_

 برون خاک دل از /کن سالم دیخورش به /کن خوشحال

  کن پرواز کنارم پروانه گل /شو

 

 عشق گل یها گلبرگ و خواند یم شیبرا که طور همان

 را سرش که آمد زدن دست یصدا ، کرد یم نوازش را



  

. pg 1537 

 زور به که یگلدان و یخاک رخ با نازگل دنید با و برگرداند

 و کرد یا خنده ، فتدین تا بود گذاشته اش شانه یرو بر

 : گفت

 

 تک تک یبرا یدون یم.  باش مراقبش ، وقت هی نشکنه_

 گل همون دونم ینم من(  زد غر)  دادم پول قدر چه نایا

 گسترش که هست یاصرار چه گهید بود خوب یفروش

 .  میبکن نهالستان و میبد

 

 نیب امی یم یوقت من یوا ؟ غرو غر خانم ادی یم دلت_

 حاال!  دختر کوکه فمیک شب تا ناز و خوشگل گل همه نیا

  ؟ یکرد تین نمیبب بگو

 



  

. pg 1538 

 کدام هر و گذراند یم نظر از را درختان و ها گل چشم با

 پرسش با ، نشاند یم شانیجا سر ، نبودند فیرد در که را

 : گفت رتیح با نازگل

  ؟ یچ یبرا تین ت؟ین_

 

 با و گرفت دست در را عشق گل گلدان و آمد جلو نازگل

 : گفت حرص

 

 عشق گل یخواست که وقت هر نشد قرار مگه!  تین بله_

 یکی و بشه باز بختم بلکه یکن تین منم یبرا یبکار

 ؟یخوشبخت ی خونه میبر و دست تو رهیبگ و دستم

 

 خونه یبر تا برات زوده هنوز خب یول نکردم که تین نه_

 . یخوشبخت ی



  

. pg 1539 

 قشنگ کنم یم حس مینیبچ رو نایا ومدهین یمشتر تا ایب 

 ! نازگل باش عیسر.  ستنین جاشون سر

 

 را اش یخاک لباس که نیا از بعد و داد تکان یسر نازگل

 در و دندیچ زیتم را بوته و گل چند وارسته کمک با تکاند

 و کاشتند پرتقال و نارنج درخت چند نهالستان ی باغچه

 و تک خودش و فرستاد را نازگل ،یمشتر آمدن با هم بعد

 .کرد یدگیرس شان تیوضع به تنها
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. pg 1540 

 گل ، چرخاند یم کجا هر را چشمش اما چرا دانست ینم

 توجه طلب انگار و شد یم ظاهر چشمانش یجلو عشق

 .  کرد یم

 

 خرجش یتوجه یب که داشت مشغله یقدر به وارسته اما

 پر یآب خودکار یها نوشته با را دستکش و دفتر و کرد یم

 اگر و نوشت یم را اهانیگ و ها گل تعداد آمار و کرد یم

 خانه شیجلو و کرد یم ادداشتی ، بود هم یکسر و کم

 تا بدهد سفارش که بماند ادشی تا گذاشت یم یخال ی

 . اورندیب شیبرا

 

 

 که ییها یمشتر متوجه که بود کار گرم یقدر به سرش

 ابتدا شان دنید با و نشد ، بودند آمده گلخانه قسمت به



  

. pg 1541 

 تقاضا و کرد بش خوش و آمد خودش به بعد و خورد جا

 .  بگذرانند آن در را یخوش اوقات و باشند آسوده تا کرد

 

 

 گل عطش تا کرد روشن را کننده مرطوب دستگاه هم بعد

 .  شوند آب ریس و شود گرفته ها

 

 با و برگشت خوش یرو با او و زد شیصدا یمشتر که

 کنار دست در دست که همسرش و یچادر خانم دنید

 :گفت ، بودند هم

 

  زم؟یعز جانم_

 



  

. pg 1542 

 از پر که یچشمان با و انداخت همسرش به ینگاه خانم

 یکم ، کرد یم تعلل گفتنش از انگار و بود شک و دیترد

 :گفت و کرد باز و بست را چشمانش بعد و کرد مکث

 

 راستش من تون؟ نهالستان یبرا نیخوا ینم همکار شما_

 یتو که دارم دوست و دارم عالقه اهیگ و گل به یلیخ

 روین شما و بشه اگه گفتم ، کنم کار ییفضا نیهمچ

 .  کنم کار جا نیا که حاضرم من نیبخوا

 

 انگار که انداخت شوهرش یها اخم به ینگاه مین ، وارسته

 :گفت ییرو خوش با وارسته اما نبود یراض شنهادیپ نیا از

 با نیکن یهمکار ما با نیداشت دوست اگه!!!  خوب چه_

 دیکن صحبت ، هستند نهالستان یورود که جان نازگل

 شما شمیم خوشحال منم.  کنن یم تون ییراهنما شونیا

 .  دیباش ما همکار



  

. pg 1543 

 

 به ، کند راحت را همسرش الیخ یکم که آن یبرا بعد

 داشت بر و رفت عشق همان ای یا پروانه گل گلدان سمت

 :  گفت و گرفت یچادرخانم یجلو بعد و

 

 چه که دیدون یم!  همسرتون و شما به من ی هیهد نمیا_

  هست؟ یگل

 

 دانست ینم و زد یم برق یخوشحال از چشمانش که خانم

 : کند انیب را احساسش طور چه

 !!  شما از یمرس هستش عشق گل بله بله_

 

 و نباشد بکم صم هم او که آمد ابرو و چشم همسرش به رو

 شیها اخم دوز هنوز که هم همسرش ، کند بلغور یزیچ

 :گفت ینیسنگ سر با ، نداشت یریگ چشم کاهش



  

. pg 1544 

 !  خانم ممنون_

 

 مزاحم" گفتن با که هم آن و داد تکان را سرش وارسته

 به و کرد انتخاب را یا گوشه وارسته و رفتند " میشو ینم

 پاسخ هم یگهگاه و کرد یم نگاه ها یمشتر مرور و عبور

 .گفت یم " آمد خوش" و داد یم را شانیها پرسش

 

 به امروز که کرد یم مرور ذهنش در هم حال همان در

 را او که دهد خرج به مرحمت و لطف و برود پروا ی خانه

 .  اوردیب فیتشر اش یبوس دست یبرا تواند یم و دهیبخش

 

 لیتحو را ها جمله نیهم اگر دانست یم و کرد یا خنده

 !  کارستان ، کند یم یکار بار نیا بدهد پروا

 



  

. pg 1545 

 بود شده شلوغ و بود یمشتر یقدر به و بود ظهر از قبل

 یم چشم مدام وارسته و نبود انداختن سوزن یجا که

 ییها آن یپا و دست ریز تا باشد ها گل مراقب تا چرخاند

 .  نشود له ، رفتند یم و کردند یم لگد توجه یب که

 

 و کرد یگذار نام را ها گل و ننشست کار یب هم خودش

 یآشنا یصدا که باشند مراقب تا داد تذکر هم یبار چند

 آرام آرام بعد و کرد خشک جا سر را او مومنش شهیهم اری

 : برگرداند  ، دلتنگ ینگاه با را شیرو

 

 یشتر نهیک خانم تا اومده کار خطا یخدا ی بنده هی_

 ! ببخشدش
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. pg 1546 

 

  نگاه همان با و کرد نگاهش زل زُل

 یبرا و بود یخشک ریکو که را اش یدلتنگ خواست 

 کند نگاه ریس را داشت عطش و زد یم له له شدن رابیس

 . 

 آن نهالستان یسو نیا به ها یمشتر توجه که چند هر

 شان نگاه ررسیت از که آن یبرا وارسته که بود ادیز قدر

 یرو که پروا.  داد نشان را کوچک اتاقک سر با شود دور

 را وجودش نشاط و اش یدلتنگ و نگاه برق ، وارسته خوش

 در.  شد روانه دنبالش به و داد رونیب آهسته ینفس ، دید

 را هوا دم و شد روشن کننده مرطوب دستگاه راه نیب

 تا کرد بلند را کریاسپ پروا هم بعد ؛ دیبخش خنکا و گرفت

 را بخششان نشاط و پاک یانرژ و ندیایب شوق سر ها گل

 .  بدهند گلخانه در نیحاضر به

 مرا اول/  را آب ارانیب یساق ، ام تشنه رونیب اندازه ز

  را اصحاب بده وانگه کن، رابیس



  

. pg 1547 

 یم نگاه ییها گل به و شد متوقف نیزم یرو پروا یپا

 حرف فشیتصن همان با " انیشجر ونیهما" انگار که کرد

 خوش یقدر به گرفتند یم که یطراوت با و زد یم دلشان

 گوشه کی همه که بودند مایس خوش و سبز و جلوه

 عکس و لمیف و انداخته راه به را شانیها یگوش و ستادهیا

 . گرفتند یم

 آن و دیچرخ ، دیند خودش با همگام را پروا که وارسته

 دید مرداب نخل و ایسانسور یها گل کنار نهالستان یسو

 یم نظر به دهیپر رنگش هم یکم و بود ها گل به رهیخ که

 یزندان و غرق ، بود ساخته که یا لهیپ در قدر آن.  دیرس

 شهیهم اوری و یداشتن دوست یپروا متوجه که بود

 از شده تلنبار یا نهیس هم او دیشا که بود نشده مومنش

 از شیبرا که خواهد یم ییشنوا گوش و دارد دل و درد

 یسر.  شود سبک یقدر که دیشا دیبگو شیها درد و دل

 اگر که یخود یبرا.  داد تکان خودش یبرا تاسف از

 به که بودند یکسان ، آمد یم شیپ یدلخور نیتر کیکوچ



  

. pg 1548 

 شوند شنوا گوش و نندیبنش دلش ی شده باز ی سفره یپا

 خودش به را آخر میتصم و بکشند نوازش یدست هم بعد و

 خسته ینینش عزلت نیا از هم خودش اما.  کنند واگذار

 ینم اما خواست یم دنیپر و پرواز یبرا ییجا و بود شده

 ریاس او بود چه هر خواست ینم خودش نه هم دیشا ای شد

 هم مثبت یانرژ سرتاسر یها گل نیا یحت و بود یزندان و

 و کند رها داشت دوست و برد یم سر را اش حوصله

 و یرنگ خوش از که ییها آدم دنید با حاال اما بزند رونیب

 ها گلبرگ حرکت با و بودند آماده وجد به یرنگ سبز

 فواره نهالستان دانیم در هم طرف آن از و زدند یم دست

 و محبت حدت و شدت با هم یگاه و بودند جنبش در ها

 و ختندیر یم ها گل و ها گلبرگ یرو بر را خود یخنکا

 نیهم از دیشا.  شد یم بلند مردم سوت و دست یصدا

 پر یلبخند که بود مردم یها یانرژ خوش و ها خنده

 آمد وجد به ها آن شوق از و نشست شیها لب یرو مالت
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 اتاقک همان در را خودش و کند ترک نداشت دوست و

 . کند حبس یمانیس و نمور

 و گرما تنها که براق یچشمان با و بود خودش حال در

 و دوخته چشم ها گل به ، شد یم یافشان پرتو آن از بارقه

 دو که نیا حس با که نداشت را نگاهش برداشتن قصد

 و حال آن از شد فشرده و شده حلقه کمرش دور دست

 شکمش دور شده ی حلقه یها دست به و آمد رونیب هوا

 وقته چند یدور نیا تا ماند پروا دست دنید با و شد رهیخ

 تیمیصم را شیجا و شود رفع داشتند هم کنار در که یا

 . کند پر
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  و گذاشت پروا یها دست یرو را دستش



  

. pg 1550 

 وارسته ی شانه یرو پروا سر هم بعد و کرد نوازش نرم 

 سرش یرو ول و شل طور همان که یشال ریز از و نشست

 :  گفت و زد شیموها یرو یا بوسه ، بود افتاده

 یسرگردون کنم یم حس!  جانم یباش لک یتو نمینب_

 زیبر و یچ همه کن باز و دلت سر.  یشینم بند جا هی که

 و شده تلبنار دلت یتو که یفکر یها زباله نیا بذار رونیب

 .  ببر نیب از رو دهیم قورتت داره

 به و گرفت را مچش و کرد جدا خودش از را پروا وارسته

 تو بار هی چرا:  گفت راه نیب اما برداشت قدم اتاقک سمت

 از.  بزن حرف برام تو بارم هی ها؟ یکن ینم باز و دلت سر

 با یحت و دهیپر رنگت و گرفته دلت قدر نیا که هست یچ

 نیا پروا نیبب ؟ یکن یالپوش یتون ینم هم ظاهر حفظ

 سال مال ستین روزید و امروز مال یگیم که یا زباله

 هم نایا و دل و درد هی با و خوره یم و من داره که هاست

 نیا تونه یم زیچ هی با تنها نیا اما ، بره نیب از ستین قرار

 .... و رهیبگ آروم من دل



  

. pg 1551 

 

 با است خوانده را وارسته دل حرف کرد یم فکر که پروا

 :  گفت اخم

 انتقام.  وارسته رونیب بنداز سرت از رو حرفا نیا و انتقام_

 ینم و کنه یم اهیس و آدم دل که هست اهیس قدرت هی

 گهید نه ای یدون یم دونم ینم.  بمونه دیسف و پاک ذاره

 دست هم تو.  زدتشون خدا یقول به و خوردن نیزم بدجور

 اون یبرا و وقتت و فکرت که داره ارزش نه وارسته بردار

 گهید تو ستین عاقالنه نه یبذار ظالم و نیب دهن یآدما

 .  دختر هست سالت یا خورده و یس

 در و کرد ول را مچش و زد پروا افکار از یپوزخند وارسته

 هم پروا و کرد باز ، بود نهالستان ته که را اتاقک یآهن

 برو رو کیتار یاتاق با بعد و بست را در سرش پشت مات

 و شد یخیس نور ، زد را برق دیکل وارسته که نیهم و شد

 را شیها چشم ، انگشتانش با که رفت فرو چشمانش در

 یها یصندل انبوه نیب در هم وارسته.  کرد باز بعد و فشرد



  

. pg 1552 

 اشاره پروا به و برداشت یسخت به را شیتا دو یکیپالست

 :  رفت مطلب اصل سر مقدمه یب و ندیبنش کرد

 یتو کجا از ها یباز مسخره نیا و انتقام فکر دونم ینم_

 یم اهیس و دل که یکن یم حتینص یدار و اومده سرت

 یتو یحت من که یبدون دیبا و نیا اما حرفا نیا و کنه

 نایا و انتقام بساط فکر بودم که یوضع و طیشرا نیبدتر

 که نیهم من.  گذشته ساله چند که االن. دختر نبودم

 .  هیکاف برام ارمیب در چنگشون یتو از و ام بچه بتونم

 

 با و چرخاند را سرش ، دیرس گوشش به که پروا سکوت

 ی وارهید به محکم و شد وانهید قلبش پروا ی حلقه دنیند

 هی فقط نداشتن حلقه نیا.  دیکش خیس و دیکوب اش نهیس

 ... هم آن داشت علت

 که مادرش اما گفت یم مادرش حتما بود یزیچ اگر اما

 یجلو تا دیپرس یم خودش دیبا بود نزده پروا از یحرف

 . ردیبگ را مغزش و قلب ی انهیوحش ی حمله
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 و محکم را دلش حرف یا مقدمه چیه بدون و باره کی

 : گفت و کرد کیشل پروا طرف به کوبنده

  گه؟یم یچ ات حلقه یخال یجا_

 

 و شد دهیپاش وجودش به زهرمار نیع گس و تلخ یلبخند

 سکوت با و خیس و سرد ؛ کرد نگاه اش حلقه یخال یجا به

 بگذارد معطل نیا از شیب را قشیرف که خواست ینم اما. 

: 

 

 که یوقت همون از کنم یم زنده دارم و مامانم خاطرات_

 نیب فرق اما وهیب هی مردم نیب در اون و بودم ششیپ من

 نا بود داده دست از و شوهرش اون که نهیا مامانم و من

 .  دادم دست از خواسته و شوهرم من اما خواسته
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 از یا گوشه و کرد گره پروا یها حرف از را شیها مشت

 شتریب اش یبعد حرف با که شد جزغاله و سوخت قلبش

 کردن جمع دنبال به یخال یها دست با او و گرفت آتش

 در قدر آن.  بود قلبش ی گداخته و گرفته گر یها زغال

 یپروا از و که زد یم پا و دست خودش یایدن غرقاب

 شیها گونه کرد حس و بود خبر یب اش یداشتن دوست

 از که یخجالت و شرم سر از سوختند و گرفتند آتش هم

 یبرا هم یتالش یحت و بوده خبر یب قشیرف حال

 خود از را انشیاطراف تشر و توپ با تنها نکرده دنشیفهم

 .  کرد یم جگرشان به خون و راندیم

 شونه یرو بذارم و سرم مایقد مثل شبا تا ینبود وارسته_

 یه کنم باز و دلم سر اومدم یم یه بزنم حرف برات و ات

 خودش دختر نیا زدم یم تشر خودم به دمید یم رو تو

 . بزن دامن بهش هم تو داره یناراحت و یبدبخت کم
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  گرفت آتش و سوخت شرم از شیهاگونه

 یبرا خورد تاسف و دیکش ریت هم قلبش از یا گوشه و 

 در و اوردین جا به را رفاقت رسم و نبود قیرف که یخود

 در یکور گره یوقت شهیهم.  شد رفوزه رفاقت نییآ

 شیپ که یمشکالت تمام وجود با پروا ، افتاد یم شیزندگ

 را او تا و رساند یم یمنت چیه یب را خودش بود شیرو و

 و کرد ینم میترم را قلبش از یا گوشه و کرد ینم آرام

 اما گرفت ینم آرام ، کرد ینم درمان را آن از حاصل زخم

 ادا یا کلمه یحت توانست ینم شرم از و بود شده رفوزه او

 تا کرد باز را اتاقک ی پنجره و شد بلند حال نیا با ؛ کند

 بهبود را مسموم یفضا آن یکم و بتابد اتاق به ییروشنا

 آن به و گرفت قیعم یدم و کرد استشمام ییهوا.  ببخشد

 چشمان با اهیس یا گربه و انداخت ینگاه پنجره یسو

 گره خود در مجنون دیب درخت ی هیسا ریز که دید براق
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 یسخن پروا تا ماند منتظر.  دیکش یم ازهیخم و خورده

 سکوت هم پروا اما دهد نجات برزخ نیا از را او و دیبگو

 نداشت یمنظم تمیر که را شیها نفس یصدا تنها و کرده

 هم یرو وارسته یها دندان و زد یم زنگ گوشش به ،

 . شد یم فشرده

 نشسته پنجره بر که یخاک و دیکش پنجره یرو را دستش

 ، یچشم گوشه هاست مدت که داشت آن از نشان بود

 در صدا یب و آرام و نشده آن به توجهناک ینگاه ، یدست

 ها مدت که خودش مثل بود گر نظاره و نشسته خود یجا

 زباله و دیکش ینم روحش به یدست و چشم گوشه بود

 زد لب آرام حال نیا با.  ختیر ینم دور را اش یفکر یها

 : 

 

 ، یخورد تشر ییوقتا هی.  جا همه شهیهم یبود قیرف_

 اون گهید که یمن طرف از یشد زده پس ، یشد رونده

 گهید و انداختم یدیجد ی پوسته و انداختم دور و کالبد
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 وضع تا چرخوندم ینم گوشه شیش و حواسم قبل مثل

 اما کنم درک و بخونم رفتاراشون و چشما یتو از رو آدما

 خواد یم تنگت دل یچ هر.  ارتیاخت در و هستم االن

 وارید نیا یهست تو و هستم من فقط جا نیا.  رونیب زیبر

 هستن تو و من نیب یها حرف شاهد که یا پنجره و ها

 حرف یبرا ییشنوا ما فقط که باش داشته نانیاطم یول

 .  میهست هات

 

 دور؟ انداخت و کند رو شهیم لق که یدندون دینبا مگه_

 هی که کنم یم اعتماد دندون نیا به چرا دونم ینم من اما

 وقته یلیخ.  گرده یبرم جاش سر باز و شهیم میترم یروز

 من اما آ بود لق البته(  زد یپوزخند. )  وارسته شده لق

 شدنش خوب به یادیز و بودم کرده نانیاطم یادیز

 که یاحساس یفدا کردم فدا و خودم من.  داشتم اعتماد

 یاشتباه یوقت اما نداشت کردن کوچ قصد و بود زده شهیر

 یبد دلش به دل یحت و یکن نانیاطم لق دندون هی به
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 یم که مونه یم قدر نیا و هست یخبر کنه یم فکر اونم

 . گنده

 

 آرام ییها قدم با و گرفت پنجره رونیب از را نگاهش

 نیا و دیکش آغوشش در یصندل پشت از و شد پروا کینزد

 پروا محکم اما فینح یها شانه یرو را سرش که بود او بار

 از و کرد یم نوازش را وارسته سر هم پروا و گذاشت یم

 دلشان در که یآشوب آن و گرفتند یم آرامش هم وجود

 و ناز همان با و گرفت آرام یکم بود انداخته شورش

 یم آرامش را خود یدل آزرده و یپژمردگ ها نوازش

 .  دادند یم طراوات و دندیبخش

 به و نیشیپ روزگار به خورد چرخ ذهنش انیم نیا در

 زد خودش به گس و تلخ یشخندیر شیها حماقت خاطر

.  گرفت آتش شخندیر آن سوز از و شد جمع بدنش که

 و دست باتالق آن در او و نداشت یتمام که ییها حماقت
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 حماقت شتریب و رفت یم فرو شتریب روز هر و زد یم پا

 . کرد یم

 

#part258 

 ممنوع_یکپ#

 

  یها دنیخند و خوردن صبحانه نیدرب

 امیپ هشدار وارسته یگوش ، شکر عمه و روزان و وارسته 

 که نیا الیخ با اما کرد مکث یکم هم وارسته و داد

 یرو ادهیپ زانیم و آمار لثیه سامسونگ ای است غاتیتبل

 یها حرف به همچنان و کرد ییاعتنا یب دهدیم را اش

 یسع که یبلوچ ی لهجه آن با اش یزبان نیریش و روزان

 جنگ از شود متوجه وارسته تا کند صحبت واضح کرد یم

 عمه و گفت یم پدربزرگش و مادربزرگ نیب یها جدل و

 نگاه یچپ چپ و رفت یم یا غره چشم یگهگاه هم شکر
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 کر را فلک گوش هم شیها خنده بلند یصدا اما کرد یم

 ینم حساب روزان که بود نیهم خاطر به دیشا.  بود کرده

 و پدربزرگ که کرد یم دیتاک و کرده فیتعر شتریب و برد

 رندیبگ طالق خواستند یم که بود سال شصت مادربزرگش

 هر نیب قضاوت خواستار و کردند یم دادگاه یقاض را او و

 دم و خنده همان با کرد یم یسع روزان اما بودند دو

 نیا آتش اما کند برقرار صلح شان انیم ، گرفتن یدست

 اش بقچه روزان پدربزرگ که بود گرفته بابا یقدر به دعوا

 سفر کوس و کرده زه به را کمان و کرده جمع لباس از را

 .  داد یم سر

 ادی ینم ادمی من ؟ بود یچ نیا!  دختر ینش لیذل یاله_

 ادمهی اما باشن کرده بحث هم با بزرگم مادر و بزرگ پدر

 فرمان به گوش و بابابزرگم که نیا یبرا بزرگم مادر بار هی

 گفت یم روز هر یه و کرد یم نوز و ناز یه کنه خودش

 دلبرش بود یکاف بابابزرگمم ؛ نایا و ندارم لباس و ضمیمر
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 پرواز بود حاضر و شد ینم بند نیزم یرو گهید کنه تر لب

  ؟ عمه ادتهی.  بخره و دلبرش نیا ناز بتونه تا کنه

 

 خواهر لحن همان با و کرد یساختگ یاخم شکر عمه

 :  گفت یباز شوهر

 

 فقط بود غالمش یلیخ داداشم.  ستین ادمی پس آره_

 افتاد یم وال و هول به داداشم گهید کنه تر لب بود یکاف

 نبودآ هم حامله حاال کنه آماده و اش ارونهیو دیبا حتما که

 بهش ما افتاد یم دلش به هوس و کرد یم اریو بس از اما

 یخوب کار چه دونم ینم.  خواد یم ارونهیو میگفت یم

 و شد سبز بزرگت مامان راه سر داداشم که کرده خدا یبرا

 !  خدا به واال گرفتش
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 دلش یرو را دستش همزمان و دیخند یم وارسته

 مجبور که شد یم شتریب ها امیپ هشدار که بود گذاشته

 به یسرک شکر عمه یها فیتعر و ها حرف انیم در شد

 اسم دنید با و کرد باز را ها امیپ باکس.  بزند اش یگوش

 به شروع شوق با و شد شروع شادتر روزش "زدانی"

 و منجمد بدنش و بست خی انگشتانش سر اما کرد خواندن

 اشاره ابرو به هم شکر عمه و دیچیپ هم در سخت ابروانش

 روزان و کرد احوالش متوجه را روزان و کرد وارسته به یا

 : زد شیصدا آرام

 

  ؟ یشد پکر دفعه هی چرا ؟ شده یچ ، وارسته یآبج_

 

 در جمله آن تنها و نکرد حس قلبش در یتپش وارسته اما

 کرد یسع لبخند با اما گرفت بغضش و خورد چرخ سرش

 نیا به داشت و کند جور و جمع را اش شده مچاله بدن

 هست یا هیگر یا خنده هر از پس که کرد یم فکر اصل
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 و سهمناک یا فاجعه و نبود هیگر تنها وارسته یبرا نیا و

 .  بود زیانگ وهم

 

 تو و من اما کرده نشون نفر هی یبرا خدا رو یآدم هر))

 خط تا دو ما اما ببخش و من.  میستین هم ی کرده نشون

 هم کنار با و میرس ینم هم به ابدا که میهست یمواز

 رهیم و کنه یم جمع و رختش میدار که یآرامش ودنمونی

 )) . 

 

 نوشته امضا عنوان به را اش یلیفام و اسم آخرش هم بعد

 .  بود

 

 (( نام کین زدانی))
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  به که یینوپا یآنفوالنزا حاصل که یتب در

 یم ، بود کرده خودش ریاس را او و کرده رخنه جسمش 

 پوستش که بود حرارت از و گرفت یم گر بدنش و سوخت

 انیهز که بود یلب و سوزاند یم بدنش یها شعله ریز را

 خود به دید یم خواب در که زدانی امیپ درد از و گفت یم

 دردش بدن و تب از حاصل یها ناله یصدا و دیچیپ یم

 و کرده سیخ را بدنش هم عرق.  بود شده بلند اتاق در

 یخنکا ساز چاره بود دهیپوش که یا حلقه نیآست لباس

 در غرق طور همان داشت دوست وارسته و نبود بدنش

 که ییها انیهذ و اش گرفته گر بدن و تب انیم و خواب

 آرام بدنش یکم تا بکَند بدنش از را لباسش ، گفت یم

 داد یم نشان را خودش یرو زمان آن یروز هیس اما ردیبگ

 نبرد و سوختن حال در خانه از گوشه نیا در دخترک که

 علت به توانست ینم هم شکرش عمه و بود یماریب با
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 ادیفر و ندیبب را درد و زجر همه نیا شیها گوش ینیسنگ

 دینبا هم روزان به حال همان در را دلش.  باشد رسش

 چند و یپر گل با و نبود هم روزان که چرا کرد یم خوش

 هیته را کنکور یها کتاب تا بودند رفته شهر به گرید نفر

 یم دندان یرو دندان.  شوند آماده کنکور یبرا و کنند

 که دید یم را یا دره خواب در و گفت یم انیهذ و دییسا

 قدر آن ؛ زدانی گرید سر کی و بود خودش آن سر کی

 آن در زدانی یها دست به تا کرد دراز را شیها دست

 کش را شیها دست چه هر اما برسد شیم و گرگ یهوا

 یم هم یطرف از و دیرس یم جهینت به کمتر داد یم

 به فاصله نیا به دستش که است محال االتیخ از دانست

 یپا از و کرد یم را تالشش باز اما برسد زدانی دستان

 خود قَدَر قدرت با و آمد یگردباد ناگاه که ؛ نشست ینم

 و غیج یصدا با هم وارسته و رساند دره اعماق به زدانی

 تشک یرو ، دید یم خواب در که ییها اشک و ادیفر

 نیا صبر ییگو که هم قلبش ، زد یم نفس نفس و نشست
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 که ییآنفوالنزا تحمل یحت و نداشت را فشار از حجم

 به ، بود کرده ریدرگ را بدنش و بود شده محل یب خروس

 ، قیعم یها نفس با کرد یسع وارسته و دیکوب یم شدت

 بود خشک که ییگلو یطرف از و کند منظم را قلبش تمیر

 را آن شیها ناخن با و زده چنبره آن بر زخم که ییگو و

 شود بهتر یکم حالش دیشا تا کند تر یکم ، دیخراش یم

 .  بود دهیفا یب ها نیا ی همه اما

 ناگاه به اما شد بلند ، بود یسخت هر به تشک یرو از

 را چشم ، چشم که هم یکیتار آن در و رفت جیگ سرش

 به که یا جهیگ سر از و افتاد تشک یرو صاف دید ینم

 توانست ینم یحت.  رفت هم در شیها اخم ، آمد سراغش

 اما کرد اثر صبح تا که دیشا کند دایپ ییدارو و شود بلند

 هر بدنش یدما بلکه نداشت شدن بلند قدرت تنها نه

 منگ شتریب و شد یم جیگ سرش و رفت یم باالتر لحظه

 تا دیکش یم قیعم نفس هم سر پشت و تند تند. زد یم

 کند دایپ ستادنیا قدرت و ردیبگ آرام منظم نا تمیر یکم
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 کش ، بود شده رشیاس که یکیتار نیا در که چند هر

 دور که ییموها تا کرد یم دایپ زحمت به هم را شیموها

 ضرب هر به اما ببندد را بودند کرده عرق و ختهیر گردنش

 یحال یب با و کرد دایپ کورمال کورمال را کش بود یزور و

 با و داد هیتک تشک به را دستش و بست شل را شیموها

 ریت سرش یناگهان حرکت نیهم با اما شد بلند حرکت کی

 اما بفشارد یکم را گاهش جیگ شد مجبور و دیکش

 به بود یسخت هر با و کند غلبه او بر یماریب نگذاشت

 قایدق هم ییروشنا و کرد روشن را المپ و رفت در طرف

 . زد را نگاهش برق و رفت فرو چشمانش در و شد یخیس
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  در و فشرد هم به یکم را چشمانش
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 راهش اتاق نور همان از استفاده با تا گذاشت باز را یچوب 

 یزیر یها هق هق و ها هیگر یصدا راه نیب اما ابدیب را

 و داد هیتک وارید به یسخت به و کرد متوقف را او که دیشن

 و لرزان یصدا که است شکر عمه شک یب که زد حدس

 و دختر یبرا هیگر.  دیرس یم گوشش به زشیر یها هیگر

 ها شب حاال و داد شان دست از روز ده یط در که یپسر

 یجلو یروسر یگاه یحت و زد یم زار شان فراق غم در

 وارسته گوش به اش هیگر یصدا تا بست یم دهانش

 میحک که را پدرش راه و بود پزشک که یدختر.  نرسد

 ها روز و بود مادرش افتخار ی هیما و داد یم ادامه بود

 ماساژ ها ساعت را مادرش هم ها شب و کرد یم طبابت

 چهیماه درد از و ببندد رخت تنش از یخستگ تا داد یم

 لیا کی اش عمه قول به که یدختر.  نزنند ادیفر شیها

 نظر گوشه کی یبرا و بودند چاکش نهیس و عاشق

 دخترک اما کردند یم میتسل نیآفر جان به جان انداختن

 خاطر به آخر یها روز در که بود بسته دل یکس به تنها
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 دلش بر و رانده خود از را او گرفته را انشیگرب که یماریب

 و نکند یگر یاغی نیا از شیب که بود گذاشته سرپوش

 شکر عمه دختر ، ارغنون.  باشد خودش الک در سرش

 شکر عمه یرو به را رحمتش یدرها خدا ها سال از پس

 سال دو و داده او به یدختر یسال انیم اوج در و کرده باز

 ها سال تا شکر عمه و بود داده را پسرش ریام هم بعد

.  ختیر یم اشک خدا درگاه در فرزندش دو داشتن یبرا

 خدمت مشغول ییهوا یروین در که بود یپسر هم ریام

 مرگ از بعد روز ده درست ناگوار یا حادثه در هم او و بود

 در شد مجبور که ماند یخانم شکر و داد دست از دخترش

 خودش ییتنها ی لهیپ در و بزند زار ریام و ارغنون فراق

 را ارغنون یجا که کرد یسع جاها یلیخ وارسته.  بپوسد

 را فرزندانش یجا کس چیه اما ردیبگ شکرش عمه یبرا

 و ها ناله همه آن وجود با یحت که گرفت ینم شیبرا

 دیبا اش عمه داد یم تب سر از که ییها انیهذ و ادیفر

 متوجه که بود یزار و سوگ ریدرگ یقدر به اما دیفهم یم
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 اگر یحت سوزد یم تب در اتاقک در وارسته ، بود نشده

 خوب نتواند تا بود زانیآو شیها گوش به نیسنگ یا وزنه

 . بشنود

 از هم را اش تنه کرد یسع و کرد جدا وارید از را دستش

 به مجبور و رفت جیگ سرش باز که کند جدا وارید

 یقدر به.  شد ها وارید یرو خوردن سر هم بعد و ستادنیا

 زده رونیب اتاق از چه یبرا رفت ادشی که بود منگ و جیگ

 یم چه شکر عمه یگِل ی خانه کوچک سالن در جا نیا و

 به که کرد یسع و آورد فشار مغزش به چه هر ؟ خواست

 چیه و بود سوخته ذهنش یادآوری بخش انگار اما آورد ادی

 وارید به سرش ، شد مجبور.  بود نمانده یباق آن از یاثر

 ناگاه که اش یشانیپ به را راستش یبازو و دهد هیتک

 دهیکش یپوف کالفه. سوخت تب از و سیخ غرق از شیبازو

 راه گرید یقدر توانست یم اگر.  دیکش پس را شیبازو و

 شر از را خودش یکم تا کند دایپ را نمک و سطل و برود
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 شد یم خالص تر زود و بود خوب دهد نجات داغ تب نیا

 . 

 نیه یصدا با که شود بلند جا از کرد یسع گرید بار کی

 روشن یگرید از پس یکی که ییها المپ بعد و شکر عمه

 و سوخت درد از شیگلو و دیکش یراحت نفس شد یم

 . شد باز هم زخمش و گرفت آتش
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  و کرد روشن را ها المپ که شکر عمه

 با تب از نشان که وارسته دار تب و سرخ یها گونه دنید 

 آن با و دیکوب اش گونه بر محکم ، داد یم باال ی درجه

 به توانست یم که یسرعت نیتر شتاب با دردمندش یپاها

 و بسته نهیپ دست و نشست شیجلو و رفت وارسته سمت
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 از دستش و گذاشت وارسته یها گونه یرو را چروکش

 . سوخت دخترکش بدن تب

 یعصر یه ؟ یدار تب قدر نیا چرا مادر؟ یشد یچ_

 برات که یسوپ ایب گفتم بهت کنه یم درد گلوم یگفت

 اما بخور رو زده خی یبستن اون نرو بخور کردم درست

 مادر شو بلند!  دیشد تب نیا شد عاقبتت و ینکرد گوش

 و اتاقت یتو ببرمت که گردنم دور بنداز و دستت شو بلند

 .  کنم ات هیپاشو نمک و آب با بعد

 

 یها گفته طبق و شد بلند شیجا از زحمت به وارسته

 خس خس با و کرد حلقه گردنش دور را دستش اش عمه

 ، کند ادا را یا کلمه توانست یم یسخت به که اش نهیس

 : گفت
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 کینزد.... من به...شما....داغه.... بدنم.....عمه_

 ...داره ریواگ.....که....نینش

 

 تا برداشت تر عیسر را شیها قدم توجه یب شکر عمه اما

 یاخم.  نشود ریگ نیزم نیا از شیب اش زاده برادر یامانت

 وارسته که کرد فکر و نشاند شیابرو دو نیب راه نیب در هم

 هم را مارشیب آموزان دانش و بود هوا به سر یادیز امروز

 هر دم همان دیبا که دانست ینم و داد یم راه کالس در

 بفرستد خانه به شوند یم ماریب که آموزانش دانش از کدام

 .  نچسبد سفت را خودش بانیگر حداقل که

 خورد یم حرص وارسته یپرت حواس نیا از که طور همان

 :زد جانش به ،غر فشرد یم را اش شانه و

 یم یوقت گفتم بهت قدر چه!  مادر ییهوا به سر بس از_

 نیا نه خونه برن بفرستشون ضنیمر آموز دانش تا دو ینیب

 .  یبش گرفتارش خودت حاال تا کنن بوست انیب که
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 بحبوحه آن در و دیخر یم جان به هم را اش عمه یها غر

 یرو بر آرام که دندیرس اتاقش به و زد رنگ یب یلبخند

 یفرز و تر نیا سن آن با که هم اش عمه و دیخواب تشک

 آماده را اش هیپاشو لیوسا تا رفت رونیب بود دیبع او از

 یها پلک و شد گرم تب حدت از چشمانش.  کند

 هم یرو بودند نیسنگ امروز حد از شیب که نشیسنگ

 پارچه بحبوحه نیا در اما شد آرام نا خواب میتسل و افتاد

 که یذکر و کرد یم حس اش یشانیپ یرو را سیخ یا

 یالکرس هیآ ادیز احتمال به که خواند یم اش عمه لب ریز

 یرو را پارچه که همزمان.  شود خوب زودتر که بود

 یتو یالکرس هیآ خواندن هربار با گذاشت یم اش یشانیپ

 اما گرفت یم سر از را آن باز و کرد یم فوت صورتش

 نیا.  رفت دید یم خواب در که یامیپ به وارسته ذهن

 و نخواهد را او زدانی یروز که بود نیا در کابوسش یعنی

 از اما کرد یم را تالشش باز او که چند هر.  بزند پس

 کابوس که نفرت قدر آن.  داشت نفرت هم یسرخوردگ
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 داد ینم دلش به دل زدانی چرا که بود شده شبش و روز

 او تا کرد ینم هموار شیها قدم با یاندک را ریمس نیا و

 شیها قدم با را راه یباق و بکشد یآسودگ از ینفس هم

 یگرید چاه و راه دیبا و بود شده دیام نا انگار اما دیمایبپ

 دهیکش اش یشانیپ به که اش عمه دست.  دیشیاند یم

 میتسل خواب به جان کرد یم افت که بدنش یدما و شد

 . شد هوشیب و کرد
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  ی دهیسپ و برخاست اذان بانگ

 و بود گرفته را شب یاهیس یجا و کرده یینما پرده صبح 

 یرو را دستش پشت و شد گشوده هم وارسته یها چشم

 شد آسوده ، نکرد حس را تب یوقت و گذاشت اش یشانیپ
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 بسته زخم و شده خشک یگلو تا شد بلند یکرخت با و

 کوفته بدنش یقدر به اما.  کند تر آب جرعه چند با را اش

 تا دید ینم خودش ی حوصله و حال در که بود کرخت و

 دستش کنار لیاست وانیل دنید با که برود آشپزخانه به

 را دستش کنار نییکد نوفنیاستام و برداشت را آن

 سر جرعه ال آب با همراه و کرد جدا ورق از و برداشت

 و کرده پرواز از خواب و نشست تشک یرو یدم.  دیکش

 را اش یگوش پس ندیبنش اش انهیآش بر نداشت قصد

 و داد پاسخ را خجسته یها امیپ و زد یچرخ و کرد روشن

 مانیزا یبرا تا بود یم کردن کوچ فکر دیبا کم کم

 یکس نیاول را اش زاده خواهر و باشد کنارش در خجسته

 بود گرفته قول خجسته و کاوه از یحت و ندیب یم که باشد

 هم پروا جواب در.  کند انتخاب خودش هم را اسمش که

 یحساب که دانست یم و فرستاد را "مراد قل " کریاست

 تا دیجو را مغزش و آمد یا انهیمور و ردیگ یم حرصش

 بودنش نیآنال با که بزند زدانی ی صفحه به هم یسر
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 یسو از کال ویدیو که نیهم و کرد پرش باال به ابروانش

 و کرد تپش به شروع تند تند قلبش ، شد گرفته زدانی

 هم لختش ی تنه باال از حواسش و شد گرد هم چشمانش

 لباس تنها و بود آورده در را لباسش شکر عمه که شد پرت

 اما.  کند اش هیپاشو خوب بتواند تا داشت تن به را رشیز

 شب نیا در هم آن زدانی کال ویدیو از یقدر به وارسته

 یتوجه ابدا اش برهنه ی باالتنه به که بود شده شوکه

 هم سرش دنیکش ریت به و شد بلند شتاب با و نکرد

 که آن از پس و کرد روشن را المپ سپس و نداد یتیاهم

 هم را پتو و زد هم را اتصال ی دکمه نشست تشک یرو

 . ردینگ لرزش تا دیچیپ خودش دور

 ریتصو تا ماند منتظر ، نشاند لبش کنج که یلبخند با

 بدنش زدانی دنید با وارسته و ندیبنش صفحه یرو زدانی

 فروغ و گرفت یشتریب طراوات اش خنده و کرد یلرز

 کرد ینم زدانی به یتوجه هم اصال و شد شتریب چشمانش

 بود یروسر بدون سرش که وارسته وضع و سر دنید با که
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 معرض در کامال اش نهیس یباال تا و رفته کنار هم پتو و

.  بود انداخته نییپا را سرش و شده سرخ که بود دشید

 نیا در که کرد یم نگاه یمرد به ولع با تنها وارسته

 یا چهره و کرده شانه ییموها و آراسته یصورت با صبحگاه

 ریتاث ، بود دهیپاش صورتش یرو که یسرد آب انگار که

 آن در یآلودگ خواب از یا نشانه یحت و کرده را خودش

 نماز از شیپ زدانی که داد یم نشان نیا و دید ینم

 .  کرد یم تیرعا را آن آداب کامال خواندن

 را سکوت کرد قصد زدانی که گذشت سکوت به یقیدقا

 و یگندم صورت تنها و کرد بلند را سرش و بگذارد کنار

 نگاه را تلخش ی قهوه گرد چشمان با وارسته ی دهیکش

 : گفت ینگران با اش انداخته گل صورت دنید با و کرد

 

 ؟ شدم مزاحمت ؟ انداخته گل صورتت چرا ؟ یدار تب_

  ؟ یکن استراحت یبر یخوا یم
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 که بود دوخته چشم او به حرکت یب طور همان وارسته اما

 همه نیا از دلش ته.  کرد ینگران اظهار و زد یم بال بال

 : گفت زده برق یچشمان با که رفت ضعف ینگران

 گهید ؟ شما یطور چه!  جناب کالم بعد سالم اول_

 چادرم برم دیبا گفتم شدم یم دیام نا ازت کم کم داشتم

 رو شما شدم مفتخر شد یچ.  کنم پهن گهید یجا هی و

  ؟ نمیبب یریتصو اونم موقع نیا

 

 از و گرداند یم وارسته صورت بر و دور را چشمانش زدانی

 : گفت کرده ایح یچشمان با.  شد ینم ریس شیتماشا

 

 !  چهارده شب ماه سالم_

 

 را لبش و خورد لقب نیا از یدیشد تکان وارسته بدن

 که شد ینم باورش.  داد تکان را سرش و دیگز محکم
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 صدا لقب نیا با را او و کرده عمل یانتحار قدر  آن زدانی

 قدر چه " چهارده شب ماه " کرد تکرارش لب ریز.  زد یم

 یموها یدلبر با.  آمد نیریش و کرد مزه دهنش به

 ینم هم خودش و بود شده خشک عرق از که را چانشیپ

 و نشسته زدانی یجلو وضع و سر نیا با طور چه دانست

 : گفت یشاد با و کرد یاخنده ، دارد هم یدلبر قصد

 

 یلیخ دارم دوسش!  چهارده شب ماه!  یگفت قشنگ چه_

 مادرت به یحت ؟ خب باشه من واسه فقط.  نشست دلم به

 لقب نیا منه انحصار.  خودم واسه فقط نگو هم خواهرت ای

 . 

 

 ، شد یم آب دلش در قند دیجد لقب نیا از که وارسته

 زدانی یبرا خواست یم دست با و زد کنار را پتو اعتنا یب

 رنگ سرخ ریز لباس به زدانی نگاه خط که دهد حیتوض

 از واکنش قدرت و کرد داغ شرم از بدنش و دیرس وارسته
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 نگاهش چون بدزدد را نگاهش توانست ینم و شد گرفته او

 یب و خورد یم تکان وارسته چرخاند یم که طرف هر به را

 یم قرار زدانی دید معرض در را خود شود متوجه که آن

 . داد
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 با دید را زدانی سرگردان نگاه که وارسته

 خودش به ینگاه هم بعد و انداخت او به ینگاه تعجب 

 خنده از داشت دوست اش برهنه ی تنه باال دنید با که

 همان با که دیکش یم ریت سرش یقدر به اما شود منفجر

 ی "آخ " که کرد وارد خودش به یفشار هم خنده تک

 مقدمه یب. گذاشت گاهش جیگ طرف دو را سرش و گفت

 : گفت فکر یب و



  

. pg 1582 

 

 دو یتو آدم تا دو م؟مثلیمتفاوت ایدن ایدن هم با یدون یم_

 . نیزم یکی خیمر یکی. ارهیس تا

 

 :  زد لب زدانی

 

 .  دونم یم_

 

 که بود رفتهیپذ را شانیها تفاوت تمام زدانی یعنی نیا

 نیا.  آمد یم جلو و شمرد یم یکی یکی را شیها قدم

 یم پا پشت ها تفاوت به که بود ریگ دلش هم زدانی یعنی

 .  آمد یم جلو و انداخت

 

 به من ؟ بشم داده رییتغ که ستمین یآدم من یدون یم_

 حاضر اما تپه یم برات دلم لحظه هر که گمیم وضوح



  

. pg 1583 

 روزانه که ییتو خاطر به یحت بدم رییتغ و خودم ستمین

 اسمم مثل نمیهم من.  کنم یم فکر بهت بار ها ونیلیم

 که بدون نیا.  ها بند و دیق از رها یعنی آزاد یعنی وارسته

 کنم ینم تعصب یها مشت و بند و دیق ریاس و خودم من

 . 

 

 اگه و کردم انتخاب وارسته و آزاد طور همون رو تو من_

 رو تو من چون شمیم ناراحت یکن رییتغ خودت یبخوا

 ....دارم دوست متفاوت قدر نیهم

 

 داشتنش دوست به زدانی باالخره شد پاره دلش بند

 کرده دل فاش و داده جواب صبرش و بود کرده اعتراف

 دهیرس مرحله نیا به که حاال داشت دوست وارسته اما. بود

 :  بکوبد تر قیعم و تر محکم را خشیم اند
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 بابام بگم بهت رک بخوام میدار رو شیپ یسخت راه_

 ، نگفتم بهت قبلش یحت اگه ستین تو و من بودن موافق

 گمیم بهت االن اما یشیم کدلی ایآ نمیبب داشتم دوست

 چیه که میهست یمواز خط تا دو تو و من گهیم بابام که

 یعنی ؟ یچ یعنی یدون یم نیا میرس ینم هم به وقت

 ...و ستین آرامش رهیبگ شکل هم یوصال یحت اگه

 

 مقتدر ابهت، با ، محکم و دیپر شیها حرف انیم زدانی که

 : گفت همزمان و دیکوب وارسته نگاه در را نگاهش خیم

 

 مطمئن بگم اهلل بسم قبلش و کنم شروع و یکار هی اگه_

 به تا رمیم پا به پا خطش سر نقطه خود تا آخرش تا باش

 بندش مهین وقت چیه ذارم ینم و برسم انشیپا ی نقطه

 کم هی اگه یحت چون بشه گسسته هاش رشته و بشه پاره

 رشته بشه باز تا کنم یم مشیترم آروم برداره خراش هم

 دادم وندیپ بهت و دلم اگه پس داد وندیپ هم به و هاش



  

. pg 1585 

 انشیپا خط تا آخرش مقصد تا آخرش تل باش مطمئن

 ها بعد دیشا دونم یم میمتفاوت دونم یم من.  هستم

 اما کنم اخم یحت و کنه باد گردنم رگ ای ، بشم ناراحت

 باهاش که کنم یم و تالشم تمام اما دمیم قول گمینم من

 به و تتیشخص و خودت تو ستین قرار چون امیب کنار

 !!!! من یسوگل یبد رییتغ من خاطر

 

#part264 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 دوخته شییروبرو وارید به جهت یب و خودیب را چشمانش

 و بود توجه یب شکر عمه یها غر غر به و زد یم لبخند و

 شد یم باعث نیهم و کرد یم فکر صبح اتفاقات تمام به

 .  باشد نداشته خانم شکر به دادن گوش یبرا یکاف تمرکز



  

. pg 1586 

 

 به و بود گرفته را نگاهش خط شکر عمه یبار چند یحت

 را بود دلخواهش که یزیچ آن یوقت و بود دوخته وارید

 را دهانش و گرفته را وارسته ی چانه زور به ، نکرده دایپ

 سوپ یداغ از که ختیر حلقش در را داغ سوپ و کرده باز

 چشم و کرد اعتراض پر دهان با و شد اشک پر چشمانش ،

 . گرفت هیهد دستش کف به یا ضربه و غره

 

 اعتراض آمد یم و رفت یم اتاق به اش عمه که بار هر 

 شکر اما بدهد استراحت شیپاها به یکم که بود کرده

 اگر هم بعد کرد یم را خودش کار و نکرده یتوجه خانم

 که کرد یم اشاره اخم با دارد یاعتراض وارسته دید یم

 اش جذبه پر یها اخم از وارسته هم بیعج و بخورد

 .  برد یم حساب

 



  

. pg 1587 

 بیس ی تکه نیآخر خوردن حال در اجبار به هم حاال

 باز را در شیپاها با شکر عمه که بود اش گرفته پوست

 یم یگر جلوه که ییبخارها با شلغم یحاو بشقاب و کرد

 شلغم دنید از وارسته صورت چنان و شد انینما ، کردند

 : گفت و کرد یبلند ی خنده خانم شکر که رفت درهم

 یمجبور. پاته ینخور پاته یبخور خالته کش آش_

 یتو کنم یم یطور چه ینخور اگه که یدون یم یبخور

 برسه بهت ناز هزار با که هست مامانت نه جا نیا حلقت؟

 جا نیا یاومد ، بره در جونش آخت هی با که بابات نه

 پا سر زود تا یبخور و شلغم شده طور هر دیبا من شیپ

 تا شدم زنده و مردم بار هزار رزنیپ من شبید که یبش

 .  اومد نییپا تو تب نیا

 

 یتیرضا نا با و داد گوش شکر عمه یها حرف به دقت با

 . دیبرچ لب و انداخت صورتش به ینگاه

 



  

. pg 1588 

 از که خواند را تهش تا شکر عمه دنیبرچ لب نیهم با 

 با ندارد هم اعتراض فرصت یول ستین یراض تیوضع نیا

 اتاق ی پرده هم بعد و کرد اشاره ها شلغم به اشاره و مایا

 اتاق به را محبتش یگرما و مهر انوار دیخورش تا دیکش را

 از گرما نیهم با ها کروبیم و شود روشن اتاق و بتاباند

 گذشته شب یها پاش و ختیر یکم هم بعد و بروند نیب

 دید را ییها گنجشک و کرد نگاه اطیح به و کرد جمع را

 کیج کیج یصدا و بودند گرفته معرکه وارید یرو که

 .  داد یم نوازش را ها گوش و بود کرده پر را فضا شان

 

 

 از پس که دید را درخت برگ یاتفاق کامال طور به بعد

 رفته زیعز دینو شکر عمه یبرا نیا و افتاد نیزم بر ها سال

 .  داد یم
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 حرف غمخوار ، شیروزها نیا همدم و اری بود قرار انگار

 خودش دور ییتنها حصار بود ها مدت که را او شیها

 بدون را اش عمه باز و بگذارد تنها باز را بود دهیچیپ

 . بگذارد تنها یهمدم

 

 اش چانه ریز را شیها دست تکلف یب یطور همان

 : کرد زمزمه و گذاشت

 

 گنجشک کیج کیج ، درختا زبون من ؟ نه رفتنه وقت_

 یا گربه نیکم ، ننیش یم ام خونه وارید یرو که ییها

 . بلدم خوب و رسوندن امیپ یبرا که غذا یبرا نه که

 

 خشک سال یها سال افتاد چشمام یجلو که یبرگ نیا 

 یرو و شد جدا شاخه از االن اما افتاد ینم اما شد یم



  

. pg 1590 

 تنها یدار باز که باشه حواست شکر یعنی نیا افتاد نیزم

 . یشیم

 

 و زد را دلش و زد کنار را شلغم ظرف درهم یصورت با

 : گفت و داد نیچ را اش ینیب

 رمیم فردا نرم امروز!  جانم عمه رفت دیبا رو ها یرفتن_

 هی ای کار هی میزندگ یتو اگه.  برم دیبا یروز هی باالخره

 جا نیا به اومدنم نیهم باشم داده انجام درست میتصم

 آشنا ییکسا با جا نیا.  دمید یبازتر دید با رو ایدن که بود

 یم ادشونی و هستم فکرشون به عمرم آخر تا که شدم

 .  کنم

 

 :  گفت مقدمه یب خانم شکر

 



  

. pg 1591 

 تعصبش مشت یتو رو تو نذار یول مادر هیخوب مرد _

 شما.  دارد فرق اون با تو یایدن.  کنه کنترلت و رهیبگ

 یعاشق و عشق یتو دیشا تفاوت نیا دیمتفاوت هم با یلیخ

 .ادی یم چشم به یزندگ یتو یول ادین چشم به

 

 هی داره تند تب عشق نیا چون ریبگ میتصم باز دید با 

 هی به فقط که غافل دل یا ینیب یم و کشه یم فرو دفعه

 . ینکرد نگاه اش گهید بُدر به و یکرد یم فکر قسمتش

 

 نیا دونم یم مادر باش مراقب یول آقاست مرد اون 

 عمه که بزنه زنگ برام سهراب و یبش عروس که روزاست

 ؟ وارسته جشن واسه دنبالت امیب و ییما بزرگتر
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  ممنوع_یکپ#

 

 گوش شکر عمه یها حرف به نیدلنش یلبخند با وارسته

 تب از که گذاشت شیها گونه یرو را دستش و داد یم

 تب و تب نیا نبود آنفوالنزا تب بار نیا اما سوخت یم

 .  بود عشق

 

 کرده ضشیمر و بود افتاده جانش به بود ها مدت که یتب

 کمتر مقاومتش تب نیا برابر در و کرده فیضع را بدنش و

 اما بود داده شکست را تب نیا که چرا بود آنفوالنزا تب از

 که بود کرده ضیمر را او قدر آن که بود عشق تب همان

 رخنه جانش به که بعد کند را التماسش و فتدیب شیپا به

 نیهم و ببندد سفر لیبند و بردارد سرش از دست کرد

 به را عشق ی تجربه و بسازد گرید یجا را اش خانه تب

 .  بدهد ادی دیجد یها آدم



  

. pg 1593 

 

 هم را روزان دیبا آمد یم تب علت و رفت یم که جا نیا از

 .  برد یم خود با

 

 نیبدتر حقش در پدرش یشب مهین ، یشب که یروزان

 حاضر شکر عمه یها دیتهد با هم بعد و کرد را ها اجحاف

 . ببندد را لشیبند و بار و کند کوچ محله از شد

 

 خواست او از ییرو ترش با شکر عمه که بود شب همان 

 ها بعد و دانست ینم را علتش او که برود مادرش همراه

 آورده انیم به را یحرف تمام وقاحت با خان احمد دیفهم

 وارسته یبرا یاتفاق که نیا ترس از شکر عمه که بود

 مانیزا با که کند سفر یراه را او خواست یم ، وفتدیب

 .  شد یمنتف زیچ همه شهدوست مادر

 



  

. pg 1594 

 

 کرد یم مرور خودش یبرا را ها خاطره کی به کی داشت

 و نوشت دلش ی نهیگنج در و ساخت که ییها خاطره

 و نکند فراموش تا بود دهیرس کردنش مرور وقت حال

 شیبرا ناز ملک که یرانیم ؛ افتاد رانیم ادی. ردیبگ درس

 جوان نا به حق نا به اما بود روزان عاشق او و داد یم جان

 . نشاند داغ به را مادرش و خورد ریت یمرد

 

 به صبح اذان وقت در بلندش یها هیگر یصدا که یمادر 

 یم ادیفر را فرزندش اسم یدلتنگ با که رسد یم گوش

 را اش نهیس و خورد اش نهیس به یمرد ناجوان ریت که زند

 . گرفت فرا را نیزم کل اش یناکام خون و شکافت

 

 



  

. pg 1595 

 ییاعتنا یب از یجوان که بود ریت نیا یگو پاسخ یکس ایآ 

 هم بعد و آورد یم یرو یبر سوخت به ها آدم یسر کی

.... 

 

 یجا یجا او و کند فرار بدنش یکرخت خواست یم دلش

 ، اش یداشتن دوست یها بچه با و ردیبگ عکس را خانه

 اش یاقوتی آلبوم در و ردیبگ عکس زشیعز آموزان دانش

 .  بچسباند

 

 

 آشنا تر کوشا و تر مهربان معلم با حاال که یآموزان دانش

 و گذاشتن قدم یبرا را وارسته الیخ نیهم و بودند شده

 . کرد یم تر الیخ آسوده و تر آسان ارید نیا کردن ترک

 



  

. pg 1596 

 و رنگارنگ یها لباس با مهربان یمردم که یارید 

 و رفت یم دیبا او اما داشت یمیصم و آرام یطیمح

 . نداشت محل نیا و شهر نیا در ماندن یبرا گرید یفرصت

 

              *** 

 

 و دیرقص یم هوا در فوج فوج رگونشیق سوانیگ ی سلسله

 یباز به را احساساتش سوانشیگ برق و داشت یم بر تاب

 .  بود کرده لذت غرق و گرفته

 

 

 تک تک شد یم که دینگو اش یعسل یها خنده از

 آهنگ خوش ینوا از و شد لذت غرق و دیبوس را شینواها

 کنار جا همان شد یم اکو مغزش در که شیها خنده

 دلبرک یاو نور پر و مشتاق یچشمان با و داده لهی درخت



  

. pg 1597 

 ساحل در چگونه که نشست یم تماشا به را اهیس سویگ

 در و کرد یم یدلتنگ ابراز یدور ها ماه از بعد و دیدو یم

 شفق به و نشست ایدر یبرو رو یزییپا خلوت غروب نیا

 . دوخت چشم

 

 

 روز که بود کرده دیتاک بارها اهیس سویگ دلبرک که یشفق

 یتماشا یبرا جا نیا تا و زدند یم پدال پروا با فرد یها

 .  بودند زده جانیه زیانگ سحر خلقت نیا

 

 

 و رانیح چشمان به که آن بدون مالحظه یب دلبرک

 جا همان دهد نشان یتوجه یکس آلود اخم یرو یگاه

 یخبر یب عالم در ایدر در غرق و بود نشسته ساحل کنار

 .  برد یم سر به



  

. pg 1598 

 

 

 ینم هم را اسمش یحت که تنومند درخت از را اش هیتک

 سویگ کنار به آرام و موقر یها قدم با و گرفت دانست

 .  رفت یم اهیس

 

 خم ، نکرد حس شیها انگشت و پاها ریز که را ها ماسه

 و تر آرام الیخ به حاال و آورد در را جورابش و کفش و شد

 . رفت سمتش به شتریب قلب کوبش با
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  ممنوع_یکپ#

 

  را چشمانش ، ستادهیا که طور همان یاندک و



  

. pg 1599 

 ی گوشه نیدلنش و گرم یلبخند و دوخت اهیس سویگ به 

 نینش ساحل مردم به توجه بدون کنارش در و نشاند لبش

 یگرما حس با وارسته و نشست کنارش صبح وقت آن در

 و چرخاند راستش ی شانه طرف به را سرش ، حضورش

 دستان جهت به دستانش.  شد گرم حضورش به دلش

 که کند لمسش که خواست و آمد در گردش به زدانی

 یکم و زده بهت وارسته و دیکش پس را دستش زدانی

 را شیرو و کرد نگاهش اخم یچاشن با خاطر دهیرنج

 ایدر شکن و نیچ پر امواج به ها ماه از پس و برگرداند

 .  کرد سنجاق رامشگر ینوا به را شیها گوش و کرد نگاه

 لبخند با کرد حس را وارسته یخاطر دهیرنج که زدانی

 :  کرد زمزمه یبم یصدا با شالش کنار و برد جلو را سرش

 هم به هنوز که یدون یم!  اهیس سویگ نباش دهیرنج_

 ! م؟یستین محرم

 

 : گفت ، داشت آماده را جواب نشیآست در که وارسته



  

. pg 1600 

 یم چند هر ؟ نه ، هست محرم هم به که هامون دل_

 که یدون یم اما یدیم تیاهم بهش و مهمه برات که دونم

 یب من لغت فرهنگ یتو مراعات.  ستمین مراعات اهل من

 و احساساتم ترمز که کنم یم یسع یول یول معناست

 .  امیب راه باهات یکم و بکشم

 

 :  گفت خندان یحد تا و بامزه لحن با زدانی

 

 دیبا خودم دونم یم که چند هر!!  خانم شمیم ممنون_

 ینیب شیپ قابل ریغ تو چون کنم جمع و حواسم شتریب

 ... که بزنه سر ازت یکار ممکنه و یهست

 

 یچشمان با و کرد کینزد زدانی به را خودش یکم وارسته

 :  گفت یمرموز لحن و بود شده کیبار که

  ؟ یکن کنترل و خودت ینتون یترس یم هیچ_



  

. pg 1601 

.  افتاد سرفه به و شد گشاد وارسته لحن از چشمانش

 پشت بر یبار چند مشت با و دیخند قهقهه به هم وارسته

 به وارسته حرف ییگو اما دیایب بند سرفه تا دیکوب زدانی

 قصد ها حاال حاال زدانی یها سرفه که بوده یکار یقدر

 وارسته.  شد یم شتریب شدتش یه و نداشت آمدن بند

 مشت با کمرش پشت به محکم قدر آن یتالف به هم

 . دیکش کنار و گرفت درد خودش دست که دیکوب

 با بود شده دار خش یکم سرفه از شیصدا هنوز که زدانی

 از یا طره ناز با وارسته که کرد نگاهش یساختگ اخم

 :  گفت و زد کنار را بود افتاده اش یشانیپ یرو که ییمو

 ییزببا برابر در ینتون یترس یم ؟ گمیم دروغ مگه هیچ_

 یم و دستت فقط من نترس ؟ یکن مقاومت من یها

 یم ازش تو که ییجاها اون به دمیم قول رمیبگ خواستم

 !!  کن باور.  نرم یترس
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 ، کند معطوف گرید ییجا به را وارسته حواس که آن یبرا

 :دیکش شیپ را یگرید بحث

 

 ییآموزا دانش ؟ ها بچه از شدن دور ستین سخت برات_

 االن و یبست دل بهشون و یبود باهاشون ماه چند که

 سخت.  یبد درس ها یرستانیدب به یبرگرد باز قراره

  ست؟ین

 

 دلش در اندوه ، مدرسه یها بچه یادآوری با وارسته

 آورد باال را زانوانش پس رفت هم در شیها اخم و نشست

 کنارش که یچوب با و گذاشت زانوانش یرو را اش چانه و

 یب اشکال ساحل فیلط و نرم یها ماسه یرو ، بود

 .  دیکش یم نفس را ایدر یبو همزمان دیکش یم ییمحتوا

 گهید یصفا هی من یبرا شهیهم ییابتدا یآموزا دانش_

 مهر اون. ییراهنما یحت ای رستانیدب آموز دانش تا داشت
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 من یبرا هست و بوده وجودشون یتو که یپاک اون

 بد ییابتدا یها بچه گنیم ها یلیخ دونم ینم.  ارزشمنده

 یها بچه با من یول نه یرستانیدب یها بچه و ترن قلق

 .  ها هیپا ی هیبق تا رمیبگ ارتباط تونم یم بهتر ییابتدا

 

 دوچرخه یرو که یدختر دو دنید با برگشت وارسته سر

 کل شانیها داد و غیج یصدا و بودند نشسته نفره دو یها

 زد برق چشمانش و شد جلب نظرش ، بود گرفته را ساحل

 تمام و نسپرد یگوش زد یم زدانی که ییها حرف به و

 .  بود داده دختر دو آن به را حواسش و هوش

 

 را نظرش تا بود وارسته دادن جواب منتظر که زدانی

 به و چرخاند را سرش ، دینشن را یجواب یوقت اما بشنود

 یجا به و نبود حواسش ابدا که دوخت چشم وارسته

 با و گرفت را نگاهش خط که بود دوخته چشم یگرید

 را ابروانش ، بودند دوچرخه بر سوار که یدختر دو دنید
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 که دوخت چشم وارسته رخ مین به بعد و دیپر باال به

 . گرفت ینم گردن را او یهوا و بود فکر در قایعم
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  ؟یشد رهیخ یچ به_

 

 را جوان دختر دو آن دستانش با و کرد نگاهش و برگشت

 : داد نشان

 

 انداختن خودم و پروا ادی و من یلیخ.  دختر تا دو اون به_

 قدر اون و مینداخت یم راه و هامون دوچرخه که ییروزا. 

 هوس.  میگرفت یم جهیگ سر تا میگشت یم ساحل دور
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 یم حس چون کنم جور پروا با و قرارش فردا باز که کردم

 .  میشد دور هم از یلیخ کنم

 

 هم به یلیخ کنم یم حس د؟یقیرف هم با ساله چند_

 .  دیکینزد

 

 یتو بابام و مامانم که یوقت از.  یبچگ همون از آره_

 به موقع اون ییجورا هی پروا یبابا.  شدن ساکن خونمون

 من یبابا با که بود شده ورشکست و بود خورده بست بن

 به ها خانواده گهید کنه یم کمک بهش بابام و شهیم آشنا

 که هست یوقت یبرا هیقض نیا البته.  شنیم کینزد هم

 و اومدم ایدن من که یوقت.  میبود ومدهین ایدن پروا و من

 کینزد هم به و دالمون قدر نیا گهید بعد ماه دو هم پروا

 .  فاب یقول به قیرف میشد گهید که کردن
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 : گفت و انداخت ینگاه زدانی به و برگشت بعد

 ؟ یدار پروا و من مثل فاب یها قیرف نیا از یچ تو_

 .  بدونم دارم دوست یلیخ

 

 قیرف هی وقت چیه بوده خودم الک یتو سرم شهیهم نه_

 یعنی.  نداشتم باشم یمیصم باهاش قدر نیا بتونم که

 ییرو کم هم دیشا ای کرد ینم جابیا میخانوادگ طیشرا

 دست و سمتم ومدنی یم تا دو یکی تا یعنی.  خودم

 خودشون که بودم حرف کم قدر نیا دادن یم بهم یدوست

 البته.  رفتن یم در و کولشون یرو ذاشتن یم و دمشون

 چون.  بشم قیرف باهاشون که نداشتم دوست ادیز خودم

 و پدر.  بودم امواج تالطم ریدرگ یلیخ میزندگ یتو من

 خونه یتو مدام و نبودن یراض هم از وقت چیه که یمادر

 با حق و گهیم راست یک که نیا سر کشمکش و بود بحث

 . گهیم دروغ یک و هست یک
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 ترحم کرد یم یسع و بود ناراحت که یچشمان با وارسته

 : گفت ؛ کند فراهم را یناراحت اسباب که نزند موج آن در

  نداشتن؟ دوست و هم مادرت و پدر_

 

 ، داد یم رونیب نهیس از که یآه با و دیکش یقیعم نفس

 : گفت

 از مادرت و پدر مثل ها مادر و پدر ی همه که نکن فکر_

 همون یحت ای عشق نیا.   کنن یم ازدواج عشق سر

 مثل ها یلیخ.  ستین نیوالد از یلیخ نیب داشتن دوست

 منافع سر از ، کنن یم ازدواج جبر سر از من مادر و پدر

 من مادر.  کنن یم ازدواج به مجبور رو اونا که ییآدما

 سالش پنج و یس که پدرم با یسالگ چهارده سن یتو

 شهیهم مادرم.  اجبار سر از اونم و کنه یم ازدواج بوده

 و نکردم یجوون وقت چیه که دیکوب یم پدرم سر یتو

 قدرم وقت چیه که یرمردیپ یتو یپا گذاشتم و میجوون

 پدرم چون دمیم حق بهش ییجا هی از البته. یندونست و
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 خودش حرف حرف دیبا شهیهم که بود ییرا خود مرد

 شیپ مادرم دل با ها وقت یلیخ که بگم و نیا اما باشه

 باعث اختالفات نیهم اما کنه درکش کرد یسع و رفت

 و یکس خواست ینم دلم که شد خونمون یتو ییها تنش

 . بشه باخبر خونمون اوضاع از تا کنم مونیزندگ وارد

 

 من و داشته حق ییجاها هی تا مامانت زدانی یدون یم_

 وجه نیبدتر به مامانت که نیا بابت خورم یم تاسف یلیخ

 خودش از سال ستیب که یمرد با ازدواج.  دید آزار ممکن

.  طرف دو نیب درک عدم شهیم فاجعه شهیم بوده بزرگتر

 یها دوره ، گذرونده سر از و هاش یجوون که یمرد

 که کنه یزندگ یکس با قراره حاال و کرده رد و شیخوش

 نیهم و ذاره یم یجوون بحران یتو قدم داره خودش تازه

 ها بچه و ادیب شیپ اختالف نفر دو نیب که شهیم باعث

 نه ستمین آشنا یزیچ نیهمچ با گمینم من.  بشن تیاذ

 هم با مادرت و پدر یگیم که یستین تو فقط.  هستم آشنا
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 مرکز چون خودم یزیعز ، خجسته.  نه داشتن مشکل

 ونیم در باهام و هاش سوژه بارها داره یمددکار و درمان

 که یمادر و پدر قدر کردم یسع من شهیهم و گذاشته

 . بدونم و دادن عشق یزندگ یتو بهمون
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 با مامانت بگم رفت ادمی یراست ها_

 که باشه ییشوهرا مادر نیا از نکنه ؟ طوره چه عروس 

 شمیم براش یخوب عروس من ؟ باشم گفته ها کنه تیاذ

 یوقت بگو رو نایا بهش.  باشه یخوب مادر اونم که یشرط به

 یم و شمارش اگه البته ؟ باشه یبگ من به راجع یخواست

 که بگو زد زنگ امروز اگه اما گفتم یم بهش خودم یداد
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 گل شتیپ امیب خوام یم کن آماده و خودت گفته عروست

 .  میبشنو گل و میبگ

 

 پرواز ها دست دور به و دیکش پر زدانی لب یرو از لبخند

 یراض.  دارد شیپ در را یادیز راه که دانست یم.  کرد

 یعل کردن یراض از تر سخت مراتب به مادرش کردن

 اما بود اریع تمام یمذهب مرد کی دیشا که بود ییبابا

 ستین قرار و است کرده ریگ پسرش دل دانست یم یوقت

 آمد یم کوتاه وارسته با خواه نا خواه کند ریگ یگرید یجا

 زده سر اش خانه به ریحر با بار کی که مادرش از امان اما

 ریز اخم با و بود دهید بار کی تنها را وارسته او و بودند

 ینم دلش به سر سبک دختر نیا که بود زده پچ گوشش

 یباال و قدر به ینگاه غره چشم و اخم با بعد و ندیش

 یم اگر حاال.  بود کرده نازک یچشم و کرده وارسته

 او قطعا است پسرش یانتخاب عروس ، دختر نیهم دانست

.  گذاشت ینم چشمش یتو چشم و کرد یم عاق را
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.  دیطلب یم اریع تمام مبارز و بود دشوار و سخت راهش

 رفته دست از دل نیا یبرا و دیپوش یم یآهن زره دیبا

 و خودش ی شرمنده ها مدت تا که وگرنه کرد یم یکار

 و کرده خم را سرش ها سال اگر.  شد یم وارسته و دلش

 دیبا و کرد یم فرق بار نیا اما بود نگفته یزیچ چشم جز

 و پدر یرو در رو یقلب احترام با را اش خواسته بار نیا

 شیپ پا شیبرا ها آن بار نیا تا کرد یم خیم مادرش

 .بگذارند

 

.  آورد خود به را او و نشست اش شانه یرو وارسته دست

 یم گوش به هنوز ها دختر ی خنده و ادیفر و غیج یصدا

 هم زد یم عصا اطراف آن که یرزنیپ غر غر یصدا و دیرس

 لبخند نیهم و کرد ینم کم شان یشاد و جانیه از یحت

 دیام از پر و شاد را دلشان و آورد یم نانینش ساحل لب بر

 .  کرد یم دوباره
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 چه عروس با مادرت ینگفت ؟ شد یچ ، یرفت فکر یتو_

 هی که نیا.  نمیبب و مادرت دارم دوست یلیخ من طوره؟

.  باشه یقشنگ حس تونه یم باشه داشته مادر تا دو آدم

 زنگ بهش هاست ماه که دارم هم گهید مادر هی من البته

 ریبخ شب امیپ و زنه یم زنگ بهم شب هر اون یول نزدم

 یکی دومم مادر و سومم مادر شهیم تو مادر. فرسته یم

 هی شد اگه و دارم ارادت بهش یلیخ من که ست گهید

 .  زنم یم سر بهش رمیم گهید مدت

 

 مادر هست یک!  برام شد جالب:  گفت کنجکاو زدانی

  ؟ یبود نگفته یزیچ بهش راجع دومت؟

 

 : گفت ، داشت هم غم یچاشن یکم که یلبخند با وارسته
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 که بگردم دورش یاله.  دومم مامان شهیم مرصاد مامان_

 تازه.  شهیم دایپ کم یخاک ی کره نیا یتو اش نمونه

 هم با نیایب دیبا روز هی گفت عیسر گفتم تو به راجع بهش

 منم دیبا که رهیبگ و دخترم قراره باالخره نمشیبب تا

 .  کنم دشییتا

 

 یسع که یلحن با و گرفت تپش ناسور یکم زدانی قلب

 : گفت ، نکند خرجش یادیز تیحساس کرد یم

 مادرش با شب هر یوقت ؟ یکن یم فکر بهش هنوزم_

 زنه یم پسرش از یحرف مادرش قطعا و یزن یم حرف

  هست؟ ششیپ فکرت هنوز

 

 کرد حس که زدانی سوال از یناراض و کرد یاخم وارسته

 : گفت ، بود آن در یغرض
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 و حال از یجزو تو و منه ی گذشته از یجزو مرصاد_

 ینم نه نکنم فکر ام گذشته به نخواه من از.  من ی ندهیآ

.  هنوز هستم رشیدرگ چون نکنم فکر ام گذشته به تونم

 یم بغض ، زمیر یم اشک مرصاد یبرا یگاه گمینم دروغ

 با اما ست گذشته مال نایا ی همه اما کنم یم هیگر و کنم

 یلیخ گاهتیجا تو پس بسازم و حالم و ندهیآ قراره تو

 . آقا حرفاست نیا از تر ژهیو

 

 که ییها اشک آن از هنوز اما گرفت آرام یحدود تا قلبش

 دلخور لحن یوقت یول بود کیتار یکم ، گفت یم وارسته

 یها دوچرخه آن به دید را اخمش و دیفهم وارسته

 کرده خوش جا ساحل تر ور آن متر صد که یفیبالتکل

 اوردیب در وارسته دل از که آن یبرا و کرد نگاه ، بودند

 : گفت

 ؟ یهست نفره دو ی دوچرخه ی هیپا_
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 یرو را شال و دیجه جا از شنهادیپ دنیشن با وارسته

 : گفت شوق با و کرد مرتب سرش

 . میبر بزن آره که معلومه_

 

 .  امیب و برم من تا سایوا جا نیهم خب یلیخ_

 

 که دوخت چشم که زدانی رفتن راه به و ستادیا جا همان

 ی همه.  گذاشت یم قدم نهیطمان با و آرام طور چه

 و کرد یم آرام را وارسته نیهم و داشت آرامش شیکارها

 یبرا و بدارد دوستش شتریب تا داد یم زهیانگ او به

 در توانست یم را دیترد هنوز که چند هر بجنگد داشتنش

 اما شد یم شتریب لحظه هر که ندیبب زدانی یها چشم

 را او داشت یسع و آمد یم شیپا به پا زدانی که نیهم

 . بود ارزشمند شیپ از شیب شیبرا کند خوشحال
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  که پسرک با ، کرد یط را قدم چند همان

 یرو را دستش و کرد یبش و ،خوش بود یبوشهر لباس با 

 ییمویل رنگ سبز ی دوچرخه به و گذاشت پسرک ی شانه

 او از و داد تکان یسر شوق با هم پسرک.  کرد اشاره

 کارت ، داد که یمبلغ بر عالوه زدانی و خواست یزیچ

 بعد داد ییشناسا کارت عنوان به و آورد در هم یمل

 و دیبوس بامحبت را پسر سر و گرفت دست با را دوچرخه

 وارسته.  دیایب کینزد تا داد تکان دست وارسته یبرا

 به بعد و داد تکان باشه ی نشانه به هوا در را دستش

 .  دیدو زدانی سمت

 ینم پروا رخش یحت ای خودش اقوتی مثل که چند هر

 شیرو و سر به یدست پروا و داشت یقشنگ ظاهر اما شد

 :گفت زدانی به رو محبت با و دیکش
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 !!  دلم شاه یمرس یبس_

 

 هم یرو را شیها پلک و شد محبت از پر زدانی چشمان

 دوچرخه یرو زدانی.  شوند سوار تا کرد اشاره و داد قرار

 .  عقب ی دوچرخه یرو وارسته و نشست جلو ی

 و کردند زدن پدال به شروع دو هر معکوس شمارش با بعد

 یبرا هم بعد و دیچیپ هوا در شیها قهقهه یصدا وارسته

 و برداشت پدال یرو را شیپا ، کند طنتیش یکم که آن

 را زدن پدال زحمت خودش زدانی تا نزد پدال و کرد خم

 .  ردیبگ عهده به تنها تنها

 با و آورد نییپا را سرش کرد حس را ینیسنگ که زدانی

 که زد پدال تر محکم و دیخند ، وارسته یپاها یجا دنید

 زدانی کمر دور دقت یب دستانش و آمد در وارسته غیج
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 حال همان در و شد زدانی شدن خشک باعث و کرد حلقه

 : زد ادیفر بلند

 

 !!!امتیق تا دارم دوستت_
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  ، کند باز کامل را باز مهین در که آن از قبل

 پدرش کار اتاق در صدا نیتر آرام با و دیکش یقیعم نفس 

 یرو پدرش.  شد برو رو صحنه نیباتریز با و کرد باز را

 و اتاق وسط در رنگ یا روزهیف ی نفره تک ی کاناپه

 بر که ینکیع با و بود نشسته بزرگش ی کتابخانه یروبرو

 و خواند یم متوسط یصدا با را شعر ، بود زده چشم

 هوشنگ از شعر نیا که بزند حدس توانست یم وارسته
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 و است کردن زمزمه حال در پدرش که است ابتهاج

 به هم " انیشجر رضا محمد" ینوا خوش یصدا همزمان

 : خواند یم که دیرس یم گوش

  ببار خون کن هیگر و دل با/  ببار بارون یا ببار

 نهیس به دست و داد هیتک وارید به در کینزد جان همان

 یا دغدغه که آن بدون چگونه که شد پدرش رخ در غرق

 در که یواژگان از خودش یایدن در غرق ، باشد داشته

 نشده دخترکش متوجه یحت و برد یم لذت ، بود کتاب

 به که را اش خانه و آمده خانه به ماه چند از پس که بود

 .  کرده روشن و دهیپاش نور ، بود شده کیتار خودش قول

 ی کتابخانه به یچرخ و برداشت پدرش یرو از را نگاهش

 و شعر یها کتاب از یانواع یا قفسه هر در که زد بزرگش

 قرار آن در یرانیا و یخارج اتیادب با ها رمان و خیتار

 ی نهیزم در اش یشغل تیموقع به توجه با پدرش.  داشت

 گفتن یبرا یادیز یها حرف ، کتاب نقد و یخوان کتاب

 و شده چاپ یادب یها روزنامه در شیها نقد بارها و داشت
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 هم انتقاد و نقد نیا یگاه.  بود گرفته قرار قیتشو مورد

 ردیگ قرار پدرش انتقاد مورد مادرش قلم بود شده باعث

 هر ینبات یآشت آن از پس و روزه چند یدلخور باعث که

 .  بود شده دو

 پدرش داشت دیام که آن یبرا نداد رییتغ را خود موضع

 او و کند بلند کتاب یرو از را سرش لحظه کی یبرا یحت

 قرار ها حاال حاال که بود یخام الیخ ایگو اما ؛ ندیبب را

 و ردیبگ فاصله خودش تالطم پر یایدن از پدرش نبود

 "گوجه " خودش قول به دخترک به یچشم گوشه

 .  ندازدیب

 خواست تا و برداشت آرام را شیها گام و دیبرچ لب دیام نا

 یرو از را نکیع دفعه کی پدرش ، برود پدرش سمت به

 لبخند با و کرد بلند را سرش و برداشت شیها چشم

 دوخت چشم دخترکش به محبت با و گرم ینگاه و قیعم

 .  کرد باز گرفتنش آغوش یبرا را شیها دست و
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 تنگ پدرش دار طعم آغوش یبرا بیعج دلش که وارسته

 فوت یب بود دهینچش را آغوشش یبو بود ها مدت و شده

 آغوش در غرق را خودش و برداشت بلند یها گام وقت

 دیکش یم خنجر و داشت گلو ته که یبغض با و کرد پدرش

 محکم و کرد یمخف پدرش گردن در را سرش ، شیگلو به

 .  فشرد پدرش به را خودش

 را دخترکش گون اهیس یها طره آرام آرام هم سهراب آقا

 گونه دست پشت با هم بعد ؛ کرد یم نوازش و کرد یم باز

 جور و رفع را اش یدلتنگ و داد ناز وستهیپ و نرم را شیها

 .  کرد

 چانه که کرد حس را دخترکش یگلو در نهفته بغض آن

 :کرد زمزمه لب ریز و گذاشت وارسته سر یرو را اش

 قول به اما یدار بغض االنم یداشت بغض یرفت یوقت_

 بود دل یهوا سر از بغض اون ؟ کجا آن و کجا نیا معروف

 یم هم اش ذره هی حاال و یخوش دل سر از بغض نیا اما



  

. pg 1622 

 ، یبود دلتنگمون بگم که مامانت و خودم به بدم ربط تونم

  ؟ نه

 

 ادیفر گوشش در و دیرس سمعش به که را وارسته سکوت

 یم او تصور در که آن از شیب دخترکش که دانست ، شد

 در خورده باران گنجشک چون که بود دلتنگ دیگنج

 یدلتنگ از هم خودش.  کرد یم هیگر و دیلرز یم آغوشش

 ابرار و کند هیگر دخترکش یپا به پا داشت دوست

 آرام اش خانه یتغار ته خواست یم اول اما کند یدلتنگ

 . کند ناله و بزند غر او یدور از خودش بعد ردیبگ
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  قدر آن.  بال سبک و آرام ، بود شده آرام
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 و بودند گرفته شیپ یآرام تمیر شیها نفس که آرام 

 و دندیجه یم رونیب قلب چهیدر از وستهیپ و آهسته

 یها سلول یحت نبود وار وانهید کوبش و تالطم از یخبر

 افکار ریدرگ را او یخودیب و بودند گرفته آرام هم مغزش

 پلک که بال سبک قدر آن.  کردند ینم مرده و یمنف

 او اما کرد یم خواب طلب و بود شده گرم شیها

 نوازش از تا شد یم خواب سد مقاومت با و سرسختانه

 پدرش ی بوسه.  شود ناز مدام و نماند امان در پدرش یها

 او حضور به و کرد گرم هم را دلش اش یشانیپ یرو بر

 .  مطمئن

 

 سرما سرد کیتار هی بود کیتار تو بدون خونه بابا وارسته_

 ادیب بگو چراغ و چشم به بزن زنگ گفتم مامانت به.  زده

 ینور هم بابا یدون یم.  گرما نه داره نور نه ام خونه که

 و شتیپ اومد پاشد مامانت که هم یمدت اون ؟ گرما هم

 چرا که شدم نیسنگ سر مامانت با امیب که نبودم من
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 دور ازم ام خونه چراغ.  چرا گفت اونم که امیب من ینذاشت

 میکن حس تو حضور مامانت و من بذار بمون شهیهم نشو

 .  میببال داشتنت به و

 تنش ناگهان آرامش و یبال سبک همه آن انیم وارسته

 و شد ربوده چشمانش از خواب و کرد به دستانش و دیلرز

 به محبت با که دوخت پدرش به را چشمانش هم خودش

 چشمانش عمق پس در را حرف آن و کرد یم نگاه او

 . بست را شیها پلک بعد یا لحظه و خواند

 یکم و شد کیشل پدرش کمان زه از مخالفت ریت نیاول

 ریغ کامال طور به پدرش.  کرد بندان خی را وارسته تن

 بود چه هر اما داند ینم ، میمستق هم دیشا ای میمستق

 که نگفت.  کرد اعالم زدانی با رابطه در را خودش مخالفت

 و باشد او با خواهد ینم که نگفت ، دیآ ینم خوشش

 و خودش با دارد دوست که گفت فقط است مخالف

.  باشد اش خانه چراغ و چشم و کند یزندگ مادرش

 است مخالف پدرت که بود گفته او به یحدود تا مادرش
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 است مخالف که دیبگو حیصر قدر نیا که کرد ینم فکر اما

 بغض ی درباره شیپ یقیدقا که یحرف نیاول همان دیشا. 

  ...اما بود مخالفتش سرآغاز ، بود گفته هم برگشت و رفت

 رابطه در پدرش اما نباشد جا به دیشا ، نباشد درست دیشا

 دهان ی مزه یوقت و نکرد یمخالفت نیکمتر مرصاد با

 با و کشاند یا گوشه را دخترکش ، دیفهم را وارسته

 بار نیا انگار اما گفت مرصاد یتیشخص پیت از تیرضا

 قصد انگار و بود بسته رو از را مخالفت ریشمش پدرش

 .  نداشت هم مالطفت

 

 :  آمد ناز پدرش یبرا

 

 ! ؟ جون بابا _

 

 ؟ بابا جانم_
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 یچ ، کنه دتیام نا ات خونه چراغ و چشم روز هی اگه_

 ؟ یکن یم کار

 

 داشت یسع و داد امتداد را نوازشش دست پشت با پدرش

 را صورتش اش وستهیپ هم به و نرم حرکات با یا گونه به

 .  دهد ماساژ و کند آرام

 از و باباش وقت چیه من چراغ و چشم ، بابا دختر_

 که هست عاقل قدر نیا شهیهم.  کنه ینم دیام نا خودش

 دیام نا ازش اش خانواده تا رهیبگ رو ها میتصم نیبهتر

 نا موجب که رهیگ ینم یمیتصم هم بعد به نیا از.  نشن

 خوش نمیبب بگو حرفا نیا الیخیب حاال.  بشه یدیام

 ؟ گذشت

 نبود پدرش دختر هم او اما ست یمنتف بحث یعنی نیا

.  کرد یم خم گردن و شد یم میتسل یزود نیا به اگر
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 بود کرده دیتاک و بود نشانده را او یروز پدرش خود خود

 هم حاال. ینمان یخال دست تا بجنگ تیها ارزش یبرا که

 . دهد پس را شیها آزموده تا بود جا نیا او

 و دیکش یآه ، بود کرده پدرش که یسوال یآور ادی با

 :کرد دل و درد پدرش یبرا

 

 یادیز من یها شونه یبرا که منزجر یها نگاه اون_

 من.  کنه یم تیاذ و من هنوز بود دردناک و نیسنگ

 یم شکر عمه بار نیا اما دمید یم رو ها نگاه نیا شهیهم

 من وقت از تر زود بگه یزیچ من به که نیا بدون خواست

 قضاوت قدر چه که یبود شاهد شهیهم بابا.  کنه یراه و

 یبعد شهیم تا زانوهام از یکی اگه کردم یسع باز اما شدم

 . قضاوت جز ندارم گله یزیچ از من.  بشه خم نذارم رو

 

 : کرد آرامش باز و گرفت یباز به را شیموها
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 یم سر پشت رو نایا ی همه شناسم یم من که یدختر_

 باهات بهش راجع بارها من.  ستین ینگران یجا پس ذاره

 اما کنم تکرار ستین درست نیا از شتریب پس زدم حرف

 یدختر_ پدر ی برنامه هی تا یکن آماده و خودت خوام یم

 و خودت دیبا کم کم که نیا و خودت و خودم یبرا دمیچ

 ... و راهه یتو خجسته ی بچه که یکن آماده

 

 : رفت صدقه قربان و دیخند و نشست کاناپه یرو ضرب با

 

 دهن و نرمش یلپا ، کچلش ی کله قربون من یاله یا_

 شیپ قهیدق هی ذارم ینم گهید ادیب بابا یوا.  دندونش یب

 بزنم خجسته به زنگ هی برم پاشم.  بمونه خجسته و کاوه

 فرما فیتشر خاله مخمل ، خاله خوشگل قراره یک نمیبب تا

 .. بشه
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  شد تمام خجسته با گفتش و گپ که آن ازپس

 چشم با و شد ریسراز خانه دوبلکس یها پله از لبخند با 

 مادرش که ینوش دم تا گشت یم مادرش و پدر دنبال

 مادرش و پدر کنار در عصرانه عنوان به را بود داده وعده

 ها مدت از پس تا بماند خجسته منتظر هم شب و بنوشد

 سر از را شانیها فیتعر و اورندیب در عزا از یدل یدور

! یدلتنگ آخ.  کنند طرف بر را شانیها یدلتنگ و رندیبگ

 توانست یم داشت حضور خانه نیا در که حاال قدر چه

 با دیرس که آخر ی پله به.  بکشد مشام به را یدلتنگ حس

 اش یدلتنگ و کرد دنبال را خانه یجا یجا چشمانش

 . بود کرده تحمل و آورده تاب طور چه.  شد شتریب

 اندوه و یدیام نا اوج در بست را سفر لیبند و بار که یزمان

 و حال به دلش عمق در طور چه که آمد ادشی.  بود غم و
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 آن حاال اما.  کرد یم شِکوه و ستیگر یم خودش روزگار

 را او توانست ینم زیچ چیه که بود شاداب و شاد قدر

 به که داشت را ارزشش حتما نه که دیشا ، کند نیاندوهگ

 و کند کسب را ییها تجربه و برود دراز و دور سفر نیا

 ستدیبا اش یزندگ آرام ی نقطه نیتر امن در جا نیا حاال

 را شدند یم لیتبد خاطره به که اتفاقات آن افتخار با و

 .  کند مرور

 به کرد یابیرد شیها گوش با که را مادرش و پدر یصدا

 اختالط یموضوع سر بر داشتند ییگو که دیرس آشپزخانه

 .  کردند یم

 نشسته نیزم یرو که دید را پدرش دیرس که آشپزخانه به

 کرد یم دسته هم را ها تره و کرد یم پاک را ها یسبز و

 مادرش.  کند یبند بسته مادرش تا کرد یم خرد سپس و

 به و گشت یم بر همزمان و بود پختن کیک حال در هم

 . کرد یم نازک یچشم پشت و کرد یم نگاه پدرش



  

. pg 1631 

 یصدا ناز یبرا دلش و داد گوش شانیها حرف به دقت با

 .  رفت پدرش دنیخر ناز و مادرش

 

 نیا سر یلیخ چارهیب اون گهید نکن تشیاذ سهراب_

 سهیبنو یجور که کرد تالش قدر چه.  شد تیاذ رمانش

 و سحر هم االن اما کنن قبولش نشر یها خوان نمونه که

 بعدم.  یموافق شون نظر با هم تو و نکردن قبول یلیل هم

 اونم.  یکرد ردش یرفت عیسر و یدینپرس من از نظر هی

 پر صداش زد زنگ برام یوقت که بود شده ناراحت قدر نیا

 .  نگو که سوخت براش دلم قدر نیا.  بود بغض از

 

 یها حرف به لبخند با و انداخته نییپا را سرش پدرش

 یم خوردش به و کرد یم فیرد هم سر پشت که مادرش

 .  کرد یم خرد را تره یها دسته و کرد یم گوش ، داد
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 با و رمانش و نکنم یریگ سخت من اگه گلبرگم ، خانمم_

 ی قهی ادی یم دختر نیهم فردا کنم چاپ نقص همه نیا

 تجربه که یمن سن نیا یتو چرا که رهیگ یم و من

 تا طلبه جاه ادیز دختره بعدم.  نینکرد ییراهنما و نداشتم

 که گفتم هم بهش.  کنه چاپش خواد یم نوشته رمان هی

 بر دیبا که یدار هم ها نقص یسر هی یول یدار یخوب قلم

 ستین من ریتقص ستین ریپذ انتقاد که اون.  یکن طرفش

 رمان نیا که بود ینشر چه نیا گنینم فردا پس فردا.  که

 ؟ کرد چاپ و فیضع

 

 ادامه شانیها بحث و بودند نشده حضورش متوجه هنوز

 : داشت

 

 قبل شد یم اما بودم شده اثر یتو یکار کم متوجه من_

 یم کمک بهش آد یم یینها ینیبازب یبرا یوقت چاپ از

 هم زدن رد دست یجور نیا اما باشه تر یقو اثر تا میکرد
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 یکرد دیام نا رو دختره یزد کال.  نظرم به نبود درست

 !!!  زمیعز

 

 : کرد خود متوجه را مادرش و پدر و رفت آشپزخانه در

 یا سندهینو کدوم باز شده یچ!  مجنون و یلیل به به_

 یم که کرده گلبرگش شیپ و خان سهراب تیشکا اومده

 یم طور چه و کجاست خان سهراب ضعف نقطه دونسته

 ! ؟ کنه یتالف تونه

 

 :  گفت پدرش و دندیخند وارسته یها حرف به دو هر

 هی که مامانت یدون یم و من قدر تو نیهم بابا دختر_

 بذار.  مونم یم واقعا من که کنه یم عمل یانتحار یجور

 و من تیشکا و زده زنگ که دارم هم پررو دختر اون یبرا

 . کرده من گل برگ شیپ
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  به دید که را مادرش نازک و نرم ی خنده

 بر ینازک اخم و دهد قورت را آن داشت یسع یسخت 

 :  بنشاند یشانیپ

 نزد زنگ من یبرا اون.  باش نداشته چارهیب اون به یکار_

 بابت بگم کیتبر بهش که زدم زنگ الیخ خوش منِ

 یبغض هی با خدا ی بنده بعد مست رندان نشر با شیهمکار

 . خوردم جا منم که کردن رد و اثرم یحافظ یآقا که گفت

 

 در فر از خواست دستکش دنیپوش بدون را کیک مادرش

 خودش و شد هول پدرش گفت که ی "آخ" با که اوردیب

 آن از یقدر به اما کرد چکه خون و دیبر را دستانش هم

 و نکرد خودش دست به یتوجه که بود شده هول مادرش
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 آب ریش ریز و گرفت را مادرش دستان و شد بلند شتاب با

 .  بکاهد ، بود یسوختگ اثر بر که التهابش از یکم تا برد

 : گفت وارسته به رو ینگران با پدرش

 

 پوست تا اریدرب خچالی یتو از و آرد بدو بابا وارسته_

 نیب از اثرش ممکنه که جون بابا بدو.  نهینب بیآس دستت

 .  بره

 

 در عیسر و کرد پاچه دست هم را او پدرش لحن نیهم

 بعد و کرد دایپ ها طبق از یکی در را آرد و کرد باز را زریفر

 بتواند یراحت به مادرش تا ختیر بزرگ یا کاسه در

 . دهد جا آن در را دستش

 . کنه اثر تا بذار و دستت عیسر مامان آرد نمیا_

 تک تک به و انداخت مادرش ی شانه دور دست پدرش،

 عاشقانه ییندا لب ریز و زد یم بوسه مادرش یها انگشت
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 گوش به که کرد یم زمزمه آرام یطور و داد یم سر

 یها عاشقانه ی فتهیش قدر آن او اما دیرس ینم وارسته

 نثار کی به کی پدرش که ییها بوسه آن و مادرش و پدر

 به که ، کرد یم فشیظر یها انگشت و مادر اهیس یموها

 تصور را زدانی و خودش و کرد ینم توجه پدرش ینجواها

 گونه نیا زدانی و وفتدیب یاتفاق نیچن یروز که کرد یم

 نیهم.  بزند عشق سر از ییها بوسه و بخرد را شیها ناز

 دلهره و ترس و ندیبنش لبش بر کمرنگ یلبخند شد باعث

 یروز شد یم یعنی.  برود ادی از مادرش دست سوختن از

 و خودش یها عاشقانه شاهد سن نیهم در دخترکش

  ؟ باشد زدانی

 جنس از یشور.  افتاد بزرگ یشور و شد غوغا دلش در

 ینم که یا دلهره.  دلهره جنس از هم دیشا ای یشاد

 اما ؟ نیاندوهگ انیپا ای داشت خواهد یخوب عاقبت دانست

 دارد که یطلب جنگ ی هیروح با او که دانست یم را نیا

 .  یدشوار به یحت آورد خواهد دستش به
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 به و آمد رونیب فکر عالم از دیشن که را مادرش یها غر غر

 : سپرد گوش مادرش

 سوزوندن.  کنم یم سکته تو یکارها دست از آخر من_

 ینم و یدیم حرص و من یه ستین یزیچ که خودم

 . نمیبش جام سر یذار

 

 یزن یم جوش قدر نیا چرا مرغه خانم کن قد قد کم_

 براش من و بشه چاپ خواد یم اگه اون! گلم؟ برگ آخه

 کم هی تا بغلم یتو حاال ایب.  کنه تالش دیبا کنم چاپ

 حرص و ینیبب بیآس تو شدم باعث من اگه و یبش آروم

 یندار حق که بگم بهت دیبا اما خوام یم معذرت یبخور

 اوردمین دست به یالک و زنم من یبخور حرص یالک گهید

 . بخوره حرص راحت بذارم که
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 .  خورم ینم حرص یالک من نده حرص و من تو_

 

 منتظر و انداخت پدرش آغوش در را خودش ، مادرش بعد

 پاک پدرش محبت دستان با اش یدلخور و شود ناز ماند

 زد یم را شیها غر اول دانست یم را مادرش ترفند.  شود

 .  شد یم نوازش و ناز هم بعد برد یم دل پدرش از و

 و پدر به رو من من با و کرد زدانی یهوا دلش آن کی

 : گفت مادرش

 ینم یزیچ شما گردم یم بر و فروشگاه رمیم من_

   ن؟یخوا

 

 گفت یم دروغ مادرش و پدر به داشت که بود بار نیاول

 حرف یچاشن هم را صداقت.  نه که هم دروغ دروغ البته

 برود فروشگاه به خواست یم اول چون بود کرده شیها

 . بزند زدانی به یسر هم بعد
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 و داشت آغوش در را مادرش که طور همان پدرش

 انگار که وارسته به رو یجد ینگاه با کرد یم نوازشش

 : گفت ، بود خوانده را نگاهش خط

.  یند دست از و امشب بزم که ایب زود فقط جان بابا برو_

 براش میخوا یم.  ست خانواده بادوم مخصوص امشب بزم

 هر و میخون یم شاهنامه اول که.  میکن انتخاب اسم

 . مون کرده زیعز ی نوه اسم شهیم همون اومد یاسم
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  مادرش زیانگ مهر نگاه در را نگاهش

 از که ی "چشم" با بعد و زد او به یچشمک و انداخت 

 یبرا و رفت رونیب آشپزخانه از ، دیجه رونیب دهانش

 .  کرد پرواز زدانی نزد رفتن
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         **** 

 

 کرد پارک زدانی ی خانه کنار وارید از یا گوشه را نیماش

 کردن قفل از پس و برداشت یصندل یرو از را گل دست و

 بار چند و برد باال زدن در مقصد به را دستش نیماش

 خود به را او ، بود کشینزد که یخانم یصدا که دیکوب

 چادر با که بود یرزنیپ.  کرد نگاهش لبخند ای و آورد

 تینها یب را او بود بسته کمرش دور که یدار گل دیسف

 . بود کرده بامزه

 ؟ نیدار کار یکس با_

 به بعد داد ی "سالم" و کرد یا سرفه تک وارسته

 .  کند یابیارز را او رزنیپ تا داد اجازه خونسرد

 .  کارم کار خونه صاحب با آره راستش اومم_
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 هی به و فروخته و اش خونه ، خونه صاحب جون دختر_

 یآقا ستین گهید جا نیا که وقته یلیخ.  داده جوون مرد

 . یاحمد دکتر

 در به و دیخند مهربانانه رزنیپ اشتباه تصور از وارسته

 : کرد اشاره

 

 .  دارم کار جوون ی خونه صاحب نیهم با من نه_

 

 گفت یکنجکاو با و زد وارسته کلیه بر یچرخ نگاهش باز

: 

 و نداره زن دونم یم که ییجا اون تا ؟یکارش یچ مگه_

 یباش خواهرش خوره ینم هم ات افهیق و پیت به.  مجرده

 و هست ریز به سر یلیخ خان زدانی.  کجا تو و کجا اون. 

 . عکس بر تو
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 یم که انداخت رزنیپ به سرد ینگاه تیاهم یب وارسته

 راه به چشم او اما ندیبب نگاهش در را رتیح توانست

 با و گرفت قرار درگاه در قامتش و شد باز در که بود زدانی

 چشمانش ، بود دستش در که یگل دسته و وارسته دنید

 بعد و کرد رصد را وارسته یپا تا سر و شد گشاد رتیح از

 :کرد یدست شیپ و شد آرام وارسته لبخند دنید با

  ؟ینداد خبر چرا!!  اهیس سویگ یاومد خوش_

 وارید یسو آن محله خانم حاج که دانست ینم زدانی

 طور چه که کند یم نگاه زدانی به یناراحت با و ستادهیا

 چشم شیروبرو پوش دیسف دخترک به وارانه فتهیش

 اش نوه یبرا او.  کرد یم نگاهش ولع با و بود دوخته

 ییهوا را اش نوه که نیا از و بود کرده چیپ لقمه را زدانی

 و بود کرده ایح و حجب با و مرد یواقع یمعنا به مرد نیا

 تمام و خورده سنگ به رشیت حاال اما. گفت یم او از مدام

 به ینگاه ظیغ با.  بود شده آب بر نقشه شیها نقشه
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 قاپ قبال دخترک ایگو.  شد دور جا آن از و کرد وارسته

 .  است دهیدزد را مرد نیا

 لبخند با زدانی و گرفت زدانی یروبرو را سرخ گل وارسته

 که یحال در بعد. کرد تشکر و گرفت دستانش از را گل

 داخل به را او بود خوشحال وارسته حضور از چشمانش

 نا خانه که کرد یم خدا خدا یدستپاچگ با و کرد دعوت

 . نباشد مرتب

 

 نیاول اما آمد یم جا نیا به که نبود بار نیاول که وارسته

 آن بود دار امانت یآر.  آمد یم دار امانت و تنها که بود بار

 .  دلش دار امانت هم

 در و نشست نفره تک مبل یرو زدانی یها تعارف با

 بعد.  زد یپلک ، کند دم را یچا رفت یم که زدانی جواب

 بر تن از را آن و کرد باز را رنگش دیسف مانتو یها دکمه

 یرو هم را فشیبالتکل شال ، انداخت مبل یرو و دیکش
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 گردش سالن در نیج شلوار و تاپ با و انداخت مانتو همان

 .  گذراند نظر از را عکس یها قاب و کرد

 مهمان تا رفت آشپزخانه درون به نباشد تنها که آن یبرا

 ییرایپذ او از خواست یم چگونه که ندیبب را زدانی ینواز

 دهید یا مزه با یدستپاچگ اش چهره در که چند هد کند

 .  کند حیتفر یحساب آن با توانست یم وارسته که شد یم

 

 در را یکتر آبجوش که دید را زدانی و رفت آشپزخانه به

 لبخند با وارسته حضور حس با که ختیر یم فالسک

 و شد پرت حواسش و شد خشک و شوکه بعد و برگشت

 را شیها دندان و ختیر دستش یرو یکتر آبجوش

 . نرود رونیب یا ناله یصدا تا فشرد هم بر محکم
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 که کرد تند پا سمتش به و دیگز را لبانش هم وارسته و

 اما نسوزد نیا از شیب که ردیبگ سرد آب ریز را دستانش

 . نبود زدانی یهشدار یها قرمز خط به حواسش
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  گرفته را دامنش که یاسترس با وارسته

 تا دیکش عقب یکم را او و گرفت را زدانی یبازو ، بود 

 گردن تا که زدانی اما ندیبب را یسوختگ یجا ، بتواند

 .  دیکش پس را خودش و شد مانع ، بود شده سرخ

 

 بد کنم ؟فکر شده یچ نمیبب بذار یکش یم پس چرا_

 .  سوخته
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 کرد قصد ، کند راحت را وارسته الیخ که آن یبرا زدانی

 از اما کند زنده سر را او و دهد نگاهش به دل نانیاطم با

 او به که خواست ینم هم یطرف از و بود معذب او پوشش

 برسد سر یبرف سیگ لحظه هر بود ممکن اما ردیبگ خرده

 با قطعا اما داشت دوست یلیخ را وارسته که چند هر ؛

 .  کرد ینم یخوب یها فکر وارسته پوشش دنید

 دیبا قدر نیا.  ستین یچیه مرد هی یبرا یسوختگ نیا_

 نتونه روزگار زخم چیه و بشه کلفت تا بسوزه پوست نیا

 ییچا نیا من تا.  ستین یزیچ نباش نگران.  بده شکافش

 کم که نیبب و بردار و آلبوم اتاقم تو برو کنم یم آماده و

 .  رسه یم سر هم یبرف سیگ کم

 شتریب تامل به یازین که بود یقو یقدر به وارسته ییرایگ

 مادربزرگش که دیفهم زدانی حرف همان از نداشت

 که خواست ینم او اما کند تیرعا دیبا و است حساس

.  خودش خود بود خودش او.  کند پنهان را شیواقع خود

 دوست را او بود قرار اگر پوشش سبک نیهم با یدختر
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 داشته دوست ظاهر و پوشش نیهم با دیبا باشند داشته

 خوشان سر از ای باشد یاجبار که یپوشش نه باشند

 یم را او اگر که بود گفته زدانی به بارها.  گرانید خوشان

 که نیا نه بخواهد پوشش و تفکر طرز نیهم با دیبا خواهد

 را پوشش دیبا که کند یحال میمستق ریغ و میمستق مدام

 . دیایب خوششان او از گرانید تا کند حفظ

 رییتغ نیا از زدانی که انداخت زدانی به یجد ینگاه

 رونیب آشپزخانه از که آن از قبل و شد زده شگفت یناگهان

 : گفت بزند

  زدم؟ یبد حرف من شد؟ یچ_

 

 :  زد زدانی صورت در یچرخ و برگشت قدم کی وارسته

 که یمن آزاد؟ من با اومدن کنار سخت یمذهب تو یبرا_

 حتما زن هی که یدار اعتقاد بهش تو که یحجاب دیق در

 ندارم قصد گفتم بارها که یمن.  ستمین باشه داشته دیبا
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 ناخواه ای خواه یخوا یم انگار تو باز اما بدم رییتغ و خودم

 .  یبد رییتغ تو و من و یبذار ریتاث من یرو

 

 وارسته یها حرف از نه.  نشست زدانی ی چهره بر یاخم

 بود شده دخترک رنجش باعث که خودش یاطیاحت یب از

 بود شده قدم شیپ زدانی با دارید یبرا خودش که ییاو. 

 خواست.  بود کرده خاطر دهیرنج را او خواسته نا انگار و

 : زد تشر بود پر توپش که وارسته که بزند یحرف

 نهیبب و شییدا پسر اگه دیشا که یدختر نمیهم من_

 یتو نهیبب و عموش پسر اگه ای بکنه هم یروبوس باهاش

 هست خالف شما نظر از کار نیا دونم ینم.  بره آغوشش

 ییدا پسر یرو یبد نظر و شدم بزرگ یجور نیا من یول

 ها صحنه نیا دنید با ممکنه تو.  ندارم عموم پسر و

 من چرا که یکن سرزنش و خودت یحت و یبش ناراحت

 و جا نیا از رمیم االن نیهم اما کردم رتیگ پا و دست

 با یتون یم ینیبب یکن فکر که بدم مهلت بهت خوام یم
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 فرصت نیا ؟ یایب کنار دارم فرق ایدن ایدن تو با که یمن

 من.  هست خودمم یبرا باشه تو یبرا که نیا از شتریب

 اون از شتریب انگار اما گرفتم ینم یجد و تفاوت نیا ادیز

 . هست یجد کنم یم فکرش که چه

 اما اوردیب در دلش از و بزند شیصدا که آمد زبانش تُک تا

 ثقل مرکز شیبرا نقطه آن و شد سست شیها قدم یپا

 توان او و بودند بسته شیپاها به وزنه ییگو که بود نیزم

 و کند ییدلجو تا نداشت را وارسته کردن صدا و رفتن

 . کند آرام را دلش
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  یم قلبش از یا گوشه یکم فقط یکم
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 یب و اشاره با و دهد رییتغ را او داشت قصد . سوخت 

.  باشد پوشش به حواسش که کرد یم تکرار مدام اشاره

 یدست دم تفاوت نیا بود داده هشدار او به که پدرش

 .  چکاند یم دل بر بزرگ یشکاف آن به دادن پا و ستین

 خالف بر و شد نیماش سوار حوصله یب و خسته ، یعصب

 سرعت با و چرخاند را فرمان اطیاحت یب نیشیپ یها روز

 و فشرد گاز یرو توان نیآخر با و راند یکنترل قابل ریغ

 ، لرزان یدست با وارسته و شد کنده شیجا از نیماش

 و راندیم را نیماش مرتعش یتن و بار اشک یچشمان

 .  نداشت جلو به یخوب دبانید

 ها نیماش کنار از تند یقدر به دیرس که یاصل ابانیخ به

 اما شد بلند رانندگان ادیفر و ها بوق غیج که گذشت یم

 ابانیخ خم از پوزخند با و نکرد ییاعتنا وارسته هم باز

 را زیچ همه.  کرد گذر هم قرمز چراغ از یحت و گذشت

 مظهر شیبرا که یزیچ آن اال کند تحمل توانست یم

 بگذارد پا ریز را آن یکس نداشت دوست و داشت صداقت
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 هر بود شده گذاشته پا ریز او دست به امشب و بار نیا اما

 از را شیها دست از یکی. اشاره یب و میمستق ریغ چند

 ارتعاش همه نیا دنید از خودش و برداشت فرمان یرو

 یفرع ی کوچه از را حواسش که یوحشت.  کرد وحشت

 با محکم نیماش و شد پرت ؛ شد یم آن وارد داشت که

 تب و داغ سر با ریگلگ افتادن یصدا و کرد برخورد یجسم

 از غیج و ناله و خورد نیماش فرمان به که اش کرده

 به توجه یب او و دیلرز یم بدنش هنوز.  شد بلند دردش

 رونیب نیماش از را او داشتند یسع که اطرافش یاهویه

 زنگ مدام که بود لشیموبا یگوش افتنی دنبال به ، بکشند

 یم منگ لحظه هر و کجاست دانست ینم اما خورد یم

 ی هیسا کم کم که جیگ یقدر به.  شد یم تر جیگ و زد

 همان و کرد دایپ تسلط جسمش بر شیها پلک نیسنگ

 . شد هوشیب جا

 

                     **** 
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 یم یط را خانه عرض و طول اضطراب و دلهره با زدانی

 ینم جواب تنها نه اما زد یم زنگ وارسته یگوش به و کرد

 یم اش آشفته نیهم و بود نرفته هم خانه به یحت که داد

 ، مسجد از یبرف سیگ آمدن محض به که یقدر به کرد

 یبرف سیگ و داد شرح شیبرا را آمده شیپ اتفاقات تمام

 است بهتر که گفت رک و داد تکان شیبرا تاسف از یسر

 آمده شیپ مدت نیا که ییها یدلبستگ تمام حاال نیهم

 بر را ینیسنگ بار آن دادن ادامه که وگرنه کند تمام را

 به حرف نیا با زدانی.  افتاد خواهد ها آن یدو هر دوش

 کرد متر را ها ابانیخ تمام نیماش با و ختیر هم به شدت

 و برگشت خانه به یخال دست اما کند شیدایپ تا

 . نداشت یصبور یارای حال آشفته و بود سرگردان
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  ی نهیرید ی کهنه زخم یرو که دستش

 دهانش از ی "آخ" ناخودآگاه ، شد دهیکش قبل ها سال 

 هم خودش.  کرد گزش احساس یکم و دیپر رونیب

 سر از هم دیشا.  دهد واکنش گونه نیا که شد ینم باورش

 همان . افتاد ادشی به شیپ ها سال اتفاق که بود ینیتلق

 نبود پروانه او اما شد مشکالت تمام منشا که بود اتفاق

 ی بنده و کرده برف در را سرش که بود یکبک بلکه

 .  بود شده احساس

 

 ما یایدن یتو ایب کم هی ؟ دختر فکر یتو یرفت تو که باز_

 بغلت یتو که یا بچه نیا به ذره هی حداقل.  بچرخ ما با و

 !  بچه شد خشک چشماش کن توجه هست
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 برزن ویآر از کل به حواسش و دیکوب اش یشانیپ بر محکم

 و مهر راه به چشم بغلش در که ییاو و بود شده پرت

 را برزن ویآر.  بود گذاشته منتظر را بود اش خاله محبت

 لخت یموها بر یا بوسه و فشرد آغوشش در محکم

 و کرد نوازش یکم هم را کمرش و زد اش ییخرما

 و بود مادر اگر.  رندیبگ آرامش هم وجود از دو هر گذاشت

 یا زاده خواهر حداقل نبودند آغوشش در شیها بچه

 شش یها بچه ادی به و بفشارد آغوشش در را او که داشت

 .  وفتدیب اش ساله

.  شد رهیخ شیها چشم در قیعم و گرفت را اش چانه

 یم برق یزالل از و بود براق که رنگ اهیس گرد یها چشم

 و کاشت اش گونه بر یا بوسه و برد جلو را سرش.  زد

 پسرک.  دیخند برزن ویآر و ختیر هم به را شیموها

 خاله صورت انگشتانش با که بود باهوش و مهربان یلیخ

 خاله ی شانه یرو را سرش بعد و کرد یم نوازش را اش

 : گفت و گذاشت اش
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 به قدر نیا.  بود شده تنگ واستون دلم یلیخ جون خاله_

 آورد یم بهونه یه یول ارهیب شما شیپ و من گفتم مامان

 .  دییجا نیا شما که خوشحالم یلیخ من و

 

 وارسته و بود جوش و جنب با اما مودب یلیخ پسرک

 و نیریش که بس.  دهد قورت جا کی را او داشت دوست

 گونه محکم دادنش قورت یجا به اما.  بود زبان سر خوش

 بلند برزن ویآر و داد و غیج یصدا که گرفت گاز را شیها

 تند تند سر پشت و دیخند قهقهه به وارسته بعد و شد

 از شیها گونه یسرخ تا کرد نوازش و دیبوس را اش گونه

 .  برود نیب

 

 من دل زیعز بشه شبت یچشما و زبون اون قربون خاله_

 نیهم که زدم یم له له برات قدر چه من یبدون اگه! 

.  بشه کم میدلتنگ از یه و بدم فشارت بغلم یتو یجور

 ! پسر شاه یهست خالت گریج تو آخ
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 را خودش اش خاله احساسات از خوشحال برزن ویآر

 ریز وارسته.  کرد اریبس یدلتنگ ابراز و فشرد او به شتریب

 : زد لب آرام گوشش

 ات هیهد تا اریب خونتون زیم گل ریز و من فیک برو پاشو_

 .  برم قربونت پاشو بدم نشون بهت و

 آن از جت مثل و دیپر جا از هیهد اسم آوردن با برزن ویآر

 زین خجسته برزن ویآر رفت ی فاصله نیا در.  شد دور جا

 لیوسا یکی یکی و آمد ییرایپذ یبرا ینیریش و ها وهیم با

 : گفت غر غر با و گذاشت نیزم کف را

 

 ویآر اتاق یتو یگفت ییرایپذ یتو ایب پاشو گفتم بهت_

 دختر یلجباز تو قدر چه ینیبش نیزم یرو دیبا حاال برزن

 ! 
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 و کرد مرتب دست با را اش شده کوتاه یموها وارسته

 شد باعث داشت نظر ریز را او که را خجسته حرکت نیهم

 :  بزند غر باز و دهد تکان یسر

 االن دیبا چرا شبرنگت و شِکر یموها اون فهمم ینم من_

 سویگ که یخوشگل نیا به یموها ؟ ها باشن کوتاه قدر نیا

 ... و بودن اهیس

 

 حالش و رفت هم در " اهیس سویگ" لقب با اش چهره

 هیسا شادابش ی چهره بر شیها اخم و شد دگرگون

 یب نیا از دید را یدگرگون نیا که خجسته.  انداخت

 را وهیم یدست شیپ و فشرد محکم را لبش اش یمالحظگ

 کند پرت را حواسش که آن یبرا و گذاشت وارسته یجلو

 : کرد ترمز و شد وارد چپ یعل ی کوچه در از ،

 صبر ؟ یگفت آخ دفعه هی که یبود یچ فکر یتو ینگفت_

 زخم نیا نکنه(  کرد وارسته صورت در یگردش)نمیبب کن

 نیا.  گرفت دردت یجور نیا که کرده باز سر ابروت کنار
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 دم برات نارنج بهار با دبش ییجا هی تا بخور بردار و پرتقال

 .  یایب حال تا کنم

 : گفت و شد وسوسه شنهادیپ نیا از وارسته

 بساط جا اون و ات خونه بالکن یتو میبر که یشرط به_

 هی سرما نیا یتو یول سرده هوا که دونم یم میکن پهن

 . چسبه یم بیعج ینارنج بهار یچا
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 ؟یکرد یم فکر یچ به ینگفت_

 

 را وهیم و گرفت حرصش خجسته دیشد یریگیپ از وارسته

 دنیبر امکان لحظه هر ک گرفت یم پوست ادیز حرص با
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 ، کند تمام را هیقض ته و سر که آن یبرا یول بود دستش

 : گفت

 

 و کردم یم فکر علتش و کهنه زخم هی به داشتم _

 سنگ به سرم که موقع همون چرا که خوردم یم حسرت

 . زدم هم و گنداب اون یه و نشدم آدم خورد

 

 گنداب؟ یگیم نیریش اتفاق اون به تو_

 به قشنگم ، دلم زیعز ، وارسته اما کنم حتتینص خوام ینم

.  کنه ینم دوا و یدرد خوردن حسرت گهید ایب خودت

 اما بشه گرم سرت که زد نهالستان تو خاطر به مامان

 چه.  یکن فرار جا اون از یکن یم یسع یه گهیم نازگل

 مدرسه یتو ایب که کرد التماس بهت ستهیشا خانم قدر

 شد قرار زبان آموزشگاه اون.  ینرفت کن کار به شروع اش

 یه اونم که یریبگ دستت و تشیریمد و یبر وقت تمام
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 پس.  گهید یکی دست وفتهی یم هم آخرش و یریم در

 ؟ یایب خودت به یخوا یم یک

 

 یکلمات به توجه یب و گذاشت دهانش در پرتقال از یپر

 : گفت ، کردیم فیرد هم سر پشت وارسته که

 ادشی که شد لگو سرگرم قدر نیا کنم فکر ومدین ویآر_

 نمیبب بهش بزنم سر هی برم پاشم اومده هم اش خاله رفت

 کباب داشتم شد تنگ براش دلم که بس یکن یم کار یچ

 .  شدم یم

 

 یموها و کرد یا سرفه و ماند مبهوت و مات خجسته

 در را شیها دست و انداخت چپش ی شانه یرو را بلندش

 چپ یعل ی کوچه در وارسته که نیا از و زد گره هم

 از آرامش تا فشرد هم بر را شیها چشم زد یم پرسه

 خواست ینم وارسته یعنی نیا.  بازگردد اش رفته دست
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 را او بود کرده یسع باز اشتباه به او و بشنود یحرف

 ، بود داده هشدار مدام مادرش که یزیچ کند حتینص

 را او دیبا پس دهد جواب وارسته یرو ستین قرار حتینص

 .  دیایب خودش به تا بگذارند خودش حال به

 ی وهیم یدست شیپ به و برداشت را ها یدست شیپ

 خودش.  بخورد آمد اتاق به وقت هر تا نزد دست وارسته

 صرف از بعد و بزند آب را ها ظرف تا رفت آشپزخانه به هم

 کرده هوس وارسته که چرا.  بروند یمددکار به هم با یچا

 بیآس زنان کنار در یمددکار در شب آخر تا را امروز بود

 به اعتماد با و نیتر قدرتمند جزو حاال که یا جامعه دهید

 داشت نانیاطم و کنند یگفت و گپ بودند زنان نیتر نفس

 ریتاث تخت ، ندیبنش شانیها حرف یپا به وارسته اگر که

 یواقع خود به باز یمدت یط است ممکن و ردیگ یم قرار

 بلند یها خنده یصدا رفت که آشپزخانه به.  برگردد اش

 یم غیج بلند که آمد یم برزن ویآر اعتراض و وارسته

 . کرده تقلب اش خاله که گفت یم و دیکش
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 کند تصور که توانست یم.  داد رونیب نهیس از یاه

 اما کند یم تحمل فرزندانش یدور از یدرد چه خواهرش

 یم نشان نرمال را خودش و گذارد یم جگر یرو دندان

 حدس توانست ینم شیادعا همه آن وجود با یحت دهد

 داد یم هشدار مادرش مدام و کند یم فکر چه به که بزند

 دل به نهیک وارسته چون کنند جمع را حواسشان دیبا که

 نهیک زخم و کرد یم نهیک که یزمان از امان اما گرفت ینم

 یرو گذاشتن مرهم یبرا که بود وقت آن شد یم ناسور

 اتشیروح به که زند یم ییکارها به دست ناسورش زخم

 .  خورد ینم ابدا

 

 یکار مدد به تا شود آماده که رفت و زد آب را ها ظرف

 :گفت وارسته به رو آن از قبل اما بروند

 شیپ بره و بشه آماده تا یکن یم کمک بهش اش خاله_

 کارمون؟ سر میبر هم شما و من تا یمامان
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 خاله شدن دور از و بود برخورده غرورش به که برزن ویآر

 : گفت بود ناراحت هم اش

 ستمین گهید بچه!!!  ها سالمه هشت من خانم مامان_

 که ناراحتم دستتون از من اما بشم آماده تونم یم خودم

 رفع ام خاله با هنوز من بمونه من شیپ خاله دیذار ینم

 . مینکرد یدلتنگ

 

 شده بشاش پسرش یزبان بلبل از اش چهره که خجسته

 محکم یا بوسه و ختیر هم به را شیموها رفت جلو بود

 . کاشت اش گونه یرو

 قورت رو شما وخان؟منیآر یزن یم سلمبه قلمبه یحرفا_

 آزار دل شهیم کهنه بازار به اومد که نو گهید حاال ؟ بدم

 و خونه ادی یم امشب هم بابات کن فکر آخ ؟ نه شده

 یم کار یچ ، کنه یم یزبون بلبل داره پسرش نهیبب یوقت

  ؟ کنه
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 و داد نشان را شیها دندان حرف نیا گفتن با همزمان

 هم را شیردپا و دیدو عیسر کرد خطر احساس که ویآر

 و کند رحم که خواست یم مادرش از و رفت در و برداشت

 و دیخند یم قهقهه به وارسته طرف نیا و ردینگ گاز را او

 خودش آغوش در و کند فرار خواست یم ویآر از قیتشو با

 . بپرد
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  یچاشن با هم آن یچا خوردن حال در

 که یحال در یرسم یظاهر با خحسته که بود نارنج بهار 

 مبل کنار را پرونده و شد وارد ، بود دستش در یا پرونده

 .بخواند را پرونده وارسته تا کرد اشاره و گذاشت نفره دو
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 یها پرونده از یکی نمیا!  قشنگم یاومد خوش خالصه_

 .  شیبخون طلبه یم و هست تو باب که خاص

 

 :داد تکان سر و انداخت پا یرو پا در وارسته

 . ازش بگو خالصه هی_

 

 جدهیه سن یتو که ساله هشت و ستیب یزارع یشاد_

 طرف از بعد و دید بیآس ممکن شکل نیبدتر به یسالگ

 متاسفانه داشت که ییباال هوش با و شد طرد خانواده

 هزار با گرفت میتصم عاقبت و شد لیتحص ترک به مجبور

 آخر.  بشه جدا اشخانواده از و کنه کار یسخت و مشقت

 آمد همون یتو که شهیم دایپ براش رستوران هی یتو کار

 و فشن درد به تو گهیم بهش سال انیم خانم هی ها شد و

 یوقت اما کنه یم مقاومت شدت به اول.  یخور یم مد

 وارد دهینم کفاف رستوران رینم و بخور حقوق نهیب یم
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 که نیا تا نهیب یم یسخت جور هزار و شهیم صنعت نیا

 االن و شنیم دهید کارهاش که کشه یم زحمت قدر اون

 و بندهیم داد قرار پوشاک و مد یها آژانس از یلیخ با

 ضربه و طرد علت من.  شکنن یم دست و سر براش همه

 بعد خودت تا نگفتم رو خورده یسالگ جدهیه یتو که یا

 .یبخون رفت و گرفت مشاوره اومد که نیا از

 ورق و برداشت را پرونده ، بود شده زده رتیح که وارسته

 ینگاه شدنش طرد علت به اما خواند را اش خالصه و زد

 که چند هر.  بخواند را آن یزارع خانم دنید از بعد تا نکرد

 اما نبود ظاهرش و پیت در گرانید سر و راز خواندن

 که گفته و هست یراض و خودش که داد نانیاطم خجسته

 تمام است حاضر باشد دیمف گرانید یبرا تواند یم اگر

 شانیبرا یعبرت درس تا بخوانند را آن دهید بیآس زنان

 .  شود

 ده از بعد باز هست موفق قدر نیا که یخانم دیبا چرا_

  کنه؟ مشاوره طلب ازت و ادیب سراغت سال
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 به جا یکم را نکشیع و کرد حل یچا در را نبات خجسته

 و بخواند بهتر را دیجد ی پرونده یها نوشته تا کرد جا

 : نشد غافل وارسته از حال نیا با اما کند درک

 و شکنن یم دست و سر همه نیا براش که یخانم چون_

 یرو بار چند یمدت و رهیم غاتیتبل نیدورب یجلو روز هر

 حس هنوز و رهیگ یم کم دست و خودش هنوز رهیم سن

 حرفاش و ادیب بذار.  کنن یم ترحم بهش گرانید کنه یم

 .  یریبگ ارتباط باهاش یبتون بهتر تا بشنو و

 

 نشان را رونیب که یا پنجره دنید با و شد بلند وارسته

 : گفت خجسته به و برداشت قدم ، داد یم

 ادیب یزارع خانم تا مونم یم منتظر من پس باشه!  جالبه_

 رمیم یبرس دتیجد ی پرونده به هم تو که نیا یبرا اما

 . برده و دلم بیعج که رتیگ نور ی پنجره سراغ
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 به پنجره از و کرد دایپ نانیاطم ، خجسته لبخند با و

 یسبز سر دنید از و انداخت ینگاه اتاق رونیب یفضا

 در غرق قدر آن و شد لذت غرق کاج و صنوبر درختان

 او و گذشت یساعت مین که شد رونیب یفضا و درختان

 در صدا به در که کرد یم فکر اش کهنه یها زخم به هنوز

 یخانم با خجسته یپرس احوال یصدا بندش پشت و آمد

 رو و آورد خود به را او ، داشت ینرم و فیلط یصدا که

 به که شد اندام رعنا سیتند چشم در چشم و برگرداند

 برازنده به تاپ سطح در هم آن بودن مدل انصاف و حق

 .  بود اش

 زمستان یسرما و بندان خی یها روز آن در اتاق یهوا

 یها گل و کاکتوس یها گلدان با اتاق و بود گرم

 ، کردند یم القا آرامش و مثبت یانرژ سراسر که یآپارتمان

 .  بود شده داده نتیز
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 به قیعم ینگاه رنگش یشیم چشمان آن با یزارع یشاد

 دادن دست یبرا و زد مهربان یلبخند بعد و کرد وارسته

 .  آمد شیپ به وارسته با

 فکر نیا به داشت وارسته و کردند سالم همزمان دو هر

 یقسمت اهیس یغم ، زالل و مهربان نگاه آن در که کرد یم

 .  بود انداخته هیسا و کرده کیتار را اش دهید از

 قهیدق چند از بعد دو هر ها یرانیا به مختص یها تعارف با

 ی رهیخ وارسته و نشستند نفره تک یها مبل یرو

 در و کرده اشغال را اتاق از یا گوشه که بزرگ ومیآکوار

 به قدر آن.  شد ، دادند یم آرامش ها کاکتوس کنار

 چکه یصدا که دوخت چشم ها یماه یزندگ آب یصدا

 او و کرده نیسنگ آرامش از را شیها پلک هم اش چکه

 در غرق قدر آن ظاهرا.  بود گذاشته مبل یرو را سرش

 . نداشتند کارش به یکار هم دو آن که بود الیخ
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 جدال در نشیسنگ یها پلک با شدت به

 دخترک به مبل همان یرو.  نکنند ریاس را او تا افتاد 

 روز از یکی خواهرش ی گفته به و بود اتاق درون که یمدل

 یم.  دوخت ، گرفت یم مشاوره و آمد یم هفته یها

 دور انیسال در که را یآزار آن چشمانش عمق از خواست

 به تا کند لمس را آن و ندیبب را بود افتاده اتفاق شیبرا

 ی گذشته ریاس هنوز خودش مثل هم او بقبوالند خودش

 ی پوسته و گذاشته جا کامال را آن نه ای است شومش

 اش گذشته بر که یشوم جغد ییگو.  دهیکش تن بر دیجد

 بردارد سرش از دست نداشت الیخ انداخته هیسا و نشسته

 یدلدار خودش به که خواست یم ها یباز نگاه نیهم با

 تمام و است گذشته یزندان که ستین خودش تنها دهد

 و تابانده گذشته بند همان در را حالش یها الیخ و فکر

 نوع کی.  است کردن خراب حال در هم را حال همان
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 ندیبب لهیپ در خودش مثل هم را گرانید تا بود قلب قوت

 شکافتن یبرا هم گرانید که کند ثابت خواهرش به بعد و

 تصوراتش تمام به اما.  کنند ینم یکار لهیپ نیا

 متوجه تا کوباند تصوراتش دهان بر یدست و زد یشخندیر

 چیه یشاد چشمان در یحت که چرا شود اشتباهاتش

.  نه غم اما بود لرزش یکم.  نبود اندوه ای غم از ینشان

 چشمان با و بود صورتش ینشدن جدا عضو که بود لبخند

 کرده چندان دو را شییبایز لبش بر شکفته لبخند و رایگ

 . بود

 انیم در که بود کرده حس را وارسته نگاه ینیسنگ ایگو

 دیفهم ینم چیه وارسته که شان مانهیصم گفت و گپ

 با و داد چرخ را سرش ، بفهمد که نبود عالم نیا در چون

 .  شد چشم تو چشم وارسته ریدرگ نگاه

 بودن یمبتد همان سبب به که کرد تکرار لب ریز یزیچ

 مشت را دستش و دینفهم آن از چیه اش یخوان لب در

 . کرد



  

. pg 1672 

 یها گل و ها یماه یحت نداشت را فضا نیا ی حوصله

 هم را دستش ، آورد ینم حالش سر هم رنگارنگ کاکتوس

 خود در عیسر زد یم یآشت_ قهر گل یها برگ به که

 سرگرمش یکم نیهم و کردند یم قهر و شدند یم جمع

 یکم بود حاکم اتاق بر که یگرم یهوا اما بود کرده

 هم را شوفاژ یگرما طاقت گرید که چرا بود کرده کسلش

 تنها مارشیب با را خواهرش گرفت میتصم که نداشت

 .  بزند قدم موسسه اطیح در یکم و بگذارد

 یشرمندگ از یلب ، شد شدنش بلند متوجه که خجسته

 ماگ در و کرد خم را یچا فالسک عیسر و دیگز

 آن ی فتهیش قدر چه وارسته دانست یم که مخصوصش

 " با و گذاشت ینیس در رطب کله چند با و ختیر است

 آمد وارسته سمت عیسر ، گفت یشاد به که ی "دیببخش

 .  نرود رونیب که کرد اشاره شیها دست با و

 



  

. pg 1673 

 نیهم ای ایب نبود تو به حواسم اصال من بگردم دورت ایب_

 یلیخ.  یبشنو و یشاد یحرفا تا ما شیپ ایب ای بخور جا

 بگه و شیزندگ داستان که شد ینم یراض اول بهیعج برام

 و یایب هم تو که کنه یم اشاره همش دید رو تو یوقت اما

  ؟یکن یم کار یچ خب.  یبد گوش اول از و داستانش

 

 برگ لطافت به آرام و گرفت خجسته از یدست دو را ینیس

 : گفت سرخ یمخمل گل

 . امیب تا برو.  نمیش یم کنارتون امی یم_

 

 وارسته به که یچشمک از بعد و گفت یا "باشه" خجسته

 از پس و نشست اش یشگیهم یصندل یرو دوباره ، زد

 انیجر به شانیها صحبت ، کرد اشاره وارسته به که نیا

 .  افتاد



  

. pg 1674 

 یم برخورد نیزم به یه و بود شده وی وی وارسته دل اما

 نیا ریدرگ چرا که دانست ینم.  رفت یم هوا به باز و کرد

 حتما شد یم ریدرگ که هروقت.  است شده خودیب حس

 .  بود مانده خبر یب او که بود یخبر

 یبرا و داد تکان هپروت عالم از آمدن رونیب یبرا را سرش

 نزدشان به شتابان ، نکند معطل را دو آن شتریب که آن

 ی " آمد خوش" بندانش خی لحن به توجه یب و رفت

 با و نشست خجسته کنار چرم یصندل یرو و گفت

 . کرد شروع را یباز انگشتانش
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 !!!دکتر خانم خوشگله خواهرتون قدر چه_



  

. pg 1675 

.  هست شدن مدل خوراک که جذاب یشرق ی چهره هی 

 نیدار شبرنگ یموها هی ابرو و چشم نیا با بندم یم شرط

  ؟ درسته

 

 : داد جواب و دیخند بلند خجسته ، وارسته یجا به

 ستهیشا و گرانید شون شغل با متناسب آدما ی همه_

 ؟ کی درجه مدل خانم شما فقط ای نن؟یب یم

 

 ی چهره اول همان از و بود ییایر یب دختر ذاتا که یشاد

 : گفت یمهربان با بود کرده خکوبیم را او وارسته یشرق

 

 یزیچ اگه و ستمین تعارف اهل من که یدون یم خودت_

 فوق ی چهره هی خواهرت نیا یول گمیم کنه خکوبمیم

 مون طراح روز اون اتفاقا.  داره یشرق یاتورینیم العاده

 گفت من به که گشت یم یشرق ی چهره با مدل هی دنبال



  

. pg 1676 

 من اما خوره ینم من درد به و هییاروپا تو ی چهره که

 مون طراح شنهادیپ ادی دمید و جان وارسته که نیهم

 .  افتادم

 

 یا انهیتاز که نکرد خوشحال را او تنها نه شنهادیپ نیا))

 حس و شد سوزن سوزن تنش پوست یکم و تنش بر شد

.  انداختتش روز اون ادی قایدق شنهادیپ نیا.  کرد سوزش

 را ساختمان کل ادشیفر و بحث یصدا که یوقت همان

 را شیها حرف یا قهیدق یحت نبود حاضر او و بود برداشته

 .  زد یم را خودش ناکوک ساز فقط ، بشنود

 

 خانواده و تو یآبرو که ندارم یکار بهش دارم عالقه من_

 ییرسوا تشت برو رهینم تون آبرو نایا با البته که ، رهیم ات

 یزمان آبروتون.  نیزم فتادهین خونتون بام از تا ریبگ و تون

 ات محله یتو اعتبار صاحب بزرگ بابا دیدیفهم که رفت



  

. pg 1677 

 هی و شده تا دو یریگ معرکه و یریپ نیا یتو شلوارش

 .  کرده عقد رو ساله جدهیه دختر

 

 رگ به توجه یب اما زدند آتش شتریب را او حرف نیهم

 ، زد یم تند تند ضشیمر و بود شده کلفت که گردنش

 به رو بود یساختگ که یآرامش با و کرد یا سرفه تک

 : گفت شده سرخ ی وارسته

 

 منم دل با ذره هی اما سخته برات دونم یم یسوگل نیبب_

 .... و ایب راه

 

 و ندیبنش وارسته لبان بر یپوزخند شد باعث حرف نیهم

 و بپوشد را شیمانتو ، گفته نا یها حرف از ییایدن با

 . ردیبگ سر از را اش یگرد ابانیخ

 



  

. pg 1678 

 مشاوره اتاق به و کرد عبور شیپ سال چند یایدن از

 نیا ایب راه دلم با:  کرد یم تکرار لب ریز مدام اما برگشت

 .  ایب راه دلم با دفعه

 

 که هم بار کی یبرا که بود او اما بود آمده راه دلش با ادیز

 یخال جا فکر آغاز شد نیهم و امدین راه دلش با شده

 ... کردن ترک و دادن

 مهم و دوست ترک فرزند، ترک ، قلب ترک ، ارید ترک

 . شیها عالقه ترک نشیتر

 . (( نه انیپا اما داشت یادیز یها آغاز شیها کردن ترک

 یدم ، کرد یم تکرار را اسمش نگران که خجسته یصدا با

 رمق یب و کمرنگ چند هر یلبخند کرد یسع و گرفت

 .  کند کم خواهرش یها یمشغول دل از یکم تا بزند

 .  خوبم شد ریگ فکرم خورده هی ؟یزیعز جانم_



  

. pg 1679 

 ، ندیبچ یا مقدمه که آن یب و یشاد به کرد رو بعد

 :  دیپرس

 رو گذشته کیتار خاطرات ؟ شد فراموش که شد یچ_

 نه که کامل یفراموش تا باشه دیبا یچاه ، یراه هی.  گمیم

 .  بشه کمرنگ حداقل

 از دیبذار:  گفت ، بود سوال نیا منتظر ییگو که یشاد

 .  بگم اول

 باشه رشیگ سخت پدر تعصب بار ریز مدام که یدختر

 تا رهیم و شهیم تموم نفسش جا هی ارهی یم کم جا هی آخر

 رو ها یتنگ نفس نیا رو آ آوردن کم نیا گهید یجا هی

 هی شدن معروف الیخ اوج یتو یروز هی من و کنه جبران

 گفت صراحت با یلیخ داد کار شنهادیپ بهم که دمید و نفر

 یم شدن مدل درد به و یدار یخوب ی افهیق و اندام

 دهید روز هی بود آرزوم که منم.  خواست و نظرم و یخور

 تالش یچ هر ام خانواده یتو چون ؟ چرا یدون یم بشم

 و پدر با من چون شدم تر کمرنگ بشم دهید شتریب کردم



  

. pg 1680 

 با و من روز اون از بعد و میداشت ها تفاوت از ییایدن مادرم

 یم یبار هی چشم به و من بلکه دنید ینم دختر هی چشم

 یپرواز بلند نیا یجلو شد یم کردن شوهر با که دنید

 . کرد بندش خونه یتو و گرفت و هاش

 

 و حوصله با آدم آن از گرید و بود کرده مشت را دستش

 آرام را خودش که کرد یسع.  نبود یخبر شیپ قیدقا آرام

 : گرفت قیعم دم بار چند و کند

 ادمی وقت چیه و رونیب شدم پرت خونه از که یروز_

 شکر و خدات برو که گذاشت سرم هم منت تازه.  رهینم

 پرتت روز که سوخت مادرت یها هیگر حال به دلم کن

 نیا با نمیبب تا کنم رونتیب شب خواستم یم وگرنه کردم

 ، نبود پدر گهید پدرم.  نه ای یکن یم التماس ییآبرو یب

 ینم یخوب حس بهم و نبود نوازشگر نگاهش گهید مادرم

 رونیب شد پرت خونه از که ساله جدهیه دختر اون.  داد

 همون با و طال کیکوچ انگشتر هی جز نداشت یچیه



  

. pg 8116 

 ینیا بشم و کنم پا و دست و ییجا هی خودم یبرا تونستم

 کنم ینم فیتعر دمید که ییها آزار از هستم االن که

 آب فوالد شدم گهید من اما ستین کردن فیتعر قابل چون

 یم دیبا. برسه مقصد به تا دیجنگ یم فقط دیبا که دهید

 و بزنه چنگ بهش نتونه یشغال چیه که یمحکم زن شدم

 . بکنه خودش خام

 

#part281 

  ممنوع_یکپ#

 

  و کرد یم یسپر شب دیام به را ها روز

 به دیبا که یسرکش یروین آن اما ، روز دیام به را ها شب 

 نیا از رامونشیپ جهان از فارغ را او تا آمد یم سراغش

 شد یم دهینام لهیپ گرانید اصطالح به که یوارید و زندان

 نا در ای شب یاهیس در انگار و نبود ، بکشد رونیب را او تا



  

. pg 1682 

 تیشفاف یحت ای ییرها الیخ و بود گمشده آباد کجا

 جهش سرگردان و دیغلت یم شیجا در قدر آن.  نداشت

 خود به را او یقیدقا یبرا محض یآرامش تا کرد یم

 رخ یزمان آرامش نیا که بود مطمئن اما کند منحصر

 آغوشش در دو هر شیها بچه که دهد یم نشان را خودش

 به هم چه هر.  باشند شیها نوازش مهر مورد و باشند

 او به را ها بچه یجا تا کرد یم التماس مرده لیذل یپروا

 کال و کرد یم عوض ها بحث تمام مهارت با دهد نشان

 به یوقت و کرد یم دور ها آن از را وارسته ذهن و فکر

 ادشی از کامال غافل دل یا که دید یم ، آمد یم خودش

 یکم حالش یزمان تنها.  است داده بیفر را او پروا و رفته

 با و نشست یم کوچک یفروش گل در که شد یم روال

 را خودش ثابت یها یمشتر گاه یب گاه یها سفارش

 باز سر تشیریمد از هم را نهالستان یحت ؛ کرد یم سرگرم

 زد ادیفر سرش بر مادرش بار نیاول یبرا که یصورت به زد

 که نشده خسته یسرگردان و یفیتکل بال نیا از که گفت و



  

. pg 1683 

 از مدام و کند یم رها مهین و نصف و انهیم را زیچ همه

 ور نیا سرگردان یمرغ مثل و دارد پرش سو آن و سو نیا

 .  پرد یم ور آن و

 هم به کامال اش یزندگ ی برنامه دانست یم که خودش

 نشسته یرو یفروش گل در که یساعت نیهم تا و ختهیر

 پر و بال یب و ندارد اش یآت یها روز یبرا یا برنامه چیه

 لعاب و رنگ خوش یها حهیرا  نیهم اش یدلخوش تنها

 صبح روز هر شده موجب که است یفروش گل یها گل

 ، شود رهیچ شب یاهیس بر صبح ی دهیسپ که آن از قبل

 یفروش گل وارد اندک دیام نیهم با و زده رونیب خانه از

 .شود یم

 کی با و بروند رونیب ماریب افکار تا داد یتکان خانه را سرش

 نرم دستمال همراه به را پاش آب و شد بلند یآن میتصم

 دیبزدا یآلودگ و خاک از را ها گلبرگ تک تک تا برداشت

 آن از قبل.  کند زیر سر خودش قلب به خوش یحال هم و

 شده کوتاه یموها و کند سر از را شالش کند شروع که



  

. pg 1684 

 را بود دهیرس اش شانه سر یرو تا یکم حاال که را اش

 رد که اهشیس سوانیگ آن تا ختیر رها و آزاد طور همان

 به یفندق یا قهوه رنگ حاال و داشت یاهیس از یکمرنگ

 پخش هم میمال یآهنگ و بکشند ینفس ، بود گرفته خود

 هم و بگذرد خوش هم ها آن به و شوند شاد ها گل تا کرد

 ترشان زود کردن رشد و دنیرس کمال به یبرا باشد یانرژ

 اما داد ینم یطوالن یها سال کفاف گل عمر که چند هر. 

 را چشمش داد یم فضا به که یا کننده رهیخ ییبایز آن

 . دیپاش یم چشمانش به نور و داد یم ناز

 .  روشن و یرنگ ینور

 پهن یها گل ، کرد یم زمزمه لب ریز که یآهنگ با همراه

 کرد یم پاک نرم و مرطوب دستمال با ابتدا را ایباخ فنید

 نوازش و ناز و کرد یم گلبرگ یبرا یبالشت را دستش و

 و کرد یم مرطوب را گلبرگ پاش آب با هم بعد داد یم

 .  رفت یم کنارش یها گلبرگ سراغ



  

. pg 1685 

 ی هیپا چهار شد تمام که ایباخ فنید ینییپا یها قسمت

 پله یرو را شیپا آرام و دیکش نیزم یرو را بلند نسبتا

 بلند یایباخ فنید به دستش تا گذاشت هیپا چهار یها

 گلبرگ.  برسد ، بود شده قامت راست یسرو چون که باال

 ریز شانیبرا و داد یم ناز انگشتانش سر با کی به کی را ها

 شیها فیتعر کرد یم یسع اما کرد یم دل و درد لب

 ها گل گوش اگر چون باشند مثبت یانرژ از سرشار همه

 خراش رنجشان زود دل ، خورد یم یمنف یها فیتعر به

 روز هر مادرش.  شد یم شان رشد مانع و داشت یم بر

 و است لطافت با و نرم ها گل دل که کرد یم دیتاک صبح

 یم شود غافل یا ذره اگر که داشت را شانیهوا دیبا

 . کنند یآشت باز تا دیکش را نازشان ها مدت دیبا و رنجند
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. pg 1686 

  ادیز که بود کرده دیتاک مادرش یحت

 کرد یم قهر ادیز اگر چون نزند یآشت و قهر گل به دست 

.  افتی ینم بقا گرید و شد یم خشک ، دیرنج یم او از و

 قهر گل سر به سر ادیز تا کرد یم را تالشش ی همه پس

 .  ردیبگ دل به را اش نهیک و شود خشک تا نگذارد یآشت و

 :  کرد یم زمزمه طور همان لب ریز

 مرا اول/  را آب ارانیب یساق /ام تشنه رونیب اندازه ز

 /  را اصحاب بده وانگه کن رابیس

 

 یکی و کرد راست را کمرش و گرفت فاصله ایباخ فنید از

 ریز ها گلبرگ تمام تا آمد نییپا را هیپا چهار یها پله از

 جا صبحگاه یشو و شست از را کدام چیه و باشند نظرش

 چهار یها پله از آمد شد جمع که الشیخ.  باشد نداختهین

 یم سالم که آمد برزن ویآر شاد یصدا که دیایب نییپا هیپا

 برزن ویآر دنید از چشمانش.  دیدو یم سمتش به و کرد



  

. pg 1687 

 یم که چرا کرد شکر بودنش یبرا را خدا و دیدرخش

 شب تا روزش اش یداشتن دوست یویآر حضور با دانست

 .  بود خواهد خوش

 گرفت آغوش در را ویآر و آمد نییپا هیپا چهار از شتاب با

 نگه آغوشش در طور همان و دیبوس بار چند را سرش و

 .  داشت

 به یاومد ؟ من برم قربونت طوره چه خاله ی دردونه_

  من؟ عشق یبزن سر خاله

 

 و داشت اش وارسته خاله به یخاص ی عالقه که برزن ویآر

 کمر دور ی شده حلقه دستان همان با ، بود اش وابسته

 تکان ، بود وارسته ی نهیس یرو که را سرش ، اش خاله

 و شد خم.  زد قنج و رفت ضعف شیبرا وارسته دل و داد

 از یشکالت و دیبوس را برزن ویآر ی گونه طرف دو گرید بار

 با و کرد تشکر ذوق با هم ویآر.  داد او به و آورد در بشیج

 هم وارسته. نشست یصندل یرو وارسته دست ی اشاره



  

. pg 1688 

 گفت ویآر به رو و کرد یم پاک را وسفی حسن ها گلبرگ

: 

  ؟ دردونه یاومد یک با_

 

.  کردم یبد کار هی شبید من جون خاله!  خاله بابام با_

 و نبوده درست کارت که گفت بهم گفتم که بابا به بعد

 .  یند انجامش گهید کن یسع

 

  ؟ من یویآر یکرد کار یچ مگه_

 

 تراس یتو من نینبود شما که عصر روزید جون خاله_

 یم حرف هم با هم مامان و جون مامان کردم یم یباز

 یم جون مامان از و خونه در دم اومد ییآقا هی که زدن

 سیه یه هم جون مامان.  نهیبب رو شما که بذاره خواست



  

. pg 1689 

 شما دیبا و ضهیمر اون گفت یم که دمیشن اما گفت یم

 . رهیبگ آروم دلش تا نهیبب رو

 را سرش یشرمندگ با شد تمام شیها حرف که برزن ویآر

 :کرد یباز شیها انگشت با و انداخت نییپا

 مرد اون یوقت اما جون خاله بوده اشتباه کارم دونم یم_

 شما با نمیبب تا خونه یتو رفتم گهید آورد رو شما اسم

 تا کرد یم اشاره من به یه جون مامان اما.  داره کار یچ

 رفتم یم اگه که دمیچ یم پازل داشتم من اما رونیب برم

 خاله نه مگه ؛ ختیر یم هم به پازلم خب گهید یجا هی

  ؟ جونم

 

 تا کرد کنترل شصت و اشاره انگشت دو با را اش خنده

 را یدرست کار کند فکر برزن ویآر که نزند رونیب دفعه کی

 تا شد ریدرگ شدت به هم ذهنش اما است داده انجام

 تا زده آتش و آب به را خودش طور نیا یکس چه ندیبب

 نیبهتر ییاعتنا یب.  ردیبگ آرام دلش که ندیبب را وارسته



  

. pg 1690 

 بحث آن از را برزن ویآر تا بود حاضر حال در حل راه

 خودش که کند ییجا پرت را حواسش بعد و کند خارج

 . بپرسد مادرش از را ذهنش یها سوال فرصت سر هم

 

 کنار که هست بزرگ سطل اون ایب ویآر جون خاله_

  ؟یدید هست کاکتوس یها گل نیتریو

 

 .  جون خاله آره_

 

 گل شاخه تا ستیب سطل اون یتو از برو زمیعز خب_

 و شهیم شلوغ یفروش گل یجلو کم کم که بردار سرخ

 . قشنگم گل بدو. خوان یم و هاشون گل سهم همه

 

 و رفت بزرگ سطل سراغ به و گفت ی"چشم" برزن ویآر

 ها گل دور موقع به تا کرد آماده را ها ربان هم وارسته



  

. pg 1691 

 از یراض را ها آن و بدهد شان تک تک دست به و چدیبپ

 . کند یراه شهیهم روال طبق یفروش گل
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  یکی یکی را گل یها شاخه برزن ویآر

 دورشان ربان و کرد کوتاه را شیها شاخه یکم او و آورد 

 یلبخند ، دیشن که را رونیب ی همهمه یصدا که دیچیپ

 هم را گل شاخه چند و گرفت را برزن ویآر دست و زد

 .  رفت یفروش گل از رونیب و برداشت

 تا گرفته جوان و ریپ از یفروش گل یجلو که ینفر ده آن

 بساط وارسته حضور حس با بودند ستادهیا که ها بچه

 .  شد گرم بازارش و گرفت رونق یپرس احوال



  

. pg 1692 

 دو کدام هر به یزبان خوش با و کرد یبش و خوش وارسته

 جانش به شان انیپا یب محبت و مهر و داد گل شاخه

 .  شد خوش روزگارش و نشست

 تا دو نیا یوقت یش ریپ یاله مادر نکنه درد دستت_

 کنه یم ذوق قدر نیا دمیم نیفرز ام بچه به و گل شاخه

 کم هی تا جا نیا ارمشیب تونستم یم کاش گمیم همش که

 . رهیبگ جون و بشه خوش حالش

 

 ی عالقه از و شناخت یم را نیفرز اش نوه و خانم زمرد

 به بار کی یحت و بود خبر با بود سندرم ریدرگ که اش نوه

 محبت پر نیفرز یمهربان یایدر و مهر از و رفته دنشید

 .  شد جمع و فشرده قلبش

 آن یرو را اش یشانیپ و کرد بلند را خانم زمرد دست

 .  دیبوس را سرش بار چند رزنیپ و گذاشت

 



  

. pg 1693 

 نیدیم خوشگل گل ی شاخه تا دو که یمرس جون خاله_

 یلیخ.  بدم بهش ادی یم مدرسه از مامانم یوقت تا بهم

 با روز هر که نیا از کنه یم بوسم یکل و شهیم خوشحال

 یم رو ها گل یوقت مامانم.  کنم یم خوشحالش ها گل

 هیگر ستین شمونیپ که بابام یبرا گهید کنه یم بو و نهیب

 .  گهیم قصه ما یبرا فقط و کنه ینم

 و گرفت آغوش در را یعل ریام سر و شد جدا خانم زمرد از

 هر متفاوت یها واکنش با بعد و فشرد خود به محکم

 دیکش خجالت یصبحگاه یها فکر از شد برو رو که کدام

.  است گذرانده بطالت به را روز چند نیا کرد یم فکر که

 نیچند روز هر او چون بودند نرفته هدر روزها نیا نه

 و کرده خوشحال سرخ گل شاخه چند نیهم با را انسان

 اشک از چشمانش.  بود داده طراوت را شان مهربان قلب

 و هدر یعنی بطالت که نیا نه مگر.  شد کیبار یکم

 و بود کرده خوشحال را نفر چند روز هر که او اما هودهیب

 که بود یکار نیتر دیمف و نیبزرگتر کردن شاد نیهم



  

. pg 1694 

 یخوب حس.  دهد انجام را آن توانست یم یکس کمتر

 هر که یپسر با ؛ کرد احساسات ابراز شان همه با و گرفت

 که یدختر یبرا برد یم گل نامزدش یبرا روز

 سرخ گل شاخه دو نیهم راه به چشم شهیهم مادربزرگش

 برد ینم را گل شاخه دو همان یروز اگر که یزمرد با بود

 که یعل ریام با زد یم غر مدام و شد یم خلق بد اش نوه

 آغوش در را پسرکش گل شاخه دو همان با معلمش مادر

 نثار کران یب را محبتش و فشرد یم قیعم و گرفت یم

 . کرد یم پسرکش

 یبستگ اما شود یم مرگ سبب غرقاب در یگرفتار یگاه

 در اگر اما یشو گرفتار غرقاب کدام در که دارد نیا به

 مرگ سبب تنها نه یشو غرق محبت و یمهربان غرقاب

 اندازد یم بر چهره از را غم ی هیسا ای غبار بلکه شود ینم

 بر غم غبار که امروز نیهم مثل.  کند یم خوش را حال و

 و مهر و برزن ویآر حضور با اما بود نشسته اش چهره



  

. pg 1695 

 گرداب در یزمان چه که دینفهم نفر ده چند آن محبت

 ؟ شد برداشته غم ی هیسا و غبار و افتاد یمهربان

 

 یرو برزن ویآر با شد دهیبرچ که گل بخشش و بذل بساط

 تکه هزار پازل فراوان دقت با و بودند نشسته نفره دو مبل

 بود شده گرم سرشان یقدر به دندیچ یم را برزن ویآر ی

 خودشان کار به سرشان تنها و شده غافل آدم و عالم از که

 یدرخشان استعداد ها نیچ جور حل در که برزن ویآر.  بود

 وارسته بار هر و کرد گوشزد را اشتباهاتش بار چند داشت

 که چرا کرد یم نشیتحس دل در و دیبوس یم را او

 انجام یکار برزن ویآر اگر که بود کرده تکرار بارها خجسته

 نیتحس به لب ستین الزم شد تان یشگفت سبب که داد

 نیتحس اندازه از شیب را بچه اگر و شود گشوده فراوان

 را مهرش مدام وارسته اما شود یم غرور و کبر دچار کنند

 اش صدقه قربان و کرد یم اش زاده خواهر دانه کی نثار

 وارسته ، کردند یم یباز که طور همان.  رفت یم



  

. pg 1696 

 که بود گرفته قول او از ویآر و کرد یم نوازش را شیموها

 قدر آن. بخرند یخوراک و بچرخند ییتا دو ابانیخ در شب

 را زدن عصا یصدا که کردند یکار شلوغ و صدا و سر

 گوش به مجهول رمردیپ یآشنا یصدا یوقت اما نندینش

 در ها نیچ جور و برگشت یسرگشتگ با نشست وارسته

 چهره بر اخم غبار بعد و ختیر نییپا و خورد سر دستش

 یسع دید چشم به را ویآر آرام نا نگاه یوقت و نشست اش

 زاده خواهر دانه کی تا بزند یزور لبخند شده یحت کرد

 . نترساند را اش

 

 برمیم سهم نرگس یها گل از منم امروز

 شده تنگ خاتون نرگس خلق هست یروز چند هی نه؟ ای 

 که دیشا ببرم نرگس گل تا چند هی جا نیا از امیب گفتم

 که یگیم حاال دونم یم.  انداخت بهم یچشم گوشه باز

 من نه یول تنگه خلقش شهیهم ما خاتون نرگس نیا

 آ دارم خبر خودمم ، کنم یم خون و دلش یلیخ رمردیپ



  

. pg 1697 

 سرش به سر اگه و خوام یم و خاطرش که کنم چه یول

 .  بکشم و نازش تا کنه ناز خوام یم ذارم یم هم

 یطرف از و دیشن را مجهول رمردیپ یها حرف که وارسته

 بر رنگ کم یاخم ، شد شان خانه از انداختنش رونیب ادی

 و باشد نکرده یادب یب که آن یبرا اما نشست اش چهره

 باشد داشته نگه را خاتون نرگس همسر سال و سن حرمت

 یرو که کرد اشاره دست با و کرد یآرام " سالم" ،

 .  ندیبنش یتک یصندل

 یرو به اما دید سرد چند هر را وارسته تعارف که هم او

 به را نگاهش و نشست یصندل یرو و اوردین خودش

 و کرد یم نگاه شیعصا او به یکنجکاو با که داد یپسر

 شیجا از مودبانه ، دید خود یرو را رمردیپ نگاه که بعد

 حل به و نشست شیجا سر هم بعد کرد سالم و شد بلند

 .  شد مشغول نشیچ جور یمعما

 سال و سن هم بایتقر که اش نوه یآور ادی با رمردیپ

 ، داشت وارسته به هم یبیعج شباهت که پسرک نیهم



  

. pg 1698 

 که کرد یسع و داد قرار مخاطبش لبخند با و افتاد

 :کند جلب خود به را توجهش

 

 یم یدار یخوشگل نیجورچ چه ؟ پسر گل هیچ اسمت_

 اریب یبلد اگه ؟ یبلد هم شطرنج  م؟یکن یباز هم با یای

 .  ادیب من یسفارش یها گل تا کنم یباز باهات تا

 

 ، آمد بایز گوشش به رمردیپ مهربان لحن که برزن ویآر

 ی کودکانه لحن همان با و نشست شیجا سر صاف

 : گفت خودش به مختص ی مودبانه

 

 تا ببرم که گفت مامانم.  ارمیب و شطرنجم رفت ادمی یوا_

 خاله آخه.  رفت ادمی اما کنه یباز باهام وارسته خاله

 دهیم فیک یلیخ و بلده خوب یلیخ و شطرنج وارسته

 . کنم یباز شطرنج باهاش



  

. pg 1699 

 

!  یخوب ی خاله چه ؟ شهیم ات خاله جان وارسته به به_

 یتون یم یباش داشته دوست اگه حاال!  حالت به خوش... 

 دارم نوه هی منم.  یکن کامل و نیجورچ من با یایب

 ومدهین ات خاله تا ایب باباجان هست خودت سال و همسن

 .  میکن یباز هم با نرفته سر تامون دو هر ی حوصله و

 

 جمع به شروع و کرد استقبال شنهادیپ نیا از برزن ویآر

 ابرو و چشم با و آمد اش خاله که کرد ها نیجورچ کردن

 سر عیسر هم ویآر.  ندیبنش شیجا سر که کرد اشاره

 رمردیپ.  داد گوش اش خاله حرف به و نشست شیجا

 را اهشیس یعصا برزن ویآر موضع رییتغ دنید با مجهول

 با که انداخت باال ییابرو و گذاشت مبل ی دسته یرو

 پسرک مانع او که وستیپ نیقی به او شک وارسته دنید

 .  است شده

 :گفت برزن ویآر به رو وارسته



  

. pg 1700 

 

 داده قول بهت که ییها گل انبار یتو برو پاشو دردونه_

 یبد هیهد مامان و جون مامان به که دار بر و بودم

 کم که جون خاله بدو.  شنیم حال خوش یکل مطمئنم

 .  میبر دیبا کم

 

 یم که نیا اول کرد پرتاب هدف با ریت چند حرف نیا با

 همسرش و او به بار کی که یمجهول رمردیپ به خواست

 ، بود گذاشته شان یالیو به را شیپا و کرده اعتماد

 از و اوردین انیم به روز آن از یحرف گرید که بفهماند

 ، بزند یحرف تا داشت قصد رمردیپ اگر خواست یم یطرف

 به و بود بچه چون ، نکند حساس جهت یب را برزن ویآر

 .  باهوش و کنجکاو و حساس شدت

 



  

. pg 1701 

 گل پشت به و شد دور جا آن از سرعت به برزن ویآر

 با هم وارسته.  بردارد انبار از را ها گل تا رفت یفروش

 به خاتون نرگس همسر که زد ردپا را رفتنش ، چشم

 : آمد حرف

 بدون چون یدار حق ؟ نه یناراحت نرگس و من دست از_

 خونه ی روونه رو تو میبد حیتوض واست و یزیچ که نیا

 که قراره چه از هیقض میگفت یم هم اگه اما.  میکرد ت

 همسر جون دختر نیبب.  یکرد ینم اعتماد بهمون اصال

 نفر هی با که یقول سر بده لو و یزیچ اگه که ترسه یم من

 نهیک از من خانم.  برنجه دستش از طرف اون و نمونه داده

 روز هی که ترسه یم.  ترسه یم هست چشمات یتو که یا

 دلت ذره هی گهید که کنه اهیس و دلت نهیک نیا قدر اون

 گهیم و کنه یم هیگر شبا مونهیپش االنم اما نباشه شفاف

 ندارم خواب شبا دیشا گهیم.  شکستم و مادر هی دل من

 ینم راحت که پشتمه مادر هی دل یشکستگ که نیا یبرا

 . خوابم



  

. pg 1702 

 

 ی دسته و داد یم گوش شیها حرف به باورانه نا وارسته

 ، شد تمام حرفش تا فشرد یم را زیم یروبرو یصندل

 یمخمل سرخ رز یها گل سمت به و دیپر جا از وارسته

.  بخشد یتسل و کند آرام را حالش کردنشان بو با تا رفت

 تا دیکش یم بو رمردیپ ناراحت و نیسنگ نگاه ریز قیعم

 بو با را یسم یهوا دیبا.  نشود شیها هیر وارد یسم یهوا

 او قول به تا کرد یم پاک تازه و تر یها گل نیهم کردن

 یگاه.  زد قدم و زد قدم صدا یب و آرام.  نشود اهیس دلش

 کند توجه رمردیپ نگاه و ها حرف به که آن بدون جهت یب

 بس و هم سر پشت و گرفت یم را یفروش گل عرض ،

 و برگشت رمردیپ سمت به ناگهان که زد یم قدم نفس

 سطل به شیپا و شد پرت نرگس گل سطل از حواسش

 . شد واژگون سطل و خورد

 را شیمانتو بال و فرستاد اش یحواس یب به ی "لعنت"

 جمع را ها گل سپس و انداخت زانوانش یرو و کرد جمع



  

. pg 1703 

 و برداشت یا گوشه از را یت و گذاشت زیم یرو و کرد

 . کرد یکار زیتم به شروع
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  سطل و کرد خشک کامل را مغازه کف و برداشت را یت

 شاخه چند و فرستاد یفروش گل از یا گوشه به هم را 

 ، نشوند خشک تا گذاشت لیاست پارچ در را نرگس گل

 یبرا دیبا و بود ها گل تمام یزندگ سر مسئول او که چرا

 .  گذاشت یم هیما جان از ماندنشان زنده

 ، یا آشفته که کنم یم درک رو تو من دخترم نیبب_

 هم من خانم اما یهست هات بچه دنبال مدام و یسرگردون

 ازش طرف اون بشکنه و قولش اگه ترسه یم و داده قول

 داده قسمم ام بچه جون به اونم اما ندادم قول من.  برنجه



  

. pg 1704 

 گفته نا تمام و ادیب خودش که نیا مگر نزنم یحرف که

 ست خسته اونم واال بگه بهت و هست دلش یتو که ییها

. 

 

 بر را شیها چشم و بست نقش لبش ی گوشه یپوزخند

 خوش همه ، بود دهیرس او به نوبت که حاال.  فشرد هم

 نم یقول به و دادند یم قول آن و نیا به و بودند شده قول

 مرتب و کرد ینم را او کس چیه چرا.  دادند ینم پس

.  دهینرس فرا زمانش حال که دندیچیپ یم نسخه شیبرا

 رفته دخترش ینرم یبرا دلش که داد یم پاسخ یکس چه

 لباس و ببافد را شیموها شده هم بار کی حداقل که است

 بپوشاند شلوار و کت پسرش تن به ای کند تنش بر یصورت

 تمام یها حسرت نیا تمام با او حاال ؟ ببندد کراوات و

 در یریت منتظر و چرخاند یم را اش یزندگ ینشدن

 در شهیهم یبرا و کند دایپ دو آن از یرد که بود یکیتار

 .  دارد نگه خودش آغوش



  

. pg 1705 

 درک رو گهید مادر حتما مادر هی که دیبگ تون همسر به_

 نه گهید وسط ادیب هاش بچه یپا یوقت مادر هی.  کنه یم

 رنجش و تعارف نه و دهیم یمعن قول نه دهیم یمعن قسم

 کاش اما دادن قول یک به دونم ینم من که دیبگ.  خاطر

 یرد هی دنبال و هستم مادر در به در من که ادیب ادشونی

 .نمونه دلم یتو بودنشون حسرت که هام بچه از

 

 یها گل تمام برداشتن با سپس و کرد یمکث رمردیپ

 که یقول آن یبرا و زد رونیب جا آن از زیم یرو نرگس

 سرزنش را خودش و خورد تاسف ، بود داده خاتون نرگس

 کنده پوست و رک را حرف و دهینچرخ زبانش چرا که کرد

 .  کند راحت را مادر آن الیخ حداقل که است نزده

 

 که بود شده شلوغ سرش ظهر سر یقدر به یفروش گل در

 بعد و ببرد را برزن ویآر تا بزند زنگ خجسته به شد مجبور

 شیبرا و ببرد پارک به را او شب که داد قول ویآر به



  

. pg 1706 

 همان با برزن ویآر.  بخرد اش عالقه مورد یها یخوراک

 زیم یرو وارسته حاال و بود رفته مادرش همراه پارک قول

 یآت ی هفته که یعروس خانم یها سفارش به داشت

 و زیر یها سفارش و داد یم گوش ، بود اش یعروس

 تا کرد یم ادداشتی دفترچه در کرد یم که را یدرشت

 ی نشانه هم به را سرش نوشتن با همزمان.  نکند فراموش

 حواسش دنگ شش دهد نشان که داد یم تکان میتفه

 و مدام ینگاه هم طرف آن از.  است خانم عروس شیپ

 را ها سفارش عیسر که انداخت یم ساعتش به وستهیپ

 او ی شرمنده ، آمد نزدش یزارع یشاد اگر که کند فیرد

 که بودند گذاشته یقرار یزارع یشاد با.  نشود یمشتر و

 شتریب هم با  و بزنند یگفت و گپ و یقدم روز هر هم با

 و بود کرده عود حسادتش پروا که چند هر شوند آشنا

 دنبال به و کرده فراموش را او که زد یم غر سرش مدام

 . است اش یدوست یبرا یدیجد آدم

 



  

. pg 1707 
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  داده لهی هیحافظ یها ستون از یکی کنج

 و آرام بعد و کرده قرص ستون یرو هم را سرش و بود 

 به اعتنا یب و خواند یم بیالغ لسان یها غزل آهسته

 اتیح از و آمدند یم کنار و گوشه که یحافظ عاشقان

 او به احترام یادا با سپس و بردند یم لذت آرامگاه یمعنو

 بود حافظ یها سخن در غرق ، شدند یم خارج جا آن از

 یها سخن کی به کی جان عمق با که کرد یم تالش و

 در هم آن وقت گذران.  کند درک و بفهمد را حافظ

 و کرده سر بر یچادر که شب در هم آن حافظ آرامگاه

 یب و شگرف یحال ، شده دهیپاش آسمان در یکیتار ریاکس

 شب یاهیس در هم آن افراد یصدا و سر.  داشت وصف

 لبخند با را سرش یگهگاه و گرفت ینم را تمرکزش ابدا

 و بود بسته لیدخ آرامگاه به که یخانم به و برد یم باال



  

. pg 1708 

 به را حافظ یها غزل خود توان اندک با که کرد یم یسع

 را یشینما جا آن در حاضر یها ستیتور یبرا و آورد ادی

 به و کرده حافظ و رازیش ریگ نمک را ها آن که کند پا به

 . بگذرد خوش ها آن

 خواست یم دل ته از کرد یم زمزمه لب ریز که را اتیغزل

 از پس و گردند باز آغوشش به اش گمگشته یها وسفی

 .  ابدی انیجر خونش و رگ در وصف یب یآرامش ها سال

 یهوا در گوشانهیباز که را اش آشفته یها زلف از یا طره

 و ختندیر یم رونیب نازکش شال ریز از بهشتیارد خنک

 باز و راند عقب به دست با بودند کرده یخور هوا هوس

 که بود غرق و محو قدر آن.  گرفت سر از را یخوان غزل

 را نظرش وارسته ی چهره که را ریگ فال نیسنگ نگاه

 در یشخص که نیا حس با تا نشد متوجه ، بود کرده جلب

 ی چهره دنید با و برگرداند سر ، است نشسته کنارش

 تکان ییآشنا به یسر و راند لب بر یلبخند ، مرد یآشنا

 یکوچک حافظ وانید ینمد یکاله با سال انیم مرد.  داد



  

. pg 1709 

 ته نکیع و کرد یم جا به جا مدام را بود دستش در که

 ی چهره تا نشاند اش ینیب یرو هم را اش یاستکان

 ی چهره دنید با آن کی.  بشناسد و ندیبب بهتر را وارسته

 و خنده و شکفت گلش از گل ، یشخص یادآوری و آشنا

 : گفت یشگفت

 سهراب که یهمون ؟ یستین سهراب دختر تو جون دختر_

 پاش یرو ها پله نیهم یرو و کرد یم تنش یمحل لباس

 همون خوند؟ یم حافظ یها غزل براش و نشوند یم

 کل زنش و خودش نیب یشیآت عشق ی آوازه که یسهراب

 ؟ بود شده پخش جا نیا

 

 دست تا نبود حاال که یپدر یآور ادی با قلبش وارسته

 المپ اگر شب مهین و شب و بکشد سرش به ینوازش

 گپ ها ساعت و آمد یم اتاق به پدرش و بود روشن اتاقش

 که نیا یادآوری با اما دیچک چشمش از یاشک ، زدند یم

 آرامگاه ایب شد تنگ واسم دلت وقت هر بود گفته پدرش



  

. pg 1710 

 یم برات که ییها غزل و نیبش ها پله همون یرو حافظ

 همون از امشب.  یکن حس و من یبتون تا بخون و خوندم

 .  کنه حس و باباش داشت یقلب ازین که بود ییها شب

 در قیعم یا عالقه با و بست را پدرش ی هیهد وانید

 نامش که ریگ فال رمردیپ همان به رو و گرفت آغوش

 : گفت ، بود یعل احمد

 یم بار هی یماه که یسهراب همون یعل احمد عمو آره_

 حافظ ی خونه و باغ تا کرد یم کمک شما به و اومد

 لذت طراوت نیا از عاشقاش تا بمونه طراوت با شهیهم

 .  ببرن

 ، بود شده شادمان وارسته حضور از که یعل احمد عمو

 سهراب از وارسته شتریب و شود مطمئن شتریب که آن یبرا

 : گفت ، دیبگو

 نیدوم نیا یعل احمد عمو گفت یم که یسهراب همون_

 خودمم دختر که یهمون زنمه؟ و خودم عشق ی وهیم

 نیهم اومد یم و کرد یم هیگر شبا و بود شده عاشقش



  

. pg 1711 

 وفتهیب سهراب دل به مهرش اگه که بست یم لیدخ و جا

 اما.  دهیم آب رو ها گل و درخت و ادی یم روز هر خودش

 دخترم و اومد سال سه از بعد سهراب که یزمان از امان

.  شد اهیس براش ایدن گهید دید که و دستش یتو ی حلقه

 !!!امان دخترم عاشق دل از امان
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  یعل احمد یها فیتعر شیبرا که وارسته

 به یعل احمد عمو دختر عشق حال به تا و بود شده جالب 

 شد گوش پا و سر مشتاقانه ، بود نخورده گوشش به پدرش

 : کرد مطرح را پرسشش و



  

. pg 1712 

 دهیچیپ بابام مامان عشق ی آوازه نیگفت که شما عمو_

 به پدرم دل که دینگفت دخترتون به خودتون چرا پس بوده

 ؟ شده بند گهید یکی دل

 

 :گذاشت زانوانش یرو و آورد در را کالهش و دیکش یآه

 دیام نا که خواستم ینم کردم یخام ؟ جون بابا بگم یچ_

 من و شست ایدن از دل گهید دیفهم که بعدش اما بشه

 و نگفتم بهش چرا که کردم لعنت و خودم بار صد یروز

.  بشه دیام نا دفعه هی و ببافه ایرو خودش یبرا گذاشتم

 شد بند هم یبد یجا شد بند دفعه هی بود دل کار گهید

 رازیش خاک.  شد پاره دلش بند زود گهید بعدش اما

 ریگ نمک و بنده یم دل ادی یم که هر جون بابا نهیهم

 شیپ بنده یم لیدخ جا نیا ادی یم هم بعدش شهیم

 .  عشق حضرت

 



  

. pg 1713 

 نور که کرد نگاه آرامگاه طاق به و چرخاند را سرش وارسته

 و نقش تمام و کرده یمهتاب را آن بزرگ و کوچک یها

 یمعمار ممکن شکل نیتر زیانگ جلوه به که ییها نگار

 هم مادرش و او گفت پدرش یروز آمد ادشی.  بودند شده

 بند گاه چیه تا بستند عشق مانیپ طاق نیهم ریز

 ، دیپرس یعل احمد عمو که یسوال با.  نشود پاره عشقشان

 دستش و شد پاره قلبش و خورد یتکان مغزش ی وارهید

 : شد بسته دادن جواب یبرا

 عاشق دیبا پس خورده تنت به جا نیا خاک خودت تو_

  نه؟ یباش شده

 

 :زد تلخ و نیسنگ یلبخند

 

 نموند ازش یچیه.  شد خاک بعد و شد اما بود یم دینبا_

.  حرفا نیا الیخیب خب.  یدار جون استخون اگه یحت نه



  

. pg 1714 

 به یک چیه گهید بعدش دخترتون یعل احمد عمو

  هستن؟ من یبابا فکر یتو هنوز ای ومدین چشمشون

 

 یآه بعد و انداخت وارسته به رهیخ ینگاه یعل احمد

 :گفت و دیکش

 

 یلیخ که اش عمه پسر با اونم کرد یعروس بعد ماه چند_

 تا هست یراض شکر رو خدا.  خواست یم و دخترم خاطر

 و دیرش پسر دنید از چشماش که نیهم جا نیا

 مرتبه هزار یروز زنه یم برق موفقش دختر با جوونمردش

 امشب که دهیم افتخار بابات حاال.  کنم یم شکر رو خدا

 یعل احمد عمو بگو بزن بهش زنگ هی مش؟ینیبب ادیب

 .  یبود حرفا نیا از تر معرفت با که تو گفت

 



  

. pg 1715 

 بر چنگ و گرفت را وارسته یگلو و انداخت دست بغض

 :انداخت آن

 که ستشین االن اما یعل احمد عمو بود معرفت با شهیهم_

 .....اشتباه هی با بابا.  کنه ثابت شهیهم مثل و معرفتش ادیب

 

 ی اسطوره ، بزند پدرش از یحرف نتوانست نیا از شیب

 جا نیهم در امشب خواست یم او و نبود اش یزندگ

 و درخت نیهم انیم در او با و کند حس را پدرش حضور

 طراوات ها آن به پدرش نوازشگر دست یروز که ها گل

 نیتسک یدلتنگ نیا یکم و برسد مشامش به ، بود داده

 را یعل احمد عمو که یحال در و رفت نییپا ها پله از.  ابدی

 ساحت در و گذاشت جا زده شوک و واج و هاج جا همان

 و شد دور آرامگاه از یقدر.  کرد یزن قدم به شروع آرامگاه

 غرفه کنار در که دیرس یسنت ظروف یها غرفه کینزد به

 آن یرو هم نفر دو کی و شده دهیچ یسنت یتخت ها

 روز ادی با.  بودند بهشت در خی خوردن حال در و نشسته



  

. pg 1716 

 یبرا لبخند با خورد یم بهشت در خی پدرش با که ییها

 سر با را مزاحم اشک آن و رفت بهشت در خی سفارش

 یم.  نشاند آن یجا به شاد یلبخند و گرفت انگشتانش

 چشمانش بر که یاشک نیتر کوچک از پدرش که دانست

 آشفته که را شیموها پس.  شود یم نیاندوهگ ، بچکد

 داد بهشت در خی سفارش و کرد رها آزاد طور همان بودند

 وارید به بعد.  شود آماده سفارشش که ستادیا جا همان و

 : زد شیصدا فروشنده مرد که داد هیتک

 !  شما خدمت سفارش دیبفرمائ خانم_

 

 تشکر از پس و کرد حساب و آورد در را کارتش وارسته

 و کرد بهشت در خی خوردن به شروع لذت با و آرام فراوان

 آن که آمد هم بعد گرفت فرا را وجودش یدلچسب یخنکا

 تمام شیروبرو ی صحنه دنید با که بزند رونیب جا

 بر و دیترک مغزش و ختیر هم به اش یذهن معادالت

 بر بهشت در خی وانیل و سست شیپاها و شد آوار سرش



  

. pg 1717 

 و دیسف شلوار ی پاچه یرو آن از یمقدار و ختیر نیزم

 به شروع ذهنش در یدلخراش بنگ بنگ ، ختیر کفشش

 آخر در و افتاد اش شانه یرو فیک و کرد یراندازیت

 یاری به خواست مرد تا و افتاد نیزم بر و شد تا زانوانش

 یشرویپ ی اجازه و آورد باال را لرزانش دست ، بشتابد اش

 ..... و افتاد نیزم کف شیپاها لرزش با طور همان.  نداد
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 ( گذشته)  زمان تونل به پرواز

 

 

 و دیپوش کالهش همراه به را دارش شیر و کوتاه شنل

 الک و کرد راستش دست در هم را یچوب یها بند دست



  

. pg 1718 

 فیک بند بعد و کرد شیها ناخن ی مهیضم هم را بنفش

 یلبخند آخر در و انداخت شنل یرو را اش یسنت کوچک

 و شد خارج اتاق از تر تمام چه هر ییبایز با و نشاند لب بر

 و هست خودش روز ، امروز که کرد تکرار مدام خودش با

 .  کند فکر خودش جز یکس به دینبا

 که داد یم نشان نیا و بود فرما حکم سکوت شان خانه در

 هم آن گردش یبرا حتما و ستندین خانه مجنون و یلیل

 دستش ناخوآگاه.  اند رفته رونیب به سرما فصل نیا در

 به روز آن تمام آن لمس با و رفت اش شکفته نو زخم یرو

 همان در یکم.  شد رنگ پر خاطرش در و آمد ادشی

 نیا به و ستادیا منگ یکم و رانیح و مات ستادهیا حالت

 حس ها مدت از بعد زخم نیا هنوز طور چه که کرد فکر

.  آن کردن لمس با گرفت یم دردش هنوز و دارد یتازگ

 و شصت انگشتان با را ابروانش دو و فشرد هم بر پلک

 خودش یبرا امروز که کرد تکرار خودش با و فشرد اشاره

 گرید افکار و کند ینم فکر زیچ چیه به خودش جز و است



  

. pg 1719 

 تا شود رد شانیرو ینوع به و بگذارد امروز از بعد یبرا را

 .  دیایب سراغشان به باز یروز فردا

 از که زمستان برودت و دیرس کوچه به و گذشت خانه از

 دو اما لرزاند را بدنش ، دیرس تنش به و کرد نفوذ شنل

 سرعت هم بعد و دیچیپ خودش به و گرفت را شنل طرف

 ها گرد دوره بعد و بازار به تا کرد شتریب را شیها قدم

.  بخرد خودش یبرا یکوچک تولد کیک هم بعد و برسد

 نیهم اما بود گذشته روز آن از ها ماه و نبود تولدش روز

 کیک وقت هر.  داشت نو یروز حکم شیبرا دنیخر کیک

 به ، کرد یم فوت ییتنها در را آن یرو شمع و دیخر یم

 سوزاند یم شمع آتش با را قبل یها روز که بود معنا نیا

 به شیبرا شکفته تازه و نو یروز تا کرد یم خاموش بعد و

 . کند آزاد اندوه یها روز بند از را خودش و دیایب ارمغان

 که کرد زیت را شیها گوش ، دیرس که یاصل ابانیخ به

 به شانیصدا دنیشن با و بشنود را ها گرد دوره ادیفر

 یها دیخر با را شان یکاسب یکم و برود طرفشان



  

. pg 1720 

 دوره پهلوان یصدا آن از قبل اما بخشد رونق متنوعش

 ی جعبه در را شیمارها باز داد یم خبر که دیرس یگرد

 کنار از.  است یریگ معرکه حال در و انداخته مخصوص

 کرده تیجمع ازدحام از مملو را ابانیخ که ییها آدم

 نیا به شد یم باعث ازدحام همان یگاه و گذشت ، بودند

 پهلوان به.  شود یخواه عذر به ناچار بعد و بزند تنه آن و

 دیرس که بودند بسته حلقه دورش که یمردم و ریگ معرکه

 زد کنار را مردم یکم و کرد باز جا خودش یبرا دست با ،

 و تر نایب ریت با و برسد یبرهم درهم اول صف به خودش تا

 را ها آدم خیم نگاه توانست یم.  شود ماجرا شاهد تر قیدق

 یبعض گاها که ها نگاه نیا یا ذره اما ندیبب خودش یرو

 از که یچشمان با و کرد ینم داشت ریت حکم شانیها

 لبخند شوق از که یلبان و زد یم برق یکنجکاو و جانیه

 که کرد یم نگاه ریگ معرکه به دیکش ینم پر آن یرو از

 بعد و دیچیپ یم شیبازوها دور بلند و کلفت یریزنج

 و کند آگاه ریزنج بودن بسته از را مردم تا آورد را یپسر



  

. pg 1721 

 زیچ همه و ستین کار در یکلک ابدا که بفهماند ها آن به

 جمع یبرا را سرش که پسرک.  باشد یواقع است قرار

 یصورت با مرد و شد حبس نهیس در ها نفس ، داد تکان

 شیبازوها یرو از که یا برجسته یها رگ و شده سرخ

 کردن باز یبرا تالش در ، بود دنیترک حال در بند چون

 و شد پاره را ریزنج فراوان یها تالش از بعد که بود ریزنج

 دست گرد دوره پهلوان و شد بلند قیتشو و دست یصدا

 شیبلندگو بعد.  کرد یروزیپ اعالن و گرفت باال را شیها

 : گفت گو بلند در و برداشت را

 که یافع مار خوام یم حاال شد پاره ریزنج مردم یآها_

 ارمیب در جعبه نیا یتو از و گرفتم هند از شیپ روز چند

 که دیکن تصورش دیتون ینم یحت.  چمیبپ گردنم دور و

 یم من اما باشه خطرناک و یسم تونه یم قدر چه کار نیا

 که بدون و بزنه چنبره گردنم دور که کنم یکار تونم

 . بزنه من به یبیآس



  

. pg 1722 

 ها مرد و ها زن و شد برپا تیجمع انیم در یا همهمهه

 غر یرزنیپ یحت و دانستند یم باور قابل ریغ را اتفاق نیا

.  بگذارد کارشان سر دارد قصد و دیگو یم دروغ که زد

 شده دایپ یافع یمار شیپ روز چند که داشت اعتقاد چون

 ریگ معرکه نیا که شده چه حاال و زده شین را اش نوه و

 گردنش دور و اوردیب رونیب جعبه از را او خواهد یم

  د؟یچیبپ

 ریگ معرکه به زد یم برق جانیه از که ینگاه با وارسته

 داشت قصد کلمات با یباز با که کرد یم نگاه یبلد کار

 و کند پخش نیحاضر تن در سم چون را جانیه که

 اَبَر که اعتقاد خودش به که ییاو تا کند وادار را گرانید

 . ندیبگشا او نیتحس به لب و نندیبب را هست قدرت
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. pg 1723 

  دست در که یچوب با را جعبه ریگ معرکه

 یبرا بعد و کرد ییرونما مار از آرام آرام و کرد باز داشت 

 و یخطرناک در بکشاند جانیه به شتریب را مردم که آن

 با یروزگار که ییاو یبرا اما کرد یم اغراق بودنش یسم

 با بودند یآبز یسم ریغ یمارها کردن جمع عاشق پروا

 چیه بلکه ستین یسم تنها نه مار نیا که دیفهم نگاه کی

 ادیز را داغش ازیپ ریگ معرکه پهلوان اما.  ندارد هم یخطر

 انداخت یم مخاطبانش دل در که یوحشت با و کرد یم

 نترس پهلوان را خود و کند توجه جلب که کرد یم یسع

 .  بداند

 گردنش دور و دیکش رونیب جعبه از را مار چوب سر با

 دست یصدا بعد و دندیکش "نیه" شان شتریب و انداخت

 .  شد بلند قیتشو و

 و نیا دیخوا یم و دیدار ینترس سر تونیکی کدوم_

 یکس اگه ؟ بشه داوطلب هست یکس.  دیکن امتحان



  

. pg 1724 

 کردم خودم رام و مار طور چه که گمیم بهش شد داوطلب

 . 

 امتحانش که کرد هوس و افتاد قلقلک به دلش وارسته

 و ستین زا بیآس اصال مار نیا دانست یم که چرا.  کند

 نیب که ییاهویه به توجه یب.  کند ینم دشیتهد یخطر

 ریگ معرکه گوش ریز و رفت جلو ، بود افتاده تیجمع

 : کرد زمزمه

 .  داوطلبم من_

 

 چنان پهلوان ریگ معرکه اما بود گفته مختصر و کوتاه

 بعد و کرد نگاه صورتش به قهیدق چند ابتدا که شد شوکه

 یکم و دیترد با و انداخت شیباال و قد به ینگاه هم

 : گفت زده جانیه

 ؟یمطمئن_



  

. pg 1725 

 به یچشمک بعد و داد تکان یسر دیترد و شک بدون

 ول شانه یرو جا همان را فشیک و زد ریگ معرکه پهلوان

 : گفت یا زده جانیه و بلند یصدا با ریگ معرکه که کرد

 

)  خانم نیا ونیاقا ، خانما!  دیکن توجه یهمگ خب خب_

 که شدن داوطلب شونیا(  کرد اشاره وارسته به دست با

.  شهیم یچ مینیبب هممون.  بکنن خودشون رام و مار

 شونیا البته نزنه بیآس شونیا به مار که میدواریام البته

 یپا یتیمسول هر و شدن حاضر داوطلبانه خودشون

 .  هست خودشون

 

 به توجه یب و رفت جلو اطرافش ی همهمه به توجه یب

 یبرا که سال و سن کم پسران طرف از که ییها متلک

 کردند یم منع را او یبعض که ییها زن و گفتند یم توجه

 را خطر یب مار و زد زانو نیزم یرو ، یدلسوز هم یبعض و

 که داد اجازه بعد کرد نوازشش یکم و آورد در جعبه از



  

. pg 1726 

 گردنش یرو خوشان خوش مار و بزند چنبره گردنش یرو

 قلقلک را وارسته گردن اش یپولک پوست و دیچرخ یم

 درخشش با که کرد یم نگاهش تنها هم وارسته و داد یم

 هم طرف آن و چرخاند یم را زبانش ، رنگش سبز رنگ

 را فوتبال ی مسابقه دارد که ییگو شوق با ریگ معرکه

 وارسته کار وصف یب یجانیه و شوق با ، کند یم گزارش

 دینام یم شجاعت ی اسطوره را او و خواند یم شجاعانه را

 یزیچ از و باشند او مانند که خواست یم هیبق از و

 رنگ سبز مار او و زدند دست شیبرا ینفر چند.  نترسند

 دشیبوس و کرد نوازشش یکم و کرد باز گردنش دور از را

 ریگ معرکه تا بعد و گذاشت جعبه در را او سپس و

 و یسم نوع از هم آن را کردنش رام تیموفق راز خواست

 : گفت گوشش ریز و کرد یدست شیپ وارسته ، خطرناکش

 از که یآبز خطر یب مار هی.  ستین یسم که دونستم یم_

 . نوشتون اما نیگرفت ایدر



  

. pg 1727 

 چون رهینگ کم دست رو ماها یکس که بگم خواستم فقط

 انیب اونا دیداشت انتظار و دیکرد یم نگاه ونیآقا به شما

 ذهن یتو که ییتابو اون خواستم اومدنم با من یول و جلو

 . نیهم.  بشکنم و هست تون

 با و کرد خمش یکم و برداشت سرش یرو از را کاله بعد

 و گذاشت سرش یرو را کاله ، زد تیجمع به که یچشمک

 دیکش اش گونه به یدست بعد زد کنار دست با را تیجمع

.  بزند یسر کتاب یها گرد دوره به تا شد رد ابانیخ از و

 نیهم را شان نیتر مرغوب و ها کتاب نیبهتر شهیهم

 فروختند یم متیق نیتر ارزان با که داشتند ها گرد دوره

 شان نزد بایتقر و بود شان قرص پا و پر یمشتر وارسته و

 و دیخر رمان و یخیتار کتاب جلد چند.  بود شده شناخته

 .  گذاشت فشیک در

 و داشت یفانتز یها نهیآ که دید را گرد دوره یرمردیپ

 آن از گردنبند مثل و گذاشت عکس آن در شد یم که

 و دیخر هم را نهیآ همان و کرد یولخرج پس کرد استفاده



  

. pg 1728 

 یتشکر رمردیپ از لبخند با.  داشت سر در ها فکر آن یبرا

 و گرفت هیهد رمردیپ از یشکالت و نبات آب یحت و کرد

 با را اجناسش ، کند جبران را اش یمهربان که آن یبرا

 زیآم تشکر و مهربان نگاه و فروخت جنجال و یباز شلوغ

 .  شد راهش ی بدرقه رمردیپ

 یها گردنبند و ها دستبند و گشت ها ابانیخ در قدر آن

 گرید شیپاها که کرد یولخرج و دیخر خودش یبرا یچوب

 دهیرس وقتش که حاال دیبا اما نداشت شتریب رفتن راه ینا

 و دیخر یم را کیک ، بود شده داریپد شب یکیتار و بود

 چند نیا اندوه و غم تمام بعد و کرد یم روشن را شمع

 .  کرد یم شان خاموش و سپرد یم باد دست به را وقتش

 و گذاشت کارتن در عیسر و داد سفارش یکیکوچ کیک

 یخدا و ایدر با خودش و برود ایدر کنار که کرد قصد

 سپس و دیبگشا دل و درد به لب و بزند حرف خودش

 . کند خاموش را شیها اندوه

 



  

. pg 1729 

 :یپروانگ نییآ
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  گوش ایدر رامشگر ی نغمه به یدلتنگ با

 را شیپاها و دهیکش دراز ایدر کنار هم یکم و بود سپرده 

 به را شیها موج ایدر گاه هر که بود کرده دراز یا گونه به

 نوازش و خنک را شیپاها ابتدا ، فرستاد یم ساحل درون

.  کند دایپ ایدر در را راهش و ونددیبپ ایدر به باز بعد کند

 رونیب آب از ، کرد لرز یکم بعد و شد خنک که شیپاها

 و گذاشت شیرو را ساده شمع و برداشت را کیک و دیکش

 به و کرد روشنش ، داشت بشیج در که یتیکبر با

 کرده روشن یکم را فضا که نور به.  کرد نگاه سوختنش

 هیسا که بود شدنش آب و سوختن یپ در و کرد نگاه ، بود

 یکم او و افتاد تنش یرو که دید را درشت و اهیس یا

 آشفته فرد دنید با و گرفت باال را سرش بعد و کرد مکث



  

. pg 1730 

 هیسا آن بعد و کرد نگاهش یسوال یکم مقابلش شانیپر و

 کنارش ستیک به معلق که دانست یم یخوب به حاال که

 نیا شیبرا که یحس با صورتش به سکوت در و نشست

 یم که بود ها مدت.  شد قیدق ، بود شده رنگ پر ها روز

 خط همان حاال.  است قیدق و نافذ نگاهش دانست

 کیک یرو صورتش از بعد و کرده نافذ و قیدق را نگاهش

 با داشت امکان و بود شدن کوچک حال در شمع که رفت

 .  کند خراب را اش مزه تعلل

 : گفت و نشست گوشش کنار آرام شیصدا

  ؟ رسمش نهیا_

 

 هم.  کرد فکر قیعم شیها حرف به و کرد سکوت

 .  دیفهم ینم هم و دیفهم یم را منظورش

 ؟ یچ رسم_

 



  

. pg 1731 

 شد یم اما بود محکم قلب قوت به شیصدا شیروبرو مرد

 .  دید احساس از مملو را آن

 قابل ریغ روز چند و یبر و یکن ول که نیا رسم_

 از نبودنت از قلبش از نفر هی دیشا یگینم.  یباش دسترس

 یول دارم قبول و اشتباهم من.  بشه منفجر نداشتنت

 اما نداشتم حرفم پشت یبد منظور که بدون و نیا یسوگل

 شبا.  کردم فکر و کردم فکر ها شب و ها روز.  گفتمش بد

 که کردم یم فکر و زدم یم قدم ابونیخ یتو ها ساعت

 تا هیزندگ هی یدار من با که ییها تفاوت تمام با بودنت

 تفاوت هم با ها کهکشان قد تو و من درسته.  نبودنت

 فرمان که یعقل و تپه یم هم یبرا که یقلب با اما میدار

 به شهیت و بشن یا شهیر ها تفاوت مینذار دهیم منطق

 بشم تو مانع که کنم ینم یسع وقت چیه من.  بزنن شهیر

 !!  من اهیس سویگ خوام یم متفاوتت وجود تمام با رو تو و

 



  

. pg 1732 

 ، بدهد یتیاهم بودنشان محرم نا به که آن بدون بعد

 خودش به محکم و دیکش آغوش در سخت را وارسته

 آمده حاال که بود کشنده شیبرا یدور مدت نیا.  فشرد

 بودنشان محرم نا به توجه یب و کرد یم یدلتنگ ابراز و بود

 را رنگش شب سوانیگ ی حهیرا و دیکش یم آغوشش در

 . کرد یم بو قایعم و دیکش یم مشام به

 سوختن به و گذاشت باز مهین را شیها چشم هم وارسته

 قدر چه که کرد یم فکر همزمان و کرد یم نگاه شمع

 . بود شده کشدار و قیعم اش یدلتنگ
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  و صدا و سر انیم در را یامتحان یها برگه



  

. pg 1733 

 جواب یبعض از یگاه و کرد یم حیتصح ها بچه یشلوغ 

 با هم یگاه.  ماند یم رانیح و شد یم زده شگفت ها

 ریز و دیکش یم صفحه یرو بر یدرشت خط قرمز خودکار

 هم آن ها جواب نیا.  نوشت یم " کن دقت شتریب " آن

 هم او اما بود مضحک و دیبع یرستانیدب دختران یسو از

 ینم لب به را جانشان تا و داشت را خودش هیتنب روش

 ینم یپا از سر کرد ینم خوان درس را ها آن و رساند

 یپرتو افتادن با که برداشت هم را آخر ی برگه.  نشست

 دستش درون انگشتر افتادن برق و دیخورش تابناک

 یرو اخم ی هیسا نیگزیجا لبانش یرو بر ریدلپذ یلبخند

 دسترسش در حاال او که نیا یآور ادی با و شد ابروانش

 و شود رهیخ رنگش شب چشمان عمق در بتواند که نبود

 اما شد گرفته یکم ، دینیب آن در را خودش بعد بزند زل

 یمهر از را الشیخ راستش دست در هم آن انگشتر نقش

 به قلبش و کرد یم راحت ، بود زده قلبش بر صاحبش که



  

. pg 1734 

 در یدمادم بتواند او و شود تمام کالس تا بود افتاده انیغل

 .  ردیبگ آرامش و کند یسپر ارشی آغوش

 را آن یا فاصله اندک با و برداشت زیم یرو از را انگشتر

 یرو که یکوچک ی پروانه با فیظر یانگشتر ؛ کرد تماشا

 یینما رخ شد یم گر جلوه چشمانش در بود شده حک آن

 کرد یا سرفه تک و زد تصوراتش به یلبخند.  کرد یم

 : گفت تیجد با و شده صاف یصدا با بعد

 اصال ها جواب از یبعض کردم حیصح و هاتون برگه خب_

 اگه دیکن نگاه دقت با و هاتون برگه.  زد ینم دل به یچنگ

 برگه یباال که ییاونا ضمن در دیبگ دیایب دیداشت یاشکال

 هفته تا دیبا و بدن انجام حتما گفتم فیتکل براشون شون

 بر از و حافظ یها غزل از تا ده و دیباش آماده ندهیآ ی

 مفهوم لحاظ از هم وزن لحاظ از هم جا نیا دیایب و دیباش

 برابر دو نداد انجام و کار نیا که یکس دیکن حشیتشر

 .  شهیم

 



  

. pg 1735 

 :کرد اعتراض کالس ی گوشه از ها بچه از یکی

 ... تا پنج حداقل ادهیز تا ده خانم_

 

 :دیپر حرفش انیم

 .  تا ستیب شهیم باشه یاعتراض!  تا پونزده_

 با اما نشد بلند یاعتراض و کردند سکوت دم در ها دختر

 و چشم و دست با که ییها اعتراض و ها نشان و خط

 نشان ، کردند یم خرج راه به راه شکوفه یبرا شانیابرو

 بدون وارسته اما دارند سر در ها نقشه شیبرا که داد یم

 تخته یرو موالنا از یشعر ، کند یتوجه ها آن به که آن

 و کند دایپ را وزنش تا کرد آن حیتشر به شروع و نوشت

 حیتوض ، داشتند صدا و سر یکم که یآموزان دانش یبرا

 بعد و خورد یا تقه در ، داد یم درس که نیا نیح. دهد

 و آمد داخل به نییپا یسر و آشفته یوضع و سر با مهسا

 حضور یبرا.  نشست کالس آخر وارسته دست ی اشاره با
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 پرفسور قول به که چرا کرد ینم یریسختگ اصال ابیغ ،

 که باشد جذاب و زیشورانگ قدر آن دیبا کالس" یحساب

 باشد مشتاق کالس آن به آمدن یبرا خودش آموز دانش

 مشکل کرد تعلل کالس به آمدن یبرا یآموز دانش اگر اما

 ارائه جذاب قدر آن را درس نتوانسته که است معلم خود از

 " کند تعلل آمدن یبرا آموز دانش که دهد

 تالشش دیشا که بود دهیرس جهینت نیا به هم خودش حاال

 دانش حاال که نبوده ادیز قدر آن درسش کالس یبرا

 یحت و دیایب کالس سر ساعته کی ریتاخ با آموزش

 .  نرساند امتحان یبرا را خودش

 دنیکش یصدا تنها که بود کم قدر آن ها بچه یصدا

 یحت دیرس یم گوش به برد تیوا تخته یرو کیماژ

 . دیرس یم گوشش به زور به هم دنیکش نفس یصدا

 آموزان دانش به رو و گرفت فاصله برد تیوا تخته از

 :داد حیتوض و دیچرخ
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 هستن یعرب همه ها شعر اوزان دیدون یم که طور همون_

 .... میکن دایپ دست ها وزن به میتون یم اونا صرف با ما و

 

 درس انیپا و مدرسه زنگ یصدا که داد حیتوض قدر آن

 لیوسا برداشتن با ها بچه ی همه و دیرس گوش به امروز

 یرو و نیزم بر را شانیپا رد تنها و کردند هیتخل را کالس

 و نشست یصندل یرو یاندک.  گذاشتند یجا بر یصندل

 فوج که دید یم را یدختر آموزان دانش پنجره از رونیب

 مختلف یها حس با و زدند یم رونیب مدرسه در از فوج

 .  شدند یم خانه ی روانه

 معاون روز هر معاون که افتاد خودش رفتن مدرسه ادی به

 که شد یم متذکر مدام خود خشن و یجد ی هیروح با

 ای دیسف ای شانیها کفش ، نپوشند کوتاه ساق جوراب

 ....و ببندد بند هد ، باشد یمشک

 تنها و شد متنفر مدرسه نیقوان از او که بود زمان آن و

 یم میتعل پدرش دامان در را خواندنش درس اوقات شتریب
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 توانست ینم که نیا از بود متنفر.  خواند یم درس و دید

 مادربزرگش ی هیهد یبافتن و کوتاه و یرنگ یرنگ جوراب

 که پدرش ییاهدا کفش دیبا که نیا از بود متنفر ، بپوشد

 خاک تا گذاشت یم خانه ی گوشه را داشت یصورت رنگ

 دیپوش یم گرانید لیم باب را کفشش دیبا وقت آن بخورد

 . 

 یلقب بود داده او به " سرکش و یاغی" لقب بارها معاونش

 هم به شدت به پدرش ، گفت پدرش به را آن یوقت که

 یجد یلحن با و آمد معاون نزد روز همان یفردا و ختیر

 من دختر و ستین سرکش من دختر که گفت محکم و

 . دارد دنیپر و پرواز لیم که است یا پروانه
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  با ، خورد زنگ زیم یرو که اش یگوش

 خطش پشت زیعز مخاطب متوجه آن به یسرسر ینگاه 

 نهینهاد شیصدا در ناخوآگاه که یناز و عشوه با و شد

 :  گفت  بود شده

 ! جانم؟_

 

 لبش بر لبخند و دیچیپ گوشش در نشیآهنگ و بم یصدا

 : آورد

 

 دامن اومدم که ایب!  دلبر اهیس سویگ سالمت جانت_

 یم ذوق سر مطمئنم که خوب یجا هی ببرمت کشان

 .  ارتتی

 

 سر و شانه نیب را یگوش ، شنهادیپ نیا از خشنود وارسته

 : گفت و داشت نگه خود



  

. pg 1740 

 

 خوام یم بزن حرف برام برسم یوقت تا فقط زمیعز باشه_

 .  بشم آروم و بشنوم و صدات

 

 با و آرام ، گرفت که یقیعم دم با بعد و کرد یمکث زدانی

 : کرد شروع نهیطمان

 

  ؟ شد شروع کجا از یدون یم_

 

 تا وارسته اما بدهد را جوابش وارسته تا بود منتظر انگار

 اش ادامه و کرد یدست شیپ زدانی ، بدهد را پاسخش آمد

 : داد نیآهنگ ی زمزمه همان با خودش را

 

 بر و دور که ییکسا تموم از تر متفاوت!  یبود متفاوت تو_

 جور هی هات خنده.  بود متفاوت هات خنده تو.  بودن من
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 زده که خونیشب.  زد یم من قلب به که بود یخونیشب

 من که یتصورات تمام تو و کنه یم خراب و یچ همه بشه

 و یباش بوده کور مگه بگم دیبا و یکرد خراب و داشتم

 و وفتهین ریگ دلت و ینیبب و قشنگ یها تفاوت همه نیا

  نلغزه؟

 

 کردن فکر حال در انگار و داد یا فاصله شیها حرف نیب

 : خواند را حافظ شعر نیباتریز بعد و بود

 بود عشق کافر/  دهند ریشبگ باده نیچن که را یعاشق_

  پرست باده نشود گر

 

 یم خرجش که یاحساسات همه نیا از مدهوش و سرمست

 و ترس و آمد نییپا مدرسه اطیح یها پله یرو از ، شد

.  داد خراش را دلش و انداخت چنگ وجودش به یا دلهره

 و خواب ها بدل و رد نیا ی همه نکند که نیا از ترس
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 نماندن تنها یبرا لمیف نیا گریباز تنها او و باشد ییایرو

 نجات ییتنها یایدر نیا از را خودش تا زند یم پا و دست

 همان ریاس او و باشد کم یخوش نیا عمر نکند دهد؟

  ؟ شود تلخ ییتنها

 با و داد تکان یسر یمنف افکار و ینیب بد نیا از یحرص

 با و کرد یخداحافظ رستانیدب ریمد ینهال خانم از دست

 گرید حاال که ینکیع و یا سرمه لباس با زدانی دنید

 یم یخوب به را نبودنش علت او و نبود صورتش یرو

 به خرامان خرامان و کرد یا دلبرانه ی خنده ، دانست

 با اوردیب انیم به یکالم که آن بدون و رفت نیماش طرف

 سهم زدانی تا داد نشان را اش گونه انگشتش با طنتیش

 . بدهد هیهد را امروزش

 خم و کرد باز را کمربندش سپس و کرد یا خنده زدانی

 با یقیدقا و دیبوس آرام و نرم را وارسته یها گونه شد

 میمر گل عطر ی حهیرا که را صورتش پوست اش ینیب

 نیا شد یم مگر.  شد وارسته مست و دیکش بو داشت
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 که یدختر ؟ نداشت دوست را یقو و احساس با دختر

 و یپ در یپ یها زخم روزگار که بود کرده ثابت بارها

 آزاد و وارسته را او ها زخم نیهم اما زده او به یقیعم

 .  است کرده

 به کی که داد یم جان شبرنگش یموها از یا طره یبرا

 غرق و کند نوازش را شان لطافت و ینرم دستانش با کی

 یشرویپ یکم آمد یم تا اما شود شیموها خوش عطر در

:  دیچیپ یم گوشش در سهراب آقا یصدا زنگ ، کند

 ییجا اون از اما ستین یشک تو بودن مرد در جان زدانی

 دخترم به یچیه که من به احترام شرط مادرت و پدر که

 اجازه وارسته بزرگ مادر درخواست به بنا نکردن تیرعا

 مشکل وارسته یبرا راه ی ادامه اگه که نیباش نامزد دمیم

 هر بشه پاره رابطه ی رشته نیا زد یم بیآس بهش و بود

 .  بهتره تر زود چه

 و فشرد آغوشش در را او و گرفت را وارسته ی شانه سر

 وارسته دوش یرو نیسنگ یها بار تمام خواست یم ییگو
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 کردن حمل نیا به او آخر.  بگذارد خودش دوش یرو را

 و نداشتند بساط در ینان که یزمان.  داشت عادت بارها

 پنج بار دیبا ، بود شده ها شکست نیبدتر متحمل پدرش

 حاال.  زد ینم دم و دیکش یم دوش به را خانواده ی نفره

 بود خواسته خودش یبرا را دختر نیا تنها ایدن نیا در که

 فشار و انداخت یم ضعف و غش به را خودش مادرش ،

 کرد یم ادیز را داغ ازیپ هم پدرش و رفت یم باال خونش

 آن از شهیهم زدانی که یزیچ. گفت یم نیوالد عاق از و

 که کند قانعشان کرد یسع تمام هفته دو.  داشت وحشت

 آن دیفهم تا مادرش اما شده عاشق و داده کف بر دل

 .  نیبب و ایب که کرد پا به یشور و بلوا چنان ستیک دختر

 یبرا که یکس با نامزدش با خواست یم که هم حاال

 با دیبا مادرش و پدر که دانست یم و خواست یم خودش

 آقا یصدا مدام ، ندیایب کنار زود ای رید اش خواسته نیا

 .  نواخت یم گوشش در سهراب
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 است عاشق هم خودش که بود گفته نامزدش پدر به یحت

 و سر با تنها خان سهراب اما کند یم درکش مطمئنا و

 ی ندهیآ که گفت ، بود شده تر رهیت ینگران از که یچشمان

 . ندیب ینم زدانی و وارسته یزندگ یبرا یروشن

 

 و نشاند خودش یپا یرو و گرفت را وارسته کمر دست با

 رنگ شب آبشار در را سرش و آورد در را اش مقنعه بعد

 یفضا کل در عطرش یبو که گذاشت کشیتار سوانیگ

 و شد ینم ریس عطر نیا از زدانی و بود دهیچیپ نیماش

 وارسته دور به را بازوانش یه.  شد یم تر تشنه مدام

 .  بود شیها یدلبر خواستار شتریب و دیچیپ یم شتریب

 عشوه و یطناز با زدانی یها نوازش از مدهوش وارسته

 ریز و داد یم سُر و سوق زدانی آغوش در را خودش یگر

 دلبر نیا بودن یبرا را زدانی شوق فیلط اصوات با لب

 .  کرد یم چندان دو اهیس سویگ
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 با که بودند لذت در غرق عشق معاوضه نیا از قدر آن

 خمار چشمان و خورد یتکان وارسته زدانی یگوش یصدا

 یا بوسه و شد خم زدانی و دوخت زدانی به را اهشیس

 به که آن بدون لب ریز بعد و گذاشت شیها پلک یرو

 : دهد تیاهم یگوش مداوم خوردن زنگ

  ؟ یچطور یا پروانه ی بوسه با_

 

 خودش و کرد حلقه زدانی گردن دور را دستانش وارسته

 کینزد را صورتش و فشرد اش یزندگ امن مرد به شتریب را

 را شیها پلک ، اوردیب انیم به یسخن که آن بدون و برد

 و زدند پلک بار چند دو هر و خواباند زدانی یها پلک یرو

 پروانه کی دنیکش پر ییبایز به یا بوسه ها پلک همان با

 و بود پرواز شوق در که بست نقش شانیها چشم یرو بر

 . کرد شتریب پرواز همان با را زدانی و وارسته عشق شوق
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  بلند یها خنده و ها یباز شلوغ نیب ما در

 شده متولد تازه نوزاد به راه به راه که ییها صدقه قربان و 

 در مدام وارسته و بستند یم برزن ویآر یعنی خجسته ی

 ییخرما پشت کم یموها و داد یم تکان را او آغوشش

 یم آغوشش در نرم و کرد یم صاف انگشت با را رنگش

 تخته خان سهراب پدرش و زدانی هم طرف آن از.  فشرد

 مهارت آن در یقدر به زدانی ییگو و کردند یم یباز نرد

 با هم پدرش و کرد یم مارس را پدرش بار هر که داشت

 و کند تقلب به متهم را زدانی کرد یم یسع یکار شلوغ

 شهیهم گلبرگ که برود باال یقدر به دو هر یصدا و سر

 که چرا.  کند آرامشان یتشر با و برود شان سمت به آرام

 یم اشک و دیترس یم ها آن بلند یصدا با برزن ویآر

 وهیم و بود داده لم همسرش کنار در زین خجسته.  ختیر



  

. pg 1748 

 همان با و گذاشت یم دهانش در را گرفته پوست یها

 .  کرد یم تشکر مهربانش همسر از شهیپ عاشق نگاه

 که بود گرما هرم از محصور و نیریش یقدر به جمعشان

 ها استخوان و انداخت یم تن بر لرز که سرد فصل آن در

 گرما آهنگ آن در که یتیمیصم نیهم ، ترکاند یم را

 کرد یم یریجلوگ تِرکان استخوان یسرما از ، زد یم موج

 یموج شانیها رگ یپ در و شکست یم تنشان یها خی و

 یها زدن نق که وارسته.  شد یم یجار مطبوع یگرما از

 زاده خواهر کوچک تپل دست و شد خم ، دید را برزن ویآر

 ینرم از و گرداند شیها گونه یرو و دیبوس عشق با را اش

 یب که شد مدهوش چنان آن ، نوزاد تن ییبو خوش و

 در اش زاده خواهر تا کرد شتریب را دستانش فشار اریاخت

 .  شود حل آغوشش

 بلند شیجا از هم خودش و کرد بلند آغوشش در را او آرام

 نهیس در قلب و شد مواجه زدانی خاص نگاه خط با و شد

 پاچه دست یکم و شد دهیکوب وارهید به و دیتپ محکم اش
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 خاطر به زدانی از هم آن را پروا یب نگاه نیا گاه چیه.  شد

 اصابت او به که زدانی ی دهید نور که دانست یم و نداشت

 اما بود یرکیز ریز شهیهم ، کرد یم گرمش و کرد یم

 به خواهرش شوهر و خواهر و مادرش و پدر نیب اکنون

 یا وارسته که کرد یم نگاه گرما از سرشار و رایگ یقدر

 در یکم حاال شود سرخ شرم از یروز کرد ینم فکر که

 ی دهید نور از و بود روشن آتش ی شعله شیها گونه ریز

 حاال.  بود دیبع او از جسارت نیا که ییاو. سوخت یم او

 دهید نا یرو آن داشت قصد و بود گرفته اش یباز او که

 یرو توانست یم هم او حال بگذارد شینما به را اش

 یکم و بگذارد شینما به را جسور یپروا یب ی وارسته

 که آن یب پس.  کند قیتزر وجودش به یروزیپ حس

 در برزن ویآر حفظ با و رفت جلو ، اوردیب ابرو به یخم

 یشیش جفت به نگاه با و زد دید را پدرش تاس ، آغوشش

 حرکت را ها مهره و برد جلو را دستش ، آورد پدرش که

 خم سر ، زدانی و پدرش متعجب چشمان برابر در و داد
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 یلحن به و دیبوس طرف دو از را زدانی یها گونه و کرد

 : گفت گرانه اغوا و میمال

 !!!مارس_

 چشمان مقابل و آورد در سرش از را برزن ویآر کاله بعد

 ی حواله یچشمک و دیبوس را برزن ویآر سر ، هیبق خندان

 با را حضورش رد و شد رد بلند یا خنده با و کرد زدانی

 .  گذاشت جا میمر ی حهیرا

 دنبال ها پله راه تا را وارسته دهید نورِ خط همان با زدانی

 را شکنش و جعد پر سوانیگ که اهیس سویگ بعد و کرد

 چون کشان دامن و دلبرانه ، بافت همان با و بود بافته

 در را نگارش و نقش خوش یها بال و دیرقص یم پروانه

 .  داد یم قرار همگان دید معرض

 دلت یا گونه به یشو متوجه خودت که آن بدون یگاه

 خوانده نا همانیم آن ورود آهنگ و شود یم یتکان خانه

 یگاه و ایدر رامشگر موج چون آرام یها یملود با یگاه

 پرده جا همه که طوفان یهو هو یصدا چون متالطم
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 آن به یزیگر ذهنش یکم.  بود گر رسوا و کرد یم یدر

 بود نشسته ها پله یرو خانه اطیح نیهم در که زد یشب

 در اجبار آن ریز از تا بتراشد یا بهانه چه دانست ینم و

 فرصت ریحر به تا خواست او از و آمد وارسته که دیایب

 داستان طوفان شروع ی نقطه ییگو شب همان اما دهد

 دید ابانیخ در را وارسته بعدش روز که یشب همان.  بود

 کنار به را سالمندان ی خانه یها رمردیپ و ها رزنیپ که

 را شان تک تک و دیرقص یم شانیبرا و بود آورده ساحل

 بعد بزنند یدست و بدهند خود به یتکان تا کرد یم بلند

 را وارسته و زدند یم دست یشاد با ها رزنیپ و ها رمردیپ

 تک صورت و دست هم وارسته ، گرفتند یم آغوش در

 بعد و داد یم هیهد ها آن به گل و دیبوس یم را شان تک

 به یکیک و برد ایدر وسط به بزرگ یقیقا با را شان همه

 شاد را شان همه دل و دیبر شانیبرا تولد جشن مناسبت

 .  کرد
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 یمهربان نیچن توانست ینم و دید ابینا را وارسته یمهربان

 بود یمهربان همان.  ندیبب گرید یکس مهر پر وجود در را

 . شد دل یب دلش و داد دستش کار که
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  و بود گرفته آغوش در را برزن ویآر

 پشت بر آرام آرام دست با و انداخته شانه یرو را سرش 

 خواهر تا خواند یم آرام و نرم یها ییالال و زد یم کمرش

 و کرد یط را اتاق طول قدر آن.  برود خواب به اش زاده

 یب و زد یم نق نوزاد اما گرداند را نوزاد و خواند ییالال

 . کرد یم یقرار
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 بزرگ آ بگم یزیچ هی البته خاله؟ خوشگل چته تو آخه_

 .  خوشگل نه باشه جذاب دیبا مرد نباش خوشگل یشد

 

 باشد دهیفهم را اش خاله حرف انگار که کوچک برزن ویآر

 وارسته دل و کرد قبول ، شانه یرو بر افتاده یسر با

 که کرد یط باره چند را اتاق طول باز.  رفت ضعف شیبرا

 را خواندنش ییالال ، برده خوابش ویآر که نیا احساس با

 و خواباند تخت یرو را ییخرما مو پسرک و کرد قطع

 غلت اگر تا گذاشت برش و دور کوچک بالشت چند سپس

 دست اش یزیعز که را یدستکش.  افتدین نییپا خورد

 صورتش ، بلندش یها ناخن با مبادا تا بود کرده برزن ویآر

 یپتو سپس و انداخت زیم یرو و آورد در ، دهد خراش را

 . رفت رونیب خودش و انداخت تنش یرو را کوچک

 خجسته و زد یلبخند خجسته دنید با بست که را در

 : زد لب آرام

 د؟یخواب_
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 اتاق درون به دو هر بعد و کرد زمزمه آرام ی "آره"

 سر از را شان خواهرانه گفت و گپ تا رفتند همانیم

 بارش که حاال. انداخت خجسته به قیعم ینگاه.  رندیبگ

 یها صبح و رفت یم ورزش روز هر ، بود گذاشته نیزم را

 و کردند یم یرو ادهیپ ساحل تا اش هیهمسا خانم با زود

 شیموها یرو اما بود دهیپوش یراحت لباس.  دندیدو یم

 که آن با.  بود بافته ییقایآفر و داده خرج به وسواس

 رهیت هنوز شیموها اما بود سالش چند و یس به کینزد

 .  بود کرده حفظ را اش یتونیز فیط و نشده

 و آورد در را اش یگوش خجسته و نشست خحسته کنار

 : گفت

.  بدم نشونت و فرنوش ینامزد یها عکس ایب یراست اِ_

 به نبود بند نیزم یرو گهید کاوه ی خاله یدون ینم یوا

 تاجر دومادم گفت یم اومد یم چپ رفت یم راست.  خدا

 خواهر حرص خواد یم بود معلوم قشنگ.  ست پسته

 . ارهیب در و  شوهرش
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 تا گذاشت دهانش یرو را دستش و دیخند بلند وارسته

 داریب برزن ویآر اگر دانست یم که چرا کند کنترلش یکم

 از را یگوش.  است لیف حضرت کار خواباندنش گرید شود

 یم ورق را ها عکس که نیا نیح و گرفت خجسته دست

 : گفت ، دید یم را عروس و زد

 

 رو ماجرا اون سال نیچند از بعد هنوز شهینم باورم آخه_

 خودش قول به که حاال داره یلیدل چه آخه. ادشهی هنوز

 خواهر نیآست به نخش اومده رشیگ تاجر داماد هی

  کنه؟ ریگ شوهرش

 

 تومن خدا گفتن یم کفشش و فیک نیهم نگاه و نیا_

 اش خواسته به فرنوش باالخره شکر رو خدا گهید شده

 رو شوهره خواهر حرص خواست یم دلش معلومه.  دیرس
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 نیا از رفت یم یا صدقه قربون هی که وگرنه ارهیب در

 . شد یم آب سنگ که داماده

 

 خجسته یپاها یرو را سرش بعد کرد دییتا و دیخند

 باز را ها گره و کرد نوازش را شیموها خجسته و گذاشت

 و فشرد یم انگشت با یکم را شیها گونه بعد و کرد یم

 .  آورد یم در را وارسته " آخ"

 و یگینم و یبگ یخوا یم صبح از که یزیچ اون چرا_

 ؟ یزیعز یکن یم تعلل یه

 

  ؟ یدار قبول که و من_

 

 ینظر خجسته به قیعم و گرفت باال را سرش وارسته

 قیعم یحرف یعنی گفت یم را نیا که وقت هر.  انداخت

 را وارسته دییتا ازمندین که بزند خواهد یم فکر ها روز با
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 او است قرار یول باشد وارسته نفع به انگار که یحرف.  دارد

 به که است نیا مسئله نیتر مهم اما نکند خوشحال را

 بار نیا دیشا سن سال چند و ستیب نیا در.  است نفعش

 در هم آن حاال و زد یم و حرف نیا خجسته که بود سوم

 .  کرد استرس دچار و مردد را وارسته یکم وقت نیا

  ؟ یدار قبول ینگفت_

 

  آره:  گفت دیترد و شک یکم با

 

 با خوام ینم ؟  نه ای یدار قبول بگو خانم یآبج نشد نچ_

 .  نه ای آره بگو تحکم با یبگ دیترد و شک

 

 :  گفت دیترد یب یا ذره و مکث یب بار نیا

 .  دارم که معلومه_

 



  

. pg 1758 

 .  بکش دست ازش و کن ول و دنبالش_

 

  و؟یچ:  گفت دیترد با وارسته و افتاد ولوله به وارسته قلب

 

 .  یبفهم و حرفام قشنگ تا نیبش و شو بلند لحظه هی_

 

 شروع خجسته سپس و شد بلند خجسته یپاها یرو از

 :  کرد

 

 خان احمد یعنی روزان یبابا که حاال خانم یآبج نیبب_

 خونشون برگردونه و روزان باز و بزنه دور و قانون تونسته

 به توجه با.  نباش دادنش یفرار یبرا دنبالش گهید

 نداره یروح تعادل آدم نیا زد شکر عمه صبح که ییحرفا

 روز چند کاوه و من.  بشه دردسر خودت یبرا ممکنه و

 به که میزد حرف باهاش و شکر عمه ی محله میرفت شیپ
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 بود منتظرش یلیخ مامان که خونه میاریب و روزان حساب

 روزان که چند هر.  ستین معامله یپا اصال مرد نیا اما

 شهیم دیکن معامله باهاش اگه و هست معامله اهل گفت

 . نبود میمستق مردک نیا یراه چیه به اصال اما
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 و دیلرز یم خشم از یحال در وارسته

 : گفت ، بود کرده مشت را دستانش 

 

.  خواد یم یچ دختر نیا جون از مردک نیا دونم ینم_

 اون و نیا از یکل و هست یچ استفاده سو که چند هر

 گم و گورش چرا فهمم ینم من یول زنه یم بیج به پول
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 نظرش شکر عمه. بکشه ینفس هی دختر نیا بلکه کنه ینم

 ؟ بود یچ

 

 میکن صبر فعال بگم بهت که خواست یم عمه یچیه_

 باشه درست اگه که آوردن ریگ ازش ییآتو هی که نیا مثل

 یدرست یآتو کنه خدا فقط رنیبگ ازش و روزان تونن یم

 .  باشه

 

 به و کرد سکوت یکم و بود نیهم نظرش هم وارسته

 به که دهیتن هم در ابروان و زمخت یصورت با خان احمد

 چه که آمد ادشی و کرد فکر ، بود افزوده صورتش خشونت

 منزجر را وارسته و زد یم موج چشمانش در وقاحت قدر

 خورد شکرش عمه از که ییها کتک یآور ادی با.  کرد یم

 .  زد یلبخند و گرفت آرام دلش ،
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 ییهنرنما قصد تارش سه با که آمد کاوه ینوا سوز یصدا

 و دیخند خجسته ، شد تر بلند شیصدا یوقت.  داشت را

 بهتر را آهنگ سوز تا بود بسته را چشمانش که وارسته

 .  کرد نگاه را خجسته رتیح با و کرد باز ، کند حس

  ؟یزیعز یخند یم چرا_

 را وارسته دستان و شد بلند یآن میتصم کی با خجسته

 .  برد رونیب و دیکش

 

 اری یهوا دلش یعنی زنه یم تمیر نیا یوقت خان کاوه_

 . بشنوم من تا کرده بلند و تمیر نیا عمد از هم حاال کرده

 .  شده تنگم دل شوهرم که میبر زودتر پاشو

 

 دست شوهرش و خواهر تیمیصم نیا از خوشحال وارسته

 با بود نشسته سالن یتو تنها که کاوه و دیکش را خجسته
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 یقر خجسته و کرد تر تند را تار سه تمیر همسرش دنید

 :دیپرس بعد.  آمد یا عشوه و داد

 کو؟ زدانی و بابا و مامان پس_

 

 ی "نچ" خجسته.  دهد ادامه را رقصش که کرد اشاره کاوه

 :گفت نیب همان در و کرد آرام را تمیر کاوه و کرد

 هم زدانی هستن مطالعه اتاق یتو که مجنون و یلیل_

 نماز خوام یم که نگفت خودش البته. بخونه نماز رفت

 بود کرده تا که دمیفهم لباسش نیآست از فقط منم بخونم

. 
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  که ییاو به و داده هیتک در چارچوب به
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 نگاه ، بود گرفته باال یکم را سرش و نشسته نیزم یرو 

 نا یها حرف داشت قصد نگاهش همان با انگار و کرد یم

 به ینگاه.  کند بازگو چشمانش زبان با را زبانش ی گفته

 ذکر به شروع و برداشت را حیتسب او و انداخت زدانی

 یم چشم به ییناخوانا یآرام نا صورتش، در اما کرد گفتن

 که هم چه هر.  بود گرفته او از را قرار و آرام که خورد

 یم آب کجا از اش یآرام نا که بود دهیپرس او از بارها

 نوازش به و دیکش یم آغوشش در زدانی اما خورد

 با و برود طفره کرد یم یسع و شد یم مشغول شیموها

 و کند منحرف اش یمشغول دل از را او جمله و واژه چند

 دیشا و بود وارسته هم او یول بکشاند یخاک جاده سمت به

 ینم را اش یکنجکاو یپ گرید و داد یم دلش به دل

 زنگ بعد و درهمش اخم و زدانی نگران هم باز اما گرفت

 یم شان خانه بالکن به را او مدام که بود اش یگوش یها

 .  شد یم دهیشن شیها بحث آرام یصدا و کشاند
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 بر بایز یلبخند و گرفت فاصله چارچوب از زدانی تکان با

 .  نشاند لب

 !!  باشه قبول خدات با دارید_

 بعد و برد خودش کینزد را او و گرفت را اش شانه زدانی

 قایعم و گذاشت وارسته بلند یشانیپ یرو را شیها لب

 وارسته و ختیر مهر و یدلگرم وارسته تن به و دیبوس

 ی شانه یرو را سرش و شد گرم مهر نیا از شیها چشم

 قرار زدانی یقو بازوان حصار در کمرش و گذاشت زدانی

 .  شد ریاس و گرفت

 داره قبولم خدا و دارم خدا شیپ ییآبرو مچهین هی حتما_

 فتهیش که داد قرار راهم سر دلبر اهیس سویگ دختر هی که

 آرامش غرق بودنش لحظه به لحظه یبرا حاال و بشم اش

 یقدر اون!  اهیس سویگ آرامشه وجودت.  بشم یرینظ یب

 نیب از باشم داشته روزانه که یتنش هر یهست یوقت که

.  رهیگ یم آروم بودنت از قلبم و هات خنده از مغزم و رهیم

  ؟یجادوگر هی تو یدونست یم
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 :زد لب ادیز یکنجکاو و رتیح با

 

  ؟ جادوگر_

 

 یتو اومد که یاون!  خوبا جادوگر اون از!  یجادوگر آره_

 با و داشتم ذهنم یتو که ییها یکیتار کل و میزندگ

 برد نیب از هاش یمهربون ، هاش خنده ، آرامشش یجادو

 جادوگر هی کار نیا اگه.  کرد خودش آن از و من تمام و

  ؟ باشه تونه یم یک کار پس ستین

 

 یم.  ستیچ ذهن یکیتار از منظورش دانست یم وارسته

 گفته به بود دهید را وارسته یوقت چون ذهن یکیتار گفت

 بود کرده ییها قضاوت او ی درباره اشتباه به خودش ی

 اگر که آمد یم بر اش یخانوادگ تیترب همان از که
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 حجاب ریز را شیموها ای دیخند بلند یصدا با یدختر

 دختر او کرد گذار و گشت ابانیخ در شبانه و نپوشاند

 یعذاب ریاس ها مدت تا زدانی و شود ینم محسوب یخوب

 را آن یجا و کند نابود را ذهنش یها یکیتار تا بود میال

 بخورد جرقه ذهنش ی خانه نهان در که بدهد یا بارقه به

 . کند یافشان پرتو و

 نبود صوف و صاف و دیسف ات درباره نیهمچ منم ذهن_

 کردم یم فکر منم.  یبود بلد خودت فقط نکن الیخ نه آ

 یادعا و کشه یم آب جانماز فقط که یهست ییاونا از که

 بندیپا بهش یا ذره یول شهیم شیریغمیپ و خدا شناس

 ادیز که بودم گرفته مشتم یتو و ذهنم من البته . ستین

 دستم از قلبم و گرفتم و ذهنم اما نشه ریاس و نزنه درجا

 . شد یم دینبا چه آن شد و رفت در

 از اما است دنیخند حال در که دیفهم زدانی تن لرزش با

 .  شد ینم غافل ختیر یم وجودش بر که ییها نوازش
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 و انداخت وارسته تن بر خروشان یموج زدانی یها نوازش

.  انداخت جانش بر قیعم یرخوت و کرد عبور شیها رگ از

 که بود ییها موج ، افتاد یم دلش بر که ییها موج

.  ختیر یم وجودش ساحل بر را یارزشمند یها دیمروار

 جنس از آرامش جنس از ، عشق جنس از ییها دیمروار

 . لطافت و یزنانگ

 که را مهربانش نگاه و کرد بلند زدانی ی شانه از را سرش

 : گفت یجد یصورت با و کرد استفاده فرصت از ، دید

  ؟ یگیم برام_

 

  ؟ یچ از_

 

 یوقت که درهمت ی چهره از روزات نیا یها دغدغه از_

 نایا من.  یبد نشون آروم یکن یم یسع ینیب یم و من

.  زدانی یبذار ونشیم در باهام دارم دوست و فهمم یم رو



  

. pg 1768 

 کیشر هم با هامون یشاد یتو فقط ستین قرار تو و من

 تو و من.  میباش کیشر باهم قراره حال همه یتو میباش

 یرو فقط نه میباش مونیزندگ احوال ی همه قیرف قراره

 . یزندگ خوش
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  از یگردباد و شد فشرده قلبش زدانی

 از.  شد پا به طوفان و دیوز قلبش غرب به وجودش شرق 

 مقصر هم آن بود مقصر که یخود از ؟ گفت یم چه

 به را آن بار دیبا ییتنها و بود آمده بار به که یا فاجعه

 یزار و هیگر با و زد یم زنگ که یمادر.  دیکش یم دوش

 بر او از تنها که شود یباالتر ی فاجعه مانع خواست یم

 شهیر آن گفت یم و زد یم ادیفر مدام که یپدر.  دیآ یم



  

. pg 1769 

 از یخاکستر یحت و سوزد یم و سوزد یم دارد یبرادر ی

 طراوت و بزند جوانه شهیر آن که ماند ینم جا به آن

 خوردن هم بر آن از یچ همه.  بازگردد شان یخانوادگ

 بودند داده کش آنقدر و بود شده شروع ریحر با ازدواجش

 .  بکشد فاجعه نیا به حاال که

 از پس بالفاصله و دیپر زبانش از یول شد چه دینفهم

 .  گفتنش از شد مانیپش وارسته واکنش

 

 !  کرده یخودکش ریحر_

 

 و شد جدا زدانی کمر از دستانش و شد گرد چشمانش

 از. کند هضم را خبر نیا بتواند تا گرفت فاصله او از یکم

 یکم و دیگز محکم را لبش و آمد درد به قلبش دنشیشن

 قصد انگار که ییسرپا.  کرد سرما احساس یکم تنها

 از را مهر و یدلگرم شده که هم دندان و چنگ با داشت
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.  کند باز خودش یبرا ییجا و بکشد رونیب وارسته وجود

 صورتش و دیلرز یکم بدنش و کرد نفوذ تنش به سرما

 را یکار چیه انجام قدرت. خورد تلو تلو و شد جمع

 یسع زدانی یوقت یحت.  بود شده قفل زبانش و نداشت

 پا و دست و کرد مقاومت ، بکشد آغوش در را او باز کرد

 نیزم یرو و خورد سر وارید کنار و رفت عقب عقب.  زد

 رفت کینزد زدانی و گذاشت زانوانش یرو را سرش.  افتاد

 تا کرد نوازش یکم و گذاشت وارسته یزانو را دستش و

 .  شود کم بدنش ارتعاش و بندد بر رخت بدنش یسرما

 چشمانش از یاشک قطره و آورد باال را صورتش که وارسته

 و ختیر نییپا و کرد دایپ اش گونه از را راهش و دیچک

 طاقتش و کرد یم دنبال را ها قطره همان نگاه با زدانی

 رخ که یا فاجعه نیا از قلبش.  شد یم طاق شیپ از شیب

 خود بر شده قفل یفک با و بود انفجار حال در بود داده

 . نکند خودش نگران را وارسته نیا از شیب تا بود مسلط
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 آغوشش در که دیکش محکم و گرفت را وارسته دستان

 و کرد آزاد مو کش حصار از را سوانشیگ بعد و شد پرتاب

 ردیبگ آرام تا کردند یم یباز وارسته یموها با انگشتانش

 .  ردیبگ آرام خبر آن دنیشن از قرارش یب قلب و

 :گفت دیترد و شک با و خورد یتکان آغوشش در وارسته

 

  مرده؟_

 

 شیموها یرو را اش چانه و فشرد خودش به شتریب زدانی

 : گفت و گذاشت

 

.  برگردونش بهش و کرد نگاه ام خاله قرار یب دل به خدا_

 قطع پزشکا آخه بود معجزه بودنش زنده گفت یم مامان

 یا گوشه هی تا برم و رمیبگ یمرخص دیبا.  بودن کرده دیام

 به عموم که چند هر اجهیاحت من به االن. رمیبگ و کار از
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 نیا مقصر و من که نیا مثل چون ست تشنه ام خونه

 .  دونه یم انیجر

 

 فشرد زدانی نهیس به را خودش یقیعم یناراحت با وارسته

 : گفت و

 

  ه؟یچ تو به ربطش ؟ آخه تو چرا_

 

 یزیچ هی ریحر به عمو ، یخودکش از قبل شب انگار_

 شیپ رهیم شب ریحر بعد و زهیر یم همش به که گهیم

 خاله صبح که کن حاللم گهیم یشوخ و خنده با و ام خاله

 مواجه صحنه اون با مارستانیب بره کنه دارشیب ادی یم ام

 . شهیم
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 آشنا شیب و کم یها مالقات همان با ریحر با یحدود تا

 دارد زدانی به که یا عالقه آن توانست یم وضوح به و بود

 به مدام یبچگ همان از که یدختر.  ندیبب چشمانش در را

 خواهد زدانی ندهیآ در همسرش که بودند کرده گوشزد او

 گوشش در قدر آن شود نشیگزیجا را یکس دینبا و بود

 بود شده ذهنش ملکه که بودند کرده تکرار و بودند خوانده

 شده بیترک ها گوشزد آن با بود داشته که هم یا عالقه و

 هم به با حاال که بود تاخته وجودش بر تیمالک یحس و

 است شده گرفته یباز به که بود کرده احساس ، خوردنش

 نبود مشخص هنوز اش یخودکش یاصل علت که چند هر

 اما بود کرده صحبت مادرش با قبل یقیدقا زدانی یحت و

 بود مادرش یها هیگر بود شده دشانیعا که یزیچ تنها

 از دادگاه در( زدانی ی خاله) خواهرش گفت یم که

 یزیچ.  ردیبگ طالق خواهد یم و کرده تیشکا همسرش

 را مشیتصم و برده فرو خود در شیپ از شیب را زدانی که

 . است کرده موکول صبح فردا نیهم به رفتن یبرا
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#part298 

  ممنوع_یکپ#

 

 گوشش ریز زدانی ، گرفت آرام آغوشش در که طور همان

 :گفت

  

 

 .  ببافم و موهات تا اریب و ات شونه پاشو_

 

 از و داد تکان یسر ، افتاد زدانی آرام نگاه به که نگاهش

 در هنوز حتما که دیند را مادرش و پدر و رفت رونیب اتاق

 در هم کاوه و خجسته و بودند پدرش ی مطالعه اتاق

 ویآر خواب از و زدند یم قدم هم دست در دست اطیح

 باال ها پله از تند تند.  بردند یم را استفاده تینها برزن
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 داریب را ویآر و کند روشن را اتاق المپ که آن بدون و رفت

 و برداشت زشیم یرو از را شانه کورمال کورمال ، کند

 یآهستگ تینها با و زد برزن ویآر نرم دستان بر یا بوسه

 با.  نکند داریب را اش زاده خواهر تا رفت رونیب اتاق از

 مهربان به یچشمک ، مطالعه اتاق از مادرش آمدن رونیب

 اتاق در و آمد نییپا دوبلکس یها پله از باز و زد مادرش

 را رونیب پنجره از که زدانی دنید با و کرد باز را مهمان

 اشاره.  برگشت طرفش به زدانی و شد وارد ، کرد یم نگاه

 قرار پشتش خرامان و آرام وارسته و برود کشینزد که کرد

 .  داد دستش به را شانه و گرفت

 

 از بعد و دیکش یم وارسته یموها در نرم را شانه زدانی

 در غرق و کرد یم شبرنگش سوانیگ در را سرش یقیدقا

 حرکاتش قدر آن.  شد یم بو خوش یها میمر خوش عطر

 یول کرد یآلودگ خواب احساس کم کم وارسته که بود نرم
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 ، بود شیموها بافتن حال در که زدانی نرم حرکات با

 :گفت خنده با و شد اریهوش

  ؟یگرفت ادی کجا از و بافتن_

 

 :داد پاسخ یمهربان با و کرد یمکث

 

 ادی کرد محبورم یبچگ همون از.  گهید یبرف سیگ از_

 خواست یم تازه.  ببافم براش خواست وقت هر تا رمیبگ

 وقت ، وقت چیه اما بده ادی بهم هم و اش گهید یها مدل

 .  نشد

 

 کردند یم یگاه خلسه در غرق را وارسته زدانی دستان

 تا زد یم پا و دست شتریب آن در شدن غرق یبرا که

 و شد یم ارتیز زدانی توسط که شیموها.  رود فرو شتریب

 قرار انگشتانش انیم در مقدس یئیش مثل را ها آن زدانی



  

. pg 1777 

 مشامش بافتن بار هر با هر و بافت یم آرام آرام و داد یم

 آن.  دیبوس یم بعد و کرد یم پر خوشش یبو و عطر از را

 و شود لیتکم شیها سیگ تا کرد یم تکرار را کار نیا قدر

 و داد یم نشان وارسته به را شییهنرنما نهیآ در بعد

 .  داد یم را مزدش چشمانش برق همان با وارسته

 رونیب را اش یگوش و انداخت بشیج در دست وارسته

 آمد تا اما رندیبگ عکس تا رفت زدانی آغوش در و آورد

 عکسش و اندازدیب چپش سمت ی شانه یرو را شیموها

 و کرد خم وارسته گردن یرو را سرش زدانی ، ردیبگ را

 با و محکم و گذاشت وارسته شاهرگ یرو را شیها لب

 به وارسته تن در مخرب شتریر با یا زلزله و دیبوس عشق

 و دیلرز خودش به محکم ، حرکت نیا از وارسته و کرد پا

 . شد مورش مور
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  سرش یباال قرص و محکم را شیموها

 یرو که آن از قبل و آورد باال را کاسکت کاله و بست 

 آماده حال در هم او که زد پروا به یچشمک ، بگذارد سرش

 در یطلب جنگ ی هیروح و بود مسابقه یبرا شدن

 را یمشک و قرمز کاسکت کاله.  کرد یم دادیب چشمانش

 هم را مخصوصش یها دستکش و گذاشت سرش یرو

 و کرد تر آب با یلب و دیکش قیعم نفس چند بعد و دیپوش

 در که ینفس به اعتماد با و نشست موتور ترک یرو سپس

 حال در دیخورش و ساحل به ، کرد یم دادیب چشمانش

 خودش به را پروا شدن کینزد که کرد یم نگاه غروب

 : زد لب گوشش کنار که کرد حس

 که نیا بدون. رهیگ نفس یلیخ مسابقه نیا تو جون_

 بکنه تر ور اون موتور تا چهار به نگاه هی یکن توجه جلب

 پاشده و هیسوار موتور قهرمان گنیم نشسته روش پسره

 با تو و من دونم ینم ییخدا.  بده مسابقه جا نیا اومده
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 یا هفته آخه.  جا نیا میاومد میپاشد ینفس به اعتماد چه

 حرفه یسوار موتور شد اومدن هم ساحل تا خونه از بار دو

.  دارن یزیچ یمدال ، یمقام هی کدومشون هر نایا ؟ یا

  ؟ میشد ریگ جو چرا تو و من فهمم ینم

 

 و مصمم یا چهره با و دیکش باال را کاسکت کاله ی شهیش

 پروا ی شانه یرو را راستش دست ، مطمئن یلبخند

 : گفت ، برگرداند را پروا ی هیروح که آن یبرا و گذاشت

 نیا قلق تو و من مثل باشن یمدال و مقام هر با نایا_

 ینم مشیشناس یم دست کف مثل یبچگ از که ساحل

 میچیبپ تر جلو متر ستیدو اگه دونن ینم مثال دونن

 پس.  میبرس انیپا خط به تر زود میتون یم راست سمت

 بازنده جا نیا از تو و من.  رینگ کم دست و نباز و خودت

 هست منم از شتریب یلیخ شانست تو و میای ینم رونیب

 کم دست که دختر رینگ کم دست و خودت.  گهید

 .  رنتینگ
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 با پروا ، کرد یم یآمادگ اعالم که یداور یصدا با

 با ، بود شده نفس به اعتماد پر و آماده حاال که یچشمان

 موتورش یرو سرعت به و زد ضربه اش یشانیپ به انگشت

 ، هیبق زیآم تمسخر یها نگاه به توجه یب و گرفت جا

 هم خودش پروا از نانیاطم با.  شد رهیخ جلو به محکم

 آن که یانیتماشاچ به که آن بدون و گرداند را چییسو

 یبرا یگاه و بودند نشسته ساحل یها ماسه یرو طرف

 رهیخ جلو به رو ، کردند یم یقیتشو ضهیعر نبودن یخال

 و کرد تمرکز ، نظرش مورد نقطه کردن دایپ با و شده

 اعالم با و چرخاند را چیسوئ و گذاشت پدال یرو را شیپا

 موسم در که یسرد سوز و راند باد سرعت به داور شروع

 کرد یم لرز ، نشست یم تنش بر ساحل در هم آن غروب

 داد گاز شتریب ، دید خودش یراستا هم را موتور سه تا اما

 به بانشیرق که آن حال ، کند در به دانیم از را بانیرق که

 را ها آن شد ینم یراحت نیا به که بودند دانیم لی یقدر
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 شتریب را سرعتش و ننشست یپا از حال نیا با کرد در به

 آن از دیبا که دیرس نظر مورد ی منطقه همان به تا کرد

 قبل اما دندیرس یم انیپا خط به تر زود و کردند یم عبور

 همان ، بکشد راست سمت به را خودش یکم که آن از

 ها سر در یسر یسوار موتور در که گفتند یم که یپسر

 : گفت حواسش کردن پرت یهوا به و شد کشینزد دارد

 یکرد فرض باال دست یلیخ و خودت ینیماش جوجه_

 با یک با اونم ؟ یدیم مسابقه کاذب نفس به اعتماد با که

 مسابقه نیا و میدار رو یقهرمان مدال هی حداقل که ییماها

 .... آدم ی بچه مثل خودت پس. هیگرم دست برامون

 

 و داد گاز شتریب ، دهد ادامه نیا از شیب نداد اجازه وارسته

 دیفهم ، بجنبد خودش به تا و کرد ادیز را یطول ی فاصله

 آن ریتقص هم اش همه و داده دست از را شاهراه آن که

 دینبا و بود وارسته هم او اما بود مدعا پر و خودخواه مردک

 به که پروا موتور یآشنا یصدا.  کرد یم یخال را دانیم
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 صورتش یپهنا بر بزرگ و قیعم یلبخند ، خورد گوشش

 کرده دایپ را رشیمس که یباد به توجه بدون و بست نقش

 یم ضربه وارسته ی کرهیپ بر داشت تاز و تاخت با و بود

 که نیهم.  برسد او به پروا تا کرد تر کم را سرعتش ، زد

 و چرخاند را سرش وارسته ، گرفت قرار شیراستا در پروا

 : زد داد محکم

 ؟ قیرف یطور چه_
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  از طبع به و رفت باال پروا ی قهقهه

 :گفت و داد شیصدا به یادیفر ، وارسته 
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 یندار خبر خودت و یکرد پا به یخاک و گرد چه قیرف_

 .  دوم راند یبرا برو میعال قیرف!! 

 

 با و داد گاز و دیخند وارسته حرف، نیا گفتن با همزمان

 ، دیآ یم شیپ او یپا به پا هم پروا که نیا به نانیاطم

 یم باد مانند به و تند و گرفت دست به را ساحل دانیم

 یم شینما به را نفسش عزت ییبایز پروانه مانند به و راند

 به اما راند یم نانیاطم اسب بر سوار که آن با.  گذاشت

 پروا و او از یسرعت چنان با همزمان موتور سه ناگاه

 گم باد در شانیها قهقهه و ها خنده یصدا که گذشتند

 دانست یم.  دیرس گوشش به وارسته یحرص یصدا و شد

 قول به شده یحت شوند ینم میتسل ها یزود نیا به که

 را شان حرفه اما دندیکوب یم نیزم به را دو آن خودشان

 .  دادند یم نشان

 جلو به تا کرد اشاره پروا به و گرفت فاصله موضعش از

.  براند پروا پشت اندک یا فاصله با خودش و کند حرکت
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 از که کند شتریب را تمرکزش و ردیبگ ینفس خواست یم

 از باور قابل ریغ یسرعت با پروا دید کاله یها شهیش پشت

 ریغ و عیسر قدر آن.  گذاشت شانیجا و زد جلو سه آن

 حس را ادعا پر نفر سه آن رتیح توانست یم که باور قابل

 در ها سال و بود یا حرفه یسوار موتور فن در پروا.  کند

 به دیشا.  کرد یم تجربه کسب و راندیم ساحل نیهم

 اما بود اوردهین یمقام یحت ای نگرفته یمدال سه آن مانند

 بود گرفته فاصله وارسته که بود مسلط کار نیا به قدر آن

 که دانست یم وارسته.  دهد نشان را خودش هنر پروا تا

 او و کند یم عمل تر یا حرفه یسوار موتور در او از پروا

 یا حرفه که بدهند را مسابقه نیا تا بود کرده یراض را

 . شود ثابت همه به پروا بودن

 داد و غیج انیم در سپس و داد فشار را گاز ، تیجد با

 که کرد یم نگاه پروا یروزیپ به لبخند با ها یچ تماشا

 موتور همان از یکی یکار یول زیر حرکت کی با باره کی

 نیزم به محکم موتورش با یدلخراش طرز به پروا ، ها سوار
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 قشیرف یواژگون ی صحنه نیا از وارسته قلب و خورد

 را وجودش سراسر خشم.  افتاد سوز به و برداشت خراش

 نییپا موتور از ، هیبق شدن جمع و ادیفر انیم در و گرفت

 یرو که موتور ینیسنگ بعد کرد شیرها جا همان و آمد

 با دهید بیآس یپا با و دیکش یالجون غیج ، افتاد شیپا

 دست با را مردم و رفت پروا سمت به سرعت نیشتریب

 را سرش ، دیچک یم چشمانش از ییها اشک با و زد کنار

 و برداشت سرش از را کاسکت کاله و دیکش آغوش در

 شکر را خدا ، دیند یا ضربه یوقت و کرد یبررس را سرش

 .  ختیر یم اشک و کرد یم ناله درد از پروا اما کرد

 . کرد پاک را شیها اشک و دیبوس را اش گونه و شد خم

 

 ادیب اورژانس زنن یم زنگ االن باش آروم برم قربونت_

 و نزن بیآس خودت به یول یدار درد دونمیم.  شم فدات

 .  آروم باش آروم ارین فشار
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 متر چند ، کرد یم نوازش را پروا صورت که گونه همان

 هم یبرا خنده با که دید را سوار موتور سه تر طرف آن

 شتریب را وارسته خشم نیهم و کردند یم فیتعر را یزیچ

 را کاسکتش کاله ، دهد تکان را پروا که آن بدون و کرد

 .  بود شده رها یا گوشه که دید

 نظر اظهار کی هر ، بودند شده جمع شان دور که یمردم

 .  کردند یم تاسف ابراز و کردند یم

 یم االن اورژانس میزد زنگ نباش نگران خانم وارسته_

 .  انی

 

 به زد و داشت کرم هیمشک لباس اون یدیند مگه_

 هم دوستش کنم یم حس کرد؟ نشیزم پخش و موتورش

 . کنه یم نگاش داره بدجور چون بوده اون کار دهیفهم
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 کرد یکار نیچیهم برهیم ازشون داره دختره دید بابا آره_

 خودش یبرا میبد شهادت میتون یم و میدید ما خب یول

 ساده برد هی خاطر به شنیم دایپ ییآدما عجب.  شهیم بد

 . کنن ینم ییکارا چه

 

 که ستین دختر مخصوص جاها جور نیا من نظر به واال_

 یم ییجا نیهمچ و پاشون که هستن خودشونم مقصر

  ؟ دختره یبرا یسوار موتور آخه.  ذارن

 

 ، دیرسیم خشم جوش نقطه به داشت که وارسته

 را خودش تا دیکش یقیعم نفس و بست را شیهاچشم

 کرد یم ناله درد از مدام که را پروا همزمان و کند کنترل

 .  بخشد نیتسک ، بود اش یهوشیب امکان زمان هر و

 با که شد یسپر جدل و جنگ از پر و ریگ نفس یقیدقا

 یروهاین و شدند پراکنده همه آمبوالنس شدن کینزد
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 برانکارد یرو را درد از ناالن یپروا و شده ادهیپ امداد

 کرد تند پا دیلرز یم خشم از هنوز که وارسته و گذاشتند

 یطور نیخشمگ یصدا با و رفت نفر سه آن سمت به و

 : گفت اندازدیب جانشان به وحشت و رعب که

 

 داره دراز سر قصه نیا هنوز شهینم تموم جا نیهم یباز_

 یم و انشیپا و کنم یم تمومش طور چه دینیبب و دینیبش

 خنجر جلو از من یول دیزد خنجر پشت از شما.  سمینو

 . زنم یم
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  یقیعم درد با و گذاشت سرش یرو دست
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 ی وارهید و شد یم دهیکوب سرش بر پتک چون که 

 را چشمانش و داده سر یا ناله ، کرد یم منفجر را مغزش

 .  فشرد و بست شیها پلک فشار با

 !! سرم آخ_

 سرعت به و دیپر چا از پروا یها ناله دنیشن با وارسته

 را سرش کرد یسع و رساند تخت ی گوشه به را خودش

 آرام یکم یدگید ضرب از حاصل درد نیا تا دهد ماساژ

 شده داده نشان اسکن یتیس با سرش که چند هر.  ردیبگ

 و کرد یم آسوده را الشیخ نیهم و دهیند بیآس که بود

 همان علت به دارد که یدرد سر پزشک ی گفته به

 یم فشار سرش به قدرت با و کرده عود که ست یگرنیم

 یها لباس یحت که داشت هراس و هول یقدر به.  آورد

 همان با و نکرده ضیتعو هم را یسوار موتور مخصوص

 . بود رسانده مارستانیب به را خود

 که گرنیم ناسور زخم نیا گهید!  قشنگم ستین یزیچ_

 غارمون اری شده شهیم دهیکوب ما سر به و شهیم پتک یه
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 کم هی بشه جدا ما از یلعنت درد نیا ستین قرار گهید و

 صبح تا گهید یدیند یجد بیآس شکر رو خدا کن تحمل

 رودابه خاله.  میبر کنن مرخصت نمونده شتریب ساعت دو

 .  رفت فرستادمش یول گرفت و ات بهانه یکل هم

 و گذاشت اش یشانیپ بر قیعم یا بوسه و شد خم

 خورد به که ییها بخش آرامش با پروا یها پلک همزمان

 و رفت فرو خواب به باز و شده بسته ، بود شده داده بدنش

.  کرد نگاه پروا ی گرفته گچ یپا به ادیز ی غصه با وارسته

 نیهم و بود شکسته و اوردهین تاب را موتور ینیسنگ شیپا

 یرو گچ هفته چند مدت به که آن یبرا یا بهانه شد

 .  کند تحمل را شیپا

 آن یرو را سرش و کرد باز را مارستانیب یتاشو یصندل

 اش نهیس به که ییها دست و شده خرد یبدن با و فشرد

 یخودخواه با کماکان که کرد نگاه ییپروا به شده پایلیچ

 تخت یرو و بود افتاده روز نیا به او یفشار پا و

 یکاشک ذهنش در.  بود درمان و درد یتقال در مارستانیب
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 یم که چرا دیرس ینم جوانه به اما زده شهیر یادیز ییها

 یکاشک همان.  نشد سبز اما کاشتند را یکاشک گفتند

 که ییها یمانیپش.  بود یمانیپش و ندامت سر از که ییها

 که چرا کند نگاه اش رودابه خاله چشم در نداشت جرئت

 پا و کارها به و دهند لو را او ها چشم همان دیترس یم

 نهیآ چشم گفتند ینم مگر.  کنند اعتراف شیها یفشار

 یم اتفاق کی تا که ییها چشم همان  است؟ انسان ی

 اعتراف شیپ را خودشان که بودند زالل یقدر به افتاد

 نیا به کاش.  انداختند یم دام در و دادند یم لو زبان

 که یکار به اجبار را پروا و بود نکرده اصرار مسابقه

 نکرده ییخدا اگر.  بود نکرده وادار ، بود لشیم برخالف

 یآه ؟ چه آمد یم سرش نیا از بدتر مراتب به ییبال

.  بست شرم با را شیها چشم و دیکش نیغمگ و دردناک

 یم تجربه داشت پروا یپا به پا که یحس نیا دانست ینم

 آن.  همزاد گذاشت را اسمش شد یم دیشا ؟ بود چه کرد

 اوقات یگاه که داشتند یادیز مشترک یها حس ها
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 یم تجربه باشند داشته خبر آن از خودشان که آن بدون

 .  کردند

 لبانش بر رنگ یب یلبخند و شد زنده شیبرا روز آن ادی

 . نشاند
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  با را شیپاها و بود نشسته تخت یرو"

 هق هق و ختیر یم اشک آرام آرام و کرده جمع غصه 

 ظهر تا که بود گفته و کرده هیتنب را او مادرش.  کرد یم

) اش یزیعز که چند هر.  ندارد را اتاق از آمدن رونیب حق

 ریز از یشکالت و آمد یم بار کی قهیدق چند هر(  خجسته

.  نرود ضعف دلش و نشود اش گرسنه تا کرد یم رد در

 عذر یحت بوده اشتباه مدرسه در کارش که دانست یم
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 نبوده میمستق یصراط به مادرش اما بود کرده هم یخواه

 اتاقش از ظهر تا بود گفته دندیرس خانه به که نیهم و

 فکر داده انجام که یزشت یکارها به دیبا و دیاین رونیب

 کابوس و نیبدتر.  ستین بد شیبرا هیتنب یکم و کند

.  بود مادرش و پدر یسرد و ییاعتنا یب شیبرا هیتنب نیتر

 دلش و شد یم دار غصه ، کردند یم ییاعتنا یب او به اگر

 یهیتنب چه دانستند یم هم مادرش و پدر.  گرفت یم

 و کرده یخواه عذر به وادار را او تا رندیبگ نظر در شیبرا

 چشم ، امروز اتفاق یادآوری با.  نکند تکرار را آن گرید

 : زد غر لب ریز و کرد چپ چپ را شیها

.  میبرس و حسابش پروا با بود حقش! لوس ی دختره_

 .....واست فردا باشه ؟ یکن یم ینیریخودش من واسه

 

 زد اتاق در یچرخ سرش و دیگز را نشییپا لب سرعت به

.  کند تر سخت را هشیتنب و بشنود مادرش مبادا که
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 یعصبان خودش دست از و دیکوب شیپا یرو بر آهسته

 :شد

 اگه ؟ نزنه حرف باهات گهید و بفهمه مامانت یخوا یم_

 یم غصه و یشیم ناراحت که نزنه حرف باهات مامانت

 و مامانت زدنات حرف جور نیا با یخوا یم حاال یخور

 اشتباه قدر چه کارت کن فکر نیبش ؟ یکن ناراحت شتریب

 یندار حق گفته و شده یعصب یطور نیا مامانت که بوده

 ؟ رونیب یایب اتاق از

 شیپاها یرو را شیندرالیس یعروسک یپتو و دیبرچ لب

 یتازگ به پدرش که کوچکش ی کتابخانه دنید با و دیکش

 یم یا قصه کتاب روز هر و کرده سیر و راست شیبرا

 و دیپر نییپا تخت یرو از ، داد یم جا آن در و دیخر

 شیجا سر به باز و برداشت را محبوبش ی قصه کتاب

 خواندن به شروع و دیکش شیپا یرو را پتو و برگشت

 هم در شتریب شیها اخم خواندن خط هر با و کرد کتاب
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 کتاب و افتاد یم صبحش یکارها ادی به شتریب و رفت یم

 .  بست را قصه

 طنتیش با پروا با بود رفته مدرسه به که صبح امروز

 چند کالس یها بچه از تا چند با که بودند گرفته میتصم

 هم بعد و کنند یمرغ تخم را کالس کف و آورده مرغ تخم

 یرو و بخورد سر تا اندازندیب آن یرو موز پوست چند

 و آمد یم بدش ورزش معلم نیا از وارسته.  افتدیب نیزم

 وارسته به کرد یم یسع یصبور با او اما کرد یم تشیاذ

 بود دهیفهم که چرا آورد دست به را دلش و شود کینزد

 ، ست یخوان درس آموز دانش که نیا بر عالوه وارسته

 دهید آموزش یا حرفه طور به را بسکتبال و است ورزشکار

 رفتار معلم همان اول روز همان که نیا از وارسته اما است

 یکی محبوب.  آمد یم بدش او از ، داشت محبوب با یبد

 شدت به وارسته که بود کالس مظلوم و زرنگ دختران از

 نیهم قضا از اما کرد یم تشیحما و داشت دوست را او

 محبوب همان خورد زیل و شد کالس وارد معلم که امروز
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 ریمد و معلم نزد ، داشت دوستش یلیخ که نیریش خود

 و دیفهم هم وارسته که بود داده لو را پروا و او و بود رفته

 هم یکم و کرد تشیاذ و شد یعصب دستش از یحساب

 مادرش به که ییها حرف نیهم که زد ربط یب یها حرف

 هشیتنب که گرفت میتصم و کرده یعصب را او شد گزارش

 .  کند

 یآور ادی با و شد زیر سر اش گونه بر یاشک ی قطره

 جمع را زانوانش ، بود کرده یعصب را مادرش که ییکارها

 زنگ اتاقش تلفن که گذاشت آن یرو را سرش و کرده

 کس پروا جز به که دانست یم.  دیپر جا از او و خورد

 صحبت آرام و برداشت را تلفن ، باشد تواند ینم یگرید

 : کرد

 

 . پروا الو_
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 را خودش و شد نیغمگ ، دیشن که را پروا ی هیگر یصدا

 اش خواسته خالف یکار به مجبور را پروا که کرد شماتت

 رونیب اش نهیس از که ییها هق هق همان با پروا.  کرده

 : گفت ، دیپر یم

 

 ذاره ینم و کرده.. هیتنب و من... ممم...مامانم وارسته..وا_

.  میکرد ینم تیاذ و محبوب...کاش.  نمیبب کارتون

 ؟؟ نه بود بد کارمون

 

 با اما کند تبرئه را خودشان خواست یم یتخس با وارسته

 : گفت طلبکارانه ، بود زده مادرش که ییها حرف یادآوری

 کن ولش بود حقش اصال بود اشتباه کارمون آره اومم_

 هیتنب منم کنم ینم هیگر من نیبب ؟ یکن یم هیگر چرا

 و یهست نقو نق تو.  کنم ینم هیگر اما اتاقمم یتو و شدم

 .یکن هیگر یه یدار دوست
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#part303 

  ممنوع_یکپ#

 

  حرف به بهت با و شد قطع پروا ی هیگر

 : داد یم گوش وارسته یها 

 نبود اگه بود اشتباه یلیخ وارسته ؟ نبود اشتباه کارمون_

 میبر ایب.  خب کردن ینم هیتنب رو ما هامون مامان که

 . گشنمه من بدن ناهار بهمون میکن یخواه معذرت

 و دیگز یم را شیها انگشت که یحال در حرص با وارسته

 : گفت ، داد یم تکان را شیپاها

 هم و هستم دوستت که یمن شکمت خاطر به تو!  شکمو_

 سوزه یم دلشون خودشون کن تحمل کم هی.  یفروش یم

 ادیب دانشگاه از که میزیعز من تازه.  ارنی یم غذا برامون و



  

. pg 1799 

 یفکر هی تو بمونم گشنه ذاره ینم ارهی یم واسم و غذاش

 .  بکن خودت حال به

 

 ضعف دلش و گذاشت شکمش یرو را دستش طاقت یب

 بود اش گرسنه حاال و بود نخورده زیچ چیه صبح از.  رفت

 رسد ینم دادش به هم خجسته یحت که دانست یم اما

 دیبا او و بروند گردش به داشتند قصد دوستانش با که چرا

 .  ماند یم اتاق نیا در گرسنه

 : کرد جلب را حواسش و زد شیصدا پروا

 

 بعد و بدن بهمون ناهار بعد و میکن یخواه عذر میبر ایب_

 یخواه عذر اگه یدون یم که تو.  ما ی خونه ایب ظهر از

 . مینیبب و هم ذارن ینم مینکن
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 حل کارش یخواه عذر کی با تنها دانست یم که وارسته

 :گفت یلجباز با شود ینم

 مامان کنم یخواه عذر اگه.  کنم یخواه عذر خوام ینم_

 و لوس ی دختره اون ی خونه برهیم رهیگ یم و دستم

 آدم هی یبرا منم رمیبگ کادو براش خواد یم ازم قبلش

 ... ینم هم یخواه عذر که خرمینم کادو تنها نه فروش

 

 کمر به دست و آلود اخم را مادرش و برگرداند را سرش تا

 با بعد و کرد رها جا همان را تلفن و کرد یته قالب ، دید

 هیگر بلند بلند ، اش یگرسنگ یادآوری و بلند یها قدم

 به شروع و کرد پرتاب مادرش آغوش در را خودش و کرد

 که گفت هم شیها حرف نیب و کرد یخواه معذرت

 پشت پروا یحال در.  خواهد یم غذا و است گرسنه یحساب

 یها حرف از زده رتیح و دیشن یم را شیصدا تلفن

 یخواه عذر خواست ینم یلجباز با که بود یا وارسته



  

. pg 1801 

 " ببخشد را او تا خواست یم مادرش از مدام حاال اما کند

 . 

   

              * 

 

 و رفت پروا کینزد و کرد یا خنده ها روز آن یادآوری از

 و کرد لمس ، افتادند یم رونیب گوشانهیباز که را شیموها

 یدرد از تا داد ماساژ یدوران حالت به هم را اش یشانیپ

 آن که از ییها ناله و دهیتن هم در ابروان با لحظه هر که

 .  ردیبگ آرام ، کرد یم تیشکا

 زد یم او به یسر و آمد یم بار کی یساعت دو هر پرستار

 بار هر.  رفت یم و کرد یم قیتزر یبخش آرام هم بعد ،

 بخوابد یکم خواست یم وارسته از یمهربان با آمد یم که

 ، بود قرار یب قشیرف بیآس از که یقلب و سرخ چشمان تا

 و بود شده حرام چشمانش به خواب وارسته اما ردیبگ آرام



  

. pg 1802 

 از مانیپش و قرار یب طرف کی از.  کرد یم فرار مدام

 که یمیوخ اوضاع قرار یب هم طرف کی از بود اصرار

 پروا که آن از شیپ شبید.  بود شده دچار آن به زدانی

 بود دهیپرس را ریحر حال و زده زنگ زدانی به شود داریب

 که بود شده متوجه زدانی ی خسته و گرفته لحن از اما

 یپافشار اش خاله یطرف از و ستین مناسب اصال اوضاع

 دخترش و خودش راه و ردیبگ طالق شیعمو از تا کرد یم

 و بود ختهیر هم به شدت به زدانی.  کند جدا مرد آن از را

 ینم.  دور ها یناراحت از و کند آرامش تا کرد یسع وارسته

 و ها حرف یجادو انگار اما بوده موفق قدر چه دانست

 تر یانرژ پر و بهتر یرو با زدانی و بوده موثر شیها یدلبر

 .کرد او یها گوش محروم را شیصدا

 و آورد در فشیک از را بود آورده شیبرا مادرش که یکتاب

 را خودش تا کرد خواندن به شروع اش یگوش نور با

 اما بود صبح به کینزد که ساعت نیا و کرده سرگرم

 نگذرد بطالت به ، بود ننشسته شیها پلک پشت در خواب



  

. pg 1803 

 به یادیز ی عالقه که بود دانشور بانو از سووشون کتاب. 

 انیم عشق خصوص به داشت دانشور خانم یها نوشته

 پا که یزر.  بود زیانگ جانیه و بایز شیبرا وسفی و یزر

 خوشه از حواسش و گذشت یم نیزم در همسرش یپا به

 . داشت اریبس را شانیهوا و شد ینم پرت ها نیچ

 جهان دیخورش که شد کتاب خواندن در غرق قدر ِآن

 نشسته وارسته و تاباند عالم بر را اش یمهربان ، افروز

 . برد خوابش
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 اش، نهیمعا با پزشک و بود ظهر کینزد

 هم امشب تا بود کرده زیتجو و نکرده صیترخ اعالم 

 را لشیوسا داشت وارسته.  باشد مارستانیب ی ژهیو مهمان



  

. pg 1804 

 را خودش(  پروا مادر)  رودابه خاله تا کرد یم جمع

.  کند استراحت یقدر و برود خانه به وارسته  و برساند

 به هایماریب دنید با و کرد یم تنگ را نفسش مارستانیب

 اعالم پروا پزشک تا کرد دعا چه هر و ختیر یم هم

 روز کی که شد قرار و نداشته یسرانجام ، کند صیترخ

 یها خواسته با امروز انگار خدا که چند هر بماند هم گرید

 .  بود کرده لج یحساب او

 رفت اتاق ی گوشه به ، دیچ کوچک ساک در که را لیوسا

 را السیگ و آناناس کمپوت و کرد باز را خچالی در و

 بدنش در یقوت بلکه دهد پروا خورد به تا آورد رونیب

 .  ردیبگ جان تر زود و ندیبنش

 

  ؟ السیگ ای آناناس ارمیب کمپوت برات خوام یم_

 شده جمع یصورت با و داده هیتک تخت به را خودش پروا

 :گفت



  

. pg 1805 

  ؟ خوام یم و کدومش من یدون ینم تو یعنی_

 

 خواستم یم فقط شناسم یم رو تو کج ی قهیسل من_

 آناناس کمپوت آخه.  یشد آدم و شده عوض دیشا نمیبب

 هیروح آدم السیگ کمپوت برم قربونش ؟ عالقه شد هم

 . خوره یم تا شهیم تازه اش

 

 ، سرش دردناک شدت به توجه بدون و دیخند صدا با پروا

 : گفت و رفت باال شیصدا تن

 نگفتم بهش اگه یاری یم در و جونت مامان یادا_

 . بکنه و پوستت

 

 یا شهیش یا کاسه در و کرد باز را کمپوت سر وارسته

 و داد پروا دست به کوچک یقاشق با هم بعد و ختیر



  

. pg 1806 

 زیم یرو را شیپاها و دیکش رونیب را یصندل هم خودش

 .  برود در شیخستگ یاندک تا گذاشت ییجلو

 تنگ عدس هی قد شد واسش دلم جون مامان یگفت آخ_

 ادی ینم و کنه ینم ول و گودرز ییدا صورت هر در. شده

 نشست سر هی بود اومده روز اون. بزنه هاش نوه به سر هی

 لیوسا یسر هی و نمیبب و برزن ویآر اومدم فقط گفت

 . گهید پشم و کشک هم ما.  آورد براش

 

 به و خورد یم یکی یکی را کمپوت یها وهیم ولع با پروا

 .  داد یم گوش وارسته یها حرف

  ؟ شد تیحسود_

 

 ؟ یچ یبرا یحسود ؟ یشد وونهید_

 

 . شد تیحسود_



  

. pg 1807 

 

 مغزت یرو وفتادهین پات یرو موتور که نیا مثل نه_

 یحسود اش زاده خواهر به یک آخه.  شده وبیمع افتاده

 ؟ کنه یم

 

 .  شده تیحسود دونم یم من نه_

 

 افتاده تخت ی گوشه که را مارستانیب یکیپالست ییدمپا

 و خورد یا تقه اتاق در ، بزند سرش یتو تا برداشت ، بود

 .  کرد نگاه پروا به تعجب با و ستادیا باز حرکت از وارسته

 تبار و لیا و من یبابا و مامان باشه تونه یم یک یعنی_

 تونه یم یک پس بودن جا نیا شیپ ساعت کی نیهم که

 ؟ باشه

 



  

. pg 1808 

 اشاره و انداخت باال یا شانه ندانستن ی نشانه به وارسته

 .  کند باز را در وارسته تا کرد

 . باشه بهیغر دیشا کن درست و پاچت و پر_

 کردن مرتب با و کرد یا خنده پروا ی غره چشم با و

 سرعت به شیها اخم ، او دنید با و کرد باز را در شیموها

 با هم او.  انداخت او به چپ چپ ینگاه و رفت هم در

 را سرش و کرد شرم یاندک وارسته نیخشمگ نگاه دنید

 در اش مردانه یصدا که دیینپا یرید اما انداخت نییپا

 اش گونه طلبکار نگاه با وارسته و دیچیپ وارسته گوش

 . کرد یم رصد را او تماما

 .  کنم مالقات و ماریب خواستم یم نیبد اجازه اگه_

 

 و چارچوب یرو را دستش اش گونه طلبکار لحن همان با

 : گفت و گذاشت در



  

. pg 0918 

 هست اتفاق هی مسبب خودش که یآدم دونستم ینم_

 . برسونه مارستانیب به خودش که داره رو قدر نیا

 

 شده یا سوژه نیهم و بود شلوغ مارستانیب یراهرو در

 صالیاست و یکاریب سر از که یماریب همراهان یبرا بود

 با و بودند ستادهیا روبرو حاال و کنند کار چه دانستند ینم

 چشم زیانگ جانیه خودشان قول به شینما به یکنجکاو

 .  بودند دوخته

 به خودش شبید و بود یسوار موتور قهرمان که محمد

 یدختر که کند یکار و دست را موتور تا بود گفته رضا

 دهیچیپ ابانیخ و کوچه در اش یسوار موتور ی آوازه که

 که یاتفاقات وجود با اما دهد شکست را او نتواند ، بود

 حرام چشمانش به خواب وجدان عذاب فرط از بود افتاده

 که شد نیا بگذارد هم یرو پلک یحت بود نتوانسته و شده

 با مقبول یگل دسته و جو و پرس کی با گرفت میتصم



  

. pg 1810 

 خودش یرو به اما زد یم ادیفر را یمانیپش که نگاه هزار

 . دیایب ماریب مالقات به ، آورد ینم

 

#part305 

  ممنوع_یکپ#

 

  آن متوجه کامال که ییها نگاه ینیسنگ با

 رو بعد و برگرداند یسر ، کرد ییاعتنا یب شد ینم و بود 

 : گفت وارسته به

 

 جا نیا نکنم فکر ؟ میبزن حرف داخل میبر میتون یم_

 . باشه درست کردن بحث یبرا

 

 او از تر زود خودش و گرفت فاصله در از اجبار به وارسته

 پروا به توانست اشاره و انگشت چند با و رفت داخل



  

. pg 1811 

 جمع را خودش زود و است در پشت یکس چه که بفهماند

 سوانیگ به حواسشان کدام چیه که یحال در.  کند جور و

 و ختیر یم صورتش یرو بر قرار یب که نبود پروا ییخرما

 .  ختیر یم گوشش پشت را ها آن ی "نچ" با بار هر پروا

 را سالمش پروا و کرد " سالم" ییرسا یصدا با محمد

 او بودن از که یصورت در ندیبنش تا کرد اشاره و داد پاسخ

 از محمد.  کرد یم عمل معذب اریبس و نبود خوشحال

 دوستش مثل هم او که بود دهیفهم اش چهره حاالت

 یم درک را آن قلب ته از و ستین او حضور از خوشحال

 که ییها عذاب و ها یمانیپش تمام وجود با اما کرد

 و کند ییدلجو تا بود آمده جا نیا داد یم درد را وجدانش

 موتور قضا از که شیروبرو دخترک بهبود یبرا یکار هر

 یحتم اش یروزیپ شبید همان و بوده هم یا حرفه سوار

 .  دهد انجام ، بود

 چیه ی اراده در شکستنش و شد برقرار سکوت یاندک

 و شد یم کشدار اریبس که یسکوت.  نبود ها آن از کدام



  

. pg 1812 

 گونه به بود کرده نیسنگ و دار وزن را اتاق درون یفضا

 یم خودش دوش یرو را ینیسنگ نیا تمام محمد که یا

 تعلل ینیچ مقدمه یبرا که شد یم باعث نیهم و دید

 شد کشدار قدر آن.  داد یم حیترج فعال را سکوت و کند

 یزیچ پروا گوش در و شد بلند یصندل یرو از وارسته که

 اعالم را موافقتش سر دادن تکان با هم پروا و کرد زمزمه

 اتاق در پروا و او حاال و کرد ترک را اتاق هم وارسته.  کرد

 .  بودند غرق فکرشان یایدن در کدام هر و بودند نشسته

 تر آرام و شد تر راحت یکم دید را وارسته رفتن که محمد

 فیخف ی سرفه چند با و کرد رها یصندل یرو را خودش

 به شروع هم بعد و کرد تازه را شیگلو زدن، حرف یبرا

 :کرد ییدلجو

 

 نا مقدار هی جا نیا اونم من حضور خانم پروا دونم یم_

 سزا نا من به یحت خودتون شیپ دیشا و هست متعارف

 شبید که یمضحک غرور یپا دیبذار و نیا اما دیباش گفته



  

. pg 1813 

 میخواست ینم و بود گرفته دوستامون و من وجود سراسر

 دونم یم.  کنه له پاهاش ریز و اون شیروزیپ با دختر هی

 نیا من که نمیا میداد انجام یمضحک و بچگانه کار یلیخ

 اصال دوستام که یصورت در هست ادیز ییپررو از جام

 هر در.  بشن کینزد مارستانیب یقدم کی به نشد روشون

 میحاضر که میداد انجام اشتباه یلیخ کار هی تا سه ما حال

 امروز که بود قرار ما راستش.  میبد انجام دیبگ یکار هر

 شرم با) اومد شیپ که یطیشرا نیا خاطر به اما میبرگرد

 یبرا تاسف ی نشانه به یسر و کرد اشاره پروا یپا به

.  میکن کمک شما به میدار قصد فعال(  داد تکان خودش

 طلب هم تون خانواده از که هستم جا نیا یحت من

 خون به یلیخ که دوستتون از طور همون و کنم بخشش

 .  هستن تشنه دوستام و من

 

 الیخیب پروا که ندیبب را پروا واکنش تا کرد بلند سر

 حرف شدن تمام با و بود آناناس کمپوت خوردن مشغول



  

. pg 1814 

 گفت تاسف با و گذاشت یا گوشه را کمپوت ، محمد یها

: 

 

 نفس و سخت برام یلیخ شبید به راجع زدن حرف_

 من جهنم.  دمید چشم به و جهنم شبید من. رهیگ

 یتو که یا برهنه یپاها با دوستم که بود یزمان شبید

 رفت بخش یتو بود کرده گم و هاش کفش ساحل همون

 جناب من جهنم اما بگم یچ دونم ینم.  خواست کمک و

 از و من کرد یم فکر که بود مادرم یها هیگر شبید

 تنها دونست ینم کردم سکته کرد یم فکر.  دهیم دست

 دیکن ادعا تا دیاومد جا نیا شما.  افتاده پاهام یرو موتور

 وجدان عذاب نیهم سبب به من و دیدار وجدان عذاب

 هی با تونم ینم واقعا تونم ینم من اما ببخشم رو شما

 که یجهنم ، شده شما ریگ بانیگر که یوجدان عذاب

 .  کنم فراموش و کردم تجربه خودم شبید

 



  

. pg 1815 

 : گفت و دیپر حرفش انیم به محمد

 

 دونم یم خانم آدمم من.  ستین وجدان عذاب تنها نه نه_

 نیا یبرا من دینکن فکر هم شما و نبود یانسان اصال کارم

 یم اما نه اومدم جا نیا کنم آروم و دوستام و خودم که

 خودتون قول به اون تا دیبذار ما یپا شیپ راه هی خوام

 .  بشه فراموش دیشد متحمل شبید که یجهنم

 

 شد انینما شبید ریتصو چشمانش یجلو و کرد فکر پروا

 منعکس اش ییروشنا بعد و خورد سرش به یا جرقه و

 .  شد

 .  هست راه هی_

 

 : دیپرس دیترد با محمد

 ؟ یراه چه_



  

. pg 1816 

 

 نیبهتر.  گرفت بیعج یقوت و برگشت پروا لبان به لبخند

 آن از هم وارسته که نداشت آن در یشک و بود نیهم راه

 . کرد خواهد استقبال
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 هر و بود شده بلند ها صلوات و همهمه

 و زد یم هم را رشته آش گید ، حاجتش رفع یبرا کس 

 هم او و برسد دلش مراد به تا خواند یم گشا مشگل یدعا

 تا و ها هیهمسا و در از. نماند بینص یب ژهیو ینذر نیا از

 مشام به رشته آش عطر که تر ور آن خانه پشت هفت

 در مرتب و کردند ینم درنگ یا لحظه ، خورد یم شان

 آش یقاشق شده یحت تا زدند یم را نام کین یعل ی خانه



  

. pg 1817 

 رونیب جا آن از پر دست تا بکشند کام به متبرک رشته

 شده دار نوه سال ده از پس و یتازگ به که یرزنیپ.  ندیایب

 گید و آمده درخت و دار از پر و صفا با ی خانه نیا به بود

 یم شیها گونه از زیر زیر ، اشک و زد یم هم را آش

 گرفت یم را اشک شفاف یها دانه یروسر پر با و دیچک

 مرادش به که حاال.  نشود خبر دلش خون از یکس تا

 که بود نیا هم آن داشت یگرید مراد امسال ، بود دهیرس

 بر خانه به زخم با رفت یم تیمامور به که بار هر فرزندش

 از اش یتغار ته فرزند نیا که بود نیا مرادش ؛ گشت یم

 خطر پر شغل نیا از دست و دیایب نییپا طانیش خر سوار

 از دید را چشم به اشک رزنیپ که هم زدانی مادر.  بردارد

 برادرش دختر به را آن و شد منصرف داغ ازیپ کردن سرخ

 به گذاشت اش گونه بر که یا بوسه با و سپرد رایسم ،

 و فشرد را اش شانه پشت از.  کرد حرکت رزنیپ سمت

 : گفت یدلسوز و مهر با و نشست کنارش



  

. pg 1818 

 خواد یم دلم و کنم یم درکت که بیعج یسماوات خانم_

 دو و دوره ازم منم ی بچه که آخ.  کنم هیگر زار زار باهات

 نه غصه از خودمم.  زنه یم یسر هی ادی یم بار هی یماه

 .  روز نه دارم شب

 

 شتریب ، دیچک یم رزنیپ یها گونه از که یاشک قطرات

 که را لرزانش ی شانه.  دیکش سرش یرو را چادر پر و شد

 اشاره غصه با و داد تکان یسر یناراحت با زدانی مادر ، دید

 که یکار هر که گفت گوشش در و کرد خواهرش به یا

.  نکند غیدر دیآ یم بر دستش از سماوات خانم یبرا

 است سرگردش پسر همان همدمش تنها و تنهاست رزنیپ

 هزار یروز رزنیپ و است کارش یگرو در جانش هم او که

 .  برگردد سالم و حیصح او تا شود یم خون دلش بار

 اش بزرگ یها گید به یسر و گذشت خواهرش کنار از

 گاز اجاق یرو کردن قل قل حال در یهمگ که زد رشته

 پخش خانه اطیح یفضا در را یزیانگ دل عطر و بودند



  

. pg 1819 

 با دختران و یرنگ و یمشک یچادرها با زنان.  کردند یم

 بسته یلبنان شکل به که ییها یروسر و بلند یمانتوها

 یم داغ ازیپ و بودند نشسته ها گید گرد در گرد ، بودند

 .  گرفتند

 و دهیپر رنگ و زرد یصورت با که ریحر دنید با زدانی مادر

 و بود گذاشته یبرف سیگ یپاها یرو را سرش ییها اخم

.  داد یم تکان یسر یبرف سیگ یها حرف برابر در تنها

 مادرش با نه که وگرنه بود یباق شکرش یجا هم نیهم

 داد رونیب نهیس از یآه.  هیبق و پدرش با نه زد یم یحرف

 ینذر نیهم.  کند دایپ یبهبود تر زود تا خواست خدا از و

 یماریب نیا از تا بود شده پخته ریحر یبهبود یبرا هم

.  بردارد اش یزیگر مردم نیا از دست و ابدی نجات تر زود

 اطیح به و شود جدا ایلیا اتاق از که بود شده یراض اگر

 قدر آن وگرنه بود یبرف سیگ اصرار به فقط و فقط دیایب

 و بود اشک خواهرش چشم کی که بود شده زیگر مردم

 .  خون گرشید چشم



  

. pg 1820 

 خر سوار از هنوز خواهرش.  دیکش تر بلند را اش یبعد آه

 تا بود ستادهیا سخت و سفت و امدهین نییپا طانیش

 یم گوشش در چه هر.  ردیبگ همسرش از را طالقش

 از خواهد یم یریگ معرکه و یریپ از بعد که خواندند

 فردا پس فردا و رود یم شیآبرو و ردیبگ طالق همسرش

 در حرف پشتش و نندینش ینم کاریب مردم یا لحظه

 ینم که رفت ینم خرجش به برندیم را شیآبرو و آورده

 خواست در و دادگاه به کار که کرد یپافشار قدر آن.  رفت

 . دیکش طالق

 ، بودند کرده درست اش نوه مخصوص که دیسف تاب کنار

 یگفت و گپ ایلیا با که دید را قدش شمشاد شاه ، زدانی

 ایلیا ی چهره و بود درهم زدانی ی چهره و زدند یم

 زدانی کمرنگ لبخند دنید با اش چهره از گل.  خندان

 ، رفت یم پسرش ی صدقه قربان که یحال در و شکفت

 از و خواند یم " بااهلل اله ال و حول ال ماشاهلل " لب ریز

 .  باشد دار نگه را فرزندش تا خواست یم خدا



  

. pg 1821 

 یرو یبار چند و دیکش آغوش در را پسرش جمع یجلو

 . داد فرو را بغضش و دیبوس را شیموها

 ول و شهر اون شهیم یچ!  مادر دارتید از شمینم ریس_

 آروم نیهمچ دلم هم مادر من تا جا نیا یایب و یکن

 . رهیبگ
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  و فشرد خود به شتریب را مادرش زدانی

 با و نشاند گلخانه ی لبه را او و زد یا بوسه اش شانه یرو 

 عشق ابراز خواست و کرد مادرش به رو انیپا یب یمحبت

 : گفت ، بود مشهود آن در که یحسادت با ایلیا که کند

 داداش نیا البته!! آزار دل شهیم کهنه بازار به اومد که نو_

 از یا صدقه قربون هی ما مامان یبرا بود نو اول همون از ما



  

. pg 1822 

 یم تا و شد یم آب سنگ دل که رفت یم بشر نیا

 و کردن یم پتک و نیا عیسر میبد انجام یکار هی میاومد

 نا تو هیجور نیا زدانی نیبب که دنیکوب یم سرمون یتو

 در اما ناخلف منم خلفتون ی بچه نمیا خب.  یخلف

 ..... ازش ییکارها چه خلف ی بچه نیهم که دیانیجر

 

 از صورتش ، خورد ایلیا یپهلو به محکم که زدانی آرنج

 .  گفت ی"آخ" و شد سرخ درد

 داداش گمیم دروغ مگه.  رستمه گرز که ستین دست_

 آدم یکرد تور یحور هی یرفت خوره یم بر بهت که خلف

 .  مونه یم دهن به انگشت

 

 درهم شدت به صورت به و بست لب از لب مادرش تشر با

 بپاش و زیبر نیا در مادرش چند هر.  کرد نگاه مادرش

 دهد نشان یمعمول را خودش کرد یم یسع ینذر یها



  

. pg 1823 

 توانست یم قبل قهیدق چند تا هم دیشا ای توانست ینم

 و درهم صورت آن گرید بود کرده اشاره ایلیا که حال اما

 و کند پنهان توانست ینم را اش یعصب و دلخور ی چهره

 چه هر بود بس.  بود یراض اما انصافانه یب چند هر ایلیا

 بفهماند مادرش و پدر به تا زد یم تخته و ریت به زدانی

 آن دیبا حاال و است کرده انتخاب را اش عالقه مورد دختر

 یتهاجم یقدر به مادرش و پدر اما بگذارند شیپ پا ها

 به را اش یآور ادی و ییبازگو زدانی که بودند کرده عمل

 خواست ها حرف نیا با هم ایلیا.  بود کرده موکول فردا

 .  باشد کرده برادرش به یکمک

 : گفت زدانی به رو و رفت یا غره چشم مادرش

 بشه اگه که رایسم یبرا زدم حرف تییدا با مادر زدانی_

. )  بخوره جوش حداقل وصلت نیا یمبارک و منتیم به

 نفر سه خودشان گوش به فقط تا آورد نییپا را شیصدا

 . خوره ینم ما درد به گهید ریحر(  بخورد

 



  

. pg 1824 

 مادرش یپا یرو را دستش و کرد صاف ییصدا زدانی

 : گفت محض یآرامش با و گذاشت

 روز هر که ستنین وهیم لیفام یها دختر جان مامان_

 اون.  یریگ یم لقمه برام و ینیچیم درخت از و شونیکی

 به ریحر نه خورم یم ریحر به من نه گفتم ریحر نیگفت بار

 نایا و کنم یم عاقت نیگفت یه نیختیر اشک یه اما من

 نیکرد بند حاال.  نشد نمیا که دمیم فرصت هی چشم گفتم

 م؟یدار هم با یسن اختالف قدر نیا که رایسم به

 

 خورد زنگ زدانی یگوش ، کند اعتراض خواست تا مادرش

 را گو بلند ی دکمه ، بزند را اتصال ی دکمه خواست تا و

 در بلند یقدر به وارسته یانرژ پر و خندان یصدا و فشرد

 همه و شد صدا یب ها همهمه تمام که دیچیپ یگوش

 : دادند گوش وارسته یصدا به کنجکاوانه

 اری!  بشم همدمت و مونس!  بشم زنت خوام یم من_

 !  بشم جگرخوارت عشق!  بشم وفادارت



  

. pg 1825 

 !؟ جان نامزد یدیم بله نایا ی همه با حاال

 

 با را وارسته جواب و خاست هوا به ایلیا ی خنده یصدا

 : داد تاب و آب

!  داداش زن سالم!  من دارم یباحال داداش زن چه_

 فرد نیتر کیکوچ جانب از نام کین ی خانواده به ورودتون

 !! گمیم کیتبر خانواده

 

 دنییبو یبرا را زدانی تاب یب دل که عشوه و ناز با وارسته

 ، کرد یم تاب یب شیموها براق و نرم یها شاخه تک تک

 : گفت

  ؟یکدومشون تو! کهیکوچ یمرس یبس_

 



  

. pg 1826 

 رو ما داداش نیا یجور چه بگو ایب!  داداش زن امیلیا_

 یریگیماه عجب ؟ داد ینم تله به دم که نیا یکرد تور

 !!  آ یهست

 

 ی غره چشم چنان و دیچ را ایلیا نطق زدانی مادر

 خودش و گرفت درز را نطقش که رفت ایلیا به یوحشتناک

 را یگوش ، ندهد مردم نیا دست به گزک که آن یبرا هم

 :گفت طعنه با و دیقاپ زدانی دست از

 پهن ییجا خوب و تورشون و نیخوب ریگ یماه گهید بله_

 اجازه بدون که یدختر ؟ من زدانی از بهتر یک.  کنن یم

 شهیم پسر نامزد و دهیم بله پسر به یخواستگار بدون و

 .  خوند و اش فاتحه دیبا

 

 از و بود خورده جا زدانی مادر یصدا از وارسته که آن با

 اما فرستاد پروا یبرا یسر بر خاک دست با یگوش پشت



  

. pg 1827 

 از زدانی که نیا به علم با و کردم حفظ را اش یخونسرد

 کل به را موافقت یدرها و بود گفته مادرش یها مخالفت

 زدانی دفاع با که کند دفاع خودشان از آمد بود بسته

 نیب در یشور و کرد پا به یانقالب زدانی و کرد سکوت

 . انداخت تیجمع

 

  ؟ شدم پرتاب جهنم قعر به یک از یدون یم_

 پاسخ ، کرد احساس را خودش بودن مخاطب که وارسته

 :  داد

 

  ؟ یجهنم ی چاله اهیس یتو هنوزم_

 

 !شده باز برام بهشت در وقته یلیخ نه_

 



  

. pg 1828 

 داد ادامه ، بود افتاده وجودش در که یانیغل و شور تمام با

: 

 

 ؟ کجاست یدونیم_

 

 : داد جواب زده جانیه وارسته

 

 ؟ بهشت در_

 

 که هات گونه اهیس چاه اون ، جهنم ی چاله اهیس!  نه_

 . برده جهنم قعر یتو و من

 

 زدانی از ، آمد یم رونیب اش نهیس از که ینفس اندک با

 : دیپرس



  

. pg 1829 

 

  ؟ یچ بهشت در_

 

 !!آغوشت جهنم خود_
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. pg 1830 

 

  بر گرانه نوازش ، مهر پر و نرم یمینس

 و شد مشت جانیه از دستانش و انداخت بارقه دلش 

 بود کرده سکوت اما بود زده جانیه.  اشک از پر چشمانش

 حرف با را سکوت ی شهیش شکستن قصد هم پروا و

 نفس نفس یصدا طرف آن از توانست یم. نداشت زدنش

 در حاال و شده دور داد یم نشان که بشنود را زدانی یها

 شوق سر از ینجواها نه که حرف منتظر خلوت یطیمح

 ازین و بود افتاده کار از نطقش موتور انگار اما است وارسته

 سکوت اش همه نداشت یحرف چیه عمال.  داشت ریتعم به

 از لحظه هر دستانش و بود آمده بند زبانش.  سکوت و بود

 شیها رگ و شد یم مشت اش چارهیب دل فغان و یدلتنگ

 و تیامن از پر آغوش یبرا داد یم جان. دیجه یم رونیب

 !  محبتش

 و گرفت فاصله پروا نگاه ررسیت از توانست یم که ییجا تا

 تا داد قرار شییشنوا ی نقطه نیتر کینزد در را یگوش



  

. pg 1831 

.  باشد حفظ از را بازدمش و دم و بشنود فقط بار نیا

 از نیا و دیچیپ یم گوشش در آرامش یها دم یسمفون

.  تر دلچسب و بود تر جذاب شیبرا یقیموس و نوا هر

 و جانیه و یدلتنگ یها گره انیم در تکلمش قدرت

 ییبازگشا قصد کدامشان چیه و شده کور شانیها آشوب

 تا نه شد ینم باز گاه چیه دیشا نداشتند را ها گره نیا

 شان انیم در یدلتنگ و بود بسته شان آغوش راه که یوقت

.  بود کرده مرتعش را شانیها بدن ، جانیه و زد یم موج

 باز راه و شدند یم تر کور و تر کور لحظه هر ها گره

 و تاب که دشوار قدر آن ؛ شد یم تر دشوار کردنشان

 اش حوصله وارسته.  بود گرفته شانیدو هر از را حوصله

 نداشت قصد اما زد یم له له شیصدا بم یبرا و رفت سر

 و بشکند او که بود ازین بار نیا بشکند را سکوت نیا که

 ناباور و تکرار یب ییایرو در کرد یم حس که را یا وارسته

 اش یخوش و یشاد تا بپراند خواب از ، زند یم پا و دست

 است اشتباه ریمس نیا کرد یم فکر که ییاو.  شود لیتکم



  

. pg 1832 

 کند بست بن را آن نه که ای کند قفله چهار را درش دیبا و

 هر و است ممنوعه کرد یم فکر که ییاو.  نرود راههیب به تا

 اما دیکش یم جان و دل از یقیعم آه اش یادآوری با بار

 ریمس که دیفهم یم حاال.  اشتباه نه و بود ممنوعه نه حاال

 که یزمان لذت نیا و شده داده قرار راهش سر یدرست به

 دنید با و آورد باال را دستش که شد تر بایز و تر نیرنگ

 و دیدرخش یم آن یرو بر یفیظر ی پروانه که انگشتر

 بر پا قوت به حس نیا ، بود کرده تر درخشان را دستانش

 نه که قند و شد هم تر یشکر و قند بسا چه و جاماند

 دو نیا ی مزه از بود چه هر دانست ینم نه هم شکر

 چه قند چه آخر.  شد یم آب دلش در که بود تر نیریش

 زند یم را دل ینیریش یا نقطه در شوند آب چه هر شکر

 شد یم آب شتریب هر که بود ناب یحد به ینیریش نیا اما

 نه پس.  انداخت یم داشتنش هوس به را دل شتریب ،

 اش ینیریش.  شکر نه و بود قند مانند به اش ینیریش

 . ناب و بود لیاص



  

. pg 1833 

 

 ! ؟ نه بود ممنوعه_

 

 وانهید ، حدت و شدت از قلبش دیشن که را اش زمزمه

 قدر آن ، دیکوب اش نهیس ی وارهید بر قدرت پر و وارانه

.  شود رها و دیایب رونیب یریاس از تا قدرت پر و محکم

 یحت شده تا کرد یم را جفتش طلب و بود طالب قلبش

 ای زیر زیر آرامش و ردیبگ آرام لمسش با لحظه کی یبرا

 به باران یها قطره نرم و زیر بارش ینرم به ای کوک کوک

 ینم گرید.  ردیبگ آرام یقدر و شود زیر سر وجودش

 رونیب اتاق از که حاال خواست یم ، کند سکوت خواست

 و شور ، بود گرفته جا ها پله راه یرو بر و بود آمده

 .  کند منتقل او به را جانشیه

 در را شیها دست ، داشت لرز انعکاس یکم که ییصدا با

 خود به یکم تا کرد مرتب را ها آن و کرده شیموها

 : گفت لرزان یصدا همان با بعد شود مسلط



  

. pg 1834 

 بود ممنوعه درست ای اشتباه ریمس نیا!!  بود ممنوعه_

 دیبا زدم یم خطش دیبا دمیکش یم قرمز خط روش دیبا

 شد قفله چهار نه و دیپر نه اما بپره سرم از تا رفتم یم

 انهیآش یتو بعد و کنه پرواز قدر اون تا دادم بال و پر بهش

 انهیآش یتو رید اما کرد پرواز چرا دروغ. نهیبش امنش ی

 اما شدم یم دیناام داشتم که رید قدر اون نشست امن ی

 به هم بعد و نشست تا دادم بهش پرواز پر قدر اون باالخره

 . نشست ونهیآش و گاهیجا نیتر نیریش
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  در طاقت و تاب شیگنجا هم او انگار

 : گفت تابانه یب که نبود کَفَش 



  

. pg 1835 

 عشق هم باش خوارم غم و مونس هم!  باش ارمی هم_

 !  باش خوارم جگر

 

 یصدا و دیخند قهقهه به وارسته دیرس که جا نیا به

 و گرفت یم آرام تنش و دیرس یم گوشش به شیها خنده

 یرو که دیرس یم پروا به شکفت یم لبانش بر لبخند

 در غرق قشیرف یخوشحال از اما بود دهیکش دراز تخت

 یگوش ی صفحه به همزمان و دیخند یم آرام و بود لذت

 یا کافه به را او قهرمان محمد که بود دوخته چشم اش

 پررو شهیهم یاو و بود کرده دعوت ساحل یکینزد در

 یه و بگذارد انیم در وارسته با که بود نشده شیرو هنوز

 شدن تمام محض به بست عهد خودش با اما کرد یم تعلل

 دیبگو دعوت نیا از و بزند حرف شیبرا وارسته ی مکالمه

 که چند هر رندیبگ را میتصم نیبهتر هم یفکر هم با تا

 دیآ ینم خوشش ادیز قهرمان محمد از وارسته دانست یم

  . 



  

. pg 1836 

 را خودش وارسته آمدن تا گذاشت گوشش در را یهندزفر

 .  کند سرگرم

 و دم و گرم و نیریش واژگان انیم در یقدر به هم وارسته

 از را مکان و زمان که بود شده ریاس زده جانیه یها بازدم

 : گفت یم اش یآورد در من شهر از شور با و داده دست

 باشم گفته خاص زیچ هی خواستم دفعه هی که یدون ینم_

 یجنابعال دونستم ینم که یصورت در گفتم و نیا گهید

 لیا هی ونیم داره من یصدا و هست گو بلند یرو تیگوش

 ات کهیکوچ داداش قدر چه یجد یول شهیم دهیشن تبار و

 .  ازش اومد خوشم نیهمچ بود بامزه

 

 زدند یم صدا را زدانی مدام شانیها زدن حرف انیم در

 فیلط شوق و شور از را خودش که خواست ینم زدانی اما

 ساعت تا که داشت را آن یبنا دلش و کند محروم وارسته

 دهد گوش آهنگش خوش یها نغمه به شیصدا به ها

.  شود خسته یحت ای اوردیب ابرو به خم که آن بدون



  

. pg 1837 

 مضاعف یانرژ بودنش و نداشت ییمعنا او بودن با یخستگ

 .  داد یم

 

 رو بهش اگه گهید ادهیز روش یطور نیهم نگو جلوش_

 !  بدتر یبد

 

 : زد شیصدا ناز و ینرم با و دیخند وارسته

 ! زدان؟ی_

 

 !  جانان_

 

 از و زد غر.  افتاد تقال به و ختیر فرو گرید بار دلش

 :کرد تیشکا خودش شیپ خودش



  

. pg 1838 

 نیا یه.  یکن یم عمل یانتحار یدار ستین قبول_

 .  باش دلمم فکر یدیم و جوابم یجور

 

 . دمیم نازش که هستم_

 

 امروز که آن یآور ادی با و دیشن را ها زدن صدا وارسته

 :گفت زدانی به داشتند ینذر

 به برو پاشو نیداشت ینذر امروز نبود ادمی من یوا_

 .  مونده تنها داره گناه پروا شیپ برم منم دارن ازین کمکت

 

 کرد یدست شیپ خواهرش ، دهد را جوابش آمد که زدانی

 :گفت طنتیش و خنده با و

 بهشون دیبا برو پاشو خوشگلمون عروس از بِکن دل_

 نیا راز و بزنم حرف عروسمون با کم هی منم یبد کمک

 .  بپرسم ازش و یشد رشیاس قدر نیا که



  

. pg 1839 

 

 و گفت ی" دلبر اهیس سویگ دار نگه خدا" تنها زدانی اما

 وارسته ماند منتظر و دیشن را جوابش که آن از پس

 خواهرش ناباور چشمان برابر در ، دهد انیپا را مکالمه

 در و رفت اطیح طرف به و گذاشت بشیج در را یگوش

 ادهیز زدن حرف یبرا وقت" تنها خواهرش اعتراض مقابل

 جا به جا را رشته بزرگ یها گید تا رفت و گفت یا"

 .  کنند

 تا چند با و ریش وانیل دو و رفت آشپزخانه به هم وارسته

 را عصرانه که گذاشت ینیس درون و برداشت کیپنک

 سر از را شان دخترانه یها فیتعر همزمان و بخورند

 و نندیبب یلمیف پدرش با بود قرار هم امشب.  رندیبگ

 .  کنند نقدش

 مادرش و پدر و بودند خانه در پروا و خودش فقط حاال

 بودند رفته رونیب االن تا صبح از شان ازدواج سالگرد یبرا

 نفر دو خودشان ساله هر.  بگذرانند را یخوش اوقات تا



  

. pg 1840 

 یم رونیب ، کنند همراه خود با را یکس که آن بدون

 چه و پدر چه دانست یم.  گذراندند یم خوش و رفتند

 وجود از و نندیچ یم هم یبرا یا ژهیو یها برنامه مادرش

 بود هنوز که هنوز که یمادر و پدر.  برند یم لذت گریکدی

 مطرب و دیچیپ یم فلک گوش بر شان عشقش ی آوازه

 هم خودش و زد یم زیانگ دل ینوا و ساز هنوز شان عشق

 یاصالت با نیا به زدانی با عشقش خواست یم دل ته از

 سکره گذرد یم آن از چه هر ناب یم و ساغر چون و باشد

 و تر دلچسب ، تر مستانه چه هر.  شود تر مستانه و تر آور

 .  تر نیریش

 پروا و کرد باز را اتاق در پر دستان همان با و زد در به یتق

 . دید آهنگ دادن گوش به مشغول را

 قرار پروا پشت و گذاشت زیم یرو را ینیس آرام آرام

 محکم با و آورد باال را اش اشاره انگشت دو سپس و گرفت

 را یهندزفر هم بعد و کرد فرو پروا یپهلو در حالت نیتر

 زد یمحکم غیج پروا که آورد در شیها گوش از شدت با



  

. pg 1841 

 با و برگرداند را سرش هم بعد و خورد یمحکم تکان و

 ی شانه یرو محکم و برداشت را شیعصا ، وارسته دنید

 .  زد وارسته

 !نه؟ یدار مرض_

 

 : گفت بلند پروا که داد تکان یسر لبخند با وارسته

 !!!مرگ_
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 جون بخور رو کیپنک و ریش نیا ایب ایب_

 حداقل یکرد دعوا خاله با معمول طبق که حاال.  یریبگ 

 .  یباش داشته جون ذره هی



  

. pg 1842 

 

 او به و گرفت باال را سرش رتیح با دید که را پروا سکوت

 موج دیترد و شک از یا هیسا اس چهره در دوخت چشم

 خواست یم ییگو.  کرد یم مشکوک را وارسته که زد یم

 داشت شک گفتنش به و کرد یم دل دل که دیبگو یزیچ

 . 

 بود بلد خوب را آوردنش زبان به راه و انداخت باال ییابرو

 ینف را آن مدام بلکه گفت ینم تنها نه کرد یم اصرار اگر

 یم دیشا دیرس یم چپ یعل ی کوچه به اگر اما کرد یم

 زده جانیه با پس.  دهد نجاتش یدر به در نیا از توانست

 : گفت ، داشت سراغ خود از که ییصدا نیتر

 

  ؟یدیشن یراست_

 



  

. pg 1843 

 وارسته به و گرفت فاصله دیترد و شک اهیس عالم از پروا

 .  دوخت چشم

 : گفت حوصله یب

 و؟یچ_

 

 .  بخورد کیپنک با تا کرد اشاره و گذاشت شیجلو را ریش

 

 ! خان دریح ی هیقض نیهم_

 

 عالقه و بود متنفر خان دریح صیشخ شخص از که پروا

 :کرد یاطالع یب اظهار ، باشد رشیگیپ که نداشت هم یا

 

  ؟ مگه شده یچ نه_

 



  

. pg 1844 

 : گفت تند تند ، خورد یم ولع با که طور همان وارسته

 ادتهی که و خانم یشمس زنش بابا یچیه ؟ یدینشن واقعا_

 بره کنه یم اصرار یلیخ خان دریح نیا نهیب یم روز هی ؟

 از اصرار اون از یچیه بزنه بهش سر هی و خواهرش شیپ

 کنم ول و میزندگ و زار یچ یبرا نه که انکار خانم یشمس

 خونه یم گوشش تو قدر اون گهید.  خواهرم ی خونه برم و

 نیهمچ نهیب یم اونم که نایا و ست ماه به پا خواهرت که

 و کنه یم جمع رو ها لهیوس و کنه یم قبول گهینم راهیب

.  گرده یبرم و وفتهی یم یزیچ هی ادی راه نیب که رهیم

 .... و همانا خونه رفتن

 

 بعد ادی یم بدم آدم نیا از من یدون یم گهید بسه اَه_

 و دریح آقا نیا فعال یگیم برام شیزندگ و زار از ینیشیم

 .  بگم بهت یزیچ هی خوام یم ریبگ درز

 



  

. pg 1845 

 نیا از که آن با.  دیخند ، بود گرفته اش نقشه که وارسته

 پروا آوردن راه به یبرا اما آمد یم بدش ها یباز زنک خاله

 دهانش قفل شد یم حربه نیا از تنها و بود الزم تینها یب

 .  دیکش رونیب را دلش یمگو حرف و کرد باز را

 مهم شیبرا ادیز انگار که یساختگ یتفاوت یب با پس

 : گفت ، ستین

 

  بگو_

 

 ، کند مطرح خواهد یم که یموضوع نیا دانست یم چون

 واکنشش از انگار دارد یبستگ وارسته خود رفتار به یکم

 و عقب را شیها حرف و کرد یم تعلل یه که دیترس یم

 .  داد یم جلو

 



  

. pg 1846 

 فشرد و گرفت وارسته دستان و برد جلو را سردش دستان

: 

 تمیاذ یلیخ پام درد روزا اون و شد یچ دمینفهم نیبب_

 .  گرفت و ام شماره یترفند چه با دمینفهم.  کرد یم

 

 را پروا قیعم و گرفت خود به یا متفکرانه ی افهیق وارسته

 : دیپرس را  سوالش و کرد نگاه

 ؟یک_

 

 باعث که ینیهم.  قهرمان محمد قهرمان یآقا نیهم_

 با و من و داده امیپ بهم امروز اومده.  شد پام یشکستگ

 بعدم.  کرده دعوت ساحل کنار ی کافه یتو پام نیا

 و شکسته یپا با که سخته براتون دونمیم گفته پشتش

 دارم یضرور کار چون دیایب لطفا اما کافه دیایب گرفته گچ

 . 



  

. pg 1847 

 

 دیپر پروا ، شد بلند شیجا از ناگهان که وارسته حرکت با

 ها کشو در تند تند که کرد یم نگاه وارسته به ترس با و

 قدر آن.  کرد ینم شانیدایپ و گشت یم یزیچ دنبال

 قلم و کاغذ کی با عاقبت که دیکوب هم به را ها در و گشت

 و بست را شیها چشم پروا و دیکوب پروا کنار را آن و آمد

 وارسته به که آن از قبل کاش ؟ کند کار چه دانست ینم

 را وارسته حاال که بود کرده جوابش زمان همان ، بود گفته

 .  کرد ینم تیاذ

 : گفت یزدگ جانیه و یتند با وارسته

 

 !!سیبنو_

 

 سرش.  وارسته به هم ینگاه و انداخت وارسته به ینگاه

 یبرا یرد دنبال و گشت یم مدام سیتن انیتماشاج مثل



  

. pg 1848 

.  گشت وارسته تیعصبان و کاغذ نیب ارتباط دنیفهم

 :گفت وارسته به رو و اوردین طاقت عاقبت

 ؟ سمیبنو یچ_

 

 : گفت یشدگ هول با هم وارسته

 

 از الزمه نفره دو دارید نیا یبرا یکن یم فکر یچ هر_

 عیسر. گهید یزایچ تا ریبگ شلوار و مانتو و شال و الک

 نیهمچ آدم.  یکن قبول دیبا که معلومه یندار وقت باش

 سفارش عیسر بدو ؟ کنه یم رد و یونیاکاز و کیش سیک

.  رسونمت یم خودمم بخرم برات برم تا سیبنو رو ها

 .بچسبونم نفر هی شیر خیب رو تو دیبا باالخره

 

 به چشمانش و زده رتیح و بامزه یقدر به پروا ی افهیق

 بلند وارسته که بود حرکت یب و شده گرد نیریش یقدر



  

. pg 1849 

 لب ریز و بود آمده خود به که ییپروا به و دیخند بلند

 . شد تر بلند اش خنده و زد یچشمک ، داد یم فحش

 

 

 ️⛔️⛔️⛔ ها زیسورپرا و مهم یها خبر یبرا من ینستایا

 

https://www.instagram.com/shaghayegh.

_afkhami 
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  کوچه ظلمات انیم در کالفه و خسته

 شیموها در یدست یکالفگ با بار هر و داشت یم بر قدم 

 نیا یها یریدرگ و اتفاقات یادآوری هجوم با و دیکش یم



  

. pg 1850 

 در مقابل در که آن محض به و دیکش یم یپوف ، مدت

 استخوان یسرما سوز.  زد در به یا تقه چند ، گرفت قرار

 یم سوزن سوزن را بدنش و کرده نفوذ تنش در ترکان

 سرما و کرد ینم افاقه اما داشت تن به پالتو که آن با.  کرد

 یکم.  کرد یم دایپ را نفوذش راه تر قدرتمند هرچه به

 را دستش دو و نشد یبرف سیگ از یخبر و ماند منتظر

 نفس هرم حداقل با تا کرد "ها" و گرفت دهانش یجلو

 هیهمسا یها خانه به ینگاه.  ببخشد گرما تنش به ، خود

 سیگ که شد مطمئن ، دینشن که ییصدا و سر و کرد

 که یا دلشوره با پس ستین ها هیهمسا ی خانه در یبرف

 گره مشت با را در بار نیا آمد یم سراغش داشت کم کم

 اش یبرف سیگ گوش به تر رسا شیصدا تا دیکوب کرده

 ییجا نبود قرار امشب داشت خبر که ییجا آن تا.  برسد

 به در ریز از تا شد خم کامال.  ماند یم خانه در و برود

 تنها و داد ینم نشان یزیچ اما شود مسلط اطیح یفضا

 دهیبر را امانش ینگران دل.  بود روشن اطیح یها المپ



  

. pg 1851 

 و رفت وارید کنار به نماند منتظر شتریب که آن یبرا و بود

 خود حرکت کی با و کرد وارید یها آجر حائل را دستانش

 و دیکش اطیح به یسرک وارید یباال از و دیکش باال را

 ، دیند ترکان استخوان یسرما آن در را یبرف سیگ یوقت

 گفت که ی "اهلل ای" با.  بپرد وارید از گرفت میتصم

 نییپا وارید از آرام آرام و دوخت نیزم به را چشمانش

 را دستانش هم بعد و دیپر نییپا آخر ی مرحله در و رفت

 چند هم را شلوارش و شود گرفته خاکش تا دیکوب هم به

 یگِل ، شود خانه وارد خواست یوقت که داد تکان یبار

 و بود واقف یبرف سیگ بودن وسواس به چون نباشد

 یم ریدلگ و ناراحت زباله ی دانه ای خاک ذره هر با بیعج

 که یا دلشوره و نبود استوار چندان که ییها قدم با.  شد

 ییگرما و کرد باز را در ، بود کرده رسوخ تنش تمام در

 ممکن یبرف سیگ که دیفهم و خورد صورتش به مطبوع

 از بود شده کمتر که یاسترس با پس.  باشد خانه که است

 شتریب در که چرا زد راهرو اتاق به یسر و گذشت راهرو



  

. pg 1852 

 نبود بار نیا اما افتی شد یم محبوبش اتاق در را او اوقات

 از قدرت روبرو ی صحنه دنید با و گذشت راهرو خم از و

.  رفت شیپ شدن تا مرز تا شیپاها و شد گرفته شیپاها

 دیسف چادر با دیلرز یم هم یکم که شده مچاله یجسم

 یها چشم و دهیکش دراز یزغال یبخار یجلو اش ینماز

 قیعم خوابش که داد یم نشان و دیلرز یم آرامش نا

 سپس و کرد رها نیزم یرو و آورد در را شیپالتو.  ستین

 تپل جسم و رفت یبرف سیگ سمت به تند یها قدم با

 اشک رد بیتعق با و گرفت آغوش در را اش شده مچاله

 اش، شده چروک یها گونه یرو بر شده خشک یها

 شیصدا و زد کنار دست با را شیموها و شد ناآرام دلش

 .  کرد

 

 اشک و چشمات یچ یبرف یها یچتر با یبرف سیگ_

  ؟ کرده مچاله و تنت یچ یبرف سیگ نشونده؟

 



  

. pg 1853 

 زدانی صورت دنید با و دیلرز یبرف سیگ یها پلک

 اما محبت و مهر از زیلبر دستان و زد گرم یلبخند

 که ییصدا با و گذاشت زدانی دستا در را اش دهیچروک

 که یحد به انداخت یم زدانی تن در لرز و بود لرزان

 و پدر با شیپ ساعت کی نیهم که بود شده فراموشش

 آرامش یکم تا جا نیا به بود آمده و شده بحثش مادرش

 یرو یمرهم و ندیبچ یبرف سیگ دستان و زانوان نیب از

 یبرف سیگ ییگو و بود برگشته ورق حاال اما شود دلش

 نوه از یکی شب هر که یبرف سیگ.  بود آرامش محتاج

 پدر یها غرولند به یمحل و آورد یم اش خانه به را شیها

 هر و خواند یم داستان شانیبرا ها شب و داد ینم بزرگش

 بعد و کرد یم شان نوازش صبح تا برد ینم خوابش گاه

 .  خواند یم را شبش نماز هم

 

 : دیپرس ، دیلرز یم که نیا نیح شیصدا

 



  

. pg 1854 

 بار شب که یآبگوشت هی پاشم بذار مادر؟ یاومد یک_

 یم دهینم مزه بهم یتک میبخور تامون دو ارمیب گذاشتم

 نیبزن من به سر هی بابات و تو که نیا مگر ؟  که یدون

 اون نشدن بزرگ جا نیا انگار عموت و ات عمه که وگرنه

 یکار که زمان امام حق به نهینب ریخ یاله که عادل از

 .بخشمش ینم که من بشه ریس ایدن نیا از ریحر تا کرد
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  یشانیپ بر یا بوسه و کرد خم را سرش

 یبرف سیگ به کرد یم یسع که یآرامش با و گذاشت اش 

 :گفت ، کند منتقل

 



  

. pg 1855 

 به نکن فکر زایچ نیا به فعال یبرف یچتر یبرف سیگ_

 دل تموم و مکه یبر یمشت سفر هی قراره که کن فکر نیا

 حاال بعدم. یبرگرد و یبذار جا ، جا اون و هات یمشغول

 وونهید بوش که یآبگوشت نیا بدم بهت یکمک هی من پاشو

 و نوه مفصل مینیبش هم بعدش رگ یتو میبزن رو کرده ام

 مثل صورت اون قربون.  میبزن حرف هم با یمادربزرگ

 .  بشم ماهت

 

 شد بلند جا از درد با و گفت یا " نکنه خدا" یبرف سیگ

 ظرف دنید با.  دیایب آشپزخانه به تا کرد اشاره زدانی به و

 ، بودند شده تلنبار هم یرو و بودند نشسته که ییها

 یقدر به یبرف سیگ یها اشک رد ی هیقض که دانست

 ..است نداشته را ها ظرف شستن فرصت که ست یجد

 تاب و چیپ سرش در که یفکر هزاران از یبرف سیگ سوال

 چشم او به یحواس کم با و دیکش رونیب را او ، خورد یم

 .  کند تکرار را حرفش گرید بار کی تا خواست و دوخت



  

. pg 1856 

 عروسم؟ یخواستگار دیبر شدن یراض گمیم_

 

 دست در را سرش و نشست ها نتیکاب کنار و دیکش یآه

 :گفت ، دیبار یم یدرماندگ آن از که یلحن با و گرفت

 یصراط چیه به و کنن یم شنا من نظر خالف دارن_

 برام رو رایسم ، خانم مامان دایجد حاال.  ستنین میمستق

 یم دردت به رایسم که اصرار یرو اصرار یه و گرفته لقمه

 اگه هنوز رایسم اون که بدم حیتوض براش دیبا من و خوره

 به و زمان و نیزم بشه انجام اش خسته خالف یکار هی

 ؟ کنه اداره و یمتاهل یزندگ تونه یم حاال زهیر یم هم

 یم رو گهید یکی من نایا ی همه با گفتم بهش قدر چه

 اگه گمیم بهش یه.  مونده زنده اون یهوا به دلم و خوام

 یدختر اون خاطر به فقط است زنده هنوز دلم ینیبیم

 ثابت و خودم یمردونگ و برم تا منه انتظار چشم که هست

 راه باهام و ندازن یم راهم یجلو سنگ دارن مدام اما کنم



  

. pg 1857 

 قول من کنم ثابت و خودم من تا منتظره باباش.  انی ینم

 !یبرف سیگ دادم

 

 و داد یم گوش اش نوه یها حرف به دقت با یبرف سیگ

 گل و دیکش هم در چهره عروسش و پسر یانگار سهل از

 یادآوری با اما بخوابد حرصش یکم تا خورد را یترش کلم

 شیها یکوتاه یبرا تاسف به یسر دور یها سال آن

 عاشق هم یعل که افتاد ییها روز همان ادی و داد تکان

 شانه و ها تل و سرها گل تشکش ریز روز هر و بود شده

 هر.  دید ینم را ها آن بعد یها روز و کرد یم دایپ ییها

 پس ، گرفت یم حجره در یکارگر از که یپول اندک با روز

 هیهد ستیک نبود مشخص که ییاو یبرا و کرد یم یانداز

 بالشتش ریز صبح کی و گذشت ها ماه اما دیخر یم

 جا آن زد یم برق درخشش از که دید طال فیظر انگشتر

 ، پسرش و است کاسه مین ریز یا کاسه دیفهم که بود

 با وصال یبرا که یزدانی مثل شده دل یب مردش ریش



  

. pg 1858 

 اما ستدیبا مادرش و پدر برابر در بود شده حاضر وارسته

 یکار اوضاع تا بود گذاشته انگار و بود ساکت یعل زمان آن

 شب کی اما بگذارد پا شیپ یقدم بتواند تا شود بهتر اش

 یماجرا تمام بود دهیپر رنگش استرس از که یحال در

 سرد یآب همسرش که بود جا آن و گفت را شدنش عاشق

 یم نون نه یعاشق و عشق گفت و ختیر پسرش دستان بر

 اما افتد یم سرش از ندشینب روز چند اگر آب نه و شود

 داغ و کرد یم یادآوری را آن یعل بار هر که افتادین تنها نه

 ییکارها خواست یم حاال اما.  کرد یم تازه را مادرش دل

 پسرش یبرا نداد و دهد انجام یعل یبرا توانست یم که

 .  دهد انجام زدانی

 

 زنم یم زنگ امشب نیهم نده راه دلت به بد تو مادر_

 هم بعدش و ذارم یم مدار و قرار و یحافظ یآقا ی خونه

 ستین که یالک کنم یم همراه خودم با و بابات و مامان



  

. pg 1859 

 یم یکار همه براش بشه دوماد ام نوه نیتر خلف قراره

 . ستین یزیچ که کردن تر حنا. کنم

 

 پشت از را یبرف سیگ و زد بخش تیرضا یلبخند زدانی

 : گفت و گرفت آغوش در

 !دونه هی یبرف سیگ یا دونه هی_

 

 : زد لب

 . کنم جبران دیبا رو گذشته اشتباه_

 

 ! بابا یعل کرده فراموش_

 

 تشک یوقت یدون ینم اومده کنار نکرده فراموش مادر نه_

 خودم از اشتباه.  کشه یم یاه چه نهیب یم و شیجوون



  

. pg 1860 

 تو چون ستین مهم گهید اما کردم یم تشیحما دیبا بود

 رو دختره خودمم که بسا چه کنم جبران برات تا یهست

 . دمیپسند یلیخ و دمید

 

 کرد بلند دست یرو را یبرف سیگ بلند یا خنده با زدانی

 یها التماس به توجه یب سپس و داد تاب و چیپ بار چند و

 ، بگذارد نیزم را او خواست یم اش نوه از که یبرف سیگ

 خوردن و ها یشوخ انیم در هم سر آخر و داد یم تکانش

 یادآوری را وارسته ی خانواده به زدن زنگ زدانی آبگوشت،

 و شست مادربزرگش یبرا را ها ظرف تمام هم بعد و کرد

 ی دلشوره و بود نگران دل هنوز اما افتی یخوش آرامش

 سر آخر اما داشت را اش یبرف سیگ یها چشم اشک رد

 : نوشت وارسته یبرا و برداشت را اش یگوش

 

 مال که بودم خورده قسم حافظ نبات شاخه و خدا به "

 " بشه دیبا که چه اون شهیم داره و میبش هم



  

. pg 1861 
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  در استرس و جانیه و شور از یگردباد

 با باد گرد و دیلرز یم دستانش.  بود شده پا به تنش 

 به یگاه و داد یم رییتغ را اش چهره رنگ ینیآتش سرعت

 سر.  زده خزان یها برگ یزرد به هم یگاه و خون رنگ

 خود کردن سرگرم یبرا آمد یم تا.  شناخت ینم پا از

 و شور قدر آن ، کند مشغول را خودش و دارد بر یکتاب

 یم خواندن کتاب ریخ از که افتاد یم جانش به استرس

.  داد یم جا کوچکش ی خانه کتاب در را آن و گذشت

 و رفت یم باال.  کرد یم متراژ شیها قدم با را اتاق طول

 از دیکش ینم یا قهیدق به یول نشست یم یصندل یرو

 شاخه رقص تا رفت یم پنجره کنار به و شد یم بلند جا

 را حالشان و شور و ندیبب بندان خی ریزمهر در انیعر یها



  

. pg 1862 

 یها شاخه آن اما ندیبنش تماشا به برگ و رگ بدون

 و بود نمانده تنشان در یجان ها برگ نبودن با هم انیعر

 یم را مرعاتشان و گذاشت یم سرشان به سر کمتر بعد

 را وارسته حال مراعات یا ذره یلعنت استرس نیا اما کرد

 وارسته که بود کرده بند جانش به قدر آن و کرد ینم

 از یکم و برود رونیب شد ینم حاضر یحت و شده کالفه

.  آمد یم رونیب از صداها و سر.  کند آرامش طلب خانواده

 ی هیبق و مادرجانش تا ریبگ شکر عمه از بودند جمع همه

 یبرا یمهم شب ، امشب چون بودند حاضر.  خانواده

 گرفته ییها میتصم شب نیا در و خورد یم رقم وارسته

 آسمان ی پرده بر و ساخت یم را سرنوشتش که شد یم

 .  شد یم ثبت پرده بر تیرضا با و شد یم نوشته

 هنوز او اما بپوشد را شیها لباس تا بودند فرستاده باال را او

 کوچه به هم را ذهنش و برد یم سر به کوچه خم اندر در

 در که ییها رخت بتواند تا داد یم پرواز شهر یپستوها

 وارسته و شد یم زده چنگ آن به و شد یم شسته تنش



  

. pg 1863 

 یم تالش چه هر اما کند آرام ، انداخت یم تالطم به را

 شد یم زده یشتریب فشار با ها چنگ و بود ثمر یب ، کرد

 به ذهنش یادآوری با اما شتریب اش دلشوره وارسته و

 به دستانش با و دیکش قیعم نفس چند ، یا خاطره سمت

 را شیها چشم و داد ماساژ را اش یا یشانیپ یدَوَران طور

 من" که کرد یم تکرار لب ریز مدام و دوخت یم هم به

 من باشم شکننده و ترد که ستمین خزان دختر من ، میعال

 دلبر ی خطه از و هستم مستقل و مقاومت ارید از یدختر

 ییتوانا به و مییبایز به خودم به چون شکنم ینم من.  ها

  " جنگم یم اثباتش یبرا و دارم مانیا هام

 و کرد یم آرام را خودش ، زد یم که ییها حرف نیا با

 کم کم دلشوره که ادیز قدر آن.  ادیز را نفسش به اعتماد

 را بساطش تا کرد کوچ دلش ی خانه از و بست بر رخت

 .  کند پهن گرید یجا در

 با نیآتش سرخ لباس.  دیکش رونیب را اش یمحل لباس

 نقاب  به و کرد تنش آرام آرام.  مخصوصش یمشک شلوار



  

. pg 1864 

 ، زد یم چشمک چشمانش یجلو که یرنگ یمشک

 را رنگش شب سوانیگ و کرد رها جا همان و زده یلبخند

 از شیب شان جعد و کرد شان شانه و کرده آزاد اسارت از

 ادی به را " دلبر اهیس سویگ" وارسته و شد انینما شیپ

 شد لذت غرق ، داد یم او به زدانی که یلقب نیا از و آورد

. 

 را نقاب آن یبوشهر مخصوص لچک با که بود آن درستش

 و بگذارد آزاد طور همان را شیموها خواست یم اما بزند

 با و بگذارد نقش چشمانش یرو را نقاب بعد و کند رها

 و کرد و مرور ذهن در را ماجرا ی ادامه عیوس یلبخند

 خانه یها خانم دنید با و زد رونیب اتاق از قبراق و شاد

 ، زدند یم گفت و گپ و بودند شده جمع هم دور که

 .کرد حضور اعالم صدا و سر پر و شلوغ
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. pg 1865 

 

  به شروع صدا کی و برگرداندند سر همه

 را مادرش طرف آن از.  کردند دنیکش کل و زدن دست 

 لحظه هر و بود دوخته چشم او به یابر یچشمان با که دید

 یباران تاب هم وارسته و ببارند ها ابر که داشت امکان

 یابیرد را مادرش فقط چشمانش.  نداشت را شان شدن

 ، شد وارد هم پدرش یوقت اما دید ینم را یکس و کرد یم

 قرار دشید قاب در هم را پدرش و زدند دو دو چشمانش

 بودند شده بیترک هم با یتاب یب یکم بغض یکم.  دادند

 کنار هم پدرش.  کردند یم درست را یدلتنگ یچاشن و

 چه هر او و برود نزدشان که کرد اشاره و ستادیا مادرش

 نیا تا.  زد یم باز سر شتریب بغضش داشت یم بر قدم قدر

 و بود دهیخواب نیزم کف که برزن ویآر نق نق یصدا با که

 به یفتگیش با و کرده پرت را حواسش ، زد یم پا و دست

 و زدن پا و دست با که بود دوخته چشم اش زاده خواهر

 خواست یم وارسته از و کرد یم توجه جلب کردن، نق نق



  

. pg 1866 

 در را او و شد خم هم وارسته.  ردیبگ آغوش در را او

 اش کرده گره تپل یها مشت بر یا بوسه و دیکش آغوش

 سه هر پدرش و رفت مادرش و پدر سمت به هم بعد و زد

 در طرف آن از هم خجسته و دیکش آغوش در را شانیتا

 : گفت و کرد اعتراض کاوه آغوش

 با مراسم نیا من حضور بدون طور چه! هیخال من یجا_

  د؟یکن یم اجرا و شکوه

 

 : داد را جوابش خنده با نشیثم ییدا زن

 .  نیبب کرده پر و جات خوب پسرت عوضش_

 

 آغوش از را برزن ویآر ، پدرش و کردند دییتا خنده با همه

 که هم وبزرنیآر.  دیکش خود آغوش در و کرد جدا وارسته

 نیشتریب با بود کرده حس را بزرگش پدر یآشنا عطر انگار



  

. pg 1867 

 و کرده حلقه بزرگش پدر گردن دور را دستانش ، توان

 .  بود داده هیتک اش شانه یرو را سرش

 : کرد اعالم را زمان و کرد ینگاه ساعت به هم گودرز ییدا

 اش خانواده که دوارمیام.  برسن دیبا کم کم گهید خب_

 به مسلما داشتم هم دختر اگه چون باشن معقول هم

. نبودم نگران دل قدر نیا براش ییدا ی وارسته ی اندازه

 همه گهید اما باشه خودم عروس خواست یم دلم چند هر

 .  نداشت و اقتشیل کوروش اون میدون یم

 

 خود به را او و انداخت همسرش ی شانه بر دست هم بعد

 .  فشرد

 دسته دسته باز و رفت ینم کنار کس چیه لبان از لبخند

 و رفت شکر عمه کنار وارسته.  دادند یم ها نظر و شدند

 شیعصا هم شکر عمه و دیبوس را اش دهیچروک ماه یرو

 شیموها بر یا بوسه لرزانش دستان با و گذاشت کنار را



  

. pg 1868 

 اش یخوشبخت خواستار کنان دل دل لب ریز و گذاشت

 یرو را سرش و نشست جانش مادر کنار هم بعد.  شد

 کرد یم نوازشش مدام هم جانش مادر و گذاشت شیپاها

 یآرامش منبع شیها دست.  ختیر یم آرامش جانش به و

 که بود دهید بارها.  کرد ینم غیدر فرزندانش از که بودند

 یم مادرش یپاها یرو را سرش هم گودرزش ییدا یحت

 سال فصل نیا در حاال.  کرد یم آرامش طلب و گذاشت

 ازین آرامش نیا به چله شب در و خزان روز نیآخر در

 ختیر یم شیها رگ در را حافظ یها غزل مدام و داشت

 یم فیتعر پدربزرگش و خودش یها یعاشق و عشق از و

 .  دادند یم گوش هم هیبق و کرد

 

 یبرا بودم نکرده ازدواج جونت بابا با هنوز که موقع اون_

 عموهام پسر و هام عمه پسر با بده نشون یخود که نیا

 شنا و آقام ی خونه حوض یتو دیپر زمستون ی چله یتو

 نظرت تا کردم و کار نیا که گفت یم بهم ها بعد.  کرد



  

. pg 1869 

 خوام خاطر یا عرضه یب پسره که ینگ و بشه جلب بهم

 . شده

 

 : گفت مادرش به رو و شد جا به جا گودرز ییدا

 و پوستش و براش ینذاشت کم که هم شما خانم مامان_

 اون یعنی.  یبنداز ما یبابا به یچشم گوشه هی تا یکند

 ما مامان بودن خواهش خاطر همه که ابهت با مهندس

 یم بابام که دهیم باال سر جواب و چونهیپ یم و نیا یجور

 فقط و رونیب بکشمش خونه تو از خواستم یم گفت

 هی.  داشتنش یبرا زدم یم له له که بس کنم نگاهش

 .  ها بوده یاوضاع

 

 بزرگش مادر و بزرگ پدر یمیقد عشق یآور ادی از همه

 ی ادامه منتظر و راندند یم لب بر ییبایز به یا خنده

 یآور ادی با.  بودند رخ نیمیس مادربزرگش زبان از داستان



  

. pg 1870 

 ادامه و شد مچاله همسرش یدلتنگ از قلبش ها روز آن

 : داد

 که باشه چله شب نیهم یتو وارسته یخواستگار گفتم_

 گفت یم شهیهم و دادم جواب باباتون به شب همون منم

 و گرفتم خودت از رو تو چون منهی خوش برام چله شب

 بود منی خوش باباتون و من یبرا اگه.  یشد خودم مال

 منی خوش خودمه هیشب یلیخ که هم وارسته یبرا پس

 . شهیم
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  نیطن خانه در که فونیآ زنگ یصدا

 بر یا بوسه وارسته و زدند یلبخند آرامش با همه ، شد

 از یچشمک با بعد و کاشت مادربزرگش یهاگونه یرو



  

. pg 1871 

 از سرعت به و دیکوب جانیه با قلبش و گذشت کنارشان

 اتاق در را خودش و کرد باز را اتاقش در و رفت باال ها پله

 بود کینزد.  داشت جانیه.  زد یم نفس نفس. انداخت

 آزاد نهیس قفسه اسارت از را خودش جانیه فرط از قلبش

 و قیعم.  گرفت نفس و داد هیتک در به.  بپرد رونیب و کند

 هم بعد فرستاد یم درون و برون را دم باز و دم.  کشدار

 آن اما بشنود را شانیصدا تا بود کرده زیت را شیها گوش

 به ها آن یصدا که بود بلند قلبش کوبش یصدا قدر

 قرار و آرام که بود قلبش یصدا تنها و دیرس ینم گوشش

 بر یدرشت چشم خط نهیآ یجلو و زد دور را اتاق.  نداشت

 کرد جدا را نقاب هم بعد و گذاشت یجا به چشمانش قاب

 و نشست تماشا به نهیآ در را خودش و بست صورتش بر و

 به.  دیبال خودش به شیپ از شیب و زد یلبخند تیرضا با

 اجیاحت طیشرا نیا در هم آن نفس به اعتماد و دنیبال نیا

 اش یگوش به ینگاه و نشست یصندل یرو.  داشت

 حاال و بود داده قرار کامل سکوت در را آن.  انداخت



  

. pg 1872 

 پروا یها گرفتن تماس از و انداخت یم آن به ینگاه

 بود گفته.  خوشحال زدانی یخبر یب از و گرفت اش خنده

.  کرد نخواهد افتیدر یپاسخ که چرا ردینگ یتماس هرگز

 رد را آن وارسته و آمد پروا طرف از هم آن یریتصو تماس

 را ماجرا تمام شیبرا بعدا کرد ضبط صدا شیبرا تنها و کرد

 فرستاد یچشمک اصرارش، مقابل در و کرد خواهد فیتعر

 مادر را آمدن اتاق به.  شد نییپا به رفتن یبرا آماده و

 یکاوریر را خودش بتواند که بود داده شنهادیپ بزرگش

 .  برگردد مهمانان جمع به و کند

 را یا سفره توانست تازه و رفت نییپا آرام آرام ها پله از

 یسرخ از و ندیبب ، بودند انداخته چله شب مناسبت به که

 به و زد یلبخند شده دون یها انار و ینیتزئ یانارها

 سفره ی هیحاش در.  شد دواریام شب نیا یمنی خوش

 دو یا جلوه و سوخت یم که بود شده گذاشته ییها شمع

 شمع ی بارقه از و داد یم آن ییبایز و سفره به چندان

 .  دیدرخش یم هم پدرش سینف وانید



  

. pg 7318 

 بعد فشرد هم به را دستانش یکم و شد کینزد سالن به

 نقاب و زد کمرنگ یلبخند صداها و سر دنیشن با هم

 و گرفت ها عود یبو از یدم و کرد جا به جا یکم را یمحل

 و زد لبخند و کرد انینما مهمانان نگاه در را خودش بعد

 . کرد " سالم" قبراق

 با او و بود متفاوت ها واکنش و برخاستند جا از یهمگ

 تنها اما بود دوختهچشم همانانیم به مختلف احساسات

 دلش ته و بود زدانی مادر طرف از دید که یسرد واکنش

 چشم او به تمام چه هر یسرد با که چرا.  شد یخال یکم

 مهر با یلیخ خواهرش واکنش اما نشست هم بعد و دوخت

 .  بود محبت و

 سیگ آغوش در هم بعد و کرد یجمع دست یپرس احوال

 یبرف سیگ که شد بدل و رد یا بوسه و رفت زدانی یبرف

 : گفت گوشش ریز

 ؟یریبگ ام بچه از و طاقت ات دلبرونه یکارا نیا با قراره_

 !  دلبر خانم کن رحم کم هی



  

. pg 1874 

 احترام با هم بعد زد یچشمک و دیخند زیر وارسته

 عمه و جان مادر کنار و داد زدانی پدربزرگ به ی "سالم"

 . نشست شکرش

 فرصت حاال قلبش و دل بازار آشفته و یبلبشو آن در

 بر یدود یشلوار کت.  کند برانداز خوب را زدانی داشت

 وارسته به و بود زده باال آراسته را شیموها و داشت تن

 وارسته و شدند چشم در چشم هم با که بود شده رهیخ

 را مادرش ظیغ و زد نقاب پشت از زدانی یبرا یچشمک

 نیا با حاال و نبود رضا وصلت نیا به ابدا که یمادر.  دیند

 ریحر یبرا دلش و بود یناراض شیپ از شیب دخترک ظاهر

 با را خواهرش دختر امشب نیهم بود حاضر و سوخت

 در پسرش عقد به بود سرش پشت که ییها حرف تمام

 به و شده دختر نیا خام پسرش که دانست یم اما آورد

 سر در آرزوها پسرش یبرا شد نخواهد یراض عنوان چیه

 حاال اما چرخاند یم خود ذهن در ها مراسم و پروراند یم

 خواهرش.  بود برگشته ورق و بود شده عکس بر زیچ همه



  

. pg 1875 

 از که بود فرستاده پسغام غامیپ شیبرا و بود کرده ظیغ هم

 یخواستگار به امشب حاال کرده ییهوا را دخترش یبچگ

 . رود یم ها گانهیب
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 و چیپ و گرفت دست به را کالم ی رشته وارسته جون مادر

 : داد تاب

  

 یم خانواده اهل به داشتم.  نیآمد خوش یلیخ خالصه_

 و طونیش دختر.  کردم انتخاب و امشب چرا که گفتم

 از شهینم جوره چیه گفت یم پدرم که بودم خانواده سرتق

 وجود یتو جانیه قدر اون گفت یم راست.  اومد بر پسِت

 به یقدر به پدرم اما بشه بند جا هی که بود سخت دختر هی



  

. pg 1876 

 نداشت ییابا که بودم دختر هی من که بود داده یآزاد من

 نبود بدم اما نبود خوب هم جسارت نیا.  بود شده جسور و

 فتهیش رو هیهمسا مغرور و محبوب پسر جسارت نیهم

 خی و سرما اوج یتو شب هی که فتهیش قدر اون بود کرده

 به رو محله یپروا یب و جسور دختر که نیا یبرا بندون

 بود چله شب همون و خونه حوض یتو دیپر ارهیب دست

 هام بچه و من یبرا چله شب.  گرفت مثبت جواب که

 هم ام نوه یبرا و شب نیهم گفتم هست یمبارک شب

 .  کنم مبارک

 :گفت و کرد زدانی پدربزرگ به رو بعد

 یعاشق و عشق خانواده نیا یتو نام کین یآقا راستش_

 به هم دخترم از و دهیرس پسرم و دختر به من از.  هیموروث

 نیهم.  میستین گانهیب نایا با ما یعنی پس دهیرس دخترش

. بشه یعروس ام بچه دادم رضا تا خورد دل خون دامادم

 دختر یزود نیا به دهیرس یخواستگار به که حاال نیهم



  

. pg 1877 

 تا بپوشه یآهن کفش دیبا جان زدانی گونهیب به میدینم

 . رهیبگ رو ما تیرضا

 .  کرد سکوت و فشرد را وارسته نرم دستان

 ها صحبت تیجد با که بود زدانی پدربزرگ نوبت بار نیا

 یها یختگیر درهم و ها یآشفتگ از یکم و کرد دییتا را

 یخواستگار به را صحبت هم بعد و گفت اش خانواده

 نیا به ییرضا هنوز که وارسته پدر و رساندند یرسم

 از حجم نیا خاطر به ، نه زدانی خاطر به نه نداشت وصلت

 ته در و نبود اسارت دختر وارسته. یفرهنگ یها تفاوت

 یم دهیکش اسارت به خانواده نیا با کرد یم حس قلبش

 : گفت ، کند آرام را دلش که آن یبرا پس.  شود

 ستین مرسوم ما ی خانواده در غهیص که ییجا اون از_

 کی حداقل یزود نیا به نه اما بشه خونده عقد که بهتره

 برسن هم شناخت به شتریب ها بچه تا بکشه طول دیبا ماه

 . رهیبگ صورت عقد اون از بعد و

 



  

. pg 1878 

 نیا در پسر و دختر نیب زدن حرف یها بند و ریگ تمام

 زده حرف هم با مفصل طور به دو هر که چرا نبود مراسم

 یصحبت خوش انیم مراسم.  بزنند که نبود یحرف و بودند

 وانید وارسته جان مادر و شد دار ادامه ها ییرایپذ و ها

 حافظ زبان از خوش و نیریش یها غزل و کرد باز را حافظ

 رخ نیمیس از طنتیش با ایلیا که گرفت فال و خواند

 به را اشندهیآ همسر و ردیبگ یفال هم او یبرا تا خواست

 بر نقشه را شیآرزوها تمام هم بانو رخ نیمیس.  بخواند نام

 مقدر شیبرا را یخاص وقت حافظ که گفت و کرد آب

 . است نکرده

 ی سفره گرد در گرد گریکدی کنار هم مجلس یها گل

 باز را نقاب یقرار یب با زدانی و بودند نشسته چله شب

 و تب دلبرش ی معشوقه نیمیس ی چهره از دلش و کرد

 محو و نداشت بر او از چشم لحظه نیآخر تا و گرفت تاب

 اری دنید از و بود تماشا محو قدر آن.  بود شده او یتماشا

 که مادرش یها مخالفت یحت که آرامش از پر دلبرش



  

. pg 1879 

 اما بخشکاند را یدلدادگ نیا تا زد یم تخته و در به مدام

 بعد بزند جوانه و شهیر خاک در یبذر اگر که دانست ینم

 شود ینم خشک هرگز شود لیتبد تنومند یدرخت به هم

 یم دایپ دوباره زدن جوانه یبرا یراه که چرا تبر با یحت

 قلبش در ها مدت. بود نیهم اش یدلدادگ ی قصه.  کند

 تنومند یدرخت به هم بعد بود زده جوانه و دوانده شهیر

 یحت برود نیب از و شود خشک نبود قرار و بود شده لیتبد

 جانش بر محبت ریزمهر و لرزاند یم را تنش خزان باد اگر

 یعمر.  دیکش ینم یدلدادگ نیا از دست نشست یم

 حاال که شود بشینص لیبد یب یآرامش که بود منتظر

 به اصرار با شیپ ها مدت که یانگشتر دنید با و بود آمده

 قلبش در اش یدرخشندگ ، بود انداخته وارسته انگشتان

 یدلدادگ نیا زدن ادیفر یبرا یشتریب خون و نشست یم

 و است نگران دل وارسته پدر دانست یم.  کرد یم پمپاژ

 با که داد نیتضم مردانه و مرد هم او.  خواهد یم نیتضم

 نشود دلمرده و خسته دخترش یفرهنگ یها تفاوت وجود



  

. pg 1880 

 را نگارش و نقش خوش یها بال پروانه چون همچنان و

 یحت که ندهد اجازه و دهد قرار همگان دید معرض در

 کوک شیها بال بر را خود خشم پر یها نگاه حسودان

 به را وارسته که داد قول.  شوند پروازش مانع و بزنند

 بود شده آرام یکم خان سهراب که آن با.  ردینگ یریاس

 . بود انینما شیها چشم یپستو در ینگران هم باز اما
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  بر آسمان چشم اهیس ی پرده

 قدرت انیم در.  کرد یم یینما قدرت و بود نشسته نیزم 

 نور با نشانش اقوتی ی دوچرخه با وارسته ، شب یینما

 افتاده جلو زدانی از و کرد یم حرکت جاده کنار در ادیز

 آن نشانیب ی فاصله تا کاست یم سرعتش از البته بود



  

. pg 1881 

 از و شوند شب یاهیس در یا نقطه که نشود ادیز قدر

 .  شوند خارج گریکدی دسترس

 وقت هر و زد یم پدال شتاب با البته و قدرت با و محکم

 یم پرش مدام که را آب ی قمقمه ، شد یم اش تشنه که

 را زدانی ی قمقمه ینامرد با هم یگاه و دینوش یم ، کرد

 یهوا که یا شده شوهر:  گفت یم تنها و کرد یم یخال

 .  یباش داشته را همسرت

 مدت از پس باالخره و شد یشاد غرق "همسر" ی واژه از

 خوش طعم دو هر و بود دهیرس وصال به تیمجنون بهار ها

 میتصم که شد نیا. بودند دهیچش را وصال نیریش و

 زدانی و بگذارد انیم در زدانی با را اش خواسته که گرفت

 یعنی رازیش تا بوشهر از که کند قبول وقت فوت یب هم

 محضر در ها شب و بزنند پدال عاشقان معبد و کعبه

 چند هر.  دهند سر عشق ینوا و ندیبگو عشق از حافظ،

 اما ترکاند یم را استخوانش و نشست یم تنش بر سرما که

 ی سرما که بود قرار اگر.  شد یم گرم زدانی آغوش با



  

. pg 1882 

 ختم زدانی ی زده تب و گرم آغوش به تنش بر نشسته

 یگرما تا بخرد جان به را ها سرما تمام بود حاضر که شود

 .  شود بینص را زدانی تن

 سرش برگرداندن با را زدانی و شد در به الیخ و فکر از

 سرعتش که کند یم اشاره و شود یم کینزد او به که دید

 نیح و کرد کم را سرعتش رغبت و لیم با.  کند کم را

 گرفت دستش در را یگوش ، زد یم پدال آرام آرام که نیا

 مورد هتل به را ها آن که کرد روشن را "زیو" ی برنامه و

 . برساند نظرشان

 :گفت که نشست گوشش به زدانی بخش آرامش یصدا

 ریبگ و کاپشن نیا ایب!  خانمم یزد خی اهیس سویگ_

 . کنه یم گرم و تنت. بپوش

 

 :گفت زیانگ وسوسه ، زدن پدال نیح وارسته



  

. pg 1883 

 گرم یچ با یدون یم.  شمینم گرم کاپشن نیا با من اما_

  شم؟یم

 

 : گفت نفس نفس با و کرد یکنجکاو زدانی

  ؟ یچ با_

 

 زدانی و زد یپدال سرعت با و راند لب بر یلبخند وارسته

 :گفت قهقهه با سپس و گذاشت یخمار در را

 میبر اول.  شهینم نچ بگم بهت امیب! پناهم جان یزرنگ_

 یتنبل هم حاال.  شمیم گرم یچ با گمیم بهت بعد هتل

 و من صبح تا دیبا خردم خرد که بزن پدال زود و نکن

 .  یبد ماساژ

 

 تر محکم بعد و داد مالش را صورتش دست کی با زدانی

 و سر و ها ابانیخ و جاده یشلوغ انیم در و زد و پدال



  

. pg 1884 

 لیتحو از پس و دندیرس نظر مورد هتل به رانندگان یصدا

 از وارسته و رفتند اتاق به دیکل گرفتن لیتحو و مدارک

 . نداشت کردن حرکت ینا یخستگ

 یزعفران ییچا هی رمیم یم یخستگ از دارم زدانی آخ_

 .  ببره و بشوره رو یخستگ نیا که کن درست

 

 و بشه نرم بدنت که ریبگ دوش هی برو پاشو خانمم پاشو_

 و پاشو.  میبخواب تخت و میبخور کنم درست ییچا هی منم

 .  نکن یتنبل

. انداختش حمام در و کرد بلندش ، بود یضرب و زور هر به

 به رخوت و شد یم نرم ، گرم قطرات با هم وارسته تن

 یم نیسنگ را شیها پلک پشت و افتاد یم تنش جان

 به حوله اجبار به و شد سرد تا ماند آب ریز قدر آن.  کرد

 . اجبار نیا به نه اجبار آن به نه. زد تن
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 ی حهیرا و بود انداخته گل صورتش حمام ی نهیآ در

 .  کرد یم مست را مشام و بود دهیچیپ تنش بر گالب

 با و رفت زدانی سمت به خرامان خرامان و کشان دامن

 و افتاد برق چشمانش یزعفران یچا و بزرگ ماگ دنید

 دور دست هم زدانی.  داد جا زدانی یپاها یرو را خودش

 . زد دستانش بر نرم یا بوسه و انداخت کمرش

 تموم حاضرم من که آغوشته ایدن ی نقطه نیتر گرم_

 . بشم گرم تو تن با فقط تا بخرم تن به رو ایدن یسرما

 

 لب و داد هیتک وارسته فیظر ی شانه به را اش چانه زدانی

 :زد

 کشم یم آغوش به و فیظر تن نیا جون و دل با منم_

 و قاب تن نیا ی اندازه و حد به آغوش نیا دونم یم چون

 .  شده گرفته قالب
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 یم سوق گردنش کنار در یحوال همان را اش بوسه بعد

 دل در یطوفان که کرد یم نوازشش شیها لب با و داد

 اما داد هیتک زدانی سر یرو را سرش و شد پا به وارسته

 وارسته احساسات تمام و نداشت بر نوازش از دست زدانی

 بوسه انیم در و شد همسرش قرار یب و دیترک یبمب چون

 و کرد یم ناز و دیخرام یم همسرش یها نوازش و ها

 وصال و یدلدادگ طعم که ییها نوازش.  شد یم نوازش

 در و کرد یم نوازش و ناز طلب معشوق از دلبرانه.  داشتند

 آتش ی شعله و کرد یم پهن یدلبر بازار ، عاشق آغوش

 تنش بر گر و ختیر یم گداخته زدانی تن بر و شد یم

 و شد ینم آرام هم نوازشگرش دستان با و انداخت یم

 عشق بخشش و بذل طالب قدر آن.  کرد یم طلب شتریب

 یم شتریب و شد ینم ریس ساده یها نوازش با که بود

 دستان یرو ، وصال سکانس نیآخر در بعد.  خواست

 در عشق یباز و دیخرام بال سبک یا پروانه چون مردش

 . شد معنا ازین و ناز یها بوسه و تن یها تاب و چیپ
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  و داد یتکان را رنگش شب سوانیگ

 منتظر لبخند با و کرد رشیاس مو ی رهیگ بند در محکم 

 از شیبرا و شود متصل پروا با یریتصو تماس تا ماند

 جان با همراه هم آن یسوار دوچرخه نیریش ی تجربه

 .  دیبگو پناهش

 چشمان دنید با و کرد مرتب اش شانه سر یرو را تاپ

 و کرد یبلند ی خنده تک دارش، معنا لبخند و طانیش

 :گفت

 انگار ؟ یکن یم نگاه یجور نیا چرا ؟ چته!  کوفته خب_

 نگاه آدم به یسبک هی با گرفته جرم ارتکاب نیح و مجرم

 . کنه یم
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 طره و شد جا به جا تختش یرو و شده بلند پروا ی خنده

 یم که آن نیح و انداخت گوش پشت را شیموها از یا

 : گفت ، دیخند

 یکارا دادن انجام جرم به اونم!  مجرم گهید یمجرم_

 مهتاب آفتاب دختر من مثل تو گهید االن.  یسر بر خاک

 مدال یریگ یکشت ی عرصه یتو ماشاهلل یستین یا دهیند

 یرنگ چه یگرفت شبید که یمدال نمیبب بگو حاال.  یدار

  بود؟

 

 و دیپر شیگلو به پروا حرف نیا با خورد یم که یدمنوش

 چشمش اشک غدد که کرد سرفه قدر آن.  افتاد سرفه به

 پروا و ختیر یم روان اشک و دیجوش یم چشمه مانند به

 . کرد یم تشیاذ شتریب و ختیر یم کرم هم

 یم تامون دو هر یکرد هول چرا حاال نوش نوش_

 یم تله یتو زودتر تو یها یگر اغوا اون با که میدونست

 و داشتن یا مبادله هی ییباال اون با انگار گهید اما افتاد
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 تو دام یتو و کنه غلبه خودش ی اماره نفس بر تونست

 . وفتهین

 

 او به یا غره چشم و کرد پاک را چشمش اشک ، حرص با

 را شلوارکش بود بشیج یتو که یکاغذ دستمال با و رفت

 قبل نسبت به اما داشت لک هنوز که آن با.  کرد زیتم

 .  بود شده بهتر

 یم عاجزانه خدا از که یزیچ تنها شو آدم پروا شو آدم_

 . یبش آدم که نهیا خوام

 

 خواست یم دلش و نداشت آمدن کوتاه الیخ که پروا اما

 اوردیب در را حرصش و بگذارد عمرش تمام قیرف سر به سر

 یم دور قبل از شتریب بار هر و بود شده دور او از که چرا

 دنیچرخ و ها یدخترانگ یها روز تمام یبرا دلش.  شد

 شیگلو بغض نیهم و شد یم تنگ شانیها طنتیش و ها
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 توانست ینم گرید که نیا تصور.  داد یم خراش شتریب را

 کرد یم اش وانهید ، باشد داشته را وارسته قبل یراحت به

 ی ادامه پس ستین یزار و ونیش وقت حاال که دیفهم اما

 : گفت و گرفت را حرفش

.  بسه مون پشت هفت یبرا یشد آدم یحوا تو همون_

 از و یکرد در به راه از و غمبریپ ی زاده بچه اون چنان

 با هم حوا که یروند بود ساخته خودش یبرا که یبهشت

 ذره هی.  نکرد در به در و آدم یطور نیا خوردنش بیس

 . مراعات دختر مراعات

 

 با ردیبگ شیها حرف به یا خرده که آن بدون بار نیا

 غارش اری و همدم که ییاو به.  دوخت چشم او به یدلتنگ

 قدم کی پروا شهیهم ، باشد منصف خواست یم اگر و بود

 شیپا به یخراش اگر که چرا.  بود جلوتر او از یدوست در

 یبرا و کرد یم فراموش را غمش و هم تمام افتاد یم

 روزها.  کرد یم را تالشش ی همه خراش همان درمان
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 تابستان یحت ای بهار و زمستان چه زییپا چه کرد ینم فرق

 نا قانون کی نیا گذراندند یم هم با را یساعت چند ،

 یم را گریهمد حتما دیبا که بود شانیدو هر یبرا نوشته

 یبرا شان قلب از یا گوشه دندید ینم اگر که دندید

 ی گوشه.  کرد یم یدلتنگ ابراز و یقرار یب هم دنید

 یجا آن در را یکس و بود پروا به متعلق شهیهم قلبش

 پروا.  پناهش جان زدانی یحت را کس چیه.  داد ینم

 آورده در خود تصرف به را قلبش از یا گوشه که بود یاری

 .  بود

 

 یگشنگ از ادیب زدانی تا بخورم لقمه هی برم تا بزن حرف_

 .  شمیم تلف

 

 لهی کوچک یا هیپا به و گذاشت زیم یرو را یگوش بعد

 لقمه ، داد یم گوش پروا یها حرف به که طور همان.  داد

 .  کرد خوردن به شروع و گرفت خودش یبرا ریپن یا



  

. pg 1892 

 وقته چه هست ظهر االن گهید ؟ینخورد صبحونه مگه_

 پس نیبگرد نیومدین شما مگه بعدم خوردن؟ لقمه یبرا

 یعکس ، بزن یگشت برو پاشو ؟ینشست خونه یتو چرا

 . ریبگ

 

 : کرد بلند آشپزخانه همان در را شیصدا

 

 کله هی صبح تا بعدم هتل میدیرس موقع رید شبید ما_

 رهیبگ غذا رفته زدانی االنم میشد بلند رید و میدیخواب

 .  میبگرد عشاق شهر میبر میبخور

 

 جا در و زد آب هم را آب وانیل و دیجو یم آرام را لقمه

 در پروا و نشست و رفت مبل یرو باز.  گذاشت یظرف

 . گرفت قرار دشید معرض
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 ن؟ینشد خسته دوچرخه با بگمت رفت ادمی یراست ها_

 رازیش اونم رفتن طور چه گفتم کردم یم حساب یچ هر

 .  راهه ساعت شیش ، پنج نیماش با که

 

 یکل زدانی.  پروا بود یخوب ی تجربه یلیخ اتفاقا بابا نه_

 و شنهادشیپ که یمرس گفت یم یه و بود اومده خوشش

 من از هم جان شوهر باشم یراض من هم یوقت.  یداد

  ن؟یا از بهتر یچ گهید تر یراض

 

 گفت وارسته به رو و دیپر جا از دفعه کی و داد تکان یسر

: 

 نشونت یزیچ هی بذار دختر رفت یم ادمی داشت یدید_

 .  یکن یم هنگ بدم
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 یجو و جست در اش خانه کتاب در که دید وارسته

 دگانید مقابل در و برداشت را آن هم بعد و بود یزیچ

 : داد قرار وارسته
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  ه؟یچ یدونیم_

 

  ؟ یک یعروس اما هیعروس کارت آره خب_

 

 .  کرد نگاه پروا به منتظر و کرد زیر را چشمانش

 

 !! شهرارا دختر طال خاله ی نوه_
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 : گفت یشگفت با

 

 !؟ دعوتم منم به به ؟ یکن یم یشوخ_

 

 .  کرد سفارش هم یکل بابا آره_

 

  حس در غرق و دیدو پوستش ریز در یشاد

 

 باالخره که نیا از شد خوشحال قدر چه.  شد یسرخوش 

 را شیجا و کرده گذر طال خاله دل ی خانه از هم غم غبار

 در بود ها سال که ییطال خاله.  بود داده خوش حال به

 سر که هر از و گذاشت یم هیمو به سر دخترش فراق غم

 یدختر.  گرفت یم را دخترش سراغ ، شد یم سبز راهش
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 مادرش کنار در خرم و خوش و بود شده دایپ حاال که

 .  داد یم سامان و سر فرزندانش به و کرد یم یزندگ

 یول نگو که شدم خوشحال قدر نیا پروا شهینم باورت_

 مامان از یریدلگ خاطر به نکنه ؟ برام نزد زنگ هی چرا

 آب شوهرش خواهر و عروس میقد از بابا نزد؟ زنگ جون

 تر ور اون فرسخ تا صد و رفته ینم جوب هی یتو شون

 .  نزنه زنگ هی ما به که شد ینم گهید یول بوده یجار

 

 صدا اسم به مرتب را پروا که آمد اش رودابه خاله یصدا

 :گفت تند تند پروا که داشت یمهم کار ییگو و زد یم

 جونت مامان چرا که بود ناراحت تو عقد ی هیقض از_

 یم زنگ بهت حتما که گفت یول نکرده دعوتش شخصا

 داره یه مامان زنم یم زنگ شب باز برم من وارسته. زنه

 ! فعال. کنه یم صدام
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 ی پنجره از تا شد بلند جا از و کرد قطع را اتصال وارسته

 .  کند تماشا را رونیب یفضا

 یمطبوع یهوا به همزمان و زد کنار را ییکشو ی پنجره

 که دیشیاند نیا به و کرد یم فکر ، خورد صورتش به که

 خی ریزمهر انیپا ینوا ها گنجشک مستان کیج کیج

 . دهد یم را شکفته نو بهار ییشکوفا و بندان

 آموزش دانش فرزند دست یمادر رو ادهیپ کنار ، گوشه در

 اش چهره حالت از و گذشت یم سرعت به و بود گرفته را

 .  اوست به زدن غر حال در که بود مشخص هم

 ابانیخ وسط یتصادف یحت و بود ازدحام ریدرگ هم ابانیخ

 شده جمع آن محور حول ها نیماش تمام و بود داده رخ

 انگار که هم یا عده و داشتند ییدلجو در یسع و بودند

 به یگوش ، بود خورده شان پست به یدیجد ی سوژه

 و عکس مرتب و دادند ینم دست از را سوژه نیا دست

 رونیب پنجره از را اش تنه یکنجکاو با.  گرفتند یم لمیف

 شد درست که یا صحنه به شده گرد یچشمان با و دیکش
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 یگوش و شد شیدایپ نیماش پشت از یشخص.  کرد نگاه

 ی بدنه به محکم و گرفت را صحنه حاضران همان از یکی

 و دعوا شروع شد همان و شد تکه چند که دیکوب نیماش

 هر نخود یبرا کرد یم درد سرشان مردم انگار که یجنجال

 .  کردن ادیز را دعوا آتش ی شعله و شدن یآش

 دور هدف یب و بست را پنجره و داد تکان یسر متاسف

 به که یفکر با اما شود شیدایپ زدانی تا گشت خانه

 رژ ، یپشت کوله در و رفت اتاق به شتابان دیرس ذهنش

 تا دیکش لبانش بر نهیآ یجلو بار چند و آورد در را قرمزش

 از که یزغال یانار مانند به شوند زیانگ وسوسه یحساب

 به لحظه قدر چشمش.  زد یم یاهیس به یسرخ فرط

 و زد گرانه اغوا یلبخند رنگش دنید با که افتاد تاپش

 حالت تا کرد مرتب دست با را سوانشیگ شکن و جعد

 خودش به نهیآ در ینگاه.  ندهند دست از را خود یعیطب

 در را تبلت خوش سر یا خنده با و زد یچشمک و انداخت

 مورد به و کرد نییپا باال را ها کیموز بار چند و آورد
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 با و زد پخش یرو و کرد مکث ، دیرس که نظرش

 حتما که افتاد جونش به کک چون وسوسه دنشیشن

 به و کرد متصل تبلت به را کریاسپ بعد.  دهد انجامش

 را اش نقشه وقتش سر تا داشت نگه باش آماده حالت

 یا تقه در که کرد سرگرم را خودش قدر آن.  کند ادهیپ

 آهنگ وارسته و دیچرخ قفل در دیکل پشتش بعد و خورد

 داد یم تاب را خودش کشان دامن و خرامان و کرد یپل را

 جا همان زدانی که ختیر یم عشوه چشم حرکات با و

 . داد هیتک وارید به و برد ماتش در کنار

 یفتگیش.  داشت نمود یفتگیش از یمظهر چشمانش در

.  بود کرده چلچراغ و براق را رنگش شب چشم اهیس که

 و دست که خاص قدر آن خاص یلیخ بود خاص نگاهش

 و خورد ینم تاب و چیپ قبل یقیدقا مهارت به وارسته یپا

 آتش از یا کوره ای اجاق آن ریز که ییها گونه با یکم

 زدانی ور شعله نگاه ریز و دیرقص یم ، بودند کرده روشن

 کرد یم یباز سرسره نگاهش که یزدانی.  کرد یم یدلبر
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 کمر یرو و خورد یم قل شکنش و نیچ پر یموها از و

 یم تر فتهیش یه و ماند یم جا همان و رفت یم کشیبار

 یم حرکت ناخودآگاه شیپاها و آمد یم نییپا بعد و شد

 یم وارسته سمت به و داشت یم بر سبک یها قدم و کرد

 زدانی شدن کینزد با مردانه ناجوان بس وارسته اما رفت

 یرو سبک را لبخندش زدانی و برداشت عقب به یقدم

 . رفت یم وارسته یگر اغوا یپ در و نشاند لب
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  یچرخ خواست و زد یچشمک وارسته

 و محکم و خواند را دستش زدانی که رود عقب به و بزند 

 یماه نیا تا گذاشت کمرش طرف دو را دستش دو قرص

 سو نیا به مدام و بود شتریب یگر عشوه یپ در که لغزنده
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 اش یشکارچ دست از را خودش تا دیچرخ یم سو آن و

 یماه و بود شتریب یشکارچ دستان زور اما دهد نجات

 یم یماه که تفاوت نیا با خورد یم زیل دام در شتریب

 یم پهن دام شیبرا اگر و شده عاشقش یشکارچ دانست

 ابدی ییرها دام از خواست یم او اما ستین ضررش به کند

 در محکم را او زدانی که دهد ادامه اش یگر اغوا به و

 بدن و کمر دور را قدرتمندش و قَدَر بازوان و گرفت آغوش

 : گفت مستانه و دیچیپ وارسته

 شتریب قدر چه هر هست چشمه یتو که یماه هی_

 یم تونه ینم کنه دایپ ییرها تا بده تاب و چیپ و خودش

  چرا؟ یدون

 

 به که اش شده قطعه قطعه یها نفس و وارسته سکوت

 و شد مورش مور وارسته و کرد یی"ها" ، خورد گوشش

 و کشاند گردنش یرو را لبش زدانی و چسباند شانه به سر

 مانند به اما آرام حرکتش و داد طواف وار نوازش و آرام



  

. pg 1902 

 بدنش بر لرز و نشست وارسته تن بر تالطم پر یموج

 خواست یم که چرا بود شده آچمز وارسته.  انداخت

 شده اغوا که یکس جا نیا اما کند اغوا را زدانی خودش

 .  بود افتاده ادیص دام در که بود اش یماه خود بود

 

 یچ هر که دونه ینم یماه اون گمیم من اما ینگفت_

 چون شهیم شکار و افته یم دام در زودتر کنه تقال شتریب

 و داره نانیاطم خودش کار به و کرده پهن دام براش ادیص

 و یافتاد دامم در یکن تقال قدر چه هر که بدون هم تو

 !  یکن ریگ آغوشم یتو کامل تا دارم ینم بر و دامم من

 

 زدانی که آن بدون محکم و داد خود به یحرکت وارسته

 دو و آمد رونیب آغوشش از باشد داشته را انتظارش

 یقوس و گذاشت زدانی ی شانه طرف دو یرو را دستش

 : گفت یروزیپ با و داد کمرش به



  

. pg 1903 

 

 دام از اومدن رونیب راه خالق و باشه زرنگ اگه یماه هی_

 !  پناهم جان بده هم و

 

 یا بوسه و گذاشت زدانی گردن یگود در را سرش بعد

 : داد ادامه ییدایش با و نشاند آن یرو قیعم و نرم

 یبش رونده بهشت از تا بدم بهت حوا سرخ بیس بود قرار_

 به من و شد عکس بر زیچ همه اما بشه ینیزم من با و

 رو یبهشت حکم برام آغوشت.  آوردم پناه آغوشت بهشت

.  جهنمه خود ازش اومدن رونیب و شده پناهم جان که

 ... وونهید(  زد لب گوشش ریز)  و آرومم که یبهشت

 

 بر را یگر اغوا نیا از شیب و بود جا همان تا طاقتش

 هم بعد و نشاند کاناپه یرو و برد عقب عقب را او و نتافت

 دست آماج ریز را بدنش که یحال در و زد مهیخ شیرو



  

. pg 1904 

 و دیچ مستانه را لبانش ی غنچه ، کرد یم نوازش شیها

 به مردانه جوان نا بس هم وارسته و شد یمست در غرق

 نرم حرکات با و زد یم دامن ازین و ناز یها بدل و رد نیا

 ور شعله را بود زدانی ی نهیس در که یآتش اش دلبرانه و

 از هرم که ور شعله و گداخته قدر آن کرد یم گداخته و تر

 ققنوس چون دوباره و شد یم خاکستر شانیدو هر بدن

 ی شعله و گرفت یم آتش و آمد یم برون خاکستر از سر

 گداخته قدر آن.  شد یم تر گداخته و تر افروز آتش عشق

 همه نیا از. گرفت یم آتش تنش و سوخت یم وارسته که

 بر روان و دیچک اش گونه بر داغ یاشک احساسات جدال

 با صورتش نوازش از زدانی که ختیر فرو اش چانه یرو

 را اش یجار یها اشک و شست دست گرمش یها لب

 : کرد زمزمه لب ریز و دیبوس

 یم حس که یارزش با برام قدر اون یمقدس برام قدر اون_

 در احساسم یبرا یکم ی واژه هی داشتن دوست کنم



  

. pg 1905 

 جز ستین یا واژه ستین یحرف دونم ینم هست برابرت

 . خودم خود باش خودم یبرا که نیا

 

 تر محکم زدانی گردن دور را دستانش ی حلقه وارسته

 و بست دییتا ی نشانه به را چشمانش پلک بعد و کرد

 بوسه.  زد شیها پلک پشت بر یا بوسه و شد خم زدانی

 .. یناشدن وصف و خالص و بود ناب که یا
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  گذاشت کنار را دوچرخه ینگران با

 متر چند با درخت یسو آن که کرد نگاه یزدانی به و 

 شیصدا بار نیچند و کرد یم صحبت مادرش با فاصله

 کرده هم در را شیها اخم و رفته باال معمول حد از یکم



  

. pg 1906 

 از شیب روز آن مادرش دانست یم که یزیچ تنها.  بود

 بود زده زنگ ساعته دو یزمان ی فاصله در هم آن بار پنج

 باب انگار که یدرخواست.  داشت یخواست در زدانی از و

 بر که ییها اخم.  زد یم باز سر آن از و نبود زدانی طبع

 به شور انداخت یم هیسا زدانی آرام شهیهم ی چهره

 .  کرد یم دگرگون را حالش و افتاد یم دلش

 : گفت یم خشم با که دید را زدانی

 دختر.  متاهلم و دارم زن من نداره یربط من به اون_

 و خودش تونه ینم که هست فیضع قدر اون خواهرتون

 باز ریحر که بشنوم خوام ینم مامان گهید بسه ؟ کنه جمع

 نیا اخبار مدام که سفر ومدمین من بعدم کرده ییخطا چه

 سلب لطفا ببرم لذت همسرم با که اومدم بشنوم و اون و

 .  دینکن آرامش

 



  

. pg 1907 

 ادیز قدر آن فشرد محکم و دیکش اش یشانیپ بر یدست

 با زدانی که برود کینزد خواست وارسته و شد قرمز که

 : داد ادامه یتر نرم و تر آرام لحن

 

 که نکن هیگر ؟ آخه یکن یم یچ واسه هیگر من مادر_

 واسه اگه شما نزدم که یبد حرف آخه شکنه یم کمرم

 شمیم ناراحت منم یدار حق یباش ناراحت خواهرت دختر

 ول و دارم خانمم با االن که یخوش که قدر اون نه یول

.....  کنه یم تر لب یچ ام خاله دختر نمیبب و امیب کنم

 هر..  دینبود یخرافات که شما من مادر هیچ جنبل جادو

 منت ی دهید به و دیبزن زنگ برام دیداشت دوست وقت

 دیبگ و دیبد خواهرتون دختر از خبر که نیا یبرا یول

 هم حاال متاهلم گهید من مامانم.  نه ایب کن جمع و بساط

 شب کنم قطع شکنه ینم مامانم گنجشک قد دل اگه

 خوب اتفاقات از اونم میزن یم حرف و زنم یم زنگ مفصل

 برو هم حاال کنه بد و دومون هر حال که یاتفاقات از نه



  

. pg 1908 

 تا دیکن بتیغ تا دو هم با یبرف سیگ شوهرت مادر شیپ

 و اری خدا برسم میزندگ و زن به برم منم شه وا دلتون

 .  مامانم اورتی

 

 توجه یب و رفت جلو وارسته و دیکش قیعم نفس چند بعد

 یرو و گرفت خودش حصار در را زدانی پشت از اطراف به

.  گذاشت اش شانه یرو را سرش و شد بلند پا ی پنجه

 و باال زدانی ی نهیس یرو و کردند طنتیش دستانش یکم

 به یلبخند با یحوال همان در یمرد و زن که شدند نییپا

 و دیگز یلب زدانی و کردند نگاه زدانی و وارسته به لب

 : گفت یآرام به بعد کرد نوازش را وارسته دستان یکم

 و آرامشت کل خونه میبر بذار ؟ آخه جا نیا اهیس سویگ_

 نگاه و ستین درست خرده هی جا نیا یول ببخش من به

 مکان یتو اونم ستین جالب ادیز هیقض نیا به مردم

 ..یعموم

 



  

. pg 1909 

 که کند باز کمرش دور از را وارسته دستان خواست و

  یکن پا به زلزله لحن با و کرد تر تنگ را اش حلقه وارسته

 : گفت

 

 یبخوا جا هر و وقت هر پس ؟ نه هستم تو دل آرام من_

 برام و یبش غرقش که ادیز قدر اون کنم یم آرومت بهت

 یآرامش مهم کنن یم یفکر چه مردم که ستین مهم

 پس خوام یم ازت من و یخوا یم من از تو که هست

  ؟ خب.  ستین مهم بعدش گهید

 

 و بود شده آرام یزیانگ شگفت طرز به بود شده آرام

 قیتزر شیها رگ در جرعه جرعه نیکوتین چون آرامش

 نه گرید و گشت آرام وجودش تمام باره کی و شد یم

 بر دختر نیا سر از دست که شیعمو نه و بود مهم ریحر

 به رفته دست از خودش قول به یآبرو یبرا و داشت ینم

 مسن پزشک به دادن بله یحت زد یم چنگ یزیدستاو هر



  

. pg 1910 

 شیعمو و بود آمده ریحر یخواستگار به که مارستانیب

 جواب یکی نیهم به اگر که بود افتاده وال و هول در هم

 شتریب و ماند ینم یسرپوش شیآبرو یرو ندهند مثبت

 پدرانه داشت انتظار پدرش از که یریحر و شود یم ختهیر

 آن به کوبنده یجواب و کند تیحما دخترش از مقتدرانه و

 تنها نه پدرش اما بدهد گستاخ خودش نظر از پزشک

 به اجبار را او خواست یم که بود نداده یا کوبنده جواب

 چند و دیکش آغوش در را وارسته و برگشت.  بکند موافقت

 به و دیکش را دستانش بعد و فشرد را کمرش هم یبار

 . شدند روانه حافظ آرامگاه یسو
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  عاشقانه ی قبله به یمنته یها پله یرو



  

. pg 1911 

 هیتک زدانی ی شانه به را سرش وارسته و بودند نشسته 

 طبع تمام با هم آن حافظ از یغزل دو هر و بود داده

 در غرق و خواندند یم شانیصدا در ختهیر یشاعر

 هم یگهگاه.  شدند یم نبات شاخه با حافظ یها عاشقانه

 ی گوشه که یرمردیپ از و کرد یم طنتیش وارسته

 شیبرا که خواست یم ، بود نشسته یصندل یرو آرامگاه

 از را کتاب ردیبگ فال خواست یم رمردیپ تا و ردیبگ فال

 و گرفت یم فال رمردیپ یبرا خودش و دیقاپ یم دستش

 بلند جا از زدانی که قدر آن ، شد یم بلند رمردیپ قاه قاه

.  نشاند یم خود نزد و گرفت یم را شیها دست و شد یم

 انگشت در را شیها انگشت نبود یمعمول گرفتنش دست

 نشان را تشیمالک تا فشرد یم و کرد یم قفل وارسته یها

 تشیمالک و انداخت یم کمرش دور دست هم وارسته دهد

 .  زد مهر تر محکم را



  

. pg 1912 

 در و زدند یم قدم را آرامگاه طول شده قفل انگشتان با

 وارسته که سپردند یم گوش گریکدی یها نفس به سکوت

 : شکست را یا شهیش سکوت

 تنگ واسش دلم میبزن ستاره به سر هی بوشهر میبرگشت_

 یکل دخترته ستاره یگفت که روز اون یدون یم.  شده

 زن دیشا گفتم بودم شوکه ها مدت تا و کردم تعجب

 ششیپ یبرد و من بار هی که اونه از دخترت االن و یداشت

 تا ستاره مادر. بردم یپ بزرگت قلب به یگفت رو هیقض

 عذاب جونت به و بود داده یفرار خودت از رو تو ها مدت

 تیحما ستاره از یشد حاضر تو اما بود انداخته وجدان

 با یحت و بود رتیدرگ ذهنم ها مدت تا یدون یم.  یکن

 بابام که یبدون دیبا.  زدانی گذاشتم ونشیم در بابام

 و من و ست خونه ی تپنده نبض مامان و خونه شاهرگ

 یحت میزد یم بهشون حرفامون ی همه شهیهم خجسته

 ادی یم داره بچه و کرده ازدواج خجسته که هم االن

 یم مشورت و زنه یم حرف بابام و مامان با و خونمون



  

. pg 1913 

 دنبال پس کرده ریدرگ و ذهنت یوقت گفت بابام. رهیگ

 ها موقع اون من زدانی آره.  یکن کشفش تا یهست سرنخ

 شده رتیدرگ ذهنم و کردم یم کشفت آروم آروم داشتم

 دمید که بود ستاره دنید خاطر به دیشا گفتم یم اما بود

 .  بودم شده یا گهید زیچ جذب من نه

 

 روشن را آسمان  نیسهمگ یآذرخش و دیوز آرام مینس

 تنشان بر نازک و نرم باران زیر قطرات آن از پس و کرد

 و فشرد محکم را وارسته دستان زدانی و شد دهیکوب

 یها گونه بر یا بوسه و شد بلند پا نوک یرو وارسته

 قلب که یقدر به کرد ریدلپذ یا خنده بعد و زد زدانی

 نم باران انیم در و آورد باال را دستانش و شد گرم زدانی

 و چرخاند دور چند وارسته با هماهنگ را دستانش نم

 و چیپ و دیچرخ بار چند و دیکش یخوش از یغیج وارسته

 یم اش یشاد ی رهیخ را یا نندهیب هر چشم و خورد تاب

 چیپ آن از بعد و کرد یم نگاهش لبخند با هم زدانی.  کرد



  

. pg 1914 

 طرف دو سپس و گرفت خود آغوش در را وارسته ها تاب و

 اما زدند رونیب آرامگاه از و دیکش وارسته یرو را شیپالتو

 یهوا که کردند هماهنگ ریگ فال رمردیپ همان با قبلش

 .  باشد داشته را شانیها دوچرخه

 یخوشحال با وارسته زدند رونیب که عاشقان ی قبله از

 : گفت

 !!! ست دونفره ناجوانمردانه بس هوا_

 

 !مردانه؟ ناجوان چرا_

 

 یکل نهیبب رو هوا نیا اگه مطمئنم پروا مثل یکی آخه_

 تا تامون دو تا ستمین ششیپ چرا که کنه یم نینفر و من

 میبش سیخ سیخ بارون ریز و میاریب در یباز وونهید شب

 .  بچکه مون صورت و سر از آب که سیخ قدر اون

 



  

. pg 1915 

 تر آرام تناسب به شانیها قدم و شد شتریب باران شدت

 بارش یها لحظه تک تک از خواست یم وارسته که چرا

 .  کند استفاده باران

 قیعم ، بود واقف وارسته و پروا یوابستگ به که زدانی

 : گفت و کرد نگاهش

 

 . داره رو یکی خودش که پروا_

 

 ادامه محمد با نداره دوست پروا کنم فکر زدانی نه یوا_

 خوره ینم من به و مغروره و غد یادیز محمد گهیم بده

 ... گهید دونم ینم

 

 باران ریز و دیکش رونیب زدانی آغوش از را خودش بعد

 قطرات تا گرفت یم آسمان به رو را سرش و خورد چرخ

 یلیس.  کنند پاک را روحش و بزنند انهیتاز صورتش بر آب



  

. pg 1916 

 که بود بخش آرامش و بایز یقدر به صورتش به باران

 لذتش تا خورد چرخ شتریب و کرد باز را دستانش وارسته

 اش یگوش با زدانی شود متوجه که آن بدون شود شتریب

 قهیدق هر داشتنش یبرا و اوست از گرفتن لمیف حال در

 . است گزار سپاس را خدا
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 انگشتانش انیم از و کرد یم فوران ادیز فشار با سرخ خون

 . خورد یم سُر

 دیخورش و کرد یم چکه چکه و ختیر یم نیزم بر 

 به خون یپا رد و کرد یم مهر نیزم بر را خون سوزان

 .ماند یم نیزم یرو بر شیها قدم همراه



  

. pg 1917 

 و خون زشیر مانع داشت یسع افروز جان یدرد با او و 

 هر.  شود مانع که نداشت را آن جان اما شود نیزم یسرخ

 کرد یم حس و شد یم تر آرام و تر کوتاه شیها قدم بار

 همان با داشت رهیذخ چه هر و نمانده بدنش در یینا که

 بود دهیکش ته ، ختهیر نیزم بر یها خون همان و ها قدم

 . 

 که کرد یم فکر نیا به داشت و داد هیتک وارید به بغض با

 برد یم او از ؟ چه برسانند گوشش به اگر چه؟ بفهمد اگر

 سر کند؟ یم تشیحما و ماند یم نه ای کند یم دل و

 قابل ریغ شیبرا.  دانست ینم چیه دانست ینم داد تکان

 حال.  بود تصور از خارج شیبرا زیچ همه بود ینیب شیپ

 حداقل تا کند جمع را بدنش در مانده جا یها قدرت دیبا

 و مادرش اگر اما برساند شان خانه به را خودش بتواند

 بکشند او از یحرف بخواهند و کنند چشیپ سوال پدرش

 اگر یحت ؟ دارد یجواب اصال ؟ بدهد دارد یجواب چه ؟ چه



  

. pg 1918 

 به چه ؟ کنند یم باورش ایآ باشند داشته هم یجواب

  ؟ بود کرده رییتغ همه به دشید که بود آمده سرش

 نیزم بر و خورد سر وارید یرو و دیکش یشانیپ بر یدست

 به وارسته تن اما بود سوزان و داغ که ینیزم.  نشست

 توانست ینم هم داغ نیزم یحت که بود سرد یقدر

 سر به ینگاه و داد هیتک وارید به را سرش.  کند گرمش

 و زیر که ییها زخم دنید با و انداخت اش یزخم انگشتان

 آن شد خون دلش ، بود شده مهر انگشتانش بر درشت

 شیها گونه بر اشک زیر قطرات و زد هق که خون قدر

 بودند پاره پاره شیها لباس.  شد شتریب هقش هق و دیبار

 خطر نکرده ییخدا رفت یم خودشان ی خانه به اگر و

 یم اش یزیعز ی خانه.  بود ادیز مادرش کردن سکته

 نه زمان نیا در اما باشد یمناسب ی نهیگز توانست

 به اش نهیس ، ادیز ی هیگر از.  کاوه نه و بود خانه خجسته

 ظهر هنگام نیا در.  کرد یم ناله و بود افتاده خس خس

 حال با که بود او فقط و زد ینم پر آسمان در یا پرنده



  

. pg 1919 

 داشت و بود نشسته نیزم کف آشفته یوضع سر با نزارش

 زیت غیت.  کرد یم یسوگوار ، بود آمده شیپ چه آن یبرا

 یحت و بود شده جان یب که بود یکار یقدر به ها زخم

 با بود یمساو برداشتنش قدم.  بردارد یقدم نداشت توان

 .  شدنش هوشیب!!!  بنگ آن از بعد و تعادل خوردن هم به

 یبدن و لرزان یدستان با و کرد دراز نیزم یرو را شیپاها

 بشیج درون از را اش یگوش کرد یسع ، درد از زیلبر

 برخاست وجودش درون در آه ، آن یخال یجا با که بردارد

 در بود رفته ادشی.  دیکوب وارید بر محکم را سرش و

 یلعنت یگوش همان حتما.  بردارد را یگوش آخر ی قهیدق

 ادیز قدر آن دیگز محکم را لبش.  شد یم سر درد شیبرا

 با را دهانش آب او و شد پخش دهانش در خون یشور که

 وارید به دست ، بلند یا هیگر با و ختیر رونیب یچندش

 که خواست یم دل ته از و برود پروا ی خانه به تا گرفت

 یم.  باشد نرفته رونیب به محمد با و باشد خانه پروا

 نه امروز که یزمان هم آن ست ییجا یب انتظار دانست



  

. pg 1920 

 اما بماند خانه در بخواهد ، پروا نه و داشت کالس خودش

 بود غارش اری پروا. است خانه که دیام نیا به رفت یم

 پس درس خوب رفاقت کالس در رفت یم که هم سرش

 چند گذراندن از بعد و گرفت را راهش جان یب.  داد یم

 ی خانه به ، نیزم یرو یها خون گذاشتن جا به و کوچه

 به قیدقا اما داد فشار را فونیآ و دیرس اش رودابه خاله

 که نداشت ستادنیا پا یرو توان و شد یم یسپر یکند

 روال حالش قدر آن اما دیچیپ گوشش در پروا شاد یصدا

 : گفت آرام فقط ، بدهد را پاسخش بتواند که نبود

 !! ایب_
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  ممنوع_یکپ#

 



  

. pg 1921 

 همان در و شد باز یکیت با در بعد و شد نگران پروا یصدا

 را وارسته که دیشن را تندش یها قدم و پروا یصدا راستا

 به که پروا و نشست نیزم یرو هم وارسته و زد یم صدا

 یبلند غیج ، دید حال آن با را وارسته و دیرس کوچه

 تکان را وارسته و نشست شیپاها یرو سرعت به و دهیکش

 : داد یم

 نیا انگشتات چرا!!.... نیه ؟ شده یچ بگو ها ؟ شده یچ_

 چت یالل مگه(  داد تکانش تیعصبان با)  ؟ شده یجور

  ؟ وارسته شده

 یا کلمه تک را جوابش هم بعد دید را پروا تار یدید با

 : داد یم

 !  شدم بدبخت_

 

 : کرد نگاهش گرد یچشمان با پروا

  ؟ یچ یعنی_



  

. pg 1922 

 

 :کرد زمزمه و گذاشت نیزم یرو را دستش درد با وارسته

 حرف به و من قدر نیا یعنی. یدیشن که نیهم یعنی_

 .  بدم و جوابت ندارم حال اصال خدا به رینگ

 

 او و گرفت را وارسته بغل ریز و داد تکان سر تند تند پروا

 سر و بست شیپاها با را در و برد داخل به آرام آرام را

 یم دلش و بود قرار یب.  داد هیتک اش شانه به را وارسته

 و دیکوب یم ترس از قلبش.  اوردیب در را ماجرا ته خواست

 وارسته سر ییبال چه.  بود کرده رخنه جانش به دلشوره

 تمام ، دیشن یم که را دردش از ی ناله یصدا ؟ بود آمده

 یرو از اطیاحت یب.  کرد یم بغض و گرفت یم درد جانش

 "اخ" و خورد ها پله به شیپا ساق که رفت یم باال ها پله

 هزار با و کرد جور و جمع را خودش زود یول شد بلند ش

 کشش دراز تخت یرو و برد اتاقش به را وارسته ناله و درد



  

. pg 1923 

 تاول و زخم از پر دستان و نشست تخت کنار و کرد

 .  زد بوسه شیها پلک پشت و گرفت دست در را وارسته

  ؟ بزنم زنگ زدانی به یخوا یم_

 

 یم که یبدن و خشم با و شد باز ناگاه به وارسته چشمان

 : گفت دهیبر دهیبر ، دیلرز

 

 زدانی به....ب یندار..ن.. حق... کلمه... ک....کی.... یحت_

 یحت فعال خوام ینم ؟ یدیفهم.  کلمه هی یحت یبگ

 چه که پروا بفهمه دینبا کس چیه.  بفهمن بابام مامان

 ..  کس چیه اومده سرم یبالئ

 

 ی دنده یرو و آمد خودش به زود ، بود شوکه که پروا

 : زد یلجباز



  

. pg 1924 

 به یچیه که عمو و خاله ، شده یچ که ینگ بهم اگه_

 یمردگ خون از پر بدنت و زخمه از پر دستات گمیم زدانمی

 . یدان خود حاال.  ست بسته دلمه یها خون و ها

 

 نه من نه یبگ شونیکی به اگه پروا مرصاد خاک ارواح به_

 ینم یچیه فعال(  دیکوب بالشت یرو محکم را سرش. ) تو

 اون دلم یتو بگم نکن مجبورم.  یچیه ییپروا بگم تونم

 ازم االن اما.  ترکه یم داره دلم که هست گفته نا قدر

 . سختمه تونم ینم بزنم یحرف که نخواه

 

 دست در را وارسته یها دست بزند یحرف که آن بدون

 امتداد قدر آن و کرد یم نوازشش وستهیپ و آرام و گرفت

 یقدر به شیها نوازش و دیرس وارسته صورت به که داد

 خواب و افتاد هم یرو وارسته یها پلک که بود گذار ریتاث

 سپس و انداخت شیها پلک و تن یرو را نشیسنگ بار ،

 .  رفت خواب به



  

. pg 1925 

 دنید با بار هر و کرد نگاه را وارسته تمام ساعت کی

 خون انگشتانش یال به ال که اش یزخم دستان و صورت

 ، ختیر یم تخت یرو و کرد یم چکه کم یفشار با

 یجلو یمنف اتفاقات همه و ختیر یم هم به ذهنش

.  دیساب یم دندان بر دندان و گرفت یم جان چشمانش

 داشت دوست و بود قرار یب قلبش و گرفت یم شور دلش

 اگر که دانست یم هم را نیا اما ؟ شده چه که بداند

 تکه را خودت ، اوردیب انیم به را یحرف نخواهد وارسته

 خودش که نیا مگر دیگو ینم یزیچ یکن هم تکه

 . دیبگو که دهد صیتشخ

 جا از و آمده مادرش دانست ، دیشن که را در بستن یصدا

 ییها وهیم و یسبز با را مادرش و رفت هال به و برخاست

 کیپالست ی "سالم " با و رفت جلو دید ، بود دهیخر که

 مادرش که برد آشپزخانه به و گرفت را مادرش دیخر یها

 خودش به رو و گرفت را اش چانه و آمد سرش پشت

 : گفت و کشاند



  

. pg 1926 

  شده؟ چت_

 

 حال که پنهان یبغض با و دیکش رونیب را اش چانه ، پروا

 شد یم آشکار و دیجه یم رونیب داشت شیگلو از کم کم

 :  گفت ،

 .  جاست نیا وارسته_

 

 : گفت رتیح با و دیپر باال مادرش یابرو

 

 یلیخ ؟ داره بغض وارسته اومدن ؟ بده کجاش نیا خب_

 درست و ناهار هم با ادیب بگو بهش برو اومده خوش هم

 ... ستین بدنم یتو جون ذره هی من که دیکن

 



  

. pg 1927 

 و نکرد نگاهش واج و هاج مادرش ، دیترک که پروا بغض

 را سرش و گرفت آغوش در را پروا بعد ، گرفت لرز دستش

 : دیبوس

 ؟ یکن یم هیگر چرا ؟ شده یچ مامانم هیچ_

 

 : زد هق

 

.  رفت حال از کوچه یتو لیز و زخم بدن و تن با وارسته_

 خاله به که دهینم هم اجازه ؟ مامان شده چش دونم ینم

.  شدم بدبخت گهیم فقط.  بدم خبر سهراب عمو و گلبرگ

 ینگران دل از دارم. نگم زدانی به اصال که کرد قدغن

 . مامانم رمیمیم
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. pg 1928 

  ممنوع_یکپ#

 

 سهراب و گلبرگ بزنم زنگ اریب و من یگوش اون برو_

 بشه یزیچ هی فردا پس فردا اگه شهینم یجور نیا انیب

 یدون یم که خودت کرد کنترل و گلبرگ شهینم گهید

 . پروا بدو وارسته و هست جونش

 

 ....مامان..آخه_

 

 ...  بدو دختر نینچ تبصره و نکن آخه آخه من واسه_

 

 را یگوش و گذاشت نتیکاب یرو را دیخر یها بسته پروا

 خاله با را هیقض تا رفت هم مادرش و داد مادرش دست به

 بیس آب و جیهو آب هم خودش.  بگذارد انیم در گلبرگ

 اتاقش به.  ببرد وارسته یبرا تا کرد کسیم هم با و گرفت



  

. pg 1929 

 انیم در وارسته دید که بزند وارسته به یسر تا رفت

 و سر از و کرد یم ناله و زد یم پا و دست یداریب و خواب

 از یکاغذ دستمال برگ چند.  ختیر یم عرق صورتش

 کرد یم پاک را وارسته صورت مدام و دیکش رونیب جعبه

 خواب در غرق یقدر به اما شود داریب تا داد یم تکانش و

 از رونیب یایدن یهوا و حال از که داشت تب بدنش و بود

 یم انیهذ و بود دهیبر را امانش تب.  نداشت یخبر خواب

 : گفت

 .  کنم یم تیشکا ازت.  کنار برو_

 

 دیکش یم غیج آن پشت و کرد یم تکرار را جمله آن یه

 ریاس یماه چون که چرا کند کنترلش تا نبود قادر پروا. 

 باز را چشمانش یدم اما دیکوب یم تور به را خودش دام در

 پروا.  شدیاندیب یا چاره و ابدی ییرها قالب از تا کرد ینم

 هق هق دیشن ینم که یجواب و زد شیصدا داد با قدر آن

 بر محکم و شد خارج چارچوب از اتاقش در ناگاه که کرد



  

. pg 1930 

 سمت به شتابان گلبرگ و سهراب بعد و افتاد نیزم

 و کرد پرت تخت یرو را خودش گلبرگ و دندیدو وارسته

 و ماند رانیح تخت یرو بر شده خشک یها خون دنید با

 تا خواست او از و گرفت قاب را وارسته صورت دست با

 . کند باز را چشمانش

 

 باز ام گوشه جگر کن باز مادر و قشنگت یچشما کن باز_

 یتو یدار ینیب یم کابوس یدار!! میزندگ ی وهیم کن

 کم هی اریب آب تشت هی خاله پروا پروا.  یسوز یم تب

 نیا ایب سهراب.  کنم اش هیپاشو تا کن شیقاط هم سرکه

 گریج سر ییبال نیهمچ یک.  میکن عوض و لباسش تا ور

 ! خدا؟ آورده ام گوشه

 

 یباال یها ساعت.  کرد ینم افاقه اما کردند اش هیپاشو

 یقدر به و دندیخر جان به را استرس و ماندند داریب سرش

 مارستانیب با بردن ذهنش به یکس که داشتند وال و هول



  

. pg 1931 

 کابوس و سوخت یم وارسته یطرف از.  کرد ینم خطور

 بدتر حالش.  رفتند یم رژه چشمانش یجلو کیتار یها

 توانست ینم کرد یم باز را چشمانش هم اگر و شد یم

 صیتشخ را مادرش یها بوسه و پدرش یها دست نوازش

 شان دختر سر باال ها ساعت تا که یپدر و مادر.  دهد

 از که یزدانی.  ندادند پاسخ زدانی یها زنگ به و ماندند

 ینم افتیدر یپاسخ اما زد یم زنگ وارسته یبرا صبح

 بزند زنگ سهراب و گلبرگ یبرا گرفت میتصم بعد و کرد

 و دیبر را امانش دلشوره ، دیند ها آن از یپاسخ یوقت که

 و اش خاله یها ناله و مادرش یها دادیب و داد خالف بر

 تا راست کی و دیبر خانه از ، ریحر سوز جگر یها ادیفر

 هم آن داشت طلب خدا از زیچ کی فقط.  راند بوشهر خود

 یم ذهنش به که نذر هزاران راه در.  بود وارسته یسالمت

 ندیبب سالم و حیصح را وارسته اگر تا کرد فیرد دیرس

 و خورد یم زنگ مدام اش یگوش.  کند ادا را شان همه

 امان به را عروسش تازه که کرد یم لعنت را خودش مدام



  

. pg 1932 

 که سوخته اش خاله دختر یبرا دلش و کرده رها خدا

 یاتفاق کند خدا فقط باشد خبر یب زنش از دیبا حاال

 .  کند شرمنده وارسته شیپ را او که باشد افتادهین

 

 اش یکالفگ ، را خشمش و فشرد محکم را نیماش فرمان

 یم هیتخل فرمان همان فشردن با را اش یشرمندگ ، را

 یگوش به ینگاه و کرد پارک یا گوشه را نیماش.  کرد

 یخوشحال با و دید وارسته طرف از یامیپ که انداخت اش

 یرو ها یخراب و شد آوار سرش یرو ایدن اما کرد باز را آن

 دهانش طعم و شد خند زهر اش خنده و ختیر سرش

 اما کرد بسته و باز را دهانش.  افتاد تپش از قلبش و گس

 یجلو جمله نیا مدام که چرا دیبگو یسخن نتوانست چیه

 : رفت رژه چشمانش

 !! خوام یم طالق من_
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. pg 1933 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 ؛ یبرف یحت نه و یباران نه و بود یابر نه دلش یهوا

 دلش و دیبار ینم آن بر یباران و بود شده یسال خشک

 ، خشک خشک.  بود آمده در برهوت به یسبز سر از کهوی

 سبز دلش ریکو بر عطر خوش ینیاحیر نه.  یخال یخال

 ریکو تا دیبار یم آن بر نم نم باران یا قطره نه و شد یم

 گرم یها روز آن یبرا دلش.  شود سبز سر دلش برهوت

 دلش که ییها روز آن بود شده تنگ سوزان یدیخورش

 حاال اما طراوت پر و شد یم یاریآب عشق با و بود سبز

 را امروزش یریکو حال بود نتوانسته هم عشق همان گرید

 بام بر که یجغد چون که شوم اتفاق همان.  بخشد بهبود

 بود آورده ینحس خانه یاهال یبرا اش هیسا و نشسته خانه

 نشسته او ی کاشانه و خانه بر جغد شوم ی هیسا بار نیا ،

 یها بال بر اسمش ینیسنگ به شوم دادیرو آن و بود



  

. pg 1934 

 گر درمان و نبود سازش چاره یزیچ و نشسته اش یزندگ

 که یکابوس همان است کابوس کرد یم فکر.  نبود دردش

 را آن مدام شیها انیهذ نیب در و دید یم شیپ شب سه

 گوشت با را آن و کرد یم باز چشم یوقت اما کرد یم تکرار

 یم و زد یم یشخندیر ، کرد یم لمس خون و پوست و

 با آوار که یواقع کابوس کی اما هست کابوس که دیفهم

 و خرد را کمرش و نشست یم تنش یرو بر قدرت

 در مدام نداشت آرامش یا لحظه.  کرد یم ریخاکش

 یم را یا هیسا تیواقع عالم در ای ذهنش کیتار صفحات

.  کند لیتحم او بر را خودش تا کند یم بشیتعق که دید

 شده دلمرده حاال بود یزندگ سر و آرامش آمد سر که ییاو

 وارید یرو بر خودش ی هیسا از که دلمرده قدر آن بود

 .  بود کرده وحشت

 آن بود داده نشان او به را احوالش خوش نا یرو آن یزندگ

 و بودند چیپ در چیپ ، وستهیپ و محکم ها طناب که ییرو

 ، بود شده بسته شان راه ها چیپ آن در که یکور یها گره



  

. pg 1935 

 یحت یدست چیه کند بازشان توانست ینم یدست چیه

 .  مادرش و پدر ای زدانی یحام دست

 که یا واژه هر با که را دردناک ی جمله آن روز آن یوقت

 و شد یم یساز ریتصو شیبرا واژه یمعنا و نوشت یم

 یم فیرد زدانی یبرا ، گرفت یم جان چشمانش یجلو

 یزندگ و افتاد کار از قلبش که کرد حس وضوح به ، کرد

 دیبا نبود یا چاره اما شد حرام لحظه آن از شیبرا

 زخم.  بود روزگار ی خورده زخم روحش ، داد یم انجامش

 ی پوسته بم و ریز در قدر آن دهیکش درد و خورده

 ادامه توان گرید که بود کرده حس را درد احساسش

 کلبه نیهم در خودش شهیهم یبرا خواست یم.  نداشت

 اش ادامه و بماند نداشت فاصله یقدم چند ایدر با که یا

 روز شدن تمام دیام به فقط و یدلخوش چیه یب بگذراند را

 .  اش یزندگ دردناک یها

 



  

. pg 1936 

 آن یرو را خودش که آشپزخانه وارید از را اش هیتک

 یتار تا دیکش وارید یرو را دستانش و گرفت ، بود سرانده

.  برسد مقصدش به بتواند و ندهد دستش کار دشید

 تاب یدم و بود کلبه کنار تاب در نشستن همان مقصدش

 .  تر شیپ و شیپ یروزها کردن نشخوار و خوردن

 به دستش پوست که خورد یم تلو تلو وارید کنار آرام آرام

 یکی و شدند تازه روزید ی کهنه یها زخم و گرفت طاقچه

 و زدند یم باز سر ، بود بسته که یا دلمه قاب پس از یکی

 و شد برابر چند دردش.  زدند یم رونیب فشار با ها خون

 و ساعت به ساعت مادرش بارها.  برابر هزار دلش سوزش

 تا دیکوب یم را کلبه نیا در هیثان به هیثان و قهیدق به قهیدق

 را سکوتش و ها فرار علت و بزنند حرف هم با دهد اجازه

 و گفت یم جوابشان در کلمه کی تنها وارسته اما بفهمد

 آن از مادرشان که یسکوت آن.  بود سکوت فقط هم آن

 هر اما بشکندش تا خواست یم ادیفر با و شد یم یحرص



  

. pg 3719 

 ی لهیپ ، بزند حرف دخترکش خواست یم شتریب چه

 . شد یم تر ممتد سکوتش و تر عیوس دخترکش

 

#part327 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 یبو گرید گذشته مانند به دیرس که رونیب یهوا به

 دگانشید نیب در کرد یم حس نکرد استشمام را خوشش

 از لذتش ، بود شده کور شیاشتها ، شده کور زیچ همه

 زدنش حرف ، بود شده کور عشقش ، بود شده کور یزندگ

 کلبه کنار یطناب تاب به که رفت و رفت.  بود شده کور هم

 دیب درخت به دور یها سال پدرش که یتاب.  دیرس

 تاب را خودش و نشست تاب یرو.  بود کرده وصل مجنون

 یا گوشه به را سرش به و شد ریدرگ فکرش همزمان و داد



  

. pg 1938 

 ادآوری وارسته یبرا اما بود سفت تاب.  چسباند طناب از

 خوش یها روز ادآوری.  بود اش یزندگ خوش یها روز

 در را شیها خنده انعکاس توانست یم که اش یکودک

 خورد یم تاب.  شود لذت غرق و بشنود رسان نامه باد نیب

 به پشت دغدغه یب که ییها وقت آن یکودک یها روز و

 یم کرد یم یخرگوش را شیموها و نشست یم مادرش

 خاطر به را پروا با شیها طنتیش و خورد یم تاب.  افتاد

 کامال طور به ناگاه که بود اش یکودک غرق.  سپرد یم

 سر از وارسته غیج و گرفت سرعت تاب یزیانگ رتیح

 و کرد گوپ گوپ قلبش و خاست هوا به جانیه نه ترس

 آن و ردیبگ نقش چشمانش یجلو یلمیف باز خواست یم

 که آورد ادی به را بندان خی سرد اتاق آن در وحشتناک روز

 تاب و گرفت آرام و دیچیپ گوشش در پدرش بم یصدا

 ...  شد متوقف کامال

 



  

. pg 1939 

 به عشق با من که یرینظ یب و دور یها سال اون _

 ی مزه که هست و بود ناب قدر اون کردم تجربه مامانت

 نیب ها روز اون.  کرده یعسل و کامم  هنوز نشیریش

 یمادر و پدر که اومد یم شیپ کم یلیخ ها خانواده

 و مامانت ازدواج اما باشن داشته عاشقانه یازدواج بخوان

 بوده یا افسانه عشق سر از گفتم بهتون هم بارها که من

 ثمره عشق نیا یوقت و خوردم دل خون براش که یعشق

 میتصم مامانت و من تا دو شما شد اش جهینت و داد

 نیتر کوچک که میبد ادی عشق بهتون قدر اون میگرفت

 تو از المیخ. دیبذار ونیم در باهامون دیایب افتاد یاتفاق

 یم و یچ همه و یبود ییگرا برون آدم چون بود راحت

 خجسته من ینگران اما. من ای مامانت دست کف یذاشت

 من کار نیا و بود گرا درون شدت به که یا خجسته.  بود

 میباش دوست باهاش میبتون تا کرد یم سخت و مامانت و

 میاومد راه باهاش قدر اون اما میبشنو و حرفاش میبتون و

 گفت یم هاش دغدغه از و شمونیپ اومد یم خودش که



  

. pg 1940 

 تنگ نفسم دفعه هی که شد تموم هام یدلنگران.  باباجون

 و من یزندگ ی وهیم ، میتغار ته ، دخترم دمید یوقت شد

 انیهذ و دهیکش دراز تخت یرو یخون یها دست با عشقم

 بودم منتظر شهیهم و باباشم که یمن به ادی ینم اما گهیم

 دل و درد برام ، میبزن حرف هم با و بذاره دمنوش هی تا

 دهید کوه پشت از قدر نیا بابا؟ شدم بهیغر قدر نیا.  کنه

 ؟ کنه یم تیاذ و من دل زیعز یچ یبگ یاین که شمیم

 اگه دخترم.  جسوره دخترم که بوده باال سرم شهیهم من

 حاال.  رونیب بکشه آب از و خودش میگل بلده نباشم روز هی

 نیا دیبا خونسردت شهیهم یبابا نیا مدام که شده یچ

  ؟ بلرزه دلش و دست طور

 

 دیلرز و پدرش یها حرف نیسنگ حجم از وارسته ی شانه

 راه و شدند یم یجار شیها گونه بر ها اشک. دیلرز و

 پدرش.  دادند یم امتداد اش چانه ریز تا را خودشان



  

. pg 1941 

 آغوشش حجم در را او و کرد بلندش و گرفت را دستش

 : گفت یا مردانه بغض با بعد فشرد

 بذار کنن دایپ و خودشون راه هات اشک بذار باباجون آره_

 ؟ یبود کرده شون میقا سد پشت یچ یبرا.  زنیبر فرو

 بذار.  زنیبر بذار ؟ دخترم مخربه سد یدون ینم مگه

 اشک . سرخم بیس یبش سبک تا.  بشه هیتخل بغضت

 شونه قدر اون باش مطمئن زیبر بابات ی شونه یرو و هات

 نیآخر.  زهینر فرو چشمات اشک بار ریز تا هست یقو هام

 دو هر تا یدختر_ پدر یاسک جت به میبر هم مرحله

 .  پا و سر یب یدردا نیا از میبش سبک تامون

 

 مخالف هم شدت به بود مخالف شنهادیپ نیا با اما وارسته

 که چرا است زار کارش کند قبول اگر که دانست یم.  بود

 ینم او داد یم لو را زیچ همه ها غیج همان با جا همان

 یم او ببرد نیب از ها اعتراف آن با را شرفش خواست

 تا حداقل بماند مسکوت خودش دل در هیقض نیا خواست



  

. pg 1942 

 کردن فیتعر یبرا یانرژ ها یزود نیا به اما مدت چند

 . نداشت
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  ممنوع_یکپ#

 

 ، شوند یاسک جت سوار تا بود کرده اصرار پدرش چه هر

 کند یهمراه را پدرش شد مجبور تنها و بود نکرده قبول

 یراض هم نیهم به.  کنند یسوار قیقا پارس یایدر بر تا

 منصرف را پدرش بتواند تا کرد را تالشش بارها شد ینم

 دیچرب پدرش زور یقول به و نتوانست گرید بار نیا اما کند

 نیبنز حال در محمد عمو و دندیرس ساحل کنار به. 

 به ییرو خوش با و دید را پدرش که بود قیقا به خوراندن



  

. pg 1943 

 ی شانه به ضربه و داد دست پدرش با و آمد شان سمت

 : زد پدرش

  ؟ طرفا نیا از عامو؟ یچطور یحافظ یآقا بَه_

 

 شیصدا دیخورش ناخدا که را محمد عمو یمهربان با پدرش

 گوشش در یزیچ خنده با و گرفت آغوش در ، زدند یم

 . دیچیپ ساحل در شانیدو هر ی خنده یصدا که گفت

 رو محمد عمو ، یپرس احوال چاق و پچ و پچ یکم از بعد

 گفت ، نداشت را یسرزندگ برق شیها چشم که وارسته به

: 

 از و احوالت ییدایپ کم ؟ باباجان یزن ینم ما به سر هی_

 نیا یگرفت رو ما دختر نیا یوقت از گفتم گرفتم شوهرت

 زنه ینم محمدش عامو به سر هی که شده معرفت یب قدر

 پروا با و ایدر وسط ببر رو ما بگه زدن چونه هزار با ادیب تا

 بره در دستم از قیقا هوی که بذارن من سر به سر قدر نیا



  

. pg 1944 

 بتیمص هزار با و ایدر یتو میوفتیب تامون سه هر و

 دلم دمتید که حاال اما قیقا به میبرسون و خودمون

 . ایدر دل یتو میبر تا اریب و لنگر برو بدو شد وا نیهمچ

 

 کرد نگاه محمد عمو به شده خشک و زده رتیح وارسته

 دانست یم.  شوند قیقا سوار پدرش با که نبود قرار مگر

 یکس دست به و است حساس قشیقا یرو محمد عمو که

 را برادرش حکم محمد عمو یبرا پدرش اما دهد ینم

.  خورد یم آب یگرید یجا از هیقض دانست یم و داشت

 با ، بزند آن ی درباره یحدس بخواهد که آن بدون پس

 : گفت آرام ییصدا

 

  ؟ میبش الیخیب رو امروز هی شهینم عمو_

 



  

. pg 1945 

 که نزن یسازگار نا سر رمردیپ من با قدر نیا بچه برو نه_

 سر هی میبر هم با تا کن آماده برو شهینم ریخ به عاقبتت

  است؟یچطور امروز ایدر اوضاع مینیبب میبزن

 

 و بود رفته پدرش.  بکوبد وارید به را سرش داشت دوست

 یم بحث قیقا یناخداها با و نشسته ساحل یسو آن

 از را قیقا محمد عمو کمک به جا نیا هم خودش و کردند

 به یراض اول از که آن با و انداخت ایدر به ساحل کنار

 که نبود بد نظرش به حاال اما نبود یسوار قیقا و نشستن

 درون.  ردیبگ آرامش نرمش یها موج از و بزند زل ایدر به

 رنگ دیسف ی هیچف با محمد عمو هم بعد و دیپر قیقا

 به را وارسته و کرد روشن را قیقا و پوشاند را صورتش

 که ییها روز خالف بر نشاند قیقا قسمت نیتر یا گوشه

 بیآس باعث است ممکن و دارد خطر قسمت آن گفت یم

 وارسته که بود برگشته ورق یقدر به امروز اما شود

 و رفتند جلو که یکم.   شد یم اطاعت به مجبور ناباورانه



  

. pg 1946 

 را قیقا سرعت محمد عمو ، دندیرس ایدر قیعم قسمت به

 در که یا وارسته تا کرد کج را قیقا یاندک و کرد شتریب

 یم و کرد یم قفل هم به را دستانش مدام و نبود ایدن نیا

 شد یتلنگر قیقا کردن کج نیهم.  دیایب خودش به فشرد

 را خودش یکم و دیایب رونیب هوا و حال آن از وارسته که

 کرد کج شتریب را قیقا محمد عمو باز که بچسباند قیقا به

 یغیج وارسته که نداشت یا فاصله سقوط تا بار نیا و

 یب محمد عمو اما ؛ زد صدا را " محمد عمو" بلند و دیکش

 ادیز را سرعت باز وارسته پدر خواست در به و بود اعتنا

 وارسته یها غیج یصدا که وار وانهید و ادیز قدر آن کرد

 شده بلند ، رفتند یم و آمدند یم یگرید از پس یکی که

 به نیهم و بود یطوفان یکم هم ایدر یطرف از و بود

 یم دامن آن شدن ریخ به نا عاقبت و ایدر بودن خطرناک

 پشت در وارسته که ییها غیج تا بود ازین هنوز.  زد

 محمد عمو که زندیبر رونیشتربیب بود کرده میقا شیصدا

 :زد ادیفر بلند



  

. pg 1947 

 

 تا خدا جز ستین یکس جا نیا بزن غیج دختر بزن غیج_

 داره امکان لحظه هر که یقیقا نیا و یطوفان یایدر نیا از

 .  جان بابا بزن ادیفر.  وارسته بزن غیج بده نجاتت بشه کج

 

 بلند و ممتد ، بود بزرگ تلنگر کی منتظر انگار که وارسته

 غیج.  زد یم صدا را " خدا" و دیکش یم ادیفر و غیج

 عمو صورت که ادیز قدر آن بود دردناک و دلخراش شیها

 به را شیها دست و بود شده سیخ اشک از هم محمد

 بار نیآخر یبرا.  کند شان پاک تا دیکش یم صورتش

 با وارسته و شد خارج دستش از کنترل و کرد کج را قیقا

 پا و دست ها موج انیم در و افتاد آب درون به بلند غیج

 در دانست ینم و بود شده هول هم محمد عمو ؛ زد یم

 یآقا یامانت ای دهد نجات را خودش یطوفان یایدر آن

 . را بختش نگون قیقا ای یحافظ

 



  

. pg 1948 
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  ممنوع_یکپ#

 

  یپروانگ_نییآ#

 

 کرده غلبه روحش و جسم بر موهشناک یقدر به ترس

 قسمت و بود کرده فراموش هم را کردن شنا یحت که بود

.  نداشت کمک یارای و بود شده فلج ذهنش قسمت به

 درون به را آب از یادیز حجم و زد یم پا و دست مدام



  

. pg 1949 

 زد یم ادیفر محمد عمو که چه هر.  فرستاد یم اش معده

 .  بود شده کور اش ییشنوا ی قوه و دیشن ینم ییگو او اما

 

 یم خودت فقط!  ایب خودت به کن شنا عامو وارسته_

 هی تو دختر بزن پا و دست یبد نجات و خودت یدون

 کنه غرقت یبذار زشته یزد و فارس جیخل رکورد یروز

 !  ایب خودت به

 

 در پدرش با اش یکودک که بود زدن پا و دست حال در

 شنا گفت یم ینرم به و انداخت یم آب در را او که یحال

 ریتاث و بزرگ ینقش. بست نقش چشمانش یجلو ، کن

 یپا و دست به و کرد یم هیگر چه هر روزها آن.  گذار

 بردارد سرش از دست بخواهد پدرش از تا افتاد یم مادرش

 با:  گفت یم کلمه کی تنها مادرش.  شد ینم که شد ینم

 .  نترس ازش و کن یآشت ایدر



  

. pg 1950 

 یآشت و را کردن شنا راه آرام آرام که بود ها روز همان

 را خودش که ییها روز همان.  گرفت ادی را ایدر با کردن

 و کرد یم شنا آسوده یالیخ با و سپرد یم آب انیجر به

 آورد یم در کند شنا توانست ینم که نیا از را پروا حرص

  . 

 که دینکش طول هم قهیدق دو ها یساز ریتصو نیا ی همه

 عمو چشمان یجلو و کرد یآشت ایدر با و آمد خودش به

 و کرد شنا به شروع و دیکش قیعم نفس چند محمد

 به ، شد گرم بدنش که یکم.  داد یآشت ایدر با را خودش

 بعد و گرفت را قیقا دست کی با و رفت قیقا یسو

 اشاره محمد عمو به هم بعد.  انداخت آن یرو را خودش

 در خوشحال محمد عمو.  دیایب قیقا یکینزد به تا کرد

 پشت کرال ایدر در ، خواند یم شعر خودش یبرا که یحال

 به شیها دندان و دیلرز یم که آن با وارسته و رفت یم

 عمو و دیخند یم محمد عمو حرکات از ، خورد یم هم

 از قدر چه اوردیب خودش یرو به که آن بدون هم محمد



  

. pg 1951 

 طور همان است یانرژ در غرق و شاد وارسته یها خنده

 .  خورد یم تکان آب یرو بال سبک و خواند یم

 : گفت محمد عمو به رو شیها دندان کیتر کیتر انیم

 میهست ایدر از یخطرناک یجا باال نیایب لطفا عمو _

 . قیقا یتو دیایب دینیبب بیآس ممکنه

 

 حس رو مو ایدر ؟ هیچ یچ خطر جام نیا مال من بچه _

 موج نیهم یحت بودم جا نیا اومدم ایدن یوقت از کنه یم

 خواد ینم پس ندارن ریتاث مو یرو که دونن یم هم ها

 . یبترس

 

 در آب یکم و کرد زبر و ریز را محمد عمو و آمد یموج

 یکم با و افتاد سرفه به محمد عمو و ختیر فرو حلقش

 به حرکت کی با سپس و رساند قیقا به را خودش تقال

 ایدر که نیا از هنوز وارسته و بازگشت اش ییناخدا گاهیجا



  

. pg 1952 

 یکر او با و دیخند یم ، بود داده شکست را محمد عمو

 . خواند یم

 

 خدا نا از خنده یم بچه الف هی خدا رو تو کن نگاه_

 با هم ایدر خود یعنی دمیخورش ناخدا مو بچه.  دیخورش

 یچ یچ تو ارهی یم کم ناخدا یمو برابر در عظمتش اون

 ؟ یگیم

 

 قیقا یرو خنده زور از و بود افتاده سکسه به وارسته

 : گفت دهیبر دهیبر ، بود یسخت هر به اما بود شده پخش

 

 تون شکست....ایدر...  آ نشد...تتت..درست...تون.... ف...حر_

 ....داد....

 



  

. pg 1953 

 و کرد کل کل وارسته با و زد یلبخند هم محمد عمو

 دید را پدرش وارسته و رفتند ساحل لب به قیقا با سپس

 را او باشد چشمانش در ینگران که آن بدون و لبخند با که

 لباس همان به را دخترکش و آمد جلو بعد و دییپا یم

 : گفت و گرفت آغوش در سیخ یها

 

  ؟ یکرد یآشت ایدر با_

 

 را سرش و کرد حلقه پدرش کمر دور را دستانش وارسته

 شوم روز آن اما بود شده بهتر حالش که آن با.  داد تکان

 نشخوار را روحش یه و شد ینم جدا چشمانش یجلو از

 . کرد یم
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. pg 1954 

 

 در که ییها رکیرجیج انیم در

 یآتش سمت را دستش ، شد یم دایپ شان کله و سر شب 

 که گرفت یم ، بود انداخته راه به ساحل در پدرش که

 و نکند خی تا بود انداخته دورش هم را ییپتو.  شود گرم

 یسرخ آتش با هم کنار در پدرش و خودش.  نخورد سرما

 یم که ییها موج آرام یصدا و شد یم تر گداخته که

 اما دهانشان سکوت با و بودند نشسته ، آمدند یم و رفتند

 وارسته.  کردند یم نگاه گریکدی به شان حرف پر درون

 شانه به را سرش و کرده کینزد پدرش به را خودش

 :داد هیتک پدرش

 

 ییبال نیهمچ محمد عمو دیگفت خودتون یعنی جون بابا_

 به من دیشا باباجون؟ هیمنطق نیا آخه! اره؟یب من سر

 .  اومدم ینم خودم



  

. pg 1955 

 

 .  یاومد یم_

 

 یم فراموش رو یچ همه دیشا آخه؟ دیمطمئن کجا از_

 .  کردم

 

 : دید را پدرش لب یرو لبخند طرح

 

 ایدر با دیبا!  دختر یای یم خودت به بودم مطمئن من_

 تا دمیشن یم و هات غیج یصدا دیبا یکرد یم یآشت

 هنوز انگار اما یکن فیتعر برام و یایب خودت بمونم منتظر

  بابا؟ چرا.  یبشکن و زبانت قفل یخوا ینم

 

 هر ، یکن تقال چه هر.  گفت شود ینم را ها حرف یبعض

 انگار زمان آن.  شود ینم که شود ینم یبزن پا و دست چه



  

. pg 1956 

 هم آدم خود یحت که شود یم زده دهانت و زبان بر یقفل

 هنوز دیشا دانست ینم.  ابدیب را قفل دیکل تواند ینم

.  دادند یم مهلت او به شتریب دیبا دیشا بود دهینرس وقتش

 یها زخم ؟ چه با اما شد یم درمان دردش دیبا دیشا

 فکر و نه روحش زخم اما بودند کرده دایپ بهبود انگشتانش

 کهنه اتاق آن در.  ابدی بهبود حاالها حاال که کرد ینم

 ادی از توانست ینم ابدا که بود دهید چشم به را یزیچ

 ان که آن یجا کرد یم هیگر خون داشت دوست ببرد

 یصدا که آن یجا.  دید یم را وحشتناک یها صحنه

 او یها ناخن خراش که آن یجا.  دیشن یم را او التماس

 آن دست از توانست ینم او و شد یم خنجر دستش بر

. نبود کفتار کرد یم اشتباه نه.  دهد نجاتش صفت کفتار

 پدرش.  آمد ینم بر کفتار ی عهده از فیکث یکارها نیا

 یرو آن ی لحظه به لحظه که نیا داشت یانتظار چه

 دست از یکار گرید ؟ بشود چه که کند فیتعر را یجهنم



  

. pg 1957 

 چیه دست تا بود برده را روزان آمد ینم بر شان کدام چیه

 .  نرسد دخترک آن به شان کدام

 ینگاه و دیپر جا از ، خورد اش شانه به که پدرش دست

 پشتش به و زد سرش بر یا بوسه پدرش که انداخت او به

 با که زدانی دنید با و برگرداند یرو وارسته.  کرد اشاره

 ، کرد یم نگاهش سرد و نیخشمگ ، نیغمگ ی چهره

 فقط بود قرار کرد؟ یم چه جا نیا او.  بست خی تنش

 هم زدانی که است درست.  باشند پدرش و خودش

 فعل بردن از و داد رونیب نهیس از یآه و بود شوهرش

 گفت یم دیبا که چرا شد نیغمگ قایعم "بود " ی گذشته

 و خودش امشب داشت دوست حال هر به هست هم هنوز

 صبح تا که ییها زمان مثل.  ها میقد مثل باشند پدرش

 .  کردند یم دل و درد و نشستند یم هم کنار

 : گفت گوشش ریز و شد بلند جا از پدرش

 شوهرت وجود از یمین و یستین خودت یبرا االن تو_

.  شوهرت یبرا تو وجود از یمین و هست تو وجود یتو



  

. pg 1958 

 صبح تا شب فردا و کن یدار زنده شوهرت با صبح تا پس

 .  یخودم شیپ

 

 ی شانه دستش با و گذاشت سرش بر گرید یا بوسه بعد

 .  رفت و فشرد را زدانی

 یم کنارش هم او پدرش رفتن از بعد که کرد یم فکر

 نگاهش و ستادیا استوار و ساکت جا همان زدانی اما ندینش

 جلو مد حالت در که ییایدر.  دوخت اهیس یایدر به را

 .  بود کرده شیپ از شیب را عظمتش و بود آمده

 را سوختن از حاصل یها ذغال یکم و برداشت را چوب

 وقت خودش یبرا و ردیبگ یشتریب جان آتش تا زد کنار

 از و بود مانیپش امیپ آن دادن از هنوز که یخود.  بخرد

 زدانی با بودن نظرش از چون بود یراض.  یراض گفتنش

 اشتباه ، بود کرده رشیاس که یروح زخم نیا با هم آن

 ، را همسرش خواست ینم که نیا از بود مانیپش اما بود

 . بدهد دست از را پناهش جان را، عشقش



  

. pg 1959 

 به رو آتش ی شعله که شد کشدار سکوت قدر آن

 : شکست را سکوت زدانی اما رفت یخاموش

 

  ؟ بودم کم برات_

 

 منظورش.  بست را چشمانش و فشرد را دستانش وارسته

 حرف داشت دوست اما بود شده متوجه رینگ و ریبگ را

 .  بشنود را دلش

 

 ازیامت هی اما بودم کم تو یبرا دیشا ؟ بودم کم برات_

 یبرا که نیا!  عاشقتم که نهیا دارم و داشتم که یمثبت

 یدار شک احساسم به.  شب نه و داشتم روز نه داشتنت

   ؟یآورد و نحس ی کلمه اون عیسر که

 



  

. pg 1960 

 انداخت وارسته تن به لرز و دیکش ادیفر آرام شهیهم زدانی

: 

 

 یتو که ترسونمت یم صدام با که کنه لعنت و من خدا_

 بهم که رفتم اشتباه و راه یکجا اما یشیم جمع خودت

 یم نابود و من داره فکر نیا اهیس سویگ ؟ یداشت شک

 گذاشتم؟ کم برات احساس یتو بگو کنم یم خواهش کنه

 ... بگو و نیهم فقط

 

 شعله انیم در هقش هق و بود پوشانده را صورتش اشک

 یحت که بود بلند یقدر به و شد یم آشکار آتش یها

 ینم ، خوردند یم صخره به محکم که هم ایدر یها موج

 است ناچار.  کنند آرام را اهیس سویگ ی وارسته توانستند

 شیپا شیپ یا چاره و است ناچار که بفهمد زدانی کاش

 خودش یبرا بدهد یحیتوض که آن بدون کاش نمانده

 .. باشد



  

. pg 1961 

 

 خودش یبرا گفت چه نماند شیبرا نفس ، ستادیا قلبش

 ...یعنی ؟ باشد
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 چشمانش به هم خواب که شیم و گرگ یهوا نیا در

 که یگهگاه و داشت نم هنوز شیها لباس آمد، ینم

 و نشست یم تنش بر لرز ، دیوز یم شرق جانب از یمینس

 و برد یم دهانش یجلو و کرد یم مشت را دستش دو او

 دو در را شد یم خارج دهانش از که یگرم دم سپس

 .  شود گرم یا ذره فقط تا کرد یم " ها " مشتش

 



  

. pg 1962 

 تنش بر که یرنگ سبز یمسافرت یپتو یحت که چرا

 فسرده و زده خی تن تمام و کمال نبود قادر ، بود نشسته

 . کند گرم را اش شده

 

 یمرد آغوش یگرما.  دیطلب یم را یگرید یگرما تنش 

 از را ها زمیه ، دید که را وارسته سکوت تر طرف آن که

 ختیر یم جان یب آتش یرو بر و داشت یم بر نشیماش

 .  کند گرم یکم را شان تن و ردیبگ جان تا

 

 را شان نیب یکالم یسرما توانست ینم آتش که چند هر

 یحرف وارسته تا بود منتظر چه هر زدانی.  ببرد نیب از

 روز آن یها اتفاق از یحت و کند یتیشکا ای گِله و بزند

 را سکوت و کرد ینم باز لب از لب وارسته اما کند فیتعر

 . بود داده حیترج



  

. pg 1963 

 در یادیز یها "یعنی" و بود سرگردان افکارش یایدن در

 یها اتفاق از شیبرا اگر شد یم یعنی.  دیچرخ یم سرش

 نه...  داد تکان را سرش ببخشدش؟ ، گفت ینم روز آن

 شیبرا!  یا هودهیب انتظار چه.  زد یپوزخند.  شد ینم

 فیتعر زدانی یبرا روز آن یماجرا از اگر که نبود باور قابل

 .بگذرد آن از راحت الیخ با زدانی ، کند

 

 به بعد و شد شروع روزان دادن نجات یبرا که ییماجرا 

 خودش یها انگشت و بدن یرو یها زخم و ها یکبود

 . شد ختم

 

 عمق از نشان نیا و بود گرفته ضرب نیزم یرو شیپاها 

 نیهم و بود کرده آشوب را دلش که بود یرانگریو استرس

 .  رندیبگ طالق بخواهد زدانی از که بود شده باعث

 



  

. pg 1964 

 چنگال در و بود خورده بیفر او نبود یا ساده یماجرا

 و شجاعت از مادرش روز هر که ییاو.  بود افتاده ادیص

 یبرا را سرش افتخار با پدرش و کرد یم فیتعر جسارتش

 نه دختر نیا حاال اما گرفت یم باال یدختر نیچن داشتن

 و ها کرکس ی پنجه در او.  شجاعت نه و داشت جسارت

 محکم قدر آن را شانیها پنجه و بود شده گرفتار ها کفتار

 کفتار آن یها زخم هنوز که بودند کرده فرو تنش در

 .  بود تنش بر صفتان

 

 یینما و بود آثارشان هنوز درشت و زیر که ییها زخم

.  بود شده وحشتناک و کیتار یها خاطره یادآوری یبرا

 . دینال و گذاشت زانوانش یرو را سرش ناالن و خسته

 

 درون به  سپس و شد گذاشته اش شانه بر یدست اما 

 شد گذاشته اش نهیس یرو که سرش.  شد دهیکش یآغوش

 از که آرام قدر آن.  شد آرام و گرفت قرار بدنش ،



  

. pg 1965 

 نرم ییها نفس و نبود یخبر قبل ی قهیدق چند یرانگریو

 .  بود شده وستهیپ و

 را یگرید قلبش جفت که چرا ردیبگ قرار هم دیبا یآر

 حاال و بودند شده جذب هم به ربا آهن چون و کرده لمس

 و گرد شان کوبش یصدا و هم یرو بر شان گرفتن قرار با

 ینم ادیفر را گریکدی هجران و کردند ینم پا به خاک

 زدانی که فشرد زدانی آغوش به محکم را خودش.  کردند

 رنگش شب اهیس چشمان به و کرد دور خود را او هم

 حالش و ندیبب را شان یدرخشندگ تا دوخت چشم

 نواز چشم یقدر به چشمانش یدرخشندگ.  شود دگرگون

 قدر آن.  کرد یم دور یآرام نا و خشم هر از را او که بود

 با و دیکش دراز ها ماسه یرو و شد مسخ که نواز چشم

 کی یط و کرد نگاه دهیپر رنگ ی وارسته به تیجد

 و دیکش محکم و گرفت را دستش مچ ، یانتحار اتیعمل

 در وارسته غیج که بود کننده شوکه یقدر به حرکت نیا

.  نشاند زدانی لبان به یلبخند همزمان و دیچیپ ساحل



  

. pg 1966 

 را رنگش شب سوانیگ نرم و زد یکنار را فشیبالتکل شال

 به را سوانشیگ ی حهیرا هم بعد و کرد نوازش و زد شانه

 یم ساطع خود از ایدر ی حهیرا سوانشیگ و دیکش مشام

 :کند زمزمه گوشش ریز زدانی شد باعث نیهم و کردند

 

 !!ایدر یپر_
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 و برد لذت و نشست زبانش ریز واژه نیا از یخوش ی مزه

 ها کابوس آن یقیدقا یبرا که بود قیعم قدر آن لذتش

 بود دیجد لقب نیا از مست سر وارسته و شدند ختهیر دور

 نوازش و ناز فقط تا کند سکوت بار نیا داشت دوست. 



  

. pg 1967 

 یکم.  یادآوری تنش به و شود آشنا گوشش به زدانی

 بر شیها لب در و داد سر زدانی تن یرو از را خودش

 گردن نرم و زیر یها بوسه با.  نشست گردنش یگود

 خورد یم افسوس و کرد یم نوازش و دیبوس یم را زدانی

 و خودش یبرا را یزندگ روز چند نیا که نیا از

 نداشت هم یگرید ی چاره اما بود کرده زهرمار انشیاطراف

 داشته خود کنار در را او خواستند یم اگر اش خانواده و

 دنیفهم کمتر نیهم و دندیفهم یم کمتر دیبا باشند

 و کند یشتریب تیامن احساس وارسته ، شد یم موجب

 . کند یدور ها کابوس از بهتر

 

 ریز به که یزیر یها بوسه نیح شد باعث هم نیهم 

 زمزمه دیترد با ، زد یم زدانی ی چانه یرو یگاه و گردن

 : کند

 شهیم ؟ یبدون کمتر شهیم ؟ینپرس....شهیم....شهیم_

 نیا که یاریب خودت یرو به که نیا بدون یطور نیهم



  

. pg 1968 

 شده زده یریپذ نا جبران یها حرف ای افتاده یاتفاق وسط

  ؟ میبد ادامه ،

 

 هنوز و بود نیچرک ها حرف آن از دلش هنوز که زدانی

 یها گفته نا از دلش و زد یم پا و دست یخبر یب در هم

 فشرده قلبش ایدر یپر یاعتماد یب از و بود خون وارسته

 و بدهد او به غیدر یب یآرامش که آن یبرا اما ، شد یم

 را دستش ، کند جلب خود به را او اعتماد که آن یبرا

 قرص خودش تن به را او و گذاشته اهیس سویگ کمر یرو

 و گرفت باال را صورتش وارسته که نیهم و فشرد و کرد

 : گفت تیجد با زدانی ، زد زل زدانی چشمان در

 .  داره شرط_

 

 : گفت و زد یچرخ شوهرش صورت در نگاهش با یکم

 !؟ یشرط چه_



  

. pg 1969 

 

 و شرطم بعد تا باشم مطمئن کردنت قبول از دیبا اول _

 !  بگم

 

 در طانیش و کرد یم یباز زدانی یها دکمه با دستانش

 نظر به که یبحث نیا در گرفت میتصم و رفت جلدش

 تا کرد یم آن یچاشن طنتیش یکم د،یرس یم یجد

 .  نشود تمام یخال و خشک نیهمچ

 

 رفت یبعد سراغ و کرد باز را راهنشیپ اول ی دکمه پس

 نیا از شیب را زدانی که آن یبرا و کرد باز را آن نرم و

 :  گفت نگذارد منتظر

 ؟ نه ای هست نفعم به شروط و شرط نیا نمیبب دیبا اومم_

 هم یزیچ وسط نیا نمیبب بگو ؟یچ نبود نفعم به اگه

 ؟ نه ای رهیگ یم و من دست



  

. pg 1970 

 

 داغش تن یرو و داد سر لباس یال البه از را دستش بعد

 به یچنگ بعد و نشست زدانی جان به یلرز که گذاشت

 ، آمد یم تا اما کرد نوازشش یبار چند و زد وارسته کمر

 یم خرج به طنتیش یقدر به ، کند فیرد را شیها شرط

 موم مثل او و شد یم پاک ذهنش از شیها شرط که داد

 به طنتیش قدر آن.  شد یم داده ورز وارسته دستان در

 او زدانی که کرد تاب یب را زدانی قرار یب دل و داد خرج

 روزه چند نیا یدور از خشونت با و سفت و دیکش باال را

 خوراک و خواب و بود وحشتناک یکابوس چون شیبرا که

 در خود چنگ به را وارسته یها لب ، بود گرفته او از را

 . دیبوس و آورد

 

 عشق و یدور درد ، یدلتنگ نشانگر همه که ییها بوسه 

 لب به که یا بوسه هر یمعنا.  بودند حصر و حد یب

 بود بلد خوب وارسته اما بود متفاوت ، شد یم زده شیها



  

. pg 1971 

 را شان دانه به دانه پاسخ و کند معنا را شان تک تک تا

 نه و بود سرد شان نیب کالم نه گرید.  بدهد تر نیآتش

 یها بوسه نیهم و آغوش نیهم با کرد یم سرما احساس

 شعله که بود گرما و زد ینم موج شان انیم سرما ، زیر

 خط  و شدند یم شناس هم یبرا دو هر تن و دیکش یم

 و جوش ، پوست ریز که ییها خون و ها رگ خط به

 اما گرفتند یم آرام ها دست نوازش با  کرد یم خروش

 در آن از سهراب که ییها کابوس آن زدانی مغز در هنوز

 ، کردند یم مختل را وارسته خواب که ییها شب پس

 اما بود نگران و خورد یم زنگ گوشش در کرد یم صحبت

 را وارسته قدر آن و اوردین خود یرو به که کرد یم یسع

 اعتماد یروز خودش تا کند عشق شور و یمست نیا ریاس

 . کند اعتراف ، افتاده که ییها دادیرو به و کند
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. pg 1972 

  ممنوع_یکپ#

 

 رشید.  انداخت راه به و زد استارت را نیماش ریس و عیسر

 یم خودش ی شرمنده رفت ینم وقت سر اگر و بود شده

 قهیدق کی نه برسد ساعت سر داشت دوست شهیهم.  شد

 به را خودش عیسر دیبا.  تر ور آن قهیدق کی نه تر ور نیا

 کمک امروز مراسم یبرا خجسته به تا رساند یم یمددکار

 نگه خجسته یبرا را برزن ویآر اگر که دانست یم.  کند

 که چند هر.  است کرده را ممکن کار نیتر بزرگ دارد

 را اش یانرژ تمام و بود شده خسته یلیخ مدرسه در امروز

 با را وارسته دست اما بود گذاشته آموزانش دانش یبرا

 نییتز نیهمچن و برزن ویآر یدار نگه در که نیا بر اصرار

 حاال.  برساند را خودش که داد قول و نکرد رد ، ها اتاق

 حتما که بود گرفته هیآ و قول و قسم او از پروا قدر آن هم

 دیاین اگر و دیایب اش ینامزد دیخر یبرا او همراه دیبا

 اگر و شد ینم آدم دختر نیا.  گذارد یم اجرا به را مهرش



  

. pg 1973 

 ی همه به دیبا است شده آدم که کرد یم حس یروز

 قبلش که چرا راند یم آرام را نیماش.  داد یم سور شهر

 مثل ییبال تا براند آرام که بود شده متذکر یحساب مادرش

 گفت "چشم ، چشم" هم او.  اوردین خودش سر بر روز آن

 که بود شده کینزد یاصل ابانیخ به.  زد رونیب خانه از و

 یم عالمت او به چپش سمت نیماش که دید شهیش از

 در مرد که دیکش نییپا را شهیش و شد متعجب ، دهد

 بلند ، ختیر یم ابانیخ در را گارشیس خاکستر که یحال

 : زد داد

 زاپاسش با و کنار بزن خانم پنچره نتیماش عقب ریتا_

 .  کن عوض

 

 فرمان یرو بر و شد یعصب ، بود گرفته استرس که وارسته

 تکان مرد یبرا یدست تشکر ی نشانه به هم بعد ، دیکوب

 ریتا تا زد ترمز یرو و دیرس راه ی شانه به آرام آرام و داد

 کوتاه رابط و جک و بکس جعبه.  کند عوض زاپاسش با را



  

. pg 1974 

 و برد باال را نیماش جک با و برداشت عقب صندوق از را

 است پنچر هم زاپاس که افتاد ادشی ، کند عوض که آمد

 با و کرده رها جا نیهم را نیماش که نیا جز یا چاره و

 شیپ طیشرا و زد زنگ زدانی به پس.  ندارد ، برود اتوبوس

 و داد آرامش او به هم زدانی و داد حیتوض شیبرا را آمده

 کی خودش تا کند یمخف ییجا در را چییسو که خواست

 هم وارسته.  برود نیماش سراغ به کار ریتعم با گرید ساعت

 را جک عیسر ، بود شده راحت بابت نیا از الشیخ که

 کنار را چییسو هم بعد.  گذاشت شیجا سر و دیکش رونیب

 کرد امکیپ زدانی یبرا هم را آدرسش و کرد یمخف اگزوز

 را ریمس نیبهتر و رفت ها اتوبوس ستگاهیا طرف به و

 کنار یکم.  برسد جا آن به تر عیسر چه هر تا کرد انتخاب

 نا که یشال با او و دیرس سر اتوبوس که شد معطل ستگاهیا

 یصندل از یکی یرو را خودش ، بود سرش یرو مرتب

 اتوبوس تا رفت ور اش یگوش با و انداخت نفره تک یها

 باال را سرش. بگذرد شتاب با زمان و کند حرکت تر عیسر



  

. pg 1975 

 با که دید را یمرد که اندازدیب نیمسافر به ینگاه تا گرفت

 لبخند همان با سپس و کرد یم اش نظاره یزشت لبخند

 از او اما کرد یوحشتناک اخم وارسته و زد یچشمک ، هیکر

 وارسته.  نشست یصندل یرو وارسته پشت بعد و نرفته رو

 رید علت تا داد خجسته به یامیپ یسر سر توجه یب هم

 . دهد گزارش او به را کردنش

 را یدست آرام حرکت ناگاه که بود دادن گزارش سرگرم 

 قیعم نفس اما شد مورش مور و کرد حس کمرش یرو

 کرد یم یتوجه یب چه هر اما داد ادامه کارش به و دیکش

 قوت به ها دست حرکت حس همان و شد یم تر بد وضع

 نقش چشمانش یجلو بسا چه و ماند جا بر پا شیخو

 وارسته و گردد یم شکمش یرو مو از پر یدست که بست

 نیا قدر آن و شد دگرگون شیپ از شیب حالش و کرد اخم

 بدون که کرد یتات یتات و رفت راه اعصابش یرو حرکت

 را نشستنش تیموقع یکم اوردیب خود یرو به که آن

 در که چه آن تا شد بلند یصندل یرو یاندک و داد رییتغ



  

. pg 1976 

 کرد ینم فکر که او اما بپوشاند عمل ی جامه را داشت سر

 را دستش باز است دهید شیبرا ییها خواب چه وارسته

 کارش در وارسته شد باعث و داد حرکت وارسته کمر یرو

 بدون پس بدهد مردک نیا به یخوب درس و شود مصمم

 که مرد صورت از باشد داشته خودش یرو یکنترل که آن

 و کرد استفاده دیخند یم گوشش ریز و بود آمده جلو

 که دیکوب مرد دهان به بار دو محکم مشتش با و برگشت

 و سر قدر آن.  دندیکش نیه و برگشتند مسافران ی همه

 یصندل یرو از وارسته اما دیفهم راننده که شد پا به صدا

 : دیکش مرد سر بر یادیفر و دیپر نییپا

 

 و چیپ که رذل مردک یبخور نایا از شتریب بود حقت_

.  نهیش یم جا همه که هست شل قدر نیا دستت ی مهره

 سم رو جا همه که کن سفت و دستت ی مهره و چیپ

 تیامن که دیهست شما امثال نیهم.  نکنه آلوده و برنداره



  

. pg 1977 

 ما از و آرامش تون فیکث دست و نگاه با دیگرفت ماها از و

 .  دیکرد سلب

 

 از که راننده به رو و انداخت دوشش یرو را فشیک بعد

 ها آن طرف به خشم با و بود شده بلند اش یصندل یرو

 : گفت آمد، یم

 مردک نیا یجا ای هست من یجا ای جا نیا راننده یآقا_

  ؟ رذل

 

 و بود شده خفه وارسته یها ادیفر انیم در صداها و سر

 را وارسته ی شانه و شدند بلند شانیجا از خانم چند

 گفت گوشش ریز و آمد کشینزد گرید یخانم که فشردند

: 

 برات یخوا یم اگه گل خانم افته یم داره تیروسر_

 . کنم درستش



  

. pg 1978 

 

#part334 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 را شال یعصب ، خورد یم را خونش خون که وارسته اما

 مرتب را شیموها و دیکش نییپا هیبق چشمان مقابل در

 : گفت بلند بعد و کرد

 آتش ؟ کنم کار یچ.  افتاد که افتاد خانمم کن بس_

 و جهنم زیچ همه یب نیا کار اما شه؟یم تر ور شعله جهنم

 داشتم کرم خودم دیبگ دیخوا ینم ؟ نه کنه یم خاموش

 شیآت ؟ کنه یغلط نیهمچ داده اجازه خودش به نیا که

 ور شعله اش هرزه یدستا با کهیمرت نیا فقط و جهنم نیا

 . کنه یم تر

 



  

. pg 1979 

 یب" لب ریز و کرد نازک یچشم پشت ، پندگو خانم آن

 را وارسته داشت یمشک چادر که یخانم اما گفت " اقتیل

 :گفت هم بعد کرد آرامش و دیکش آغوش در

 باشه داشته روغن وجب هی که میبپز براش یآش هی االن_

 کنه تیاذ و یا گهید کس نده اجازه خودش به گهید که

 بزنن ادیفر که ستنین شجاع مون دختر گل مثل که همه

 ؟ نه

 

 یچادر خانم نیا از و گرفت شکل وارسته لب بر لبخند

 لذت با و رفت فرو آغوشش در شتریب و گرفت یخوب حس

 به مرد چند و دیچیپ یم خود به نیزم یرو که ییاو به

 با هم بعد که کرد یم نگاه ، زدند یم را او راننده همراه

 او از راننده و انداختند آسفالت یرو در از را او حقارت

 با وارسته اما کرد یشرمندگ ابراز و کرد یخواه عذر اریبس

 با یمددکار به دنیرس تا و داد را جوابش خوش یرو

 هم یوقت.  کرد فیتعر و گرفت گرم یچادر خانم همان



  

. pg 1980 

 و کرد یخواه عذر او از راننده ، داشت شدن ادهیپ قصد که

 . نشاند یشانیپ به عرق

 

 ، کند اهدا او به یجمع خاطر یکم که آن یبرا وارسته 

 که اتوبوس از اما کرد یخداحافظ یشوخ با و زد یلبخند

 نیچرک را دلش هنوز او یها دست فیکث رد ، شد ادهیپ

 .  دیلرز یم بدنش و کرده

 

 یخوش با که داشت یرو ادهیپ یا قهیدق چند یمددکار تا

 از بود ممکن که ییجا تا را حواسش و کرد استقبال آن از

 قرار که کرد فکر یجشن به و کرده پرت امروز یها دادیرو

 تازه که یکوچک دخترک یبرا یمددکار در امروز بود

 حاضر که یدختر.  رندیبگ بود شده مادر و پدر صاحب

 به را پرورشگاه و برود دشیجد مادر و پدر ی خانه به نبود

 زده حرف او با خجسته یوقت اما بود داده حیترج ها آن

 ، بود گفته شیبرا خانواده کی داشتن یها ییبایز از و بود



  

. pg 1981 

 خوشحال را مرد و زن آن بود شده حاضر و شده نرم دلش

 میتصم ، شان یخوشحال کردن میتقس یبرا حال و کند

 خود یشاد در هم را یمددکار یها بچه بودند گرفته

 .  کنند میسه

 از یلبخند و دید تکاپو در را همه ، دیرس که یمددکار به

 در که ، باقر عمو دنید با.  راند لب بر جوش و جنب نیا

 یکس و آورد یم در یباز سیرئ اما بود مستخدم واقع

 که یحال در حاال ، کند رفتار او لیم خالف نداشت جرئت

 به را یا شهیش یشمعدان چند ، کرد یم غرغر لب ریز

 دستش از که بود کینزد یحواس یب با اما بود گرفته دست

 : دیکش یادیفر وارسته که بشکند و وفتدیب

 !! عمو دیباش مواظب_

 

 محکم و دیترک اش زهره وارسته یصدا از که باقر عمو

 جا همان و گذاشت قلبش یرو را دستش و خورد تکان



  

. pg 1982 

 به سرعت با بود دهیترس که وارسته.  نشست نیزم یرو

 : داد تکان را فشینح ی شانه و رفت کنارش

 ! عمو دیکن نگاه من به لحظه هی ؟ نیخوب باقر عمو عمو_

 

 بلند وارسته ی خنده و رفت او به یا غره چشم باقر عمو

 .  شد

 من یجور چه کن نگاه!  دهیند ریخ ی دختره زهرمار_

 رو ما که خواهرت از اونم تو از اون ترسونه یم و رمردیپ

 نشکافته چشم ی گربه اون بگو آخه.  انداخت دردسر یتو

 به تولد هی حسرت اما سالمه هفتاد کینزد ؟ خواد یم تولد

 بهم قدر نیا خانم بهار گل کنم باز لب اگه بعد مونده دلم

 . خجالت از رمیم یم که خنده یم

 

 غصه که نیا  خواد؟ یم تولد دلتون هم شما عمو اِ اِ اِ_

 همه که یروزگار رمیگ یم تولد هی واستون خودم نداره



  

. pg 1983 

 گربه نیا خودتون قول به تولد بذار بمونن دهن به انگشت

 ...و رمیبگ براتون یسور هی بشه تموم نشکافته چشم ی

 

 یتو که برزن ویآر مفهوم نا یها زدن صدا انیم کالمش

 قطع ، آمد یم اش خاله سمت به شتاب با و بود روروک

 دیببخش" وارسته که زد یم صدا را اش خاله شوق با.  شد

 روروک از را او هم بعد و دیدو ویآر یسو به و گفت ی "

 .  دیبوس محکم و آورد در

 خوشمزه قدر چه!  من یویآر بگردم شما دور من یاله_

 .  جون خاله یشد

 

 و کرد حلقه وارسته گردن دور را دستانش هم برزن ویآر

 اما شد قلقلکش و کرد فرو او گردن یگود در را سرش

 خواست باقر عمو از و گذاشت و ویآر کمر یرو را دستش

 یزبان یب زبان با هم ویآر و اوردیب دفتر به را روروک تا



  

. pg 1984 

 نیا در ، کوچکش و تپل مشت با و کرد یم فیتعر شیبرا

 یباز با وارسته که دیکش یم هم را وارسته یموها نیب

 کوچکش یها دست از را اش آشفته یموها کرد یم یسع

 . اوردیب رونیب

 

#part335 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 اتاقش در و گرفت را خجسته سراغ ، دندیرس که دفتر به

 دید را یخانم و شد وارد خجسته "دیبفرمائ" با که زد را

 زدود را چشمش یها اشک ، وارد تازه شخص دنید با که

 را شیها چشم زین وارسته.  بود  دوخت چشم وارسته به و

 اما دید را ییآشنا ی چهره صورتش پس در کرد کیبار



  

. pg 1985 

 خجسته دوستان از کی کدام که دهد صیتشخ نتوانست

 :گفت خنده با خجسته که ؟ است

 

  ؟ قول بد خواهر اومد ادتی هییطال مو میشم همون نیا_

 

 که یمیشم یادآوری با و کرد فکر شتریب یکم وارسته

 و شد یم شتریب شان جلوه آفتاب در اش ییطال یموها

 به دیخورش و باشند ختهیر ایدر در که ینیزر تشت چون

 و شکفت لبش بر مات یلبخند.  دیدرخش یم ، بتابد آن

 شب سوانیگ از که بود میشم نیا شهیهم که آمد ادشی

 نداشت خود یموها از یدلخوش و کرد یم فیتعر رنگش

 بار هر که بود او یتونیز یموها عاشق هم وارسته اما

 ریز را ها یتونیز آن و برقصد پدربزرگش ساز به بود مجبور

 از یکودک در را مادرش و پدر میشم.  کند میقا بند هد

 سخت که کرد یم یزندگ پدربزرگش با و بود داده دست

 یموها از و کرده یعاص را او حصرش و حد یب یها یریگ



  

. pg 1986 

 شان تک تک داشت دوست که متنفر قدر آن.  متنفر خود

 شده یشراب موها همان حاال اما زدیبر نییپا و ندیبچ را

 نداشتند را موقع آن یها یتونیز از یرد کی یحت و بودند

 : گفت ییآشنا نیا از خوشحال وارسته. 

 

 آشنا امسال دوست پارسال نمیب یم و یک نیبب به به_

 شد باعث رییتغ همه نیا هوی!  یشراب مو دکتر خانم

 مکه یحاج یحاج دیرفت. یحساب دیببخش نشناسمتون

 ن؟یبود کجا یپرس احوال نه یسر نه گهید

 

 با بود شده شناخته شیبرا وارسته گرید که هم میشم

 : گفت فشرد آغوشش در خنده

 

 تو کن نگاش دهیکش یقد چه!  بچه درازه زبونت هنوزم_

 .  خدا رو



  

. pg 1987 

 

 از را او متعجب ، افتاد وارسته ی حلقه به که نگاهش

 و دیکش رونیب آغوشش از را برزن ویآر و کرد جدا آغوشش

 : گفت و گذاشت لپش بر یا بوسه

 

 یتغار ته شده حاضر سهراب آقا و یکرد ازدواج که نگو_

  ؟ انداخته ادیص دام به و شیداشتن دوست

 

 یغیج ویآر که گرفت برزن ویآر ی گونه از یگاز بعد

 ریز و انداخت وارسته آغوش در را خودش سپس و دیکش

 :  گفت اعتراض با خجسته که زد هیگر

 

 یاله ؟ یکن یم تیاذ و ام بچه که دختر یضیمر تو مگه_

 گوجه انگار شد ام بچه لپ کن نگاش بشه زیر زیر دندونات

. 



  

. pg 1988 

 

 و کند شیموها یرو از را شال و رفت باال میشم ی قهقهه

 : گفت وارسته به رو سپس انداخت مبل یرو

 

 ؟ شد حاضر طور چه خان سهراب ینگفت_

 

 : گفت و دیپر میشم یها حرف انیم خجسته بار نیا

 

 بود یعاشق و عشق ی هیقض هیقض ؟ یدون ینم مگه_

 یدون ینم میشم یوا.  افتاد عشق دام یتو مون دختر

 و بود شده یلیل پا هی قشنگ بود زده ابونیب و کوه به گهید

 که شد حاضر و داد نشون بهش یچشم گوشه هم مجنون

 .. بشه کشیشر یواد نیا یتو

 



  

. pg 1989 

 دو هر که داد یقر و زد یبلبل سوت هم سر پشت میشم

 خودشان او همراه و نبودند بند نیزم یرو خنده از خواهر

 عمو آن پشت و شد زده در به تقه دو که دادند یم تکان را

 یرو را ها یسفارش و آمد داخل مخصوصش یچا با باقر

 همه که کرد نگاه نفر سه آن به شک با و گذاشت زیم

 نگاه گریکدی به شده سرخ ییها گونه با و بودند ستادهیا

 .  کردند یم

 

 و گفت " یاستغفرالله " میشم یموها دنید با باقر عمو

 :زد هیکنا

 

. )  دیبپوشون و سرتون ادی یم محرم نا مرد جا نیا خانم_

 شهینم سرشون هم ایح و شرم گهید( کرد زمزمه لب ریز

 شهینم روش ما یجلو هنوزه که هنوز میدار زن هی واال

 و یزندگ سال نیچند از بعد که بس ارهیب در و شیروسر

 من زن گمیم بهش خودم شهیم دیسف و سرخ بچه



  

. pg 1990 

 خرجش به یول نداره شدن دیسف و سرخ گهید شوهرتم

 نیا یجور هی دوره نیا یزنا وقت اون.  رهینم که رهینم

 تو مونه یم آدم که رونیب زنیر یم و هاشون شراره

 ....و خدا به واال کارشون

 

 تا یکن رها را باقر عمو اگر که دانست یم که هم خجسته

 یرو را افکارش ی همه و کند حتینص خواهد یم صبح

 ، کند آشنا سخنانش با را شانیها گوش و زدیبر رهیدا

 .  کرد کور را نطقش و دیپر شیها حرف انیم

 

 زدن یم صداتون ینوذر یآقا که گفت یم فاطمه ، عمو_

 به و تون ماه نیا حقوق خوان یم کنم فکر ینبود شما اما

 دییبدو.  کنن تون میتقد تر زود تون نوه اومدن ایدن خاطر

 . نرفته در تون دست از تا

 



  

. pg 1991 

 جا از سرعت به یا زده آتش را بالش ییگو که را باقر عمو

 سر پشت دیکوب یم هم به را اتاق  د که یحال در و دیجه

 بلند بدخواهانش بر و شد یم ینوذر یآقا یدعاگو هم

 یم اش صدقه قربان بلند قدر آن و فرستاد یم لعنت بلند

 یم نگاهش واج و هاج دفتر درون حضار ی همه که رفت

 عمو به فاطمه که دید در ی گوشه از وارسته که کردند

 که هم باقر عمو و داد یم تذکر بلندش یصدا بابت باقر

 یم و رفت یم غره چشم مرتب نداشت او از یدلخوش

 : گفت

 

 شیپ بذار یکش یم من رخ به و خودت حاال دهیبر سیگ_

 داشته روغن وجب دو که بپزم برات یآش هی ینوذر یآقا

 . باشه
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. pg 1992 

  ممنوع_یکپ#

 

 :  گفت یم یالیخ یب با خجسته یمنش فاطمه اما

 

 ینم حقوق ینوذر یآقا از من نکن خسته و خودت عمو_

 دکتر خانم از باشم شغلم رفتن دست از نگران که رمیگ

 .  یکن درست پاپوش برام خواد ینم پس رمیگ یم یحافظ

 

 و دیکش آغوش در را بزرن ویآر و گفت یا اجازه با وارسته

 دنید با و نرود سر اش حوصله تا برد محوطه از رونیب به

 یم خودشان یبرا اطیح درون ی برکه در که ییها اردک

 از ویآر و گشتند قدر آن.  شود گرم سرش ، دندیچرخ

 تولد به برزن ویآر همراه به بعد که کرد ذوق شان دنید

 که کرد یباز اش زاده خواهر با قدر آن وارسته و رفتند

 .  رفت خواب به و شد جیگ



  

. pg 1993 

 به خواست و برداشت را اش یگوش ، شد تمام که تولد

 ابانیخ در گذار و گشت که شان شب ی برنامه یبرا زدانی

 ناشناس یا شماره سمت از دید که دهد امیپ ، بود ها

 را وارسته دلهره نیهم و بود شده فرستاده امیپ ده از شیب

 خجسته که بود شده رهیخ شماره به تفکر با و کرد شتریب

 وارسته بعد کرد یم تعارف یشخص به و کرد باز را اتاق در

 کننده مراجعه که چرا برود رونیب که کرد اشاره دید که را

 چشم مدام اما رفت رونیب و کرد قبول هم وارسته.  دارد

 و بود شده دیتهد آن در که خورد یم ییها امیپ به شیها

 که نیا از و خورد یم آب کجا از هیقض که دانست یم او

 و شد چندشش ، دیکش یم نفس و بود نیزم یرو او هنوز

 آن ریدرگ ذهنش باز.  فشرد دستانش انیم در را یگوش

 یم خشم از خواند یم را شیها امیپ که بار هر و شد کفتار

 : داد امیپ روزان به و اوردین طاقت که نیا تا دیلرز

 کشه یم نفس داره و ست زنده هنوز الشخور اون روزان "

 یم فرصت دنبال داره که نخور جم عمه شیپ از اصال



  

. pg 1994 

 به دمید اگه گذاشته دیتهد امیپ من یبرا هم االن گرده

 نیا فقط میبکن دیبا یا گهید فکر هی داد ادامه کاراش نیا

 هم ادیز.  نخور جم جات از و نکن فراموش و من هشدار

.  نکن یشکاف کالبد براش رو هیقض و نکن ریدرگ رو عمه

 . ندارم باهات یکار گهید فعال من

 کرد پاک خودش یبرا شد فرستاده امیپ که نیا محض به

 خود زدانی تا ماند منتظر و گذاشت بشیج در را یگوش و

 .  برساند شبانه یرو ادهیپ یبرا را

 دفتر از وارسته که گذشتند استرس با و یکند به قیدقا

 و انداخت آغوشش در را خودش زدانی دنید با و زد رونیب

 و دیایب شیجا سر حالش تا دیکش قیعم نفس یبار چند

 قفل را انگشتانش و برد بودنش آرام نا به یپ زدانی

 و برداشت آهسته را شیها قدم و کرد اهیس سویگ انگشتان

 : گفت ، کند باز را بحث که آن یبرا

 که خانمم یبود کرده میقا ییجا عجب و نیماش چییسو_

 شیپ بردم و نتیماش.  دیرس ینم بهش هم جن عقل



  

. pg 1995 

.  اولش روز مثل شد که دیکش بهش یدست هی لیخل اوستا

 مثل یبگرد و شهر نیا تمام یعنی درسته یلیخ کارش

 .  یکن ینم دایپ لیخل اوستا

 

 یدرون با و داشت یم بر آهسته را شیها قدم وارسته

 : گفت آشفته

 

 نیا چرا دونم ینم.  واقعا نکنه درد لیخل اوستا دست_

 یریگ پنچر حداقل و زاپاس و بودم کرده یاطیاحت یب قدر

 .  بودم نکرده

 

 :گفت و انداخت وارسته کمر دور دست

 

 ادی یم شیپ ها یحواس یب نیا!  اهیس سویگ سرت یفدا_

 ستاره با تا باش منتظر فردا که بگم نرفته ادمی تا یراست.



  

. pg 1996 

 راه دیبا رو یعروس بساط کم کم مینیبب و خونمون و میبر

 . میبنداز

 

 : گفت و داد تکان سر یحواس یب با وارسته

 . بهتره باشه تر زود چه هر آره آها _

 

 خواست ینم اما بود برده وارسته خراب حال به یپ زدانی

 که کند یکار به وادار را او و دهد قرارش تیمعذور در

 که رفت یم شیپ آرام آرام دیبا. است لشیم خالف

 کند باز را دلش ی سفره و کرده اعتماد او به هم وارسته

 کار آخر کردن دست دست نیهم که دانست ینم اما

 یم بار به شیبرا یمانیپش عمر کی و دهد یم دستش

 وسکیک کنار یها یصندل از یکی یرو وارسته. آورد

 ینم و داد یم تکان را شیپاها یقرار یب با و نشست

 بود کرده قبول هم را نیهم اگر.  شود بند جا کی توانست



  

. pg 1997 

 یبرا بود یناچار سر از بخرد جیهو آب شانیبرا زدانی که

 یم شتریب چه هر.  نکند شک او به شیپ از شیب که آن

 که یدیجد یها امیپ با و شد یم قرار یب شتریب گذشت

 برابر در یگوش ، بود شده که ییها دیتهد و آمد یم

 و شد تکه تکه و افتاد نیزم یرو زدانی خندان چشمان

 ها یصندل به محکم عاقبت و رفت یم عقب عقب وارسته

 بر که بود اشک و شد نیزم نقش یصندل پنج با و خورد

 یم خفه گلو در که بود ییصدا و شد یم روان شیها گونه

 . شد
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. pg 1998 

 بود یآشوب دل از پر که یتن با و بود دهیکش دراز مبل یرو

 را سالن عرض و طول قرار یب که کرد یم نگاه یزدانی به

 صبرم ایخدا" کرد یم تکرار لب ریز مدام و کرد یم یط

 بند ی اندازه به یقدر دیشا تا کرد یم تکرار باز و "بده

.  کند آرام را یآرام نا نیا و دیایب سراغش به صبر یانگشت

 بدل ممکن روز نیتر زیانگ خاطره به بود قرار که یامروز

 که بود دهید را یا وارسته و بود شده نیبدتر حاال شود

 و بزند حرف یا ذره ستین حاضر یحت و افتاده نیزم یرو

 بار کی یا قهیدق فقط.  دیبگو آمده شیپ یرخدادها از

 امیپ کی با و است شیها هورمون که کرد یم تکرار

 خسته.  است افتاده روز و حال نیا به پروا طرف از یشوخ

 نیا از کلمه کی یحت نبود حاضر وارسته و بود شده

 خودش حق در را تیجنا نیبدتر داشت و دیبگو راتییتغ

 با او.  بود سکوت هم آن که داد یم انجام اش خانواده و

 شیپ یها علت با و داد یم آزار را انشیاطراف سکوتش



  

. pg 1999 

 استفاده پروا با رفاقتش از و گرفته سخره به را ها آن افتاده

 .  بود کرده

 به توجه یب او و بود شده نیسنگ دنیکش نفس یبرا فضا

.  شود آرام یقدر تا بست را در و رفت رونیب به وارسته

 تا دیکش خودش یرو شتریب را پتو و شد خم هم وارسته

 نگاه زدانی رفتن به استرس با و شود گرم اش زده خی تن

 علت و ها حرف با را او شد ینم گرید که یزدانی.  کرد

 یم فیتعر شیبرا دیبا ای داد بیفر افتاده پا شیپ یها

 را یچا.  دیمال یم تن به را عواقبش ی هیپ که نیا ای کرد

.  کرد یم نگاه آن یبخارها به و برداشت زیم یرو از

 زدانی شیپ دلش و کرد یم سفر ها دست دور به فکرش

 آن و شد رهیخ یچا بخار به قدر آن.  آمد یم در پرواز به

 شده سرد دستش در یچا و شده تمام بخارها که نخورد را

 اما بود گل یها شاخه به یعنی روبرو به چشمش.  بود

 یقدر به سفرش.  کرد یم سفر ها آباد کجا نا در ذهنش

 یرو یچا از یمقدار و رفت خواب دستش که شد یطوالن



  

. pg 2000 

 اوردین طاقت نیا از شیب. پراند جا از را او و ختیر دستش

 یگوش با هم زدانی.  ندیبب را زدانی تا رفت پنجره کنار و

 نیا کاش.  کرد یم دییتا را یزیچ دقت با و زد یم حرف

 و گفت یم را دلش یها مگو و شد یم باز یلعنت قفل

 به که یقول اما کرد یم راحت را همه و خودش الیخ

 خودش دست از ؟ شد یم چه او ؟ چه بود داده روزان

 سرش و کرد شیموها در دست که ادیز قدر آن بود یعصب

 بدون بار نیا چرا.  افتاد شیها شانه یرو از پتو و فشرد را

 شد یباز نیا وارد ردیبگ مشورت یحت ای کند فکر که آن

 خسته.  کرد ینم درک را رشیاخ یکارها و خودش ؟

 غیج و بزند ادیفر صالیاست سر از داشت دوست و بود شده

 که یدختر آن شناخت ینم را خودش گرید.  بکشد

 کند یریگ میتصم منطق ی هیپا بر کرد یم یسع شهیهم

 گذاشته قدم جا آن به احساس خروش و خوش سر از حاال

 که دهد نجات صفتش کفتار پدر دست از را روزان که بود

 نجاتش یبرا را ها راه و بود شده گرفتار آن در هم خودش



 

. pg0120

 یمهربان یبرا دلش و کرد نگاه زدانی به بغض با.  بود بسته

 که کرد حس را وارسته نگاه ینیسنگ ییگو.  زد له له اش

 قیعم.  کرد شکار نگاه با را نگاهش و برگرداند را سرش

 را زدانی نگاه خط توانست ینم بار نیا و کرد نگاهش

 ، بود دوخته چشم او به که طور همان زدانی.  بخواند

 بعد و کرد قطع را یگوش بعد و داد خط پشت به یجواب

 وارسته.  کرد نگاه برش و دور به و ستادیا جا همان یقیدقا

 یرو برهم و درهم افکار با و گرفت فاصله پنجره از هم

 زیم یرو از را " یزندگ یها روز" ی مجله و نشست مبل

 زدانی که دانست یم.  کرد زدن ورق به شروع و برداشت

 گذرش که وقت هر و دارد ها مجله نیا به یا عالقه چه

.  آورد یم شیبرا و دیخر یم را دشیجد راژیت گرفت یم

 را زدانی مجله نیا از شیب یا هیهد چیه که دانست یم

 . کند ینم خشنود
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  ممنوع_یکپ#

 

 خواندن به شروع و کرد انتخاب را ها گذشت سر از یکی

 و کرد حس را زدانی حضور که شد داستان در غرق و کرد

 بعد کرد نگاهش یکم که دید را او و برگرداند را سرش

 سر بعد و کرد مزه مزه را آن بزند خواهد یم یحرف انگار

 بافت آرام و گذاشت اش نهیس یرو و گرفت را وارسته

 ی طره به طره لمس به شروع و کرد باز را شیموها

 هم و کرد یم آرام را خودش هم کار نیا با.  کرد شیموها

 بارها و کرد شبرنگش یموها حجم در را سرش.  را وارسته

 با ونیاف چون آرامش.  شد آرام و گرفت قیعم بازدم و دم

 او و شد یم شیها هیر وارد آرام آرام ، گرفتن دم بار هر

 با که شد آرام قدر آن.  شد یم یبیعج لذت در غرق

 کمرش بعد و نشاند شیپاها یرو و گرفت را وارسته دست



  

. pg 2003 

 که ییها ناز نیب کرد نوازشش به شروع و کرد خود قفل را

 : گفت ، داد یم را وارسته

 اولش منم میبر که کرد دعوتمون و زد زنگ امروز مامان_

 حال کم هی جا اون میبر دمید اما کنم قبول خواستم ینم

 .  ستین بد بشه عوض هوامون و

 

 داغ ی نقره یطوالن ، گردنش یرو و شد خم هوا یب بعد

 بدش شنهادیپ نیا از هم خودش که وارسته و گذاشت

 تا بروند زدانی یپدر ی خانه به داشت دوست و بود امدهین

 یفراموش خاکستر دست به را ریاخ یها اتفاق بتواند

 با و گرداند زدانی یموها نیب را خود دست ، بسپارد

 نظر ، بود دهیند او از اصال امروز زدانی که نیریش یلبخند

 ، زدانی ی رهیخ نگاه انیم در و کرد اعالم را مثبتش

 شیها چشم و گذاشت زدانی یشانیپ یرو را اش یشانیپ

 : کرد زمزمه و بست را



  

. pg 2004 

 دست بندد که نوبت آن در راهم در چشم من را تو_

 از من ، نه ای یادآوری گَرَم..... دام یکوه سرو یپا به لوفرین

  راهم در چشم من را تو.... کاهم ینم ادتی

 

 یم را مژگان رقص آن و یا پروانه یا بوسه آن باز دلش

 مژگان پرواز در شدن غرق و یمست و شور آن.  خواست

 را وارسته یدردها که بود شده موفق زدانی...  چشمانشان

 لبانش بر منت یب که ینیریش یها لبخند از را نیا بکاهد

 یحرف فکر در هنوز خودش اما دیفهم یم ، شد یم یجار

.  بود یحالج مشغول سخت ذهنش و زد پروا که بود

 خطر و زده خطر دل در را خود وارسته که نیا یحالج

 شیها ارزش تمام دادن دست از متیق به یحت است کرده

 تنش تمام از را وارسته خواست یم شنهادیپ نیا با او. 

 نفس یقدر تا کند جدا ، بود شده آوار سرش به که ییها

 یم که ینیآهن کفش با و کند بال سپر را خودش اما بکشد

 ینم زدانی اما کند تن نیروئ اریاسفند چون را خود پوشد



  

. pg 2005 

 باالخره باشد تن نیروئ هم بدنت ی همه اگر که دانست

.  زد را خالص ریت و کرد نفوذ آن از بتوان که هست ییجا

 اما نداشت وارسته یها یمشغول دل علت از یخبر زدانی

 او و دهند یم آزار را همسرش و هستند که دانست یم

 یپر ، همسرش که دهد اجازه نیا از شیب خواست ینم

 پس.  وفتدیب روزگار ادیص دام در اهشیس سویگ ، شیایدر

 یشانیپ بر یا بوسه با و داد فاصله را اش یشانیپ یاندک

 وارسته مژگان یرو را شیها مژه بعد و گذاشت اش

 به مژگانشان بر پروانه که زد پلک یبار چند و رقصاند

 .  گرفت شکل پروانه ی بوسه و آمد در پرواز

 سکوت دو هر و بود نشسته شیپاها یرو هنوز بعد یکم

 وارسته که بودند دوخته چشم گریکدی چشمان به و کرده

 : گفت و شکست را سکوت ، نینمک ی خنده با

 ؟ یگیم برام_

 

 و؟یچ_



  

. pg 2006 

 

  ؟ یگفت بهم راجع یچ یدید و من که بار نیاول که نیا_

 

 جا را وارسته یقدر ، بود آمده خوشش سوال از که زدانی

 : گفت یا خنده تک با و کرد جا به

 ! ییپررو دختر عجب گفتم_

 

 که دیکوب زدانی ی شانه بر محکم را مشتش وارسته

 با هم زدانی.  گفت یبلند " آخ" و گرفت دردش خودش

 یکی را انگشتانش و گرفت دست در را مشتش ی خنده

 با و گذاشت دستش پشت یا بوسه بعد و کرد باز یکی

 .  شد سرگرم انگشتانش

 

  ؟ نه ای گفتم بهت حاال تا دونم ینم دمتید که بار نیاول_

 



  

. pg 2007 

 : داد ادامه زدانی و گفت"نه" وارسته

 

 من و یدیچ یم خرما یداشت و یبود نخل درخت یرو_

 از یلیخ که بودم دهیشن چون.  بودم شده شوکه قدر چه

 اون و هست یسخت کار چون کنن یم فرار هم ها مرد

 ها خرما داره فرز و تر اونم دختر هی دمید یم داشتم موقع

 بود جالب برام خب که زهیر یم سبد یتو و نهیچ یم رو

 یم انجامش دینبا تو که بود مردونه کار هی نظرم از یول

 و هست پشتت خوب قدر نیا بابات دمید یول.  یداد

 به نظرم اول بزنه یربط یب حرف یکس دهینم اجازه

 به رفتار تو.  خودت رفتار هم بعد شد جلب ات خانواده

 تر آزادانه.  یداشت خجسته به نسبت یتر پروا یب مراتب

 یچ بهت راجع یکس نبود مهم برات و یکرد یم برخورد

 یرو به وقت چیه نیبب و ریحر نیهم.  کنه یم فکر

 نیا از هست یراض یکرد یم حس و آورد ینم خودش



  

. pg 2008 

 نه نمیب یم حاال اما عموم ی رانهیگ سخت یها رفتار

 .بده نجات بند نیا از و خودش داره دوست و هست متنفر
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 . گمیم و ریحر.  زدم حرف باهاش روز اون من_

 

 یلبخند و انداخت زدانی متعجب ی چهره به ینگاه

 است سخت زدانی یبرا باورش که دانست یم.  زد کمرنگ

 . 

 

 : داد ادامه



  

. pg 2009 

 

 یرو هم اون اش طلبانه انحصار یرفتارها اون که اولش_

 گذشت که رفته رفته اما نبود جالب برام خب دمید یم تو

 رو حق یبگ یجهت هر از من یدون یم. داره حق نه دمید

 یتو مدام که بود یدختر ریحر چون.  دادم یم ریحر به

 ات خاله پسر با تو ی ندهیآ که بودن خونده گوشش

 یتعجب پس شهیم لیتکم اون با اهاتیرو و شهیم درخشان

 زدانی نیبب.  کنه ثابت و تشیمالک بخواد که نیا نداشت

 و انتیاطراف کال و مادرت و پدر یها حرف وقت چیه تو

 و اهاشیرو اون.  بود یجد ریحر یبرا اما ینگرفت یجد

 دفعه هی که بشن بدل قتیحق به که بود منتظر و بود بافته

 فاصله شهرتون از کم کم و ینکرد ابراز یا عالقه تو

 نیهمچ ریحر یرفتارها پس یداد مکان رییتغ و یگرفت

 .  نبود یعیطب ریغ

 

 : گفت و فشرد خود به را او زدانی



  

. pg 2010 

 

 ! ؟ نه شدم مقصر من وسط نیا پس_

 

 : داد تکان سر تند تند وارسته

 

 زیچ هی من منظور.  پناهم جان ستین نیا منظورم نه نه_

 قبول جا نیا.  ریحر نه و یبود مقصر تو نه.  ست گهید

 زد نیا تو چون چرا؟.  بود شتریب ریحر با حق یحت که کن

 که بود اون و یبود نگرفته یجد رو ها خانواده بند و

 شد آوار سرش یرو یآرزوها کاخ و بود گرفته یجد

 خواهر هی مثل و ریحر ایب که هست نیا حرفم من.  زمیعز

 هست یاستعداد با دختر اون.  میدار نگه خودمون کنار

 مشغول ها مارستانیب نیهم از یکی یتو و جا نیا ادیب اگه

 تنش یتو مدام که نیهم شهیم خارج فضا اون از هم بشه

  ه؟یچ نظرت خب بود نخواهد



  

. pg 2011 

 

 سوانشیگ ، بود فکر در سخت ییگو که یسکوت در زدانی

 یم بر دوشش از را نیسنگ یبارها و کرد یم نوازش را

 تیمعذور در را وارسته خواست ینم که زدانی.  داشت

 :گفت دهد، قرار

 

  ؟یمطمئن_

 

 کمانک در را وارسته صورت ، دید که را وارسته دییتا

 که ییها بوسه. کرد بوسه در غرق را او و گرفت دستانش

 که بود خوشحال قدر چه و داشت تشکر از نشان همه

 را خدا بار هزاران یروز و داشت خود کنار در را وارسته

 . کرد یم یگزار سپاس داشتنش بابت

 



  

. pg 2012 

 نیا نکنه دمیترس یم همش... اهیس سویگ یگیم حق_

 هم ییجاها و زدم سر ریحر به و رفتم که وقت چند

 قدر اون نه دمید.  باشه کرده ناراحت رو تو کردم کمکش

 بودن ارزش یب کامال ها ینگران نیا که هست عاقل خانمم

 به ریحر که نیا کردم و فکر نیهم خودمم راستش. 

 گاه یب گاه یها زدن سر نیهم که بود ریتقص یب یقدر

 .  کرد یم کم وجدانم عذاب بار از یکم

 : داد ادامه و گذاشت وارسته سر یرو را اش چانه

 ! دلبرم اهیس سویگ دارم دوستت_

 

 بال شوقش زدانی حرف نیا از و گرفت آرام دلش وارسته

 یم آزارش زیچ کی تنها اما رفت باال قاف ی قله تا و زد

 گرید بعد وارسته دیفهم زدانی که حاال بود نیا هم آن داد

 را حق هم روزان دادن نجات یبرا ندیب یم هم را داستان

 باران بوسه را او داشتنش خاطر به گونه نیا و دهدیم او به



  

. pg 2013 

 درد نیبدتر ندانستن نیهم و دانست ینم کرد؟ خواهد

 . نداشت درمان که بود
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 یبرا یراه که بود صدا و سر پر و شلوغ یقدر به خانه

 تا گرفته اقوام و شانیخو از.  گذاشت ینم دنیکش نفس

 که بودند شده جمع ها نام کین ی خانه در ، هیهمسا و در

 ی گوشه کس هر.  باشند میسه زمان امام الدیم جشن در

 ، ریحر و وارسته.  کرد یم یرسان کمک و بود گرفته را کار

 کشمش و بادام و پسته یمقدار یرنگ یرنگ یها یتور در

 درست را گشا مشگل لیآج تا گذاشتند یم.. .و نقل و

 اهدا ها مهمان به و داده قرار لیشک یها ینیس در و کنند



  

. pg 2014 

 و آمدند یم داخل به خانه مردان هم یگهگاه.  کنند

 یخوش و ریخ به را زدانی مادر ، نام کین خانم سفارشات

 یریخ به عاقبت یدعا سرشان پشت و دادند یم انجام

 حال و حس خانه نیا در وارسته.  گرفتند یم لیتحو

 سر او با ریحر گرید بار نیا.  بود گرفته یقشنگ و بیعج

 سر او با و کرد یم کار شیپا به پا و نداشت یناسازگار

 را دانشگاه بحث هم یگهگدار.  کرد یم باز را یشوخ

 در شیها یکالس هم از وارسته و دندیکش یم شیپ

 و ها خجالت از هم ریحر و گفت یم انیفرهنگ دانشگاه

 از یکی با یحت شد ینم شیرو که نفسش به اعتماد عدم

 یم ها آن از یکی تا و بزند یحرف پسرش یها یکالس هم

 یم آب نیزم در ریحر ، کند باز را صحبت سر خواست

 را او وارسته که بود شده باعث نیهم.  کرد یم فرار و شد

 فیرد شیبرا را شیها غره چشم هم ریحر و ندازدیب دست

 با بود راحت یبرف سیگ و ریحر با تنها خانه نیا در.  کند

 را اش اندازه یب مهر کرد یم یسع هم زدانی خواهر که آن



  

. pg 2015 

 آن هم باز ندیایب در یخشک حالت آن از تا زدیبر شیپا به

 خون به یروز که یریحر.  نبود راحت ریحر مثل او با قدر

 یم هم کنار در خواهر دو مثل حاال بود تشنه وارسته

 ریحر گوش در سر وارسته.  کردند یم یشوخ و دندیخند

 : گفت آرام و کرده

 مقدار؟ هی زنه ینم مشکوک خانم اون نظرت به_

 سهیک که یحال در و گرفت را اش اشاره انگشت خط ریحر

 تا سر موشکافانه ، انداخت یم ینیس در را گشا مشگل

 ، نبود آشنا شان کدام چیه یبرا ییگو که یخانم یپا

 مقابل در یول نشد رشیدستگ زیچ چیه و کرد برانداز

 ییجا قبال را او که کرد یم حس و زد یم آشنا چشمانش

 و نگرفتند را هیقض ی دنباله دو هر حال هر به.  است دهید

 ، تیجمع یشلوغ انیم در.  شدند مشغول کارشان به

 که بود اش شده سفارش عروس به حواسش یبرف سیگ

 نگذارد که بودکرده سفارشش یکل رفتن از قبل زدانی



  

. pg 2016 

 و کرد یم یسرد مادرش که چرا کند ییتنها حس وارسته

 .  گرفت ینم ، ردیبگ گرم عروسش با دیبا که طور آن

 و وارسته ی انهیم که بود خوشحال دل ته از یبرف سیگ

 تیجمع انیم از.  است خوب و کینزد هم به یلیخ ریحر

 شدند یم بلند احترامش به ها خانم ی همه و شد یم رد

 شیها گونه و آمد یم شوق سر محبت همه نیا از هم او و

 و دیبوس یم ای فشرد یم را شان شانه پس.  شد یم سرخ

 . کرد یم نشستن به دعوت

 

 خوش یلیخ.  دید یم خجالتم!  خدا رو تو دینیبش_

 نیدار حاجت یچ هر زمان امام حق به شاهللیا!  دیآمد

 .  رونیب دینر جا نیا از یخال دست و بشه برآورده

 

 وارسته به آخر که کرد یم بش و خوش شان کی به کی با

 در که ییها وهیم و دیبوس را شان گونه و دیرس ریحر و



  

. pg 2017 

 با دو هر که انداخت دستشان در را بود گذاشته بشیج

 .  گذاشتند کنارشان و دندیقاپ را ها وهیم ، طنتیش و خنده

 را ها ینیس و شد بلند ، بود شده تمام کارش که ریحر

 وقت به تا گذاشت ، بود سالن کنار که بزرگ زیم یرو

 وارسته کنار هم بعد.  باشد دسترس در شان همه ییرایپذ

 . کرد بش و خوش یبرف سیگ با و نشست

 و من یهوا خودت نیهم بشم قربونت یبرف سیگ_

 و من به کس چیه که وگرنه یباش داشته و عروست

 من؟ چند به خرتون نگفت وارسته

 

 ی خنده و داد تکان را سرش یساختگ بغض با هم وارسته

 به محکم و دیگز را لبش یبرف سیگ.  رفت باال ریحر

 . زد دستش پشت

 



  

. pg 2018 

 مغول قوم گهید که دیبخور دینش لوس خب یلیخ _

 .  رهیگ ینم بالتون و دست یزیچ اومدن

 

 شال که وارسته و کردند خوردن به شروع خنده با دو هر

 کرد مرتب را شیموها و کند سر از بود رشیگ پا و دست

 یبرف سیگ و دید شیموها یرو را ریحر ی رهیخ نگاه که

.  بود مهمانان با بش و خوش حال در طرف آن از هم

 توهم از را ریحر و زد ریحر چشمان یجلو یبشکن وارسته

 . آورد رونیب

 ؟یکن یم نگاه یجور نیا چرا ؟ هیچ_

 

 و گرفت را وارسته بافت دست با و زد یلبخند ریحر

 .  کرد یبررس

 

 ؟ بافته برات یک!  بافتت قشنگه قدر چه_



  

. pg 2019 

 

 : داد گردن به یقر وارسته

 

 نگو زدانی ؟ بگم یک به هاش یخوب از!  آقامون معلومه_

 .  بگو آقا

 

 که زد خنده ریز بلند صداها و سر و یشلوغ انیم در ریحر

 باعث نیهم و کرد نگاه او به چپ چپ و برگشت مادرش

 اما بکشد خجالت یکم و دهد قورت را اش خنده شد

 از دید خودش یرو را یبرف سیگ عشق از پر نگاه یوقت

 .کرد پچ پچ وارسته گوش ریز و کاست خجالتش
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  ممنوع_یکپ#



  

. pg 2020 

 

 و بود خون دلش هنوز که زدانی ی خاله نیب نیا در

 و دانست یم آمده شیپ اتفاقات ی همه مسبب را وارسته

 ریز نداشت را دنشید چشم و بود نیخشمگ او از هنوز

 : زد پچ خواهرش گوش

 

 حجاب عروست زمان امام ی سفره سر جون خواهر_

 هم ایح و شرم واال ؟ یبگ بهش یزیچ یخوا ینم.  دهیدر

 عروس نیا وجود یتو یا ذره هی معلومه که هیزیچ خوب

 دست ی مضحکه میشد کن نگاه خدا رو تو.  شهینم دایپ

 داره یجور چه کن نگاه و ییصفورا خانم.  اون و نیا

 دهنش پس یحرف هی نکنم غلط زنه یم پوزخند بهمون

 .  نهیش ینم نکنه تفش تا و مونده

 نداشت خواهرش از یکم دست هم خودش که زدانی مادر

 با دیبا و نداشت چاره یول خورد یم را خونش خون و

 سفارش رفتن از قبل زدانی که چرا آمد یم کنار عروسش



  

. pg 2021 

 او با که طور هر که بود خواسته و بود کرده را همسرش

 عاطفه و باشند طور همان هم همسرش با کنند یم رفتار

 شمار به جدول صدر در شیبرا آبرو که ییجا آن از خانم

 که هم ظاهر حفظ یبرا و یساختگ یلبخند با رفت یم

 : گفت اش شده دیکل یها دندان ریز ، شده

 بذار ست زنونه مجلس باالخره جون فاطمه نداره بیع_

 بذار هم ییصفورا خانم!  جون خواهر باشه راحت عروسم

 شکر رو خدا.  ستین مهم کنه فکر خواد یم دلش جور هر

 یم یدار آبرو هم بعد به نیا از کردم یدار آبرو بوده تا

 .  کنم

 

 یمحمد ی شده خشک گل چند و کرد باز را لونینا بعد

 زرد حلوا یرو نیدارچ و لینارگ پودر همراه به و برداشت

 و نوشت را " یمهد حضرت" متبرک نام و کرد نییتز را

 یرو و دیکش سلفون با شیرو گفت یم ذکر که یحال در

 کرده ظاهر حفظ خواهرش یجلو چند هر.  گذاشت زیم



  

. pg 2022 

 را اش یروسر و نکرده یدار آبرو وارسته که نیا از اما بود

 جز یا چاره و بود ختهیر هم به یحساب نداشت سر بر

 که کرد یخور خود قدر آن.  نداشت یخودخور و سکوت

 همراهانش با معروف خوان یمولود ، یعتیشر خانم عاقبت

. کردند بش و خوش او با و شدند بلند جا از همه و آمدند

 از بعد و داد یم را جوابشان مهر با هم یعتیشر خانم

 شیبرا که یگاهیجا در ، یعاد و روزمره یها یپرس احوال

 و کرد میتنظ را کروفنشیم و نشست ، بودند کرده درست

 به شروع هم بعد و بفرستند یصلوات خواست حضار از ابتدا

 دیرس زدانی به و کرد نام کین ی خانواده از کردن فیتعر

 به دادن گوش ریخ از و شد زیت وارسته یها گوش که

 گوش او یها حرف به دقت با و گذشت ریحر یها حرف

 : داد

 از یچ هر ؟ خبر چه رمردتونیش از خانم عاطفه_

 خوردن محله نیا درد به قدر چه.  گفتم کم بگم شونییآقا

 .  نکردن که یریخ یکارها چه و



  

. pg 2023 

 

 :داد ادامه و کرد یآرام ی خنده

 من از یکل گفتم جا نیا رو نایا من که بفهمن اگه البته_

 ستین بد گفتنش اما گفتم جمع نیب چرا که کنن یم گله

 و اصل با و خدا با و خوب ی خانواده نیهمچ با هم ما تا

 یازین گهید دیدون یم تون همه که میبش آشنا ینسب

 به گفتم هم شیپ ماه چند قبال راستش.  بگم من ستین

 نیب از دختر هی زدانی آقا یبرا و ایب که نام کین خانم

 از کدوم چیه ماشاهلل کن انتخاب خودمون ی محله نیهم

 خانم رو، و بر خوش ، ایح و حجب با.  ندارن کم یخانم

 ها(  خانم عاطفه به رو)  ؟ خواد یم یچ آدم هی گهید.... و

 ؟ یگیم بد بگو گمیم بد

 

 دونم یم چه" لب ریز و زد یزورک لبخند خانم عاطفه

 مادر ی غره چشم هم یبرف سیگ که گفت یی"واال

 کرد گم را شیپا و دست خانم عاطفه که رفت یا شوهرانه



  

. pg 2024 

 دور را دستش یبرف سیگ.  کرد یمصلحت ی سرفه و

 همه نظر که زد سرش بر یا بوسه و انداخت وارسته گردن

 : شد جلب او یرو به

 اما نیدار لطف ما ی خانواده به شما یعتیشر خانم البته_

 شاه که نیندار اطالع هنوز که نیا مثل زدانی به راجع

 ، رو و بر خوش ؟ یعروس چه اونم داره عروس ، شمشادم

 بهتره هم شما. گهید نگم اوه... و ایح و حجب با ، مستقل

 .  نشه تنگ وقت گهید که یکن شروع و مجلس

 

 به شک با ینگاه ، بود دهیخواب بادش که یعتیشر خانم

 شروع یمصلحت یا سرفه با بعد و کرد وارسته یپا تا سر

 ندانست زیجا را تعلل نیا از شیب و کرد یخوان یمولود به

 . 

 با همراه و انداخت سرش یرو را نازک شال هم وارسته

 از خنده و زد یم دست و برد لذت مراسم نیا از هیبق

 .  افتاد ینم لبانش



  

. pg 2025 

 شیبرا و کردند ییرایپذ زدانی خواهر و ریحر با هم بعد

 بود مراسم یها آخر گرید.  نبود مهم گرانید نیسنگ نگاه

 پخش هیهمسا و در نیب را زرد شله تا رفتند اطیح به که

 شله گید ، بود نشانیب هم زدانی که مرد چند که کنند

.  زندیبر ظرف در ها خانم تا برداشتند اجاق یرو از را زرد

 صدا را او و رفت زدانی سمت به و شد جدا ریحر از وارسته

 یلبخند او دنید با و برگرداند را شیرو هم زدانی.  کرد

 .  کرد اشاره خودش کنار به و زد

 

 اما بود معذب یکم زدانی و کردند یم نگاهشان همه

 یپرس احوال زدانی لیفام با و نبود مهم شیبرا ابدا وارسته

 او و کرد قرص وارسته کمر دور را دستش هم زدانی و کرد

 و دیخند یبرف سیگ حرکت نیا از که فشرد خود به را

 . زد وارسته به یچشمک
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. pg 2026 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 اش یخوراک از پر ی سهیک که یحال در هم یعتیشر خانم

 ییگو که همسرش و زدانی دنید با ، کرد یم جا به جا را

 ، آمد ینم در جور نام کین ی خانواده یخون گروه با اصال

 با و کرد تند پا ها آن به رو و کرد یمصلحت ی خنده

 : کرد خود متوجه را زدانی زد که یحرف

 هات یشاد یتو که میبود بهیغر ما نام کین یآقا حاال_

 نمک ، یشربت هی ینیریش هی حداقل ؟ ینکرد مون کیشر

 ؟ میشد ینم که ریگ

 

 از هیقض که بود دهیفهم وارسته کردن پچ پچ از که زدانی

 :انداخت نییپا را سرش و دیخند ، خورد یم آب کجا



  

. pg 2027 

 یبرا چشم یول بود کیکوچ مراسم هی یعتیشر خانم_

 .  دیش یم دعوت یاختصاص و دیاریب فیتشر حتما یعروس

 

 یمولود تیعروس یبرا امیب خودم شاهللیا پسرم باشه_

 . کنم یخون

 

 یبازو از یشگونین و کرد اخم حرفش نیا با وارسته که

 :زد غر و گرفت زدانی

 

 مونیعروس یبرا نیا نه.  نبود خوب اصال که صداش_

 !  زدانی ستین خوب

 

 را او اش قهقهه تا فشرد را شیها لب انگشتش دو با زدانی

 یعتیشر خانم یها حرف یبرا که یحال در و نکند رسوا



  

. pg 2028 

 که داد عالمت و شد جدا او از وارسته ، داد یم تکان سر

 . کند پخش هیهمسا و در نیب را ها زرد شله رود یم

  

 بود ریمس نیآخر و کردند پخش را ها زرد شله ریحر با بعد

 و دیرس یم بهیغر نظر به که یجوان خانم همان ، ناگاه که

 چهره با و شد سبز شانیجلو ، شناخت ینم را او کس چیه

 : گفت و نشست نیزم یرو بار اشک یا

 .  کشم یم و خودم دیند گوش حرفام به اگه_

 

 که کردند یم نگاه را گریکدی واج و هاج وارسته و ریحر

 گرفت را جوان خانم بغل ریز و آمد خودش به زود وارسته

 :نشاند وارید کنار و

 ؟ دیدار کار یچ باهامون دیبگ ؟ آخه خانم هیکار چه نیا_

 . میگوش پا و سر ما

 



  

. pg 2029 

 عیسر ناله و آه صد با داشت عجله ییگو که جوان خانم

 : رفت مطلب اصل سر

 

 یکس به که دیبخور قسم زاتونیعز جون به دیبد قول_

 چیه که فالکت و یبدبخت اوج یتو بدبخت من.  دیگ ینم

 که یرمردیپ ی غهیص. شدم غهیص نداشتم یسر ی هیسا

 به دست و من و داد یم خرمن سر ی وعده بهم روز هر

 . کرد یم سر
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  ممنوع_یکپ#

 

  نیغمگ و گرفت ترحم رنگ وارسته نگاه



  

. pg 2030 

 خانم آن به غم با هم او که انداخت ریحر به ینگاه.  شد 

 ریز خانم آن که آن یبرا وارسته.  بود شده رهیخ جوان

 : گفت ، نشود آوار نیسنگ یها نگاه

 اگه میبزن حرف که ستین درست کوچه یتو جا نیا_

 یم شهیم رد جا نیا که یشخص هر دیباش کرده دقت

 میبر هم با تا دیپاش بهتره پس ارهیب در کارتون از سر خواد

 اد؟ی یم بر دستمون از یکار چه دیبگ شما و خونه یتو

 

 چادرش ی گوشه به و دیچک او ی گونه از اشک یا قطره

 و بود کرده جمع را آن یآشفتگ و یسخت به که ختیر

 گمان وارسته و ندارد چادر دنیپوش در یتبحر بود معلوم

 یوقت.  است دهیپوش که است بارش نیاول دیشا که کرد

 اش شانه یرو و برد جلو دست ، دید را خانم یپرت حواس

 نگاه ها آن به شده گشاد یچشمان با و دیپر جا از او که زد

 آرامش که آن یبرا و برد باال را دستانش وارسته اما کرد

 : شد وارد ییدلجو در از عیسر ، کند



  

. pg 2031 

 

 بهتره بگم بهتون که گفتم نبود حواستون!  نینترس نه نه_

 براتون ادیب بر ما دست از یکمک هر و خونه یتو میبر

 . میبکن

 

 ی زده خزان یها برگ چون و گرفت ترس رنگ او نگاه

 : داد تکان را سرش تند تند و دیپر رنگش ، زییپا

 برام یکار هی خوام یم فقط امی ینم جا اون من نه نه_

 که هست یآدم نام کین دریح حاج که دمیشن. دیبد انجام

 شما بشه اگه گفتم.  ادهیز یلیخ ریخ کار یتو دستش

 هی.  کنه ینم من یبرا یکار هی تا دیکن صحبت باهاش

 با شبا و بذارم بالش یرو و سرم بتونم که یکیکوچ یجا

 در و خرجم بتونم که هم یکار هی و بخوابم آسوده الیخ

 . ارمیب

 



  

. pg 2032 

 و گفت ی "دیببخش" ، خانم یها حرف دنیشن با ریحر

 ی کوچه از سرعت با و دیکش و گرفت را وارسته دست

 یقدر به.  شدند یبعد ی کوچه وارد و آمدند رونیب تنگ

 که نیهم و دیکوب یم تند تند شان قلب که دندیدو تند

 شد خم و دیکش ریحر دست از را دستش وارسته ستادندیا

 . فرستاد رونیب قیعم بازدم و دم و

 : گفت و کرد شیبرا یاخم

 ؟ یکن یم یجور نیا چرا چته؟_

 

  ست؟ین مشکوک نظرت به_

 

  ؟ خانم نیا ؟ یک_

 

 . گهید آره_

 



  

. pg 2033 

 خونه یتو که هم اولش همون از.  مشکوکه کجاش نه_

 مرتب چون داره یکار هی باهامون که دمیفهم دمشید

 کمکش چرا بعدم.  دیچرخ یم تو و من نیب نگاهش

 دستش نیگ ینم مگه ؟ مینگ تون بزرگ بابا به و مینکن

 تا میبگ زدانی به میتون یم بعدم ؟ هست ریخ کار یتو

 ه؟یچ نظرت ها بگه بهشون

 

 را انگشتانش که دیبار یم صورتش و سر از یکالفگ ریحر

 شک با بعد آورد در را شان تقه یصدا و کرد قفل هم در

 :گفت

 

 چون وارسته بود باردار کنم یم حس من یول دونم ینم_

 حرف هم یوقت و دیکش یم شکمش یرو دستش مدام

 شر برامون ، داد یم نفرت و نهیک یبو حرفاش ، زد یم

 نشه؟



  

. pg 2034 

 

 یشانیپ یرو دست و رفت جلو و زد یا خنده تک وارسته

 :گفت یشینما حالت با و گذاشت اش

 که هم فرض به دختر؟ یشد نما خواب ؟ که یندار تب_

 حق خب ؟ آخه بکنه خواد یم یکار چه باشه داشته بچه

 کرده اش غهیص طرف بدن نفرت یبو و رنگ حرفاش داره

 ؟ بگه عشق از یدار انتظار میرفت که برو دِ گفته هم حاال و

 یم کمکش که میبگ نرفته تا میبر ایب باش نداشته شک

 . خدا ی بنده داره گناه.  میکن

 

 ناچار به ، است نشده قانع هنوز بود مشخص که ریحر

 کینزد به ، بود یخال گرید حاال که ینیس با و کرد قبول

 یم پاک را شیها اشک که دندید را او و رفتند جوان خانم

 چشمانش به ینور ییگو ریحر و وارسته دنید با و کرد

 یم نگاه دو هر به منتظر و زد لب بر یلبخند که دیتاب



  

. pg 2035 

 خانم ی زده خی و زبر دستان ، لبخند با وارسته.  کرد

 : کرد بلند را او و گرفت را جوان

 تون ین ین ؟ هیچ تون اسم که نینگفت ما به آخرش شما_

 سیگ شیپ میریم نیگفت رو نایا که بعد ؟ پسر ای دختره

 یحساب تا دنیم بهتون گرم آش هی و مون قشنگ یبرف

 ی چاره هی بتونه یبرف سیگ تا دیبش گرم و دیریبگ قوه

 . دینکن یبیغر اصال جا اون و میبر دیایب بگه بهتون خوب

 

 زییپا ی زده خزان یها برگ مانند به رنگش جوان خانم

 وارسته اما دیبار یم صورتش و سر از یدستپاچگ و شد

 چهره درد از زد او به یا سلقمه که ریحر و نکرد ییاعتنا

 با جوان خانم که زد اش شانه به محکم و دیکش هم در

 : گفت و زد یلبخند دو آن دنید

 نیب لطفا.. برزگر...اومم....سما... هستم سما...من... من_

 که نیا گهید زیچ هی و کنم یم خواهش بمونه خودمون

 نگاه که دیدون یم باردارم بفهمه یکس خوام ینم من



  

. pg 2036 

 باشه داشته دیسف ی شناسنامه با بچه هی که یزن به جامعه

 یرو از زن هی که دونن ینم همونا حاال هست؟ یشکل چه

 هم حاال و افتاده روز و حال نیا به یزدگ فلک و یبدبخت

 . ستین بند یزیچ به دستش

 

 و بود ناراحت هم ریحر و فشرد یگرم به را دستش وارسته

 خانه وارد سه هر و فشرد یم انگشتانش نیب را ینیس

 کینزد مهمانان تنها و بود شده خلوت خانه اطیح و شدند

 از ییابرو وارسته.  کردند یم بخند بگو و بودند جا آن در

 را مچش و رفت یبرف سیگ سمت به و انداخت باال تعجب

 همه.  دیکش رونشیب لیفام تیجمع نیب از و گرفت

 کردند نازک یچشم پشت و کردند ینگاه او به متعجب

 .نداد نشان یتوجه و گرفت اش خنده وارسته که
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. pg 2037 

 

  شوکه که یبرف سیگ ی بامزه نگاه اما

 نیچند توجه که کرد بلند را وارسته ی خنده یصدا ، بود 

 ی خنده با که یزدانی نگاه جمله از.  شد جلب او به نفر

 و شدند آرام جسمش و مغز یها تنش ، اهشیس سویگ

 وارسته که انداخت او به التهاب از پر ینگاه.  گرفتند آرام

 در شیپهلو گوشت یوقت که زد یچشمک و شد متوجه

 و گفت ی"آخ" ، شد چالنده یبرف سیگ انگشتان انیم

 و گذاشت شیپهلو یرو را دستش و دیگز محکم را لبانش

 :کرد اعتراض بعد و فشرد

 ؟!ییییبرف سیگ_

 آرام بعد و کرد ی"سیه" و گرفت اش خنده یبرف سیگ

 : گفت

 همسرش بزرگ مادر یجور نیا بینج و خوب عروس هی_

 ! گلم عروس رونیب کشه ینم تیجمع یتو از و



  

. pg 2038 

 

 : کرد مثل به مقابله و اوردین کم هم وارسته

 نازش عروس گوشت هم مهربون و خوب یبرف سیگ هی_

 به خانم سما هی.  حرفا نیا الیخیب حاال.  چلونه ینم و

 بدون و شونیا دیخوا ینم که شما داره ازین ما کمک

  د؟یکن یراه کمک

 

 : کرد نگاهش متفکر یبرف سیگ

 

 خب؟_

 

 خودمون نیب گمیم که ینیا یبرف سیگ جمالت به خب_

 تیوضع از یخبر یب خدا از رمردیپ هی که نیا مثل بمونه

 سر ی هیسا یهوا به و کنه یم استفاده سو داشته که یبد

 و کنه یم غهیص رو چارهیب نیا دادن نیسنگ هیمهر و بودن



  

. pg 2039 

 جا نیا ادی یم نمیا کرده ولش و دهینم محلش گهید حاال

 گوشش به دریح حاج بودن ریّخ ی آوازه که نیا مثل و

 منم.  بشه بهش یکمک هی تا ادی یم جا نیا تا و چهیپ یم

 ؟ دیگ یم یچ میکن یخواه نظر شما از گفتم

 و  دور به ینگاه و شد دهیتن هم در یبرف سیگ یها اخم

 :  گفت ، یا قهیدق چند سکوت از پس و انداخت برش

 که یکس به تونم ینم اما کنم یم درک رو تو یناراحت _

 یم کمک ما از یشناخت چیه بدون و اومده یطور نیهم

 دیشا و یناراحت براش دونم یم!  دخترم کنم اعتماد خواد

 یم کنم یم فکر یچ هر یول یبش یعصب منم دست از

 رو ایلیا و میریگ یم ازش یزیچ آدرس حاال.  شهینم نمیب

 که نیا یبرا و بکنه بهش راجع قیتحق بره تا میفرست یم

 خانم زمرد ی خونه ببرتش میگیم باشه راحت هم تو الیخ

 شب دو شب هی حد در نمیا اما باشه داشته ییجا هی که

 . کنه ثابت و خودش دیبا اش هیبق

 



  

. pg 2040 

 گفت و دیبوس را یبرف سیگ ی گونه محکم و دیپر وارسته

: 

 .  خوبه هم شب دو شب هی نیهم!  یبرف سیگ عاشقتم_

 

 یلبخند و دیکش وارسته سر یرو یدست هم یبرف سیگ

 خانم سما طرف به هم وارسته.  زد محبتش همه نیا به

 انتظار و زد او به را یبرف سیگ یها حرف ی همه و رفت

 را او آلود اخم ی چهره عوض در اما داشت را او یخوشحال

 .  رفت وا و دید

  ؟ نینشد خوشحال ؟ شده یزیچ_

 

 : گفت یشدگ خدا با و کرد نگاه وارسته به یجیگ با

 لطف طور چه دونم ینم واقعا ازتون یمرس... چرا چرا ها؟_

 . کنم جبران و تون

 



  

. pg 2041 

 سر از یلبخند بعد و کرد نگاه او به مشکوک ابتدا وارسته

 که نشست گل و گفت به سما با یکم.  زد مصلحت

 ای " یصدا و شدند وارد در از دریح حاج و زدانی همزمان

 یچادرها همه شد باعث که دیچیپ خانه در آقا حاج "اهلل

 بلند احترامش به جا از و بکشند سرشان یرو را خود

 سر با و گرداند یم دست در را خود حیتسب هم او و شدند

 به اقیاشت با وارسته که گفت یم کیعل ، افتاده نییپا

 اما برنداشت او یرو از را اش رهیخ نگاه و کرد نگاه زدانی

 " یصدا ، دهد قورت را زدانی نگاهش با خواست یم تا

 وارسته که فشرد را وارسته دست محکم و آمد سما " نیه

 : گفت و برگرداند سرش عیسر دستانش فشار از

 

  ؟ شده یچ_

 

 : گفت ، دیلرز یم تنفر و بغض از شیصدا که سما



  

. pg 2042 

 و مامانم ی خاله ی خونه رمیم امشب من جون وارسته_

 .  نشده عوض تون نظر نمیبب که زنم یم زنگ بهتون فردا

 

 انیم از کند، توجه وارسته یها زدن صدا به که آن بدون

 و شد خارج در از و دیکش رونیب را خودش تیجمع

 آن.  شد خشک خود یجا سر به مبهوت و مات وارسته

 که زدانی متوجه و نشست باغچه کنار که بود رانیح قدر

 تیحما ی هیسا.  نشد ، بود انداخته هیسا تنش یرو بر

 و بماند جسمش بر ابد تا داشت دوست وارسته که یگر

 .  باشد گاهش هیتک

 اش شانه دور را دستش و شد برداشته زدانی ی هیسا

 :گفت گوشش ریز و انداخت

 که پاشو ششیپ میبر تا شماست و من منتظر بابا حاج_

 از مدام که نشسته دلش به بدجور عروسش مهر انگار

 ینم پا از سر یاومد که حاال و گهیم تو و من یعروس

 . شناسه



  

. pg 2043 

 

 : کرد نازک ییابرو و آمد یناز وارسته

 

 . نمونن منتظر شونیا وقت هی که میبر پاشو پس _

 

 بدم تابت ومدهین یکس تا اطیح ور اون میبر پاشو فعال نه_

 . نمشیبب میبر اومد که بعدش و

 

 طرف به زدانی دست در دست و گفت یا باشه وارسته

 که یکوچک استخر از وارسته و رفتند خانه یپشت اطیح

 : گفت و کرد ذوق ، بود اطیح ور آن

 

 مامان یجا.  کنم یتن آب جا نیا دیبا صبح فردا یوا_

 .  بود ها یتن آب ثابت ی هیپا که یخال جون



  

. pg 2044 

 

 ابتدا و دیکش را دستش و کرد یم نگاه او به لذت با زدانی

 شیپاها یرو را وارسته هم بعد نشست تاب یرو خودش

 .  داد هیتک اش نهیس به را سرش هم وارسته و نشاند

 نرم و گذاشت وارسته گوش ی الله یرو یا بوسه زدانی

 :زد شیصدا وارسته که کرد یم نوازشش

 !پناهم؟ جان_
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 !جانا؟_

 

 ، داره یا فلسفه هی یزن یم که یا بوسه هر یگفت_

 ؟ بود یچ بوسه نیا ی فلسفه



  

. pg 2045 

 

 یاهیس سویگ یپر عطش هم آن.  داشت عطش که زدانی

 او از و بود نداده طواف را آمالش ی قبله را او امروز که

 سجده اش قبله به رو قدر آن امشب دیبا.  بود نشده ریس

 یم که یآرامش.  ردیبگ آرام تا داد یم طوافش و کرد یم

 یم آرامش و برخاسته ایدر یپر نیا وجود از تنها دانست

 غرق نیا از که خواست ینم چیه و شد یم غرقش.  کند

 نفس و برد جلو را سرش عطش با پس.  ابدی نجات شدن

 : گفت و کرد رها او گوش در را داعش

 

 یا رخشنده نینگ تک ، قلبم عظمت با یایدن نیا در_

 یکن یم تابان و قلبم کیتار اتاق و یدرخش یم که یهست

 !قشنگم

 



  

. pg 2046 

 خواست و چسباند خود به را وارسته محکم دستش دو با

 غیج یصدا که ندیبچ شیبو خوش گردن از یا بوسه

 سرش وارسته.  پراند جا از را زدانی و وارسته و آمد ریحر

 غش ، دید که را ریحر شرم از سرخ صورت و برگرداند را

 سرعت به و پراند جا از را ریحر خنده نیهم و دیخند غش

 .  شد دور جا آن از

 آرام و کرد نگاه زدانی درهم یها اخم به و برگشت وارسته

 : گفت گوشش ریز

 

 اش نمونه داره؟ ، نداره دم و شاخ که مگس خر زمیعز_

 بعد نخور غصه تو حاال.  گهید هست زتیعز ی خاله دختر

 یم صفا یحساب میریم میاومد بابا حاج شیپ از که نیا از

 داره؟ نداره غصه که نیا.  میکن

 



  

. pg 2047 

 اگر دانست یم که چرا کرد سکوت و داد تکان یسر زدانی

 تمام خود نفع به را آن وارسته دیبگو یزیچ هم کلمه کی

 هم وارسته که نکند باز لب از لب داد حیترج پس کند یم

 لبخند تا شد ینم الیخیب وارسته اما نکند گل طنتشیش

 : دید ینم را زدانی

 

 یب زن چه یگیم خودت شیپ االن دونم یم دونم یم_

 خالته کشک آش بدون و نیا یول گرفتم ییایح و شرم

 یخواست یم هست که ینیهم.  پاته ینخور پاته یبخور

 .  ینکن انتخاب و من و ینباش قهیسل خوش

 

 او از سرعت به و زد جلو زدانی از و انداخت باال یا شانه

 . شد دور
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  ریاس زدانی بازوان انیم در نرمش تن

 گرانه تیحما و گرم ییها نوازش.  شد یم نوازش و شده 

 قدر همان ، او تن امن ساحل به ایدر امواج اصابت مانند به

 تنش.  گر تیحما قدر همان و نرم قدر همان و زیانگ دل

 رفت یم خروشان یایدر استقبال به که بود شده یساحل

 به را آرامش هم او عوض در و گرفت یم نوازش ایدر از و

 امن ساحل.  کرد یم آرام را خروشش و داد یم هیهد ایدر

 نوازش یا لحظه که بود نیدلنش و نرم زدانی یبرا تنش

.  ستادیا ینم باز حرکت از و شد ینم متوقف شیها

 یرو تا و کرده حرکت شیها شانه یرو از دستانش

 یم شکمش یرو به سپس و کرد یم دایپ امتداد بازوانش

 تن بینص ها نوازش نیا از یخوب حس قدر آن و دیرس

 ، شد یم نوازش شتریب چه هر ییگو که شد یم اش تشنه

 یم شتریب تر گرم و تر یطوالن یها نوازش یبرا عطشش



  

. pg 2049 

 لب.  بود یشتریب یها ییدایش و ها یدلدار خواهان و شد

 بوسه زدانی تن و سر بر و نشستند ینم کاریب وارسته یها

 یماندگار چون شیها بوسه طرح. زدند یم یتر یها

 یم طراوت گل به که بود یصبحگاه گلبرگ یرو بر شبنم

 را سرش وارسته.  شد یم او یبخش نشاط سبب و دیبخش

 شیها دست با زدانی و گذاشته زدانی ی نهیس یرو بر

 شیموها آبشار نینرم و داد یم طواف آرام آرام را شیموها

 یم و برد یم لبش سمت و گرفت یم انگشتانش نیب را

 و بشکند را سکوت خواست یم دلش که وارسته.  دیبوس

 بحث ، یدلدار و یدلدادگ یها بستان بده انیم در

 تر ور شعله ییدایش آتش که باشند داشته هم ییدایش

 .  شود

 تنش یرو کامل را پتو و دیکش تر باال را خودش یکم

 بوسه حال همان در و نرسد استخوانش به سرما که دیکش

 ی نغمه گوشش ریز یطناز و عشوه با و زد زدانی گردن به

 : داد سر یخوان عشق



  

. pg 2050 

 

 .  باش امانت صدف یتو دیمروار مثل_

 

 : گفت بمش یصدا با و فشرد آغوشش تنگ را او زدانی

 !دلبر؟ اهیس سویگ یچ یدار امانت_

 

 خواست یم و بود آمده خوشش یباز نیا از که وارسته

 به را خودش ، کند خودش مسخ را زدانی شتریب و شتریب

 و زد مهیخ تنش یرو و دیکش رونیب زدانی آغوش از زور

 یباال و داد سر زدانی انگشتان انیم در را انگشتانش

 : گفت ، آمد یم ابرو و چشم که یحال در و داد قرار سرش

 

 !  عشق میحر ریحر دار امانت_

 



  

. pg 2051 

 از را چپش دست انگشتان و انداخت باال ییابرو زدانی

 به حرص با را او و دیکش رونیب وارسته انگشتان انیم

 :زد لب و چسباند خود ی نهیس تخته

 ؟ یطور چه_

 

 ، یفرست یم تنم امن ساحل به که یگر تیحما امواج_

 !  آلود خشم نه باشه نرم

 

 ؟یدید یخشم من از_

 

 لهیم به وگرنه نده فشار تعصب مشت یتو و ات پروانه_

 . تَنَم یم لهیپ تعصب یها

 

 درون هنوز که دیفهم و کرد نگاه را وارسته یکم زدانی

 حاال حاال که ستین قرار آشوب نیا و است آشوب وارسته



  

. pg 2052 

 وصله ها حاال حاال است قرار و بردارد سرشان از دست ها

 مبادا که نیا استرس از روز هر که وارسته اما شود تنشان

 و منطق نیب نتواند زدانی و شود مال بر قتیحق آن یروز

 درد و آشوب از پر تنش هنوز ، کند انتخاب را یکی تعصب

 ندیبب زدانی نگاه در توانست یم را آشوب درد همان و بود

 که وارسته اما بود کرده اثبات را خودش بارها که یزدانی. 

 به منجر هم عاقبت و بود دهید را روزش آن تعصب

 یم و بود ذهنش ناخودآگاه در هنوز بود شده تصادفش

 مرگ خود نه که مرگ برادر ترس که ییجا آن از.  دیترس

 گفت و بحث نیب گاها و کند یخودخور شد یم باعث بود

 که بزند تعصب از یحرف شیها حرف نیب ما شانیگوها و

 زدانی از شیها حرف انیم در و داشت وحشت آن از

 در را همه و کند تعصب یفدا را منطق مبادا که بخواهد

 . ندازدیب چاه



  

. pg 2053 

 راحت گوشه شش از را وارسته خاطر که آن یبرا زدانی

 درشت چشمان انیم در و دیبوس قرص و سفت را او ، کند

 : گفت و داد سر یا خنده ، وارسته ی شده

 یپا به اصالت خاک قدر اون و شمیم عشق میحر محرم_

 تعصب یمحکم به یحت یتبر چیه که زمیر یم عشق نیا

 عنوان به من از و نیا.  کنه فرسوده و خشک و اون نتونه

 .  باش داشته تیزندگ مرد

 

 بار نیا ، بود شده راحت جانب چهار از الشیخ که وارسته

 عشق بذر و دیبوس را زدانی و برد جلو را سرش که بود او

 بودند گریکدی غرق قدر آن.  دیبخش شانیدو هر وجود به

 همان یوقت و دندینشن را رونیب هراسان پچ پچ یصدا که

 زدانی از وارسته ، شد بدل بلند یصدا و ادیفر به پچ پچ

 با دو هر ، بود گرفته تپش که یقلب با و گرفت فاصله

 یصدا با که کردند یم نگاه گریکدی به رتیح و تعجب

 از زدانی ، آمد یم رونیب از که یبرف سیگ ی هیگر و ادیفر



  

. pg 2054 

 دیپوش رنگش اهیس یرکاب یرو را بلوزش و دیپر تخت یرو

 هر و انداخت مانتو یهولک هول تاپش یرو هم وارسته و

 و رفتند رونیب اتاق از هم دست در دست و هراسان دو

 نفس و بود نشسته نیزم یرو که دندید را یبرف سیگ

 . زد یم نفس
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  دستان از را دستش عیسر وارسته

 که را او و نشست یبرف سیگ کنار و دیکش رونیب زدانی 

 : گفت یهراسان با و دیکش بغل به ، بود اشک در غرق

 ! ؟ جونم یبرف سیگ شده یچ_

 



  

. pg 2055 

 چشمان با و کرد وارسته به یا خسته نگاه یبرف سیگ

 : گفت لرزان یدستان و دهیترک یها لب و شده سرخ

 به چشمم طور چه فردا یوا!  رفت آبروم ، شدم بدبخت_

 و کنم باال و سرم یجور چه ؟ وفتهیب هیهمسا و در چشم

 ، برد و آبروم.  شمیم مسخره قدر چه یوا.  کنم نگاهشون

 ! خداااااا ییوا.  زدانی برد و آبرومون سن نیا یتو

 

 جانش و داشت دوست جان مثل را یبرف سیگ که زدانی

 دست و شد خم ، داد یم مادربزرگش دانه تک یبرا را

 : زد بوسه آن یرو و گرفت دست در را اش دهیچروک

 که خانم یبرف سیگ میاوردین جوب یتو از و آبرومون ما_

 رو ها نام کین یآبرو کرده جرئت یک.  بره یزود نیا به

 تا بگو کنه؟ قرار یب یجور نیا و مون یبرف سیگ و ببره

 ؟ زدانی نفس بدم برات جونمم
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 وارسته و شد حال یب وارسته آغوش انیم در یبرف سیگ

 سرش و کرد زدانی به ینگاه ینگران با و فشرد را او محکم

 نفس و فشرد محکم را چشمانش هم زدانی.  داد تکان را

 از آرام را یبرف سیگ و کرد خم را زانوانش و دیکش یقیعم

.  گرفت خود آغوش در و دیکش رونیب وارسته آغوش انیم

 ، دیبوس یم اش یبرف یها سیگ یرو که طور همان

 آب که داد عالمت وارسته به داد یم ماساژ هم را کمرش

 و دیپر جا از سرعت به وارسته و کند آماده شیبرا یقند

 و قند دنبال به یبرف سیگ ی خانه یها نتیکاب انیم در

 سیگ مظلومانه یها هیگر به غم و اندوه با و گشت وانیل

 کرد یم بسته و باز را ها نتیکاب در و داد یم گوش یبرف

 آب یکم که نیا از بعد و زد یم هم وانیل در را قاشق و

 قند آب یآرام به و رفت هال به ، ختیر دستش یرو قند

.  داد ، کرد یم ونیش زدانی آغوش در که یبرف سیگ به را

 از مهر با را وانیل زدانی و نکرد ییاعتنا هم یبرف سیگ
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 هم او که گرفت یبرف سیگ دهان یجلو و گرفت وارسته

 : گفت بغض با و زد پس

 از نه! بخورم؟ قند آب نمیبش بعد زده حراج چوب و آبروم_

 بفهمه تا کنم نشیآست یتو چوب دیبا.  نینخوا و نیا من

 ؟ داره کره قدر چه ماست مَن هی

 

 ینم در سر یبرف سیگ یها حرف از که وارسته و زدانی

 با زدانی و کردند بدل و رد ینگاه یکالفگ با ، آوردند

 : گفت آرامش

  زده؟ آبرومون به حراج چوب یک_

 

 یعل " اهلل ای" یصدا ، دهد را جوابش آمد که یبرف سیگ

 دنید با ، شد هال وارد یوقت بندش پشت و آمد بابا

 مات ، ختیر یم اشک و بود پسرش آغوش در که مادرش

 به ، بود گرفته عمر خدا از که سن نیا تا.  ماند شیجا سر
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 نشسته مظلوم و انیگر و زار نیچن نیا که نداشت ادی

 که بود محکم و یقو زن کی نمود شهیهم مادرش.  باشد

 توانست ینم بود دریح حاج که پدرش مثل یمستبد مرد

 همان حاال اما باشد کتاتورید و کند یخلق بد برابرش در

 کرد یم ناله و داد یم سر هیگر اش نوه آغوش در یقو زن

 جواب در و رساند مادرش به را خودش ریس و عیسر. 

 مادرش مقابل و داد لب ریز ی "سالم" ، پسرش و عروس

 :کرد احترام و زد زانو

 اشک به یجور نیا و من مادر یک تصدقت؟ شده یچ_

  ؟ کرده تیاذ یجور نیا و دریح حاج دلبر یک نشونده؟

 

 افتاد نیچ یبرف سیگ صورت ، آمد که "دریح حاج " اسم

 چیه چشم از که ینفرت.  کرد جمع را لبش نفرت با و

 به رو لرزان یصدا با یبرف سیگ و نماند دور کدامشان

 :گفت زدانی
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 اون.  گمیم االن زده؟ آبرومون به حراج چوب یک یگفت_

 جدهیه دختر هی رفته هست گور لب پاش هی که یرمردیپ

  ؟ بگم یک به و دردم خدا ییآ!  کرده غهیص رو ساله

 شان همه ، دیجه رونیب یبرف سیگ دهان از که حرف نیا

 و خورد زیل دستانش انیم در حیتسب بابا یعل و رفتند وا

 ناباور زدانی و نشست نیزم یرو محکم و افتاد فرش یرو

 و بست درد با را چشمانش و دوخت چشم مادربزرگش به

 بر و خورد یم سر اشک که یا وارسته از امان ، وارسته

 سیگ و شد بد شان همه حال.  ختیر یم اش گونه یرو

 درد فقط که یلبخند با دید را شانیها چهره که یبرف

 : زد یم زجه ، داشت

 زده آبرومون به حراج چوب که پدرت برو پاشو یعل پاشو_

 چرا گهید تو نامرد بگو.  کن عالمش یرسوا و کنه دایپ رو

 نهیس به)  ؟ یکن یم غهیص و یدیم بیفر و مردم دختر

 قسمت یعل یوال به اسمت یبزرگ به یعل(  دیکوب یم اش
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 هام بچه بفهمه که ینکرد رسوا و اون اگه فقط اگه دمیم

 .  کنم یم عاقت و کنم ینم حاللت و رمیش ، هستن پشتم

 

 از ستیگر و گذاشت مادرش زانوان یرو را سرش بابا یعل

 انیم از دریح حاج کار با که ییآبرو یبرا همه.  درد نیا

 سیگ یبرا وارسته ی هیگر اما ستندیگر یم ، بود رفته

 گذاشته مرد نیا یپا به را شیزندگ و عمر که بود یبرف

 روال را وعده خلف و کرده یقدرناشناس مرد نیا یول بود

 را زن نیا یخانم قدر که یمرد.  بود داده قرار کارش

 دیگز محکم را لبش ، یبعد یها فکر با وارسته و ندانسته

 کشان را او و دیکش رونیب زدانی آغوش از را یبرف سیگ و

 و خواباند یفلز تخت یرو و برد اتاق داخل به کشان

 . نشست کنارش
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  آغوش در یکودک چون را یبرف سیگ

 ختیر اشک شیپا به پا بزند یحرف که آن بدون و گرفت 

 و برد خوابش یبرف سیگ که نیا تا.  نکرد باز لب از لب و

 کرد یم نوازش را صورتش یرو یها نیچ دست با وارسته

 آن ساعت کی نیا در یبرف سیگ.  زد یم هق دل در و

 ییگو که بود شده ختهیر صورتش به درد و یریپ گرد قدر

 یرو شهیهم و دهیند را نشاط رنگ صورتش گاه چیه

 یرو به یا بوسه وارسته.  است بوده تار و رهیت اش یزندگ

 و بابا یعل و رفت رونیب اتاق از و زد یبرف سیگ صورت

 صورت ، دست با و بودند گرفته ماتم که دید را زدانی

 سر تا رفت اتاق به هم وارسته.  فشردند یم را شان خسته

 نهیآ در خودش دنید با و دهد وضعش به یسامان و

 بعد و باز را اش دهیچیپ درهم یموها عیسر و کرد وحشت

 و زد یمحمد گالب صورتش و موها به هم بعد.  کرد شانه

 یم که آن با کند درست یا صبحانه تا رفت رونیب اتاق از
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 را صبحانه.  چسبد ینم کدامشان چیه دل به غذا دانست

 یا لقمه چند ، بود یاجبار هر با سه هر و کرد آماده

 زدانی و آمد در صدا به خانه در دفعه کی که خوردند

 که حاال.  کند باز را در تا رفت و انداخت یسر سر ینگاه

 یکم بود شده تنها ، شوهرش پدر با یکوتاه مدت یبرا

 را سفره تا کرد جمع را شیپا و دست پس بود معذب

 : گفت یا گرفته یصدا با بابا یعل که کند جمع

 پدر ی خونه یای یم یوقت دیبا!  عروس ام شرمنده_

 بهت که بشه ییرایپذ و بشه استقبال ازت قدر اون شوهر

 مامانم که میکرد یکار کم قدر نیا ما اما بگذره خوش

 دستت کف هم تف گفت من به انیجر نیا از قبل شبید

 ینم.  شمینم کالمت هم گفت هم همسرم به و ندازم ینم

 ی نوبه به کنم جبران دمیم قول اما واقعا بگم یچ دونم

 رفتار پدرانه باهات و نمیبب خودم دختر مثل رو تو.  خودم

 .  کنم
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 شده گرد یچشمان با اول ، بود شده زده رتیح که وارسته

 بابا یعل سمت و زد برق چشمانش مهر با سپس ، کرد نگاه

 خشک یعل بابا که گذاشت اش گونه بر یا بوسه و رفت

 و دیکش آغوش در را وارسته و آمد خودش به عیسر و شد

 .  دیبوس را سرش یرو

 دارم دوست خودم یبابا مثل هم شما!  باباجون ممنونم_

 . دیباش مطمئن پرستم یم و

 

 یبد کمک هی بابات به دیبا فقط!  جون بابا سالمت سرت_

.  میبزن حرف باهاش و میکن دایپ و خانم نیا و میبر دیبا. 

 خدا.  ست حامله گفت یم حرفاش نیب یبرف سیگ چون

 و سرم یطور چه.  کنه مون کمک و بده صبر هممون به

  مسجد؟ برم یطور چه ؟ دارم نگه باال هیهمسا و در یجلو

 ! خدا بر پناه یوا
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 ، بود آورده دست به را شوهرش پدر دل حاال که وارسته

 : گفت و کرد بابا یعل به رو

 ، تره مهم یبرف سیگ جا نیا اما مهمه هم آبرو جون بابا_

  ؟ درسته

 

 لبخند با ، دید شیها حرف یرو را بابا یعل دقت یوقت

 : داد ادامه

 تره مهم که یزیچ االن اما مهمه آبرو دارم قبول من_

!  آبرو نه خودشه ارزش با وجود و یبرف سیگ یها یناراحت

 سر حس االن یبرف سیگ باباجون دینیبب گم؟ینم درست

 و بود گهید مرد هی عاشق خودش که یکس داره یخوردگ

 اون اما کردن عروسش و دادنش دریح حاج به زور به

 اون.  شوهرش یبرا گذاشت و غمش و هم همه بعدش

 حس ، یسرخوردگ حس ، یپوچ حس داره یبد حس

 باشه گذشته ازشون یسال و سن االن دیشا.  نبودن کامل

 هم با که لحظه هر تا که دارن توقع همسرشون از قطعا اما
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 سیگ دید از دارم االن من.  بمونن وفادار هم به هستن

 دمینشن و حرفاشون هنوز که یدریح حاج نه گمیم یبرف

 یسع و دینزن آبرو از دم قدر اون کنم یم خواهش پس

 دیبد خاطر آرامش یبرف سیگ به یشرمندگ عرض با دیکن

 .  دیهست پشتش پسر عنوان به و دیدار دوستش که

 

 لبش کرده یرو ادهیز یکم ، بود کرده احساس که وارسته

 کرد نگاه انگشتانش به و انداخت نییپا را سرش و دیگز را

 را گوشش ریز و دیکش آغوش در را او پشت از یا هیسا که

 پدرش یجلو هم آن زدانی ی بوسه از وارسته.  دیبوس

 : گفت گوشش ریز زدانی و دیکش خجالت یکم

 

 ! بس و نیهم!  یخودم دلبر اهیس سویگ_
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 ممنوع_یکپ#

 

 " تیمجنون خزان فصل"

 

 شده منفجر ها نام کین ی خانه در مخرب و بزرگ یبمب 

 گذاشته ریتاث افراد تک تک ظاهر یرو مخربش آثار که بود

 چون صورتش رنگ و بود زده خزان یبرف سیگ دل.  بود

 ها روز.  بود شکسته و دهیپر رنگ ، زده خزان یها برگ

 یجوان و یکودک یها سال  تمام و نشست یم پنجره کنار

.  خورد یم افسوس و کرد یم مرور را اش یریپ حاال و

 نیبهتر به توانستند یم که ییها روز حال به افسوس

 و ماند یم او و بودند نیبدتر حاال اما باشند ممکن شکل

 نیا در.  دیچک یم شیها چشم از که یلرزان یها اشک

 از یکار و بود شده درمانده هم وارسته یحت ها روز
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 کم که یا وارسته.  آمد ینم بر یبرف سیگ یبرا دستش

 رفت یم خودشان ی خانه به و بست یم خانه بار دیبا کم

 هم او و دندیکش یم را انتظارش آموزانش دانش که چرا

 . بود کرده را شانیهوا دلش

 

 آموزان دانش به هم که شد یم تیاذ مسلما هم پروا 

 و بدهد درس وارسته آموزان دانش به هم و خودش

 شیپ هم دلش ها نیا ی همه با.  باشد داشته را شانیهوا

 قدر چه هر.  خورد یم را اش غصه و ماند یم یبرف سیگ

 قبول ، برود همراهشان تا کردند اصرار زدانی و خودش که

 از.  بماند خود ی زده خزان ی خانه در خواست یم و نکرد

 دیبا و بود انیپا به رو اش یمرخص هم زدانی طرف آن

 که آن از بعد و کرد روشن را خانه سماور.  رفتند یم حتما

 یبرف سیگ یبرا و کرد درست یزعفران یچا ، آمد جوش

 یقر و لبخند با و برد ، بودند نشسته اتاق در که زدانی و
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 یرو را ینیس و کرد باز پا با را در داد یم کمرش به که

 : نداشت بر یگرم بازار از دست همزمان و گذاشت زیم

 

 نیایب ، نیکرد خلوت هم با مادربزرگ و نوه که نمیب یم_

 فهیح که نیبخور رو وارسته ساز دست یچا نیا نیایب

 وارسته هی!  نیبد دست از و طالش ی پنجه و دست

 !یزعفرون ییچا هی و هست

 

 :داد یم قر زدانی چشمان برابر در و زد یم بشکن

 !مهربون نا ، زبون نیریش ، عسل قند!  بگو بال نگو دختر_

 

 شیبرا ، دید یبرف سیگ لبان یرو که را کمرنگ لبخند

 زدانی کنار و رفت اش صدقه قربان و فرستاد یا بوسه

 انگشتان در را وارسته انگشتان هم زدانی. گرفت یجا

 دستان و او فیظر دستان تفاوت به و کرد قفل خودش
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 دستانش یکوچک از و کرد نگاه خودش زبر و زمخت

 ی شانه یرو را سرش هم وارسته.  نشاند لب بر یلبخند

 : گفت یبرف سیگ به رو و گذاشت زدانی

!  جون یبرف سیگ میکن زحمت رفع دیبا هم ما کم کم_

 و میبود مهربان نا اگر میرفت و میبود گران بار اگر گهید

 ! کن حالل یدید یبد و یخوب هر.  میرفت

 

 غره چشم با و زد خودش دست پشت محکم یبرف سیگ

 :گفت

 ها حاال حاال شما ه؟یحرف چه نیا جون دختر نکنه خدا_

 ناهار صرف به تون یگرام شوهر مادر چون نیدار فیتشر

 ی خونه یبر دیبا فعال.  کردن دعوتتون خونشون شام و

 ! یباز شوهر مادر اونم و یاریدرب یباز عروس شوهر مادر

 مین و انداخت باال ییابرو ، بود کرده تعجب که وارسته

 وارسته و کرد دییتا هم زدانی.  انداخت زدانی به ینگاه
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 بودند یبرف سیگ ی خانه در هفته کی. گرفت دلش یکم

 حاال ، کند دعوت را ها آن تا نزد زنگ کی زدانی مادر و

 افتخار و بود کرده شان دعوت ، بودند کرده رفتن قصد که

 ریدرگ فکرش.  بزند زنگ وارسته یبرا یحت که بود نداده

 در قدر آن.  نبود یخبر قبل قهیدق چند یانرژ از و شد

 یم پچ پچ یبرف سیگ با آرام که هم زدانی که رفت فکر

 یبرف سیگ به ، دینشن وارسته از ییصدا یوقت ، کردند

 دوش به را شان نیسنگ نگاه دو هر و کرد یا اشاره

 یها اخم و درهم یا چهره با را او و انداختند وارسته

 حصار در که را وارسته دست زدانی.  دندید دهیکش درهم

 آن یرو بر قیعم یا بوسه و آورد باال ، بود خودش دستان

 حواس که دیبوس را انگشتانش تک تک هم بعد و زد

 به یسر زدانی.  کرد نگاه زدانی به و شد جمع وارسته

 ینیغمگ لبخند وارسته.  داد تکان " ؟ شده چه " یمعنا

 آن به عشق با که انداخت یبرف سیگ به ینگاه مین و زد



  

. pg 2071 

 و کرد بسته و باز را چشمش وارسته.  کرد یم نگاه دو

 : زد پچ گوشش ریز آرام زدانی

 ؟ شده یچ_

 

 : گفت آرام و دیکش یآه وارسته

 هی و ندونه قابل و من هم جا نیا مامانت کردم ینم فکر_

 باور هنوز خوان ینم شونیا که نیا مثل.  نزنه من به زنگ

 .  هستم عروسش و پسرش همسر من که کنن

 

 تا دیکش خودش طرف به و گرفت را اش چانه زدانی

 ، بود دهیکش پر اش حوصله که وارسته اما کند آرامش

 زد رونیب اتاق از و دیکش رونیب زدانی دستان از را دستش

 : گفت یبرف سیگ که دیکش یپوف زدانی. 

.  زدانی آورده در و شورش مادرت ؟یدینم حق بهش_

 حق من ؟ کنه ثابت خواد یم رو یچ...؟ ست بچه مگه



  

. pg 2072 

 حق مامانت به یا ذره و دمیم وارسته به و کمال و تمام

 وارسته اما نیینجایا که ست هفته کی از شیب شما. دمینم

 خواست ینم دلش اصال دهید مادرت از که یسرد رفتار با

 کامال طور به فقط گمیم من اما بزنه جا اون به سر هی که

 لجاجت نیا از دست کنه یسع که بگو مامانت به یضمن

 آروم و دخترم برم منم کنه،تا تا خوب عروسش با و برداره

 .کنم

 آن یبرا و کرد ریگ یا لحظه یبرا نفسش که شد زیخ مین

 بعد و گرفت نفس کوتاه یها هینکند،ثان نگران را زدانی که

 .گذاشت قلبش یرو را دستش آرام
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. pg 2073 

 

 :گفت و داشت نگه را یبرف سیگ اما نشد متوجه زدانی

 و من یها حرف دیبا االن اون.  کنم آرومش خودم بذار_

 !کنم هیتوج بخوام اگه یحت بشنوه

 و گذاشت زدانی پهن ی شانه یرو را دستش یبرف سیگ

 :گفت یشوخ به و فشرد یکم

 بتیغ میبر هم با تا هستم زن هی که من به بسپر و نیا_

 ذره هی بلکه میبذار بار و اش پاچه کله و میبکن و مامانت

 که بگم بهت نرفته ادمی تا یراست ها.بشه آروم عروسم دل

 در اومد رخوارگانیش یبرا یروانیش یآقا روز اون زدانی

 یهست جا نیا وقت هر تا که بگم بهت ،گفتینبود خونه

 و من تا حاال دارن مهمت کار که یبزن بهشون سر هی

 بنده نیا به سر هی برو پاشو هم تو میکن یم بتیغ عروسم

 داره؟ کارت یچ نمیبب بزن خدا ی



  

. pg 2074 

 یرو به" و گذاشت چشمانش یرو بر را دستش زدانی

 یرو و گرفت یی "بال یب"هم جواب در و گفت ی " چشم

 یبرف سیگ رتیح پر چشمان برابر در و نشست نیزم

 دست در را یبرف سیگ لباس پر زانو یرو و زد یلبخند

 از پر یبرف سیگ چشمان و زد بوسه بار دو.دیبوس و گرفت

 و کرده پاک را شیها اشک ، انگشت سر با و شد اشک

 :گفت آرام

 !شمشادم شاه شو بلند_

 :زد لب توجه یب زدانی اما

 کردم؟ یم کار یچ دیبا نداشتم رو شما من اگه_

 حتما االن خانمت شیپ برم تا پاشو پسر پاشو.یزندگ_

 .ششیپ برم نکرده یخودخور تا ناراحته و نیغمگ یلیخ

 ینگران با ، اتاق از هم با دو هر و شد بلند جا از زدانی

 یحال در و دید اطیح در را وارسته زدانی که رفتند رونیب

 کرد شتریب را زدانی ی دلهره نیهم و بود خم کمرش که



  

. pg 2075 

 با دو هر.کرد نگاه یبرف سیگ به نگران یچشمان با و

 رفتند اطیح به و زدند رونیب خانه از معمول ریغ یسرعت

 دو هر که یا صحنه.شدند روبرو صحنه نیتر بیعج با که

 شانه و شد گرد تعجب از دو هر یها چشم و پراند جا از را

 .دیپر شانیها

 قهقهه گونه نیا وارسته که نداشتند را انتظارش دو هر

 قدر آن. شود زیر سر شیها اشک  ، خنده از و بزند

 تنش که بود نیریش و بخش لذت شیها خنده دنیشن

 و گرفتند آرام ، زد یم انهیتاز روحش و جسم به که ییها

 به را وارسته یها خنده یصدا که بودند شیها گوش فقط

 در که یخوب حس همه نیا از و دندیکش یم جان عمق

 و گفت ی "شکر یاله"، بود"دلبرش اهیس سویگ" وجود

 به خنده یبرف سیگ یغرها از و شد تازه شیها نفس

 .آمد لبانش

 از من یبرا داره جا نیا حاال داد دق و من یصلوات پدر_

 من اش غصه از بود کینزد خدا یا.  رهیم سهیر خنده



  

. pg 2076 

 یازین که خوبه حالش قدر اون بشر نیا اما کنم دق رزنیپ

 قند آب هی تا داخل میبر ایب.  بدم یدلدار بهش ستین

 .ادیب جا حالم بلکه بخورم

 یها خنده از شده مسخ طور همان زدانی که دید یوقت اما

 لب ریز و داد تکان تاسف از یسر ، است ستادهیا وارسته

 :کرد زمزمه

 .  رفت دست از نمیا برسه داد به خدا_

 تنها را دو آن بزند یحرف گرید که آن بدون خودش

 پا سر جا همان هم زدانی.  رفت داخل به و گذاشت

 انیم که داد یم گوش او یها خنده به و بود ستادهیا

 : گفت یم شیها خنده

 از بکشه یچ قرار که محمد چارهیب!  پروا نکشتت خدا_

 ادی آخرم ؟یآورد چارهیب نیا سر رو بال چرا ؟ تو دست

  نه؟ ای گرفت



  

. pg 2077 

 به شدت با سرش ، زد یم قهقهه خنده شدت از یوقت

 باد انیم در هم رنگش شب سوانیگ و شد یم پرتاب عقب

 یم سوانشیگ انیم در باد ی نغمه و انداختند یم نیچ

 یم زدانی مشام به را شیبو خوش ی حهیرا و دیچیپ

 شدن تمام متوجه یحت که بود غرق قدر آن زدانی.  رساند

 سرخ یها گونه و خنده با که وارسته و نشد وارسته تماس

 با یا هیثان یبرا و خورد جا ، دید را زدانی و برگشت شده

 دیند زدانی جانب از یواکنش یوقت اما کرد نگاهش رتیح

 را او که آن یبرا و است شده مسخ که دید و رفت جلوتر

 محکم ، آورد رونیب یشدگ مسخ یهوا و حال نیا از

 گردن دور را دستش و انداخت آغوشش در را خودش

 .  کرد حلقه زدانی

 را خودش که وارسته دنید با بود شده ریگ غافل که زدانی

 گرفت را کمرش و آمد خودش به عیسر ، بود کرده زانیآو

 .  نشود پا کله تا

  ؟یشیم پا کله یگینم ؟ دختر یکن یم کار یچ_



  

. pg 2078 

 :گفت و زد یچشم طنتیش با و کرد ینچ

 داتیپ ها آسمون یتو اما گشتم یم دنبالت نیزم یتو_

  ؟ پناهم جان یکرد یم ریس کجا.  کردم

 با را فشیلط و نرم ی گونه و کرد خم را سرش زدانی

 :  گفت و گذاشت نیزم یرو را او سپس و دیبوس مکث

 . داره من شیپ هیهد هی بگو خانم پروا به_

 : گفت یکنجکاو با

  ؟ چرا_

 یتو قشنگت یها خنده یسمفون باز شد باعث چون_

 یم نیهم خاطر به!  بشم لذت غرق من باز و چهیبپ گوشم

 ی هیهد هی کرده من حق در که یبزرگ کار نیا یبرا خوام

 .  داره من شیپ خوب

 یموها درون را دستش کی و کرد لوس را خودش وارسته

 نوازش را شیها گونه گرشید دست با و برد فرو زدانی

 : گفت و کرد



  

. pg 2079 

 ؟یخر ینم هیهد من یبرا ؟ یچ من پس_

 انیم در باز را او بود اش دلداده از مست سر که زدانی

 برد فرو وارسته گردن یگود در را سرش و دیکش بازوانش

 : گفت و

 رن؟یگ یم هیهد هم ها هیهد مگه_

 را او یموشکاف با که دید را وارسته گنگ رنگ شب نگاه

 منظور افتیدر به موفق وارسته یوقت.  کردند یم رصد

 : گفت ، نشد زدانی

 ه؟یهد_
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  را گرمش نفس ، عطش با زدانی

 . شد جمع خودش در وارسته و فرستاد وارسته گردن 



  

. pg 2080 

 ها روز که هیهد هی ؟ یا هیهد هی یدونست ینم مگه آره_

 هیهد.  کنم یم شکر رو خدا داشتنش خاطر به ها شب و

 نشه فشرده دستم یتو و نشکنه باشم مواظبش دیبا که یا

 .  پرستم یم رو هیهد نیا من. 

 

 زدانی ی گونه به یا بوسه و شد بلند پا یرو که وارسته

 ، کند خنده یکم را فضا یچاشن که آن یبرا بعد و زد

 ی گونه محکم سپس و کرد یمکث زدانی ی گونه یرو

 درد از که زدانی به توجه یب و گرفت گاز را راستش سمت

 .  رفت در و کرد تند پا دیگز یم را لبش

 

                 **** 

 



  

. pg 2081 

 یپدر ی خانه طرف به ادهیپ یپا با هم دست در دست

 زدند را زنگ ، خانه به شان دنیرس با که رفتند یم زدانی

 .  شد باز ایلیا یصدا با در و

 وارسته گوش ریز ، بروند داخل به که آن از قبل زدانی

 : گفت

 انجام و دیبا که یرفتار اون هنوز مامان ممکنه دونم یم_

 زیچ چیه و یمن ی هیهد که کن فکر نیا به تو یول نده

 .  بکشم دست دنتیپرست از من که شهینم باعث

 

 یاهال ی همه که داد تکان سرش و دیخند آرام وارسته

 ، زدانی خواهر با وارسته و آمدند شان استقبال به خانه

 خنده اش یدلخور جواب در و کرد یروبوس و داد دست

 یمیصم شوهرش خواهر با هنوز.  داد لشیتحو یحیمل ی

 یمیصم او با ادیز که کرد یم وادار را او یحس و بود نشده

 و توانست ینم یول بود اشتباه حسش نیا دیشا.  نشود



  

. pg 2082 

 یمیصم احساس شتریب ایلیا با او.  شد یم مانعش یزیچ

 ( .زدانی خواهر)  لدای با تا کرد یم

 بوسه و دیکش آغوش در را او هم شوهرش پدر ، بابا یعل

 با که دیرس زدانی مادر به نوبت آخر در و زد سرش بر یا

 یا بوسه و دیکش آغوش در را او یساختگ کامال یلبخند

 تیمیصم نیا از یخوب حس که وارسته.  زد او به هوا یرو

 دست و کرد دور را خودش سرعت به ، نگرفت یساختگ

 دیمج ، لدای شوهر که رفتند خانه داخل به زدانی دست در

 احوال ها آن با گرفت یم وضو که یحال در که دید را آقا

 رفت و زد رونیب جمع از یخواه عذر از پس و کرد یپرس

 ییرو کم با زین لدای یکوچولو پسر.  بخواند را نمازش تا

 هم وارسته ، داد " سالم " و آمد کشینزد عاقبت فراوان

 که یفکر یباز اسباب و کاشت اش گونه یرو بر یا بوسه

 .  داد دستش به را بود دهیخر شیبرا

 هم لدای و وارسته و بودند گفت و گپ حال در ها مرد

 آن در وارسته که یا مدرسه از گرفته حرف به را گریکدی



  

. pg 2083 

 داشت دوست وارسته.  گفتند یم ، کردند یم سیتدر

 شرکت شانیها بحث در و ندیبنش کنارشان هم زدانی مادر

 یبرا یحت و رفت یم یا بهانه هر با که افسوس اما کند

 گو و گفت و بحث حال در.  نشست ینم هم قهیدق کی

 دهیپوش یگرید یروسر که یحال در زدانی مادر که بودند

 : گفت یسرد به و آمد مهمان سالن به ، بود

 نهیش ینم من به ادیز رنگ اون یول خانم عروس ممنونم_

 انتخاب شما که یرنگ اون هست یگندم پوستم چون

 یروسر نیا  نیبب مادر لدای اما ادی ینم من به ادیز نیکرد

 ! قشنگه چه دهیخر برام بشه فداش عمه  ، رایسم که

 

 گفت شعف با و کرد زدانی مادر به ینگاه لبخند با وارسته

: 

 خانم حاج یول!  خوبه شون قهیسل قدر چه واقعا آره_

 یلیخ و نیهست سبز رنگ عاشق شما که گفت زدانی

 براتون و رنگ نیا من نیهم خاطر به نیدار دوسش



  

. pg 2084 

 رو یا سرمه رنگ قبلش دیبخوا و راستش وگرنه دمیپسند

 . بودم کرده انتخاب براتون

 

 به و کرد یا خنده ایلیا ، شد تمام وارسته که حرف

 : گفت وارسته از تیحما

 سبز هم نیدیپوش االن که یلباس نیهم خانم مامان آره_

 و یزیچ که یوقت میدون یم ما ی همه تازه. گهید هست

 .  باشه سبز دیبا میبخر براتون میخوا یم

 

 ی غره چشم ، بود شده آچمز رسما که زدانی مادر

 : گفت بعد و رفت ایلیا به ینیسنگ

 یم فرق دارم دوست من که یسبز با یروسر اون رنگ_

 .  کنه

 



  

. pg 2085 

 مادرش یکارها نیا از و فشرد را وارسته دست زدانی

 دید که هم پدرش و کرد درهم را شیها اخم سخت

 بلند و کرد یا سرفه ، است آورده در را شورش همسرش

 .  بدهد او به را الزم یها هشدار که شد

 : گفت یمهربان با وارسته رو اول اما

 

 بخوام من که یستین مهمون گهید که تو بابا ، وارسته_

 یسالمت نا بخور بردار یدار دوست یچ هر کنم تعارفت

 .  امیب و برم پا تُک هی منم.  شوهرت ی خونه یاومد

 

 به نگذارند تا کرد اشاره ایلیا و لدای به محسوس نا بعد

 .بگذرد بد وارسته
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 و شد دایپ عشق/  زد دم یتجل ز حسنت پرتو ازل در"

  " زد عالم همه به آتش

 

 جان یب لبخند و برادرش ی رفته درهم ی چهره از لدای

 انداخته راه به مادرش که یآشوب و یآشفتگ به یپ وارسته

 بلند ، کند مساعد را خانه جو یکم که آن یبرا و برد ، بود

 به رو و آورد جلو را دستش و رفت وارسته طرف به و شد

 : گفت زدانی

 

 و یاقتصاد یبحثا دینیبش هم شما برمیم و عروسمون_

 یچ نیا گفتن که بس بردن و سرم. دیبکن و تون یاسیس

  ؟ شد یچ اون ، شد

 



  

. pg 2087 

 که زدانی و انداخت خنده به را وارسته حرصش پر لحن

 : گفت یشوخ با و گرفت آرام ، دید را وارسته ی خنده

 

 که یاریب در یباز شوهر خواهر نمینب ، دستت امانت زنم_

 .  خودمه با حسابت

 

 که گفت یکشدار " شیا" و دیکش را وارسته دست لدای

 هیبق به و بود شده تمام نمازش که دیمج آقا یحت همه

 با و رفت آشپزخانه به لدای.  افتادند خنده به ، وستیپ یم

 ، بود انینما اش شده سرخ رنگ و ها گونه در که یجانیه

 بعد و ندیبنش یصندل یرو که کرد اشاره وارسته به

 و کرد باز را خچالی در ، دیکش که یقیعم نفس با خودش

 را آن ینگاه مین با و آورد رونیب خچالی از را سیخ کیک

 با و گذاشت وارسته ی زده رتیح چشمان یجلو

 : گفت یدستپاچگ



  

. pg 2088 

 

 دوست یلیوان که دونستم ینم.... من...راستش....اومم_

 که کردم درست یبیترک خودم گهید ، یشکالت ای یدار

 یم بار نیاول یبرا دونم یم دیببخش.  باشه هیهد هی مثل

 میکن تیراه طال کهیت هی با دیبا و شوهر پدر ی خونه یای

 برات بابام طال اون.  باشه متفاوت داشتم دوست من یول

 .  دهیم بهت و دهیخر

 به دست کف با محکم ، باشد آمده ادشی یزیچ انگار

 که یحال در و گفت " آخ " درد از و دیکوب خود یشانیپ

 : گفت ، داد یم ماساژ را اش یشانیپ

 

 خدا رو تو.  بهت نگم شد قرار.  کردم خراب اندر خراب_

 خب؟ گفتم بهت یچ یند لو کن یسع و ببخش و من
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 بلند یصندل یرو از ، لدای ناالن نگاه به توجه یب وارسته

 منتظر که وارسته و کرد نگاه تیجد با او به هیثان سه و شد

 ریغ واکنش کی در که کرد نگاهش دقت با بود او واکنش

 ی گونه و دیکش آغوش در محکم را لدای وارسته ، منتظره

 : کرد تیشکا گوشش ریز و دیبوس را راستش سمت

 آ یبزن حرفا نیا از نشنوم هنرمند؟ خانم هیحرف چه نیا_

 یمهربون قدر نیا که یمرس کمیک عاشق من ییوا... .

  شه؟یم هم نیا از بهتر گهید شوهر خواهر

 

 و زد یلبخند ، دید را وارسته حصر یب یمهربان که لدای

 یکم آن در که یلحن با سپس و دیبوس را وارسته ی گونه

 : کرد دل و درد وارسته یبرا زد یم موج غم

 از یپنهان کامال طور به و دارم دوست یلیخ و یپز کیک_

 بفهمن اونا چون.  کنم یم درآمد کسب شوهرم و مادرم

 خودم یدستا با خودم که زنن یم سرم غر قدر نیا گهید

 از جون وارسته یدون یم.  کنار ذارم یم و بوسم یم و نیا
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.  کنم جمع پول خودم یبرا داشتم دوست یبچگ همون

 نیا بدون مونیکنار ی هیهمسا از بود سالم هشت ادمهی

 یم جوراب.  گرفتم ادی یبافتن جوراب بفهمه مامانم که

 و بفروشن برام تا دادم یم ایلیا و زدانی به یواشکی و بافتم

 یدوران چه آخ.  میکرد یم میتقس خودمون نیب و پولش

 . بود

 از بعد و نندیبنش یصندل یرو دو هر که کرد اشاره وارسته

 در را لدای دست وارسته ، شدند ریگ یجا هم کنار که نیا

 : گفت یمهربان با بعد ، فشرد و گرفت دست

 

  ؟ یکن کار ندارن دوست دیمج آقا چرا خب_

 

 یها نقش به را نگاهش که یحال در و دیکش یآه لدای

 : گفت ، بود داده کیک برهم درهم
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 مرد همه خاندان نیا و خونه نیا یها مرد وارسته_

 مثال.  یدید خونه نیا یمردا از یخوب یرو تو.  ساالرن

 معدل و خوب درس وجود با نداد اجازه من به بابام نیهم

 همش چون...  دانشگاه برم و بدم امتحان کنکور یبرا یعال

 حاال نشیبب مهتاب آفتاب نذاشتم که یدختر گفت یم

 و بخورن پستش به ناجور آدم تا صد که دانشگاه بفرستم

 اعتقاد نیهم با.  کنم جمعش ور اون و ور نیا از دیبا من

 مثل نایع که یمرد به داد شوهرم و بخونم درس نذاشت

 و کش زحمت آدم نه هیبد آدم دیمج گمینم.  بود خودش

 یتو زدانی که روزا اون کاش.  درکه کم اما هیمهربون

 داره که بابا نیهم ها بعد بخون درس خوند یم گوشم

 و ندادم گوش من اما کنه یم افتخار بهت کنه یم منعت

 ، گفتم گوش به حلقه غالم مثل یبر دینبا گفت بابا تا

 !!! چشم
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  ممنوع_یکپ#

 

 بچه وجود با یحت یبد ادامه و درست یتون یم هم االن_

 درس نیهم یکن یم درآمد کسب یدار یپنهان که تو. 

.  ادین بار برات یمونیپش ها بعد تا بده ادامه هم و خوندن

 قشنگ.  خانم لدای بشه حروم که استعداد همه نیا فیح

 درس نیبش خودت مهد بفرستش ای کن سرگرم و پسرت

 و یکن یم تالش تو نهیبب شوهرت یوقت بده ادامه و بخون

 یجلو بازم یکن یم فکر یهست مصمم هدفت یبرا

  ره؟یگ یم و شرفتتیپ

 

 نگاه وارسته چشمان به لحظه چند و داشت دیترد لدای

 که شناخت ینم را دیمج وارسته.  رفت فرو فکر به و کرد

 یدوم که بود یساالر مرد دیمج.  داد یم نظر گونه نیا
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 خانه در همسرش دیفهم یم که یروز بر یوا نداشت

 یکی پدرش اعتقاد با او اعتقاد که چرا.  خواند یم درس

 الیخ و گفت یم چشم فقط معمول طبق دیبا لدای و بود

 رفتن دانشگاه.  انداخت یم آباد کجا نا به را خواندن درس

 یم تالش قدر چه هر که بود یافتنین دست الیخ شیبرا

 شوهر اسم به یمانع چون برسد آن به توانست ینم ، کرد

 از یدم داشت دوست و بود کالفه.  بود راهش سر بر

 آن در خواندن درس لذت و رفتن دانشگاه یبرا را وقتش

 .  کند یباف الیخ جا

 زد یم شیصدا وارسته چه هر که بود فکر در غرق قدر آن

 وارسته که نیا تا.  داد ینم نشان واکنش و دیشن ینم ،

 با و آمد خودش به لدای که داد تکانش و گرفت را اش شانه

 : گفت یشدگ هول

 ؟ یگفت یزیچ ، جانم_
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 وا نکند که نیا ترس با و انداخت نیا به ینگاه وارسته

 لبخند ، بماند گردو پوست در دستش و شود آب و برود

 : گفت لدای به رو و زد یبند مین

 خبر بهت و بشم نجاتت قیغر که گفتم یشد غرق دمید_

 تا چند نشده آب کیک تا سالن یتو میبر پاشو که بدم

 تاب تاب به دلم و افتاد آب دهنم که بخورم و اش کهیت

 .  افتاد

 

 بلند و داد تکان یسر ، بود یباف الیخ ریدرگ هنوز که لدای

 به رو برود رونیب آشپزخانه در از که نیا از قبل اما ، شد

 : گفت بغل به کیک ی وارسته

  ؟ شهیم نظرت به_

 

 : کرد زمزمه
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 و؟یچ_

 

 ؟ گهید رفتن دانشگاه و خوندن درس همون_

 

 لدای به رو یجد ینگاه با و مصمم و رفت جلو وارسته

 : گفت

 

 کنه فکر که دهیبع تو مثل یخانم از شهیم که معلومه_

 از هم تو رفتم من.  رهیبگ سخت خودش یبرا و شهینم

 ... کن شروع االن نیهم

 

 یچشمک آن از بعد و کرد بسته و باز را شیها پلک وارسته

 از رفتن محض به که دیند و شد خارج در از و زد او به

 از یکی به و آورد در بشیج از را یگوش لدای ، آشپزخانه

 را رستانیدب سال سه یها کتاب که داد امیپ دوستانش
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 تا بخرد شیبرا یدرس کمک کتاب نیچند و اوردیب شیبرا

 ذوق با ؟ شد یم یعنی.  کند شروع تر زود چه هر

 شد لذت در غرق مشیتصم از و فشرد هم در را دستانش

 اما.  رود یم دانشگاه به که کرد فکر بعدش یروزها به و

 غول ؟ چه نشود قبول اگر ؟ چه کنند اش مسخره اگر اما

 جان به را تنومندش کلیه و افتاد جانش به دیترد و شک

 عقب یکم که بود  دیترد و شک نیهم از و انداخت لدای

 امیپ ساجده به خواست تا و شد مانیپش و کرد ینینش

 ابراز که خواند را ساجده امیپ ، کند یمانیپش ابراز و دهد

 را ها کتاب که کرد قبول لیم کمال با و کرده یخوشحال

 متفکر لدای شد باعث نیهم ، کرد خواهد هیته شیبرا

 و کند یتشکر جوابش در تنها و کرده یگوش به ینگاه

 خودش یخدا به و کرد صاف را دلش.  بفرستد یبوس

 قدم که یواد نیا در و کند اش یاری که کرد توکل

 . نرود رونیب یخال دست گذاشته
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 که کرد نگاه وارسته به و رفت رونیب آشپزخانه از آرامش با

 اول و داد یم برش را کیک ، یخور وهیم یچاقو همان با

 دنبال چشم با کرد تعارف هیبق به هم بعد پدرش به همه از

 را کشیک آرام آرام وارسته.  افتین را او اما گشت مادرش

 که دیکش شیپ را یبحث زدانی پدر ناگاه که خورد یم

 یرو به و کنند یپوش چشم آن از کردند یم یسع همه

 . اورندین خود

 

 .  کنه عقد و شیا غهیص زن گرفته میتصم دریح حاج_

 

 :داد ادامه و زد پوزخند

 رفتم سر هی رونیب زدم شرکت از که نیا از بعد امروز_

 خواد یم که گفت و جا نیا اومد یحاج و ینجار کارگاه

 برام دیبا گفته هم جشن هی و کنه عقد و شیا غهیص زن

 . یریبگ
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 که نیا از و کرد جا به جا را خودش یکم معذب وارسته

 حس او و شد یم صحبت دریح حاج از و بود جمع در

 یم گفتمان نیا که دیرس یم نظر به و نداشت یخوب

 که نیا نه شود گفته خانواده تر یخودمان جمع در ستیبا

 .  لدای شوهر یحت ای او حضور در

 یم گوش پدرش یها حرف به تیجد با که دید را زدانی

 نیا از.  کرد یم نوازش را وارسته دستان همزمان و داد

 حال همه در همسرش.  گرفت یم یخوب حس ها نوازش

 بود تر ارزشمند شیبرا یزیچ هر از نیا و داشت را شیهوا

 یجا یوقت اما ندیبب را زدانی مادر تا چرخاند ینگاه. 

 هم هنوز زدانی مادر. گرفت یبد حس ، دید را اش یخال

 کناره نیهم با و بود امدهین کنار پسرش و او ازدواج با

 .  داد یم نشان را خودش یتینارضا ها کردن یریگ

 ی چهره و برگرداند سر ، دیشن که را لدای مالت پر "نیه"

 ، دید که را آقا دیمج شدن شوکه و بابا یعل و زدانی درهم
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.  است دهینشن او خوشبختانه که شده زده یحرف دیفهم

 ، دهد نجات را خود آور عذاب برزخ نیا از که آن یبرا

 . شد بلند
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 دیخند ، دیاوچرخ یرو به همه یها نگاه

 : گفت زدانی به رو و کرد یا سرفه تک بعد و 

 میاومد یوقت.  نمیبب و تون اطیح تا رونیب رمیم سر هی_

 .  گهید بهتره برم االن دمید بزنم سر هی داشتم دوست

 

 : گفت و شد بلند زدانی
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 .  مینیبب میبر هم با پاشو_

 

 رمیم(  زدانی زاده خواهر) یمهد آقا با من نیبش تو نه نه_

  زم؟یعز نه مگه

 

 یبرا و بود نشسته سالن از یا گوشه که کوچولو یمهد

 وارسته شنهادیپ از ، کرد یم صدا و سر و یباز خودش

 وارسته کنار اش یباز اسباب نیماش با و دیدو و کرد ذوق

 گذاشت وارسته دستان در را کوچکش دستان و گرفت قرار

 : گفت ییرو کم با بعد ،

 .  برمیم و ییدا زن من ، ییدا آره_

 محکم یا بوسه و رفت اش صدقه قربان لدای ، حرف نیا با

 :گفت یمهد به رو وارسته که زد لپش یرو به

 اطیاحت محض برو بدو پسر گل گفتنت ییدا زن قربون_

 . رونیب میبر که بپوش گرم لباس هی
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 دیدو سرعت به و گفت ی "چشم" ، خواسته خدا از یمهد

 رونیب مهربانش ییدا زن با تر زود و بپوشد گرم لباس تا

 را اش ییدا زن.  دیدو پوستش ریز یبیعج ذوق.  برود

 شیپاها یرو خواست یم دلش و داشت دوست یلیخ

 خانم بود دهیشن که چرا بشنود قصه زبانش از و ندیبنش

 تر بزرگ خودش از سال چند یها بچه به و است معلم

 .  دهدیم درس

 و بروند رونیب که زد اشاره ، دید آماده را یمهد که وارسته

 دست در دست و گفت یا " اجازه با " جمع به رو بعد

 باز را در و شدند خارج راهرو از.  رفتند رونیب هم با یمهد

 کل شوق و شور با وارسته دندیرس که اطیح به و کرده

 ریز یها یسبز دنید از و کرد یم رصد را اطیح

 و شد آب قند دلش در ، بودند زده جوانه که یکیپالست

 ییتنها احساس یمهد که آن یبرا.  گرفت یا تازه یانرژ

 :گفت یمهربان با نکند
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 واسه هست جا اون که یا سرسره اون یمهد آقا_

  ؟ شماست

 

 : دیکوب هم به را دستانش وارسته و داد تکان سر یمهد

 هم یقشنگ ی سرسره چه!  زمیعز حالت به خوش ییوا _

 .  مشینیبب کینزد از میبر ایب.  هست

 که یحال در و کرد جدا وارسته دست از را دستش یمهد

 : گفت ، دیدو یم

 ؟ دیبش سوارش نیخوا یم ییدا زن_

 

 لرز به و گرفت انیجر بدنش در که یسوز و لرز با وارسته

 خود نفسش با تا گرفت دهانش یجلو را دستش و انداخت

 : گفت ، دیلرز یم که یحال در ، کند گرم را

 توپ اگه برو اصال.  زنم یم خی بشم سوار اگه گل پسر نه_

 . میکن یباز هم با تا اریب یدار
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 نیا با ، دیدو یم سرسره طرف به داشت که یمهد

 و رفت باغچه طرف به تند و شد خوشحال اریبس شنهادیپ

 با و برداشت را اش یکیپالست توپ ، لیازگ درخت کنار از

 هم به و کردند درست دروازه ، وارید کنار یها ییدمپا

 که کردند یم یباز بلند یصداها با و دادند یم پاس

 آغوش در را خود و زد یم ادیفر زدن گل بار هر با یمهد

 یم آغوشش در مهر با هم وارسته.  انداخت یم وارسته

 او به شتریب یباز که آورد یم در را ها بازنده یادا و دیکش

 .  بچسبد

 خانه کیبار اطیح در توپ که بودند یباز دار و ریگ در

 : گفت ، زد یم که ینفس نفس با وارسته و افتاد

 

 ؟ ارمیب رو توپ برم دهیم اجازه یمس یآقا_
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 داد تکان سر بود آمده خوشش " یمس " اسم از که یمهد

 شیبرا هوا در یبوس هم وارسته.  کرد صادر را اجازه و

 که برداشت را توپ و دیپر نییپا سکو یرو از و فرستاد

 گوشش در زدانی مادر حرص از پر ی خنده یصدا ناگاه

 ادامه با اما داده قرار مخاطب را او که کرد فکر اول دیچیپ

 زند یم حرف یگرید کس با نه که دیفهم شیها حرف ی

: 

 گهید تازه خودش طرف دهیکش رو همه پررو ی دختره_

 حرف امی یم تا بگم بهش یزیچ ندارم جرئت خونه یتو

 شاه آخه.  نگو که کنه یم نگاه بهم بد چنان یعل بزنم

 دیبا رو یعاشق و عشق  دختر؟ نیا به چه و من شمشاد

 مار ی مهره.  خدا به واال...  یبخور و آبش کوزه دم یبذار

 نیبب.  همه طرفدارشن همه.  مار ی مهره یفهم یم داره

 اومده زدانی که نمیب یم رو یروز اون دارم گفتم بهت یک

 داره یچ دختر نیا آخه کشه یم رخم به و شیمونیپش و

 ... دونم ینم من شده عاشقش که
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.  شد متاسف قایعم و دیکش ریت وارسته قلب از یا گوشه

 طرف دو و دیگز محکم را لبش.  نبود یا چاره و حرف

 آن بدون تا رفت وارید کنار.  فشرد دست با را جگاهشیگ

 با آن کی که کند گذر جا آن از ، کند توجه جلب که

 دیرس جوش ی نقطه به تحملش ی آستانه یحرف دنیشن

. 

 

 ما سرِ حاال.  ریبگ و دختر نیبب و مادر گنیم که یدینشن_

 یعل و یحاج یجلو ایح یب.  بدتر خودش از مادر.  اومده

 یم و شوهرش گردن دور نداخت یم و دستش چنان بابا

 بابا نه.  کردم یم لعنت و طونیش فقط من که دشیبوس

 نیا فکر از کابوس نمیب یم کابوس شبا ؟ بود کجا یفرهنگ

 ... شد بدبخت ام بچه که
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 گربه یصدا و سر وارید یرو که داشت ادامه حرفش هنوز

 کی که دندیدو یم هم دنبال و دندیپر یم هم به که ییها

 و دیپر ها آبغوره ی شهیش یرو ها گربه از یکی دفعه

 وارید از که آمد زدانی مادر غیج و نیه یصدا و شکست

 وارسته دنید با و بدود خانه طرف به که گرفت یم فاصله

 از صورتش وارسته.  زد خشکش وارید کنار و خورد جا ،

 مادر به را نشیخشمگ چشمان و دیلرز یم درد و خشم

 . بود قرمزش خط مادرش.  بود دوخته زدانی
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 ذهنش از و کرد نگاه وارسته چشمان به یاندک زدانی مادر

 جدا وارید از وارسته ؟ است دهیشن را ها کجا تا که گذشت



  

. pg 2107 

 خواست و رفت زدانی مادر طرف به دست به توپ و شد

 اش هیگر بلند یصدا و یمهد غیج یصدا که بزند یحرف

 سرش عیسر که چرا نداد او به را یکار نیچن ی اجازه

 او به خواست یم چه اوردیب ادی به که آن بدون و برگشت

 مادر هم سرش پشت و گذشت کیبار اطیح از دیبگو

 با وارسته.  برسد اش نوه داد به که دیدو اضطراب با زدانی

 خودش در و بود چسبانده وارید به را خود که یمهد دنید

 و شد بلند یمهد غیج باز که رفت جلو ، بود شده جمع

 او دست ، کرد یم یسع وارسته اما کشاند اطیح به را همه

 را شیها ترس و هیگر علت تا کند جدا صورتش از را

 : زد یم شیصدا آرامش با.  بفهمد

 بذار بردار و دستت ؟ پسر گل شده یچ یمهد آقا_

 !  خوب پسر نیآفر.  نمیبب و صورتت

 دهیشن را یمهد یها غیج و ها هیگر یصدا که هم لدای

 با و رسانده اطیح به را خود مهیسراس همه از تر زود ، بود

 : دیپرس یم اضطراب با زد یم صورتش به که ییها چنگ



  

. pg 2108 

 

  ؟ کنه یم نیهمچ چرا ؟ شده چش ام بچه جون وارسته_

 یقیدقا از بعد و بابا یعل و ایلیا و زدانی یکی یکی بعد

 و رفت یمهد کنار یا اجازه با و آمد آقا دیمج کوتاه

 آرام را پسرش بتواند پدر دیشا تا رفت کنار هم وارسته

 کنار یهمگ.  بفهمد را اش تابانه یب یها هیگر علت و کند

 زدانی همزمان و رفت زدانی کینزد وارسته و دندیکش

 : گفت گوشش ریز و کرد حلقه وارسته کمر دور را دستش

 ؟ یناراحت کنم یم حس چرا_

 

 و دیبگو شیها یناراحت علت از داشت دوست وارسته

 اما شود آشکار زیچ همه و نکند پنهان زدانی از را یزیچ

 زبانیم حضور در هم آن یمناسب وقت اکنون نظرش از

 موارد نیا در را زدانی دینبا دیشا.  نبود تیشکا و گله یبرا

 آمد یم شیپ اش خانواده بحث یوقت اما داد یم دخالت



  

. pg 2109 

 داده ترک را دلش که ییها حرف و کرد ینم تعلل گرید

 شیها حرف یبرا یمرهم زدانی دیشا که زد یم ، بود

 زل زدانی به جمع انیم در که نبود حواسش.  باشد داشته

 شاهد که زدانی ؛ زده چسب زدانی نگاه در را اش دهید زل

 : گفت ، بود قشیعم یها نگاه

 دادن جا خودشون یتو حرف جهان هی چشمات یایدن_

 بهم خودت که نیا جز توانم نا حرفا یبعض خوندن از که

 منت ی دهید به و حرفات تا گوشم پا تا سر منم.  یبگ

 ی خونه مثل دونم یم یمعذب جا نیا دونم یم.  بشنوم

 ی خونه یتو که دونم یم نمیا و یستین راحت خودتون

 .  یتر راحت هم خودتون ی خونه از یبرف سیگ

 که انداخت خنده به را او کرد وارسته نثار که یچشمک

 و زدانی که شد بلند هم هیبق ی خنده یصدا همزمان

.  کردند نگاه هیبق به یسوال و برگرداندند را سرشان وارسته

 تاسف با زدانی به رو ، بدهد حیتوض دیبا دیفهم که ایلیا

 : گفت و داد تکان سر



  

. pg 2110 

 و پرهیم شونیکی دفعه هی که دنیپر یم هم به ها گربه_

 .  ندازه یم چنگ یمهد دست یرو

 :کرد بلند و دیکش آغوش در را یمهد و رفت جلو زدانی

 زن و شما مثل هم ها گربه!  نمیبب و دستت جون ییدا_

 کردن فکر که شد نیا جون ییدا کردن یم یباز ییدا

 دست بهت خواستن و یهست شونیباز هم ، هم شما

 دینبا که شما زدن چنگ نبوده شون حواس بدن یدوست

 کن نازشون و باش دوست باهاشون!  پسر گل آخه یبترس

 . کن شون محبت و

 یب و کرد حلقه اش ییدا گردن دور را دستش یمهد

 بزرگ مادر و پدرش و مادر زیآم محبت یها نگاه به توجه

 :زد غر ، شیایلیا ییدا چشمک و بزرگش پدر و

 



  

. pg 2111 

 ینم تیاذ همو که ها دوست.  ندارم دوسشون من نه_

 و شمینم دوستشون منم کردن یزخم و من اونا یول کنن

 . انین من کینزد که زنمشون یم ییدمپا با تازه

 

 دهیشن ها گربه ی "ویم ویم" یصدا که نیا محض به اما

 زد سرش یرو بر یا بوسه زدانی و دیلرز یمهد تن ، شد

 :  گفت و

 

 یم و نفر هی من تازه ندارن ترس که ها گربه جون ییدا_

 یم درست خونه ها گربه یبرا و بوده شما همسن شناسم

 .  داده یم ریش بهشون و کرده

 

 باال را سرش و شد ختهیبرانگ یمهد یکنجکاو حس

 :گرفت

 ؟ یک ؟ ییدا یگیم راست_



  

. pg 2112 
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 را زدانی یپهلو گوشت و آورد لب بر یلبخند وارسته

 را زدانی منظور همه.  گرفت باال زدانی ی خنده که چالند

 : گفت بابا یعل که دندیفهم

 . ادی یم سرد سوز که داخل میبر ما خب_

 بیترت به بعد و رفت داخل و دیبوس را یمهد سر یرو بعد

 ابراز کوچولو یمهد به جداگانه را شانیها محبت کدام هر

 و بودند مانده وارسته و زدانی اما رفتند داخل به و کردند

 با دید خودش یرو را یمهد کنجکاو نگاه که زدانی

 : گفت ، داشت محبت از یرنگ که تیجد



  

. pg 2113 

 خونشون یتو ها گربه یوقت کوچولو دختر هی ییدا آره_

 یم بهشون ین با و کرده یم کاسه یتو و ریش اومدن یم

 یبرا کوچولو دختر همون بشن بزرگ و بخورن که داده

.  نمونن گرسنه تا برده یم کالباس و سیسوس هم ها سگ

 که ییها خونه یرو نشه سردشون نیا یبرا وقت اون

 خی که ذاشته یم پتو ، کرده یم درست آجر با براشون

 بهشون و یبساز خونه براشون یدار دوست هم تو.  نکنن

 ؟ یبد غذا

 را ها گربه دیبا نظرش از و بود نشده قانع هنوز که یمهد

.  کرد یتیرضا نا اعالم و کرده ی "نچ" ، کرد یم هیتنب

 ، است دلخور ها گربه از و نشده نرم هنوز ، دید که وارسته

 و فشرد را اش ینیب و دیکش یمهد کمر پشت به یدست

 :گفت

 ؟ بود یک کوچولو دختر اون که یبدون یخوا یم_

 

 :گفت خنده با وارسته که داد تکان را سرش یمهد



  

. pg 2114 

 . بودم کوچولو دختر اون من_

 

 : گفت یشگفت با یمهد

 !؟ ییدا زن آره_

 

 و هاش نوه خونمون یاومد وقت هر حاال پسر گل آره_

 . دمیم نشون بهت

 

 ؟ رو هاش نوه_

 

 که هستن هاشون نوه اما مردن خودشون زکمیعز آره_

 یاومد وقت هر دارم دوسشون و دمیم غذا بهشون هنوز

 ؟ باشه دمیم نشون بهت خونمون

 



  

. pg 2115 

 به رو و کرد یا خنده دید که را کوچولو یمهد دییتا

 : گفت زدانی

 

 . داخل میبر کرد خی بچه_

 

 از یا گوشه هنوز وارسته اما رفتند داخل لبخند با سه هر

 شد یم جزغاله و سوخت یم که بود نینش خاکستر دلش

 و شدند یم تر ور شعله ها زمیه باز و شد یم خاکستر و

 یم حرف حتما امشب دیبا. شد یم تر قیعم خاکسترش

 دلش در قدر آن صورت نیا ریغ در ردیبگ آرام دلش که زد

 گرفت یم آتش یا جرقه با و شد یم جمع زمیه از یانبار

 یخوش عاقبت که گرفت یم شکل دلش در نهیک کم کم و

 .  نداشت

 

             **** 



  

. pg 2116 

 

 

 در سرش از آرام را یروسر و دیکش یبرف سیگ یرو را پتو

 را زدانی نیا از شیب و برود رونیب اتاق از خواست و آورد

 : زد شیصدا یبرف سیگ که نگذارد منتظر

 

  وارسته؟_

 

 یبرف سیگ کنار و رفت و بست کرده و نکرده باز را در

 را وانیل و برداشت نیزم یرو از را پارچ و گرفت یجا

 سیگ.  داد یبرف سیگ دست به و کرد پر آب از لبالب

 با ، کرد تازه ینفس که نیا از بعد و خورد را آب هم یبرف

 : گفت انیپا یب یاندوه و غم

 



  

. pg 2117 

 ستین مهم مردم حرف گهید!  رمیبگ طالق خوام یم_

 نگران و مسجد برم و کنم سر چادر ستین مهم برام گهید

!  مادر ام خسته.  باشم محله یزنا و مردم یکردنا پچ پچ

 یریگ معرکه و یریپ ادی ها سال از بعد رمردیپ!  خسته

 .  دهینرس یزیچ ذهنم به نیا جز که کنم چه افتاده

 گفت و زد آن یرو بر یا بوسه و گرفت را دستش وارسته

: 

 ممکنه اما.  میتون پشت زدانی و من دیریبگ یمیتصم هر_

 .دیکن فکر شتریب یکم نظر به آ دیبش مونیپش

 

 درز و کرد یچیق را وارسته یها حرف و دیکش یآه

 :گرفت

 

 یعمر آخر خوام یم.  شمینم مونیپش گهید مادر نه_

 زن با بره اونم کنم یزندگ خودم یبرا و باشم خودم یبرا



  

. pg 2118 

 سراغ یکار هی تو مادر وارسته.  ببنده حجله سالش جدهیه

 ؟ کنم سرگرم باهاش خودم بتونم یندار

 

 ادی با ، دید مصمم کارش در را یبرف سیگ که وارسته

 : گفت ، شرافت یآقا

 

 رستوران که هست ییآقا هی بوشهر خود یتو راستش_

 هم یمسکون برج هی ها خانم یبرا کنارش در و داره

 اما دهیم قرار ارشونیاخت در گانیرا طور به و ساخته

 و کنن کار جون و دل با رستوران یتو که خواد یم ازشون

 اگه بدن قرار ها یمشتر اریاخت در رو غذا تیفیک نیبهتر

 خجسته به من و بوشهر دیایب دیدار دوست و دیتون یم

 . بزنه حرف باهاشون که گمیم

 



  

. pg 2119 

 و زده شگفت یلیخ شنهادیپ نیا از که یبرف سیگ

 : گفت و دیخند ، بود شده خوشحال

 و دیهست زدانی و تو جا اون گهید ؟ امین چرا مادر آره_

 تو پس نییتا دو شما فقط ایدن نیا یتو من یدلخوش

 کنه یم قبول و من گهیم یچ نمیبب بگو یزیچ هی یضمن

 ؟
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 : گفت و دیبوس را یبرف سیگ ی گونه محکم وارسته

 ؟ رو یخوشگل یبرف سیگ نیهمچ کنه قبول دینبا چرا_

 با خجسته گمیم ؟ بشم تون قربون خودشه دست مگه



  

. pg 2120 

 که زنم یم حرف خانمش با خودم و بزنه حرف خودش

 .  باشه نداشته مخالفت یبرا یراه

 

 اشک اش دهیچروک یها دست با و کرد بغض یبرف سیگ

 یم چه هر دختر نیا یها یخوب از زدود را چشمانش یها

 حق در یخوب کار چه زدانی دانست ینم بود کم گفت

.  بود دختر نیا به عشق پاسخش که کرده خدا خلق

 آن اما ختیر یم شیرو و سر از یپاک و مهر که یدختر

 فقط و دید ینم را ها نیا مهرش یب و عاطفه یب عروس

 نیا به یروز که بود دواریام زد یم را خودش حرف

 نبوده وارسته از بهتر یدختر زدانی یبرا که برسد قتیحق

 .  داشتند که یدرشت و زیر اختالفات تمام با یحت ستین و

 ، کرد بدل و رد که یمهم یها حرف گفتن از پس وارسته

 انداخت اش شانه یرو و برداشت اتاق از را یمسافرت یپتو

 یبرا و بود کرده یزیپره نا امشب که یا نسکافه با بعد و

 زدانی به و رفت رونیب به بود کرده درست زدانی و خودش



  

. pg 2121 

 و کرد یم سیر و راست را نیماش یکیتار در که کرد نگاه

 در ها ماگ و کرد طنتیش یکم وارسته.  انداخت یم برق

 هم خودش و گذاشت سکو ی لبه یرو و  گذاشته یبشقاب

 زدانی گوش به را شیها قدم یصدا که آن بدون آرام

 غافل را او که خواست و رفت سرش پشت وستهیپ ، برساند

 زیچ همه لحظه کی در که بترساند سپس و کند ریگ

 با او و دیکش را دستش مچ سر پشت از زدانی و شد عوض

 خورد زدانی ی نهیس تخت به ترس از شده گرد یچشمان

 را او زدانی که نیا از.  شد مواجه زدانی خندان صورت با و

 ، بود دهینرس مقصدش به خودش و بود کرده ریگ غافل

 زدانی دستان بند از را خودش کرد یسع و گرفت حرصش

 : دهد نجات

 کنم یم سکته یگینم ؟ یکرد یجور نیا چرا اِ کن ولم_

 کنم ریگ غافل رو تو اومدم من مثال اَه یشیم خانمان یب

 ؟ یدیفهم کجا از شد عکس بر اما

 



  

. pg 2122 

 دست در را شیموها از یا طره و فشرد خود به را او زدانی

 :دیکش مشام به و گرفت

.  کن خراب خونه یها شراره نیا دنیم ییبو چه اوممم_

 ؟ کنم ینم حس و هات قدم یصدا من یکن یم فکر تو

 یچشما نیا فهیح دمید اما نکنم یکار خواستم یم اولش

 نیا یبرا پس.  بدم دست از و ترس از شده گرد ی بامزه

 بذار که گفتم ندم دست از و قشنگ یها چشم نیا که

  اومد؟ خوشت نمیبب بگو.  کنم یریگ غافل

 

 : رفت غره چشم و دیکوب زدانی ی نهیس به حرص با

 یم سکته داشتم گمیم اومد؟ کجا از نیا نه که معلومه_

 که مینیبش میبر ایب زود اومد؟ خوشت یگیم تو کردم

 .  دارم یمهم یها حرف باهات

 



  

. pg 2123 

 کرده گرد عقب خواست وارسته و گفت یا "باشه" زدانی

 سرش به وارسته یهوا که زدانی ، ندیبنش سکو کنار و

 به را او یکف یها دست با ، بود شده قرار یب و بود خورده

 یگود از ینفس که نیا از پس و کوباند نیماش ی بدنه

 وارسته لبان یرو به محکم یا بوسه بعد و گرفت گردنش

 عشق از مست را او و کردند یم ساغرعمل یم چون که

 نیماش سراغ به و کرد رها را وارسته بعد و زد ، کردند یم

 تلو تلو مردانه جوان نا یباز نیا از جیگ وارسته.  رفت

 را انگشتش بعد و کرد نگاه برش و دور به جیگ و خورد

 نیا که بود بار نیاول.  گذاشت دارش تب یها لب یرو

 که نیریش یا بوسه.  شد یم دهیبوس رانهیگ غافل طور

 به.  بود اش یزندگ مرد کننده اجرا و بود آن یمجر تنها

 و رفت سکو سمت و برداشت قدم محکم آمد که خودش

 آن یرو و دیکش رونیب را یکیپالست یها یصندل از یکی

 .ماند منتظر و نشست
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 بود شده خی سرد یهوا نیا در که کرد مزه یکم را نسکافه

 زدانی و گذاشته یکنار را آن ، نبود خوردن قابل گرید و

 وارسته و گرفت دست در را دستانش و نشست کنارش که

 که آن بدون و گرفت آرام شیها نوازش از یکم هم

 : گفت ، بدهد راه خود به یاسترس

 

  ؟ یهست یراض یزندگ در من بودن از تو زدانی_

 

 : گفت ، بود شده رتیح سوال نیا از که زدانی

 ها یریگ غافل اون یتالف یخوا یم نکنه هیسوال چه نیا_

  ؟ یاریب در رو

 

 :گفت و داد تکان سر وارسته
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 یهست یراض ؟ من از یهست یراض که شده سوال برام نه_

 یبود کرده ازدواج یسنت ؟یکرد ازدواج عشق با که نیا از

 ؟ نبود بهتر
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 ، بود نگرفته یجد را وارسته یها پرسش هنوز که زدانی

 : گفت و کرد یا بامزه اخم

 

 هر که یهست یکن خراب خونه یبال هی ستمین یراض نه_

 یتو و خودم که نیا یبرا و داشتنت یبرا و خودم روز

 ... کنم یم لعنت ، انداختم یزندگ نوع نیا هچل

 مشتش ، دیفهم را زدانی لحن بودن یساختگ که وارسته

 که ببرد فرو زدانی ی نهیس یرو که آمد و داد نشان را
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 گرفت خود دستان انیم در را مچش و گرفت یشیپ زدانی

 از تا کرد گرم را وارسته سرد دستان ، دستانش با یکم و

 یم تقال اما وارسته.  شوند گرم و ندیایب در یکرخت حالت

 تا بکشد رونیب زدانی انگشتان انیم از را مچش که کرد

 نیا وارسته که چرا.  شود تر یرسم و تر یجد ، بحث نیا

 یجد را ها حرف نیا زدانی که بود کرده حس گونه

 یبرا ها نهیزم شیپ نیا که بود کرده فکر ییگو و نگرفته

 را اش یانرژ ی همه است ینازکش و ناز یها بستان بده

 خواست یم وارسته اما ، بود بسته کار به دنیکش ناز یبرا

 خودش به تیجد یسو و سمت و شود عوض بحث جهت

.  زد نفس نفس و دیکش رونیب تقال با را مچش پس ردیبگ

 را زدانی کارش نیا با و زد قدم یکم و شد بلند شیجا از

 قدم با را خانه یسکو طول وارسته.  کرد مبهوت و مات

 : گفت یحال یب با و برگشت دفعه کی که کرد متر شیها
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 هی جوابم ها؟ ؟ یدینم و جوابم چرا ؟ یگینم بهم چرا_

 یم سکوت و یگینم یچیه تو اما.....نه ای آره ست کلمه

 !! زدانی یکن

 

 پله از و زد دور را آن بعد و دیپر نییپا سکو یرو از زدانی

 یرو به را نشیسنگ نگاه ادیز فشار و دقت با و رفت باال ها

 به یباز نظر نیا.  نداشت بر را نگاهش و انداخت وارسته

 ریز و گرفت آتش وارسته یها گونه که بود نیریش یحد

 دنید با زدانی.  شد یم تر گداخته که بود زمیه پوستش

 شیها چشم و ها لب ، وارسته ی شده سرخ یها گونه

 نیا قدر آن.  نداشتند بر وارسته سر از دست و دندیخند

 چپ چپ و کرد اعتراض وارسته که داد ادامه را یباز نگاه

 : کرد نگاه را زدانی

 شیدرو و چشمات ؟ یکن یم نگاه قدر چه گهید بسه اِ_

 ... ننداز چشم من ی پاچه و پر به قدر نیا و کن
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 ی درجه به را زدانی صبر و گرداند را نگاهش ناز با هم بعد

 و برندارد زیخ تا کرد کنترل را خودش اما رساند جوش

 سویگ دلبرک.  ندهد فشار آغوشش حجم در را وارسته

 ها دلبر ی خطه در و بود بر از را یدلبر رسم و راه اهیس

 یم خوب اطوار و ادا از پر یها نگاه با.  بود شده بزرگ

 آن به موم چون و ردیبگ دست در را زدانی قدرت توانست

 که یتیجد با و داد رونیب را نفسش محکم.  دهد شکل

 : گفت ، داد یم بروزش وارسته مقابل در کمتر

 .  شنوم یم_

 حرف ی رشته کم کم اما کرد نگاهش جیگ ابتدا وارسته

 و کرد باز و گشود آرام آرام ها یسردرگم کالف از را شیها

 و آمد جلو را قدم چند و آمد دستش به کالم ی رشته سر

 یصورت با و کرد یا سرفه تک و ستادیا زدانی یبرو رو

 : گفت زدانی به رو شده کیبار یچشمان و درهم

 دیشا.  یبد جواب بهم دارم دوست پرسم یم سوال هی _

 زدانی یول شده چش امشب دختر نیا یبگ خودت شیپ
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 افتاده سرم یتو که ییها گره نیا تونه یم تو جواب واقعا

 .  کنه آروم رو

 

 باال ییابروها با و بست بیصل مانند به را دستانش زدانی

 :زد لب ، رفته

 .  منتظرم_

 

 کنده پوست و رک کامال بعد اما کرد دیترد ابتدا وارسته

 : داد زدانی خورد به دهینجو و دهیجو را پرسشش

 شد؟ طور چه_

 

 : گفت و برداشت جلو به قدم کی زدانی

 ؟ یچ_
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 :گفت و برداشت عقب به یقدم وارسته

 .  یشد عاشقم_

 

 دل در دانست ینم.  نخورد تکان و ماند شیجا سر زدانی

 برزخ چه در وارسته دانست ینم.  گذرد یم یچ وارسته

 جواب با خواست یم او.  زند یم پا و دست یآور خوف

 به زدانی که یخاطر نانیاطم با ، دهد یم زدانی که ییها

 را آمده شیپ اتفاقات ی همه ، بخشد یم قوت قلبش

 فاش فاجعه آن یروز اگر که ابدی نانیاطم و کند فراموش

 از.  باشد اورشی و اری و بماند کنارش همواره زدانی ، شد

 نیغمگ را او بیعج زدانی مادر امشب یها حرف یطرف

 که خجسته چه یبرف سیگ چه بارها که آن با بود کرده

 بحث داغ ازیپ که بودند داده هشدار او به ، بود اش یزیعز

 بحث نیا دیبا اما نکند ادیز را شوهرش مادر انیم تنش و

 دانستند ینم دو آن که چرا کرد یم تمام شهیهم یبرا را

 است دهیشن چه مادرش و پدر انیم عشق ی درباره امشب
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 پدرش نثار را اش ساله نیچند عشق وقت یب که یمادر. 

 که ییها حرف نه و بود مهم پدرش تنها شیبرا و کرد یم

 کشاند یم را بحث کم کم دیبا.  شد یم زده انیم نیا در

 را بود خورده که ییها زخم نیا شهیهم یبرا تا جا نیا به

 . نشوند نیچرک تا کرد یم درمان
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 :کرد شروع وقفه یب زدانی

 

 بر تونه یم یکی کدوم که نیا ها قلب تن به تن جدال_

 کدوم نبرد دونیم نیا یتو که نیا بشه روزیپ یکی اون

 سویگ دلبر یدون یم.  ادیب بر یگرید پس از تونه یم یکی

 که یانیجر اون مونه یم یگرفتگ برق مثل قلب تپش اهیس
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 و شخص اون و افته یم قلب یتو شهیم تهیسیالکتر باعث

 نهیب یم مقابل خط و شخص هی یوقت.  کنه یم چارهیب

 شتریب تره متفاوت خودش با قلب اون نهیب یم یوقت

 زنه یم جرقه شهیم کشینزد یوقت.  شهیم دهیکش سمتش

 که شهیم ور شعله قدر اون ها قلب تن به تن انیجر و

 یم قلب صاحب اون سر یبالئ چه که ستین شون حواس

 خودشون و ندازن یم یهچل چه یتو و خودشون و ارنی

 من.  کنن یم یقرار یب گهید هم تپش کردن آروم یبرا

 خونه نیزم ریز یتو که نشون اون به نشون.  شدم قرار یب

 من به دفعه هی که یبردار و ات دوچرخه یرفت تون

 یبعد اتفاقات و جرقه و شد برخورد اون یکرد برخورد

 یقلب اول من یبرا.  تن دو و قلب دو نیب یها تنش شد

.  بود احساسات از برگرفته که فکر نیباتریز شد بعد بود

 آروم و کم کم اما کنم فیتعر برات تونم یم ها روز تا البته

 شینیریش که کنم یم فیتعر برات و دمیم حیتوض آروم

 شینیریش دادن حیتوض باره کی با و نهیبش دلت به آروم
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 دوست ای ؟ شد یچ گرفت آروم التیخ حاال.  نزنه و دلت

 ...بگم شتریب و شتریب یدار

 

 و زد پر زدانی یبرا دلش فاصله همان تیرعا با وارسته

 یب جفتش گرفتن بر در و شدن آرام یبرا قرارش یب قلب

 بر قدم از قدم و داشت نگه دست وارسته اما شد قرار

 که ادیز قدر آن.   خواست یم نانیاطم شتریب او نداشت

 یا دغدغه و شود آزاد دولت هفت از الشیخ یقول به

 ینم و بود ریگ پا و دست شیها دغدغه.  باشد نداشته

 دهد پاسخ شیها یقرار یب به آسوده الیخ با که گذاشت

 گذاشت جواب یب رفتنش آغوش در یبرا را زدانی انتظار. 

 : زد لب تنها و رفت عقب و

 

 ؟ خب_
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 مات ابتدا نداشت وارسته از را حرکت نیا انتظار که زدانی

 یم بدنش و زد قهقهه بلند بعد و کرد نگاه او به مبهوت و

 یکیتار دنید با شد پرتاب عقب به سرش که یوقت.  دیلرز

 مراعات یکم دیبا و است وقت رید که آورد ادی به هوا

 یجلو را مچش پس کرد یم را هیهمسا و در و یبرف سیگ

 با وارسته به رو شد کم که اش خنده از و گرفت دهانش

 : گفت یوار فتهیش حالت

 

 ؟ خب یگیم تازه زدم که یحرف همه نیا بعد!  پررو بچه_

 منم اش موقع به باشه باشه خانم وارسته رسمشه نیا

 یم بهتر جا اون و دارم شنهادیپ هی برات اما کنم یم یتالف

 . بگم بهت و حرفم تونم

 

 : گفت و داد نشان مشتاق را چشمانش کنجکاوانه وارسته
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 ؟ یچ_

 

 دست در را وارسته دستان که خواست و رفت جلو زدانی

 و انداخت باال ابرو و دیکش پس را دستش وارسته که ردیبگ

 . کرد ی "نچ"

 !  یبمک سماق فعال دیبا و یتون ینم فعال نه_

 

 یکم بعد و گفت یی "تو دست از" و داد تکان یسر زدانی

 با و کرد گردش وارسته ماه همچون صورت در نگاهش

 : زد لب ، داشت سراغ خودش از که یاحساسات تمام

 

 ! دختر یخوشگل قدر چه_

 

 دل در لویک لویک که بود قند ی کارخانه نه که قند و

 هم یریاساط ییبایز اگر دختر کی.  شد یم آب وارسته
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 گردنش رگ از یحت که همسرش طرف از اما باشد نداشته

 شده محرم گریکدی به تنشان و است تر کینزد او به هم

 قابل ریغ نفس به اعتماد ، بشنود را ها فیتعر نیا که است

 وارسته که بسا چه.  شود یم قیتزر وجودش به یانکار

 بایز قدر آن اما ندارد یریاساط ییبایز که دانست یم

 ترشدن بایز یبرا و ببالد خودش ییبایز به که هست

 تمام از دیبا را روحش.  بکند وقفه یب تالش هم روحش

 هم که کرد یم پاک ها نشخوار و ها ینگران و ها دغدغه

 آرامش گرانید به بتواند هم و باشد داشته آرامش خودش

 آن از هم آن ، دیخند ها فیتعر نیا با وارسته.  بدهد

 داد یم نشان را شیها گونه اهیس ی چاله که ییها خنده

 ییها خنده آن.  داد یم جان یها خنده نیا یبرا زدانی و

 که خاص یا خنده.  عسل ی مزه و داد یم بهار یبو که

 ی نقطه به وارسته با را اش فاصله و شد قرار یب زدانی

 گونه یگود یطوالن و قیعم بعد و شد خم و رساند صفر

 گونه از یگرم اشک که یا بوسه.  کرد باران بوسه را اش
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 و زد بوسه اشک همان یرو بر زدانی و دیچک وارسته ی

 . کرد تر قرار یب را وارسته قرار یب دل
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 وارسته راست ی گونه یرو و داد فاصله را شیها لب یکم

 : گفت و دیکش نفس

  ؟یسوار دوچرخه میبر_

 

 دور را دستانش بعد و برد باال را سرش مشتاقانه وارسته

 زدانی که دیکش باال را خودش و کرد حلقه زدانی گردن

 و کرد حلقه کمرش دور را دستانش ، افتدین که آن یبرا

 یزیچ ، شد زدانی چشم در رهیخ که بعد.  شد نگاهبانش

 :گفت ناگاه که آمد ادشی
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 .  اوردمین و اقوتمی که من_

 

 را کالم ی رشته سر و زد اش گونه به گرید یا بوسه زدانی

 : گرفت دست به

 به و ینکن یسوار اقوتی با بار هی حاال نباش نگران تو _

 شیپ یمشکل یکن یسوار گهید ی دوچرخه هی با جاش

 ؟ ادی یم

 

 : گفت و کرد ی "نچ" وارسته

 

 نمیبب مشتاقم چون اونم ادی ینم شیپ یمشکل نه اومم_

 نظر در برام یا دوچرخه چه و یدار براش یحل راه چه

  ؟ یگرفت
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 وارسته انگشتان قفل را انگشتانش و زد یلبخند زدانی

 و زد آن به یا بوسه و برد باال را دستش بعد و کرد

 که ییجا آن از.  برد خانه نیزم ریز به و دیکش را دستش

 ریز دیکل ، کیتار مردانه ناجوان بس هوا و بود شب مهین

 المپ ییروشنا یزیت از را چشمانش وارسته و زد را نیزم

 دنید با و کرد باز ، شد عادت شیبرا که بعد یکم و بست

 خودشان نیزم ریز.  ماند باز دهانش نیزم ریز بودن مرتب

 که نبود مرتب و زیتم قدر آن مادرش تیوسواس همه آن با

 انواع نیزم ریز در.  بود زیتم قدر آن یبرف سیگ نیزم ریز

 هم کنار که بزرگ یها دبه در ها مربا و ها یترش اقسام و

 یمحل ی سرکه خوش یبو.  داشت قرار ، بودند شده دهیچ

 از دهانش.  افتاد دلش به ضعف و دیرس وارسته مشام به

 دلش.  کرد کلم یترش هوس و شد جمع سرکه خوش یبو

 یترش از را الهیپ و کند باز را ها آن از یکی سر خواست یم

 یکم تا بخورد لذت با و یکی یکی را کلم بعد.  کند پر ادیز

 ها یترش یبرا اش نقشه در غرق آنقدر.  بخوابد هوسش
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 چادر و بودند وارید کنار که ییها دوچرخه از که بود

 زدانی سمت به را شیرو.  بود غافل ، شده دهیکش شانیرو

 :گفت و کرد

 نیا من اریب الهیپ هی برو من جان رفت ضعف دلم یوا_

 ...براشون مردم ییوا بخورم رو ها کلم

 

 : گفت وارسته به رو و کرد ی "اخم" زدانی

 ارزش یب یزایچ نیا خاطر به و خودت جون وقت چیه_

  راحت التیخ گذاشته برات یبرف سیگ بعدم. نخور قسم

 هم نایا و اخته زغال و یسیق برگ ستین هم نایا تازه بعد

 االن نظرم به اما کرده یبند دسته و برات کرده درست

 .  یکن ضعف ترسم یم بهتره ینخور یترش کلم

 کاسه دنید با ، بود افتاده تاب و آب به دلش که وارسته

 زد برق چشمانش ، بود یچوب ی تخته یرو که یکوچک ی

 ظرف سر و نشست تخت یرو بعد و دیکش را دستش و
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 یجداساز را یترش یها کلم مالقه با و کرد باز را یترش

 در را یکی و برد دست دهانش آب دادن قورت با و کرد

 خرچ خرچ یصدا که دیجو آرام آرام و انداخت دهانش

 و بست را شیها چشم لذت با او و شد بلند دهانش کردن

 قورت جا کی را همه داشت دوست بخشش لذت طعم از

 که انداخت دهان در هم را گرید یتا پنج ، چهار.  دهد

 شیجلو از کاسه ناگاه که بردارد یگرید کلم خواست

 و کرد اعتراض.  شد دهیکش شیبازو بعد و شد برداشته

 : رفت زدانی به یا غره چشم

 

  ؟یشد مزاحم چرا آ خوردم یم داشتم اِ_

 

 بعد و ختیر هم به را شیموها و زد یا خنده تک زدانی

 ریز در وارسته غیج یصدا که گرفت گاز را گوشش هم

 . دیچیپ نیزم
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 هی با وقت اون یسوار دوچرخه یایب من با شد قرار شما_

 یسوار دوچرخه هم یبرد خاطر از و من هم کلم یترش

 رو؟

 

 :گفت یا عشوه پر لحن با و آمد یناز وارسته

 و ایب اما برمینم خاطر از و پناهم جان وقت چیه من _

.  گذشت یا خوشمزه یترش نیهمچ از شهینم کن قبول

 !  محشرن!  رنینظ یب آخ آخ

 

 با ، بود آورده ادی به را گوشش درد تازه انگار که بعد

 : گفت و داد ماساژ انگشت

  ؟ آخه یدار گوشم به کار یچ_

 

 .  ببلعمت دارم دوست_
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 : گفت و زد یچشمک وارسته

 !  جناب یاساس ام هیپا_

 

 پا ها دوچرخه دنید از وارسته و برداشت را چادر زدانی

 .  رفت ور ها آن با دستانش با یکم  و کرد تند

 

 ه؟یک یبرا نایا ییوا _

 

 .  ما یبرا_

 

 :کرد زدانی به ینگاه و برگشت

 

 ؟ یکن یم یشوخ_
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 .  میجد کامال نه_

 

 به که بود عشق یها فرکانس و بود باران ستاره چشمانش

 که ینگاه. کرد یم نگاهش مهر از پر و فرستاد یم زدانی

 .  بود داشتن دوست و مهر و عشق از پر آن منشا

 

 داشتم دوست شهیهم من یمرس زدانی یمرس خدا ییوا_

 داشته جور وا جور یها مارک با دوچرخه از پر اتاق هی

 و طال هر از شدم خوشحال قدر چه یبدون اگه.  باشم

 یلیخ یلیخ.  تره ارزش با برام هیهد نیا یمتیق لیوسا

 خوشحالم
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 :گرفت قاب دستانش انیم در را وارسته صورت

 

 از تر ارزش با و تر قشنگ برام ایدن نیا یتو زیچ چیه_

 تک تک دنید با من و ستین تو کردن خوشحال

 امیدن که نیا از شمیم لذت غرق یدار که ییها یخوشحال

 مغزت به یزمان چیه و وقت چیه پس کردم میتقس تو با و

 ؟ باشم مونیپش دیبا یچ یبرا.  مونمیپش که نکنه خطور

 یم تجربه بد و خوب چه رو ایدن یها حس تمام تو با من

 تو از قبل یزندگ یتو که جانیه قدر اون یگاه کنم

 رو کس چیه که عاشق قدر اون یگاه نکردم اش تجربه

 بترسم ادیز عشق نیا از دیشا من.  نداشتم دوست قدر نیا

 فکر مدام چون ارهی یم ترس ادیز عشق.  نه مونیپش اما

 نکنه باشه الیخ نکنه باشه ایرو نکنه که یدار سر یتو نیا

 فرو تبش نکنه بره نیب از نکنه یبد دستش از وقت هی

 یم و کردم تجربه رو ییها حس یتو با من اما کنه کش
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 باطل الیخ نه که کنه یم یادآوری بهم شینیریش که کنم

 ... ایرو نه و هست

 

 اثبات به ازین گرید.  گرفت آرام و شد قرص بیعج دلش

 نیهم با کند ینازکش شیبرا زدانی نبود ازین گرید نبود

 بود شتریب هم ها یقبل از شان قدرت یحت که واژه چند

 آهسته امانش یب یها تپش و آمد در یقرار یب از دلش

 ایدر خروش گرید و دندیرس آرامش امن ساحل به آهسته

 بود آرامش تنها و شد ینم دهیکوب تنش ساحل به خشم با

 آسوده که بودند ها نفس.  شد یم اش درمانده تن نثار که

 و بودن آرام گرم ینوا و زدند یم رونیب اش نهیس از خاطر

 ها استرس و ها دغدغه که نیا از دادند یم سر آرامش

 ها ینگران خشم با و گرفت آرام دلش ساحل و رفتند کنار

 فتهیش و گرفت دست در را زدانی دست.  زد یم پس را

 :کرد نگاهش وارانه

 . دارم بهتر شنهادیپ هی من_
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  ؟ یچ_

 

 .  بگم بهت تا اریب و گوشت_

 

 گوشش وارسته ناگاه که برد جلو را گوشش دیترد با زدانی

 از زدانی.  فشرد محکم و دیکش شیها دندان انیم در را

 نگه را خودش محکم دندان با اما شد جمع صورتش درد

 محکم را لبش و کرد خفه نطفه در را شیها ناله تا داشت

 اما برداشت زخم لبش که محکم قدر آن.  دیگز فشار پر و

 و زد لبخند هم خودش شد بلند که وارسته بلند ی خنده

 : گفت وارسته

 هم با ایب هم حاال!  زمیعز کن نوش یضربت یضربت یزد_

 یبرا که بده نشون بهم و ییایرو اتاقک اون و میبر ادهیپ

 .  نگفتم دروغ زنم یم له له بگم اگه دنشید
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 حلقه اش شانه دور را دستش و گرفت را وارسته ی شانه

 یموها از طره به طره و کرد یباز شیموها با بعد و کرد

 آرامش خودش هم تا داد یم ناز دست در را نشینرم

 : زد پچ وارسته گوش ریز.  وارسته هم ردیبگ

 نشون بهت رو اتاقک اون میبر تا بپوش گرم لباس هی برو_

 یم خی و سرده یلیخ شب مهین مخصوصا هوا االن.  بدم

 .  یزن

 

 زدانی که بزند رونیب نیزم ریز از خواست عیسر وارسته

 نوازشش و دیکش خود طرف به را او و گرفت را دستش مچ

 گوش بر سیخ یا بوسه رانهیگ غافل و قفه یب بعد کرد

 که یریت چون هم وارسته.  کرد رها را او و زد وارسته یها

 از و برداشت زیخ و جست ، شود یم رها کمان ی چله از

 ها دوچرخه یرو را چادر هم زدانی.  زد رونیب نیزم ریز

 ریز از هم بعد و داد سامان نیزم ریز به یکم و انداخت
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 ماند وارسته منتظر و کرد قفل را درش و آمد رونیب نیزم

 رندیبگ سر از را شان شب مهین یرو ادهیپ هم با و دیایب تا

 . 

.  رساند زدانی به و کرد آماده تند تند را خودش وارسته

 دلش زیعز تا کرد محکم را گردنش دور شال هم زدانی

 یرو شد یم که ییجا تا را کاله هم بعد نشود سردش

 جلو را دستش شد راحت که الشیخ.  دیکش اش یشانیپ

 اما کند او انگشتان قفل را انگشتانش وارسته که آورد

 حلقه زدانی یبازو دور را پوشش دستکش دستان وارسته

 یرو به یلبخند وارسته دستان دنید با زدانی و کرد

 انیم در آرام و سبک یها قدم با دو هر بعد و زد محبوبش

 زمستان ریزمهر هم یگهگاه و زدند یم پرسه ها کوچه

 به را شیسرما تا برد یم کار به را زورش و توان نیآخر

.  کند همه تن و چشم در را قدرتش و ندازدیب همه جان

 که کرد یم رسوخ شانیدو هر بدن به سرما قدر آن یگاه

 ماندن امان در یبرا را خودش وارسته و داشت یم بر سوز
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 چسباند یم زدانی به سال سرد سوز استخوان یهوا نیا از

 راه قدر آن شود کیشر خود با را زدانی تن حرارت تا

 سر از که یاقیاشت با وارسته و دندیرس اتاقک به که رفتند

 . ندیبب را اتاقک تا بود منتظر شناخت ینم پا از
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 کمتر که بود خلوت یها کوچه پس کوچه انیم در اتاقک

 یوقت که یاتاقک.  شد یم جلب آن به توجهش یکس

 از دهانش وارسته ، شد زده برقش دیکل و شد باز درش

 که شد ینم باورش.  دیدرخش چشمانش و ماند باز رتیح

 جنس از ییها سازه.  باشند زدانی دست هنر همه ها نیا

 چوب از که ییها یکشت.  شیب و کم یها اندازه با چوب

 از شان جنس که یبزرگ یها دوچرخه و بود شده ساخته

 همه خالق که ییها عروسک و ها تخت یحت.  بود چوب
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 صورت دنید از و بود ستادهیا کنارش که بود یمرد شان

 کفشش وارسته.  زد یم لبخند تنها وارسته ی زده رتیح

 تمام زدانی به توجه بدون و زد دور را اتاقک و آورد در را

 و هنر از و کرد یم لمس دست با را یچوب یها سازه

 شد یم زده شگفت بود رفته کار به ها سازه در که یظرافت

 به که گذشت ها عروسک و ها قیقا و ها یکشت از. 

 شان لمس دست با و دیرس بزرگ و کوچک یها دوچرخه

 : کرد فیتعر به شروع ، دید یم را شوقش که زدانی.  کرد

 به بابا.  بوده ینجار اصل در بابا فن یدون یم خودت_

 که یتیجمع پر ی خانواده و دوستش خواهش خاطر

 دفعه هی که کرد یم دایپ درمون درست کار هی دیبا داشت

 کرد خواهش ازش دوستش نیتر یمیصم و تنها راه وسط

 یکس خودش نظر از چون.  بشه شرکتش معاون و ادیب که

 طرف هی از کرد فکر یکل بابا.  نبود بابا از تر اعتماد مورد

 مجبور گهید.  دوستش خواهش طرف هی از بود اش عالقه

 عالقه بود خورده دوستش با که ینمک و نون خاطر به شد
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 سراغ بره و کنه تخته و درش یقول به و بزنه کنار و اش

 یم و تالشش نیشتریب.  یمضافت یخرما شرکت معاونت

 همه و داشت یخوب درآمد شکر رو خدا و ها سال اون کرد

 بودن رفاه یتو هاش بچه که نیا از مامانم چه میبود یراض

 به یخوب یبیج تو پول حداقل که ییما چه بود خوشحال

 یبرا شلوار و کت دلم من روز هی اما میزد یم بیج

 به میرفت دوچرخه ایلیا و خواست یم ام خاله یعروس

 کار خودتون دیبر گفت زد حرف هی که میگفت بابامون

 و دیدار دوست که یا دوچرخه و لباس خودتون و دیکن

 آخه.  بابا جواب نیا از میکرد تعجب مون تا دو هر.  دیبخر

 بابامون اما خرهیم دیبگ باباتون به گفت یم مون مامان

 من میکرد فکر هم با میرفت.  بود زده یحرف ما تصور خارج

 فرفره ایب گفتم اول بودم تر بزرگ ایلیا از یسال چند

 یمشتر اما میکرد درست.  میبفروش و میکن درست

 اونم میکن درست یخی یبستن ایب گفتم بعد. مینداشت

.  دیخر یم یبستن یکس کمتر و بود زمستون کینزد گهید
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 میکن درست تا میگرفت ادی سمبوسه مون مامان از میرفت

 ذهنم به یفکر هی که نیا تا مینداشت یمشتر اونم اما

 که یهمون بابام یاوستا شیپ برم که بود نیا اونم و دیرس

 ششیپ و بده ادی ینجار بهم بگم بود داده ادی ینجار بهش

 هی اون اما زدم حرف باهاش ششیپ رفتم.   کنم کار

 حاال و داد رییتغ و من یزندگ که یزیچ هی گفت یزیچ

 من به اون.  داشتم و آرزوش که بخرم ییزایچ تونستم یم

 یهنر.  داد ادی و یچوب یها سازه هنر بهم نداد ادی ینجار

 دونستن ینم ام خانواده شیپ سال دو سال هی نیهم تا که

 تونستم نایا ی همه با.  گفتم بهشون هیمدت تازه من و

 دوخت خوش شلوار و کت هی خودم یبرا که نیا بر عالوه

 یبرا هم تخت هی و بخرم ایلیا یبرا هم دوچرخه هی بخرم

 از و پول نیا که گفت بهم یچ هر روز همون بابا.  لدای

 و بشه فاش کارم خواستم ینم.  نگفتم بهش یآورد کجا

 ارزش.  داشت ارزش اما نخوردم ازش که ییها کتک چه
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 چیه یجلو و دستم و سمیوا خود یپا یرو من که نیا

 .  نکنم دراز پدرم یحت کس

 

 را وارسته کمر و رفت جلو شد تمام شیها حرف که زدانی

 : کرد زمزمه گوشش ریز بعد چسباند خودش به و گرفت

 نیا اومدم یم شهرمون به تو یجفاها دست از که ییشبا_

 بار هی ادتهی.  ساختم یم سازه و نشستم یم صبح تا جا

 رها جفا صنما گفتم بهت که یکرد تیاذ و من قدر اون

 ؟یزد دنینشن به و خودت و یدیشن که ؟ کن

 

 : داد تکان سر و دیخند وارسته

 

 به که ریحر و مامانت یجلو روز اون قایدق تو زمیعز آخه_

 قایدق قبلش هفته کی من و یگفت بود نامزدت اصطالح
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 امیب بعد حاال بده فرصت ریحر به که بودم گفته بهت

 ؟ یچ که بدم نشون واکنش

 

 ! پررو بچه مروت یب یا_

 

 : گفت و داد گردنش به یقر وارسته

 ینخور پاته یبخور خالته کشک آش هست که نیهم_

 یتو که یمن.  بگم بهت خودم از بذار.  خان زدانی پاته هم

 میکرد یم کار بود نوجوان که یا خجسته با یسالگ هفت

 میبتون و میبش مستقل ماها که بود مهم براش شهیهم بابا. 

 نیاول که یوقت.  میبکش آب از و خودمون میگل ییجورا هی

 بود ها نیبهتر از رمیتحر لوازم ی همه رفتم رو مدرسه روز

 خوب ازشون دیبا که بودن کرده حجت اتمام باهام و

 هام یکالس هم از یکی گذشت که روز ده.  کنم مراقبت

 به رفتم هیگر با من و دیدزد و هام یرنگ مداد حیتفر زنگ
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 یریم که گفت زد بهم حرف هی بابام.  گفتم بابام و مامان

 یدون ینم تو چون.  یخریم و یرنگ مداد و یکن یم کار

 گهید هم ما که نیا و برداشته و هات یرنگ مداد یک قایدق

 خودت که نهیا راهش تنها پس میبخر میتون ینم واست

 کس چیه چون کردم یم کار دیبا.  یبخر و یکن کار یبر

 . بودم بابام و مامان حرف تابع و دیخر ینم برام

 

 بلده یچ ساله هفت دختر هی که بود جا نیا سوال اما

 که داد راهکار بهم خجسته.  کنه کار بخواد که قایدق

 بودم گرفته ادی مادرجونم از پارسال که ییها دستبند

 یحدود تا و بود یخوب شنهادیپ.  بفروشم و کنم درست

 یم درس که نیا از بعد و کردم قبول.  زیانگ وسوسه

 درست دستبند تند تند دادم یم انجام و فمیتکال و خوندم

 یم دیام نا داشتم اول یروزا.  فروختم یم و کردم یم

 به پا هم پروا و شدن دایپ ها یمشتر کم کم نه اما شدم

 چند باالخره که میفروخت یم هم با و کرد یم کمک پام
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 یخوب اما بخرم و میرنگ مداد تونستم که دیکش طول ماه

 مراقبت درست لمیوسا از دیبا گرفتم ادی که بود نیا ماجرا

 و ور نیا خودم با و فمیک که بود ییها روز یحت و کنم

 حق که بودم کرده حجت اتمام همه با و بردم یم ور اون

 .  بزنن بهش دست ندارن

 

 .  کرد باران بوسه و آورد باال را وارسته دست دو زدانی

 

 سن اون یتو که بشن پرستش دیبا ها دست نیا_

 بابات با مامانت.  فروختن یم و کردن یم درست دستبند

  خواسته؟ تو از یزیچ نیهمچ چرا که کرد ینم بحث

 

 شهیهم تازه و نکرد مخالفت بابام میتصم با وقت چیه نه_

 دوست اول خودم من.  بودن هم یها میتصم موافق

 ارزش یلیخ نظرم به کردم دایپ عالقه بعد یول نداشتم
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 یتو ذاشتم یم و پولش و کردم یم کار که یوقت داشت

 یغذا و داغ سوپ برام مامانم خونه رفتم یم یوقت و بمیج

 در بابام هم بعدش بشم گرم و بخورم تا پخت یم داغ

 ها لحظه نیا گفت یم داستان برام و گرفت یم آغوشم

 دوران یتو زدانی بودن میزندگ یها لحظه نیباتریز

 معذرت زد یم بوسه دستام به یوقت که یپدر.  میبچگ

 انداخته یکار نیهمچ یتو و من که نیا از خواست ینم

 پر دختر عاشق من که کرد یم تکرار و نیا مدام فقط

. پرستم یم و تالشش پر و نرم یها دست و هستم تالشم

 شب مامانم.  زدانی بود نیا من کردن قانع یبرا بابا روش

 یم تکرار شهیهم و خجسته و من تخت کنار اومد یم ها

 یدختر تا دو.  هستم خوشگلم دختر تا دو عاشق من کرد

 نظرت به. میکن یم افتخار شون داشتن به باباش و من که

 که معلومه ؟ بود خجسته و من یبرا نیا از تر باال یزیچ

 یچشما یتو و تیرضا برق یوقت میکرد یم عشق ما نه

 عشق دو نیا یتو تا دو ما یزندگ.  میدید یم بابا مامان
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 بوسه وقت یب که یمادر.  بود شده خالصه مادرمون و پدر

 .  کرد یم شیستا و مادرم که یپدر و زد یم

 

 خودش یپاها یرو را وارسته و نشست نیزم یرو زدانی

 : نشاند

 دمید ایدن یتو که یعشق نیباتریز گمیم و گفتم شهیهم_

 بچه خواد یم دلم شهیهم.  بوده بابات و مامانت نیب عشق

 .  رنیبگ ادی و ننیبب رو تا دو ما قشنگ عشق هم هامون

 

 : گفت و چسباند زدانی ی نهیس را خودش وارسته

.  سنیبنو ها کتاب یتو دیبا رو تو و من عشق ی قصه_

 و شهیم شروع جرقه هی از و ستین یمعمول عشق هی چون

 یسرآغاز ما ی روزه هر عشق.  شهینم تموم تند تب هی با

 انیجر.  نداره یفرود و داره یپرواز.  نداره یانیپا و داره

.  رهیم ینم یول شهیم زنده روز هر.  ستین ساکن یول داره
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 ذهنشون ی ملکه یتو و کنن ادی همه دیبا رو عشق نیا

 باشن داشته
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 کی با را اش مقنعه و انداخت دوشش یرو را فشیک

 در که نیا از بعد و کرد صاف یحدس و یسرانگشت حساب

 دیجد ی دوچرخه ، دیکش قیعم ینفس مطبوع یهوا نیا

 جا همان را اقوتشی و آورد رونیب در چارچوب از ذوق با را

 ی دوچرخه با خواست یم بار نیا و گذاشت نیزم ریز در

 و بست یآرام به را اطیح در.  برود مدرسه به دیجد

 و انداخت دوچرخه نیز یرو یرسم پیت آن با را خودش

 به هوس که داشت دست در نرم را فرمان.  افتاد راه به

 و بگذراند خوش مطبوع صبح نیا در یکم افتاد دلش

 یرو از را دستش پس.  براند فرمان بدون را دوچرخه
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 با را شیها دست و زد یم پدال تند تند و برداشت فرمان

 گذراند یم خوش قدر آن.  کرد یم باز هم از تعادل حفظ

 نیهم داشت دوست و ردیبگ را فرمان نداشت الیخ که

 کم که اسپندگان صبحگاه مینس و بزند پدال محکم طور

 صورتش به شتریب رفت یم بهار یسو و سمت به کم

 تند تند.  شود خوب حس نیا در غرق او و بزند یلیس

 بود دهیرس پروا ی کوچه به که ییجا آن از و زد یم پدال

 چشمان با داشت دوست ، بود حفظ از را کوچه نیا و

 کوچه به شدن وارد یبرا.  کند یط را کوچه عرض بسته

 را شیها چشم جا همان از که داشت فاصله متر صد چند

 در اش العاده فوق ییتوانا که زد پدال لبخند با و بست

 که نیا از غافل اما کند ثابت خودش به را یسوار دوچرخه

 غیج یصدا و کرد برخورد گرید یجسم به دوچرخه

 وارسته و شد یقاط هم با گرید یشخص غیج با وارسته

 ، باشد داشته کنترل اش دوچرخه یرو بتواند که آن بدون

.  خاست هوا به فغانش و ناله و کرد برخورد نیزم به محکم
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 هم شد دهیکوب نیزم به محکم که یجسم افتادن یصدا

 شتریب را چشمانش شد باعث نیهم و نشست گوشش در

 خراش را نیزم یرو شیها ناخن با و دهد فشار هم به

 و خورد گوشش به ییآشنا ی ناله یصدا که دهد

 : کرد گرد را چشمانش

 

 آخ ؟ الحمدهلل یشد کورم.   شاهللیا ارنیب و مرگت خبر_

 کار تو واقعا.  بسته و چشماش هنوز نمیبب پاشو کمرم خدا

 من نیب و متفکر مغز داشت یوقت.  تو با موندم خدا خلقت

 ؟ یبود سادهیوا صف کدوم تو کرد یم پخش ها بچه و

 .  یمعلمش تو که یامدرسه اون رنیبگ گل ؟ یمعلم مثال

 

 مین ، بود گرفته اش خنده هم و داشت درد هم که وارسته

 شدن یخاک به توجه یب و نشست نیزم یرو و شد زیخ

 باسنش دست با که کرد یم نگاه پروا به شلوارش و مانتو
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 قهقهه وارسته.  بود دهیکش درهم ابرو و داد یم ماساژ را

 : زد تشر و کرده یعصب را پروا نیهم و زد

 کن جمع و خودت پاشو!  کهیزن یبخند آب به رو مرض_

 و ات فاتحه یافضل که یتیدرپ ی مدرسه اون میبر تا

 نیا به روزش کی و یس تو روزه یس که یماه.  نخونده

 .  دمیکش یم رو تو جور دیبا منم.  یومدین مدرسه

 

 محکم و گرفت فاصله نیزم از و برداشت زیخ وارسته

 یبررس یوسواس با هم را شیها نیآست.  تکاند را شیمانتو

 و رفت پروا سمت به و گرفت هم را ها آن خاک و کرد

 چشم پروا که کرد دراز پروا  کردن بلند یبرا را دستش

.  شد بلند و گرفت را وارسته دست هم بعد و رفت یا غره

 دلش و کرد یم نگاه را او بر و بر که طور همان وارسته

 و فشرد آغوشش حجم در را پروا تند ، بود کرده را شیهوا

 : کرد زمزمه گوشش ریز

 !  هالک ، بود هالک برات دلم_
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.  کند ناز معرفتش یب قیرف نیا یبرا یکم کرد یسع پروا

 : دهد فاصله وارسته آغوش از خواست یم زور با را خودش

 ادتی و من گهید یکرد شوهر یوقت تو که برو کنار برو_

 !؟ جنبه یب قدر اون آدمم.  رفته

 

 : گفت یجواب حاضر با وارسته

 

 یم زنگ من یبرا مدام یکرد نامزد یوقت از تو که نه_

 باشه خاطرت اگه که ماهت یرو حضور به عرضم ؟ یزن

 تو.  زدم یم زنگ برات من فقط روزه چند سفر نیا یتو

 .  انگار نه انگار که

 

 وارسته یبازو از یگون شین و کرد نگاهش چپ چپ پروا

 :گرفت
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 شب دو برات یک.  یصفت یب که رهیبگ و چشمت یاله_

 اومد عمل به کاشف بعد ؟ یداد ینم جواب زد یم زنگ

 به و من بدو هم حاال.  یبود شوهر جوار در یجنابعال که

 که باال بپر میبرسون زود و خودمون دیبا که رینگ حرف

 .  میبر

 

 حرص پروا دست از که یحال در و داد تکان سر وارسته

 زد یم که ییها پدال با و شد دوچرخه سوار خورد یم

 . رفت و گذشت پروا کنار از باد چون
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 و زدند یم گفت و گپ ها معلم با و بودند نشسته دفتر در

 و آورد در یلواشک فشیک از پروا که دندینوش یم یچا

 لول انگشتانش دور ، کند یتعارف وارسته به که آن بدون

 و خوشمزه قدر آن.  کرد خوردن به شروع ولع با و کرد

 دلش که یحال در وارسته و شد جمع دهانش که بود ترش

 دست آرنج با و کرد لواشک به ینگاه ، بود افتاده آب

 یبرا اما شد سرخ درد از پروا و دیکوب پروا یپهلو به محکم

 : گفت لب ریز ، نکند توجه جلب که آن

 مرگته؟ چه  دختر؟ تو یدار مرگ مگه!  کوفته_

 

 : زد پچ گوشش ریز

 .  خواست دلم دیشا من به یبکن تعارف هی دینبا_

 را شیها پلک بار چند و برگرداند را سرش زده بهت پروا

 بعد.  دهیشن و دهید درست شود مطمئن تا کرد بسته و باز

 :گفت و کرد و کیبار را شیها چشم ، یمشکوک لحن با
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 یشد خور لواشک حاال تا یک از ؟ آخه تو یگیم یچ_

 شیا یکل که بدم بهت خواستم یم وقت هر ؟ ها  تو؟ اونم

  ؟ وفتهی یم آب دلت شده یچ حاال یکرد یم شیو و

 

 : گفت و انداخت باال یا شانه وارسته

 ؟ داره یمشکل نیا بشه عوض شون ذائقه ممکنه آدما_

 که خودم دست شکمه دست گهید افتاد آب دلم خب

 .  ستین

 

 در یلواشک ، بشیج از و کرد یرکیز ریز ی خنده پروا

 رتیح با و یچشم ریز بعد و انداخت وارسته بغل در آورد

 و خورد یم را ها لواشک ولع با که کرد نگاه یا وارسته به

 ی "الخالق جلل " لب ریز پروا.  کرد یم مولوچ و ملچ

 خانم ناگاه که کرد یم نگاهش مشکوک طور همان و گفت
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 یوقت و کرد سالم همه با ییرو خوش با و شد وارد یافضل

 : زد هیکنا و انداخت باال ییابرو ، دیرس وارسته به نگاهش

 ، یگاو نیگفت یم!!!  نیآمد خوش!  یحافظ خانم به به_

 .  میکرد یم یقربون یزیچ یشتر ، یگوسفند

 

 اما بود یاخالق خوش خانم(  مدرسه ریمد)  یافضل خانم

 که هم غمبریپ و  گرفت یم رگش آن که یزمان از امان

 از که یکس تنها و کنند آرامش توانستند ینم آمد یم

 یبرا آماده که بود ییپروا نیهم آمد یم بر هم پسش

 کرده باز وارسته یبرا را اش یدفاع گارد و بود دادن جواب

 .  بود

 یافضل خانم به رو نشود یآزردگ باعث که آن یبرا خنده با

 :گفت

 و شون مبارک فیتشر که هم زمونیعز ریمد خانم_

 عکس دمید ؟ جون میمر گذشت خوش قشم.  آوردن
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 یمجرد وارسته با سر هی خواست دلم قدر چه و هاتون

(  کرد فیتعر جانیه با و کرد وارسته به رو)  ییوا.  میبر

 یروستا بودن رفته یافضل خانم شیپ هفته دو وارسته

 رفته که ییجاها بود قشنگ قدر نیا طال خاله محل ارتیز

 .  بودن

 با و دندیخند یم زیر زیر ها معلم ی هیبق همراه به وارسته

 مال بر شان خنده تا فشردند یم را شانیها لب انگشت

 .  نشود

 : گفت پروا به رو یا سرفه تک با یافضل خانم

 دختر؟ گل ینکرد دعوت تینامزد یتو رو ما که هم شما_

 !نداشتم انتظار تو از

 کی و انداخت نییپا را سرش و شد نیشرمگ ظاهر به پروا

 هم بعد و زد یچشمک هیبق به و آورد باال را سرش لحظه

 . کرد یباز شیها انگشت با و انداخت نییپا را سرش باز
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 خانم نذارم آقامون دست رو خرج خواستم راستش_

 میخواب یم شب که زمونه نیا یتو که دیدون یم.  یافضل

 و دهیکش فلک به سر تورم مینیب یم میش یم بلند روز و

.  برو یخوا ینم بخواه یخوا یم گهیم زیعز دوست اون

 کنم اش خالصه...  و هست مردم مال مملکت که گهینم

 دوشش یرو بندازم یاضاف ی نهیهز هی خواستم ینم

 دونه تا چهار که کردم انداز پس و گرفتم ازش و پولش

 .  بخرم هیزیجه

 

 هیبق چشم از دور و بود شده کالفه پروا یحرف پر از وارسته

 یافضل خانم که نرفت رو از پروا اما کرد یاخم شیبرا

 :گفت

 قدر نیا دختر کنه یم پارو سکه که نامزدت ماشاهلل_

 .  کنه خرج برات بذار نکن پرروش
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 و خورد کالس زنگ ، بدهد را جوابش خواست پروا تا

 " لب ریز ، بدهد مهلت که آن بدون عیسر وارسته

 یتو اش یگوش.  شد خارج در از و کرد ی " خداحافظ

 ، ندازدیب ینگاه مخاطبش به آنکه بدون که دیلرز بشیج

 : داد جواب

  د؟یبفرمائ جانم_

 

 به دلهره و شکست یم را ها نفس یصدا که بود سکوت

.  شد یم شکسته ها نفس ی شهیش و انداخت یم جان

 از را یامتحان یها برگه دیبا و داشت عجله که وارسته

 : گفت یحوصلگ کم با گرفت یم دار دفتر

 

 ؟ آخه وضعشه چه نیا کن قطع یندار کار ینیب یم اگه_

 ؟ یکن سکوت فقط که یزد زنگ
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 الل کاش که کرد دعا دل در و بود کرده سکوت کاش اما

 ، زمان آن کاش بزند حرف که بود نخواسته و بود شده

.  نرسد گوشش به منزجر یصدا که دیچرخ ینم زبانش

 در بارش مرگ پژواک و داد یم مرگ فرمان که ییصدا

 ینوا سلولش به سلول و کرد یم پا به اغتشاش وارسته تن

 گوشش به که یهیکر یصدا.  داد یم یمردگ و مرگ

 یبرا و کرد سالم مرگ به و شد مرتعش دستانش خورد

 . فرستاد بدرود اش یخوشبخت

 

 ی خانواده نیب هات عکس تمام االن!  وفا الوعده_

 دادن دست از یبرا یزیچ گهید شده پخش شوهرت

 خوش ی پروانه به معروف یحافظ وارسته خانم یندار

 .  لعاب و رنگ
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 ، آموز دانش نیچند نیب و مدرسه سالن انیم در وارسته

 در مرد هیکر یها قهقهه ینوا که دیکش سرش بر یادیفر

 .  دیچیپ گوشش

 

.  یومدین راه من با که یبود تو خود ، یخودت مقصر_

 . کرد خواهد مانتیپش عمر کی که یاشتباه
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 "شیپ ماه کی"

 

 که کرد یم نگاه یا ستاره به بود لبش بر که یلبخند با

 و دیچ یم ور لب و زد یم پا و دست زدانی آغوش در
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 و گرفت یم زدانی دهان یجلو را کوچکش یها مشت

 نوازش را اش ییخرما و پشت کم یموها لبخند با زدانی

 ی ستاره کوچک یها مشت به یا بوسه بار هر و کرد یم

 یدلبر از شیبرا هم ستاره و زد یم یعسل درشت چشم

 اتاق یها یصندل از یکی یرو وارسته.  گذاشت ینم کم

 که را شالش و بود انداخته پا یرو پا و نشسته وارید کنار

 یم سرش یرو نرم یحرکت با خورد یم سر سرش یرو

 حرکت هر.  کرد یم ها لحظه شکار نیدورب با و دیکش

 نیا از و گذاشت یم ادگاری به نیدورب با را ستاره و زدانی

 ریپذ نا یریس و وصف یب یلذت.  شد یم لذت در غرق کار

 ستاره عسل رنگ به و نیریش یها خنده از قدر آن. 

 و شد پر یگوش یفضا عاقبت که گرفت لمیف و بود شاداب

 در را  یگوش و کرد ی "نچ".  آمد شیبرا اخطار عالمت

 به و شد بلند یصندل یرو از سپس و انداخت فشیک

 . گرفت یجا کنارش و رفت زدانی سمت
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 قورتش تا من به بده رو یخوردن ی خوشگله خانم نیا_

 .  بدم

 با که ستاره اما ردیبگ را ستاره تا کرد دراز را دستش بعد

 دور را دستش ، بود گرفته انس و بود آشنا شتریب زدانی

 در را سرش و برگرداند رو بعد و کرد حلقه زدانی گردن

 . کرد پنهان زدانی گردن یگود

 به شده گرد یچشمان با و خورد جا حرکتش نیا از وارسته

 در را خودش که یعسل چشم ی ستاره و خندان زدانی

 یها چشم که زدانی.  کرد نگاه ، فشرد یم زدانی آغوش

 ستاره گوش در و زد یچشمک ، دید را وارسته متعجب

 : کرد زدن حرف به شروع

 یتو سر هی یرینم ها داره دوستت خاله جون عمو_

 هی ها داره هم خوشمزه آبنبات هی خاله تازه بغلش؟

 .  دهیخر واست هم عروسک

 



  

. pg 2176 

 یموها ینرم به و رفت جلو شتریب محبت با بار نیا وارسته

 اش گونه یرو یا بوسه و کرد نوازش را ستاره ییخرما

 آغوشش به ستاره تا کرد دراز را دستش سپس و کاشت

 وارسته آغوش در را خودش بار نیا هم ستاره.  دیایب

 ستاره کمر یرو را چپش دست وارسته که کرد پرتاب

 و شد باز اتاق در همزمان که فشرد خودش به و گذاشت

 آغوش در که ستاره دنید با و آمد اتاق به مهران خانم

 با و نشاند لب بر یلبخند ، زد یم پا و دست وارسته

 : گفت طنتیش

 .  خودتون ی بچه شاالهیا_

 

 شرم ای شود دیسف و سرخ ، آمد یم شیپ کم که وارسته

 دهیدو پوستش ریز بچه داشتن تصور از که یذوق با کند

 : گفت بود

 ! شاالهیا بگو بلند _



  

. pg 2177 

 

 زدانی و افتاد قهقهه به و شد بلند مهران خانم ی خنده که

 را خود نگاه ینیسنگ افکنش آتش چشمان همان با هم

 نازک یچشم پشت وارسته و انداخت وارسته جسم یرو

 یا ستاره به را حواسش سرعت به و آمد یا عشوه و کرد

 قادر اما کرد یم درک را خارج و رونیب احساسات که داد

 یم چشمانش با تنها و بفهماند گفتار زبان به را آن نبود

 شتریب را او وارسته.  دهد نشان را ذوقش و شوق توانست

 که آورد یم در ادا و خواند یم شعر ستاره یبرا و فشرد

 غرق قدر آن.  کند تیرضا احساس یعسل چشم دخترک

 خوردن زنگ یصدا یحت که بود یباز ادا و خواندن در

 که برد یپ موضوع نیا به یزمان.  دینشن را اش یگوش

 از هم را ستاره و داد دستش در را اش یگوش زدانی

 .  کرد جدا آغوشش

 ، نبود شناس شیبرا که یا شماره از متعجب وارسته

 یتمیر ، گفت "الو" که همزمان و زد را اتصال ی دکمه



  

. pg 2178 

 درگوشش ، شد یم نواخته انویپ با که آهنگ کی از منظم

 را دقتش آشنا آهنگ نیا از متعجب وارسته و دیچیپ

 تمرکز نیهم یبرا و برد تر باال را تمرکزش و شتریب

 ینم حرف که وارسته به زدانی توجه و شد جمع صورتش

 شتریب چه هر.  شد جمع ، داد یم گوش دقت با یول زد

 از امان اما آمد یم آشنا گوشش به آهنگ ینوا گذشت یم

 آن از پس.  است داده گوش کجا آمد ینم ادشی که نیا

 در را یگوش یجیگ با وارسته ، دیرس انیپا به نواختن که

 ینم ادشی که نیا از و کرد یم جا به جا دستانش انیم

 تلفن پشت شخص و داده گوش کجا را آهنگ نیا آمد

 شده یعصب ، زد ینم یحرف و نواخت یم را آن چه یبرا

 سر به سر یبرا که باشد پروا که آن تصور از.  بود

 : گفت تشر با ، کرده یکار نیهمچ گذاشتنش

 بدنت یتو کِرم دوباره ؟ هیچ ها یباز مسخره نیا پروا_

 .  کنه یم خوف آدم ؟ آخه هیآهنگ چه نیا لوله یم

 



  

. pg 2179 

 ادی به اما آور دلهره یکم و بود آشنا یادیز شیبرا آهنگ

 یطرف از و خورد یم آب کجا از ییآشنا نیا که آورد ینم

 ترک که بود یسکوت بود که چه هر و دینشن پروا از ییصدا

 ینیسنگ.  بود مانده قدم ثابت همچنان و داشت ینم بر

 تنها شد مجبور او و بود جسمش و شانه یرو زدانی نگاه

 را یگوش که آن از پس و بزند مصلحت سر از یلبخند

 : زد پچ یگوش در یتصنع ، کرد قطع

 و من که دهیرس ییجا به کارت گهید وونهید ی دختره_

  ؟ یکن یم تیاذ

 

 . کرد قطع را یگوش و نماند روح مخاطب جواب منتظر

 

#part366 

 

  ممنوع_یکپ#



  

. pg 2180 

 

 مانند به و بود متفکر که یصورت با کرد قطع که را یگوش

 دو با را گاهش جیگ یکم ، نبود یخوشحال از یخبر قبل

 شد زیلبر آشنا آهنگ از ذهنش ی مانهیپ و فشرد انگشتش

 .  ختیر یم فرو شر شر و

 بوسه کی با را ستاره ، دید را وارسته حال نیا که زدانی

 مهران خانم آغوش در اش یشانیپ و لپ یرو یسرسر ی

 گرفت را اش شانه و رفت وارسته کینزد خودش و انداخت

 : گفت چشمش در چشم و برگرداند و

  ؟ شده یزیچ_

 

 دینشن را زدانی یصدا ، نبود هوا و حال نیا در که وارسته

 ذهنش خلوت یها کوچه پس کوچه در یادیز خاطرات و

 آن.  بودند نگذاشته شیبرا قرار و آرام و بودند آورده هجوم

 خوردن تکان با که بود ته و سر یب خاطرات در غرق قدر



  

. pg 2181 

 نگاه زدانی به وال و هول با و دیکش ی"نیه" اش شانه

 رنگ صورت به زده رتیح ، دید را ترسش که زدانی.  کرد

 مقدمه یب و کرد نگاه وارسته ی شده گرد چشمان و دهیپر

 گوشش ریز و انداخت آغوشش بخش آرامش درگاه به را او

  ، آرامش دلبرش اهیس سویگ تا خواند آرامش ی نغمه

 سر تا سر و کند نفوذ شیها رگ در قیرق یعیما چون

 وارسته.  کند دعوت میعظ یآرامش به را روحش و جسم

 سرش و گذاشت زدانی ی نهیس قفسه یرو را دستش دو

 یم درون و رونیب بازدم و دم بعد ، اش شانه یرو هم را

 وجودش به بخش آرامش حس یوقت.  ردیگ آرام تا فرستاد

 حواسش و شد داده هیهد او به قرار و آرام کرد نفوذ

 از پس و کرد نگاه زدانی چشمان در حرف یب که برگشت

 پنجه یرو ، دید زدانی چشمان در را یفتگیش آنِ که آن

 تا چرخاند را سرش سپس و دیبوس را او و شد بلند پا ی

 ، افتاده باال ییابرو با زدانی که ابدیب را ستاره و مهران خانم

 : گفت



  

. pg 2182 

 رهید یادیز گشتن دنبالشون یبرا کم هی یکن ینم فکر_

 ؟

 

 : گفت و داد تکان را سرش

 !  پناهم جان دیبفرمائ عفو!  خب رفت ادمی_

 

 : گفت یمحکم لحن با بعد و کرد نگاهش دقت با زدانی

 بود؟ یک_

 احتمال به و ستین یجد هیقض کرد یم الیخ که وارسته

 :گفت یالیخیب با است مارموز یپروا کار ادیز

 کاریب معمول طبق که بود مارمولک یپروا اون کنم فکر_

 من.  کنه تیاذ و من که آورده ریگ کارت میس هی و هست

 .  شناسم یم و بشر نیا

 



  

. pg 2183 

  ؟یمطمئن_

 

 یعلت باز اما کرد دیترد یکم وارسته ، زدانی پرسش نیا با

 نانیاطم با که نکرد دایپ هیقض نیا به شدن مشکوک یبرا

 : گفت خاطر

 .  ندارم شک و مطمئنم شیپ از شیب یبل_

 

 که دینفهم اما شد قانع ظاهر به و داد تکان یسر زدانی

 نشخوار به شروع کم کم و افتاد جانش به خوره چگونه

 .  کرد جسمش کردن

 در فشیک از را عروسک سه دو و شد جدا زدانی از وارسته

 و داد ستاره سال و سن هم کوچک یها دختر به و آورد

 قدر آن ظهر تا و داد پسران به هم را ییاهدا نیماش چند

 را شان تینها یب یانرژ و کردند یباز پسران و دختران با

 در یخستگ فشار از نفر ستیب ده ی همه که کردند یخنث



  

. pg 2184 

 بدرقه را زدانی و وارسته که آن بدون و رفتند اتاقشان

 گذران از پس هم زدانی و وارسته.  رفتند خواب به کنند

 زدانی و رفتند خودشان ی خانه به ابانیخ در یساعت چند

 اوضاع به یکم تا ماند خانه در وارسته و رفت کار سر به

 آموزانش دانش یبرا و دهد سامان و سر خانه ی آشفته

 . کند یطراح یامتحان سوال

 و دیچیپ کش در بعد و داد تاب و چیپ قدر آن را شیموها

 کند یریگردگ را ها پنجره که برداشت را دستمال هم بعد

 یم ها پنجره یرو را نرم ی حوله و رفت پنجره کنار. 

 را مرطوب ی حوله رد باطله ی روزنامه با بعد و دیکش

 ی نگاره که افتاد برق چنان پنجره ی شهیش و گرفت

 وارسته و افتاد یانهیآ ی شهیش در پوش بنفش ی وارسته

 چشمانش یرو بعد و انداخت ینگاه شهیش در خودش به

 به لبخند اش انداخته برق چشمان ریتصو از و کرد مکث

 نیا تصور با وارسته و خورد زنگ اش یگوش که آورد لب



  

. pg 2185 

 به ، شده تنگ دلش یزود نیهم به و است زدانی که

 : گفت یدلنواز و یرامشگر با و زد رجهیش یگوش سمت

 !  جانا شد تنگ واسم دلت زود چه_

 

 گوشش در آشنا آهنگ همان باز تصورش خالف بر اما

 را شیها دست و دیساب دندان به دندان وارسته و دیچیپ

 ی شماره و کرد قطع را اتصال ، مکث کی با و کرد مشت

 را یگوش عیسر ، شهیهم معمول طبق پروا. گرفت را پروا

 حرف انیم وارسته ، بزند حرف خواست تا و برداشت

 : گفت و دیپر شیها

 زرت و زرت یه ؟ کنه یم درد دلت ؟یدار مرض تو_

 هست یک یبرا دونم ینم که یآهنگ اون و یزن یم زنگ

 بزن زنگ رفته سر ات حوصله خب ؟ یکن یم پخش و

 ؟ یدار من کار یچ بشو گهید یکی مزاحم

 



  

. pg 2186 

 شوکه و آورد ینم در سر وارسته یها حرف از که پروا

 بود شده باعث سکوتش نیهم و بود کرده سکوت و شده

 اتهام تمام و ردیبگ سمتش به اتهام انگشت وارسته که

 وارسته تا و اوردیب شیرو به را نداشته و داشته یها

 کالمش انیم ، ردیبگ سر از را ها اتهام نیا باز خواست

 : دیبر را ترمزش و دیپر

 ؟ خودت واسه یگیم یچ.  نمیبب کن صبر کن صبر_

 یم پخش برات آهنگ ؟ من به یداد ریگ دهیبر ترمزت

 یم اهنگ یتو و تیقگیسل بد.  بکنم غلط من کنم؟

 ی بچه نیع حاال.  امی ینم سراغت نیهم خاطر به شناسم

 ؟ هیچ آهنگ نیا ی هیقض و شده یچ که بگو آدم
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. pg 2187 

 

 ، بود سرش یرو که یفشار حجم از و دیکش یآه وارسته

 .  دیگز یم را لبش و بود گرفته درد سر

 خونمون ایب پاشو کنم فیتعر برات تونم ینم یجور نیا_

 .  بگم بهت ازیپ تا ریس از تا

 

 . داره شرط_

 

 و داد هیتک گوشش و شانه یرو را یگوش و دیکش یپوف

 : گفت

 .  یذار یم شرط تو کنم فیتعر خوام یم من_

 

 : گفت ، کند یکش گرو چگونه دانست یم که پروا



  

. pg 2188 

 بدم بهت هم یعسل و دبش خبر هی امیب گفتم یدان خود_

 .  هست یافضل خانم مدرسه محترم ریمد به راجع برم و

 

 : گفت بود شده کنجکاو که وارسته

 

 ؟ هیچ شرطت_

 

 یم تا.  کن گوش حرف و خوب دختر هی یشد حاال ها_

 یکن درست معروفت یها کیک اون از برام دیبا خونت امی

 . بدم گوش حرفات به و بخورم ریس دل هی تا

 

 یگوش پشت از که یحال در و دیگز را انگشتش یحرص

 : گفت ، رفت یم غره چشم شیبرا

.  شکم نه ست خمره که شکمت اون به بخوره کارد_

 . ایب پاشو پزمیم برات ضرر و جهنم



  

. pg 2189 

 

 سر یبلند ی خنده یخوشحال با بود شده موفق که پروا

 : گفت و داد

 

 ! گرررررریج یخودم عشق_

 

 : گفت لب ریز و کرد قطع را یگوش وارسته

 . پررو چندش_

 

 به بعد و کرد یریگردگ را ها شهیش ینکردن باور سرعت با

 به تا و کند آماده را کیک مواد تا رفت آشپزخانه سراغ

 شیها حرف به و زدیبر شیبال خندق در پروا آمادن وقت

 ساعت مین عرض در را یشربت کیک مواد.  دهد گوش

 تا گذاشت فر در و ختیر مخصوص قالب در و کرد آماده

 نیا از وارسته که آمد زدن در یصدا همزمان.  بپزد خوب



  

. pg 2190 

 با و شد یحرص ، بود نشده درست خانه فونیآ هنوز که

 با پروا که کرد باز را در و رفت اطیح به نازک تاپ همان

 بنا تا ششین که یحال در و آمد داخل اش یکشت پا موتور

 : گفت ، بود فراخ گوش

 

 یتو که نمیب یم خبر؟ چه!  یباش آشپز خانم به به_

 .  یحساب اونم یافتاد دردسر

 . کنم پارک کجا و موتور بگو بهم حاال

 

 را مجنون دیب درخت ریز اطیح یسو آن دست با وارسته

 : گفت و داد نشان

 

 . ندارم حوصله اصال که زینر مزه_

 



  

. pg 2191 

 کرد ینم فکر وارسته ی خانه به آمدن از قبل تا که پروا

 یجد وارسته حاالت دنید با حاال اما باشد یجد ادیز که

 هم به صورتش که کرد نگاه یا وارسته به ینگران با و شد

 موتور یرو از.  بود مرتعش یکم دستانش و بود ختهیر

 یا بوسه و کرد حلقه وارسته گردن دور را دستش و دیپر

 . کاشت اش گونه یرو

 

 که کن فیتعر قشنگ.  بکشه هم در ابرو قمیرف نمینب_

 ؟ شده یچ

 

 به و دیکش را پروا دست بود شده طاق طاقتش که وارسته

 هم خودش و نشاند مبل یرو و برد خانه داخل به سرعت

 که نیا از بعد و گرفت ینفس.  گشت یم او اطراف

 : کرد شروع شد جمع حواسش

 



  

. pg 2192 

 من یول خوره یم آب شیپ هفته دو از هیقض نیا نیبب_

 دانش از یکی دیشا گفتم اولش.  گرفتمش ینم یجد ادیز

 کرد لج که بودم نداده خوب و اش نمره که باشه هام آموز

 ینم.  کارتون نیا نداره یخوب عواقب معلم خانم گفت و

 که ییجا اون از باشه بچگانه طنتیش هی کردم فکر دونم

 خودشه کار صد در صد پس گفتم هست هم یلوس دختر

 و زنه یم زنگ شماره هی با روز هر و گذشت هفته کی اما

 ؟ بگم یزیچ هی. کنه یم پخش یگوش یتو رو آهنگ اون

 جور هی اصال رمیگ ینم یخوب حس آهنگ از اصال من

 یبد ی خاطره باهاش انگار نهیش یم دلم یتو استرس

 یول دادم گوش یک و کجا و نیا دونم ینم قیدق.  ندارم

 . رمیگ ینم ازش یخوب حس

 

 شالش و مانتو و جوراب و کرد نگاه وارسته به یقیدقا پروا

 ، بود رفته فرو فکر در قایعم که آن از پس و آورد در را

 : گفت



  

. pg 9321 

 ؟ یگفت زدانی به_

 

 : شد هول

 

 امروز گهید باشه یجد کردم ینم فکر که گفتم نه_

 هی ییالال خوندن یصدا پشتش چون ختیر هم به اعصابم

 دونم ینم.  گرفتم شیآت که گذاشت اش بچه یبرا مادر

 کردم فکر امروز.  پروا شدم جیگ کال گرفته اشتباه طرف

 شک شتریب ادی ینم در جور عقل با دمید یوقت یول ییتو

 طرفم اون از.  دارم هراس کم هی یبخوا و راستش و کردم

 . یهست تو که کردم مجاب زدانی یقسمت تا یکم

 

 کیک و رفت آشپزخانه درون به و گرفت فاصله سالن از

 پروا.  گذاشت پروا یجلو و دیچ یبشقاب درون را ها یشربت

 بود متفکر گاه هر که عادتش طبق و بود متفکر که
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 شدت به را شیپاها هم حاال ، داد یم تکان را شیپاها

 کیک یزعفران و خوشمزه یبو یوقت اما داد یم تکان

 چند و کرد دراز دست ناخودآگاه خورد مشامش به یشربت

 یقیدقا از بعد و دیجو و گذاشت دهان در و برداشت تکه

 :دیپرس

 ؟ شد قانع زدانی نظرت به_

 

 : گفت و کرد ینف را پروا حرف

 

 . بود شده ریدرگ ذهنش اما کرد قبول ظاهر به نه_

 

 و کرد قالب هم در را شیها انگشت و داد تکان سر پروا

 : داد هیتک مبل به سپس
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 که اریب و تیگوش برو پاشو حاال.  کنه ینم قبول معلومه_

 .  میبکن چک هی رو ها شماره

 

 و گذاشت دهان در کیک کی و گفت یا "باشه" وارسته

 پروا دست به و برداشت زیم گل یرو از را یگوش و دیجو

 به تعجب با دو هر و دیلرز پروا دست در یگوش که داد

 اتصال ی دکمه پروا که کردند یم نگاه ناشناس ی شماره

 و آش همان باز.  گذاشت پخش یرو را یگوش و زد را

 توسط شیها هیکالو ییگو که بود ییانویپ.  کاسه همان

 گوش به تنها شیآشنا تمیر و شد یم نواخته یدستان

 . آمد یم آشنا وارسته
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 را یگوش پروا که کردند گریکدی به ینگاه پروا و وارسته

 : گفت یجد و محکم لحن با و برداشت

 به رتیت بگم دیبا یول ؟ نه یآزار مردم ؟یهست یک_

 یکن یخال یتون ینم و هات عقده جا نیا خورد سنگ

 جا نیا.  کن پهن گهید یجا هی و ات سفره و برو پاشو

 .  آب نه شهیم نون نه برات

 

 ، داد یم وارسته هم را ها فحش نیبدتر اگر یحت گاه چیه

 آمد حرف به پروا تا اما شکست یم را فضا که بود سکوت

 تن به لرزه و دیچیپ یگوش در یمرد یها قهقهه یصدا

 به آهنگ تمیر آن اما نبود آشنا شیبرا ابدا صدا.  انداخت

 به را سرش و بود شده کالفه وارسته.  آمد یم آشنا نظر

 را تنش که ییها قهقهه نیا که کرد فکر و داد هیتک وارید

 و ست یکس چه به متعلق کرد یم جمع و آزرد یم

 چه و هست چه زیانگ نفرت یها یادآوری نیا از قصدش
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 مرد بود نکرده قطع را یگوش پروا که یزمان تا.  خواهد یم

 .  کرد یم زمزمه مفهوم نا یزیچ و زد یم قهقهه

 یگوش ، دید را وارسته صورت ی زده خزان رنگ که پروا

 و انداخت خود آغوش به را وارسته و انداخت مبل یرو را

 کرد نوازش را شیموها سپس و زد شیموها یرو یا بوسه

 وارسته سر در چه و خود سر در چه اما ردیبگ آرام که

 را دو هر و بود شده انبار سرشان یرو که بود ییها آشوب

 به داشت اما بود پروا آغوش در وارسته.  بود ختهیر هم به

 اما آشنا آهنگ نیا از سر تا کرد یم فکر رید یها روز

 که نیا از غافل ابدی نیتسک یکم دیشا آورد در آور دلهره

 یها روز و ها یخوشبخت انیپا یبرا بود یا سرچشمه نیا

 .... لعابش و رنگ خوش یها یپروانگ و یزندگ گرم
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 دیتاب یم اتاق در یدرخشندگ اندک که شب مهین انیم در

 یم بدل ییروشنا یدیسف به کیتار یاهیس از را فضا و

 آموزان دانش یها نمره و نشسته تخت یرو ، کرد

 دانش یبرا همزمان و کرد یم وارد را اش یرستانیدب

 یسع که یسواالت.  کرد یم طرح سوال پنجمش آموزان

 و بدهند اختصاص خود به را یباالتر سطح بار نیا کرد یم

 را آموزان دانش خواندن درس زانیم بتواند سواالت نیا با

 مین خواب که بود ریدرگ و کالفه یقدر به امروز.  بسنجد

 یجمع که شب مهین در حاال و بود دهیپر سرش از یروز

 و دیکش یم ازهیخم مدام ، بود ختهیر سرش یرو کار

 راه به ناله و کرد یم تضرع خواب یا ذره یبرا بدنش

 اول حرف اش یکار تعهد که ییجا آن از اما بود انداخته

 با هم خودش و گذاشت تخت یرو را تاپ لب ؛ زد یم را

 شد بلند تخت یرو از آلود خواب جسم و مخمور چشمان

 را اش ینیدورب ماگ و برداشت زیم یرو از را فالسک و
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 به برداشت هم را خرما ی کاسه و کرد پر یچا از لبالب

 یکارها به ، یچا خوردن با همزمان تا برگشت شیجا سر

 را چشمانش کم نور که ییجا آن از.  برسد فشیبالتکل

  اتاق المپ و کرد خاموش را مطالعه چراغ ، کرد یم تیاذ

 .  شوند تیاذ کمتر چشمانش تا کرد روشن را

 داغ زانیم تا گذاشت ماگ ی بدنه یرو را دستش کف

 وانیل حرارت بودن نرمال از یوقت و بسنجد را بودنش

 دهان در ییخرما و خورد یچا از یقلپ شد مطمئن

 وارد دقت با و یکی یکی را ها نمره سپس و گذاشت

 خورد یم حرص شانیها یسر کی دست از و کرد ستمیس

 یبعض که نیا از.  دیکش یم نشان و خط شانیبرا دل در و

 نیهم و شد یم یعصب دادند ینم درس به دل شانیها

 ...  کرد یم برابر صد را اش یخستگ

 سواالت یطراح سراغ به دیرس انیپا به که ها نمره کار

 آمد دستش سواالت حساب کتاب زدن ورق چند با و افتاد

 را یانیپا سوال خواست یم و نوشت را سواالت یکی یکی و
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 او و آمد شیبرا لیمیا ، رتیح کمال در که کند طرح هم

 یرو ابدا و بود کرده گم را شیپا و دست.  پراند جا از را

 یم تکان را شیپاها مدام.  نداشت را الزم تمرکز خودش

 یاضطراب و کرد یم نگاه را لیمیا اعالن چشمانش با و داد

 وحشتش به و بود شده یمستول جسمش بر مرگ جان

 یاتیح شاهرگ را پدرش که داشت لیتما.  زد یم دامن

 در روز آن ادی انیم نیا در اما بزند صدا را اش یزندگ

 خودش از بود نتوانسته یکودک در که شد شکوفا سرش

 کنار پدرش یبرا را ها تیشکا و گله تمام و کند دفاع

 اما برسد مدرسه در بشیرق آن حساب به که بود گذاشته

 آغوش در را خودش و دیرس خانه به که نیا محض به

 ؛ گرفت سر از را شیها یزار و هیگر و انداخت پدرش

 با و نشاند چهره بر یاخم شیها هیگر دنید با پدرش

 : گفت و نشاند خود یروبرو و کرد بلند را او تیجد
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 کنه هیگر راه به راه که یدختر از من یدونست یم چیه_

 رو مسئله فکرش با دیبا من دختر اد؟ی ینم خوشم اصال

 .  کنه پاک رو مسئله صورت هیگر با نه کنه حل

 

 با و شد خشک وارسته چشمان اشک ، حرف نیا از بعد

 و معصوم صورت که پدرش و کرد نگاه پدرش به بهت

 و دیکش آغوش در را او بود دهید را دخترکش مظلوم

 حس که بعد.  دیبوس و کرد نوازش را رنگش شب یموها

 به خودش که داد حیتوض شیبرا شده تر آرام وارسته کرد

 هم با که یمشکل تواند یم و شده بزرگ یکاف ی اندازه

 و رفع بود که هم اش یدرس بیرق قضا از که اش یکالس

 .  کند جور

 ییها هیثان و ساعت است نیا و شب یکیتار انیم در حاال

 به را ساعت تا رفتند یم زده شتاب یگرید از پس یکی که

 یادآوری با کرد یسع وارسته ، بدهند هل یبعد ی خانه

 کند پاک موقع یب لیمیا نیا از را هراس و وحشت روز آن
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 هراس و وحشت با که آن نه کند حل را مسئله تیجد با و

 خواست یم دلش که چند هر.  کند پاک را مسئله صورت

 آرام که بشنود هم را او یصدا و بزند زدانی یبرا هم یزنگ

 ییجا به جا ریدرگ عصر تا صبح از که دانست یم اما ردیبگ

 از حتما حاال و بودند تیفیک سنجش و یمضافت یها خرما

 چشمانش و شد الشیخیب پس. است شده هوشیب یخستگ

 ینم اثر که دید یوقت دیکش قیعم نفس چند و بست را

 و کرد باز را اتاقش ی پنجره و شد بلند شیجا از ، کند

 اطیح سکوت از پر یاهویه به و انداخت رونیب را سرش

 یها برگ یرقاص و چرخش یتماشا از و دوخت چشم

 ، کرد آرامش احساس که یوقت و برد لذت درختان انیعر

 کرد باز را لیمیا باکس و برگشت شیجا سر به نهیطمان با

 و آورد ینم در سر آن از که یا جمله خواندن پس و

 رهیخ تاپ لب ی صفحه به ، بود شده منگ و جیگ شتریب

 : خورد یم چرخ سرش در جمله نیا مدام و شده
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.  ینکرد میتقس من با و تیزندگ یباق که یکرد اشتباه"

 " کرد خواهد مانتیپش عمر کی که یاشتباه

 

 کرد مرور ذهن در را سه و ستیب نیا طول تمام وارسته و

 گونه نیا که داده انجام یفاحش نیا به یاشتباه چه که

 با شیجا به و کرده خارج دستش از را یزندگ آرام فرمان

 . تاختند یم اش یزندگ بر وحشت گاز تخت
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 و خورد زنگ اش یگوش که بود نگذشته شیب یقیدقا

 دنید با و کرد نگاه را یگوش و  خورد جا شدت به وارسته

 تخت یرو عکس بر را یگوش ، شناس نا ی شماره همان
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 را شیها انگشت و کرد یط را اتاق ریمس طول و کرد پرت

 یصبور سنگ حاضر حال در که نیا از و کرد قفل هم در

 و برخاست نهادش از آه ، کند دل و درد شیبرا تا نبود

 تا بخواهد او از و بزند زنگ زدانی یبرا تا زد یم پا و دست

.  شود دردش درمان و کند آرام را اش آشفته حال نیا

 حسابش طرف دانست ینم که بود ییجا آن ماجرا یبدبخت

 جیگ را وارسته نیهم و دارد یقصد چه و ست یکس چه

 ییرو در رو یبرا یزره چه دیبا که دانست ینم و کرد یم

 به و کرد عرق که زد قدم را اتاق طول قدر آن.  بپوشد او با

 یبرا یبشکن ، خجسته یآور ادی با.  افتاد نفس نفس

 خجسته دنید به صبح فردا که گرفت میتصم و زد خودش

 حیتوض شیبرا را مهر به سر یماجرا و برود اش موسسه در

 آن هر دیبا او و بود خواهد شیبرا یاتیح یروز فردا.  دهد

 ی چاره که دیشا کرد یم بازگو را بود افتاده اتفاق که چه

 .  ابدیب چاه
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 و گذاشت تخت نییپا و بست و کرد خاموش را تاپ لب

 کمرش پشت را بالشت ، بکشد دراز که آن بدون بعد

 را شیها چشم و داد هیتک وارید به هم را سرش و گذاشت

 و کرد خانه تنش در خواب که بود حالت نیهم در.  بست

 .  شد خاموش و شده بسته شیها پلک ریز در شبستان

 نیا که نداشت آرامش.  خواب نیا که نبود خواب اما

 دست از ترس که یکابوس.  بود کابوس اش همه.  خواب

 .  زد یم یخوشبخت و ییجدا ادیفر که یکابوس.  بود دادن

 یصدا همان و بود افتاده ریگ خشک یزار علف انیم در

 در را فندک و زد یم زنگ شیها گوش در آشنا مهین هیکر

 بر لرزه که ییها خنده با و داد یم تاب انگشتانش انیم

 و کرده روشن که داد یم نشان را فندک ، انداخت یم تن

 یم عقب عقب وارسته.  دارد را زار علف زدن آتش قصد

 یم جبران را رفتن عقب عقب آن بلند قدم هر با او و رفت

 آتش را یخشک علف ، رفت یم جلو که یقدم هر با و کرد

 حرکت کی با که داشت فرار قصد وارسته ناگاه که زد یم
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 چون ها زار علف و انداخت وارسته پشت به را فندک

 شانیرو به رو جهنم و گرفتند یم آتش جهنم در یزمیه

 با نداشت یفرار راه که وارسته.  کردند یم تر گداخته را

 یادیفر و غیج لباسش ی پارچه از یقسمت گرفتن آتش

 شیها نفس جدال از خودش و دیپر خواب از و دیکش

 اتیمحتو و زد چنگ را کنارش ماگ و کرد وحشت

 درون ی شده سرد یچا خوردن با و دینوش را درونش

 یرو دست و دیکش هم در چهره ، بود شده تلخ که ماگ

 وحشت اش درمانده یها نفس یصدا از.  گذاشت شیگلو

 چشم با.  بود شده حرام چشمانش بر خواب و بود کرده

 زنگ فیضع یصدا که گذراند  نظر از را خانه کیتار اتاق

 همان نکند که نیا ترس از و برگشت سرش ، یگوش زدن

 یگوش یرو به را شیها چشم باشد شناس نا ی شماره

 میتصم ندارد برداشتن دست الیخ که دید یوقت اما بست

 درس کی و بردارد یباز گربه و موش از دست که گرفت

 یبرا و برداشت را یگوش.  بدهد مردک آن به خوب
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 ی شماره دنید با و کرد اش یگوش به ینگاه نانیاطم

.  کند هیگر بلند بلند که بود کینزد یخوشحال از زدانی

 کرده بغل را ایدن تمام جا کی ییگو که داشت را آن حس

 وارسته آرام ی "الو" که زدانی.  اند گذاشته آغوشش در و

 : زد زنگ وارسته گوش در بم و نگران ییصدا با دیشن را

 اه؟یس سویگ یخوب_

 

 محکم و سفت را شیگلو خِر که یبغض با هم وارسته

 :زد لب ، نداشت را یخالص قصد و بود دهیچسب

  ؟ باشه دردت درمون نفر هی شهیم طور چه_

 کف خطوط و خط از شتریب یحت را وارسته که زدانی

 که بود دهیفهم شیصدا بغض از و شناخت یم دستش

 : گفت ، بوده درست آرامش نا خواب

 ؟یسوگل شده یچ.  یآروم نا_
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 ، نبود خواب که یخواب هی آروم نا خواب هی.  دمید خواب_

 ... که یخواب.  داد یم مرگ ی مزه.  بود کابوس

 

 : دیپر حرفش انیم زدانی

 

 یستین کنارم االن بخواب خودم شیپ امشب گفتم بهت_

 خونه میبر دنبالت امی یم االن شو آماده پاشو...  یآروم نا

 ... خودمون ی

 

 :داشت دیترد

 

 ... اما_
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 آغوشم یتو یوقت و امروز شدم داغون نداره اگر و اما_

...  من بر هم یکن یم حروم خودت بر هم و خواب یستین

 . بپوش و اریب هم خوشگلت لباس اون شو آماده پاشو پس

 

 "چشم" و دیخند ها یآرام نا از یا هجمه انیم در وارسته

 را امشب که بپوشد را لباسش تا دیپر و گفت یبلند باال

 حتما دیبا و برساند صبح به اش یزندگ مرد آغوش در هم

 آمده شیپ اتفاقات و کرد یم صحبت زدانی با باره نیا در

 .گفت یم را
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 و آورد رونیب کمد از را اش یپشت کوله نیپاورچ نیپاورچ

 لبخند و گذاشت کوله در را زدانی محبوب لباس همان

 تاپش یرو ییمانتو سپس.  شد شکفته لبش یرو یعیوس

 که نیا از بعد و انداخت شیموها یرو هم یشال و دیپوش

 ها پله از رنگ کم یلبخند با ، زد صورتش و دست به یآب

 رفت اطیح به و کرد دایپ را راه یگوش نور با و رفت نییپا

 با. کرد اعالم زنگ تک با را آمدنش زدانی که ماند منتظر و

 ایپاپا درخت انیم از بود دهیدو پوستش ریز که یشوق

 در پشت را زدانی یوقت و کرد باز آرام را خانه در و گذشت

 و انداخت زدانی آغوش در را خودش یمعطل یب ، دید

 گردن و صورت بعد و کرد حلقه زدانی کمر دور را شیپاها

 با رفت یم در جانش که زدانی.  کرد باران بوسه را زدانی

 ، کرد یم قیتزر او به همسرش مدام که ییها شوک نیا

 با برابر دو را شیها بوسه تمام پاسخ و برد جلو را سرش

 زدانی کول و سر از بود شده آرام که وارسته.  داد سودش

 : گفت عشوه با و آمد نییپا



  

. pg 2211 

 ! پناهم و جان واست زنه یم له له دلم که میبر_

 

 بر بوسه بار نیچند و برد باال را وارسته دست زدانی

 .  کرد یهمراه را او و زد وارسته فیظر و نرم دستان

 حرف به وارسته که بودند کرده سکوت نیماش در دو هر

 : آمد

 م؟ینر خونه االن هیچ نظرت_

 

 یم شب خلوت یها کوچه انیم در که یحال در زدانی

 ی شهیش از نگاهش ، بود گرفته دست در را فرمان و راند

 از پر و نرم یلبخند با و دیچرخ وارسته سمت به جلو

 : گفت رتیح

 م؟یبر کجا پس_

 



  

. pg 2212 

 یتو و امشب خواد یم دلم.  بهشت نخلستان میبر_

 . میبگذرون بهشت نخلستان

 

 و برداشت شیپا ران یرو از را راستش دست زدانی

 داغ حرارت و کرد وارسته انگشتان قفل را انگشتانش

 هم وارسته و کرد منتقل وارسته دست به را دستش پوست

 زدانی ی شانه یرو را سرش و گرفت گر گرما نیا از

 را زدانی گردن اش اشاره فیظر انگشت با و گذاشت

 که داد یم امتداد را گردنش خط طول و کرد یم نوازش

 : گفت و گرفت دست در را انگشتش محکم زدانی

 با البته ؟ خانما خانم میکن تصادف شب نصف یخوا یم_

 حس من چون یبر در حاتیتوض ریز یتون ینم کارا نیا

 .  یکن یم پنهانش یدار که افتاده یاتفاق کنم یم

 



  

. pg 2213 

 سرش دهد ادامه را طنتشیش هنوز داشت قصد که وارسته

 کرد رها را داغش هرم زدانی گردن یگود در و برد جلو را

 کرد وارسته به فتهیش و مشتاق ینگاه و برگشت زدانی که

 : گفت و

 

 . میبرس تا ریبگ آروم_

 

 !  جانم ممکنه یب! ؟ صبر و من.  اصال نداره راه_

 

 انیم در.  راند نخلستان تا و کرد ییصدا با ی خنده زدانی

 نیب در آرام که باد یهو هو یصدا و هوا شیم و گرگ

 با و انداخت یم تنشان به لرز و دیرقص یم درختان

 ها دست دور به و کَند وارسته سر از را یروسر طنتیش

 و کرد یگذر نگاه کی تنها یالیخ یب با هم وارسته.  سپرد

 انیم از زدانی دست در دست و برداشت نیماش از را کوله



  

. pg 2214 

 کوله از وارسته و کردند گذر دهیکش فلک به سر یها نخل

 نخلستان در استراحت یبرا پدرش که را یتیسوئ دیکل

 خواست که نیهم و کرد باز را در و آورد در ، بود ساخته

 و افتاد ریگ هوا و نیزم نیب ، اوردیب رونیب در از را دیکل

 یب که بود یجانیه از نشان که زد یبلند نسبتا غیج

 بود کرده او نثار کردنش بلند دست یرو با زدانی مقدمه

 بد یها حس ی همه ، شد ریگ جا آغوشش در یوقت اما

 حس فقط و شد گذاشته جا در پشت و رفت انیم از ایدن

 هر حال و کرد عبور در انیم از که بود مثبت و خوب یها

 عشق ثیحد بعد و کرد یخوش غرق شیپ از شیب را دو

 گوش در زدانی خوش صوت و ها لب انیم از که بود

 گوشش به چه هر که یعشق ثیحد.  دیچیپ یم وارسته

 گرم بار هر زشیانگ دل ینوا و شد ینم یتکرار دیرس یم

 گرم و نیدلنش شینوا و ساز که یعشق مطرب.  بود مانا و

 در یجنبش شد یم نواخته جان گوش عمق در یوقت و بود

 ی چهیدر در که نشست یم عاشق و معشوق روح و تن



  

. pg 2215 

 یم عشق از معطر و خنک یمینس شان قلب ی پنجره

 کاریپ گریکدی با ینیریش دنیچش یبرا شانیها لب و دیوز

 یم خوش وجودشان در عسل چون عاقبت و کردند یم

 نوازش همان از را شان بدن رموز و رمز آخر در.  نشست

 بدن در که یعشق و آرامش کشف تا و کردند یم آغاز ها

 . رفتند یم شیپ بود نهفته شان
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 ها بچه امتحانات ی پوشه همراه به را فیک کوفته و خسته

 اوردیب در را شیمانتو که آن بدون و انداخت مبل یرو

 یبرا بعد و بزند یچرت تا دیکش دراز نفره سه مبل یرو

 زود امروز زدانی که چرا کند درست ناهار امروزشان ظهر



  

. pg 2216 

 انجام خودش را کارها ی همه البته.  آمد یم شهیهم از تر

 کردن دم و کردن پاک و پخت یم را خورشت.  داد ینم

 کار از خسته دو هر.  گذاشت یم زدانی ی عهده بر را برنج

 گریکدی دوش یرو از را بار شد یم کار میتقس با اما بودند

 .  برداشت

 باشد شان مهمان روزان است قرار امروز که نیا یادآوری با

 رفت آشپزخانه به عیسر و زد اش یشانیپ به آرام دست با

 تا گذاشت یظرف در و برداشت زریفر از را زده خی گوشت و

 راه انیم در که داد امیپ زدانی به بعد و شود آب خشی

 یم.  نشود فراموشش ینیریش و وهیم و یسبز دنیخر

 شد کار به دست هم خودش.  بپزد مهیق خورشت خواست

 گذاشت و کرد سرخ قابلمه در سپس و کرد خرد را ازیپ و

 ختیر قابلمه درون را مواد ی هیبق هم بعد و شوند ییطال

 حرص و آمد زدن در یصدا که کرد خاموش را گاز ریز و

 اما کند درست را فونیآ تا گفته زدانی به که نیا از خورد

 و داد تکان یسر.  انداخت گوش پشت معمول طبق باز



  

. pg 2217 

 باز را در و رفت در طرف به و دیپوش را باز جلو یمانتو

 را دهیپوش یرنگ چادر یدختر تعجب کمال در که کرد

 را وارسته واج و هاج و بود گرفته باال را سرش با که دید

 . کرد یم نگاه

 ، شود ینم بلند دخترک از یگرم آب دید که وارسته

 :دیپرس

 ؟ نیدار کار یکس با! د؟ییبفرما_

 

 ی سبزه صورتش و بود خودش سن هم بایتقر دخترک

 یمایس و بود شده نیمز درشت یآب چشمان با و بود تند

 دار کش را نگاهش وارسته.  بود داده صورتش به را یجالب

 یم موج شیصدا در که ینانیاطم عدم با دخترک که کرد

 : گفت ، زد

 هستن؟ نام کین یآقا_

 



  

. pg 2218 

 : گفت و داد باال را شیابرو یتا کی

 

  ؟ مگه طور چه_

 

 : گفت و شد هول دخترک

 

 بشه اگه گفتم بود شده خراب تاپم لب راستش اوممم_

  ؟ گهید دیهست شون خواهر شما.  بندازن نگاه هی انیب

 

 به رو تیجد با بعد و کرد نگاهش مشکوک وارسته

 : گفت دخترک

 

 .  همسرشم من نه که معلومه_

 



  

. pg 2219 

 با اما رفت در و کرد فرار دخترک یها گونه از رنگ

 زمزمه ، داشت یدیام نا از نشان و دیلرز یم که ییصدا

 : کرد

 

 تون هیهمسا مادربزرگم و من.  دیباش خوشبخت آها_

 .  ام روزهیف من.  دیبگ حتما دیداشت یکار اگه میهست

 

 داخل به را او خواست و زد یلبخند شیرو به وارسته

 محکم اش یمتر سه در درست یجسم اما کند دعوت

 خشک وارسته دهان در حرف و کرد برخورد نیزم یرو

 یم بسته و باز فیبالتکل که بود شیها لب تنها و شد

 و کرد تند پا ، روزهیف ی زده رتیح نگاه انیم در.  شدند

 در و بود افتاده نیزم یرو که یآلود خون جسم سمت به

 قلبش و نشست زانوانش یرو و رفت دیغلت یم خون انیم

 را جسم.  کوفت یم اش نهیس ی وارهید به انهیوحش

 با و زد یمحکم غیج شیروبرو فرد دنید با و برگرداند



  

. pg 2220 

 صورتش یقدر به.  دیکوب دهانش یرو محکم دست

 ییبایز آن از چیه گرید که بود شده یمتالش و نیخون

 نیزم یرو محکم و شد تا وارسته زانوان و نبود یخبر

 . نشست
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 ، دهیپر رنگ یصورت و لرزان یدستان با خموش و ناباورانه

 انگشت سر با و گرفت دست در را روزان آلود خون رخ

 اما شد نیخون انگشتانش و زد کنار را گلگونش یها خون

 گوش روزان یها ناله و آه به شیها انگشت به توجه یب

 داد یم درد فغان بدنش ، دیکش یم که یدرد از و داد یم

 با کرد یم تالش که یبغض با.  شد یم مور مور و



  

. pg 2221 

 روزان دهان کینزد را سرش ، بزند پس را آن یسرسخت

 هجا شیها دندان پس از را دردناکش یها حرف تا برد

 :  بشنود ، شد یم

 به...دارم...عادت...نترس...لرزه یم....داره....دستات _

 ...ها کتک...نیا

 

 یرنگ که یکمرنگ شخندیر و بست را شیها چشم درد با و

 نیا از شیب را وارسته تا و نشاند لب بر داشت غم و درد از

 . نهراساند

 و زد یم هق سخت یها روز نیا یهوا به دل در مدام اما

 .  شد یم دهیپاش شیها زخم بر نمک

 دلش در ، ها انقالب.  داشت ها اهویه دلش در اما وارسته

 بود فرانسه انقالب یبزرگ به عظمتش که یانقالب.  بود برپا

.  زیبرانگ آشوب قدر همان به اش مانده یجا بر آثار و

 و بلند یادیفر.  خواست یم ادیفر دلش و بود نیخشمگ



  

. pg 2222 

 نیا از عده کی یها گوش دیشا که قدر آن.  خراش گوش

 جور از جا نیا یدختر که کنند درک و شود باز ادیفر

 که یمرد و بود یپدر نا که یپدر.  ستین امان در پدرش

 ، را رتشیغ ، را اش یمردانگ که یپدر.  کرد ینم یمردانگ

 در و داد یم نشان دخترش به زدن کتک با را تعصبش

 انیم در شیها انگشت گر نوازش رد که نیا عوض

 ستیبا یم شود برداشته برداشته دخترکش سوانیگ

 انیم از را دخترک ی دهید بیآس سوانیگ یها خوشه

 تا کردند یم جدا مرد اصطالح به نامرد آن انگشتان

 .  ردینگ را بخت نگون دخترک دامن نیا از شیب خشمش

 : کرد نجوا گوشش ریز و دیبوس را اش یشانیپ شد خم

 برم که خونه یتو میبر تا شو بلند آروم یتون یم اگه_

 ببرمت امیب بعد شده تموم نشیبنز نیماش بزنم نیبنز

.  شرف یب اون یبرا یکن میتنظ هم تیشکا هی و درمونگاه

 به یل یل قدر نیا و کن تیشکا ازش گفتم بهت قدر چه



  

. pg 2223 

 یسیوا جلوش محکم یوقت.  ینکرد گوش یول نذار الالش

 .  نداره و کار نیا جرئت

 

 از که ییها پلک با و کرد رخنه چشمانش انیم ترس

 تکان راست و چپ به تند تند را سرش ، دیلرز یم وحشت

 درد از که شیها دندان انیم از را ها واژه وحشت با و داد

 : داد وارسته گوش خورد به فشرد یم هم به

 دیبا... وارسته.... اصال نه... خدا سرم آخ...درمونگاه نه_

.  شهینم یجور نیا بگم برات و یچ همه خونه یتو...میبر

.  شهیم مربوط هم تو به که یزیچ.  بگم برات اولش اول از

 .  ذاره ینم راحت و من نه و رو تو نه اون دونم یم من

 و شد دستپاچه وارسته که دیکش درد از یبلند غیج بعد

 .  سپرد یفراموش دست به روزان یها حرف از رتشیح

 و بود انداخته نییپا را سرش که بهیغر یمرد یحوال همان

 توجهش ، کردند یم یباز دستش درون شئ با انگشتانش



  

. pg 2224 

 یاری یبرا را شیها قدم و شد جلب روزان و وارسته به

 روزان و وارسته یکینزد به.  دیبخش قوت ها آن به دادن

 :دیپرس یجد ، دیرس که

 ! ؟ ادی یم بر من دست از یکمک_

 

 آشفته یموها و شد بلند و کرد باز را زانوانش یتا وارسته

 که روزان با زدن کله و سر از خسته و برد شال ریز را اش

 یمرد به رو بروند درمانگاه به نبود حاضر و بود شده لجباز

 صورتش از یکم ینما و بود دهیپوش دار نقاب کاله که

 : گفت ، بود مشخص

 . درمونگاه ببرمش قراره خودم!  آقا مهرتون از ممنون_

 

 و برگرداند را سرش ، کند اعتراض خواست روزان تا و

 .  رفت روزان به یا غره چشم



  

. pg 2225 

 سبزه و زمخت صورت و زد کنار را دارش نقاب کاله مرد

 مرموز ینگاه با او و نشست وارسته چشمان در تندش ی

 به رفته باال یابرو با و کرد رصد را وارسته یپا تا سر

 :گفت و کرد نگاه وارسته

 دوستانه انسان ی فهیوظ حال هر به تونه لیم طور هر_

 . نکنم غیدر ادیب بر دستم از یکمک هر که کنه یم حکم
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 قصد که مرد اما زد یلبخند تشکر ی نشانه به وارسته

 با و بود مانده جا همان هنوز و بندد بر رفتن رخت نداشت

 در و کرد یم یباز ستیج دانست ینم وارسته که یشئ

 حس مرد نگاه از وارسته.  داد یم تاب انگشتانش انیم



  

. pg 2226 

 اخم به را شیجا کمرنگ لبخند همان و بود نگرفته یخوب

 کناره الیخ او یول بردارد سرشان از دست مرد آن تا داد

 روزان و وارسته به کنجکاوانه ینگاه با و نداشت یریگ

 یم ربط و ضبط را یزیچ ذهنش در ییگو و کرد یم نگاه

 ریز و نشست زانوانش یرو ، توجه یب اما وارسته.  کرد

 بلندش نیزم یرو از آرام و کرد یا زمزمه روزان گوش

 به ، کرد یم رفتن راه به قیتشو را او که یحال در و کرد

 یم قیتشو را روزان همزمان و انداخت ینگاه مین مرد

 :کرد

 نهیا آها...  بردار و هات قدم آروم!  خوب دختر نیآفر_

 یروزا دختر تو ، یارین خودت به فشار کن یسع نیآفر

 یمقو سوپ هی واست خونه میریم االن.  یهست یسخت

 تو.  کنم یم پانسمان هم زخمات و یخور یم.  کنم آماده

 هات زخم یرو مرهم فکر به دیبا خودم یدینم گوش که

 پانسمان برات اومد عموم زن زدم زنگ دیشا اصال.  باشم



  

. pg 2227 

 که میبر ایب.  اش کافه یتو اومده هست روز دو تازه. کنه

 . برسه دادت به خدا شده گرم ام چونه

 

 قدم ، فشرد یم هم یرو درد از که ییها چشم با روزان

 کرد حس و بست خی تنش وارسته حرف با که داشت یبرم

 . شد خشک شیها رگ در خون که

 اون که دمیم حیتوض براش و زنم یم زنگ زدانی به االن_

 که دوستش با یجور هی و آورده سرت ییبال چه مردک

 از میتون یم یجور چه نهیبب بزنه حرف هست لیوک

 . میش خالص شرش

 هیتک وارید به را روزان و زد یم حرف وارسته که همزمان

 با که افتاد شیپ یساعت ادی به روزان ، کند باز را در تا داد

 دست از را خودش تا بود دهیکوب خان احمد سر به آجر

 ترس و کند خالص ، برساند او به خواست یم که ییآزارها

 ی ادامه و اورندیب مرگش خبر لحظه آن هر که داشت آن

 ابانیخ در نتواند گرید و بگذراند زندان در را اش یزندگ
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 به خوره چون هراس.  کند خوشحال را مردم و بزند ساز

 را آن جرئت.  بود موت به رو استرس از و بود افتاده جانش

 بگذارد انیم در وارسته با را موضوع نیا یحت که نداشت

 تر آرام آشوبش دل نیا حداقل تا دیبگو که بود مجبور اما

 .  شود

 خبر یب بست را اطیح در و برد داخل به آرام را او وارسته

 و آورد در بیج از را اش یگوش مرد همان که نیا از

 خورد زنگ یگوش یوقت بعد و گرفت خانه از یعکس

 :گفت شخص به خطاب

 

 . شد دیص یماه شاه_

 

_.......... 
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 قراره یزود به بده انجام و گفتم که یکار ریبم خفه_

 . کنه یراض و هممون که یمهمون هی بندازم راه یمهمون

 

_......... 

 

 هی به هم تو یبد انجام و گفتم که یکار مو به مو اگه_

 یدییدو دنبالش سال چند باالخره.  یرس یم یینوا و نون

 .  بغلت یتو فرستم یم اما یاریب دستش به ینتونست

 

 یپسر دنید با که گرفت یم یبلند تمیر شیها خنده بعد

 به دقت با و بود نشسته شان خانه کنار که ساله دوازده ده

 ترساندن یبرا و داد قورت را اش خنده ، کرد یم نگاه مرد

 ریز و داد نشانش را دستش درون کوچک یچاقو پسرک

 به و دیلرز ترس از پسرک که دیکش یفرض خط و برد گلو

 انداخت باال یا شانه مرد.  دیکوب محکم را در و رفت خانه
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 از و دیکش صورتش یرو را کالهش و کرد قطع را یگوش و

 یرد یحت که گذشت باد و برق سرعت به کوچه آن

 .  نماند او از هم کمرنگ

 روزان یپاها یجلو و کرد آماده گرم آب از یتشت وارسته

 جا نیا تا خانه از دخترک.  شوند گرم شیپاها تا گذاشت

 را شیها انگشت حاال و بود دهیدو هراس با و نفس کی را

 که کرد یم قل دو قل کی دل در و چالند یم هم در

 و آورد نیبتاد و گاز تکه چند وارسته.  بزند حرف تر عیسر

 و کرد نیبتاد به آغشته و دیچ را گاز از برگ چند یچیق با

 غیج و ادیفر یصدا که داد شو و شست را روزان یها زخم

 :کرد آرامش وارسته و دیچیپ خانه در روزان

 یم تر آروم االن ؟ گرفت درد یلیخ دیببخش ، دیببخش_

 خی برات برم بذار.  بشه آروم دردش تا پوستت یرو ذارم

 .  بشن کمتر تا ها یکبود یرو بذارم ارمیب هم

 گرم آب یها قطره که نیا از و بست را شیها چشم روزان

 و گرفت یم یخوب حس دیلغز یم شیپاها پوست یرو
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 تا بود کرده پهن نیزم کف را آن وارسته که ینرم یپتو

 وارید به را سرش و کرد لمس را ندیبنش آن یرو روزان

 موفق باالخره و کرد تا چهار تا دو دو خودش با و داد هیتک

 یقتیحق.  کند قتیحق گفتن به یراض را خودش که شد

 ناکجا به گرشید سر و بود بسته خودش به سرش کی که

 پر یها راه و نبود مشخص انشیپا خط هنوز که یآباد

 . برسد انیپا یب راه به تا کرد یم یط دیبا را یتالطم
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 و ختیر یزریفر کیپالست در را خی تکه چند وارسته

 وانیل کی و مسکن بسته کی همراه به و زد گره محکم

 و نشد غافل هم سوپ از بعد و گذاشت ینیس در آب
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 جا تر زود تا کرد تر ادیز را شعله و انداخت آن به ینگاه

 با.  ردیبگ قوت یکم که دهد روزان خورد به و وفتدیب

 اشاره و گذاشت روزان کنار را ینیس و رفت رونیب لبخند

 صورتش یرو را خی هم خودش و بخورد را مسکن تا کرد

 کم کم که ییها یکبود.  بخوابد ها یکبود تا گذاشت

 شده ینقاش ی چهره و دادند یم نشان را خودشان داشتند

 را خی ی سهیک.  کردند یم انینما را پدرش دست هنر ی

 ینگاه مین و بخوابد صورتش ورم تا کرد جا به جا بارها

 :گفت یمهربان با و انداخت روزان دردناک صورت به قیعم

 تا ریبگ گرم آب دوش هی برو بعد باشه صورتت یرو بذار_

 یشینم حاضر که تو بشه میترم تر عیسر صورتت پوست

 برات من تا ریبگ دوش هی برو بعدش حداقل درمونگاه یبد

 تا وفتهیب جا یحساب هم سوپت و رمیبگ پوست وهیم

 .  یریبگ قوه خرده هی و یبخور
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 لبخند تا آمد یم کش یسخت به صورتش که روزان

 یلبخند با را صورتش ، کند انینما را لبش یرو نشسته

 از را خی ی سهیک که یحال در و داد کش جور و جمع

 : گفت گرفت، یم وارسته

 به رفتن اال دمیم انجام یبد دستور شما یچ هر چشم_

 . درمونگاه

 

 شیها انگشت با و گرفت را دستش یناراحت با وارسته

 :گفت و کرد نوازش

 ؟ چرا آخه_

 

 تحمل از تر سخت ترحم یرو از مردم نگاه تحمل چون_

.  گرفتم انس ها خشونت نیا با من.  هاست کتک نیا درد

 هی به دوتاش هر.  یکالم خشونت چه یجسم خشونت چه

 و دهیم خراش و روحم شیکی کنن یم خرد و من اندازه
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 با بعد.  کنه یم یزخم و جسمم شیکی کنه یم داغون

 مردم به هم درمونگاه یتو برم دیبا ها نیا ی همه تحمل

 .  پزشک و پرستار به هم بدم جواب

 

 بعد و دیکش خود آغوش در و گرفت را اش شانه وارسته

 خوردن تا کرد اشاره و زد روزان ی گونه بر یا بوسه

 برداشت زیم یرو از وهیم چند بعد نکند فراموش را مسکن

 پوست روزان یبرا تا افتاد شانیها پوست جان به چاقو با و

 خورد و آورد در ورق از یقرص روزان.  کند قاچ و ردیبگ

 : گفت افتاده نییپا یسر با وارسته محبت از شرمنده بعد

 ! جون وارسته ام شرمنده خدا به_

 

 کرد نگاهش چپ چپ و گذاشت دهان در یبیس وارسته

 اشاره و گذاشت شیجلو را گرفته پوست یها وهیم بعد

 :گفت دیتهد با و بخورد تا کرد
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 یذار یم هم رو نایا و شرمنده نیا یخور یم آخرش تا_

 واسه شهیم شرمنده که دهیرس ییجا به کارش گهید.  کنار

 . من

 یچشمک و گذاشت سرش یرو یا بوسه و شد خم وارسته

 :گفت و زد

 دلبرونه آقامون آخه.  امیب و بشم دلبرونه کم هی برم_

 . داره دوست

 جمع را صورتش فغان و درد از بعد که دیخند بلند روزان

 دست با روزان که کرد نگاهش ینگران با وارسته و کرد

 را وارسته مچ راه وسط یول ستین یزیچ که کرد اشاره

 روزان.  کرد روزان به ینگاه تعجب با وارسته و گرفت

 . کرد ینینش عقب

 . نیبش لطفا_

 

 . ماند روزان حیتوض منتظر و نشست وارسته
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  ؟ شده یزیچ_

 

 .  آره راستش_

 

  شده؟ یچ_

 

 : کرد شروع مقدمه یب

 حس تیزندگ یتو و آرامش یوقت یباش یقربان یوقت_

 دارم یکمبود چه من یپرس یم خودت از همش ینکن

.  درد همه نیا شده مسببش که کردم یاشتباه کار چه

 جهینت به تا یکن یم فکر ها ساعت و ها شب و ها روز

 اگه اما شهیم آسوده التیخ یکم که یدیرس اگه یبرس

 هی با وقت اون یدیپرس دردهات مسبب از و یدینرس

 یقتیحق هر با که یقیحقا جهنم اونم.  یشیم روبرو جهنم
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 شیآت که یدار و نیا حس شهیم دهیکوب سرت یتو که

 .  سوزونه یم رو تو ذره ذره داره ها قتیحق جهنم

 یم آزار و من زدم یم صداش پدر که یخان احمد شهیهم

 یم شکنجه و خوردم یم کتک مدام.  یبچگ از یحت داد

 و ریخ پدرمه گفتم یم اومد ینم در صدام اما شدم

 که و یاون دهیند ریخ پدر نیا یوقت اما خواد یم و صالحم

 اون که بگه و کنه رد رو یهست عاشقش و یدار دوست

 نیتر کیتار شهیم برات نیا گهید خودمه یبرا دختر

 ...ایدن کابوس
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 به و داد یم گوش روزان یها حرف به وحشت با وارسته

.  کرد یم فکر ، بود گذرانده ها سال نیا در که یجهنم

 که ییصدا با و کرد کینزد روزان به را خودش وارسته

 : گفت ، داشت لرزش

 یگفت یم دیبا ؟ ینگفت یزیچ مدت چند نیا یتو چرا_

 خجسته تا یگذروند سر از و یوحشتناک بحران نیهمچ

 از و طوفان هی یدون یم.  بهت بگه و حل راه نیبهتر بتونه

  ؟ یگذروند سر

 بر و داد یم تکان را شیها شانه روزان درد به توجه یب

 : دیکش یم داد سرش

 و نزدنات حرف ؟ یآورد خودت سر به یچ یفهم یم_

 شتریب ضیمر آدم اون که شده باعث هات دنینکش ادیفر

 . تو دست از یوا روزان یوا.  کنه تتیاذ تا بشه بیترغ

 و دیکش رونیب وارسته دستان انیم از را اش شانه روزان

 ها حرف زدن از گرید و بود شده دهید آب فوالد که ییگو
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 یها ناگفته از و شکست یم را سکوتش و دیترس ینم

 : گفت یم اش یزندگ

 تا رهیبگ دل به که نهیک وارسته هست یا نهیک اون_

 دل به هم رو تو ی نهیک اون.  نهیش ینم آروم رهینگ انتقام

 طانیش هی اون.  داره یطانیش یفکرها سرش یتو و گرفته

 عقده و ها نهیک تا کشه یم بو مدام که یطانیش.  صفته

 .  کنه یخال اون و نیا سر بر و هاش

 

 : گفت ناباورانه و شد بلند جا از و زد پوزخند وارسته

 ؟ من شمینم متوجه یچیه چرا.  گنگه برام حرفات چرا_

 که ییتو دیبا چرا باشه؟ داشته و من ی نهیک دیبا چرا

  ؟ من چرا و بده آزار قدر نیا و یهست دخترش

 

 یرو مظلومانه که دید را روزان اشک که برگرداند را سرش

 بود انداخته نییپا را سرش معصومانه و دیچک یم صورتش
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 و بود یابر دلش یهوا.  کرد یم یباز شیها انگشت با و

 زمان باالخره.  ختیر یم اشک ناگوارش سرنوشت یبرا

 یبرا را اش یزندگ مهر به سر راز که بود دهیرس آن

 و خودش دل ی جعبه در تنها که یراز.  کند فاش وارسته

 ینم.  نداشت خبر آن از یکس و بود مانده شکر عمه

 یم شروع ییجا از دیبا از اما کند شروع کجا از دانست

 صفت طانیش آن ی نهیک از خبر یب هم وارسته تا کرد

 کرد شروع را گونه راز ی قصه و کرد یا سرفه تک.  نباشد

: 

 نیا بیطب میعبدالحک زن شکر عمه یوقت شیپ ها سال _

 چون بودن قائل یادیز ارزش براش همه خب شهیم محله

 هی حداقل ها یلیخ شد باعث اومدنش با که بود یزن اوال

 سرشون خاطر آسوده و باشن داشته خوردن یبرا شب نون

 بیطب هی زن که دوما و بخوابن و بذارن نیزم یرو و

 ادی طبابت از ییزایچ هی که بود قلب خوش و معروف

 نیهم.  کرد یم کمک محله مردم به یلیخ و بود گرفته
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 بهش و کنه دایپ مردم نیب یقربت و ارج هی بود شده باعث

 احمد.  باشه مردم مراقب شتریب که بده و نیا جسارت

 و سر مدام و بوده جوون یلیخ ها زمان اون که خان

 و رهیم میعبدالحک خواهر یبرا دلش دهیجنب یم گوشش

 یراه به سر جوون چون اما رهیم هم شیخواستگار یحت

 یم شون کتک و گرفته یم مردم از زور پول مدام و نبوده

 ، جوون نیا که رسه یم شکر عمه گوش به خبر نیا زده

 باعث نیهم دیند بهش دختر و ستین یراه به سر جوون

 و خواهرت که بخونه شوهرش گوش ریز شکر عمه شهیم

 .  شهیم بخت اهیس که نسپار یالبال آدم نیهمچ دست

 لب و شد فشرده قلبش یبعد قیحقا گفتن از روزان

 حرف که یسکوت.  کرد سکوت یقدر و دیگز را شیها

 روزان دل شد ینم گفته تا و بود آن بن در  یادیز یها

 . گرفت ینم قرار
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 ینوا تنها و کنند سکوت را یقیدقا که دادند حیترج دو هر

 قدر آن.  دیچیپ یم گریکدی گوش در شان دنیکش نفس

 به اطیح در شدن بسته یصدا که شد کشدار شان سکوت

 از در یصدا دنیشن با اما وارسته و نشست وارسته گوش

 مرتب را شیموها و رساند نهیآ به را خودش و دیپر جا

 با هم زدانی.  ستادیا زدانی استقبال به در کنار و کرد

 دید خود انتظار به را وارسته یوقت و کرد باز را در یخستگ

 با یلحظات یبرا و شد زده شگفت هم و خورد جا هم ،

 بر و گرفت را وارسته دست و کرد نگاه وارسته به دقت

 و کرد نازک یچشم پشت وارسته.  زد بوسه پشتش

 او از و دیکش رونیب زدانی دستان انیم از را دستانش

 زدانی.  ندارد یطلب صلح لیم که داد نشان و گرفت فاصله

 زد یا خسته لبخند ، بود دهیفهم را همسرش درد که هم
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 گونه بر شبنم ینرم به یا بوسه و دیکش آغوش در را او و

 : گفت و گذاشت اش

 ؟ باشه تنگ خُلقت نمینب_

 

 : گفت و کرد نگاهش ناز با وارسته

 .  داره یبستگ_

 

 ؟ یچ به_

 

 .  بود داده ییها قول هی ییآقا هی که نیا به_

 

 نگاه صورتش به قیدق  و گرفت را وارسته ی چانه زدانی

 از دلش و دید صورتش یرو بر اشک رد از یینما و کرد

 همسرش به یجد.  شکست همسرش نگاه در غم نیا
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 گوشش ریز و دیکش خود آغوش در را او و دوخت چشم

 : خواند را حافظ ینوا خوش ی نغمه

  جان آرام باشدت تا بده جان یگفت که یا_

  سپردم شیها غم به جان

   هنوز آرامم ستین

 

 یپ آن به زدانی و بود دلش در که یپنهان راز از وارسته

 و محکم ی نهیس از را سرش و شد زده رتیح ، بود برده

 چشم به را رنگش شب یها چشم و کرد جدا زدانی امن

.  کرد نگاه او به مبهوت و مات و کرد سنجاق زدانی یها

 و کرد یا خنده ، دید را اش زده رتیح نگاهش که زدانی

 : کرد ییسرا نغمه شیبرا باز

 

 یشد من یهست تو/  تو همه جانم و دل یا یدل و یجان_

  من همه یآن از
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 و بود شده همسرش رامشگر و دلکش یها زمزمه در غرق

 یفراموش آغوش به را بود دهیشن را چه آن یلحظات یبرا

 تا کرد تر سفت و تر محکم را یفراموش بازوان و سپرد

 را سرش زدانی.  باشند نداشته آن از یزیگر راه افکارش

 لب ریز و دیکش بو قیعم و کرد فرو وارسته یموها در

 :گفت

 تا اریب ات شونه و برو شده تنگ موهات بافتن واسه دلم_

 .  ببافم و رگونیق یها سلسله نیا برات

 

 هوا در گونه رقص و شیآرا با را شیها انگشت وارسته

 نوازش را زدانی ی گونه دستش پشت با سپس و داد تکان

 و شود آرام همسرش یقدر تا شد جانش آرام و کرد

 را سکوتش بعد و بندد بر رخت تنش از کار یها یخستگ

 : شکست



  

. pg 2246 

 دونم یم باشن داشته جنگ سر باهام هم ایدن کل اگه_

 تا کنه غرق خودش درون و من که هست یمحکم آغوش

 زود و تنده عشق تب گنینم مگه.  کنم فراموش و تمومش

  ؟ کنه یم تب روز هر من مال چرا پس کنه؟ یم کش فرو

 

 در و داد ناز را شیها گونه و کرد نوازش را شیموها زدانی

 : گفت جوابش

 که نکرده تجربه خودش حتما تنده تبش گهیم که یاون_

 هر رسنیم هم وصال به و شنیم عاشق نفر دو یوقت نهیبب

 خاکستر و سوزن یم شون عشق یپا به شب هر و روز

 هر بلکه شهینم تموم خاکستر ریز شیآت نیا یول شنیم

 .  شهیم تر سوزنده و رهیگ یم گر روز

 

 :کرد اعتراف یسادگ به و زد لبخند وارسته

 ! عاشقتم_



  

. pg 2247 

 

 : زد چشمک زدانی

 .  هم زین من_

 

 : گفت و کرد دور او از را خودش وارسته

 نداره ینرمال طیشرا کم هی و جاست نیا روزان یراست_

 خودت یرو به یدید و صورتش یوقت کنم یم خواهش

 . نباشه معذب تا ارین

 شد دور او از ، باشد زدانی از یجواب منتظر که آن بدون و

 اتفاقات نیا از یخوب گواه که قرارش یب دل و ماند زدانی و

 را وارسته که آن بدون چند هر.  داد ینم درشت و زیر

 از را روز و شب که بود یهمان دنبال در به در ، کند آگاه

 یا شناخته نا یقیموس با را او مدام و بود گرفته همسرش

 آرامش و یزندگ ی رشته سر گذاشت ینم.  داد یم آزار

 یبرم را شیها قدم مقاوم و محکم.  برود نیب از همسرش



  

. pg 2248 

 و بود زده چنبره اش یزندگ بر که را طانیش تا داشت

 ...کند دور یزندگ از نداشت را برداشتن دست الیخ
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 گرم که انیم نیا در و بود سوزنده و حار خانواده تنور

 دوغ آش یبرا که یداغ ازیپ یبو ، بودند خنده و صحبت

 خوش حال و کرد یم نوازش را شان مشام ، شد یم آماده

 ذهنش اما وارسته.  کرد یم ریسراز شان دل به را یخرم و

 یانرژ با و نبود سرزنده شهیهم مانند به و بود ریدرگ قایعم

 مدام.  کرد ینم گرم را خانواده تنور اش ینشدن تمام

 خورد یم سر روزان کبود و یزخم صورت یرو به نگاهش

 به هم پدرش ییگو.  شد یم یناراحت و اندوه در غرق و



  

. pg 2249 

 شانه مدام که بود برده یپ کردن دل دل و یدلواپس نیا

 از.  خواست یم حیتوض او از نگاه با و فشرد یم را اش

 چون تنها و ماند یم مسکوت دیبا انیجر نیا فعال نظرش

 مال بر راز نیا وقتش به که ماند یم بسته جواهر ی جعبه

 گو و گفت حال در که انداخت زدانی به هم ینگاه.  شود

 سرش ناخودآگاه.  داشت لب بر گرم یلبخند و بود کاوه با

 شیموها یرو بر یا بوسه و داد هیتک پدرش ی شانه به را

 گوشش ریز که بود پدرش گرم یصدا بعد و گرفت هیهد

 : شد نجوا

 که یدون یم!  آ ستین راه به رو امروز من یتغار ته_

 بر یوا یخند یم یدار تظاهر یرو از بفهمه عموت هیکاف

 کنار اتاق یتو برو پاشو.  رسه یم و حسابت که روز اون

 خوشحالت مطمئنم که گذاشتم برات یزیچ هی ریتحر زیم

 .  کنه یم

 دقت با و کرد جدا پدر ی شانه از را سرش لیم یب وارسته

 صورتش یرو که ییها شکن و نیچ از و کرد نگاه او به



  

. pg 2250 

 رفت یم تام یدیسف به رو کم کم که ییموها و بود انینما

 را جانش که امروزش و روزید مرد ، پدرش.  گرفت قلبش ،

 چشم در حاال بود گذاشته دخترکانش یبرا را شیروین ،

 دل به یوقت بسا چه.  بود شده شکسته زود چه دخترکش

 کرد یم یعاشق ساده چه که کرد یم رجوع پدرش عاشق

 لذت در غرق هنوز ختیر یم کانشینزد یپا به محبت و

 متالطم قلبش انیم در یخوش از یمیعظ حجم و شد یم

 کرد یم دایپ انیجر لذت با شیها رگ در خون و شد یم

 کش پدرش یرو را زیآم محبت یباز نظر نیا قدر آن. 

 گونه یرو بر محکم یا بوسه و شد خم طاقت یب که داد

 لبخند یبرا شد یزیدستاو بوسه نیهم و کاشت پدرش ی

 مادرش هم شان نیاول که اش خانواده نظر اظهار و هیبق

 : بود

 ماچ ماها چشم از دور یدختر و پدر حاال روشن چشمم_

 اگه گنیم که کنم چه کنم چه ؟ دیکن یم بدل و رد



  

. pg 2251 

 یبد دختر خورد به و یکن عسل یتو هم ساق تا و دستت

 . ببوسه یجور نیا رو ما ستین هم یکی یه.  هییبابا بازم

 

 وارسته به یا غره چشم و کرد نازک یچشم پشت بعد

 که سهراب.  خاست هوا به وارسته ی خنده که رفت

 مبل یرو از ، دید را کردنش نازک ابرو و خانمش یدلبر

 که اش یزندگ گل برگ طرف به که آن از قبل و شد بلند

 خم برود ، داشت یا تازه طراوات و رنگ شیبرا شهیهم

 مقابل در بعد و زد وارسته یموها یرو به یا بوسه و شد

 همسرش کنار و زد کنار را کاوه همه خندان چشمان

 بعد و دیکش آغوشش در و گرفت را اش شانه و نشست

 بوسه نیا با همزمان.  دیچ فشیلط ی گونه از یا بوسه

 را همه و شد بلند خجسته و وارسته غیج و دست یصدا

 یباز حال در که برزن ویآر طرف آن از.  انداخت خنده به

 رو مادرش یآشنا یصدا با بود اش یشارژ نیماش با

 لبانش به ی خنده ، دید را مادرش یشاد یوقت و برگرداند



  

. pg 2252 

 "جانم" و دیشن هم خجسته که گفت "ماما" و شد باز

 یم دست که طور همان کاوه.  گفت یتاب و آب با و ظیغل

 به توجه یب و کرد بلند را او و رفت پسرش سمت به زد

 و دیکش آغوشش در را او ویآر زدن غر و زدن پا و دست

 : زد پچ ویآر گوش ریز

 ی هیهد هی مامان به میخوا یم!  ییبابا باش آروم_

 !باشه؟ ، خوامش یم یلیخ بفهمه که میبد خوشگل

 با و کرد حلقه پدرش گردن دور را دستش اما ویآر

.  گذاشت پدرش ی شانه یرو را سرش خمار یچشمان

 : گفت و کرد ینچ نچ کاوه

 . یشینم قیرف هم تو!  پدرسوخته_

 :گفت خنده با جمع به رو بعد

.  گرم ها فیتعر بساط و راهه به خنده تا دوستان خب_

 دیبد قول اما بذارم ونیم در باهاتون یزیچ هی خواستم یم

 ؟ خب دیبزن غر سرم بعد دیکن گوش اول که



  

. pg 2253 

 

 تکان او طرف به را اش اشاره انگشت و کرد وارسته به رو

 : گفت دیتهد با و داد

  ؟یدیفهم!  تو خصوص به_

 

 نگاه کاوه به مشکوک و شده کیبار یچشمان با وارسته

 جواب یزبان بلبل با و فرستاد ویآر یبرا یا بوسه و کرد

 : داد را کاوه

 .  دمینم قول ، داره یبستگ_

 

 خودم همراه و شانس نیا هرجا که شانس یخشک به یا_

 خب.  ستین مهم یول ، شهیم خشک رودخونه کنار برمیم

 خوش شیکی مطمئنم که بدم بهتون خوام یم خبر تا دو

.  بگم دیبا خب یول ناراحت یکی اون و کنه یم حالتون

 ؟ دیحاضر



  

. pg 2254 

 

 از پس و کرد جمع به ینگاه کاوه و دادند تکان سر یهمگ

 و دیکش یقیعم نفس ، گرفت خجسته از را هیدییتا که آن

 :گفت

 گرفتن سرپرست به یبرا ما درخواست با که نیا اول _

 ادیب گهید ی هفته از که شد قرار و شد موافقت ستاره

 .  باشه بزرن ویآر واسه یآبج هی و شمونیپ

 

 و زدند دست صدا با یهمگ حرفش نیا گفتن از پس

 و شد بلند جا از ، بود شده تر زده شگفت همه از که زدانی

 : گفت و دیکش آغوشش در برادرانه و رفت کاوه سمت

 که بود یخبر نیبهتر!  شیر هم یدار یبزرگ قلب یلیخ_

 ؟ بگم یچ دونم ینم واقعا دمیشن امشب
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 از و دیبوس ، زد یم غر که را ویآر و دیکوب پشتش به کاوه

 زدانی دست داد یم تکانش که یحال در و کرد جدا زدانی

 : گفت و زد یچشمک او به و فشرد محکم را

 ؟ بدونه قدر که هیک دونم یم خودم_

 و گرفت یجا وارسته کنار بار نیا و داد تکان یسر زدانی

 آرام و برد وارسته رنگ شب یموها انیم را انگشتانش

 و داد یم سر انگشتانش انیم در را سوانشیگ یها طره

 به رینظ یب یآرامش و کرد یم لذت در غرق را وارسته

 اطراف به را سرش یگهگاه هم وارسته.  ختیر یم جانش

 اما اوردیب در جانش مادر و روزان کار از سر تا چرخاند یم

 حرص شتریب بلکه شد ینم رشیگ دست یزیچ تنها نه



  

. pg 2256 

 یب که زدانی.  ندیبنش توانست ینم خود یجا در و خورده

 : زد پچ گوشش ریز زیر زیر ، دید را اش یتاب

 .  دختر ریبگ آروم_

 

 کشان هو و دست یصدا با ناگاه که آمد ییادا و ناز وارسته

 نگاه کاوه و خجسته به کنجکاوانه و شد پرت حواسش هیبق

 غرغر و اعتراض با ، نشد رشیدستگ یزیچ یوقت.  کرد

 :گفت کاوه به رو کنان

 من به یول یکن یم در عشق خودت از نمیبب کن صبر_

 نمیبب که کن تکرار و کارت عیسر تند زود ؟یدینم خبر

 .  بود شده تنگ هم شما کردن در عاشقونه یبرا دلم

 

 را وارسته گذاشتن سر به سر هوس دلش بیعج که کاوه

 مبل یرو و انداخت باال یا شانه یالیخیب با ، بود کرده

 : گفت و نشست
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 ستمین که تو بودن هپروت مقصر من ینیبب یخواست یم_

 !  جان زن خواهر

 

 : زد تشر کاوه به و کرد زیر را چشمانش وارسته

 یول یبد هم بد خبر هی بود قرار که رفت ادمی نکن فکر_

 حاال.  ینداد و خبر اون میبرس و حسابت که نیا ترس از

 که نیا هم کن تکرار و ات عشقوالنه حرکت هم عیسر

 . بگو و خبرت

 

 و برد دهانش یجلو را مشتش ، بود شده آچمز که کاوه

 چشمان دنید با سپس و کرد سرفه یمصلحت یبار چند

 : گفت هیبق منتظر

 دیبا بدم و خبر نیا یوقت دونم یم که ییجا اون از_

 پس ینکُش و من تو تا بپوشم یفوالد زره و یآهن کفش

 که هفته آخر یبرا کنم یم تون دعوت یول گمینم فعال
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 حرکت اون به راجع.  بدم بهتون و خبر و خونمون نیایب

 مزه دوم بار دهیم مزه اول بار همون بگم دیبا هم عشقوالنه

 .  دهیم دست از و اش

 

 ؛ بود نخواهد کاوه فیحر گرید دانست یم که وارسته

 کرد اشاره خحسته به و ندانست زیجا نیا از شیب را اصرار

 و شود سرگرم ویآر با یدم تا بگذارد آغوشش در را ویآر تا

.  نماند بینص یب همسرش یها نوازش از هم طرف آن از

 و روزان باالخره که آمد یم اطوار و ادا ویآر یبرا

 به رو وارسته و آمدند رونیب آشپزخانه از مادرجانش

 : زد غر مادرجانش

 گفتم و دمیند رو شما که هیمدت من ستین قبول یمامان_

 یتو همش شما اما میبزن گپ هم با مینیبش امروز

 .  یگذاشت روزان واسه و وقتت و یا آشپزخونه
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 :آمد در هم خجسته یصدا

 زن ، جونتون عروس شیپ کال که شما.  یمامان موافقم_

 یتو همش دیهست ما شیپ که امروزم هی دیهست ثنا ییدا

 .  دیهست آشپزخونه

 

 و زد او دست پشت به و نشست خجسته کنار جان مادر

 : رفت غره چشم

 به چشمم روز هر.  بزن من به سر هی تو یگیم راست اگه_

 یم گهید امروز خجسته ای وارسته که شهیم خشک در اون

 که دیارین در و رزنیپ من سر.  باطل الیخ یزه یول انی

.  دارم نوه منم دارن نوه مردم.  رسم یم و تون حساب

 هی شده یول استیدن سر اون که بشم کوروش قربون یاله

 دیخودم کینزد شما اما زنه یم زنگ هم ونیم در روز

 .  زدن سر هی از غیدر
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 شانیجا از دو هر و دادند عالمت هم به وارسته و خجسته

 خودشان و زدند زانو مادرجانشان یپاها یجلو و شده بلند

 که او.  گذاشتند او دامن یرو را سرشان و کردند لوس را

 با رفت یم اش کرده زیعز ی نوه دو نیا یبرا قایعم دلش

 ی هیسا و شدند یم کمرنگ رفته رفته حاال که ییها اخم

 : گفت ، داشتند یبرم صورتش یرو از را شان کیتار

 حاال.  ها یصلوات پدر نیا کنن یم لوس خودشونم چه_

 به ، ادی یم خوشتون کنم فکر که دارم براتون شنهادیپ هی

 ! وارسته خصوص

 

 : گفتند صدا کی دو هر

  ؟یچ_

 

 تنمون به آب هی میبر دیباش آماده دوتاتون هر عصر فردا_

 ها.  داره یتن آب هی به ازین تنم کنم یم حس.  میبزن
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 ییوا.  دیخر و  یشهرباز نیببر و من دیبا بعدشم یراست

 یرنگ هی تا میبر هم شگاهیآرا سر هی رفت یم ادمی داشت

 .  کنن اصالح هم و ابروهام و بزنن موهام به

 

 : گفت طنتیش با وارسته و رفت باال دو هر ابروان

 ه؟یخبر یمامان_

 

 : کرد نگاهش چپ چپ و زد صورتش به آرام بزرگش مادر

 خواد یم دلم باشه خواد یم یخبر چه نه!  نشو لوس_

  ؟ داره یمشکل شما نظر از برسم خودم به فردا

 

 بر محکم و برد باال را دستش و نشست کنارش خجسته

 : زد بوسه دستش پشت
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 داشته تونه یم یاشکال چه نه!  برم قربونت من یاله_

 فردا طوره چه اصال.  میگرد یم میریم یمجرد فردا ؟ باشه

  وارسته؟ هیچ نظرت ؟ میبد یمرخص خودمون به

 

 : کرد مخالفت ، باد یتند به وارسته

 تموم هام یمرخص خط چوب گهید من خدا رو تو نه_

.  ام هیپا گهید ظهر از بعد از یول تونم ینم صبح از.  شده

 بازم نمیبب بدم یمامان با هم دبش ی مسابقه هی خوام یم

 . نه ای شهیم فمیحر
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 : انداخت باال ییابرو مادرجانش



  

. pg 2263 

 

 . میکن فیتعر و مینیبب_

 کافه به میبر دیبا که دیباش آماده کم کم دیپاش هم حاال

 که هست وقت یلیخ کنم فکر.  عموتون زن و عمو ی

 بهشون سر هی ماهه چند دیدون یم!  زشته ، مونن منتظر

 .  مینزد

 

 : گفت یجواب حاضر با و دیخند وارسته

 آخه سنیمیوا شون کافه یتو عمو زن و عمو یمامان خب_

 .  رنیم سفر ور اون و ور نیا دوچرخه با همش ؟

 

 . نشنوم حرف شو آماده برو پاشو_

 

 شدت اش خنده ، گفت وارسته که یظیغل " چشم" با بعد

 . رفت محبوبش ی نوه ی صدقه قربان دل در و گرفت
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 بغل در را بود قاشق و بشقاب یحاو که را سبد وارسته

 : زد غر هیبق به رو و کرد باز آرام را کافه در ، داشت

 آخ.  دیرس من به نیسنگ کار هی امروز آ ستین قبول_

 که تو آخه؟ یکن یم تیاذ و من قدر چه تو یمامان.  کمرم

 .  یکن هیتنب تا ینداشت ها اخالق نیا از

 

 نیدارچ ی حهیرا و عطر ناگاه ، زد یم غر که طور همان

 حاصل که یآرام یقیموس همزمان و دیچیپ مشامش در

 انویپ یها هیکالو یرو که بود شیعمو نبوغ و انگشتان هنر

 یم جان عمق به را ینیدلنش و آرام ینوا و دیرقص یم

 فیلط و ریحر یصدا با که زیانگ شور و آرام یینوا.  فرستاد

 وا شور و شوق به را شنونده و بود شده آغشته شیعمو زن

 و بودند کرده خوش جا کافه در کنار جا همان.  داشت یم

.  کردند یم نگاه هنرمند شوهر و زن ییهنرنما به لذت با

 یرو را دستش که یحال در و بود ستادهیا که شیعمو زن

 نگاهش پس در که یعشق با بود گذاشته همسرش ی شانه
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 را یا واژه به واژه و کرد یم نگاه همسرش به بود انینما

 آن هر و کرد یم فرو همسرش یمایس در خواند یم که

 واژگان همان با را بود شده پنهان دلش در که چه

 ، کردند یم جادیا دل در ییغوغا که وزن هم و زیشورانگ

 داشت یم وا نیتحس به را هیبق و خواند یم عشق ی قصه

 را سبد وارسته که بود شده نوا و ساز خوش یقدر به فضا. 

 در را خودش و رفت زدانی طرف به و گذاشت زیم یرو

 قطورش دستان با هم زدانی.  کرد مچاله همسرش آغوش

 نیا از و فشرد خود به را دلبرش اهیس سویگ ، را او محکم

 یب یخوش غرق انگشتان رقص و صدا در یشگفت همه

 جز که زدند یم پا و دست یالیخ در همه.  شد وصف

 که نیا تا ، نندیبب توانستند ینم را یزیچ ییبایز و آرامش

 انیم از وارسته ، شد نواخته تر شور پر که یبعد ینوا با

 را شالش ، رها و پروا یب اش پروانه چون و شد رها حصار

 رفت ها یصندل انیم کافه وسط و انداخت یصندل یرو به

 قدر آن.  کرد یکوب یپا و دنیرقص به شروع یشاد با و
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 از ها حواس که دیچرخ یم و دیرقص یم نواز چشم و بایز

 و دیرقص یم جانیه با که ییاو به و شده پرت یقیموس

 و بودند دوخته چشم ، داد یم تکان هوا در را شیها دست

.  بردارند برو رو محرک یتابلو از را شان نگاه نداشتند قصد

 که یمحکم ی ضربه و یقیموس دنیرس انیپا به از بعد

 نیزم و هوا انیم در وارسته ، شد زده ضرب نیآخر یرو

.  برد نییپا هم را سرش و کرد باز را دستانش و دیچرخ

 دل در را جانیه بذر و بود کننده وانهید ها دست یصدا

 یعمو زن.  آورد یم شوق سر را هنرمند و کاشت یم

 آن که یحال در و کرد جدا سر از را قرمزش کاله ، وارسته

 در را او و رفت وارسته سمت ، گرفت یم دست در را

 به تک زین وارسته.  دیبوس یبار چند و کرد قرص آغوشش

 شیعمو زن آغوش در و داد یم را ها بوسه پاسخ تک

 .  شد یم چالنده
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 جدا او از ، شیعمو زن زیآم محبت یصدا دنیشن با بعد

 و یمهربان در که دوخت چشم( عمو زن)  مِهر به و شد

 . شد ینم دایپ جا چیه  رشینظ عطوفت

 

 چند ؟ بگردم دورت یخوب!  من گل خانم عروس به به به_

 قرار که یبزم از قبل هفته کی درست.  دمتیند بود ماه

 یم که االن اما. اومد شیپ سفر و نشد که میباش هم ما بود

!  قشنگم خونم یم ماشااهلل برات دلت یتو تا صد نمتیب

 نیهمچ با باشه روغن یتو دیبا ها یحافظ داماد نون

  گم؟ینم درست(  زد یچشمک. )  یعروس

 

 از که داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش تند تند وارسته

 : گفت یم که آمد سام یعنی شیعمو یصدا سمت آن

 که بده قرض بهم و عموش خوشگل نیا ماهم مهرِ_

 . میکن جبران و مدت نیا یدلتنگ
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 : گفت یسرزندگ با و انداخت ییابرو مهر

 . بگردم دورت عموتشیپ برو!  شانس بده خدا_

 

 کدام هر با و رفت هیبق سمت و گذاشت تنها را وارسته

 نیا از بعد وارسته.  کرد یم یدلتنگ ابراز و یپرس احوال

 شنهادیپ با ، شد گرم و دید محبت شیعمو آغوش در که

 .  کرد قبول سرعت به و آمد شوق سر شیعمو

 

 معروف رقص اون از یبرقص دیبا بزنم آهنگ هی خوام یم_

  ؟ هیچ نظرت خب.  هات

 

 .  یشنهادیپ نیهمچ واسه رمیم یم.  آره که معلومه_
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 دهیشن آرام را وارسته آخر حرف ی تکه ییگو که زدانی

 و خوش وارسته یعمو با و کرد هم در یاخم شیبرا ، بود

 زیم یرو را ها قاشق و ها بشقاب هم وارسته.  کرد بش

 بودند جا آن که یمشتر توک و تک با و دیچ کافه یها

 دارند قصد که داد یم حیتوض و کرد یم بش و خوش

 در و دهند دوغ اش کافه یها یمشتر تمام به را امروز

 و کرد یا خنده است؟ ینذر ، گفت که یشخص جواب

 . داد یمنف پاسخ
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 و زدانی کنار ، دیچ تماما را ها بشقاب که نیا از بعد

 را اش شانه شیعمو که نشست و کرد انتخاب را شیعمو
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 از.  داد یم گوش سهراب یها صحبت به و گرفت بر در

 هم با مادرش همراه به شیعمو زن و خجسته طرف آن

 ریز آرام هم مادربزرگش و روزان و کردند یم گو و گفت

 بود نشسته کافه گوشه که جوان یمرد ی درباره هم گوش

 میتصم هم او.  کردند یم گو و گفت ، دیکش یم گاریس و

 . بدهد پدرش یها حرف به را حواسش گرفت

 

 بود شده نگران.  سام دیکش طول یلیخ بارت نیا سفر_

 دسترس در کدوم چیه مهر نه و تو نه که اول ماه یتو

 ؟ باشه افتاده یاتفاق نکنه گفتم یم همش و دینبود

 

 :گفت و زد یلبخند برادرش یها ینگران جواب در سام

 یم معذرت واقعا یانگار سهل همه نیا بابت داداش خان_

 ارتباط شماها با شد ینم اصال که میبود ییجا یول خوام

 آهو قالده تا چند هی میتونست شکر رو خدا خب یول گرفت
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 و مور مثل دفعه هی.  میکن خارج ها یشکارچ دست از رو

 رو اونا میتونست یول کنن شکار تا دره یتو ختنیر یم ملخ

 و حالشون و میبنداز ریگ هم رو ها یشکارچ و میبد یفرار

 .  میاریب جا

 

  هست؟ یک یبعد سفر_

 

 یمرخص ها حاال حاال کنم فکر اما قتشیحق ستین معلوم_

 .  میباش

 

 : گفت شیعمو به رو وارسته

  نزدن؟ بهتون یبیآس که ها یشکارچ عمو_

 



  

. pg 2272 

 که خورد ریت هی کرد مسعود رحم خدا یول نه من به _

 تونست و ریت مهر گهید.  کرد رحمش خدا بگم دیبا واقعا

 .  ارهیب در براش

 

 آن از و داد یم گوش سام یها حرف به یشگفت با زدانی

 شیعمو زن و عمو که بود داده حیتوض وارسته که ییجا

 طیمح ها آن ی همه که اند داده لیتشک نفره ده میت کی

 یم رانیا یها کوه به ساالنه و هستند طیمح حافظ و بان

 و انداخته تله در را دارند شکار قصد که یانیشکارچ و روند

 یها ضابطه با هم قانون تا دهند یم قانون لیتحو سپس

 وارسته یعمو زن.  کند برخورد ها آن با خودش مخصوص

 و ها کوه به همسرش با همراه و بود خوانده یدامپزشک ،

 دست در و دهید بیآس واناتیح تا رفت یم ها جنگل

 . کند مداوا را انیشکارچ

 با که کرد قفل زدانی انگشتان در را انگشتانش وارسته

 : برگرداند را سرش و دیپر جا از شیعمو یصدا دنیشن
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 شده؟ اضافه مون جمع به که هیک خوشگل خانم اون_

 

 بود شده بلند یصندل یرو از که بود روزان شیعمو منظور

 . گشت یم را کافه اطراف و

 

 مفصله اش هیقض که هست روزان ما خوشگل خانم نیا_

 بوده یپدر یها چنگال ریاس که دیبدون قدر نیهم یول

 و شیسرپرست نهیک هی سر واقع در و ستین یواقع که

 . گرفته

 

 یادآوری با و دیکش درهم اخم و شد عبوس شیعمو

 ، بود روزان صورت یرو که یدرشت و زیر یها یکبود

 : زد اشاره

 

 ... هم صورتش یرو یها یکبود اون پس_
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 : دیپر حرفش انیم وارسته

 

 .  پدره اصطالح به همون کار جون عمو آره_

 

 دست ندینب ناراحت نیا از شیب را شیعمو که آن یبرا

 : گفت و گذاشت شیعمو دست یرو را آزادش

 و تقاصش یزود به دینکن ناراحت و خودتون جون عمو_

 .  دیباش مطمئن دهیم پس

 

 و چرخاند اش زاده برادر صورت در را نگاهش شیعمو

 : گفت ، نکند ناراحت را او نیا از شیب که آن یبرا

 همه و بزن کافه یتو یدور هی پاشو!  عمو خوشگل باشه_

 برم منم تا ستین یکسر و کم ینیبب که کن نگاه و یچ

 . بود زده لک اش واسه دلم که خجسته شیپ
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 یگشت دو هر تا کرد بلند و گرفت را زدانی دست وارسته

 و ندانست زیجا را نشستن کاریب هم زدانی.  بزنند کافه در

 مراسم که رفتند یسالن به ابتدا . شد همراه همسرش با

 که یسادگ نیع در سالن.  شد یم برگزار جا آن در تولد

 نور نیهمچن ، داشت بنفش از ییها هیال با دیسف طرح

 سالن به را یبخش روح ی جلوه ، بود آن در ییها یافشان

 داده قرار سالن وسط بزرگ یا کاناپه طرف آن از بود داده

 نفره دو و نفره تک یها کاناپه هم برشان و دور و بودند

 بودند داده قرار چوب جنس با یزیم ها کاناپه وسط و بود

 و بودند کرده ساز جا را ها عود و شده خشک یها گل و

 زن کار ها یطراح نیا ی همه که دانست یم وارسته

 چه هر یکیش به یسادگ نیع در که هست مهر ، شیعمو

 سکوت در که آن از پس.  بود دهیچ را لیوسا تر تمام

 :گفت و کرد زدانی به رو وارسته ، بودند زده دید را سالن
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 قشنگ.  دارم زیسورپرا برات گهید ی قهیدق چند تا_

 ... کن تماشا و نیبش

 

 : گفت و داد طواف را وارسته گردن انگشت نوک با زدانی

 

 نه؟ ؟ یکن کار یچ یخوا یم که یدینم لو یعنی نیا_

 

 عقب عقب خنده با و رفت در زدانی دست ریز از وارسته

 : گفت و رفت

 . دلبندم همسر نه_

 

 و داد حیترج قرار بر را فرار زدانی یها قدم دنید با که

 و خود فاصله زانیم که آن یبرا و دیدو را سالن طول تند

 محض به ناگاه که برد عقب را سرش ، بسنجد را زدانی
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 ی نهیس به نهیس ، گفت یم "باش مواظب" زدانی ادیفر

 .  خورد نیزم بر و شد یشخص

 شیپا مقابل و رساند وارسته به را خودش سرعت به زدانی

 : گفت ینگران با و زد زانو

 ؟ نشد که تیزیچ خانمم_
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 ماساژ را آن دست با یکم ، سوخت یم شیزانو که وارسته

 به ، نکند نگران نیا از شیب را زدانی که آن یبرا و داد

 خواست یم زدانی که بس نیهم و کرد اکتفا "نه" گفتن

 زدانی از قبل یدست اما کند بلند و ردیبگ را بغلش ریز
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 جلو وارسته کردن بلند یبرا را دستش و کرد یدست شیپ

 . برد

 یکس چه به که بود کرده فراموش کل به که وارسته

 شخص دنید با و کرد بلند را سرش ، است کرده برخورد

 کاله که دوخت چشم ییاو به و کرد زیر را چشمانش روبرو

 کامال که یلبخند با و بود انداخته سر یرو را شرتشییسو

 منتظر ، بود مشخص یلومتریک ده از بودنش یساختگ

 : گفت ، دید خود یرو که را وارسته نگاه.  بود وارسته

 !  یدیل خوام یم پوزش_

 

 زدانی کمک با او ی شده دراز دست به اعتنا یب اما وارسته

 در را او و دیلرز او یآشنا یصدا تن از قلبش و شد بلند

 .  دید یاهیس و یکیتار از یا هاله

 حس و شد زده قلبش در صدا دنیشن با یخنجر

 وارسته.  داد یم دردش و ختیر یم هم به را او سوزشش
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 او نیسنگ نگاه به که آن بدون و کرد کنترل را خود اما

 رونیب و فشرد زدانی آغوش در را خودش بدهد یتیاهم

 به گرانید که آن یبرا ، رفتند رونیب که نیهم.  رفت

 از را خودش ، نکند ناراحت نیا از شیب را زدانی خصوص

 : زد چشمک و دیکش رونیب زدانی دست حصار

 که میبر.  کنم لوس واست و خودم خواستم خوبه حالم_

 . جانم از تر زیعز همسر یبرا زمویسورپرا میباش داشته

 

 هیکالو از که یشاد آهنگ دنیشن با و شد جدا زدانی از

 ها یکشت یرو که یبادبان چون ، خاست یم بر انویپ یها

 یرو بر آرام و نرم ، آمد یم در رقص به و شد یم ختهیآو

 کافه در که ینندگانیب چشم و دیرقص یم کافه یکشت

 یم وارسته جان مادر پزون دوغ اش از و بودند آمده

 یم بال سبک و نرم قدر آن.  بود رهیخ او به ، خوردند

 بغل در و تکاند هوا در و درآورد سر از را شالش که دیرقص

 هم را شیموها و فرستاد شیبرا یبوس و انداخت روزان
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 به حرکاتش.  داد یم تکان بدنش با موج هم و هماهنگ

 داده او از برداشتن چشم ی اجازه که بود ریگ چشم یقدر

 ، یموذ یلبخند با هم آشنا صدا مرد همان.  شد ینم

 او به دادیم رونیب را شیدودها که یحال در دهان به گاریس

 ابرو ، دیرس یحساس یجا به آهنگ یوقت و کرد یم نگاه

 در یکیپالست وانیل در را گاریس خاکستر و انداخت باال

 نگاه که زدانی به توجه بدون بعد و تکاند دستش

 به او ی رهیخ نگاه از و بود انداخته او یرو را نشیسنگ

 و رفت دخترک سمت ، بود امدهین خوشش چیه وارسته

 را دخترک دست ، هیبق رانیح و مات چشمان مقابل در

 خودش ی نهیس به نهیس را او سپس و داد تاب و گرفت

 را سرش ، بود شده شوکه حرکت نیا از که وارسته.  کرد

 یسع و نشاند چهره بر اخم ، مرد همان دنید با و برگرداند

 مچ مرد آن که کند آزاد او دستان انیم از را خودش کرد

 : گفت و فشرد را وارسته دست

 ؟یکن ینم رقص هی مهمون و من یدیل_
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 : دیغر وارسته

 

 !  کن گم و گورت_

 

 : انداخت باال ییابرو

 

 !یادب یب یدیل چه_

 

 آرام و چرخاند دست در و گرفت را وارسته یموها بعد

 و گرفت رنگ شیها گونه خشم از وارسته که کرد نوازش

 او دست از را بود زدانی نوازشگاه که را شیموها کرد یسع

 آرنج آن کی که دیچرب ینم او به زورش اما بکشد رونیب

 با مرد بعد و کوفت مرد آن ی نهیس در محکم را دستش

 وارسته.  دیگز لب و افتاد نیزم بر خورد که یمحکم مشت
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 اما ردیبگ را او دست خواست ، زدانی تیعصبان از دهیترس

 : گفت او به رو خشم با زدانی

 ! ؟یدیفهم یریگ ینم و دستم_

 

 یرو و کردند آزاد بلبشو نیا از را وارسته روزان و خجسته

 زدانی سمت عیسر هم ها مرد و نشاندند ها یصندل از یکی

 به عالم غم وارسته.  شوند شتریب خورد و زد مانع تا رفتند

 کرد یم فکر چه.  شد دگرگون حالش و شد ریسراز دلش

 تا گرفته دست به شهیت که کند لعنتش خدا ؟ شد چه و

 . بزند شیزندگ ی شهیر از فقط
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  داشت یسع کرده بغض و ناالن وارسته
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 روح یکم و کند آزاد خشم بند از را زدانی تا برود جلو 

 مادر اما ، شود جانش آرام و بخشد تسال را اش دهید غم

 تکان ، داد ینم اجازه و بود گرفته محکم را او که جانش

 : زد تشر گوشش در ، بخورد

 دیبا ادی ینم بر دستت از یچیه.  نخور وول قدر اون_

 بیس مثل که شهینم کنه یخنث یجور هی و تشیعصبان

 و زنش طرف که کنه تماشا و نهیبش رگ یب ینیزم

 . بدو نیبش خجسته کنار برو پاشو.  استغفراهلل....

 به هم خودش و داد هل خجسته بغل در را وارسته بعد

 . رفت معرکه وسط

 کرده گره یها مشت یوقت اما بود آرام نا شیجا در یکم

 بر که زدانی ی

 را آن حس وارسته ، رفت یم فرو  رذل مردک آن صورت 

 به خنکا و شود یم رد دلش از خنک یمینس که داشت

 یصندل از یکی یرو جا همان.  شود یم قیتزر وجودش

 خورد یم او که ییها مشت از و بود نشسته الیخیب ها
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 خنده داد یم آزارش یکم که یزیچ تنها اما برد یم لذت

 در لرزش که بود فطرت پست کفتار آن آور موحش یها

 یبازدم و دم نیچند با توانست یول کرد یم جادیا تنش

 کردن گمراه نیهمچن و فرستاد یم درون و برون به که

 یها قهقهه که روزان.  شود مسلط خود یرو بر ، حواسش

 کالبد را ماجرا ته تا بود دهیشن را شیصدا تن با مرد آن

 لحظه یبرا وارسته دردناک چشمان یوقت و کرد یشکاف

 و زد کنار را یصندل ، گرفت جان نگاهش یجلو در یا

 خجسته تنها که وارسته.  نشست وارسته کنار ، کافه کنج

 همراه به شیعمو زن و مادرجانش و مادر و بود کنارش

 منصرف را زدانی تا بودند رفته جلو اش خانواده مردان

 او صورت به را نگاهش قیعم روزان دنید با ؛  کنند

 گوشش ریز و برد جلو را سرش روزان و کرد سنجاق

 : کرد زمزمه
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 هر و گنداب نیا.  کن جمع رو هیقض و بگو و یچ همه_

 یم شتریب و عذابت و شهیم نیآفر فاجعه یبزن هم یچ

 . کنه

 

 زدانی به را نگاهش و کاشت لب کنج بر یپوزخند وارسته

 او اما کرد یم دیتهد را مردک آن و بود شده پا سر که داد

 ریز را شیها دست و بود دهیکش دراز نیزم کف یالیخیب با

 کردن یعصبان در یسع شخندیر با و بود داده قرار سرش

 یکبود کینزد را انگشتش نوک وارسته.  داشت زدانی

 کیبار یچشمان با ؛ کرد نوازش یبار چند و برد روزان

 : گفت روزان به آرامش با شده

 فقط.  ینکرد فیتعر من یبرا و یچ همه هنوز شما_

 و یگفت من یبرا و یچ همه یوقت.  یگفت رو ها ارتباط

 خاندانش و خان احمد یشتر ی نهیک نیا که شد مشخص

 قول منم.... خواد یم یچ من شکر عمه از و ادی یم کجا از

.  بگم زدانی به و یچ همه مناسب فرصت هی یتو که دمیم
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 یخال دست یچ یبرا و دونم ینم یچیه که االن نه اما

 .  بدم لشیتحو و کنم هم سر داستان هی برم دیبا

 

 دیبا که ییزایچ اون ی همه تو وارسته.  بشه رید ممکنه_

 یک کار زدنا زنگ اون یدون یم گهید.  یدیفهم و یبفهم

 .  ادی یم کجا از آشنا آهنگ اون و هست

 

 حساس در که بود یعصب خودش دست از که وارسته

 نشسته جا نیا و کرده رها را همسرش دعوا ی لحظه نیتر

 مین.  کرد یم بحث ارزش یب آدم چند سر بر روزان با و

 از هم را روزان و کرد پرت عقب به را یصندل و شد زیخ

 کمر دور را دستش دو و رفت جلو توجه بدون و پراند جا

.  گذاشت کمرش یرو آرام را سرش و کرد قالب زدانی

 به و برگشت و خورد یدیشد تکان نداشت توقع که زدانی

 و رنجش از یا هیسا که را چشمانش و کرد نگاه وارسته

 توجه یب وارسته و کرد خیم وارسته چشم در داشت اندوه
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 و دیکش کنار ، هیبق نگاه به توجه یب و اطرافش یاهویه به

 : زد لب یآرام یصدا با

 کن ولش داد پس و تقاصش یکاف ی اندازه به کنم فکر_

 . نداره و ارزشش میبر ایب

 یلبخند با بود دهیشن را وارسته آرام یصدا ییگو که مرد

 و گذاشت یم شینما به را خونش پر لب شکاف که

 : گفت ، زد یم را چشم اش یکبود

 یمرد به ازین ، ناز یدیل نیا!  پسر یکرد دیص یماه شاه_

 ... که نیا نه بدونه و قدرش که داره

 

 را خودش اما بود آمده جوش به خونش که وارسته پدر

 در ادیز حدّت با را شیها اخم او حرف نیا با کرد یم آرام

 : گفت نیخشمگ و کرد هم

 به بزن و ت کوله رو بنداز و دُمت و بدون و خودت حد_

 . دمیند تو از تر دهن و چاک یب آدم.  چاک



  

. pg 2288 

 

 یحرف گرید ، بود دهیرس هدفش به حاال که ییگو اما او

 به دیچیپ بدنش در که یدرد با و کرد یا خنده تنها و نزد

 اوردیب خود یرو به که آن بدون اما شد بلند یسخت

 گذاشت زدانی ی شانه بر یدست و زد وارسته به یچشمک

 .رفت رونیب کافه از و
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  تاسف با که کرد نگاه یروزان به وارسته

 در.  کرد یم زمزمه لب ریز یزیچ و داد یم تکان سر 

 زد یم پا و دست چه هر و بود غرق خودش یهوا و حال

 ینم ، بکشد رونیب و دهد نجات غرقاب نیا از را خود تا

 دهیند آموزش را شنا که یشخص چون.  شد ینم که شد
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 فکر شدنش غرق به لحظه هر و بود کرده ریگ غرقاب در

 را دستش مچ زدانی عاقبت که کرد فکر قدر آن کرد یم

 رونیب کافه از دیبگو یزیچ که آن بدون و دیکش و گرفت

 در.  برد رونیب خود با هم را شده مسخ ی وارسته و زد

 که یرهگذر هر و دیکش یم را او تیجمع مرکز و رو ادهیپ

 رهیخ دو آن به و ستادیا یم یاندک گذشت یم رو ادهیپ از

 نیا گرید بود شده یعصب یقدر به که زدانی.  شد یم

 نیماش به.  نداشت تیاهم شیبرا هم ها یرگیخ و ها نگاه

 وارسته ماند منتظر و کرد باز را نیماش در ، دندیرس که

 نیماش سوار یحال یب با وارسته که نیا از بعد.  شود سوار

 راننده یصندل یرو و زد دور را نیماش هم زدانی ، شد

 کافه و ابانیخ از.  آورد در حرکت به را نیماش و نشست

 از و زد یم نفس نفس که یحال در ، گرفتند فاصله که

 شهیش به را سرش که وارسته به خطاب ، دیلرز یم خشم

 : کرد زمزمه درد با ، بود داده هیتک
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 بگرد تر معقول کم هی گفتم بهت بار هی فقط بار هی ادتهی_

 هی ؟ یکرد کار یچ تو اما بکش تر جلو و شالت نیا کم هی

 امروز نیهم حاال.  نیبب و ایب که یانداخت راه به ییبلوا

 ور اون یانداخت و یکند و شالت یکوفت ی کافه اون یتو

 یم هرز که یمرد هی یچشما یجلو اونم. یدیرقص بعد و

 . رفت

 

 درد از سرش و فشرد انگشتش دو با را چشمانش ، وارسته

 نیا با.  نداشت را سرش حجم طاقت و بود شده نیسنگ

 : گفت آرام حال

  ؟ یکن متهم و من یخوا یم چرا زدانی نبودم من مقصر_

 

 : زد ادیفر و برگرداند رو و شد گرد چشمانش زدانی

 بردار دست نبودم؟ مقصر یگیم هنوزم ؟ینبود مقصر_

 اون که بود نیا از ریغ.  بردار دست کنم یم خواهش
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 زد و مزخرف یحرفا اون و جلو اومد تو دنیرقص با کهیمرت

 ؟

 

 تا بود آمده آنجا صفت کفتار آن دانست یم که وارسته

 نیا از ، دهد نشان را قدرتش و بکوبد محکم را خشیم

 یم کاش یا.  آمد دردش و ختیر هم به زدانی قضاوت

 اما کند بازگو و فیتعر را اتفاقات تمام شیبرا تواسنت

 موقع به اما توانست ینم فعال و بود بسته بالش و دست

 . کرد یم خالص را خودش و گفت یم را یچ همه

 را مغزش استخوان و دیچیپ یم سرش در که یدرد با

 حرف به رساند یم انفجار ی مرحله به و کرد یم یمتالش

 : داد یم گوش زدانی خشم در غرق یها

 ییآبرو.  رفت آبروم ؟ بگم یک به و دردم خداااا ییوا_

 اون و رقصه یم کافه یتو تنم ی پاره ، زنم.  نموند واسم

 نهیس به دست با) من یجلو و ادی یم پا و سر یب هی وقت

 . کشه یم بو و موهاش و رقصه یم باهاش( دیکوب یم اش
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 مشامش درد اش یسوختگ یبو و بود آمده درد به رتشیغ

 دست در خون.  کرد یم نیسنگ را سرش و دیچیپ یم

 .  بود شده کلفت شیها رگ و کرد ینم انیجر شیها

 متعلقاتش و ایدن و بود گرفته تهوع حالت هم وارسته

 یمفرط یاهیس.  زیچ نا و شد یم اهیس چشمانش یجلو

 یم را روشنش جهان بود زده چنبره چشمانش ریز که

 دل یرو ریق و سرب جنس از ظیغل یا ماده و گرفت

 . ختیر یم اش یزخم

 : داد یم ادامه و بود برنداشته دست هنوز زدانی

 میزندگ مشخص سر که یزیچ نیاول میزندگ اول از_

 شد یم حفظ شهیهم دیبا که ییآبرو.  بوده آبرو کردن

 و ختیر همش امشب نیهم اما شد یم دار خدشه دینبا

 بر گهید بشه ختهیر که هست یآب مثل آبرو.  رفت نیب از

 یکارها با تو.  رفت وارسته رفت آبرومون.  گرده ینم

 لمیف ازت یکی اگه یدون یم.  یبرد و آبرومون امشبت
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 ، ادی یم شیپ یچ بفرسته ام خانواده یبرا و باشه گرفته

 ؟ یدون یم

 

 و زد یم ضربه سرش بر صاعقه چون درد که وارسته

 در چه هر ، بود شده یقلقلک زدانی یها حرف از مغزش

 که آن بدون ختیر رونیب پوزخند با ، شد انینما ذهنش

 :کند فکر عواقبش به

 

 بزرگت پدر و بوده مهم براتون آبرو قدر نیا جالبه! ؟ آبرو_

 دختر هی داره ها سر یتو یسر که نام کین دریح حاج

 زن و آورد باال و شکمش و کرد غهیص رو ساله جدهیه

 و بود کرده ینوکر براش سال یها سال که و اش چارهیب

 ی سابقه نیا با شما.  شیا غهیص زن سراغ رفت و کرد ول

 . یبزن آبرو از دم دینبا گهید که زتیعز پدربزرگ درخشان
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 و درآمدند صدا به هشدار و قرمز یها عالمت زدانی سر در

 کنترلش که نیماش و کردند یم صادر دستور کنان وی وی

 یرو بر شیپا محکم حرکت با بود شده خارج دستش از

 داد یصدا و شد متوقف ابانیخ وسط یبلند یصدا با ترمز

 گاه آن و دیچیپ شانیدو هر گوش در رانندگان یدادهایب و

 حرف از مانیپش و کرد استفاده نیماش توقف از وارسته

 به شروع ادیز سرعت با و زد رونیب نیماش از شیها

 . شد دور زدانی چشمان یجلو از و کرد دنیدو
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 وارفته و شل که ییپاها با و نبود استوار که ییها قدم با

 یمانتو ی لبه و کرد یم عبور ها نیماش انیم از بودند
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 نیآخر که یریزمهر تا چسباند یم هم به را بازش جلو

 آمده در صدا به مرگش کلنگ و دیکش یم را شیها نفس

 و بود کرده داغ مغزش اما کند رسوخ جانش به کمتر ، بود

 را ابانیخ ریمس سست و حال یب وارسته و دیجوش یم

 دیکش یم آباد ناکجا سمت به را شیپاها و بود گرفته

  ؟ شود یم ختم کجا به آخر سفرش بداند که آن بدون

 راه و کرد گذر ابانیخ ی کناره از ها نیماش بوق و چراغ با

 و گذشت یم نخل درختان انیم از.  گرفت شیپ را بلوار

 و جسم به یفشار امروز اتفاقات هضم.  بود فکر در سخت

 شین مغزش به که یدرد از سرش که بود آورده روحش

 مشتش و دیکش یآه.  شد یم مچاله و سوخت یم زد یم

 بعد شود گرم یکم تا کرد یی"ها" و گرفت دهانش یجلو

 بود جانیه و شور از پر شیابتدا که یرقص یادآوری با هم

 ....شیانتها و

 یشاد وسط درست بمب و نبود شده فیتعر که ییانتها

 دست از.  بود کرده دگرگون را اوضاع و بود افتاده شان
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 بر تا  نکرده گره را مشتش چرا که بود یعصب خودش

 کاخ و دیاین جلو حانهیوق گونه نیا  که بکوبد دهانش

 .  نکند منفجر را اش یشاد

 به ینگاه گرفت را ابانیخ خط و شد رد که بلوار انیم از

 چون ماه که عظمت یخدا دنید با و کرد اطرافش

 درخشان و دیتاب یم ها موج بر ناز و کرشمه پر یمعشوق

 از.  خواست را زدن ایدر دل به یهوا دلش ، کرد یم

 و درد و شود سوار ها موج یرو صبح تا که ییها همان

.  کند پارس شهیهم جیخل بزرگ یایدر دل خیم را دلش

 دل و درد به که داشت بزرگ دلِ قدر آن که ییایدر

.  شد یم اسرارش محرم هم یگاه و داد یم گوش شیها

 یپا به و بود دهینشن او جز کس چیه دیشا که ییها اسرار

 بود ایدر مسخ شهیهم.  بود شده ریپ اش گفته نا یها راز

 توانست یم یگاه که کرد یم نگاه ایدر به فتهیش قدر آن

.  کند حس اش شانه یرو را مردم ی رهیخ و نیسنگ نگاه

 اریاخت گرید که مسخ قدر آن بود شده مسخش هم حاال
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 یب و سست گرید شیپاها. نبود خودش دست شیپاها

 خم و چیپ از که بودند گرفته یقوت حاال نبودند توان

 که ییها نیماش بوق به که آن بدون و کرد عبور ابانیخ

 یحرف هم دیشا و زدند یم یکاریب سر از رانندگانشان

 در.  کند توجه ، دیپر یم رونیب دهانشان از فیسخ

 و نبود چهاردهم ماه که یشب هم آن شب یکایتار

 ، بود نداده قرار شینما معرض در قدر آن را شکوهش

 را شیها کفش و شد یم کینزد ایدر به آرام آرام وارسته

 و سمت به برهنه پا خودش و کرد رها ماسه یرو جا همان

 شهیاند نیا در و کرد یم حرکت شکوهمند یایدر یسو

 غلبه یکیتار بر توانست ینم عظمتش آن به ایدر که بود

 عاشق و فتهیش یا گونه به ایدر که داد یم نشان و کند

 پر عظمت بر یکیتار تا داد یم رخصت که بود یکیتار

 یبرا هم ایدر.  شود مسلط او بر و کند نفوذ شکوهش

 عرض تا نواخت یم تمیر پر و نیآهنگ یها موج پاداش

 . باشد کرده شب یکایتار یبرا یاندام
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 تراش خوش به که یا صخره از و کند سر از را شالش

 یجا بر استورانه و بود خورده قلیص ممکن شکل نیتر

 و رفت باال ، کرد یم یپاسبان نرم ساحل از و بود نشسته

 تماشا به را ایدر و ستادیا صخره ی نقطه نیتر کینزد در

 آسمان ی معشوقه ، ماه طرف به را سرش بعد.  نشست

 : کرد زمزمه اندوه و سوز با و دوخت

 

 تو ماه یا آخر/  ینیتسک من دل درد به ماه یا امشب_

 یم من و دارم من تو جان کاهش/  ینیمسک من درد هم

 . ینیب یم ها چه دیخورش یدور از تو که/  دانم

 

 یناگهان یحرکت با ، دیرس نقطه نیا به که شیگو و گفت

 جمع هوا و ایدر انیم را شیپاها و دیپر نییپا صخره از

 . شد پنهان ایدر عمق در و دیپر آب در پرش کی با و کرد
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 و بست خی بدنش ایدر یسرما از ، دیرس که ایدر عمق به

 جا یکنج همان و نزد رونیب دهانش از بازدمش و دم

 از را سرش.  شد یم دهیساب هم یرو دندانش و کرد خوش

 سوانشیگ از که یآب تا داد تکان محکم و آورد رونیب ایدر

 ، کرد یم یباز سرسره صورتش یمایس بر و خورد یم سر

 یبن چیه و دیلرز یم سرما از که آن با.  زندیبر نییپا

 که نداشت قصد ، زد ینم پرسه اطراف نیا در یبشر

 هم یساعت یبرا داد یم حیترج و دهد رییتغ را تشیموقع

 و شود سرد بود شده داغ که مغزش تا کند شنا شده که

 چند.  کند باز سرش نقاط تمام در خون انیجر یبرا را راه

 را نفسش باره کی و دیکش قیعم ینفس هم سر پشت بار

.  رفت نهیس کرال و رفت آب ریز به و کرد حبس نهیس در
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 ، بود آب فوت را قسمت نیا چون اما دید ینم را زیچ چیه

 قایدق که بزند حدس توانست یم یسرانگشت حساب با

 باال باز کرد شنا که یقیدقا از بعد.  است ایدر قسمت کدام

 را یشخص کینزد نسبتا یا فاصله از و گرفت نفس و رفت

 وارسته.  انداخت یم ایدر در را قوه چراغ که دید

 و دیپاش چشمانش در نمک یکم اما کرد زیر را چشمانش

 و کرد آب در را سرش باز شد مجبور.  گرفت سوزش

 کینزد که ایدر قسمت نیتر یا گوشه از و آورد رونیب

 کینزد به شد مطمئن که نیا از پس و کرد شنا بود صخره

 صخره یباال به را خودش تواند یم و است دهیرس صخره

 سنگ تخته به را دستانش و آمد رونیب آب از برساند

 سرما.  دیکش باال را خودش حرکت کی با و رساند بزرگ

 شیها دست و شد مچاله خودش در ، دیرقص تنش در که

 یقدر تا دیکش یم هم بر را شیها دست.  افتاد گز گز به

 توان و قدرت به سرما و نکرد افاقه چیه اما شود گرم

 میتسل جز یا چاره وارسته و نشست یم تنش در بیعج
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 ، آمد نییپا که صخره از.  نداشت برابرش در شدن

 چشم هر اما ندیبب را شخص آن تا چرخاند را چشمانش

 یبرا را خودش نیا از شتریب و نشد دشیعا یزیچ گرداند

 که ییجا آن از.  نداختین زحمت به شخص آن افتنی

 به که آن جز نداشت یا چاره و بود شده سیخ لباسش

 شیپ را ساحل راه.  بگذراند جا آن در را شب و برود کلبه

 کینزد انیعر پا افتین را کفشش که وقت آن و گرفت

 بود نبرده خودش با را دشیکل که ییجا آن از و رفت کلبه

 مطمئن تا کرد اطراف به ینگاه و نشست نیزم یرو ،

 و کرد باز را در ی پاشنه و برد در ریز را دستش بعد شود

 سرعت به و کرد روشن را کلبه المپ بعد.  بست شتاب با

 را در و برداشت یکفش جا یرو گلدان ریز از را یدکی دیکل

 را اش حوله یوارید کمد از خاطر آرامش با و کرد قفله دو

 . شود سرحال یقدر تا رفت حمام به و برداشت

 پوشاند کوچک یا حوله با را سرش آمد رونیب که حمام از

 یبرا یچا تا کرد روشن را یکتر بعد.  نخورد سرما تا
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 را بالشت و دیکش دراز یبخار کنار بعد و کند دم خودش

 تا چسباند یبخار به را شیپا و گذاشت سرش ریز هم

 سرش ریز هم را دستش و شوند آب شیپاها خی یپاها

 گرید و بود شده باز راهش حاال که یبغض و داشت نگه

 و دیجوش اشکش ی چشمه از آرام ، کرد ینم یبگیغر

 و آورد ادی به را زدانی یها حرف.  کرد زشیر قطره قطره

 کند تصور توانست ینم.  شد خاکستر و گرفت آتش قلبش

 یم و دیخند یم شهیهم که همسرش یموها که نیا از

 توسط حاال و است تر خوشبو هم کاشان قمصر از گفت

 روحش و قلب به یزخم چه بود شده بو ناشناس یمرد

 قیعم وارسته یها حرف با مراتب به که یزخم.  شد زده

 از ابدا شناخت یم را خودش وارسته.  شد تر ناسور و تر

 بر که را یا خانه و آمد ینم خوشش "آبرو" نام به یا واژه

 دانست یم رانیو بست یپا از بود شده ساخته آبرو ی هیپا

 بود دهیشن همسرش زبان از را واژه نیا گرید که حاال. 

 یم زیت و تند ییگو پاسخ فرمان و کرده داغ مغزش شتریب
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 شدت با شیها اشک ، بود زده که یحرف یادآوری با.  داد

.  دادند ینم گریکدی به یشیپ مجال و دندیبار یشتریب

 ی هیهمسا زبان از را نام کین دریح حاج کردن غهیص

 حساب به وارسته یبرا که بود دهیشن زدانی پدربزرگ

 جدهیه یدختر که گفت یم و کرد یم دل و درد خودش

 نشان مدرک با و آمده شان خانه به شیپ روز چند ساله

 از وارسته.  است نام کین یحاج یا غهیص همسر که داده

 قلبش و شد جزغاله یبرف سیگ یبرا قلبش ابتدا همان

 امشب اما بگذارد انیم در زدانی با را آن که رفتیپذ ینم

 . بود آورده زبان به را آن زمان نیبدتر در
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 بخش آرامش یصدا قهیدق نیهم که خواست یم دلش

 رخنه بدنش در یآسودگ تا بشنود را دادنش ناز ، را زدانی

 از بعد کرد یفکر و داد جلو را لبش.  کند آرامش و کرده

 ماه و عقد و یخواستگار مراسم تمام آمد ادشی که آن

 یراض ، اند ختهیر تاپ لپ در و اند گرفته لمیف را عسلش

 در و برداشت زیم یرو از را تاپ لپ و شد بلند یادآوری از

 لمیف نیاول و رفت بود شده یگذار رمز که یفولدر

 چسباند یبخار به هم را شیپا و کرد پخش را یخواستگار

 اش یخواستگار شب.  بازگردد بدنش به مطبوع یگرما تا

 لدای ، زدانی خواهر ، بود هم خورانش ینیریش ینوع به که

 را یا هندوانه ینیس در ممکن شکل نیتر قهیسل خوش به

 البه در اش جعبه با را ینامزد انگشتر و بود کرده نیزاید

 جا همان و بود دهیچیپ یکاغذ انیم در و هندوانه یال

 در دستش به انگشتر کرد اعالم را تشیرضا که نیا از پس

 خوش بود دهیخر شیبرا زدانی که نیشیپ انگشتر کنار
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 یلبخند انگشتر دنید با و آورد باال را دستش.  نشست

 : گفت خودش به خطاب آب ریز و نشاند لب بر کمرنگ

 یک شوهرت اون یکن یم که هیفکر چه نیا وونهید آخه_

 دلرباتر و تر دلبر مگه آخه کنه؟ یم دایپ خودت از بهتر رو

  ؟یزیچ نیهمچ میدار مگه اصال ؟ هست وارسته از تر ناز و

 

 : داد ادامه و کرد بلند یا خنده

 دنید از دیبا االن!  یسرخوش که کنن جونت به جون_

 دستش از یطور چه که یکن فکر صفت طانیش اون

 یم یدار حاال تیزندگ بختک شده که یبش خالص

 ؟ یکن یم فیتعر جوک خودت یبرا و یخند

 

 : داد تکان تاسف به یسر
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 خل و وونهید که یفارغ جهان یغوغا ز تنها نه نچ نچ نچ_

 .  یهست هم چل و

 

 را شان عسل ماه و عقد لمیف و کرد رد را یخواستگار لمیف

 یم اش ازهیخم ، بود لمیف اواخر که نشست تماشا به هم

 کم کم که بود شده گرم خواب از شیها چشم و دیکش

 یرو تاپ لپ که یحال در و شد رهیچ تنش بر خواب

 . برد خوابش ، بود شکمش

 شب مهین اواخر که بود سردرگم و آشفته خوابش قدر آن

 باشد داشته یدرک تیموقع از که آن یبرا و دیپر خواب از

 نظر از را کلبه بعد کرد بسته و باز محکم را شیها چشم ،

 یجلو زیانگ رتیح یشتاب به ها رخداد که گذراند

 .  آورد ادی به را زیچ همه و شدند زنده چشمانش

 و کرد مشت را دستش و دیکش یا ازهیخم ناخودآگاه

 در که آن از قبل.  کرد یم دادیب یگرسنگ از اش معده

 یم ، ردیبگ کوچک یا لقمه و برود کوچک ی آشپزخانه
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 دید از شناس نا یلیمیا ناگاه که ببندد را تاپ لپ خواست

 و دیکوب یم نهیس ی وارهید به محکم ادیز شور از قلبش و

 ییروین اما ببندد را تاپ لپ خواست.  دیلرز یم دستانش

 باز که نیهم.  ندیبب و کند باز که کرد وادار را او بیعج

 حجم با خون و فشرد محکم و برد دندان ریز را لبش کرد

 شد خون از ییایدر دهانش و جست رونیب لبش از یادیز

 : خواند را کپشن ، دید را ها عکس که نیا از پس او و

 

 خوب دونم یم!  باش جا نیا فردا روزان نجات یبرا_

 . رو جا اون یبلد

 

 که یا مدرسه یادآوری با و بست فشار با را چشمانش

 فشرده قلبش ، بود ساخته را آن پدرش یهمکار با مرصاد

 و انداخت یا گوشه به و بست را تاپ لپ و زد هق و شد

 به را کلبه شهیش و وارید که یادیفر با و کرد هق هق بلند

 : زد داد ، انداخت یم لرزه
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 ی نهیشوم در بودند شده سوار هم یرو که ییها زمیه

 و سوختند یم ، وارسته یروبرو وارید کنج کوچک

 بود کرده جمع را زانوانش که وارسته و شدند یم خاکستر

 مهین از و بود نشسته وارید ی گوشه نوا یب یکودک چون و

 چشمانش از خواب بود هفت ساعت که اکنون به تا شب

 پر را چشمش ی کاسه که بود اشک نم نم و ختیگر یم

 بازار نیا از مرصاد با که افتاد ییها روز آن ادی و بود کرده
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 دندیخر یم لباس و خانه لیوسا و رفتند یم بازار آن به

 خانه به و بکشند دوش بر را عشقشان بار کوله کم کم که

 که شان ازدواج از شیپ هفته کی درست.  بروند بخت ی

 را لیوسا تا بودند رفته دارشان اطیح ینقل ی خانه به

 و زد یم لبخند کمتر و بود شده حرف کم مرصاد ، نندیبچ

 زیر یها یمحل کم نیهم.  گذاشت یم سرش به سر کمتر

 وارسته دل در تلخ و بد یحس که بود شده باعث درشت و

 و یشادمان ابراز شیپ از شیب وارسته ندهد اجازه و ندیبنش

 مرصاد کنار و اوردین طاقت گرید که نیا تا.  کند ذوق

 با و کرد قفل دستانش انیم در را دستانش و نشست

 : گفت دلهره از یمیعظ حجم و ینگران

 

 ؟ یمونیپش من با ازدواج از_

 

 که کرد شوکه و زده رتیح را مرصاد سوال نیا قدر آن

 با و شد بدل عشق به استرس و ینگران از چشمانش رنگ
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 یبرا و زد بوسه وارسته دستان به ، تعشق پر نگاه همان

 : کرد ابراز را عشقش بار نیصدم

 

  تره؟ زیعز جونم از یچ یدون یم_

 

 !؟ یچ_

 

 ! تو_

 

 کرد آرام و راحت را وارسته الیخ ساده یها حرف نیهم

 جواب و افتاده یاتفاق چه که دیپرس او از دیترد بدون اما

 : بود نیا تنها مرصاد

 ییجا هی من با و فردا یبرا یبذار و امروز یکارا شهیم_

 من با ازدواج از تو دیشا ؟ یبد گوش حرفام به و یایب

 . یشد مونیپش
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 خنده مرصاد ، شد یگچ و رنگ یب که وارسته یها گونه

 : گفت گوشش ریز و کرد یا

 . ینیبب و یزیچ هی امروز دیبا اما کردم یشوخ_

 

 یکارها بالفاصله ، بود شده کنجکاو هم خودش که وارسته

 ، مرصاد مقصد.  رفت رونیب مرصاد با و کرد رها را خانه

 یا مدرسه به داشت که چرا ؛ بود کرده متعجب را وارسته

.  بودند ساخته هم با پدرش و مرصاد که شدند یم کینزد

 و نخبه یها بچه از آموزانش دانش که یا مدرسه همان

 نیا یبرا اش کرده زیعز مرد دو و بودند کشور خاص

.  داشتند نظر در درخشان یا ندهیآ ساختن آموزان دانش

 بود آموز دانش از یته مدرسه ، شدند مدرسه وارد یوقت

 بودند لیتعط مشق و درس از همه و بود جمعه روز که چرا

 مرصاد تا دیپرس ینم چیه و بود کرده شهیپ صبر وارسته. 

 اما کند شروع را سخنانش جمله کی ای واژه کی از خودش

 بست که را مدرسه در و نداشت دادن حیتوض الیخ مرصاد
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 آن ریز که شدند یکالس وارد و گرفت را وارسته دست ،

 ایگو که بود ینیزم ریز ،یناباور و تعجب کمال در ، کالس

 بعدش و کرد ادا بلند را یزیچ مرصاد.  نبود سکنه از یخال

 هر.  کشاند خودش همراه را وارسته و شد وارد " اهلل ای" با

 که دندید را یکوچک نیزم ریز و رفتند نییپا ها پله از دو

.  بود شده آماده یزندگ یبرا کوچک تییسو کی حد در

 کی " سالم" گفتن با که گذراند نظر از را جا همه وارسته

 .  دیکش غیج و دیپر جا از نفر

 کرده سالم او به بغل به بچه که دید را یجوان زن وارسته

 یم تماشا را وارسته بر و بر آرام و مظلوم یظاهر با و بود

 به آشنا یا چهره ته ، گذراند نظر از را او که وارسته.  کرد

 یم ریآژ ذهنش در که ییسایکل بانگ و شد خیم ذهنش

 که آن بدون حال نیا با.  داد یم ییآشنا فرمان ، دیکش

 :گفت مرصاد به رو بکند یقضاوت

 

 هستن؟ یک شونیا که نیا بعد.  خوام یم حیتوض_



  

. pg 2313 

 

 رنگ کم یلبخند و داد نشان را جوان زن همان انگشت با

 زیجا را تعلل که مرصاد.  دیپاش زن همان صورت یرو به

 : گفت مقدمه یب ، دانست ینم

 

 !  خواهرمه_

 

 نیا ییها خبر از نیا از شیب وارسته که نداد اجازه و

 نشاند خود کنار و گرفت را دستش.  کند سکته ینیچن

 : داد ادامه و ندیبنش که کرد اشاره هم خواهرش به بعد

 .  کن گوش خوب لطفا دمیم حیتوض برات و یچ همه_

 

 با و انداخت خواهرش به را مطمئنش نگاه و گرفت یدم

 :کرد شروع یا سرفه تک



  

. pg 2314 

 هی یوقت.  شهیم روح مرگ باعث اشتباه عشق وقتا یگاه_

 که بده یادیز تاوان دیبا وفتهیب اشتباه عشق دام یتو نفر

 با بابا و مامان و من.  رونیب بندازه شیزندگ از و اون

 طبس یتو بود کتریکوچ خودم از سال دو که یخواهر

 میمر که نیا تا بود خوب یچ همه.  میکرد یم یزندگ

.  شد یم دینبا که شد مرد هی عاشق کمیکوچ خواهر

 شکار یبرا روز به روز و بود کرده پهن دام براش که یمرد

 دام یتو و اون شد موفق هم آخر که کرد یم تالش دامش

 کنه وابسته خودش به یجور و خواهرم و بندازه خودش

 که یا خانواده نه بخواد و عشقش فقط و سهیوا یرو تو که

.  بوده خوشبخت و کرده یزندگ باهاش ها سال نیا

 دار خبر پسر اون خراب ذات تیوضع از که ییما خالصه

 عشق مسخ میمر اما برداره دست میخواست ازش میبود

 . کرد ینم قبول و بود شده
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. pg 2315 

 

  ممنوع_یکپ#

 

 به ینگاه مین مرصاد ، دیرس که داستان یجا نیا به

 مرصاد از را دقتش و نگاه هم وارسته و انداخت خواهرش

 در را اش بچه که دوخت مرصاد خواهر میمر به و گرفت

.  ختیر یم اشک هم خودش و داد یم تکان آغوشش

 گفت مرصاد گوش ریز دید را خواهرش بد حال که وارسته

: 

 گناه خدا به ؟ینکن فیتعر خواهرت یجلو یخوا یم_

 . کشه یم عذاب داره طور چه کن نگاه داره

 

 لب آرام تناسب همان به و زد وارسته به یلبخند مرصاد

 : زد



  

. pg 2316 

 یجلو که کرد خواهش اما گفتم بهش خواسته خودش_

 آب قلپ هی رمیم من هم حاال.  کنم فیتعر برات خودش

 شوهر خواهر با ییآشنا بساط امی یم من تا و بخورم

 . نیبچ

 که رفت یکوچک خچالی سمت و زد وارسته به یچشمک

 و کرد باز را درش و رفت ، داشت قرار نیزم ریز یانتها

 میمر کنار ، مرصاد به توجه یب وارسته اما دینوش آب یقلپ

 با و دیکش آغوش در را دشیسف و تپل ی بچه و نشست

 هم را شیموها و کرد پاک را میمر یها اشک انگشت

 : گفت یا انهیدلجو لحن با بعد و کرد نوازش

 نیا خوب دختر کنن یم اشتباه شونیزندگ یتو همه_

 اشک که ستین خانم خوشگل نیا فیح زینر اشک یجور

  ؟ نهیبب و مامانش

 



  

. pg 2317 

 و زد یلبخند تنها وارسته یها حرف جواب در میمر

 یم گوش به فاصله آن از مرصاد یصدا اما نگفت یزیچ

 : گفت یم که دیرس

 به کرد شروع گهید دیرس پل به که خرش شرف یب اون_

 اهیس و میمر یزندگ قدر اون.  پل کردن نابود و دنیکوب

 یزخم یصورت با اومده باال شکم هی با و خواهرم که کرد

 اون دست از کردم یم التماس که دمید خونمون یجلو

 که کردم فکر و خونه بردمش.  میبد نجاتش زیچ همه یب

 برو گفت داد شنهادیپ هی بابام که بدم نجاتش یطور چه

 و من.  ببر هم و میمر ریبگ یانتقال جا نیا از و بوشهر

 دست هی با شبانه میمر با آره.   تهران میریم هم مامانت

 و خواهرم و کردم اجاره اتاق هی.  بوشهر میاومد لباس

.  موندم جا همون یمدت چند خودمم و گذاشتم جا همون

 که بود ماه شیش افتاد اتفاق تو و من ییآشنا نیاول یوقت

 از استرس کمال در میمر با میداشت و بودم اومده بوشهر به

 رو مدرسه نیا کم کم که میکرد یم یزندگ شرف یب اون



  

. pg 2318 

 هی هم که آوردم نیزم ریز نیا یتو و میمر و میساخت

 . بترسه کمتر هم باشه داشته خوب نسبتا یزندگ

 : دیپرس را خورد یم وول ذهنش در که یسوال وارسته

 دام میمر یبرا که بود داشته شما با یدشمن چه چرا_

  ؟ بود کرده پهن

 

 : داد یآرام یصدا با را پاسخش میمر بار نیا

 من که بودن دهید دوستاش!  مسخره یبند شرط هی سر_

 بسته شرط هم اونا دنینم نشون خوش یرو روشون به

 اون بزنن و من مخ اصطالح به تونستن کدوم هر که بودن

 یبند شرط نیا یتو که نهیب یم یوقت اون و ببرن و شرط

 بهم و کرد یم تیاذ و من دنینم و پولش یول شده روزیپ

 . رسوند یم بیآس

 



  

. pg 2319 

 خواهرش و دیبوس را خواهرش دختر و آمد کینزد مرصاد

 نوازش را اش شانه مدام و داد قرار خودش امن پر در را

.  کند دور او از را کن خراب خانه استرس تا کرد یم

 مرصاد تا گذاشت تنها یدم را خواهرش و مرصاد وارسته

 .  کند قیتزر خواهرش یها رگ در آرامش احساس بتواند

 و بودند گل و گچ که دوخت چشم نیزم ریز یها وارید به

 به قاب کی تنها یسادگ کمال در و بودند نشده دیسف

 نشان را عتیطب ی منظره که وارید یرو متوسط ی اندازه

 فرش دست کی با تنها نیزم ریز و بود نشسته ، داد یم

 و خچالی کی و سامسونگ یمیقد ونیتلوز و یمتر دوازده

 یسادگ و بود ساده.  بود شده داده نتیز گاز و ینفت چراغ

 را اش یکنجکاو نتوانست تنها.  برد یم وارسته از دل اش

 : داد قرار مخاطب را مرصاد و کند پنهان

 

 و یبد یفرار و جان میمر داشت یلیدل چه فرار؟ چرا_

 راه هزار رهیبگ طالق شد یم ؟ یباش استرس یتو همش



  

. pg 2320 

 رو نهیگز نیتر بد شما یول اون دست از یخالص یبرا بود

 صورت کردن پاک جور هی کردن فرار.  نیکرد انتخاب

 .  مسئله کردن حل نه ست مسئله

 

 را دستش و ستادیا وارسته یروبرو و شد بلند هم مرصاد

 : گفت و گرفت دست در

 ی برهه اون یتو منطق که میبود دستپاچه قدر اون ما_

 داشت اون با میمر قدر اون.  اومد ینم کارمون به یزمان

 و لیبند و بار گفت کلمه کی فقط بابام که دیکش یم زجر

 و بگم ی "چشم" فقط شدم مجبور من.  برو و کن جمع

 .  کنم فرار

 

 درشت چشمان با سرخ و دیسف پوست که را بچه وارسته

 میمر به رو بعد دیبوس و دیکش آغوش در را داشت یمشک

 : گفت ، کرد یم نگاه دخترش به بار اشک یچشمان با که



  

. pg 2123 

 ؟ هیچ اسمش_

 

 : زد لب اشک از شده پر چشمان همان با

 

 .  ایل_

 

 اش صدقه قربان گوشش ریز و فشرد آغوشش در را ایل

 هم بعد و انداخت دخترک صورت به قیعم ینگاه و رفت

 : گفت و گذراند نظر از را میمر یمایس

 

 نه؟ باباشه هیشب_

 



  

. pg 2322 

 مرصاد و انداخت میمر جان به را دلهره کلمه نیهم

 زاده خواهر به یلبخند و کرد آرام را خواهرش و برگشت

 : گفت آرام وارسته جواب در و زد اش

 

 . آره_
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 : گفت و گرفت قیعم یدم

 

 رو شما که شده یزیچ ؟ یکرد فاش و راز چرا خب_

  باشه؟ ترسونده



  

. pg 2323 

 

 و برداشت ترک گونش شهیش بغض حرف نیا با میمر

 از را کوچکش دختر و کرد هیگر یها یها و شکست

 لپ به را اش یشانیپ و دیکش رونیب وارسته آغوش

 دخترک یا لحظه که نیا فکر از و چسباند دخترکش

 یم و گرفت یم آتش دلش ، نباشد خودش یبرا نشیریش

 خوانده را مادرش دل حرف ییگو که دخترک.  سوخت

 کرد نگاه را مادرش زل زل و کرد بغض و دیورچ لب ، بود

 مرصاد و وارسته.  کرد هیگر به شروع بلند یصدا با بعد و

 آغوش از را ایل عیسر وارسته و شدند دستپاچه و هول

 پشت را دستش و کرد سیه سیه و دیکش رونیب مادرش

 یقرار یب نیا از شیب و شود آرام تا دیکش یم ایل کمر

 نانیاطم و دیکش آغوش در را خواهرش هم مرصاد.  نکند

 تابان دیخورش و بود خواهد امنش ی هیسا که داد خاطر

 میمر.  کرد نخواهد غیدر خواهرش یزندگ در را حضورش



  

. pg 2324 

 به رو ، بود شده آرام برادرش یها حرف از یکم که

 : گفت بغض با وارسته

 

 ینم و من پشت قانون و کرده تیشکا من از یلعنت اون_

 یب که بشم یقانون نیا محبوس که مجبورم من و رهیگ

 استرس شب تا صبح من.  زنه یم موج درش یعدالت

 شده که هم دخترم خاطر به کردم یم یسع یول داشتم

 خودم یبرا و یخوب یزندگ بتونم تا کنم کار و بمونم آروم

 به که داده خبر و شده داشیپ اون اما کنم فراهم دخترم و

 . رهیگ یم ازم و دخترم و ادی یم یزود

 

 یسر تاسف با و دوخت نیزم به را نگاهش متفکر وارسته

 باره نیا در خجسته با که گرفت میتصم و داد تکان

 یم تمام را ارشدش کم کم خواهرش که چرا کند صحبت

 .       کرد یم سیتاس را خودش ی موسسه و کرد



  

. pg 2325 

 

         

             **** 

 

 که ییها اشک آرام و شد رها گذشته  خاطرات و الیخ از

 دستش و کرد پاک دست با را بود شده یجار صورتش بر

 از شده له یتن با و شد بلند جا از و داد هیتک وارید به را

 درون را زمیه و رفت نهیشوم سمت ، دور خاطرات آوار

 آتش در و گرفت گر زین زمیه و کرد پرتاب نهیشوم

 به قیعم وارسته و شد خاکستر و سوخت جاودانه

 گرید یها مکان در ذهنش اما کرد یم نگاه سوختنش

 کرد یم پرواز ها دست دور به و کرد یم زیخ و جست

 مانند بارها که کرد یم فکر نیا به اما نبود حواسش.

 با که بود مجبور باز اما شد خاکستر و سوخت زمیه نیهم

 به توجه یب و زدیبرخ محکم و یقو ، دیجد ی پوسته

 ضعفش به گرانید تا برود راه قدم ثابت اش شده تا زانوان



  

. pg 2326 

 یزندگ ی لوحه سر شهیهم را بودن یقو.  نزنند شخندیر

 و شد یم خسته بودن یقو از یگاه داد یم قرار اش

 یبرا تا کرده رها را اش خسته روح که بود آن خواهان

 کند هیتغذ شیرو شیپ یآزاد از و دیآ در پرواز به خودش

 خسته که کرد یم اعتراف نیزم از نقطه نیا در حاال. 

 همان از امروز.  ندارد را بودن یقو تاب گرید و است شده

 با اما دهد پرواز را روحش بود کرده هوس که بود ییها روز

 ناخنش و فشرد را شیگلو بغض زدانی و شبید یآور ادی

 اما شود مسلط بتواند یقدر تا کرد یم فرو دستش در را

 یها سال کابوس فیتکل امروز نیهم دیبا.  توانست ینم

 حیتوض زدانی یبرا و رفت یم بعد کرد یم تمام را ششیپ

 شیرو بختک مثل که یکابوس نیا که وقت آن.  داد یم

 ی خانه به زدانی با ، گذراند یم سر از را بود انداخته هیسا

 و محله همان در یروز چند و رفتند یم طال خاله

 مطبوع و مرطوب یهوا از و ماندند یم ارتیز یروستا



  

. pg 2327 

 به تفاوت یب و کردند یم هیتغذ شمال جنگل و عتیطب

 . کردند یم وقت گذران بود گذشته که چه آن

 

 سمت خوران تلو تلو بود دهیبر را امانش که یا جهیسرگ با

 یخچالی دنید با و کرد باز را خچالی در و رفت آشپزخانه

 رونیب را  آن اجبار به ، بود آن در مرغ تخم کی تنها که

 رو یبرا تا کرد درست ییمروین ، ازیپ و تابهیماه با و دیکش

 . باشد داشته را الزم یانرژ ییرو در
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 راه گرفت میتصم و کرد پارک گلخانه کنار را نیماش

 بیج در را اش کرده عرق دست.  برود ادهیپ را یخاک



  

. pg 2328 

 تا دیکش بیج ی پارچه یرو یکم و برد فرو شیمانتو

 یها برگ چون که یرنگ با.  شود خشک دستش عرق

 که ییموها و دندیرس یم نظر به دهیپر و زرد زده خزان

 یم تاب و چیپ باد در اش طره هر و بودند شده آشفته

 ییها قدم با.  شد یم دهیکوب وارسته چشمان بر و خورد

 در شیپ ها سال که رفت یم یا مدرسه طرف به سست

 دست از نگران که بود یزن یآشفتگ شاهد مدرسه نیا

 در مدام و بود موت به رو ینگران از و بود اش بچه دادن

 ، سه از پس جا نیا حاال.  پروراند یم را فرار فکر سرش

 گرید که بود گشته باز یا مدرسه همان به باز سال چهار

 داد یم درس یمعلم نه و تواند یم درس آن در یا بچه نه

 ، نبود مدرسه گرید ؛ بود یمستخدم و ناظم و ریمد نه و

 کالس تنها و داشت سالم یکالس کمتر که بود یا خرابه

 وارسته و بود نیزم ریز آن ریز که بود یکالس همان سالم

 .  کرد یم خاطره دیتجد و رفت یم جا همان به دیبا



  

. pg 2329 

 یخاک ی جاده به و داشت یم بر سبک و آرام ییها گام

 و خس چیه بدون برهوت یابانیب چون که کرد یم نگاه

 قدم کرد ینم رغبت یا زنده یحت ای پرنده و بود یخاشاک

 یم آزار را روح و بود روح یب که بسا چه بگذارد جا نیا به

 ده در وارسته و بود جاده نیا وسط در درست مدرسه.  داد

 کی به و رفت جلو آرام آرام و بود گرفته قرار آن یقدم

 و کرد عود داشت که یا جهیگ سر ، دیرس که اش یقدم

 مجبور که کیتار قدر آن.  شد اهیس چشمانش یجلو ایدن

 دهد هیتک مخروبه وارید را سرش و ندیبنش جاده کنار شد

 .  کند آغاز را ختامش حسن گرفت آرام که چه چنان و

 به و گرفت باال را سرش و گذاشت قلبش یرو را دستش

 را رشیضم لوح متراکم ییابرها که زد زل یآب آسمان

 یقیدقا وارسته که بود زالل و صاف چنان و بودند پوشانده

 : زد لب آرام بعد و کرد خیم را نگاهش

 



  

. pg 2330 

 نیا ی همه.  خودت خود با برگشتنم خودمه با رفتنم_

 استیح یب گفتن دمیشن حرف کس نا و کس از ها سال

 با و نگفتم یچیه من اما نداره شرم گفتن ست وهیب گفتن

 تو که نهیا لشیدل گفتم هم الیخ یب هی و گذشتم خنده

 که یوقت داشت درد یلیخ.  یداشت و هوام تو یبود پشتم

 قدم از گفتن یم و دوختن یم بهم و شون دهیدر یچشما

 یعروس قبل روز سه درست شوهرش که بوده نحسش

 که هست شییایح یب از گفتن مرده کرده تصادف شون

 روم جلو قدر اون خالصه.  نخواست یخوشبخت براش خدا

 کینزد که زدن حرف یسالگ ستیب سن یتو اونم پشتم و

 نشون بهم و راه تو خود ینذاشت تو خود اما ارمیب کم بود

 که یکابوس نیا کنم تمومش تا باش هم دفعه نیا یداد

 . بکنم رو هیقض قال و نذاشته برام شب و روز

 

 بیج در دست بعد و شد بلند جا از و گفت یی " خدا ای"

 یجلو و آورد رونیب را مدرسه دیکل و کرد شیمانتو



  

. pg 2331 

 در دیکش که یقیعم نفس با بعد و داد تکان چشمانش

 به ینگاه ، ببندد را در که آن از قبل و کرد باز را مدرسه

 راحت الشیخ دید یم دیبا که چه آن از یوقت کرد رونیب

 به گرید اطشیح یا مدرسه در آرام و بست را در ، شد

.  بود کریپ یب یاطیح تنها و نبود صفا با نیشیپ مانند

 ییها دروازه دنید با و چرخاند اطیح در را شیها چشم

 جا اطیح در استفاده بدون حاال و بود فوتبال مخصوص که

 را خودش اما شد ریسراز دلش به عالم غم بود کرده خوش

 است ممکن دانست یم که چرا داد نشان سخت و سفت

 یسمفون که چرا دینکش طول ادیز انتظارش.  باشد نظر ریز

 قهقهه یصدا سپس و خورد یصورت به که یمحکم یلیس

 یم آشنا ادیز وارسته یها گوش به که یدخترک غیج و

 آن دخترک دردناک هق هق ینوا.  لرزاند را تنش ، آمد

 یم شیر شیر را دلش صبح آن در هم آن روز آن در هم

 .  خشم از مشت را شیها دست و کرد



  

. pg 2332 

 استوار که ییپاها با حاال و شد سخت شیها قدم لرزش

 کرد باز را کالس در و دیبخش سرعت را شیها قدم ، بودند

 یم چشمانش یجلو براق و زیت یچاقو نوک که یوقت اما

 و دیکش ینیه ، شد یم دهیکش آرام شیگلو به و دیدرخش

 . شد گشاد چشمانش
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  ممنوع_یکپ#

 

 اصابت گردنش پوست به که چاقو ی برنده و زیت یسرما

 افتاد جانش به یبیعج خوف آن یزیت تصور از ، کرد یم

 کرد یسع و داد قورت را دهانش آب شد یم باعث که

 و کند آرام را بود شده پا به دلش در که یجنگ و تنش

 به او تا بفرستد دنج خلوت کنج به را شیها نفس تمیر



  

. pg 2333 

 نبرد یپ داشت شیها آدم و فضا نیا از که یمیب و یناآرام

 . 

 ینم را نیا ابدا و بود برده یپ وارسته آرامش به که زین او

 و ترس که بود خواهان و باشد آرام وارسته که خواست

 از خوش آب تا بنشاند تنش یپ و رگ در را وحشت

 خواست یم چه آن به که یزمان تا و نرود نییپا شیگلو

 چون دختر نیا سر بر که یا هیسا از دست ، دیرس ینم

 تاوان داد یم پس تاوان دیبا و داشت ینم بر بود کابوس

 از را دستش و بودند گرفته از که ییها ییدارا تمام

 خشم شان یادآوری با.  بودند کرده کوتاه ها آن به دنیرس

 شیصدا بن از که یتیعصبان با و گرفت را وجودش تمام

 : دیغر انداخت یم جانش بر رعب و لرز و بود انینما

 و یشد دیص یماه شاه.  یهست تیشکارچ یدستا تو_

 . شکارته آماده و کرده زیت و دندوناش برات یشکارچ

 



  

. pg 2334 

 و داد فاصله وارسته گردن از را چاقو و زد قهقهه بلند بعد

 شیبازو یبار چند که آن از پس و دیکش شیبازو به آرام

 زخم شیبازو یرو خواست باره کی به کرد لمس آن با را

 و کرد استفاده دستانش بودن آزاد از وارسته که بنشاند

 ینفس نفس با و گرفت فاصله و خالص او بند از را خودش

 و گرفت یشکارچ به رو دیتهد با را انگشتانش ، زد یم که

 : گفت

 

 خوره ینم من به دستت یندار و من به زدن دست حق_

 روزان و کنم تموم رو هیقض که اومدم جا نیا ؟ یدیفهم ،

 .  یبکن خواست دلت یغلط هر هم تو و ببرم خودم با و

 

 حرف به دقت با رفته باال ییابرو با و کرد نگاهش یکم

 به قدم به قدم و زد یشخندیر بعد و داد یم گوش شیها

 ستادهیا قدم ثابت جا همان وارسته و شد کینزد وارسته

 منتظر ، کرد یم دادیب نگاهش در که یخاص غرور با و بود



  

. pg 2335 

 از و کرد نگاه شیپاها به یشکارچ.  بود او شدن کینزد

 همچنان اما بود کرده تعجب دیلرز ینم یا ذره که نیا

 وارسته صورت به را هشیکر نگاه و بود لبش یرو پوزخند

 .  بود دوخته

 تا برد باال را انگشتش ، دیرس که وارسته یقدم کی به

 یا جمله اما بکشد دستانش نوازش به را وارسته یها گونه

 خشم از زیلبر صورتش و دیکش آتشش به گفت وارسته که

 : شد

 دارن که خوب چه ینداشت رو فرشته تا دو داشتن اقتیل_

 شونیزندگ یتو تو ی هیسا و کنن یم یزندگ شیآسا در

 . باشن داشته استرس و بترسن مدام که ستین

 

 :گفت شده سرخ یصورت با

 

 ... شو خفه و ببند و دهنت_



  

. pg 2336 

 

 : داد ادامه وارسته

 

 استرس بدون ستین شونیزندگ یتو تو ی هیسا که حاال_

 . شهیم بهشت مثل شونیزندگ و کنن یم یزندگ

 

 : زد ادیفر بلند

 

 . شو الل_

 

 به هم ایل و داده ادامه و درسش میمر که دمیشن تازه اوه_

.  کم سن نیا یتو اونم شده شناخته نابغه دختر هی عنوان

 تو نحس ی هیسا اگه وگرنه توئه نبودن خاطر به همش

 دنیرس ینم تیموفق نیا به وقت چیه بود شونیزندگ یتو

. 



  

. pg 2337 

 

 که یریت چون ، نداشت را شیها حرف توان و تاب گرید

 و رفت جلو آسا برق و رعد ، شود یم دهیکش پرتاب یبرا

 یلیس وارسته به خواست خشم با و برد باال را دستانش

 نگاهش پوزخند با و برد عقب را سرش وارسته که بزند

 .  کرد

 : گفت و کرد ینچ نچ

 

 یم دیبا ینبست ها لمیف نیا مثل و من یکرد اشتباه_

 . باشه باز کارا از یلیخ یبرا دستت تا یبست

 

 با رفته باال ییابرو با بعد و زد وارسته حرف به یپوزخند

 ریز به دیترد با وارسته و کرد نگاه نیزم ریز به انگشت

 و شد بلند روزان ادیفر و غیج ناگاه که کرد نگاه نیزم



  

. pg 2338 

 درهم یصورت با و شد جمع روزان یصدا از بدنش وارسته

 : گفت

 

 نداره یگناه چیه که یدختر چون فهیکث یلیخ تیباز_

 ها؟ یبرس یچ به که یکرد یباز نیا وارد کم سن با اونم

 چه هر پس رسهینم که تا دو اون به دستت گهید که تو

 بگم بهت رفت ادمی یراست ها. کن ولز و جز یخوا یم قدر

 از تر مرد که یمرد هی با اونم ازدواجه شرف در میمر

 یم دکی و اسمش فقط که ییتو مثل نه ستین خودش

 .  ینبرد ازش ییبو یا ذره و یکش

 

 باهات خواستم یم خب یلیخ ؟ نه یستین بشو آدم تو_

 یچیق با و زبونت ستین قرار که نیا مثل یول کنم مدارا

 . بِبُرمش تونم یم من یول یببر

 



  

. pg 2339 
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  ممنوع_یکپ#

 

 کینزد و دیکش و گرفت را وارسته مچ محکم و رفت جلو

 مچ که همچنان و کرد باز را اش یچوب در و برد نیزم ریز

 و داد هل نیزم ریز کف به را او داشت دست در را وارسته

 درد از شیها استخوان و خاست پا به وارسته ناله و فغان

 .  فشرد هم یرو را شیها دندان و کردند ناله

 دیشن گوشش ریز را شیصدا که بود بسته را شیها چشم

: 

 که یزد ییها حرف و ینداشت و یمهمون نیا اقتیل_

 یکن صبر کم هی یتونست یم بود زود زدنش یبرا هنوز

 ذاتا که منم و ینبود صبور تو اما یکن عمل یانتحار بعد

 ... کنم شروع و یباز خوام یم و ستمین یصبور آدم



  

. pg 2340 

 

 فقراتش ستون در که یدرد با و شد باز شیها پلک

 ریز و کرد نگاه اطرافش به و شد بلند آهسته ، بود دهیچیپ

 ی بشکه کی که ینمور نیزم ریز.  گذراند نظر از را نیزم

 کی و یگاز تریه کی و بود کرده خوش جا آن گوشه آب

 را چشمش ؛ نبود روزان از یخبر اما بود هم لنگیش

 با و بود زده هیتک وارید کنار که روزان دنید با و چرخاند

 و مظلوم ینگاه با و بود خون و اشک از سیخ که یصورت

 ییصدا که آن بدون و بود دوخته چشم وارسته به معصوم

 زاللش یها اشک و کرد یم هیگر ، شود خارج شیگلو از

 .  ختیر یم فرو

 حواسش که آن بدون و کرد پر را تنش خشم و تیعصبان

 تنش سراسر در موحش یدرد و نشست دفعه کی باشد

 نشان را ضعفش که آن یبرا اما دیگز را لبش و دیچیپ

 قرار یشکارچ کنار حاال که یخان احمد و او به رو ندهد

 : زد ادیفر خشم با ، کرد یم نگاه را وارسته و بود گرفته



  

. pg 2341 

 

 زورت.  ابله ینبرد تیانسان از ییبو تو یستین انسان تو_

 . یعوض دهیرس ساله شونزده دختر هی به

 

 کینزد خان احمد به قدم به قدم و رفت جلو و شد بلند

 : زد ادیفر و شد

 

 انتقامت یتونست االن شد آروم تیشتر ی نهیک اون االن_

 دو شما(  داد نشان را دو هر دست با)  ؟ آشغال یریبگ و

 یتو.  دارم شک آخه ؟ دیندار ینسبت هم با دیمطمئن تا

 خان احمد به که یهست ینیا ی شده جوون یعوض

 .  تو یرو خان اسم فیح معروفه

 خشم از که دو آن به توجه یب و گرفت کمرش به دست

 صورتش و نشست کنارش و رفت روزان یسو دندیلرز یم

 یرو خون شالش با و گرفت دستانش کمانک انیم در را



  

. pg 2342 

 ریز و گرفت آغوش در را سرش و کرد پاک را او صورت

 : گفت روزان گوش

 .  اریب دووم نترس میشیم خالص_

 

 هیتک خودش ی شانه یرو را سرش و نشست روزان کنار

 به را دل که داد یم گوش روزان بغض به سکوت در و داد

 : آورد یم درد

 

 .... کاش بشم خالص دستش از کاش رهیبم کاش_

 

 : زد لب آرام

 

 هدفمون به تا میکن شونیعصبان دیبا فقط یشیم خالص_

  ؟ یکن یم کمکم ؟یاریب طاقت یتون یم.  میبرس



  

. pg 2343 

 

 به که یبغض چنگ از وارسته و داد تکان سر تیمظلوم با

 با و گرفت را روزان دست و شد خفه ، شد یم زده شیگلو

 .  کرد گرم خودش دست

 

 که کرد نگاه ینیزم ریز به وارسته و شد ساکت روزان

 مرد نیا از که بود یمادر و دختر گاه مامن یروز

 جا نیا در را روزگارخودشان و بودند کرده فرار یشکارچ

 دور به دیام از شانیها چشم قدر چه.  کردند یم یسپر

 نور.  زد یم موج شان وجود در دیام قدر چه حاال و بود

 و شود شان کینزد کرد ینم جرئت کس چیه که یدیام

 . کند متزلزل را شان نفره دو یخوشبخت

 جا نیا از تر زود تا کند یعصب را او شتریب که آن یبرا

 : گفت شوند خالص

 



  

. pg 2344 

 از که بود دیام نور زدم حرف باهاشون که دفعه اون_

 حداقل میمر که شد خوب چه دیچک یم هاشون چشم

.  شد آزاد تو چنگ از و آورد شانس و شیزندگ یجا نیا

 یکن درست و خودت ینبود حاضر وقت چیه یدون یم

 و شونیزندگ و نباشن کال که شد یا زهیانگ نیهم

 همسر نه یبود یخوب پدر نه.  ننیبچ تا دو خودشون

 .... بعد یخوب

 

 را سرش وارسته و دیکوب وارسته یپهلو به آرنج با روزان

 دست در خشم با را چاقو که کرد نگاه ییاو به و کرد بلند

 قدر آن.  دیساب یم هم یرو را شیها دندان و فشرد یم

 خان احمد.  دیرس یم وارسته گوش به شیصدا که محکم

 یم نشان تر نیخشمگ را ظاهرش که یوندیپ یها ابرو با

 یپوست و یعقاب ینیب و زیر اهیس چشمان همان با داد

 یگاریس و نشست یکیپالست یصندل یرو تند ی سبزه

 فرستاد یم هوا به را دودش و زد یم قیعم پک و زد آتش



  

. pg 2345 

 زد یم شخندین و کرد یم نگاه روزان به هم یگاه از هر و

. 

 یرو چاقو با که چسباند ییاو به را نگاهش اما وارسته

 کی که دیچ یم کنار را یواژگان و دیخراش یم را وارید

 : گفت وارسته به رو و برگشت باره

 

 ؟ هستن کجا_

 

 قدر آن و داد هیتک نیزم به را دستش و زد قهقهه وارسته

 هدفش به که بعد و شود یعصبان شیپ از شیب تا دیخند

 :گفت دیرس

 

 به یکرد فکر ؟ یدار دوست کجا!  خوب یجا هی اوممم_

 بهشت و گمیم ینبرد تیعصبان از ییبو که ییتو



  

. pg 2346 

 یاومد اشتباه و راه نچ.  کنم یم خراب و شون یخوشبخت

 . پسر گل

 

 و کوباند هم به را دستش و کرد پرت گوشه به را چاقو

 پنجه یخونسرد با و نشست زانو یرو و شد وارسته کینزد

 که دیکش محکم و کرد فرو وارسته یموها در را شیها

 از یا ناله چیه اما دیکش هم در ابرو و کرد اخم وارسته

 . دینکش درد

 

 هر یبرا یدیم جواب تو و گمیم اول از برات آروم آروم_

 یکن یم انتخاب خودت وگرنه یدار وقت قهیدق سه کدوم

 .یباش داشته یهیتنب چه که
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  ممنوع_یکپ#

 

  ؟ نه ست منصفانه_

 

 رونیب دستانش انیم از خواست فشار با را سرش وارسته

 در که را وارسته و دیکش تر محکم را شیموها اما بکشد

 : گفت لذت با ، دید دنیکش درد حال

 

 کجان؟ ام بچه و زن_

 

 : گفت و زد یشخندیر وارسته

 



  

. pg 2348 

 شوهر خودش میمر ؟ بود کجا بچه و زن ؟یزد توهم_

 بزرگ مارستانیب هی صاحب و هست دکتر شوهرشم.  داره

 ؟ باشم نگفته مونده هم یزیچ گهید. 

 

 وارید به را سرش و کرد ینچ و کرد نگاهش قیعم هانیک

 با و گرفت چنگ به محکم را شیموها و داد هیتک یگل

 مقابل در سپس و کرد لمس را وارسته صورت ناخن

 یم را وارسته دستان که روزان ی زده وحشت چشمان

 تاب هوا در را دستش ، بود کرده عرق اش یشانیپ و چالند

 که نواخت وارسته گونه به یا گونه شالق یلیس و داد

 گونه و شد پاره لبش که بود محکم یقدر به دستش ضرب

 .  کرد ذق ذق درد از اش

 

 و دیکش مشام به را وارسته یموها و برد جلو را صورتش

 بعد کند تقال دستانش انیم از یا لحظه وارسته نداد اجازه

 ادیفر و تقالها انیم در و رساند وارسته ی گونه به را لبش



  

. pg 2349 

 آزاد دستان با روزان که ببوسد را اش گونه خواست وارسته

 .  دیکوب هانیک ی گونه بر محکم و نداد اجازه اش شده

 را نیزم ریز یفضا نیسنگ یسکوت روزان دست ضرب با

 یرو از ، دید را صحنه نیا که خان احمد و گرفت فرا

 : زد داد هانیک که دیپر یصندل

 

 چیه و کن دود و گاریس و نینش جا اون مترسک مثل_

 .  نکن یغلط

 

 را دختر دو که آن یبرا و زد روزان به یترسناک لبخند

 با و گذاشت وارسته یبازو یرو را چاقو ، بترساند تر شیب

 از پارچه و دیکش شیبازو یرو را چاقو یزیت حرکت کی

 وارسته انیعر یبازو به را چاقو نوک و خورد جر وسط

 ی نقطه از و شد یا کهیبار خون که داد خراش و دیکش

 یمانتو وارسته.  شد ریسراز فشار با و جست رونیب زخم
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 بود شده سیخ ایدر در شنا هنگام در که را یشبید

 یم غوغا یخونسرد امواج آن در که یچشمان و دهیپوش

 آشوب دلش در که یحال در کرد یم نگاه هانیک به ، کرد

 یبند با را وارسته دست دو هانیک.  بود بازار آشفته و

 و کرد قفل چهار بود وارید کنار که یا هیپا چهار به یمیس

 یرو وارسته که یدهان آب با اما شد رهیخ لبانش به

 ، بردارد را اش رهیخ و دهیدر نگاه تا دیپاش صورتش

 کرد پاک را صورتش هیکر یلبخند با و بست را چشمانش

 . 

 

 : گفت و شد بلند شیزانو یرو از

 

 کنم یم یکار هم یکی نیا شد واصل درک به یکی اون_

 .  بده طالقت کنه یم که یکار نیکمتر که
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 : گفت و زد یبشکن و کرد نگاهش متفکر

 

 و خودش کار یحدود تا جذابمون رقص اون کنم فکر_

 هستن یا خانواده دمیشن ؟ یندار ینظر تو.  باشه کرده

 آبرو نیا تا کنم یکار هی اگه هست آبرو شون تیاولو که

 یم بر شون دست از یکار چه نظرت به بشه دار خدشه

  ؟ ادی

 

 یحالیب با بود جیگ هانیک دست ی ضربه از که وارسته

 : دیخند

 

 دوست یکار هر تو.  خاکه به منتش چه پاکه که ییطال_

 و من نیب عشق ی رشته تونه ینم کس چیه بکن یدار

 .  ببره نیب از و شوهرم
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 کنم؟ فیک من و یبرقص برام ؟یطور چه رقص هی با_

 . یدار رقص یتو یخوب استعداد دمیشن

 

 و شد مشخص تاسش سر و آورد در سرش از را کالهش

 را یصندل.  داد یم اش چهره به یترسناک ی جلوه نیهم

 اشاره بعد و گذاشت روزان و وارسته یروبرو و برداشت

 .  شود بلند وارسته که کرد

 

 دونم یم.  بده واسم یقر هی شو بلند و نباش چموش_

 از هم صورتت و هیزخم دستت چون ستمین یخوب زبانیم

 اما دهیترک هم نازت یلبا اون و شده کبود و سرخ یلیس

. یبرقص دیبا بدم فیتخف بهت که نیا یبرا کرد شهیم چه

 روشن رو باند اون نسایوا ماست مثل یجور همون پاشو

 .  میدار بزم امروز که کن
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 و شد بلند جا از و کرد ینچ ، دیند وارسته از که را یحرکت

 : گفت

 

  اَه...  گهید پاشو دختر یدیم زحمت و من تو قدر چه_

 

 و فشرد یم و بود گذاشته شیبازو یرو را دستش وارسته

 : گفت درد با

 

 بهت هم روز هی یحت نشد حاضر که یبود پست قدر اون_

 که کرد و کار نیبهتر نظرم به مرصاد.  بده جبران مهلت

 حق نیکمتر زن که یمملکت یتو وگرنه داد یفرار و میمر

 جز بودنشون از تو تا باشه دور قدر نیا تونست ینم داره و

 .  یبزن
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 رقص لذت خوام ینم یکی من بگو یدار دوست یچ هر_

 بلد خوب روز اون که رو یدلبر.  بدم دست از باهات و

 یتو برات شبا که بذارم رو یآهنگ اون طوره چه.  یبود

 ادتی اولش که یآهنگ همون ؟ کردم یم پخش یگوش

 جوون شوهر تولد آهنگ.  اومد ادتی کم کم اما اومد ینم

 . مرگت

 

 داد ادامه برساند جنون به را هانیک خواست یم که وارسته

: 

 

 و دیکش یم زجر فقط بود که تو با شده خوشگل یلیخ_

.  درخشهیم صورتش االن اما بود شده استخون و پوست

 یزندگ کنه یم یزندگ االن اما یبود نذاشته براش یزندگ

 . هیخوشبخت از سرشار که
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 و شد پخش آهنگ همان ، دیرس که حرف یجا نیا به

 و کرد رها را باند که بود جا نیهم تا صبرش ی درجه

 و کرد جدا هیپا چهار از را دستش و رفت وارسته سمت

 را یسنگ قلوه خواست روزان تا و دیکش نیزم ریز وسط

 احمد ؛ بزند هانیک سر به بود کرده پنهان دستش در که

 بر داشت روزان از که ییها حرص تمام و شد کینزد خان

 . گرفت یم انتقام و کرد یخال سرش
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 خواهر روزان مادر به شیپ ها سال که یعشق انتقام

 شان ازدواج با میعبدالحک اما بود داشته میعبدالحک

 مرد.  داد گرید یمرد به را خواهرش و کرد مخالفت
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 خواهرش یخواستگار به رفتن محض به که یخوشنام

 کرد بخت خوش را خواهرش و دیچ را اش یعروس بساط

 فراموش را دختر آن عشق توانست ینم که خان احمد اما

 دم و سوخت یم ها آن یخوشبخت دنید از روز هر ، کند

 یدلخوش تنها و زد ینم دم و گرفت یم آتش ، زد ینم

 و شدند ینم دار بچه یزندگ ها سال از بعد که بود نیا اش

 سال پانزده کینزد که شد دار لکه یخوشبخت نیا یکم

 باردار شوهرش همان از بود عاشقش که یزن همان بعد

 دنید از سهمش که یروزان.  آورد ایدن به را روزان و شد

 را ها آن یدو هر بعد و بود هفته کی تنها مادرش و پدر

 شکر عمه و میعبدالحک ها روز آن.  داد دست از تصادف در

 خان احمد که کردند یم یزندگ یگرید شهر در و نبودند

 به و کرد ازدواج و برداشت را بچه و کرد استفاده فرصت از

 و کنند بزرگ را بچه زنش و خودش تا رفت یگرید شهر

 و دیکش یم پا روزان چه هر.  نرسد ها آن به یکس دست

 اما شد یم شتریب خان احمد تیاذ و آزار شد یم تر بزرگ
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 را دخترک که داشت دوست را روزان یقدر به همسرش

 چشمانش انتقام قدر آن خان احمد اما کرد یم ینگاهدار

 با را شیها عقده تمام که بود کرده اهیس را دلش و کور را

 هم حاال.  شدند ینم یخال اما کرد یم یخال کتک

 روزان یها هیگر و وارسته غیج و تقال انیم در را دخترک

 وانهید و افتاد یم روزان مادر ادی و زد یم شیها هق هق و

 .  شد یم

 

 هانیک دستان انیم از را خود تا کرد یم تقال هم وارسته

 و دیچرب یم وارسته به هانیک جثه و زور اما بکشد رونیب

 در سر زور به و فشرد یم خود به را او و دیکش آغوشش در

 .  کرد یم تجاوز مشیحر به و برد یم فرو صورتش

 یم قهقهه و رقصاند یم خود با و داد یم تکان را وارسته

 ریز که آورد یم ادی به را میمر بحبوحه نیا در و زد

 دختر نیا اما گفت ینم یزیچ و خورد یم کتک دستانش

  بند به محصور آرنج  دو با  و کرد یم انیعص و نبود رام
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 کرد شتریب را تشیعصبان نیهم و دیکوب هانیک صورت به

 هیسا جسمش بر و کرد پرتاب نیزم یرو را وارسته و

 با و داشت نگه سرش یباال را اش بسته دست و انداخت

 یم سرکوب را خشمش و دیکوب وارسته بدن به آرنج همان

 .  کرد

 نفسش که دیکوب وارسته ی نهیس ی قفسه به قدر آن

 وارسته گردن یگود در را سرش آخر راند و شد حبس

 و زد یم عق اش بوسه هر با وارسته و زد یم بوسه و کرد

 با و نشد میتسل آخر در و کرد یم تقال و دیکش یم غیج

 :گفت یخون یصورت و سر

 

 شادِ ستین تو کنار میمر نهیب یم که نیا از مرصاد روح_

 والیه هی ستین قرار اش زاده خواهر که نیا از.  یخوش از

 از درد از یریبم بهتره هم تو لذته غرق کنه تحمل را

 و محبت یگرما و عشق نداشتن از یکس یب از ییتنها

 ...یمهربون
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 شد خیس نفر سه هر تن بر مو که دیکش یادیفر هانیک

 وارید مخروبه ی مدرسه و دیلرز شهیش و وارید که یادیفر

 :شدند آوار شیها

 

 ممممیمر_
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 " ماه کی گذران از پس" 
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 " تیمجنون ریزمهر فصل"

 

 

.  دیترک و شد خاموش و روشن با المپ و زد را برق دیکل

 که همزمان و کرد ی"نچ" و بست پا با را کلبه در وارسته

 یها حرف به ، داشت یم نگه سرش و شانه با را یگوش

 . داد یم گوش پروا

 

 یبرا تا همرام یای یم یشیم پا گهید نگم خالصه_

 هم رو نایا و شهینم و نه.  میکن انتخاب لباس میعروس

 یم محمد شد تموم هامون دیخر که هم یوقت ندارم قبول

 . میمون یم کلبه یتو تا دو خودمون بره میفرست

 

 مقنعه و کرد رها آشپزخانه کف را دیخر یها کیپالست

 و اوردین در اما آورده باال سر تا و دیکش باال چانه از را اش



  

. pg 2361 

 جواب در و خورد یآب و شست را صورتش ییشو ظرف در

 : گفت ، کرد یم یدراز روده هنوز که پروا

 شده تموم کالسم تازه ندارم حوصله اصال پروا تو جان_

.  ستین بدنم تو جون گهید دهیکش و رُسم یافضل ماشاهلل

 یجهاز سر و من و بگذرون خوش شوهرت یآقا با برو

 .  نکن خودت

 

 با و زد گاز گونه حوا و سرخ یبیس و کرد باز را خچالی در

 ، بود گزار نماز از یخال مسجد چون که یخچالی دنید

 و انداخت شیها دیخر به یسر سر ینگاه و دیکش یآه

 : دیپرس تعجب با پروا که گفت ی"لعنت"

  ؟یمن با_

 

 : داد حیتوض حوصله یب
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 محض که ندارم هم مرغ تخم هی هیخال خچالی نیا بابا نه_

 وهیم.  بشه پر که کاهدون نیا یتو زمیبر خدا یرضا

 . بخرم نبود ادمی مرغ تخم ی شونه هی اما دمیخر

 

 بعدم میبخور یمشت ناهار هی مامان با خونمون ایب پاشو_

 . دیخر میبر عصر

 

 و زد رونیب آشپزخانه از و کرد یا حوصله یب ی خنده

 دراز مبل همان یرو و انداخت مبل یرو را اش مقنعه

 : گفت و دیکش

 مزاحمم.  من یگشنگ نه یخودت فکر به هم تو که کوفته_

 تونم مهمون شب.  بکنم تونم یم کار یچ نمیبب تا نشو

 .  نشم ناخونده وقت هی که کنم هماهنگ باهات گفتم

 

 : گفت وارسته جواب در و کرد دار صدا یا خنده پروا
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 !  بچه یشناخت و من خوب که عاشقتم_

 

 : دیکش غیج شادمان و نشست شیصدا در ذوق کهوی

 

 ؟ خوبن طورن چه بشم ها جوجه قربون من یاله_

 . بگردم دورشون

 

 به ینگاه مین و گرفت رنگ لبخند از شیها لب وارسته

 روز هر و بود شیها جوجه گاه مامن که کرد ومیآکوار

 ریز حس نیا از و بود شان شدن بزرگ شاهد مشتاقانه

 خوب حس طرح نیا از را شیها چشم و زد نبض پوستش

 .  شد شکفته لبانش غنچه و بست

 : زد لب عاشقانه
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 قدر نیا ذارم یم آهنگ براشون...  نیعال یعنی خوبن_

 اومدم شب حاال.  شنیم ور اون و ور نیا مدام دارن دوست

 . گمیم یچ یفهم یم خودت

 

 شیپاها یرو و کرد یم دل دل  یگوش پشت از تابانه یب

 : نداشت قرار

 

 و ازیپ با تا کرده دمپختک هی مامان ایب االن نیهم پاشو_

 با منم تا ایب.  رفته دستت از یاین اگه میبخور ماست

 . بزنم حساب حرف کلوم دو هی ها جوجه
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 ماست و ازیپ با هم آن رودابه خاله دمپختک تصور از

 غذا لذت از و افتاد را دهانش آب خودش ساز دست یمحل

 : کرد یم قور و قار و زد یم  ادیفر و داد شکمش

 

 من یدون یم رو تو مثل یضیمر آدم نکنه لعنت خدا یا_

 زنم ینم رودابه خاله دمپختک به بزنم یچ هر به رد دست

 فعال و صدات کن قطع.  یانداخت راه و شر نیا یاومد

 ! شکمممم ی بنده که منم.  امیب بشم آماده پاشم نشنوم

 

 نییپا بعد و کرد قطع پروا یرو یخداحافظ بدون را یگوش

 آورد در هم را شیمانتو و نشست مبل یرو و انداخت مبل

 و بود شده خرد بدنش یخستگ فرط از که یحال در و

 را دستش و دیکش دراز مبل یرو باز کرد یم درد شیپاها

 در که یخستگ یقیدقا یبرا تا گذاشت اش یشانیپ یرو

 به رفتن یبرا و برود انیم از بود انداخته راه شورش بدنش

 .  شود آماده رودابه خاله ی خانه
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 بکند ییاعتنا که آن یب اما شد بلند گاز یرو یکتر سوت

 یافضل که کرد یم فکر فردا به و بود بسته را شیها پلک ،

 و بود دهیچ کوه ی برنامه اش مدرسه یها معلم یبرا

 که بود گفته یافضل اما زد باز سر آن به رفتن از وارسته

 دستش از وگرنه کند شان یهمراه یریمس کی تا دیبا

 چند گرفت میتصم ناچارانه هم وارسته.  شود یم ناراحت

 را چادر کوه ی دامنه نییپا بعد برود همراهشان را مسافت

 هم یافضل.  کند آماده ناهار یبرا را ها کباب و کرده برپا

 در در او و داشتند یگرفتار تا هزار مردم بود خوش دلش

 اش یعروس رخت خواست یم زمستان یتغار ته که یحال

 هوس ، نشود شیدایپ ندهیآ سال تا و زند تن بر را

 .  آمد ینم کوتاه موضعش از هم ابدا و بود کرده یکوهنورد

 فکر نیا به وارسته و زد یم قل قل یکتر در همچنان آب

 را برنامه و شود مانیپش یافضل ینحو به کاش که کرد یم

 فکرش جواب در زد یپوزخند.  کند واگذار یگرید روز به

 یم فردا یکوهنورد الیخیب نه یافضل که دانست یم ؛ زد
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 چرا.  کوه همان به وارسته رفتن الیخیب نه شود

 از شده که هم اجبار و زور به را او داشتند قصد انشیاطراف

 روزید نیهم که نبود یا وارسته مگر ؟ بکشند رونیب خانه

 را ییتنها کلبه نیهم در و کرده رها را یمعلم داشت قصد

 به روزید که نیهم اما ؟ کند یزندگ ییتنها و ندیبرگز

 به هم بعد تا بزند را حرفش خواست و رفت یافضل دفتر

 بسم بِ نگذاشت ، دهد استعفا و رفته پرورش و آموزش

 را یکوهنورد بحث کبارهی ، بپرد رونیب دهانش از اهلل

 از ، بود دهیچ که را ییها برنامه تمام و دیکش شیپ

 آن از یگهگاه که ینرم و چرب زبان با و پراند ذهنش

 وارسته یرو ، کرد یم استفاده ها معلم کردن یراض یبرا

 تا بود کرده مجبور را وارسته چاخان هزار با و کرده ادهیپ

 آن تنها نه هم وارسته.  کند عمل اش خواسته طبق

 یافضل به واج و هاج بلکه بود شده پاک ذهنش از انصراف

 دل ته از ابدا که یحال در کرد قبول اجبار با و کرده نگاه

 . بود انداخته هیسا شیابروها بر اخم و نبود یراض
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 از و بود جوش یکتر آب که یوقت ، بود فکر در قدر آن

 از لیم یب وارسته ، ختیر گاز یرو و شد زیر سر یکتر

 و کرد خاموش را یکتر ریز آشپزخانه در و دیپر مبل یرو

 و شنیآو هم مانهیپ دو و ختیر یقور در را جوش آب

 را یخستگ یکم دمنوشش تا ختیر انیب نیریش ی شهیر

 توفان چون که ییها اهویه از خسته.  کند رونیب تنش از

 لهیپ.  کشاند لهیپ به آرام را او و شد آوار اش یزندگ سر بر

 کم که یزندان کرد یم حس.  زندان ی لهیپ ، ییتنها ی

 آن از و دیکش یم حصار تنش دور داشت لهیپ چون کم

 مجبور را پدرش یروز.  نبود یخبر رها و آزاد بودن پروانه

 مرتفع و بپوشند مخصوص یکوهنورد لباس که کرد یم

 نه اکنون اما کنند فتح را ها کوهستان و ها کوهسار نیتر

 وهیم یسالمت یبرا نه و را اش حوصله نه ، داشت را حالش

 ، کردند یم رشد شکمش ومیآکوار در داشتند که شیها

 به را او که خواست یم شناخت یم را پروا.  بود مناسب



  

. pg 2369 

 سرش به ییهوا تا بکشد رونیب خانه از بود که یاجبار هر

 که وارسته اما شود شکافته لهیپ نازک ی هیال نیا و بخورد

 آموزان دانش یمادرها و رفت ینم مدرسه به بود ماه کی

 و یعصب دستش از که هم یافضل خانم و داشتند اعتراض

 اما برود مدرسه به را روز دو نیا شد مجبور ، بود ناراحت

 دانش که چرا.  رفت ینم گرید ی هفته از که بود مطمئن

 نه داشتند ازین حال سر و یانرژ پر یمعلم به آموزانش

 یرو و شده دگرگون شیپ ماه کی اش یزندگ که یمعلم

 . زد یم لق هوا
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. pg 2370 

 به رو کم کم که اش یزندگ ییپا کی زدن لق از یعاص

 و سوز لب را دمنوش ، شد یم رانیو و رفت یم یشکستگ

 و سوخت دمنوش یداغ از دهانش سقف و دینوش دوز لب

 و سر با فنجان و کرد رها زیم یرو را فنجان وارسته

 دستش با و ختیر اتشیمحتو و افتاد زیم یرو ییصدا

 زدن باد اما بود افتاده وال و هول به و زد یم باد را دهانش

 در وارسته و سوزاند یم را پوستش و گوشت و نکرد افاقه

 از حاصل سوختن یپا رد دهانش هنوز اما شد سِر آخر

 یبرا گرید یفنجان سمت دستش و داشت را دمنوش

 یم شُر زیم یرو از که ییها قطره به.  رفت ینم دنینوش

 یصدا که بود دوخته چشم ، ختیر یم نیزم یرو و کرد

 تق تق یصدا به یشگفت و تعجب با وارسته و آمد زدن در

 با و کرده رها طور همان را ها فنجان بعد و داد گوش

 در سمت ، شد یم دهیکش نیزم یرو شوق از که ییپاها

 که مادرش دنید از گلش و کرد باز آرام را در و رفت

 یب وارسته و شد شکفته ، بود بسته نقش شیرو یجلو



  

. pg 2371 

 ی شانه و انداخت مادرش آغوش در را خودش یحرف چیه

 فشرد یم خودش به محکم هم مادرش.  دیبوس را مادرش

 یمادر مهر عطر تا داد یم فشار اش نهیس به را سرش و

 مادرش بودن از خاطرش و چدیبپ وارسته مشام در اش

 .  ردیگ آرام

 که یحال در و بود مادرش آغوش در کلبه از رونیب وارسته

 لب ، زدند یم رونیب نم نم شیها اشک و بود کرده بغض

 : چرخاند

 !؟یدیبخش_

 

 بوسه ، دیشن را وارسته یا شهیش بغض یصدا که مادرش

 یم ناز را سرش ، دست کف با و زد سرش بر محکم یا

 ماه یمایس یبرا دلش که کرد تکرار را آن قدر آن و داد

. آمد تنگ به و شد فشرده دخترش چهارده شب یشرق

 دخترکش یمایس یگر جلوه یبرا یقاب را دستانش پس

 به رخ و چسباند وارسته یشانیپ به را اش یشانیپ و کرد



  

. pg 2372 

 دخترکش ی چاله اهیس یگو دو به چشم در چشم و رخ

 : کرد زمزمه یدلتنگ با و دوخت چشم

 دور بود شده تنگ چشمات یگو تا دو یبرا مادرت دلم_

 یلیس من از که یشب همون ؟ ببخشم.  بگردم سرت

 خونه از داد یم خراش و صدات که یبغض با و یخورد

 برگ صورت یرو دستم چرا که کردم لعنت و خودم یرفت

 مامان ی گوجه نذاشتم چرا ؟ اومد فرود دخترم گل

 بود بد حالم قدر چه ینیبب ینبود مامان ؟ بزنه و حرفش

 به خواب ساعت هی.  کردم یم هیگر ها شب قدر چه

 سرم ام بچه یب که یخواب باشه حرومم.  بود حروم چشمم

 خونه ، بود عذاب ، بود درد ماه کی نیا.  بره نیبال به

 ینم که بودم ناراحت دستت از نکن فکر.  بود یخراب

 اون چرا که بود یعصب خودم دست از بزنم سر بهت اومدم

 یم و مامان ؟ نشست صورتت یرو دستم هوا یب شب

 یمهربون به و دخترشه ی شرمنده که یمامان ؟ ها ؟ یبخش

 ! مادر قشنگ ببخش هات



  

. pg 2373 

 

 اشک و داد یم گوش مادرش یها دل و درد به وارسته

 عقب یبرا یمجال و بود کرده پر لبالب را چشمش ی الهیپ

 با.  داد ینم چشمانش ی خورده باران یها قطره ینینش

 آغوش به سخت و سفت را مادرش که یحال در حال نیا

 سرشان پشت را کلبه در و برد خانه داخل به ، بود گرفته

 مبل یرو دو هر و کرد ینم رها را دستش مادرش و بست

 . نشستند

 و درد ، نشست گوشش در که را مادرش دار بغض سکوت

 : شد شروع شیها دل

 

 پسر ، میکرد یم یباز پروا با که مون کوچه یتو روز هی_

 شروع ، بود تر بزرگ ما از یسال دو بایتقر که یانیکاو یآقا

 ذاشت یم سرمون به سر یه.  کردن مون تیاذ به کردن

 ینم موفق اما ارهیب در و من حرص داشت دوست شتریب و

 و بود دهیخر واسم باباجون که یعروسک اون که نیا تا شد



  

. pg 2374 

 دید دور و من چشم یوقت بود بسته جونم به بایتقر

 که یوقت دمیرس بهش و دمییدو من اما رفت در و برداشت

 یتو کوبوندم محکم که بود دستم یتو چوب هی دمیرس

 عروسک اما شد نیزم پخش چارهیب اون و کمرش و سرش

 قدر اون شد باعث نیهم و بود شده کنده موهاش منم

 یحد به بزنم و مردم پسر چوب با که ادیب جوش به خونم

 و رفت یوقت.  بشه خون پر دماغش و دهنش یتو که

 اما خونمون در دم اومد مامانش کرد مادرش به و تشیشکا

 و من تا مامانش و کردم باز و در رفتم بترسم که نیا بدون

 بگو مامانت به برو گفت عیسر بعد اما کرد تعجب اول دید

 نه گفتم یم و بودم سادهیوا غد و کمر به دست من.  ادیب

 تعجب اولش.  دمیم و تاوانش خودمم کردم اشتباه خودم

 که یحد به گفتن راهیب و بد به کرد شروع بعد اما کرد

 .  زدم زشت یلیخ حرف هی و شدم یعصب

 



  

. pg 2375 

 رونیب دار صدا را نفسش و بست را چشمانش و کرد مکث

 یم بور شرم از روز آن یادآوری با هنوز.  دیکش یآه و داد

 ۱. شد

 

 شدن نیشرمگ از هیکنا:  شدن بور.۱
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 با ، کرد لمس خود دست یرو که را مادرش دست یگرما

 : گفت نیشرمگ یصورت

 ، گفتن شما به شونیا و کوتوله گفتم بهشون یوقت_

 یکرد نگاه چشمام یتو خوب و یکرد صدام موقع همون

 خانم هی به راجع ام بچه که کردم اشتباه رو کجا یگفت بعد



  

. pg 2376 

 و دستت زنه؟ یم حرف یجور نیا آداب یمباد و یفرهنگ

 اما یبزن گوشم یتو قراره که کردم فکر من و یآورد باال

 من که یدونست یم چون و نشست موهام یرو دستت نه

 کار بار هر یازا به یگفت دارم دوست و موهام قدر چه

 یم کوتاه کوتاه برات و موهات یدیم انجام که ییخطا

 یم موهام یبراق و یشبرنگ از همه که یمن یبرا نیا.  کنم

 اما کردم خواهش یکل.  بود تر بد یهیتنب هر از گفتن

 یآقا همسر بردبار خانم از رفتم ینکرد قبول مامان

 هیتنب یگفت اما دیبخش و کردم یخواه معذرت یانیکاو

 یلیخ برام که یهیتنب هی شدم هیتنب روز همون.  یشیم

 یم فکر من و بود شده کوتاه کوتاه موهام.  بود سخت

 قشنگ میزندگ گهید کنم کوتاه و موهام اگه که کردم

 فکر نهیب ینم خوشگل و موهام یکس گهید بود نخواهد

 باز و شد بلند باز یوقت اما نهیتر زشت موهام کردم یم

 کوتاه که یاول روز از برام شد کوتاه باز و کردم یاشتباه



  

. pg 2377 

 و تر سخت گذشت یم یچ هر بود تر سخت بود شده

 . بود تر دشوار

 

 و شد بلند و دیکش رونیب مادرش دست از را دستش

 وسط تا زور به که را اش شده کوتاه یموها و زد یچرخ

 لبخند با و داد نشان مادرش به دیرس یم گوشش یها

 : گفت یتلخ

 خودم هیتنب خودم بار نیا ؟ ینیب یم مامان ینیب یم_

 دیبا که داشت درد برام.  کردم کوتاه و موهام خودم کردم

 ی مردونه یها انگشت ونیم که و شبرنگم یموها

.  کردم یم کوتاه دیبا ، بود شده داده طواف یمسلمون

 که یمن و شدن یم بافته ها شب و ها روز که ییموها

.  کردم یم هیتنب و خودم دیبا دمیبال یم موهام به شهیهم

 چون ؟ چرا یدون یم بود تر سخت بار نیا که یهیتنب هی

 من و دیچیپ یم گوشم یتو زدنش صدا اهیس سویگ بار هر



  

. pg 2378 

 اون شکوندم و زدم هق دمیچ و زدم هق. زدم یم هق

 . بود بسته مون قلب به که یوار ریزنج یها سلسله

 

 صورتش یجلو و برداشت طاقچه کنج از را نهیآ وارسته

 چون گرید که اش دهیپر رنگ ی گونه به بغض با و گرفت

 انار چون گرید که ییها لب به ، کرد نگاه نبود سرخ گوجه

 را نیشیپ یرنگ شب که یسوانیگ به نبودند آبدار و سرخ

 شده وابسته و نبود وارسته گرید که یا وارسته به نداشتند

 آن.  زیچ چیه نبود نیشیپ چون زیچ چیه.  کرد نگاه بود

 مادرش عاقبت که دوخت چشم نهیآ در خودش به قدر

 را اش شانه و دیکش و گرفت دستش از را نهیآ ، شد بلند

 عمق به را شیها حرف تیجد با و محکم و داد تکان

 : کرد خیم وارسته وجود

 بلند یبرا باشه یسرآغاز تونه یم هیتنب وقتا یگاه!  بسه_

.  کردن له پا ریز رو درد و گرفتن زانو به دست یبرا شدن

 بسه. یخورد غصه موهات یبرا و یکرد هیگر یچ هر بسه



  

. pg 2379 

 یرو درد و یکرد فکر و یموند کلبه نیا یتو یچ هر

 یم و خودم یقبل دختر من بسه.  یکرد بار هات شونه

 میاریب طاقت میتون یم بابات و من نظرت به.  خوام

 وابسته حاال میکرد بزرگش وار وارسته عمر هی که یدختر

 چار نیا ی وابسته ؟ وقت اون یچ ی وابسته ؟ باشه

 یتو و ادتیفر شو بلند کن ثابت و خودت شو بلند. یوارید

 یم ایدن نیا از یچ هر و بزن ادیفر شو بلند.  نکن خفه گلو

 مگه.  بسه گهید بسه.  ریبگ دندون و چنگ با و یخوا

 نیا تموم نمیبب بده نشون اهلل ای دِ ها؟ ؟ یعاشق یگینم

 خورد درد چه به کردم کتهید ذهنت یتو که ییها آموزه

 با روز هی مگه.  اریب دستش به باز برو خب یلیخ یعاشق ؟

 دوست که یکس از یگفت ینکرد بلند و سرت افتخار

 کی نیا قدر اون برو گهید پاشو کردم یخواستگار داشتم

 برو تو بزن حرف برو تو بار نیا دیبزن حرف تا دیدو اون ماه

 دست به دست داره عکسش حاال که بگو یا گذشته از



  

. pg 2380 

 مادرش و چرخه یم ها نام کین ی محله و کوچه ونیم

 .  کنه یم نینفر و لعن و زنه یم خودش سر یتو

 کاش گفت فقط و نگفت یزیچ اون از یحت بار هی اما اون

 . زد یم حرف و دونست یم قیال و من وارسته
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 :گفت و زد یتلخند اما وارسته

 شهینم خونه شاهرگ ی تپنده قلب ، بانو گلبرگ بار نیا_

 و لعن ابونیخ و کوچه یتو داره که یزن همون بار نیا.

 و من که یمحل نیهم یتو جا نیهم اومده کنه یم نینفر

 به دست با)  من که کرده پر میکرد یم یزندگ شوهرم

 یاون.  ام حامله شارالتان هانیک اون از من(  کوفت نهیس



  

. pg 2381 

 و خودم نیب عشق ی ثمره که یمن یبرا در به در داره که

 تو رو ها عکس ، کنه یم رشد داره بطنم یتو پسرش

 یم دهیم نشون داره کوچه به کوچه و گرفته دستش

 خونمون امیب طور چه ؟ رونیب برم طور چه مامان؟ یفهم

 گهید من و کنه یم ینیسنگ ام شونه یرو ها نگاه یوقت

 که یشارالتان هانیک اون.  باشم تفاوت یب تا ندارم توان

 از و مرصاد انتقام تونست خوب اما دینرس میمر به دستش

 به گهید که رو یزیچ اونم کنم؟ ایاح یگیم.  رهیبگ من

 مرده. من مادر ستین ایاح قابل دهیرس یقلب و یمغز مرگ

 .  دمیپاش خاک روش من

 و دیچیپ هم به شیها روده و دل یوقت و کرد سکوت یکم

 زد عق ، کرد تهوع احساس و گرفت یتلخ ی مزه دهانش

 چارهیب.  زد عق و رساند ییروشو به را خودش دو با و

 یسالمت مراعات توانست یم نه که ییاو چارهیب خودش

 را شیها درد تمام و زد عق.  بکند را اش یزندگ یها وهیم

 هم یرو دردهاش قدر آن دیرس یم نظر به اما آورد باال



  

. pg 2382 

 و شده انباشته هم یرو درد از یکوه که اند شده تلنبار

 صورتش و آمد کشینزد مادرش.  نداشتند یفروپاش قصد

 را بالشت و خواباند نیزم کف را او و زد آب را دخترکش را

 و انداخت تنش یرو هم ییپتو و گذاشت سرش ریز

 تا رفت آشپزخانه به هم بعد و بخوابد تا کرد مجبورش

 آورد در را اش یروسر.  کند آماده ارونهیو دخترکش یبرا

 یورود در کنار جا همان و بود آورده که را ییها بسته و

 یعیطب یها کمپوت و برد آشپزخانه به بود گذاشته جا

 الهیپ در بود کرده درست خودش که را آناناس و السیگ

 . بخواد که کرد اشاره و برد وارسته یبرا و ختیر یا

 

 یخور یم آخرش ی دونه تا ؟یدیفهم یای ینم فِر و قر_

 فهمم ینم.  بکنم بابات شیپ و عرضت ادیب بابات بعد تا

 قدر نیا تو دیبا که کردن یگناه چه معصوما طفل اون

 . یکن شون ظلم

 



  

. pg 2383 

 تُک با و گذاشت شکمش یرو را دستش وارسته

 چشم و کرد نوازش را شکمش یدَوران صورت به انگشتانش

 شیجا سر محکم ، یزیچ یادآوری با بست را شیها

 و دیپر جا از مادرش که دیکوب اش یشانیپ یرو و نشست

 . دیکوب کمرش پشت آرام سپس و رفت یا غره چشم

 

 هو؟ی شد یچ ؟ دختر چته_

 

 و خونشون برم که بودم داده پروا قول یوا مامان یوا_

 .  میبخور هم با رو رودابه خاله معروف دمپختک

 

 : زد غر و داد تکان تاسف از یسر

 

 زنم یم زنگ االن خب ؟ آخه هیچ یبرا وال و هول نیا_

 آ یبخواب یرینگ.  نشده دوازده ساعت هنوز.  گمیم پروا به
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 آشپزخونه یتو من.  شده گود چشمات یدیخواب که بس

 حوصله که بزن حرف تو کنم درست دمپختک خوام یم

 .  نبره خوابت هم خودت نره سر من ی

 

 کرد بلند را شیصدا وارسته یناراض ی چهره به توجه یب و

 : گفت و

 

 .  گفت یم ییزایچ هی یزبون ریز یافضل خانم یراست_

 

 تا را پتو و برداشت اش یشانیپ یرو از را دستش وارسته

 : گفت و برد باال اش نهیس

 

 ؟ مامان زده زنگ شما یبرا که نگو_
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 را تابهیماه و کرد خرد را ها سبز ایلوب و ساندیخ را برنج

 همان کند سرخ را ها سبز ایلوب تا گذاشت گاز یرو هم

 : گفت ، بود یآشپز مشغول که طور

 

 .  یبد انصراف یخوا یم که کرد گله و زد زنگ اتفاقا چرا_

 

 پچ حوصله شده نیسنگ و سخت برام ها نگاه تحمل آره_

 ندارم و زیچ چیه و کس چیه ی حوصله ندارم ها معلم پچ

 جا نیا از و رمیگ یم و شون دست انیب ایدن به ها بچه. 

 . رمیم

 

 و دیگز را لبش و ستادیا خود یجا سر بر مانده وا گلبرگ

 خودش آخر میتصم وارسته که گذشت سرش از فکر نیا

 کند ایاح نداشت قصد گرید و بود گرفته کار اول نیهم را

 . بود شده یقلب و یمغز مرگ که را چه آن
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 چشم وارسته به و رفت رونیب ، شد تمام که یآشپز کار

 که آن یبرا و بود برده خوابش جا همان که دوخت

 حل به شروع و کرد باز را مجله ، نرود سر اش حوصله

 ممکن زمان نیتر عیسر در را جدول.  کرد جدول کردن

 . داشت یخاص تبحر آن در و کرد یم حل

 توانست ساعت کی نیا در که کرد یم حل عیسر قدر آن

 گلبرگ و شد داریب وارسته که نیا تا کند حل جدول سه

 یم آرام را وارسته یزیچ چه که کرد یم فکر نیا به خانم

 نوه به راه نیا در تواند یم مادرش نکهیا یادآوری با و کند

 مادرش از حل راه یبرا که گرفت میتصم کند کمک اش

 یآهنگ و کرد روشن را کریاسپ همزمان و بخواهد کمک

 دید را وارسته کمرنگ ی خنده یوقت و گذاشت میمال

 به اجبار با تنها را پروانه کی.  شود بلند که کرد اشاره

 گرداند باز یزندگ به توانست یم پرواز
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  کاله ریز را اش شده کوتاه یموها

 مین و کرد دست در یدستکش و کرد پنهان کاسکت 

 یزندگ یها وهیم از چشمانش با و کرد شکمش به ینگاه

 ضعف احساس و کنند یهمکار مادرشان با تا خواست اش

 نیا یبرا شیها بچه و خودش دیبا.  ندهند راه خود به

 در.  کردند ینم یخال را هم پشت و شدند یم آماده جدال

 بطنش در داشتند که ییها وهیم آن ها شب و ها روز نیا

 چشمه انیجر چون و گرفتند یم جان و کردند یم رشد

 و کردند یم یجار عشق و مهر مادرشان قلب به آرام آرام

 قربان که یمادر.  کردند یم محبت از رابیس را مادرشان

 نگاهدارشان چشمانش از تر زیعز و رفت یم شان صدقه

 سه ضرب نیا اندازه چه.  بودند جسم کی در تا سه.  بود

 جسم کی در تا سه که نیا از و داشت دوست را کی در

 با ، شاد هم یخوشحال با و گرفتند یم ریتاث هم از و بودند
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 آبشار در اشک شدند یم مادرشان غمناک هم یناراحت

 و ها بتیمص نیا انیم در و گرفت یم جان چشمانش

 نم چشمش ی گوشه و کنج از شوق ، ها یسست و دردها

 سپندار قمر برج در که آن با.  انداخت یم برق و زد یم

 داد یم را بهار ی مژده نم نم فلک یهوا و بودند مذگان

 ریزمهر دینو اش شده خشک عشق و شیها درد فصل اما

 و گرفت یم جان فرزندانش عشق از اما او و دادند یم

 باز و زد یم جوانه بود شده قطع تبر از که یدرخت چون

 .  شد یم خشک

 را یشفق ، یانداخت یم که ماه به چشم و بود غروب موسم

 کرده چندان دو غروب در را اش ییبایز که کرد یم انینما

 .  بود

 یکشت پا موتور ضربه چند با و گذاشت پدال یرو را شیپا

 کاسکت کاله.  برسد مقصد به تا داد راژیو و کرد روشن را

 سوزش خنجر با و زیت و تند ، باد.  آورد در سرش از را

 سرما نیا از پوستش و دیکوب وارسته صورت به شیسرما
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 دهیساب هم یرو و کردند لرز شیها دندان و افتاد گز گز به

 بگذارد صورتش یرو را کاله نشد حاضر حال نیا با شدند

 حرف ، دیرس ابانیخ به و گذشت که یا ماسه ساحل از و

 : زد زنگ گوشش در مادرش یها

 هولت جلو به بخوام یکار یبرا وقت چیه نداشتم ادی _

 اگه جا نیا اما یشد یم بلند خودت شهیهم چون بدم

 میقا و خودت و بزن و حرفات برو دمیم هولت باشه الزم

 .  نکن

 

 آن داد یم گاز شتریب وارسته و گذشت یم سرعت با موتور

 فشار با که بود شده رهیذخ شیها دست در خشم قدر

 ابانیخ از.  کرد یم هیتخل را خشمش ، موتور فرمان یرو

 یم پا به غوغا باد در اش شده کوتاه یموها و گذشت که

 چراغ پشت شد مجبور و شد قرمز راهنما چراغ ، کردند

 به نگاهش.  بماند منتظر و کند متوقف ، ستیا ی ژهیو
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 یمرد و شد متوقف کنارش ینیماش که بود قرمز چراغ

 : آورد در یباز خوشمزه و آورد رونیب شهیش از را سرش

 ! ؟ موتورت نیا با کوچولو ینخور نیزم_

 

 مین و شد روح یب و سرد ، سنگ چون وارسته صورت

 صورتش اش یبرنج ریش صورت از و کرد مرد به ینگاه

 شده صورتش دهنده نتیز که یغرور همان با و شد جمع

 : گفت ، بود

  ؟ لرزه یم پات و دست چرا جوون_

 

 باور مردک ، بود گفته تحکم با و یجد را آن یقدر به

 وارسته که کرد نگاه شیپاها و دستان به رتیح با و کرده

 آزرده روح و دیخند گذاشتنش کار سر از بلند یصدا با

 و برداشت دهانش یجلو از را دستش.  شد شاد خاطرش

 آن سرخ نیخشمگ صورت دنید از و انداخت او به ینگاه
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 سرعت با شد سبز چراغ که نیهم و دیخند تر بلند مردک

 نثارش نرم یپوزخند و گذشت تقاطع از یباور قابل ریغ

 . کرد

 

#part402 

 

  خلوت بایتقر غروب موسم آن در ابانیخ

 همسرشان موتور بر سوار را ییها خانم یگهگدار و بود 

 یم موتور طرف کی ، شهر یمحل لباس با که دید یم

 ییحنا یها دست با و دارند صورت بر ینقاب و نندینش

 نگارشان با را شهر و ندیافزا یم شهر ییبایز به ، شان

 .  کنند یم رنگ خوش

 نیبهتر و بود شهر از خارج بود کرده انتخاب که ییجا

 به بعد و بکوبد و کند خیم را شیها حرف وارسته تا مکان

 .  ندیبنش خشیم کوبش طرح یتماشا
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 با ، دیرس نظرش مورد محل به که یا قهیدق ده از پس

 یکم ی فاصله با را نشیماش و شد یخاک جاده وارد موتور

 .  دید

 او به که یوقت درست و شد تر محکم فرمان یرو دستش

 از و کرد عبور کنارش از یفراوان سرعت با شد کینزد

 را جا همه و خاستند پا به هوا در ها خاک ادیز سرعت

 نیا از بود آمده رونیب که یزدانی و گرفت فرا خاک و گرد

 فاصله با یالیخیب با وارسته اما افتاد سرفه به خاک و گرد

 به که یشینما به و بود ستادهیا موتورش با یمتر چند ی

 ماه به و آورد باال را سرش.  کرد یم نگاه ، بود انداخته راه

 امروز که بود خوشحال و کرد نگاه لذت با نیآتش دار شفق

 یم شفق دارید به پروا با که ست یفرد یها روز همان

 حاال.  نشستند یم تماشا به را شیها یگر عشوه و رفتند

 در ریچشمگ یزیچ که پهناور یخاک نیزم نیا در جا نیا

 .  فروتن خاک و خدا آسمان و نخل یدرخت جز به نبود آن
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 اما آرام و موقر ادهیپ با و کرد رها ریپ نخل کنار را موتور

 با کرد یم نگاهش هم زدانی.  شد کینزد زدانی به محکم

 تر کینزد وارسته چه هر.  مشتاق یچشمان و گرم یصورت

 ، دید یم که را اش زده خی و سرد صورت زدانی ، شد یم

 منطق و بردیم خاطر از را بود کرده آماده که ییها حرف

 و شدند یم دود خاطرش از پروراند یم سر در که ییها

 به وارسته.  تر خزان و تر خشک شیها لب یرو لبخند

 جلب بدون و آرام را دستش بعد و دیرس زدانی یقدم چند

 وهیم حضور از که خواست و گذاشت شکمش یرو توجه

 .  ردیبگ یانرژ و کند حاصل نانیاطم اش یزندگ یها

 و چشمان یرو از و کرد یباز سرسره زدانی نگاه ناخودآگاه

 حسرت در بود یروزگار که خورد سر شکمش به صورتش

 یها دست و ساخت یم و سوخت یم شان کردن لمس

 سویگ دلبر نیا اما داشت یدلتنگ از نمود همه لرزانش

 جفا دندیرس ینم بافتن قدر به شیموها حاال که اهیس

 دیپر وارسته درد از پر صورت از اش چهره رنگ.  بود کرده
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 نگاه کی نه کرد یم نگاه اما شد یمتالش ادیز درد از و

 ینگاه مین وارسته که آن تا ؛ کرد یم نگاه زل زل یعاد

 ریز و آورد در را شرتشییسو و انداخت زدانی به تفاوت یب

 و کرد نگاه شعف و لذت با چهره ماه شفق به و انداخت پا

 حال در وارسته اما بود نمانده قدرتش انیپا تا یزیچ

 لذت با گونه نیا توانست یم که یزیچ تنها به حاضر

 .  بس و بود شفق نیهم اندازد چشم

 داشته نگهش محکم مشت با که را لرزانش دستان زدانی

 شیروبرو و رفت شیسو درد از پر یا چهره با و بود

 که ردیبگ وارسته ی چانه ریز را دستش خواست و نشست

 : گفت ندازدیب ینگاه که آن بدون وارسته

 و شهیم زده آخر یها حرف فقط!  یکن ینم لمس و من_

 ... تمام

 

 خم زدانی یها شانه "تمام" نیسنگ ی واژه گفتن از پس

 چشم به تا کرد یم شان صاف سرسختانه اما افتاد و شد
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 قدرت با اجبار با اما شد یم تا شیزانوها.  دیاین وارسته

.  نشوند دهیپاش فرو نیا از شیب و نشوند خم تا زد یم زور

 چون... برود و بزند را آخرش یها حرف که بود آمده انگار

 را کردن تمام زدانی یول بود کننده شروع که بود خودش

 با بار نیا کنند شروع گرید بار که بود آمده ، خواست ینم

 . تر یمنطق و تر تجربه

 

 یدون یم.  تیمجنون ریزمهر.  دهیرس رشیزمهر فصل_

  ه؟یفصل چه

 

 تر جمع ، باشد زدانی از یپاسخ منتظر که آن بدون

 : داد ادامه و نشست

 

 که یبار اون ها برگ.  گهید زمستونه فصل ریزمهر_

 و زهیر یم فصل نیا یتو رسوندن یم ثمر به و داشتن



  

. pg 2396 

 خشک یها برگ اون فصل نیا یتو.  شنیم انیعر انیعر

 سبز و بشن آماده بهار یبرا که ندارن جون قدر اون شده

 تر جوون و تر تازه یها برگ به و جاشون مجبورن بشن

 ، شده خسته حاال اما نشست ثمر به که یعشق مثل بدن

.  بشه خشک و زهیبر هاش برگ و بذاره نیزم و بارش دیبا

 که بدم حیتوض برات که نباش منتظر.  کردم خشکش من

 تو چون گمینم یچیه من نه ؟ افتاد یاتفاق چه و شد یچ

 .  یبفهم ینخواست

 

 از را نگاهش اما ختیر فرو و نشست نیزم یرو زدانی

 : گفت کلمه کی تنها و داشت ینم بر وارسته یرو

 

 ؟ چرا_
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 ییابرو زیآم استفهام و گرفت شفق از را نگاهش وارسته

 : داد حیتوض شتریب زدانی.  نگفت یزیچ و انداخت باال

 

 برسه؟ جا نیا به میگذاشت چرا_

 

 : زد پوزخند

 

 که بودم خودخواه من دیشا دونم ینم.  ینکرد اثباتش_

 دمیجنگ خودم عشق یبرا و دمید یم و خودم عشق تنها

.  یکن اثباتش هم تو که موندم ینم منتظر وقت چیه و

 دمید یم و خودم عشق فقط و بودم بسته و چشمام دیشا

 نیا یبرا من.  یسخت هر با برسه ثمر به شده طور هر که

 ها ماه و ها هفته و ها ساعت عشق نیا داشتن دوست

 بدون یخال یخال میخال دست االن که ینیب یم اما دمیدو

 . یثمر و جهینت چیه
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  جا همان و نداشت بر را نگاهش زدانی

 به که خواست ینم و کرد خوش جا وارسته یروبرو 

 وارسته را زدنش زانو خواست یم و دهد هیتک نیماش

 : ندیبب

 

 ی لوحه سر " آبرو" بودن خونده گوشم یتو یبچگ از_

 نداشته شبم نون باشه بهش حواست شهیهم دیبا تهیزندگ

 دوست که یرنگ با یلباس.  یکن حفظ و آبروت دیبا یباش

 که ییتو درد به رنگ نیا گفتن یم دنیخر ینم داشتم

 یخوا یم ستین یخوب رنگ خوره ینم یشیم مرد یدار

 کین دریح حاج ی نوه بگن بره آبرومون هیهمسا و در یتو

 یم کمک فقرا ریفق به و رهیم مکه سال به سال که نام

 نیا با هست تشیحما پوشش ریز خونواده تا چند و کنه

 که خوندن قدر اون ؟ گرده یم کوچه یتو غیج یرنگا
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.  شد یم شکسته دینبا که تابو هی بود شده خودمم یبرا

 تابو نیا بود هم یشد نیتر رنگ پر میزندگ یتو تو یوقت

 نشد وقت چیه یگیم راست.  شد یم شکسته دینبا بود

 و زیر اتفاقات قدر اون ماه چند نیا یتو کنم اثباتش

 مهم.  میبساز خوام یم االن اما نشد که اومد شیپ درشت

 اسمم هیهمسا و در یتو ستین مهم ستین آبرو ستین

 خوام یم فقط االن.  ستین مهم کدوم چیه زبونا سر افتاده

 از قبل تا اگه خوام یم.  بشه نیتضم ام خانواده آرامش

 میدیکش درد.  بشه اثبات کنم تالش اما نکردم اثباتش نیا

 بچه تا دو ما.  گذاشت مرهم شهیم اما شتریب تو یحت

 ... و میدار

 

 هیکنا با را زدانی و و دیپر حرفش انیم حوصله یب وارسته

 : زد آتش اش

 ؟ ستین تو ی بچه بود نگفته مامانت مگه ؟ بچه تا دو_

 ی کافه یتو اون با نگفته هیهمسا و در یتو مامانت مگه
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 و سوزوندم؟عکسش و رتتیغ و دمیرقص تو یجلو عموم

 .  گهید بود داده نشون هم

 

 و کرد یم قل قل زدانی یها رگ در خون قرمز ی آبگونه

 ی کاسه چشمانش و بود شده سرخ صورتش و دیجوش یم

 تاب و بود شده زانیآو چشمانش یپ و رگ از درد و خون

 اما نشست یم وارسته چشمان در و کرد یم یسوار

 . ندیبب خواست ینم هم دیشا ای دید ینم وارسته

 دمیچ لیوسا تا چند و کردم اجاره خونه هی رازیش یتو_

 تو به ادیب سپارم یم رو یکی.  کنارتون جا اون امی ینم اما

 من بودن من حضور یکرد حس وقت هر برسه ها بچه و

.  شمیم تون یزندگ کیشر و امی یم ستین نیسنگ برات

 یکوتاه و گرفته ازت و آرامش ریاخ اتفاقات دونم یم

 و من چرا که خوام ینم حیتوض ازت هم وقت چیه و کردم

 یتو و ترس یوقت دونم یم ؟ینگفت و یندونست قابل

 اما رفتم یم ترس علت دنبال دیبا دمید یم چشمات
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 مهم یکن اعتماد بهم خودت یبگ خودت موندم منتظر

 . خوام ینم ها بچه و تو آرامش جز یچیه گهید ستین

 

 ینگاه و داد تکان را دستانش و شد بلند شیجا از وارسته

 : گفت و کرد زدانی منتظر چشمان به

 نیا از ها بچه و من.  شده رید یچ همه یبرا.  شده رید_

 همه زمان و صبر هم شهیهم بگم یزیچ هی.  میریم جا

 تا یزن یم حرف ازش که یصبر.  کنه ینم حل و زیچ

 نشد دیشا شو مون کیشر گفتم بهت یروز هی من دیشا

 شهیم ادی یم سر صبر نیا یروز هی باالخره نگفتم دیشا

 ادی یم سر صبر با که هم زمان.  یریپ شهیم یحوصلگ یب

 یباخت و تیزندگ پوچ و چیه سر ینیب یم یکن یم نگاه و

. 
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 آرامش هیما دیمن یزندگ دیستین پوچ و چیه ها شما_

 صبر هم سال چند هر یزندگ و آرامش نیا یبرا.  دیمن

 .  دمیم زمان هم کنم یم

 

 کرد یم ضعف احساس و بود شده خسته که وارسته

 : زد را ماجرا انیپا سوت و دیکش شکمش به یدست

 

 منم که بودم نیا فکر یتو ها شب و ها روز.  شدم خسته_

 داشته مادرم و پدر مثل آروم و عاشقانه یزندگ هی دیبا

 همه بایتقر که شدم بزرگ یا عشقکده یتو من.  باشم

 عشقکده نیهم خودمم داشتم انتظار و داشتن و حسرتش

 مثل میبود شب و روز مثل که یمرد با کنم درست رو

 قدر نیهم میبود پر و خلوت مثل میبود یاهیس و یدیسپ

 به کردم یم فکر انهیگرا آرمان یادیز.  نشد اما متناقض

 و جسم گهید کشم ینم گهید.  نکردم فکر هاش یسخت
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.  نداره و قدرتش تونه ینم و نداره دادن ادامه توان روحم

 . میسیبنو جا نیهم و انشیپا ی نقطه ایب میکن بس ایب

 

 زنگ گوشش به وارسته لرزان یصدا و یقرار یب که زدانی

 تا یزیچ کرد حس و شد فشرده هم در شیها مشت زد

 اگر خواست یم طور نیا اگر...  است نمانده اش یپاش فرو

 و گرفت یم آرامش طور نیا اگر شد یم یراض طور نیا

 یم ؛ نبود یمانع گشت یبرم شیپ یشاداب همان به باز

 رفت یم و گذشت یم اش خانواده آرامش یبرا گذشت

.  بخواهندش روز کی که نیا هم آن دیام کی به تنها

 اما رفت یم.  بشوند دلتنگش و برود ضعف شیبرا دلشان

 و دیچش یم را عشق یایمیک نیآخر را بوسه نیآخر دیبا

 یروز تا کرد یم ثبت اش یزندگ لحظات نیآخر در

 .  شوند یادآوری و رندیبگ جان چشمانش یجلو

 قرار وارسته یروبرو و شد بلند و گذاشت زانو بر دست

 : گرفت اجازه حرارت پر یچشمان با و گرفت
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 ؟ هست اجازه_

 

 در.  داد تکان سر و کرد نگاهش یدم دیترد با وارسته

 و زد زانو عشق یجلو و شد خم وارسته چشمان مقابل

 چند  لباس یرو از و گذاشت وارسته شکم یرو را دستش

 و دیبوس را اش یزندگ یها وهیم لرزانش دست کف با بار

 بر که داد خاطر نانیاطم و رفت شان صدقه قربان لب ریز

 . گردد یم
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  با وارسته و کردند خلوت را یقیدقا

 داد یم خراشش بغض خنجر که ییگلو و یاشک یچشمان 

 یبرا و شد خم باز زدانی که کرد یم نگاه صحنه نیا به

 و انگشتان لمس با را شیها بچه و زد بوسه بار نیچندم
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 را ها آن یروز اگر خواست ینم.  کرد آشنا شیها بوسه

 به و برود خاطرشان از پدرشان دستان یگرما کرد مالقات

 .  باشند نداشته ادی

 دو و شد بلند دید که را وارسته نیسنگ و رهیخ نگاه

 که آن بدون و انداخت وارسته یها شانه یرو را دستش

 آغوش در سخت را او بدهد را وارسته به اعتراض مهلت

 و دم و دیکش نفس و برد سود تنش ی حهیرا از و دیکش

 بعد کرد وارسته یبو خوش ی حهیرا از مملو را بازدمش

 ییبایز که شفق غروب انیم در و گرفت باال را وارسته سر

 عشقش جوالنگاه ، کرد یم حرام گرانید چشمان از را اش

 ی غنچه یرو زد یم دل دل بوسه یا لحظه یبرا که را

 با و یطوالن و محکم و کرد قرص وارسته لبان ی شکفته

 هم وارسته و دیبوس اشک از پر یصورت و خون پر یدل

 از که یهق هق با و شد قرص زدانی گردن دور دستانش

 یم ناله زین زدانی و دیکش یم آه ، زد یم رونیب نهیس

 و خفه نهیس در نفسش وارسته که دندیبوس قدر آن کرد
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 خود از را زدانی و گذاشت نهیس یرو دست و شد حبس

 زد لب آرام و انداخت صورتش به ینگاه زدانی و کرد جدا

: 

 

  برو_

 

 :دیکش ادیفر تر بلند ، دیند وارسته از که یواکنش

 

 . برو فقط_

 

 از را شرتشیسو وال و هول با و داد تکان را سرش وارسته

 یرو هم را کاسکت کاله ، دیپوش و برداشت نیزم یرو

 سمت لرزان یتن و بار اشک یصورت با و گذاشت سرش

 شد دور جا آن از راژیو با و کرد روشن را آن و رفت موتور

 و شد میتسل شیها درد برابر در چگونه زدانی که دیند و
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 یم ادیفر ، سوخت یم اشک از که یچشمان با و زد زانو

 یصدا از خدا عرش که قدر آن دیکش یم ادیفر و دیکش

 خم اش شانه و افتاد ارتعاش به سوزش جان یها ادیفر

 . شد
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 " حال زمان پرتاب یسکو"

 

 

 در و بودند دهیچ اطیح در را بزرگ و کوچک یها گلدان

 را ها گل ساینک و نوا با ، رازیش یبهار و پاک یهوا انیم

 در که یکوچک ی لچهیب با بعد و نشاندند یم گلدان در

 با و ختندیر یم گلدان در را مرغوب خاک ، داشتند دست
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 پا تا دادند یم آب شده کاشته تازه یها گل به پاش آب

 ورق را یزندگ از نو یفصل دفتر و بزنند جوانه و رندیبگ

 .  بزنند

 نگاه شلوارش و یمشک شرتیت به و تکاند را لباسش خاک

 از یطوفان تکاندن بار هر با و بود شده خاک از پر که کرد

 یها گل به را حواسش او اما شد یم پخش هوا در خاک

 یم هم سر به سر که بود داده اش یزندگ ی شکفته

 و سر یرو را خاک بچگانه طنتیش اثر بر یگاه و گذاشتند

 داده را حواسش.  دندیخند یم و ختندیر یم هم صورت

 با و بود نشسته زانوانش یرو و کرده اخم که یینوا به بود

 ساینک اما داد یم حیتوض ساینک به را یزیچ اشاره انگشت

 اهیس یمو و کرد دراز دست که رفت ینم گوشش به ایگو

 خاست پا به نوا غیج که دیکش و گرفت دست در را رنگش

 کرد فرار به شروع و دیپر جا از بجنبد خود به بخواهد تا و

 یم او از و دیدو یم دنبالش به کنان غیج غیج نوا. 
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 را پدرش بلند یصدا با و بماند شیجا سر که خواست

 : داد قرار خطاب

 

 یلیخ بگو بهش یزیچ هی.  کنه یم تیاذ نشیبب بابا_

 !  شده لوس

 

 نوا سر ، زد یم نفس نفس و دیدو یم که نیا نیح ساینک

 : زد غر

 

 موهات که نچسبون من به رو ها وصله نیا یلوس خودت_

 . کشم یم و

 

 و دیرس ذهنش به یفکر ناگاه که کند اعتراض خواست نوا

 سر ؛ شد براق شیها چشم و زد زیآم طنتیش یلبخند

 تیمظلوم آن از کرد مظلوم را اش چهره و ستادیا شیجا
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 داشت دوست و شد یم شیر شیبرا زدانی دل که ییها

 ساینک دنبال و تیمظلوم نیهم.  بچالند را او آغوشش در

 مظلوم ینوا به یزدگ رتیح با زدانی شد باعث دنیندو

 موشکافانه و ستدیا باز حرکت از هم ساینک و کند نگاه شده

 که دانستند ینم کدام چیه اما بدوزد چشم خواهرش به

 در که ها نقشه چه و گذرد یم باهوش دخترک سر در چه

 یآبشار چون که را بلندش یموها حال نیا با.  دارد سر

 را صورتش ماه یهالل و بود گرفته انیم در را صورتش

 پا یرو یخاک یها لباس همان با و زد کنار ، بود پوشانده

 یها گل یالیخیب با و برداشت را یکوچک گلدان و نشست

 و کرد کاشتن به شروع و گذاشت گلدان در را مانده یباق

 :گفت ساینک به رو برادرش و پدر یها نگاه جواب در

 

 نیا دینبا بود من از اشتباه دونم یم جونم یداداش_

 و یتر بزرگ من از قهیدق دو تو آخه گفتم یم بهت یجور

 گل اون هم با ایب حال هر به دارم نگه و احترامت دیبا
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 ییتنها خوام ینم.  میبکار میدار دوست یلیخ رو کاکتوس

 .  بکارم

 

 آن از حال نیا با داشت دیترد و شک هنوز که آن با ساینک

 ، باشد داشته یا نقشه خورد ینم نوا ی چهره به که ییجا

 گلدان کاشتن به شروع خنده با دو هر و نشست کنارش

 خواهرکش ی گونه یرو یا بوسه هم ساینک و کردند

 کاشتند یم گل یشادمان با و کرد یا خنده هم نوا و نشاند

 یم لمیف شان یگوشیباز از پدرشان هم طرف آن از و

 دل و شد یم لذت غرق نشانیب تیمیصم نیا از و گرفت

 هر و روز هر و بود نگرفته آرام بود ها سال که قرارش یب

 یها گل ، شیها بچه دنید با یکم گرفت یم شور ساعت

 . گرفت یم قرار اش شکفته

 بس آتش حاضر حال در که چرا بود گرفته اشخنده

 آن کنند دایپ دعوا یبرا یا سوژه بود یکاف اما داشتند

 ثابت تا ختندیر یم هم به را زمان و نیزم که بود وقت
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 که کرد نوا به ینگاه.  ست یاصل مقصر یکی آن کنند

 : گفت و گذاشت اش یداداش ی گونه یرو یا بوسه

 

 و آب لنگیش برم من تا نیبش جا نیهم تو بزرگه داداش_

 ؟ باشه میکن رابیس رو ها گل نیا ارمیب

 

 کاشتن جز یزیچ به خواست ینم را حواسش که ساینک

 یلبخند نوا و گفت یا "باشه" یحواس یب با کند پرت گل

 چال که زد یلبخند و داد پدرش به را حواسش و زده

 نگاه دخترکش به مهر با زدانی و شد انینما اش گونه اهیس

 اش کودکانه غرور با و زد پدرش به یچشمک نوا.  کرد

 برد جلو و کرد باز را آب و کرد وصل آب ریش به را لنگیش

 :زد ادیفر ساینک به رو و

 . ام تو با یداداش.  کن نگاه و ور نیا یییداداش_
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 یقدم کی در را نوا و برگرداند را شیرو ساینک که نیهم

 صورتش یرو آب فشار با دست به آب لنگیش که دید اش

 نیا از شوکه ساینک ، دیخند یم قهقهه به و دیپاش یم

 تنها و شده گرد چشمانش و شد خشک شیجا سر اتاق

 هر ی اجازه.  ردیبگ صورتش یجلو را دستش توانست

 . بود شده سلب او از یحرکت
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  یرو را لنگیش و کرد یم بپر بپر نوا

 دیپاش یم آب قدر آن و گرفت یم ساینک بدن و صورت 

 یم صورتش و سر از آب و بود شده آب سیخ پسرک که

 به رو شده سیخ حد از شیب ساینک دید که زدانی.  دیچک

 : گفت ، داشت مهر از یا هیما که یجد لحن با نوا

 !  بهتره باشه یکاف کنم فکر جان نوا_
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 ی "چشم" تعلل یب ، برد یم حساب پدرش از که نوا

 پدرش سمت به خواست تا و بست را آب لنگیش و گفت

 که دیکش و گرفت را شیموها پشت از ساینک ، برود

 زدانی.  بست حلقه چشمانش در اشک و رفت باال غشیج

 : داد تذکر ساینک به بار نیا

 هاتون لباس دیبر دیپاش!  نکش و خواهرت یموها ساینک_

 فکر دیبزن هم تون مشق و درس به سر هی.  دیکن عوض و

 .  نینش شون دلتنگ وقت هی.  باشه بد نکنم

 

 درد شهیر از شیموها و دیمال یم را سرش هنوز که نوا

 : گفت ، بود گرفته

 

 .  بکارم گل خوام یم من اما_
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 و تون مشق دیبر ممنونم هم تون کمک بابت هیکاف گهید_

 هم با میبر شب قراره دیبخون هم تون درس دیسیبنو

 ؟ نه ای دیبلد نمیبب پرسم یم ازتون من قبلش اما میبگرد

 ! دییبدو.  گردش تون برمیم دیکرد و تون تالش دمید اگه

 

 ، برود داخل که آن از شیپ نوا و گفتند ی "چشم" دو هر

 و دیکش آغوشش در هم زدانی و دیپر پدرش آغوش در

 که گذاشت پدرش ی گونه یرو محکم یا بوسه دخترکش

 : گفت بلند غره چشم با ساینک

 

 ..... که نگفتم بابا به اگه!  نیریش خود_

 

 و دیپر نییپا پدرش آغوش از دید یخطر را اوضاع که نوا

 :آورد حرف در حرف
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 ستیخ کم هی حاال تو یا جنبه یب قدر نیا چرا اِ اِ اِ_

 . میبر بدو ؟ مگه شد یچ کردم

 

 ساینک حرف با که انداخت نوا را مشکوکش نگاه زدانی

 داخل به کشان کشان را او و بود داده موضع رییتغ عیسر

 .  شود زدنش حرف مانع تا برده خانه

 سراغ زدانی ، رفتند کنار دگانشید یجلو از دو هر یوقت

 همه و کاشت گل مانده یباق یها گلدان در و رفت کارش

 گلدان شان ینقل ی خانه دور تا دور و داد سامان و سر را

 ، ایباخ فنید ، یشمعدان از اعم ییها گل.  گذاشت گل

 ... و ایسانسور و کوسیف

 شان یال و گل و کرد جارو ، یدست جارو با را اطیح کل

 بود دهیرس اطیح شستن به نوبت و کرد پاک یناپاک از را

 را آب لنگیش ، شد مجبور او و خورد زنگ اش یگوش که

 یا شماره دنید با.  آورد در بشیج از را یگوش و ببندد

 به اخم همان با و کرده یاخم ، بست نقش یگوش یرو که
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 یم خاموش و روشن که کرد یم نگاه یگوش ی صفحه

 هیثان به اما شد قطع یگوش که نداد جواب قدر آن.  شد

 .  کرد خوردن زنگ به شروع دوباره که دینکش یا

 گوشش در را یگوش و انداخت شیها هیر جان به ینفس

 : داد جواب یا مقدمه چیه بدون تیجد با و گذاشته

 . شنوم یم_

 

 را ایلیا یصدا بندش پشت و شد برقرار سکوت تلفن پشت

 : گفت لرزان ییصدا با که دیشن ها مدت از بعد

 !  داداش سالم_

 

 تا بود کرده سکوت بدهد او به یجواب که آن بدون زدانی

 : داد ادامه ایلیا که بزند را حرفش ی ادامه

 از یدون یم.  یومدین که یدیع نیشمیش شهیم دیع نیا_

 اون یرو یدون یم.  ادی یم اشک فقط مامان چشم



  

. pg 2418 

 کاش زنه؟ یم صدا رو تو فقط و گهینم یچیه شیصندل

 .  شیببخش داداش

 

 نداشت را الشیخ و بود پر ها حرف نیا از گوشش زدانی

 : کرد زمزمه تمام یسرد با پس ، ردیبگ قرار ریتاث تحت که

 

 !  بده یسالمت بهشون خدا_

 

 که ایلیا اما کند قطع که داد فاصله گوشش از را یگوش

 : گفت تند تند ، بود شده متوجه ییگو

 .... که دمیم قسمت ساینک و نوا جون_

 

 :زد ادیفر شده یعصب زدانی

 



  

. pg 2419 

 یوقت بکش آب و دهنت نخور قسم و من یها بچه جون_

 و دارم کار برو هم حاال.  یاری یم و من یها بچه اسم

 . بشنوم یزیچ نیا از شتریب خوام ینم

 

 رونیب اتاق از دهیترس نوا ، بود دهیکش که یادیفر خاطر به

 در ترس که یچشمان با و بود داده هیتک در درگاه به و زده

 نگاه که زدانی.  بود دوخته چشم پدرش به بود دایهو آن

 که نیا از یعصبان ، دید خودش یرو را نوا هراسان

 را یگوش و کرده ی"نچ" ، کند کنترل را خودش نتوانسته

 با و رفت نوا یسو و سمت بعد و چپاند بشیج در

 یب را او دیدرخش یم دخترش به مهر از که یچشمان

 دست عیسر نوا که داد تاب و دیکش آغوشش در مقدمه

 به را خودش و کرده حلقه پدرش گردن دور را شیها

 .  چسباند پدرش

 



  

. pg 2420 

 صورت به و گذاشت دخترکش کمر پشت را دستش زدانی

 تمیر کرد حس که یکم.  دشیبوس و کرد نوازش ممتد

 : گفت گرفته آرام شیها نفس ینوا

 میبر شب یخوا ینم مگه بچه مشقت و درس سراغ برو_

 . آ برمینم رو تو برمیم رو ساینک وقت اون ؟ گردش

 

 : گفت یزرنگ با نوا

 

  ؟ یذار یم یک شیپ و من پس_

 

 : گفت حواس یب زدانی

 

 ! طال خاله_
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 باز پدرش گردن دور از را دستانش و شد گرد نوا چشمان

 :کرد

 

 .  سرباز رفته ستین جا نیا که ییطال مامان_

 

 : گفت و کرد نوا نثار ی"صلوات پدر"

 

 دیسیننو مشق تون یکی اگه یحت شد طور نیا که حاال_

 . دیبدون گفتم ستین یخبر رفتن رونیب از دینخون درس و
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  نگاه پدرش به بغض با و دیبرچ لب نوا
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 را لپش و ختیر هم به را شیموها خنده با زدانی که کرد 

 : چالند دست در

 

 داداشت.  نکن لوس و خودت بچه بخون و درست برو ایب_

 جا نیا تو گرفته ادی رو الفبا یها حروف ی همه االن

 .  نمیبب بدو یکن یم بحث بابات با یدار

 

 آغوشش از کنان خنده نوا و گذاشت نییپا آغوشش از را او

 اتاق در که آن از قبل اما رفت اتاق سمت به و دیپر نییپا

 بود اطیح به مشرف که هال پنجره پشت از ، کند باز را

 درختان به و بود اطیح شستن حال در که دید را پدرش

 را ساینک و کرد باز محکم را اتاق در کنان بدو.  داد یم آب

 بود کرده تمرکز و بود نوشتن مشق حال در سخت که دید

 به غره چشم با و دیپر جا از کرد باز را در نوا یوقت اما

 : کرد نگاه خواهرکش
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 یوقت نشد قرار مگه اتاقه؟ یتو شدن وارد طرز چه نیا_

 . نگفتم بابا به اگه م؟یبزن در میبش هم اتاق وارد بود قرار

 

 :گفت یجواب حاضر با نوا

 

 مشغول بابا تا پاشو یداداش الیخیب.  نپختم برات یآش هی_

 .  بگم بهت یزیچ هی اطهیح شستن

 

 رونیب کش دراز حالت از را شیپاها که شد جلب توجهش

 : گفت یکنجکاو با و نشست زانو دو و آورد

 

  ؟ یچ_
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 و شده سرخ جانیه از صورتش که یحال در اقیاشت با نوا

 : گفت ، بود انداخته گل

 

 . کردم دایپ و مامان عکس کنم فکر_

 

 : گفت داد با و دیکش ینیه

 

  ؟ یگیم راست_

 

.  گمیم راست.  آره فهمه یم بابا نده بلند یصدا ششیه_

 و کتابت و دفتر.  اتاق یتو فمیک یتو گذاشتمش بذار

 .  بدم نشونت تا کن جمع
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 از را امشب گردش که نداشت دوست و آمد خود به ساینک

 زده رتیح چشمان مقابل در را دفتر و کتاب ، بدهد دست

 : گفت و دیکش جلو نوا ی

 

 اون.  دونم ینم رو تو بخونم درس اول خوام یم که من_

 دیخواب بابا یوقت شب تا درست یجا هی بذار هم و عکس

 .  میکن نگاه و مامانمون عکس

 

 و خورد حرص ، بود نکرده یهمکار او با ساینک که نیا از

 انداخت نییپا و کرد جمع تختش یرو از را ساینک یپتو

 : گفت و شد بلند اش یکار خراب نیا از یالیخیب با بعد

 گفت بابا اما رونیب یبر شب که بخون و درست نیبش تو_

 یخبر رفتن رونیب از نباشه بلد تا دو ما از یکی یحت اگه

 کنم نگاه و مامان عکس فقط خوام یم من چون و ستین
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 یبزن و رفتن رونیب دیق دیبا و بخونم درس تونم ینم پس

 .  میبر تامون سه هر تا بخونم درس دمیم قول یایب اگه اما

 

 : گفت ، کند آب را ساینک دل شتریب که آن یبرا و

 

 نپرس و نگو که خوشگله مامان قدر نیا بشه دلت به سوز_

 برهیم رو ما سرباز میبرگشت یوقت گفته ییطال مامان تازه. 

 .  مون مامان شیپ

 

 یکنجکاو با نوا به رو بود شده درس الیخیب که ساینک

 :گفت

 

  ؟ یآورد کجا از و عکس_
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 ! بابا فیک تو از_

 

 : گفت رتیح با و دیپر باال ساینک یابرو

 

 یم فشیک یتو و عکس اون بابا یدونست یم کجا از_

  ذاره؟

 

 و انداخته گوش پشت را شیموها و انداخت باال یا شانه

 : گفت

 

 هی که دمید رو بابا بخورم آب وانیل هی رفتم که شب هی_

 بهش شیگوش نیدورب با و بود گرفته دستش یتو و عکس

 و عکس دید و من یوقت کرد یم بوسش و کرد یم نگاه

 گرفتم بهونه منم انداخت فشیک یتو و کرد میقا پشتش

 تا اتاقم یتو بردم و کرد بغلم گهید و ادی ینم خوابم که
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 رفت بابا که نیا بعد و زدم خواب به و خودم منم بخوابم

 . برداشتم فشیک یتو و عکس بخوابه

 

 هم یگفت دروغ هم ؟ نوا زشته یلیخ کارت یدونست یم_

 .  یبرداشت یزیچ بابا فیک تو از اجازه بدون که نیا

 

 داشتم دوست من ؟یدیفهم ها نده اخالق درس من به_

 جا نیهم یندار دوست تو نمیبب و مون مامان عکس

 .  نیبش

 

 از که هم ساینک که شد خارج درگاه از و کرد باز را اتاق در

 اتاق وارد نوا با ، بود نمانده شیبرا تحمل و صبر یکنجکاو

 نشان را عکس که آن از شیپ اما بستند را در و شدند

 : گفت او به رو بدهد ساینک
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 تموم کارش بابا وقت هی بده آب یگوش سر هی برو ایب_

 ؟ باشه نشده

 

 ریز را پدرش پنجره همان پشت از و کرده تند پا ساینک_

 کارش ها حاال حاال و بود مشغول همچنان که گرفت نظر

 و کرد باز آرام را در و رفت نوا اتاق به پس شد ینم تمام

 :گفت

 . نمیبب و مامان عکس ومدهین تا بدو مشغوله بابا_

 

 کتابش یال به ال اش صورتش فیک درون از را عکس نوا

 ساینک به را عکس پشت و دیکش رونیب ، بود کرده میقا

 : گفت کند آب را دلش شتریب که آن یبرا و داد نشان

 طور چه حاال ینیبب و مامان عکس یخواست ینم که تو_

 حتما دمید و مامان اگه ؟ بدم نشون زود یگیم که شد

 . یدار دوست اون از شتریب و درس تو که گمیم بهش
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 دوست یلیخ و مامان منم ستین طور نیا اصال رمیخ نه_

 .  بشه ناراحت دستمون از بابا خوام ینم فقط دارم

 

 ببرتت که یکن ینیریش خود بابا شیپ یخوا یم فقط تو_

 که نمیبب و مامانم خوشگل عکس خوام یم من اما گردش

 .  بشناسمش دمشید وقت هی

 

 صورت و سر به و برگرداند خودش طرف به را عکس

 یرو ساینک شد باعث نیهم و زد بوسه عکس در مادرش

 که بدوزند چشم مادرشان عکس به دو هر و بپرد نوا تخت

 انداخته چال ی گونه و یبهشت لبخند و شبرنگ یموها با

 ساینک و نوا به ییگو و بود دوخته چشم نیدورب به اش

 .زد یم لبخند

 



  

. pg 2431 
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 درگاه از بودند گرفته دست در که ییها دوچرخه با دو هر

 راه از پدرشان تا گرفتند قرار هم کنار و شده خارج در

 شادمان گردش نیا از یقدر به.  بروند گردش به و برسد

 ینم پا از سر از و بود گرفته رنگ شانیها گونه که بودند

 وارید کنار را اش یصورت ی دوچرخه نوا.  شناختند

 با بعد شود متوقع گاه هیتک بدون تا زد را جکش و گذاشت

 یم اش بدنه یرو دست و کرد نگاه اش دوچرخه به لذت

 ساینک.  کرد یم نوازش را دوچرخه قوس و کش و دیکش

 یرو و زد سر به را اش یسوار دوچرخه مخصوص کاله هم

 ، بکند ینگاه نوا به که آن بدون و نشست دوچرخه نیز

 حرکت بعد و دیایب پدرش تا دوخته اطیح باز در به چشم

 و گرفت حرصش ، دید را ساینک یمحل یب که نوا.  کنند
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 تیاذ را اش یداداش که آن با.  کرد نازک یچشم پشت

 ساینک یمحل یب طاقت اما بودند قهر هم با حاال و بود کرده

 در اش دوچرخه کیالست به زدن ضربه با و نداشت را

 : کند جلب خود به را او حواس تا بود تالش

 

 !  سیپ سیپ_

 

 و بست نقش اش چهره انیم در اخم ، دینشن که یجواب

 : گفت یطاقت یب با.  کرد اش یعصب

 

 و جوابم که ستمین وارید نیا با هستما تو با ساینک آقا_

 . یدینم

 

 یانتها به و چرخاند اطیح در از را نگاهش توجه یب ساینک

 گرفته را یا بچه پسر دست یرمردیپ که کرد نگاه کوچه
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 و شوق با خورد یم آبنبات که یحال در بچه پسر و بود

 دست هم رمردیپ و کرد یم فیتعر او یبرا را یزیچ ذوق

 ساینک.  دیکش یم پسرک یموها به را نوازشگرش یها

 به یضربت و محکم نوا یپاها همزمان که زد یلبخند

 یرو هم دوچرخه و افتاده نیزم یرو و خورد کمرش

 از پر چشمانش و گفته یمحکم "آخ" و افتاد شیپاها

 .  شد اشک

 یم و بود گرفته دست در را شیزانو کاسه محکم دست با

 بسته هم یرو ، ادیز درد فرط از را شیها چشم.  فشرد

 نگران یصدا و شد بسته اطیح در همزمان که شد یم

 یم نوا به خطاب تیجد با که دیرس گوشش به پدرش

 :گفت

 

 تو و افتاده نیزم یرو چرا ؟ نوا شده یچ داداشت_

 بشه؟ بلند یکن ینم کمکش
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 با ، برد یم حساب پدرش تیجد از و بود شده هول که نوا

 :گفت دهیبر دهیبر اشک از شده پر یچشمان

 

 . نداد و جوابم بود خودش ریتقص_

 

 یرو بعد و کرد نوا به ینگاه رفته باال ییابروها با زدانی

 :گفت ساینک به خطاب و نشسته زانو دو نیزم

 

  ؟ یبش بلند یتون یم بابا_

 

 از را دوچرخه پدرش کمک با و داده تکان یسر ساینک

 و شد بلند نیزم یرو از سپس و برداشت شیپاها یرو

 خاک هم زدانی.  شد سوار و گرفته دست به را دوچرخه

 و وفتدیب راه که کرد اشاره و تکاند را ساینک لباس پشت

 نوا به رو کرد گذر در یجلو از ساینک که یکم.  رود جلوتر
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 کرده قالب هم در را شیها دست و بود شده مظلوم که

 : گفت ، بود

 

 !؟ بابا یدار نگه رو داداش احترام دیبا نگفتم من_

 

 دل که مظلوم ی چهره با و کرد دییتا و داد تکان را سرش

 : گفت ، کرد یم آب دلش در قند و شد یم تاب یب زدانی

 

 ! ییبابا یگفت_

 

 قدر چه یدون یم ؟ رو داداشت یبد کتک چرا پس خب_

  ؟ داره دوست

 

 : کرد اعتراض نوا
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 .  نداد جواب زدم صداش یچ هر.  نداره دوست هم اصال_

 

 دو.  داد تکان یسر و زد یلبخند نوا نگاه از پنهان زدانی

 که نبود یا لحظه اش شکفته یها گل و یزندگ ی وهیم

 در لحظه اگر باشند داشته صلح سر هم با آرامش در

 کی سر بعد قایدق دو ، زدند یم حرف گریکدی با آرامش

 یگاه که کردند یم جدل و بحث هم با قدر آن موضوع

 اما شوند تیاذ ها هیهمسا نکند که بود آن نگران اوقات

 دست در هم را ها هیهمسا خواب رگ وروجک دو نیا

 که داشتند شان دوست ها هیهمسا یقدر به و داشتند

 هم فلک به اوقات یگاه که شانیصداها و سر به یاعتراض

 یزندگ موهبت و ینیریش را ها آن و کردند ینم دیرس یم

 اجازه زدانی از که بود شده بارها و کردند یم خطاب

 ببرند خودشان ی خانه به را ساینک و نوا تا بودند خواسته

 پسرک و دخترک داد ینم اجازه و کرده اطیاحت زدانی اما
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 ها آن ی خانه به ، بودند شیها ییدارا که اش یزندگ

 ها آن که کرد یم درخواست هیهمسا یها بچه از و بروند

 و برود سر ساینک و نوا ی حوصله نه تا ندیایب شان خانه به

 .  کنند یباز ییتنها و باشند داشته یبد حس نه

 

 را بود ها قلو دو یها لیوسا یحاو که را یپشت کوله

 : گفت نوا به رو و انداخت پشتش

 

 دیبا شب ضمن در میبرس داداشت به که میبر شو سوار_

 از دیبا ؟ دیکرد دعوا هم با یچ سر که یبگ بهم مفصل

 .  یکن یخواه معذرت هم داداشت

 

 پدرش که شد دوچرخه سوار و گفت ی " چشم" آرام نوا

 : داد تذکر باز
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 از یبتون تا یریم یرزم کالس شما خانم نوا ضمن در_

 بهت یمرب که یحرکات که نیا نه یکن دفاع خودت

 ؟ یدیفهم ؛ یکن ادهیپ داداشت یرو رو دهیم آموزش

 

 :  گفت یتق سر یتخس با بار نیا نوا

 

 تیاذ یلیخ هم ساینک دیند تذکر من به فقط لطفا ییبابا_

 بود اون ریتقص امروزم دیبد تذکر اونم به ها کنه یم من

 .  بود برداشته اجازه بدون و میشخص لیوسا چون

 

 ، باشد زدانی جانب از یحرف منتظر که آن بدون بعد

 تا کرد گذر باد سرعت به اش دوچرخه با و گرفت را راهش

 . برسد ساینک به
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  ممنوع_یکپ#

 

 و ها کوچه پس کوچه در که نارنج بهار خوش ی حهیرا

 یم نوازش را مشام ، بود شده ریاکس رازیش یها ابانیخ

 ساینک و نوا که قدر آن ، چندان دو را یزندگ لذت و کرد

 یم ادهیپ دوچرخه از دندید یم را ینارنج درخت بار هر

 جمع ، بود ختهیر که را درخت ریز یها شکوفه و شدند

 را کیپالست سر و ختندیر یم کیپالست در و کردند یم

 دو به لذت با و زد یم قدم ادهیپ هم زدانی.  زدند یم گره

 که یخبر از بود خندان لبش و کرد یم نگاه شیها قلو

 که یخبر دنیشن با قطعا و بدهد ها قلو دو به بود قرار

 برق از زیلبر شانیها چشم ، بدهد شانیدو هر به بود قرار

 آن یرو ادهیپ.  شکفت یم خنده از زیلبر شانیها لب و

 و تر را جان یآب آسمان و شیآال یب یهوا انیم در هم

 یهوا و حال قدر آن کند یم هیتصف را ها نفس و تازه



  

. pg 2440 

 و دم یبار چند ، دندیرس پارک به یوقت که داشت یخوب

 .  فرستاد درون و رونیب را خود بازدم

 یرو بر تیجمع از یانبوه ، دندیرس که پارک یورود به

 و نشسته یخانوادگ و بودند کرده پهن فرش ها چمن

 پسر و دختر از یگروه.  کردند یم بش و خوش و فیتعر

 که شانیصدا و کردند یم یباز بالیوال ، توپ با هم جوان

 لب بر لبخند و آورده ذوق سر را هیبق داشت یجانیه تمیر

 یایلوب و لبو بزرگش یگار کنار در هم یمرد.  نشاند یم

 و نوا.  فروخت یم دوغ آش و رشته آش همراه به گرم

 را شانیها دوچرخه ، دندید را مرد که نیا محض به ساینک

 و دندیدو مرد سمت به و کرده پارک ها شمشاد کنار

 او که گفتند مرد به چه که دینفهم فاصله آن از زدانی

 را یکیپالست ظرف چند.  داد تکان یسر و کرد یا خنده

 دو آن دست به و کرد پر نخود و باقال و گرم یایلوب از

 گوش ، شد شان کینزد زدانی یوقت که داد وروجک

 :گفت یم که زد زنگ نوا یصدا از شیها



  

. pg 2441 

 که داداشم به کاسه تا دو نیبد من به کاسه تا دو عمو _

 پر برامون باز شد تموم که بعد و میبفروش براتون کم کم

 .  دیکن

 

 که گفت یا "باشه" و داد تکان یسر یمهربان با مرد

 شیصدا در ختهیآم یذوق با پدرش دنید محض به ساینک

 : کرد مطلع کارشان از را پدرش ،

 

 یم و هاش یخوراک عمو یبرا میدار یآبج و من ییبابا_

 .  میفروش

 

 ساینک به رو و داد فروش دست مرد به یگرم سالم زدانی

 : گفت

 



  

. pg 2442 

 چون میبمون جا نیا میتون ینم یلیخ ما اما ییبابا باشه_

 هی هیحافظ یتو امشب گفت یعل احمد عمو که دیدون یم

 . میبرسون و خودمون دیبا ما و قشنگه جشن

 

 یرو آسوده یخاطر با او و دادند تکان سر دو هر ها بچه

 و نشست فروش دست مرد یگار کنار ها یصندل از یکی

 لحن همان با که داد ها وروجک به را حواسش دونگ چهار

 آن یمشتر جلب در یسع شان ساده و صاف و کودکانه

 : داشتند بلند یصدا با هم

 

 واسه نیخوا ینم شما خانم!  ست خوشمزه قدر چه به به_

 خوشمزه یلین؟خیبخر خوشمزه یلبوها نیا از تون بچه

 !  آ ست

 



  

. pg 2443 

 قاشق با و بود برداشته را نخود ظرف ، طرف آن ساینک

 پسرک که داد یم یمرد به را نخود از دانه چند کوچک

.  کرد یم اشاره ها یخوراک به و بود آغوشش در کوچکش

 گفت چه چه و به به دیچش را ها نخود که آن از پس مرد

 هم خانم همان.  دیخر پسرکش و خودش یبرا ظرف دو و

 و نشست جا همان یقیدقا.  کردند یداریخر طرف چند

 را دشیجد راژیت ماه هر که را یزندگ یها روز ی مجله

 داستان تا برداشت کنارش از را خواند یم و گرفت یم

 نیا ورق به ورق معتاد یروزگار.  بخواند را اش یواقع یها

 نظر به محال بایتقر آن ترک و بود شده مجله یها داستان

 یسراغ و رفت ینم سراغش که بود یسال چند.  دیرس یم

 مجله یجو و جست در باز که نیا تا گرفت ینم آن از

 همزمان و شود سرگرم تا بود آورده پارک به حاال شتافت

 .  باشد ها بچه به هم حواسش

 



  

. pg 2444 

 و بازگشت یها قصه قسمت به دیرس تا زد ورق را مجله

 کرد خواندنش به شروع آخر در و کرد مکث آن یرو یکم

  هم از بود ها سال که بود یشوهر و زن بازگشت یا قصه. 

 را او  و کرد یم یزندگ دخترش با خانم و بودند شده جدا

 در و شد شیدایپ شوهر ها سال از پس برد یم مدرسه به

 و ستین معتاد گرید که خورد قسم سابقش همسر محضر

 .  است بازگشت خواهان و است کرده ترک

 "معتاد" ی واژه دنید با که نخواند را مجله انیپا قسمت

 یصندل به را سرش و گذاشت کنار را مجله و زد یتلخند

 که یکس حضور عطر به.  بست را شیها چشم و داد هیتک

 یها اخم به شیها یمهربان به شیها خنده به یشو معتاد

 که نشیخشمگ یها چشم به یحت مصلحتش سر از

 شود قیتزر خونت به نیکوتین قدر آن و یکن دایپ ادیاعت

 را راه نیتر عبور صعب یشو مجبور آن از ییجدا یبرا که

 و چدینپ مشامت در تنش عطر که آن یبرا.  یکن انتخاب

 در دیبا یبزن خواب به را خودت دیبا نکند چارهیب را تو



  

. pg 2445 

 راه بوران و برف انیم در زمستان سوز استخوان یسرما

 خانه نیا از شیب را تو نگاهش نیآخر یسرما تا یبرو

 . نکند خراب
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  کرده تالش شیپ ها مدت را نیکوتین 

 را یکن خراب خانه آن تا بکشد رونیب شیها رگ یپ از 

 فکرش در ها سال و ماه و داد ینم دنیکش نفس مهلت که

 باد دست به را بود دوانده شهیر قلبش در و ذهنش در

 هم دیشا ای توانست ینم ، شد ینم اما بسپارد یفراموش

 ذهن یرو نقشش طرح دیبا شود فراموش که خواست ینم

 که ییها روز.  آورد ادی به را ها روز آن تا ماند یم قلبش و

 بار هر که ییها روز.  نماند بندیپا قولش به و کرد یکوتاه

 که را شیها بچه یا تجربه چیه با و یخال دست با خودش

 یال به ال در را داشتند موش ی جثه همچون یا جثه



  

. pg 2446 

 تا رفت یم دکتر آن به دکتر نیا از و گذاشت یم پنبه

 هر اما باشند داشته آرامش یکم و رندیبگ جان یقدر

 نیا هم آن و زدند یم واحد حرف کی ها پزشک از کدام

 : بود

 

 از هیتغذ و شون مامان توجه و شون مامان عطر ها بچه_

 .  کنن رشد تا خوان یم و مادرشون ریش

 

 خاله از و کردند سفر شمال به ها بچه با بود ها روز همان

 و قسم را طال خاله.  بشتابد کمکش به که خواست طال

 چیه به دینگو کس چیه به ها بچه از یزیچ تا داد سوگند

 یبار کوله با او و دیرس دادشان به طال خاله.  یناس و احد

 یکار ندانم با یزندگ که ییها درد از یبار کوله با غم از

 دست به را ها بچه بود کرده آوار سرش بر خودش یها

 گشت وارسته دنبال به در به در خودش و سپرد طال خاله

 به خود از ینشان و رد چیه اشخانواده با که یا وارسته. 



  

. pg 2447 

 را شیها ادوارهی تنها که یا وارسته.  بودند نگذاشته یجا

 هر زدانی که مادرانه و نیسنگ یآه و بود گذاشته یجا بر

 بچه که یمادر.  کرد یم حس دوشش رو بر را آن بار

 به ها آن بودند گرفته او از را شیها دردانه ، را شیها

 از تر زیعز مادر و نام کین دریح حاج ؛ پدربزرگش دستور

 .  بانو فاطمه جانش

 یینما رخ و گرفتند یم جان چشمانش یجلو ها روز آن

 به سهراب از که ینیسنگ یلیس آن هنوز.  کردند یم

 آن هنوز کرد ینم فراموش را بود شده نواخته صورتش

 نمود سهراب نگاه در که را خشم جنس از دهیپوش ادیفر

 آن از پس که ییاو.  کرد ینم فراموش را بود کرده دایپ

 در ها ماه بود گذاشته وارسته با که یقرار و مانیپ

 ربات چون و بود شده نینش گوشه شهر از دور ییروستا

 کی به فقط هم آن کرد یم کار و کرد یم کار نما انسان

 را قلبش را عشقش را خودش وارسته که دیام آن ؛ دیام

 اما دهند لیتشک خانواده و شوند جمع هم گرد تا بخواهد



  

. pg 2448 

 که آن بدون ، اش خانواده از دلتنگ و خبر یب روز کی

 در را شیها قلو دو و آمد ایلیا برسد او به یکس از یخبر

 ها روز همان.  رفت افتاده فرو یسر با و گذاشت دستانش

 و گشت وارسته دنبال در به در قولش به توجه یب که بود

 اطراف یول گشت را کلبه و رفت بوشهر یحت.  افتشین

 ی دوچرخه هم آن و بود مانده یباق اثر کی فقط کلبه

 . بود شده خاکستر و بود سوخته که بود اش ییاهدا

 و طال خاله دامان در ها بچه و بود شمال که ییها روز

 هر و شدند یم بزرگ و گرفتند یم جان شیها اشک انیم

 دیگز یم لب و کرد یم ییرو ترش شیرو به طال خاله بار

 : که

 

 ! یکرد دور شون مامان از رو ها بچه ینیب ینم ریخ_

 



  

. pg 4924 

 قلبش ، دلش ، تنش یرو را ینیسنگ ی وزنه ها حرف نیا

 را ها یتلخ و ها یروز هیس او و گذاشتند یم امانت به

 رفتن یبرا و رندیبگ جان ها بچه تا گذاشت یم سر پشت

 باز داشت میتصم که یروز.  شوند تر بزرگ مادرشان شیپ

 دست به را اش شکفته یها گل و برود وارسته سراغ به

 طال خاله ی خانه در پروا ی کله و سر بسپارد مادرشان

 از نفرت و غم از پر صورتش که یحال در و شد دایپ

 : زد حرف کی بود انینما او در خودش

 

 کنار در روسهیو هی مثل حضورت!  نباش وارسته بر و دور_

 ، کنه یم یعفون و بدنش ، کنه یم ضشیمر.  وارسته

 به ضمن در.  شکنه یم و هاش بال ، رهیگ یم و شیشاد

 بچه و یآورد مادر هی سر که ییبال اون که بگو مادرت

 سر رو بال همون خدا باش مطمئن یگرفت ازش و هاش

 وارسته مثل هم مادرت که یروز بر ییوا.  ارهی یم خودت

 .  بگه روود بَبَم و بکوبه نهیس هاش بچه رفتن خاطر به



  

. pg 2450 

 

 بچه یخال دستان با باز که ماند یزدانی و رفت پروا و

 مرطوب یهوا و آب و درختان یسرسبز انیم در را شیها

 یروز هیس و دل خون هزاران با را گوششیباز یها بچه

 خنده با که ییها یتلخ و ها یروز هیس.  کرد بزرگ

 عشوه انیم در که یامروز چونان شد یم نیریش شانیها

 حواس و دندیدو یم پارک در ، باد رقصان یها یگر

 خنده و کردند یم پرت کیتار یها روز آن از را پدرشان

 نشاند یم پدرشان لب بر لبخند یباز نیح بلندشان یها

 و بردارد قدم جلو به رو شتریب داشت سر در چه آن یبرا تا

 .  نشود راه ی انهیم از خسته

 تن در را انداخت یم تن جان به سرما یاندک که یبهار باد

 ها عقربه دنید با و کرد نگاه را ساعتش ، کرد حس خود

 یصندل یرو از ، دادند یم نشان را عصر مین و شش که

 تا رفت ها بچه یسو به و برداشت را مجله و شد بلند



  

. pg 2451 

 ها بچه بود مطمئن و بروند هیحافظ به که بزند شانیصدا

 . کنند یم استقبال شیپ از شیب
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  تیگ سر تا سر که یتیجمع انبوه انیم در

 به ورود مجوز تا بودند ستادهیا طیبل دیخر یبرا هیحافظ 

 چهار و بود ستادهیا آرامگاه شگامیپ در ، رندیبگ را هیحافظ

 در تر طرف آن یکم که بود ها قلو دو به حواسش یچشم

 قرار یب و بودند گرفته دست در را شان دوچرخه که یحال

 داخل به تر عیسر که کردند یم نییپا و باال خود یجا در

 شکوفه و بزنند یعل احمد به یسر آرامگاه کنار در و بروند

 کرده جمع ابانیخ نارنج درختان ریز که را نارنج بهار یها

 بهار عطر با یچا یلیخ یعل احمد که چرا.  بدهند ، بودند

 واقف موضوع نیا به که ها بچه و داشت دوست نارنج

 آورده هیهد شیبرا نارنج بهار از پر کیپالست کی ، بودند



  

. pg 2452 

 آورده شانیبرا کربال از که را ییها یسوغات هم او تا بودند

 به دوچرخه ساینک و نبود دلشان یتو دل.  بدهد ، بود

 نوا و بود گرفته را نوا دست گرشید دست با محکم دست

 از نکنند گم را گریکدی تا بود گرفته را داداشش کمر هم

 مراقب یچشم چهار را شانیها دوچرخه هم طرف آن

 تیجمع ی بحبوحه در.  برود در دستشان از مبادا تا بودند

 دست در که ینیدورب با یخانم ناگاه که بودند کرده ریگ

 گفت گوششان در یزیچ و رفت ها قلو دو نزد داشت

 اما برود طرفشان به خواست بود جمع حواسش که زدانی.

 در که رندیبگ ادی گونه نیا است ممکن که نیا فکر با

 بفهمند دیبا نباشد شان یزندگ در است ممکن که یلحظات

 سر ، کنند مراقبت خودشان از چگونه که رندیبگ ادی و

 : گفت ، بود ستادهیا شیجلو که یرزنیپ به و ستادیا شیجا

 

 طیبل براتون من دینیبش یصندل اون یرو شما جان مادر_

 . دینش خسته یطور نیا تا رمیگ یم



  

. pg 2453 

 

 با و شکفت گلش از گل شنهادیپ نیا از خوشحال رزنیپ

 دستش و برگشت زدانی سمت داشت دست در که ییعصا

 : کرد شیدعا و کرد بلند آسمان طرفبه را

 

 هیطوالن صف!  ینیبب ریخ شیبزرگ نیهم حق به یاله_

 و میقد ی قوه گهید شده ناسور پام سمیوا ادیز تونم ینم

 . نمیشیم یصندل اون یرو رمیم من جوون نداره

 

 "مادر یش ریپ" جواب در و گذاشت چشم بر دست زدانی

 یدعا شیبرا یکی.  زد یپوزخند ناخوآگاه که گرفت جواب

 نیا ست یبیعج یایدن.  نینفر یگرید و کرد یم ریخ

 ، ها قهیسل تناقض.  ها تناقض از ییایدن.  بازار آشفته

 . ها عشق تناقض و ها قلب تناقض ، افکار تناقض



  

. pg 2454 

 و افتاده گل یصورت با که ندیبب را رزنیپ تا چرخاند یسر

 پلک هم زدانی و بود زده زل زدانی به اشک از پر یچشمان

 شیپ ناگاه را حواسش و بست خاطر نانیاطم با را شیها

 در نیحاضر ی خنده یصدا که گذاشت جا شیها بچه

 یم نگاه یمردم به رتیح با.  کرد جمع را حواسش صف

 در که دندیخند یم نوا و ساینک یکار نیریش از که کرد

 گرفتن عکس قصد ایگو که بودند یخانم با زدن چانه حال

 : که زدند یم غر شکفته یها گل اما داشت را ها آن با

 

 خوشگل یقلو دو تا دو ما از میبد اجازه اگه حاال بابا یا_

 ؟ خانم نیدیم پول قدر چه یریبگ عکس

 

 سر ی بچه دو با زدن کله و سر از بود شده کالفه که زن

 نیا به ی سوژه که نبود حاضر اما زبان سر خوش و هوا به

 یب از کمرنگ یرد که یا خنده با بدهد دست از را یخوب

 : گفت ، داشت را یحوصلگ



  

. pg 2455 

 

 پول اما خرم یم براتون نیباش داشته دوست یلباس هر_

 دو شما.  ندارم حاضر حال در نیخوا یم شما که قدر اون

 روز هر نیتون یم بعد رمیبگ عکس نیبد اجازه خوشگل تا

 قبول حاال ؛ نیبش خوشگل و نیبپوش خوشگل یها لباس

  د؟یکن یم

 

 زدانی و رفت باال ها قهقهه که گفتند نه صدا کی دو هر

 داشتند قصد نشیریش یمرباها.  دیخند بلند هم خودش

 ، ها بچه "نه" دنیشن با که بگذارند خانم آن سر به سر

 به.  انداختند باال شانه ها بچه و گفت یبلند "ییییچ"

 بود نمانده یباق شتریب گرید نفر کی کرد نگاه که جلو صف

 گوش در هم ساینک. بروند کینزد داد عالمت ساینک به که

 خود که زد یحرف خانم آن به رو نوا که گفت یزیچ نوا

 سالش و سن با متناسب که نیسنگ حرف نیا از هم زدانی

 : ماند مات نبود



  

. pg 2456 

 

 از یکس میبد اجازه دینبا گهیم مون نیثم خاله ، خانم_

 میند ای میبد اجازه میدار حق ماها خب رهیبگ عکس ماها

 ینم اما میهست یخوشگل یها بچه یلیخ میدون یم آخه

 . میبد اجازه میتون

 

 پدرشان سمت و گفت تنگش ی "دیببخش" هم ساینک

 دست از بود شان نوبت حاال که را ها طیبل تا آمدند

 تیگ از که نیهم و بروند داخل زودتر تا دندیقاپ پدرشان

 با سه هر و کرد رد تیگ از هم را زدنیم زدانی ، شدند رد

 را ها بچه هنوز که یعکاس خانم و رزنیپ از یخداحافظ

 از ادیز شتاب با و رفتند داخل به کرد یم نگاه واج و هاج

 یعل احمد آقا آغوش در را خودشان و رفته باال ها پله

 .  انداختند

 



  

. pg 2457 

 خالصانه و عاشقانه که بودند یمردم آرامگاه گرد تا گرد

 و خواندند یم را حافظ حضرت قبر بر شده حک شعر

 منزلگاه حکم که آرامگاه گنبد ریز به آرام آرام هم زدانی

 لسان یخوان نهان از رها را خودش و رفت داشت عاشقان

 یجلو درد و خواند لب ریز دل ته از را شعر.... کرد بیالغ

 : گرفت جان چشمانش

 

  زمیبرخ جان سر کز کو تو وصل مژده_

 

  زمیبرخ جهان دام از و قدسم ریطا

 

  یخوان شمیخو بنده اگر تو یوال به

 

 زمیبرخ مکان و کون یخواجگ سر از

 



  

. pg 2458 
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  را حافظ دنیآرم سنگ شیها دست با

 به را دلش تن به تن و نرم نرم که آن از پس و کرد لمس 

 و آمد نییپا ها پله از خودش سپرد حافظ یخوان بیغ

 و داد دست یعل احمد با و ستادیا پله نیسوم یرو

 قیدق اش چهره یرو نشست کنارش که بعد کرد یروبوس

 آب پشتش کم یها مژه.  بود سیخ اشک از یکم که شد

 شانیبرا که را یفال آغوشش در ساینک و نوا اما بودند دار

 یم فیک سر شانیها هیهد از و دادند یم گوش بود گرفته

 ینم تاب را یعل احمد عمو یآشفتگ که زدانی.  آمدند

 :گفت ینگران با آورد

 

 رنگ صورتت ؟ نداره شوق چشمات ؟ جان عمو شده یچ_

  ؟ نداره جون دستت ؟ نداره



  

. pg 2459 

 

 شیپاها یرو که ساینک و نوا سر بر یا بوسه یعل احمد

 یم رونیب نهیس از که یآه با و گذاشت خوردند یم وول

 :زد لب ، داد

 

 یپا شیپ امروز ؟ بگم ایدن ییوفا یب جوون؟از بگم یچ_

 روزگار یمردها نیبهتر از یکی که دمیشن یکی از شما

 گرفتم عالم غم.  شده یآسمون و ستین نیزم یرو گهید

.  شد بهتر حالم دمید رو ایدن نعمت تا دو نیا یوقت اما

 !  شکر یاله

 

 به که آرام قدر آن زد لب تر آرام را ش "شکر یاله" زدانی

 : داد ادامه که دینرس هم یعل احمد عمو گوش

 

 ؟ نه ، یخوا ینم فال گهیم هوات و حال انگار امشب_



  

. pg 2460 

 

 خودش یپا یرو و دیکش رونیب یعل احمد آغوش از را نوا

 باران بوسه را صورتش و چالند خودش آغوش در و نشاند

 :گفت یعل احمد جواب در و کرد

 

 خواد یم درمون و درست فال هی بیعج امشب دلم اتفاقا_

 . 

 

 : شد بلند و گذاشت زانوانش یرو را دستش یعل احمد

 

 بهار ییچا منم یبزن یدور هی هات بچه با تا خب یلیخ_

 فال برات و میبخور استکانش هی و کردم آماده و نارنج

 در هم ساینک یعل احمد شدن بلند محض به. میریبگ

 پدرش ی شانه یرو را سرش و گرفت یجا پدرش آغوش



  

. pg 2461 

 آمده تنگ به پدرش سکوت از اش حوصله که نوا.  گذاشت

 : گفت و زد کنار چشمانش یجلو از را شیموها ، بود

 اش نوه با تا یعل احمد عمو ی خونه تو میبر پاشو بابا_

 . میکن یباز

 

 با را او تا دیکوب ساینک یپهلو به دست آرنج با محکم بعد

 یباز یهوا و حال دلش که هم ساینک.  کند همراه خودش

 شتریب پدرش به را خودش بود کرده را جا نیا در گشتن و

 .  کند اثر پدرش در شتریب شیها حرف تا چسباند

 

 حوصله که یآورد رو ما شما میآبج گهیم راست ییبابا_

 خونه میبر بعدم میبزن یدور هی میبر حداقل نره سر مون

 .  یعل احمد عمو ی

 



  

. pg 2462 

 که یحرف و خنده با و فشرد خود به را دو هر زدانی

 : گفت زدیبرانگ را دو هر یکنجکاو

 

  ؟ هیک نیگفت اگه.  دنتونید به ادی یم یکی امشب_

 

 یها حدس ناگاه و کردند بدل و رد هم نیب ینگاه دو هر

 .  رساندند پدرشان بصر و سمع به را زشانیم یرو

 

 ؟ الین اومم_

 

  نه_

 

 ؟ شهاب عمو_

 



  

. pg 2463 

  نه_

 

 ؟ نیام_

 

  نه_

 

 : شد بلند زدانی ی خنده که کرد اعتراض ساینک

 

  ؟ گهید بگو شون؟یا هست یک بابا اِ_

 

 شخص تا چرخاند را سرش و کرد نگاه را ساعتش زدانی

 را دستش دنشید با که دهد نشان ها بچه به را نظر مورد

 و تیتبع به هم ها بچه که شد بلند جا از و داد تکان

 و گرد نگاه و برخاستند جا از ، پدرشان از فراوان یکنجکاو



  

. pg 2464 

 که ییجا آن تا آرامگاه دور تا دور رتیح از را شان درشت

 به.  افتندین چیه اما گرداندند ، بود دشانید ی محدوده در

 او سمت به و رفت نییپا ها پله از زدانی که نیا محض

 و او حضور از خندان و خوشحال ها بچه ، کرد حرکت

 حرکت به خواستند یم که را شانیها دوچرخه زده جانیه

 او.  دندیدو سمتش به و کرده رها نیزم یرو آوردند در

 آن دنید با و کرد جمع بغلش ریز را اش یمشک چادر هم

 نیزم یرو یدلتنگ از کرده بغض و خندان و خوشحال دو

 دندیدو یم آغوشش طرف به تند که را دو هر و نشست

 .  فشرد خود به و دیبوس محکم و گرفت

 در مرافعه با را شان خاله سر و کردند یم سالم بلند بلند

 بر گریکدی به هم طرف آن از و فشردند یم خود آغوش

 .  رفتند یم غره چشم شان خاله تصاحب سر

 

 !!!!نیثم خاله سالم_

 



  

. pg 2465 

 آغوش در که را ها بچه و کرد جمع آدام را چادرش نیثم

 قصد تند تند که شان مقابل در و دیبوس و کرد بلند داشت

 گذرانده سر از که را ماه چند نیا یماجراها تمام داشتند

 : گفت و کرد یلذت با ی خنده کند فیتعر ، بودند

 

 و همش امشب نیهم باشه دیباش آروم ها بچه ها بچه _

 میبر دیبا میاومد جا نیا تا که حاال.  دیکن فیتعر ام واسه

 د؟یموافق مینینش و میبگرد

 

 جلو زدانی که دادند تکان سر یشادمان و شعف با دو هر

 داد را جوابش هم نیثم و کرد یپرس احوال و سالم و آمد

 که هیحافظ یسو آن به ییتا چهار گذاشتند قرار که

 یها یصندل یرو و بروند داشت یبستن و یسنت لیوسا

 . بخورند یبستن و نندیبنش یسنت



  

. pg 2466 

 حرف پدرش با هم ساینک و بود داده نیثم به را دستش نوا

 .  دندیخند یم و زدند یم

 کی با که رفت یم راه نوا و نیثم از فاصله با یکم زدانی

 یرو را ساینک یقبل یهماهنگ بدون و یفکر ی جرقه

 پسرک.  دیخند ساینک ادیفر یصدا با و گذاشت دوشش

 خوش یحساب پدرش گردن یرو باال آن از که گوشیباز

 در دست که نوا یبرا و زد یم دست بود شده خوشانش

 جلب توجهش ساینک یصدا با و رفت یم نیثم دست

 .آورد در زبان ، بود شده
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  از را دستش ، دید را حرکت نیا که نوا

 و ستادیا پدرش یپاها یجلو و دیکش رونیب نیثم دستان 

 . بکشد آغوش در هم را او پدرش تا گرفت باال را خودش



  

. pg 2467 

 :گفت خنده با زدانی

 

 بعدش بگردونم رو داداش خورده هی تا کنار برو جون بابا_

  ؟ باشه شماست نوبت

 

 و رفت یم راه پدرش گام به گام بار نیا اما کرد قبول نوا

 قبول ، ردیبگ را دستش که خواست او از نیثم چه هر

 راه زدانی گام به گام نیثم که یحال در بعد یچند.  نکرد

 : گفت ، رفت یم

 

 از یکی یامضا یینما رو جشن امشب نیدونست یم_

 براشون نشر هست؟ کشور مطرح ی سندهینو یها کتاب

 . گرفته جشن جا نیا

 



  

. pg 2468 

 در را نوا و آورد نییپا دوشش یرو از را ساینک ، زدانی

 گونه بگذارد دوشش یرو که آن از شیپ و دیکش آغوش

 همزمان و شد بلند نوا غیج که گرفت یآرام گاز را اش

 :گفت نیثم جواب در بعد.  شد گذاشته دوشش یرو

 تقاطع نیب واضح ریغ و بنرش دونستم ینم متاسفانه نه_

 کدوم نمیبب که نکردم دقت قدر اون اما دمید مالصدرا

 .  هست نشر کدوم از سندهینو

 

 هست نشر کدوم نمیبب نکردم نگاه خودمم من راستش_

 یبرا که هست خانم هی ناشر گفتن یم که دمیشن اما

 شدن مطرح یحساب روزا نیا که شون قلم نو ی سندهینو

 باشن داشته یحساب ی برنامه هی قراره و گرفتن جشن

  ؟ جا اون میبر نیام اومدن تا که هیچ نظرتون

 



  

. pg 2469 

 نیام یبرا یحساب من خانم دیببخش.  موافقم باشه_

 موقع نیا تا امشب شد مجبور که کردم درست دردسر

 .  شرمنده واقعا باشه من یکارا دنبال

 

 : گفت یمهربان با و شد معترض نیثم

 

 یکاف ی اندازه به شما نام؟ کین یآقا هیحرف چه نیا_

 کار نیا دیدیکش زحمت نیام و من یزندگ تداوم یبرا

 .  نداره رو ها حرف نیا که کیکوچ

 

 دوشش یرو از هم را نوا و کرد یتشکر لبخند با زدانی

 کرد روانه یسنت یچوب یها تخت سمت به و آورد نییپا

 آخ بندش پشت و نیزم یرو بر یجسم افتادن یصدا که

 هم ها قلو دو و نیثم دید و برگرداند را سرش ، او

 یسنت یها تخت کردن نگاه بدون که شد جلب توجهشان



  

. pg 2470 

 یرو که بودند دوخته چشم یجسم به شان یروبرو به

 .  دیگز یم دندان ریز لب درد از و بود افتاده نیزم

 قلبش.  رود یم جانش که دید شتنیخو چشم به زدانی

 هم آن بود شده وانهید نه ای بود برداشته یناسازگار یبنا

 یم را فلک گوش کوبشش یا هیثان که یریزنج ی وانهید

.  زد ینم و شد یم بسته تنفسش راه بعد یا هیثان و برد

 چشم و دندیلرز یم و بودند شده کرخت شیها دست

 سال که یا گرسنه چون که شیها چشم از امان شیها

 و کرد یم نگاه ولع با گذشته هم و مانده تشنه هم هاست

 شیها بچه به حواسش.  کرد یم ریس را دلش و چشم

 رنگ اهیس یها دانه ختنیر و شدنش بلند با که نبود

 یم زمزمه را مامان مقدس نام ، یشانیپ یرو بر شیموها

 که بود شده زیت گوشش قدر آن زمان آن وارسته و کردند

 چشم و لرزان یبدن با و شد بلند و ندینش را بدنش ی ناله

 حرکت ییها بچه سمت به ، شد یم یخال و پر که ییها

 شناخته و بود دهید تاپ لپ در را شان لمیف که کرد یم



  

. pg 2471 

 چه دانست ینم.  بودند نرم اما ناموزون شیها قدم.  بود

 گرفته لک لباس به توجه یب و شد بلند نیزم یرو از طور

 ینم که کرد حرکت اش یزندگ ی وهیم دو سمت اش

 تکرار لب ریز مادر نام و شناختند یم را او کجا از دانست

 بود شده یخال ذهنش.  چیه دانست ینم چیه.  کردند یم

 دادن جان یمعنا یزمان و بود کرده حک را دو آن تنها و

 سمت به و کرده گریکدی به ینگاه دو هر که دیفهم را

 بعد و بود جا همان وارسته یپاها یقوا و دندیدو مادرشان

 . افتاد و شد خم و شد خشک یدرخت چون نیزم یرو
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  ممنوع_یکپ#

 



  

. pg 2472 

 وارسته صورت لوح بر و شد یم یدیمروار آرام آرام اشک

 زانو دو نیزم یرو.  ختیر یم فرو و شد یم ریسراز

 ها آن اش یزندگ یها وهیم حضور از قرار یب و بود نشسته

 از الیخ یب و فشرد یم دستانش ی حلقه در سخت را

 بسته دمل نیزم یرو افتادن خاطر به که زانوانش زخم

 ، بود افتاده رنگش کرم شلوار یرو خون از پر یا لکه و بود

 زیلبر عطرشان از را اش نهیس و دیکش یم بو را ها بچه تن

 رتیح یکم وارسته واکنش از که هم ها بچه.  کرد یم

 چوب چون و کرده گم را شانیپا و دست بودند شده زده

 یمادر مهر اما بودند شده خشک مادرشان آغوش در

 به که بود شده الهیپ هم روحشان و تن با قدر آن وارسته

 شانیها رگ در خون فرزند و مادر یها قلب وندیپ محض

 کوچک یها دست.  افتاد خروش و جوش به و دیجوش

 بود مانده شده خشک و استفاده یب بدنشان کنار که شان

 وارسته که کردند حلقه مادرشان گردن دور و بردند باال را

 ییجا و رفت یم که ییها بازدم و ها دم و جانیه فرط از



  

. pg 2473 

 بر وار باران که ییها بوسه با را شد یم بغض شیگلو کنج

 قدر آن.  کرد یم هیتخل ، نشاند یم ها قلو دو صورت

 یوقت که فشرد و گرفت آغوش در قدر آن و دیبوس

 از را ها بچه یکم ، است شده آرام که کرد احساس

 سر.  کرد بیتعق چشم با را صورتشان و کرد جدا آغوشش

 ، را چشمشان ریز ، را صورتشان و برد باال را شیها انگشت

 دیپاش شانیرو به یلبخند و کرد نوازش را شانیها گونه

 آغوش از را خودش و اوردین طاقت نیا از شیب نوا که

 را دستش و رفت پدرش سمت و دیکش رونیب مادرش

 به آن یرو شیها اشک رد که را یصورت ، زدانی که گرفت

 دوخت چشم نوا به رتیح با و کرد خشک ، بود مانده جا

 چسبانده پدرش یپا به را خودش و گرفته را دستش که

 مهر پر آغوش به را خودش همچنان اما ساینک.  بود

 وارسته.  نداشت آمدن رونیب الیخ و بود چسبانده مادرش

 و درد از پر یچشمان با و کرد یم نوازش را ساینک هم

 نه یا فاصله از که کرد یم نگاه نوا به حال یب یصورت
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 نداشت الیخ اما بود دوخته چشم مادرش به دور چندان

 به و بود ستادهیا پدرش کنار جا همان و برود کشینزد

 باال ابرو ساینک اما برود نزدشان که کرد یم اشاره ساینک

 .  برد یم لذت مادرش آغوش در بودن از و انداخت یم

 در و کرد بلند را ساله هفت یساینک باره کی وارسته

 در حسرت شهیهم که آمد ادشی و دیکش باال آغوشش

 در هم آن خواب هنگام به دادنشان تاب و دنیکش آغوش

 آغوش در را اش یداداش که نوا.  ماند یم دلش بر یکودک

 چنگ و شد رهیچ دلش بر حسادت یکم دید مادرش

 را او که کرد اشاره پدرش به رو خاطر نیهم به انداخت

 از که ییصدا با دید را نوا حرکت نیا که وارسته.  کند بلند

 : گفت ، دیلرز یم درد و بغض

 

 .  کنم یم بغلت داداش مثل خودم شیپ ایب_
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 پدرش که بود منتظر همچنان و نداد نشان یواکنش اما نوا

 بود شده سردرگم نوا حرکات از که وارسته.  کند بلند را او

 دهد یم نشان را ها واکنش نیا چرا که آورد ینم در سر و

 زود و بود دهیدو سمتش به ساینک از تر زود نوا که چرا ؟

 فاصله حاال اما کرد حلقه وارسته گردن دور را دستش تر

 .  دیگز یم بر را یدور و گرفته

 خوش جا مادرش آغوش در که پسرکش گوش ریز وارسته

 : زد لب ، بود کرده

 

 ، میبد یآشت کرده قهر معلومه که و سرتقت یآبج میبر_

 ؟ یمامان باشه

 

 وارسته و کرد قرص وارسته گردن دور را دستش ساینک

 نبود مهم اما افتاد نفس به ساینک نیسنگ وزن از یکم
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 تا کرد یم اقیا آغوشش در را ها آن دیبا ها حاال حاال

 .  ندیبنش آرامش ساحل به شیها یدلتنگ لنگر از یکم

 : گفت گوشش ریز بود شده اخت مادرش با زود که ساینک

 

 .  میدید و عکست امروز یمامان_

 

 : گفت افتاده باال یابروها با و برگرداند سر ذوق با وارسته

 

  ؟یجد_

 

 : داد ادامه بعد و کرد دییتا و داد تکان سر ساینک

 

 یزیچ هی.  بود کرده دایپ و عکس خودش نوا تازه آره_

 ؟ مامان بگم



  

. pg 2477 

 

 : گفت و زد ساینک یموها یرو یا بوسه

 

 ! بگردم دورت بگو_

 

 .  دیریبگ براش یبستن هی جا نیا ادیب نوا یخوا یم اگه_

 

 وارهید ، شیها خنده یصدا از زدانی و دیخند بلند وارسته

 خانه یحد به قلبش یها شتریر و افتاد لرزه به قلبش ی

 کرد حس و ختندیر فرو که بودند زلزله نیا در کن خراب

 چه آن اما نماند شیبرا ها خنده نیا از پس یجان که

 خی ریزمهر جنس از نگاه ، سوزاندش یم و زد یم آتشش

 شیسرما سوز که بود چشمش اهیس ی معشوقه آن ی زده

 .  کرد یم دیتشد را شیها درد که بود کشنده قدر آن
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 حسادت ، دید باز ساینک یرو به را مادرش آغوش که نوا

 مادرش از که نیا علت اما کرد داداشش یبرا یاخم و کرد

 به یوقت.  بود ریدلگ مادرش از که بود نیا گرفت فاصله

 با ها بچه شهیهم رفت مدرسه به سپس و کودک مهد

 پر اگر شانیها فیک و شدند یم مدرسه یراه شانیمادرها

 دست از او بود مادرشان دست به همه شد یم هیتغذ از

 بود گذاشته شانیتنها که ییها روز یبرا بود ریدلگ مادرش

 . نبود کنارشان در و
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 چشم به دندیخند یم هم با که طور همان ساینک و وارسته

 سر اخم با نوا که گفت نوا گوش در یزیچ زدانی که دندید



  

. pg 2479 

 و کرد تر محکم پدرش گردن دور را دستش و داد تکان

 بوفه از که کرد نگاه ینیثم خاله به و برگرداند را سرش

 ینیس در و بود داده سفارش بهشت در خی و یبستن چند

.  آمد یم شان سمت به لب بر یلبخند با و داده قرار

 اتیمحتو به یا اشاره ، دیرس وارسته و زدانی به که نیهم

 : گفت و کرد ینیس

 بیعج بهشت در خی و یبستن نیا خنک یهوا نیا یتو_

 ! کنم یم خواهش دیبفرمائ چسبه یم

 

 حضور از ناراحت که ورود ی لحظه همان از اما وارسته

 شد اش یشانیپ همدم اخم ، بود شیها بچه کنار در نیثم

 : گفت و

 با شما یشیخو و قوم کردم یم فکر!  خانم نیثم ممنونم_

 هم شما تیحکا!  ها نام کین با نه هاست یحافظ ما با

 !؟ نه گهید شکستن نمکدون و خوردن نمک شده
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 با و گذاشت یچوب یها تخته یرو را ینیس ، نیثم

 به را چادرش ی لبه ، بود شده سرخ شرم از که یصورت

 به خطاب یآرام نسبتا یصدا با و دیکش اش یشانیپ

 :گفت وارسته

 

 ادیز یلیخ ما قصور!  عمه دختر یدار حق یبگ یچ هر_

 نیا مناسب جا نیا و ادهیز بحث.  میبود مجبور اما بوده

 و من چند هر.  میزن یم حرف هم با روز هی ستین مسائل

 . میات شرمنده طال مامان

 

 گوشش به خوب را یکی نیثم یها حرف یال به ال از

 کند داغ خشم از صورتش و ردیبگ گر شد باعث که نشست

 او به یروز که یکس هم آن ، طال خاله نداشت توقع. 

 با حاال ، کند دایپ را شهرارا دخترش تا بود کرده کمک
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 البته بودند کرده یکی به دست فرزندانش از یدور مسببان

 ، کند حبس کلبه در را خودش که آن از قبل شیپ ها ماه

 گمان اما بود دهیشن کاوه و مادرش از یضمن یها زمزمه

 و اند زده ها آن که باشد یظنّ حسب بر همه که کرد یم

 با حاال اما دارد فاصله ها مرز تیواقع با کرد یم الیخ

 دست.  بود شده روبرو گشاده و باز چشم با هم آن تیواقع

 و زد یدار صدا پوزخند که بود هم دیشا ای نبود خودش

 .  شد سرخ شیپ از شیب نیثم

 گوش در بدهد یتیاهم ها آن به که آن بدون اما وارسته

 : زد پچ آرام ساینک

 

 میبر هم با یاریب یتون یم رو یآبج نیبب برو پسرم_

 هی تون بزرگ مادر یعنی من مامان قبلش اما ؟ خونمون

 یتون یم و تیآبج نمیبب برو.  داره خوشگل ی برنامه

 ؟ یکن یراض
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 بود سپرده او به را یکار نیچن مادرش که نیا از ساینک

 نیا از کرد دادیب چشمانش در غرور و کرد تیرضا احساس

 از.  بود خوشحال دهد انجام را یدیمف کار توانست یم که

 و پدر طرف به که آن از قبل و دیپر نییپا مادرش آغوش

 با که کرد نگاه مادرش به و برگشت برود خواهرش

 پسرک.  بود دوخته چشم او حرکات به منتظر یچشمان

 چه آن از تر زود یلیخ بود شده اخت مادرش با زود یلیخ

 یدلتنگ ها سال لشیدل.  دانست یم را لشیدل.  دیبا که

 نبود اما بخوابد مادرش آغوش در و مادرش کنار در که بود

 را اش گونه و بکشد سرش بر دست مهر با که یمادر

 ها شب.  بخواند قصه شیبرا خواب هنگام ها شب و ببوسد

 و کرد یم تجسم را مادرش یصدا و صورت خواب از قبل

 در هم ها شب.  کرد یم فکر او به و زد یم حرف او با بعد

 چه که دیچیپ یم گوشش در مادرش فیلط یصدا خواب

 شدن داریب یبرا صبح و گفت یم قصه شیبرا حیمل

 ظاهر به یها زیچ نیهم حسرت دیشا.  زد یم شیصدا
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 آغوش از قیدقا نیهم در زود قدر نیا که داشت را کوچک

.  دیفهم یم را اش یآبج درد.  شد ینم کنده مادرش

 مشعوف مادرش دنید از او از شیب دیشا یحت اش یآبج

 پدرش سمت و دیکش کنار زود قدر آن یوقت اما بود شده

 مادرش هنگام رید حضور از که بود معنا نیا به رفت

 .  خواهد یم ییدلجو و است نیغمگ

 چشمانش در خواهرش مظلوم و نیغمگ ی چهره یوقت

 سمت به و گرفت عقب دنده ساینک ، شد یبردار پرده

 دست یوقت و دیدو بود نشسته ها تخت یرو که مادرش

 ، کرد یم باز آغوش شیبرا که دید را مادرش یها

 چون ییها رنگ.  شد رنگارنگ یها حس از پر وجودش

 و ینیریش دلش در که کمان نیرنگ رنگ هفت یها رنگ

 که نشست مادرش یزانو یرو.  کرد یم حس را یرنگارنگ

 یم درد هنوز شیزانو.  کرد خفه دلش در را آخ وارسته

 گوش کنار آرام ساینک و اوردین خودش یرو به اما کرد
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 ، بود فشرده اش نهیس به را سرش که یحال در مادرش

 : گفت

 

 شما داره دوست میآبج ؟ میکن شیراض میبر شما و من_

 . دیباش هم

 

 بدن کی در شیآال یب و پاک روح کی یعنی بودند قلو دو

 متفاوت یها جسم یدارا چه اگر که یانسان دو یعنی. 

 درک را خواهرش حس ساینک و بود یکی قلبشان اما بودند

 شیها چشم دیشن که را ساینک شنهادیپ وارسته.  کرد یم

 اما شود بلند که داد تکان را سرش و کرد بسته و باز را

 یم دور جا آن از که خورد نیثم به چشمش آن از قبل

 وارسته.  شرمنده یدل و افتاده نییپا یسر با هم آن شد

 نه انیاطراف یشرمندگ نه نبود مهم چیه شیبرا گرید

 عشق و شیها بچه تیرضا هدفش تنها حاال.  ها آن ینارو

 دارد شیپ در را یسخت راه که دانست یم.  بود ها آن به
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 بر یخوب به پسش از خواهرش کمک با که بود مطمئن اما

 . دیآ یم
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 نوا که رفتند زدانی سمت به دو هر و گرفت را ساینک دست

 که بود نشسته یتخت یروبرو و بود گرفته آغوش در را

 یرجوع وارسته.  بود داده لهی آن یرو آن از شیپ وارسته

 یتاب و تب آن ، شد یم کینزد چه هر اما کرد قلبش به

 افتاد یم انیجر به مرد نیا حضور از شیپ ها سال که

 .  یتفاوت یب نیا از بود خوشحال و نبود یخبر
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 بدهد تیاهم او به که آن بدون شدند کینزد که تخت به

 شاد و نیریش یلحن با و کرد باز نوا یبرا را شیها دست

 : گفت

 

 از!  نداره ماه داره یصورت!  نداره شاه دارم دختر هی_

 راه به دونم ینم کسونش کس به!  نداره تا یخوشگل

 . دمینم زورش حرف به دمینم دورش

 ؟ دمیم یک به یدونیم

 

 اش کودکانه لحن با بود آمده خوشش شعر نیا از که نوا

 : گفت

 

 ؟ یک به_
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 دمیم یکس به ؟ دمیم یک به نیبب کن گوش حاال آها_

 ! باشه اطلس برش رهنیپ باشه کس که

 

 یبرخورد که آن بدون را نوا دیرس که حرفش یجا نیا به

 تاب خودش دور و دیکش رونیب ، باشد داشته پدرشان با

 و شب در نوا یموها.  شد بلند نوا و ساینک ی خنده و داد

 را مادرشان و پدر قلب شانیهاخنده و دیرقص یم هوا

 سه هر ی خنده یصدا قدر آن.  داد یم یخوش از مالش

 تخت ی گوشه آن که یرزنیپ نیف نیف که بود بلند نفر

 به کرد یم نگاه نفر سه نیا به بغض با و بود نشسته

 ساینک و نوا جان به وارسته یوقت عاقبت.  دینرس گوششان

 یها سرفه به شانیها خنده و داد قلقلک را ها آن و افتاد

 رزنیپ و برگرداند سر وارسته ، شد بدل هم پشت و ممتد

 یم لبش و کرد یم پاک شیها چشم اشک که دید را

 .  دیلرز
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 صدقه قربان و نشاند یصندل کنار را ها بچه و شد بلند

 داد جان بودنشان شیآال یب و یکودک یبرا و رفت شان

 بر رخت وجودش از یریدلگ غبار آن عیسر نوا که چرا

 جان نثار که بود اش دغدغه یب یها خنده و بست

 فشیک در که یکوچک پازل با را ها بچه.  کرد مادرشان

 به که برود رزنیپ نزد خواست و کرد سرگرم ، داشت

 حرف قصد و شود یم کشینزد زدانی که آمد چشمش

 ستدیبا که داد هشدار شیها دست با وارسته اما دارد زدن

 :ختیر زدانی جان به سرما ، یسرد با و

 

 نکنم فکر و بگم دینبا چند هر!  دینش کینزد لطفا آقا_

 نگه سال هفت و هام بچه که ممنونم اما بگم که باشه الزم

 از بعد به نیا از.  جداست شما با راهشون گهید.  دیداشت

 .  ستین شما به یازین گهید خودمه یپا صدش تا صفر
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 شیها چشم ، وارسته ی نهیس به نهیس و رفت جلو زدانی

 مغز در را حرفش و کرد خیم وارسته اهیس یها چشم در را

 : کرد مشق وارسته

 

 یم نگاه تو و من به ینگران با دارن که یا بچه تا دو اون_

 دمیم حق شد تموم حقت در ینامرد.  منن یها بچه کنن

 پدرشون که یمن به ها بچه که کن یقاض و عدالتت اما

 و نیا شرع چه و عرف چه قانون چه دارن ازین هم هستم

 .  زنه یم مهر و گهیم

 

 چشم در داشت سرما از رنگ پر یرد که نگاهش وارسته

 یرو بر آرام آرام که یشخندیر با و کرد تر خیم او یها

 :گفت ، بست یم نقش شیها لب

 



  

. pg 2490 

 چرا یدون یم.  قانون نه عرف نه مهمه برام شرع نه گهید_

  ؟

 

 : زد لب درد با

 

  ؟ چرا_

 

 چیه چون.  ندادن حق من به کدومش چیه چون_

 حسب بر قانونشون گنیم اونا.  نبودن پشتم کدومش

 قانون یرو خودشون منافع حسب بر هم و شرع اما شرعه

 .  کنن یم ادهیپ

 

 یم طلب ازم رو ها بچه و یای یم روز هی دونستم یم_

 یم اگه.  بودم کرده آماده براش و خودم روز هر و یکن

 نهیا لشیدل شدن دمخور زود باهات قدر نیا ها بچه ینیب
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 محبت و بوده چشمشون یجلو هات عکس روز هر که

 .  دنید مادرشون به و پدرشون

 

 : گفت و انداخت باال ییابرو وارسته

 

  ؟ یذار یم منت_

 

 ینم ابدا که ییها چشم با و برد جلو را صورتش زدانی

 :گفت ، کند پنهان وارسته از را رنجشش و درد توانست

 

 نبودم نامرد بگم بهت خوام یم اما شدم قول بد دونم یم_

 از هات خنده یصدا از هات تیقشنگ از خودت از که

 قدر اون و همش.  نگم یزیچ بهشون شِکَرت و نرم یموها

 .  ترن حفظ خودم از که گفتم گوششون یتو
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 و کرد ینم اثر وارسته یرو شیها حرف از کدام چیه اما

 . بود سنگ در نیآهن خیم همان مَثَل

 

 و نماند شیبرا یجان زدانی که زد را حرفش نیآخر وارسته

 نه حداقل ندارد ها آن نیب ییجا گرید که کرد درک

 : شود نفره چهار که شان نفره سه یخوشحال

 

 عشق ، گذشته در تو وجود.  ستین تو یبرا ییجا جا نیا_

 یبرا یزیچ چیه گذشته در تو بودن همسر ، گذشته در تو

 یقیحق یها عشق نیبهتر دادن دست از جز نداشت من

  ؟یبر دیبا بگم که الزمه.  میزندگ

 

 زدانی قلب سراسر در درد ، شدند تمام که شیها حرف

 به خون و شد تنگ نفسش اش معشوقه جور از و دیچیپ

 یرو را شیها دست شد باعث که دینرس قلبش و مغز
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 دو به دهیکش درد قلب و ها چشم همان با و بگذارد قلبش

 و دندیچ یم را پازل ذوق با که دوخت چشم شیها قلو

 از دندید ینم را شان دهیکش درد پدر و بود نییپا سرشان

 یرزنیپ سمت به و بود گذشته او از وارسته هم طرف آن

 . کرد یم پاک را شیها اشک چادر ی لبه با که رفت یم

 راست ؛ کرد شانشیپر و ختیر سرش بر آوار چون قتیحق

 بار دیبا دیشا نداشت ها آن انیم در ییجا گرید گفت یم

 . کرد یم ترک شهیهم یبرا و بست یم سفر
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  ممنوع_یکپ#

 

 شیها داشته از مردانه و مرد بار نیا و ماند یم دیبا نه ای

 بود بس دیجنگ یم داشتنشان یبرا و کرد یم محافظت
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 از و کردن یعاشق دور از بود بس کرد ییاعتنا یب چه هر

 به صفحه و ورق به ورق دیبا.  کردن یچارگیب کینزد

 جور را واژگان و داد یم رییتغ را اش یزندگ ی صفحه

 . سدیبنو سر از و کند عوض را سرنوشت تا دیچ یگرید

 

 کنار وارسته و دندینفهم کدامشان چیه شد دور که زدانی

 : گفت و گرفت را دستش مهر با و نشست رزنیپ

 

 هیگر شد باعث که میکرد یکار ؟ خانم حاج چرا هیگر_

  ؟ دیکن

 

 بر یا بوسه و کشاند آغوشش در یناگهان وارسته سر رزنیپ

 هیگر فرط از.  داد تکان را سرش بغض با و زد سرش یرو

 شده ترد فشینح یها استخوان.  نداشت دادن جواب ینا

 یم بلند شان کیریت کیریت وارسته آرام فشار کی با بودند
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 کوچکش پاکت از را یبیج یکاغذ دستمال وارسته اما شد

 : گفت و کرد پاک آرام آرام را شیها اشک و کرد جدا

 

 دیبا شماها شهیهم.  واقعا دیببخش بودم مقصر من اگه _

 . دیکن هیگر که نیا نه باشه خنده لبتون

 

 مقدمه یب ، داد یم قورت را بغضش که یحال در رزنیپ

 : گفت

 

 نبود شتریب سالش جدهیه.  دادمش دست از جنگ یتو_

 یم و رمیم ننه گفت کنم ردش قرآن ریز که نیا از قبل

 نشیپوت که بود روزا همون.  یبزن باال نیآست برام دیبا امی

 نزد یحرف آقاش.  جنگ برم خوام یم گفت و کرد آماده و

 جنگ بره دیبا داره بازو و بر جوونه گفت یم.  بود یراض و

 دیبا یک نکنه دفاع نیا اگه وطنشه.  کن دفاع کشورش از
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.  شد یم کباب ام گوشه جگر یبرا من گریج اما ؟ بکنه

 به آقات و من یبود دونه هی جا نیا تو ننه گفتمش یم

 ونیم جنگ؟ یبر یخوا یم حاال مینگفت نه هات خواسته

 تفنگ با فقط و فهمن ینم و آدم حرف که یاجنب تا چند

 .  رنیبگ و خاکمون خوان یم

 

 

 نگاه شیقلوها دو به و زد حلقه وارسته چشمان در اشک

.  دندیخند یم و زدند یم هم ی کله و سر در که کرد

 از بغض با و بود نشسته کنارش که بود دیشه مادر

 و زد باز سر وارسته بغض.  گفت یم اش بچه خاطرات

 : داد ادامه رزنیپ اما دیترک

 

 وطنم خاک از وجب هی ذارم ینم ننه گفت جواد ام بچه_

 ذارم ینم طالئه خاک نیا داره حرمت خاک نیا ببرن و
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 دست به و رفت.  رنیبگ چنگشون یتو و وطنم یطال

 یتو و مادر من و شد دیشه لقمه حروم یبعث همون

 .  گذاشت خودش حسرت

 

 رزنیپ ی دهیچروک دستان یرو وارسته یها اشک یوقت

 فینح ی شانه یرو را سرش و آمد خودش به ، نشست

 : کرد زمزمه و گذاشت خودش

 

 و هات بچه خدا.  کردم زده غم رو تو دل مادر دیببخش_

 و دردناکه یلیخ بچه داغ که ینینب داغشون داره نگه برات

 .  شهینم سرد وقت چیه

 

 را سرش و کرد باران بوسه را رزنیپ ی شانه یرو وارسته

 مشام به را رزنیپ یبو عطر و گذاشت جا به اش شانه یرو

 با که کرد اش یپدر مادربزرگ هوس دلش و دیکش
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 یم شیپاها یرو و رفت یم شان خانه به یگل گل یچادر

 آن با هم او بخواند قصه شیبرا تا کرد یم اصرار و نشست

 لبخند با و آورد ینم خودش یرو به داشت پا درد که

 یم فیرد شیبرا را شیها قصه و بافت یم را شیموها

 رزنیپ آغوش در را خودش که شد باعث نیهم.  کرد

 . باشد دردش درمان یکم و کند چفت

 

                ** 

 

 باال هیپا چهار یرو از جانش مادر یها زدن غر انیم در

 را پنجره یها شهیش و کند درست را المپ تا رفت

 یزیتم از خانه مهمان آمدن هنگام شب تا بکشد دستمال

 کرد جانش مادر به ینگاه مهمان اسم آمدن با.  بزند برق

 شد باعث نیهم و بودند کردن بحث حال در مامانش با که

 ی "زهرمار" لب ریز جانش مادر و بخندد قهقهه به وارسته

 ی خنده ، دیخند یم شتریب وارسته چه هر.  دیبگو
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 یم کتک جانش مادر دست از و شد یم شتریب هم مادرش

 .  خورد

 تا خنده باز که دیگز را لبش و خورد را اش خنده یکم

 به محکم جانش مادر ییدمپا که نشست لبانش یرو

 : شد بلند اش ناله و خورد سرش

 

  ؟ جونم مامان یزن یم چرا_

 

 : دیکش نشان و خط شیبرا

 

 یچ یبرا.  یکن یم باز و شتین یه آ سرت تو زنم یم_

  ؟ یخند یم

 

 را المپ که یحال در و کرد مظلوم شیها چشم وارسته

 : گفت ، کرد یم سفت
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 !  یچیه_

 

 صدا و سر با ها بچه و شد باز راهرو در که دینکش هیثان به

 را شانیها بادکنک و دندیکش یم هورا و غیج و شدند وارد

 چشم به که ها بادکنک.  دندیرقص یم و دادند یم تکان

 صورتش به یچنگ و دیکش ی"نیه" ، افتاد جانش مادر

 :زد

 

 ؟ ؟ها وروجک تا دو شما دیدیخر یچ یبرا بادکنک_

 

 : داد جواب یزبان نیریش با نوا

 

 واست رو جا نیا میگفت یبش عروس قراره یمامان آخه_

 !  میکن خوشگل
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 سرخ ی چهره و آمد نییپا هیچهارپا از که نیهم وارسته

 بلند بلند گلبرگ با دید را جانش مادر شرم از شده

 را دلش وارسته.  نکردند دایپ زدن حرف ینا و دندیخند

 : بود شده خم نیزم یرو و بود گرفته

 

 اال میبود دهید و اش جوره همه!  خدااا دلم یوا دلم آخ_

 یبرا و نهیبب استخر یتو و یمامان طرف.  یجور نیا

 دل صد نه دل کی پدربزرگش بعد.  کنه پسند پدربزرگش

 !!! خدا ییآ ، باشه یمامان عاشق

 

 خود که بود انداخته خنده به را همه و دیخند یم بلند

 . بود گرفته اشخنده هم جانش مادر
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  ممنوع_یکپ#

 

 داد تکان تاسف ی نشانه به یسر و کرد ینچ نچ جان مادر

: 

 

 نیا جوون تا هزار از ؟ ندارم دل من مگه هیچ مگه ها_

 . تره پیخوشت دوره

 

 به را سرش بود شده سرخ خنده از که یحال در وارسته

 : گفت و داد تکان دییتا ی نشانه

 

 یآقا بودن پیخوشت یتو که یمامان لعنت منکرش بر _

 همه اگه یمامان فقط ستین یا شبهه و شک چیه روانشاد

 سکه ماشاهلل ناستیا و آهن کار یتو شونیا شد جور یچ
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 بند اش کارخونه یتو جا هی و من دست بگو کنه یم پارو

 .  نیهمچ رهینم یدور راه کنه

 

 .  دمیم رو بهت نشو پررو_

 

 : داد ادامه بعد و گفت یی "خدا ای" و شد بلند جا از

 

 هی جون بتول شیپ کنم رنگ و موهام برم خوام یم من_

 جا نیا گلبرگ چه تو چه امیب تا بندازه بند هم صورتم کم

 عیسر.  رسمیم و تون حساب وگرنه دیباش انداخته برق رو

 کم هی انیب هم گودرز و کاوه و خجسته تا دیبزن زنگ تر

 . نکنم سفارش گهید  رفتم من.  باشن دست کمک

 

 که آن از قبل جان مادر و گفت ییباال بلند چشم وارسته

 و گذاشت نوا و ساینک ی گونه یرو بر یا بوسه برود رونیب
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 جنباندند دست هم وارسته و گلبرگ.  رفت یخداحافظ با

 آب ها گل به هم ساینک و نوا و کردند زیتم را ها شهیش و

 آمدن از قبل تا کردند یم پاک نرم دستمال با و دادند یم

 از جا همه بود جان مادر یخواستگار مراسم که ها مهمان

 زدن برق از را حاضران چشم و بزند برق یپاک و یزیتم

 . شود افشان گوهر خانه
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  نیچ پر سوانیگ و بود نشسته ها پله یرو

 و آورد یم رونیب کش بان زندان حصار از را نوا شکن و 

 و پا نیا هم نوا و دیکش یم شانه تارشان تار یرو بر آرام

 با و کند فرار مادرش دست از زده شتاب تا  کرد یم پا آن

 وارسته یجلو.  بروند گردش به ساینک و برزن ویآر و نازگل

 وارسته زانوان یرو را دستش آرنج پشت از و بود نشسته

 : زد یم غر و بود گذاشته
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 برزن ویآر و یداداش ، نازگل خاله االن گهید بسه یمامان_

 .  مونم یم جا من و برهیم و

 

 صورت و آورد جلو را سرش پشت از و زده یلبخند وارسته

 از دلش نازک که داد قلقلکش و دیبوس محکم را نوا پر تو

 که خورد یم وول شیجا در یه و رفت سهیر خنده

 .  ونددیبپ هیبق به و شود بلند داد تیرضا وارسته باالخره

 را شیموها و کرد دلش نازک تن به را نشیج ی قهیجل

 و آورد رونیب بودند کرده ریگ اش قهی در چیپ در چیپ که

 : کرد را شیها هیتوص نیآخر و ختیر لباسش یرو

 

.  دنبالتون امیب دیبزن زنگ دیرفت که نازگل خاله ی خونه_

 سر.  دیبد گوش حرفش به.  نوا آ ینکن ول رو خاله دست
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!  ممنوع کردن طنتیش ابونیخ یتو!  ممنوع ییهوا به

 ؟ یمامان باشه

 

 : گفت وارسته و کرد قبول دل نازک دخترک عیسر و تند

 

.  دینکن تیاذ و نازگل خاله که گفتم هم یداداش به_

 و یداداش یکس نذار هم تو.  دیباش داشته و هم یهوا

 . برو بدو حاال!  ؟ باشه نذاره شده قرار اونم کنه تیاذ

 

 رفت نییپا یکی تا دو ها پله یرو از نوا که دینکش هیثان به

 وارسته نگاه مقابل از و گفت بدرود یسرسر مادرش با و

 و گلبرگ مامان به و شده خانه وارد وارسته و شد پنهان

 آرام و نشسته مبل یرو که کرد یم نگاه خجسته و کاوه

 چرخاند یسر.  نبود اش یمامان از یخبر.  زدند یم حرف

 یبرا داشت انتظار که چرا شد زده شگفت.  دیند را او و
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 و باشد داشته حضور امشب مهمانان از کردن ییرایپذ بهتر

 ایگو اما کند هیبخ هیبق گوش به را شیها تذکر و ها هیتوص

 .  بود انتظارش خالف بر زیچ همه

 و دینوش یآب و رفت آشپزخانه به و داد رونیب نهیس از یآه

 از قبل ، شد کینزد اش یمامان اتاق به ، خاطر فراغ با بعد

 طوفان از که دیشن را یهق هق یصدا ، بزند در که آن

 یبنا قلبش.  داد یم خراش را گلو و دیآ یم بر بغض

 که ییها اخم با و ستادیا یاندک و برداشت ستادنیا

.  داد یم گوش شیها هیگر به بود رفته هم در کمرنگ

 سوز جان ی هیگر نیا با را جانش مادر که نداشت طاقت

 در را هیگر نیا بار کی تنها ؟ بود شده چه یعنی.  ندیبب

 ، پدربزرگش که بود یوقت هم آن بود دهیشن خلوتش

 غم از که بود وقت آن بودند داده دست از را خان وشیدار

 ، بودند کرده شهیپ را یعاشق ها سال که همسرش هجر

 .  داد یم سر هیگر
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 با و دیکش یم یفرض خط در یرو شیها انگشت با

 و دیکش را در ی رهیدستگ ، بودند خورده آب که یچشمان

 .  شد اتاق وارد زدن در بدون

 مادر که چرا زد خشکش و ماند مات در کنار جا همان

 گرفته دست در بود بزرگش پدر ی نگاره که را یقاب جانش

 از دیشا ؟ بود شده چه.  زد یم هق و کرد یم هیگر و

 ... هم دیشا و بود یدلتنگ

 که کرد اشاره ، بود کرده حس را حضورش که جانش مادر

 جلو عانهیمط حرفش از یرویپ به هم وارسته.  دیایب کینزد

 خوش جا اتاق ی گوشه که یا نفره تک تخت یرو و رفت

 بود نشسته یصندل یرو که جانش مادر یروبرو بود کرده

 گونه نیا جانش مادر که نداشت تاب دلش اما نشست ،

 .  نکند یکار او و زدیبر اشک

 و زد پس را جانش مادر یها اشک شیها انگشت سر با

 را ییبایز رنگ و بود پشت پر و بلند هنوز که را شیموها

 اما جانش مادر.  کرد لمس را بود داده شیموها خورد به
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 نثار شیها چشم محبت تنها و نبود هوا و حال نیا در که

 : زد لب ، شد یم روبرو عکس

 

 و بود برگشته خارج از تازه.  بود غد یلیخ بود غد_

 راه به را تهران نفت شرکت یتو.  بود شده تموم درسش

 در رو دانشت و تجربه و ایب که فرستادن یم غامیپ بهش

 یم یفخر چه مادرش رهینم ادمی.  بده قرار هیبق اریاخت

 با و بود یفرهنگ من یبابا بودن مون هیهمسا.  فروخت

 ای و بودن ما ی خونه اونا ای شبا یلیخ بودن همکار باباش

 در یبار دو دیشا رفتم یم کم یلیخ من.  اونا ی خونه ما

 دلشون همه ، برگشت فرنگ از یوقت.  رفتم یم سال

 بر اما بندازه دخترشون به یچشم گوشه هی خواستیم

 گفت یم.  خواست ینم یفرنگ داماد من یبابا هیبق خالف

 یم راست.  دمینم کَسونش کَس به خودمه مال بهارم

 نداشتم یشباهت چیه کن شوهر یدخترا به اصال من گفت

 نبود کردن شوهر من ی دغدغه.  نبود نیا ام دغدغه چون
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 دمیکش یم عتیطب از که بود ییها ینقاش من ی دغدغه

 جنگل یتو کلبه هی روز هی داشت آرزو که یدختر از

 ..... و بکشه ینقاش چمن یرو و چشمه کنار و باشه داشته

 و پدر و خودش و بود خودش ذهنش یتو که یدختر

 . بودن یزندگ براش که یمادر
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  از و کرد یم ییگو قصه جانش مادر

 روز ادی به وارسته و کرد یم ادی انینیشیپ و ها گذشته 

 و بود نشسته بزرگش پدر ی شانه یرو که افتاد یم ییها

 شیپاها یرو را او بزرگش پدر.  دیخند یم و زد یم غیج

 و آورد یم رونیب لواشک و شکالت بشیج از و نشاند یم

 پدر یدلتنگ از قلبش.  کرد یم تعارف اش دردانه ی نوه به

 نا هم اشک.  زد صدا را او قلبش کنج و شد فشرده بزرگش



  

. pg 2511 

 آن که آن بدون حال نیا با دیچک چشمش از خودآگاه

 یلبخند با ، دیبربا اش گونه یرو از را اشک زیر ی دانه

 :گفت نیغمگ

 

 در واستون جونش آ داشت دوست یلیخ رو شما یمامان_

 یوقت یول بود مغرور یلیخ نیگفت یم ادمهی.  رفت یم

 یهوا یتو داره جنم بده نشون که نیا یبرا شد عاشقتون

 ؟ نه ؛ زد رجهیش استخر یتو خودتون یجلو سرد

 

 قاب یرو یا بوسه و کرد یدار صدا ی خنده جانش مادر

 در رهیخ و داشت نگه قلبش کینزد را آن و گذاشت عکس

 : زد لب عاشقانه وارسته چشمان

 

 ها موقع همون ؟ حالجه مرد چند بده نشون خواست یم_

 تونستم ینم منم.  بود شده یراض ما ازدواج به بابام



  

. pg 2512 

 بود بیع دونستم یم زشت چون بگم بهش و مینگران

 و دلم حرف انگار که بابام اما مینبود محرم هم به باالخره

 بهت و مون ونیپر شاه ما حاال جوون گفت بهش خوند یم

 ریعب و ریاس و خودت یجور نیا خواست ینم یول میدیم

 .  یکن

 

  ؟ یبزن بهش و حرفات نیآخر که یاومد_

 

 اگه یحت و فکرشم یتو هنوز که بگم بهش اومدم نه_

 عاشقانه و فکرشم به بازم کنم هم ازدواج سن نیا یتو

 از گوشه هی من گفتم هم روانشاد به یحت دارم دوسش

 .  جونته بابا یبرا قلبم

 



  

. pg 1325 

 پدر خاطرات در هنوز و بود شده یاحساسات که وارسته

 مادر آغوش در را خودش ، زد یم پا و دست بزرگش

 : کرد حلقه کمرش دور را دستش و انداخت جانش

 

 ناراحت به یراض هم جون بابا!  یمامان بشم قربونت یاله_

 بره شمونیپ از که نیا از قبل که یدید ستین شما بودن

 داشت و اقتشیل که هر بمونه تنها تیمامان نذار گفت یم

 مونه ینم نیزم رو تیمامان گفت یم.  کنه ازدواج باهاش

 یم دیدار و کار نیبهتر شما یمامان اما من رفتن محض به

 یجوون دل یکل شما ستین زشت شما یبرا ازدواج دیکن

 استفاده دل یجوون نیا از ازش که ستین فیح دیدار

  ؟ دیکن فکر یریپ به و دینکن

 

 آن از زد لبخند وارسته و کرد دییتا مهربانش مادربزرگ

 ناخوآگاه و افتاد یم اهیس چال اش گونه یرو که یلبخند

 که یا چاله ی رهیخ.  داشت یم وا یرگیخ به را آدم



  

. pg 2514 

 چاله یرو انگشت با مادربزرگش ، بهار و بود زیانگ شگفت

 " دییبفرما" با خورد تق تا دو اتاق در که دیکش یم اش

 با و آورد داخل در یال به ال از را سرش خجسته ، وارسته

 : گفت بود کرده گرد بامزه یجور نا جور کی که یچشمان

 

  ؟ هست اجازه_

 

 راست قامت خجسته که دادند تکان سر خنده با دو هر

 یرو را دستانش و گذاشت اتاق به پا ، گذشت در از و کرد

 یفیظر ی زنانه ساعت به یا اشاره بعد و کرد پایچل نهیس

 : بود نشسته دستش مچ یرو که کرد

 

 نیا شما وقت اون انی یم ها خواستگار گهید ربع هی تا_

  د؟یانداخت راه گرفتن قلوه و دادن دل بازار نینشست جا

 



  

. pg 2515 

 زد اش یزیعز به یچشمک و کرد یساختگ یاخم وارسته

 : گفت ادیفر با و دیکوب دستانش یرو یشینما و

 

 ؟ شد یچ یدید آخ_

 

 :گفت زده هول و هراسان بزرگش مادر

 

  ؟ شد یچ_

 

 دهانش یجلو را مشتش و داد قورت را اش خنده وارسته

 : گفت ، زد یم برق طنتیش از که یچشمان با و گرفت

 

 .  نکردم سیخ امشب یبرا حنا_

 



  

. pg 2516 

 و زد یم بشکن و داد یم تکان را خودش اتاق وسط بعد

 : خواند یم

 

 بندون حنا میبند یم پا و دست به میبند یم حنا امشب _

  امشب بندون حنا امشب

 

 با کرد شتریب را اش خنده و خورد یگردن پس پشت از اما

 خودش با و گرفت را خجسته و خانم بهار دست حال نیا

 : خواند و کرد یهمراه

 

 حنا اگر میبند یم پا و دست به میبند یم حنا امشب

  میبند یم طال آب نباشه

 

 بلند بلند و کردند یم اش یهمراه خانم بهار و خجسته

 از هم گلبرگ و کاوه بلندشان یصدا از که خواندند یم
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 آن دنید از و رفتند اتاق به و گرفته فاصله ییرایپذ سالن

 دندیرقص یم و بودند کرده درست نفره سه ی حلقه که ها

 .  زدند دست شانیبرا و نشست شانیدو هر لب بر لبخند ،

 و نرم دستان اش دهیچروک و گرم دستان با خانم بهار

 دل اعماق از و فشرد زیآم مهر و گرم را وارسته فیظر

 یم میقد مانند به گونه نیا وارسته که نیا از بود خشنود

 یم کر را فلک گوش شیها خنده زیانگ دل ینوا و دیخند

 شانه که یحال در هم گلبرگ.  دندیلرز یم ها وارید و کرد

 یم فشرده اش کرده زیعز داماد دستان انیم در شیها

 آن.  آمد یم فیک سر اش یتغار ته یها خنده از ، شد

 جمع به هم کاوه و گلبرگ که بودند شعف و شور پر قدر

 و دادند ادامه یکوب یپا به ها مهمان آمدن تا و وستندیپ

 ینم کنار شانیها چشم و روحشان یپ و رگ از لبخند

 . رفت
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. pg 2518 

 

 به و بود گذاشته اش چانه ریز را دستش

 استوار یقامت با و عصا بر دست که کرد یم نگاه یرمردیپ 

 بزرگش مادر به و بود نشسته کاناپه یرو ارتعاش بدون و

 را قیدقا اول ی مهین ساعت ی عقربه.  کرد یم نگاه

 بودند شده مشرف شان خانه به همانانیم که بود گذرانده

 نود ی قهیدق شهیهم چون درست گودرزش ییدا و

 چشم بود شده مجبور ریتاخ یبرا و بود رسانده را خودش

 صدقه قربان و بخرد جان به را مادرش راه به راه یها غره

 ها بحث یهمانیم یابتدا.  برود اش یزاغ یها چشم ی

 یم شیپ ها یگران و تورم و اوضاع ینابسامان محور حول

 یم کوتاه یقیدقا به اما بود گرفته شدت ها نچ نچ و رفت

 الیخ و بود زده چنگ نیحاضر جمع به سکوت که دیرس

 به خاندان بزرگ که روانشاد یآقا.  نداشت برداشتن دست

 به پسرش دو و دختر تک و مسن خواهر با آمد یم شمار

 نشاط فقط هم شانیها نوه از و بودند آمده یخواستگار
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 پدر به و بود دهید استخر در را مادربزرگش که یهمان

 .  داشت حضور ، بود داده شنهادیپ بزرگش

 داده لهی کاناپه به و کرده نشیگز خود یبرا ییجا کدام هر

 یکنار را یچا یعباس شاه فنجان روانشاد یآقا که بودند

 یم ابهتش به که یکمرنگ یها اخم همان با و گذاشته

 : گفت و کرد داریب را ساکت جمع ، افزود

 

 ییبانو نیهمچ و هستن ما ی خانواده سر تاج خانم بهار_

 ما ی خانواده وارد که ذارن یم ما تک تک چشم سر قدم

 روانشاد یها پور با دمید و شونیا که یروز همون.  شنیم

 یها سال ی مانده یباق یبرا رو بانو نیا من که زدم حرف

 به پا که هم دخترم و نداشتن یحرف.  خوام یم میزندگ

 خانم بهار گهید کرد یپافشار وصلت نیا یبرا پدر من یپا

 ی دهید به دیبگ یچ هر خودتون دست یچیق و شیر

 ! منت

 



  

. pg 2520 

 صورت در و نشاند لب بر کمرنگ یلبخند بزرگش مادر

 رهیخ ینگاه چشم در چشم و شد رهیخ شاد روان جناب

 در که بود شاهد خودش چشمان با وارسته که انداخت

 آرام وارسته و شد فروزان یچلچراغ روانشاد یآقا چشمان

 : زد لب مادرش گوش ریز

 

 چکهیم عشق روانشاد یآقا یچشما از یلیخ مامان گمیم_

 یعمر سال نیا وقت هی باشه خودش مراقب دیبا یمامان

 یجلو و سرمون مینتون که نشه شکوفا وسط نیا بچه هی

 ؟ میکن بلند هیهمسا و در

 

 وارسته دست یرو آرام و دیگز را شیها لب محکم مادرش

 : گفت ، زد یم موج آن در خنده که ییصدا با و دیکوب

 



  

. pg 2521 

 نیا آ یهست بچه تا دو مادر مثال!  شرم دختر کن شرم_

  ه؟یحرف چه

 

 کار حساب تا کرد وارسته ی حواله یمصلحت یاخم

 یپا از یشگونین و نشد یراض نیا به اما دیایب دستش

 که نیا متوجه که گرفت دردش قدر آن و گرفت وارسته

 دست یصدا که نیهم و نشد گفت چه بهارش یمامان

 درد از حواسش دیشن را نشاط سوت و هیبق موقر یها

 .  شد همراه هیبق با و شد پرت

 یرو را مادربزرگش شوهر خواهر نیسنگ نگاه انیم نیا در

 مرتب و داشت ینم بر را نگاهش که کرد یم حس خود

 و کرد ینم ییاعتنا اما وارسته.  کرد یم فوکوس او یرو

 را نگاهش بعد و داد پاسخ لبخند با را نگاهش بار کی تنها

 تر مهربان و تر مقتدر ییبانو که کرد بزرگش مادر یرایپذ

 جوان چون و بود نشسته کاناپه یرو که نداشت سراغ او از

 که نیا محض به و بست حلقه دستش در یانگشتر ها



  

. pg 2522 

 و شد بلند جا از گودرزش ییدا بست حلقه انگشتش یرو

 یآقا با و زد بوسه آن یرو و گرفت را مادرش دست

 فشرد آغوش در را اش ییدا هم شانیا و داد دست روانشاد

 داد تکان سر گودرز که کرد زمزمه شیبرا لب ریز یزیچ و

 کاوه بعد و شد فشرده خان وشیدار توسط اش شانه بعد و

 انیم در را تارش سه ساز فرخنده شب نیا مناسبت به

 یرو نوازشگر را شیها انگشت مهارت با و گرفت دستانش

 به مشعوف و وار فتهیش همه و رقصاند تار تک به تک

 شد تمام که آن از پس و کردند یم نگاه اش ییهنرنما

 به رو مادرش باالخره و کردند زدن دست به شروع همه

 : گفت لبخند با جمع

 

 

 دیاریب فیتشر شام یبرا و دیبفرمائ رنجه قدم لطفا_

 .  کنم یم خواهش دیبفرمائ
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 اجازه با برادرش به رو ، شاد روان یآقا خواهر ، خانم ارید

 : گفت گودرز و گلبرگ به خطاب بعد شد بلند و گفت یا

 

 از.  ست فرخنده و مونیم قطعا خانواده تا دو نیا وصلت_

 برنامه ما ی خونه ها هفته آخر بار هی یا هفته بعد به نیا

 باعث.  دیاریب فیتشر میشیم خوشحال و هست یمهمان ی

 .  کردن وصلت یا خانواده نیهمچ با افتخاره

 

 تیرضا با خانم ارید و گفتند ی " ممنونم" مادرش و ییدا

 .  انداخت دو هر به یمهر پر نگاه و داد تکان سر

 گفت که یی "خدا ای" از پس و شد بلند هم خان وشیدار

 نسبت که او اما رفتند آشپزخانه طرف به و شدند بلند همه

 :گفت ، داشت یخاص محبت وارسته به

 



  

. pg 2524 

 خوام یم باالخره یدید ؟ طوره چه حالت دخترم_

 .  ببرم و بردارم شتونیپ از و مادربزرگت

 

 انداخت گوشش پشت را شیموها و کرد یا خنده وارسته

 : گفت و

 

 ی جعبه هی مثل من عشق از لطفا عشقمه بهار مامان_

 نفر چند ما دنیکش نفس لیدل.  دیکن مراقبت جواهر

 بهاره مثل قایدق ما ی خونه یتو حضورش که بهاره مامان

 و زنه یم جوونه دلمون یتو یشاد که مهربونه قدر اون. 

 .  شهیم سبز یخوش

 

 با بعد و فشرد و گذاشت اش شانه بر یدست خان وشیدار

 : گفت قرص و محکم خاطر نانیاطم

 



  

. pg 2525 

 .  بشه خزون وقت چیه ذارم ینم میزندگ بهار_

 

 آن از پس و گفتند روزمره یکارها از هم کنار دو هر بعد

 یآقا دختر و ها پسر به نشست یصندل یرو وارسته که

 ی چهره برابر یا چهره اولش پسر که کرد نگاه شاد روان

 و سوخته یا قهوه چشمان همان با و داشت خودش

 یا چهره دخترش تک و دوم پسر اما روشن مژگان

 با یمشک و درشت یچشمان.  داشتند ها آن با متفاوت

 نشاط ی چهره به یچرخ مین بعد.  بود سبزه که یپوست

 او نگاه که نیهم و بود شده رهیخ وارسته به هم او که زد

 زدن دید الیخیب گرید و زد یچشمک دید خودش یرو را

 له یگرسنگ شدت از که دیرس اش چارهیب شکم به و شد

 قلو دو ی شهیاند در هم ذهنش از یا گوشه اما زد یم له

 که بود داده نانیاطم نازگل اما بود شان نگران و بود ها

 یم یباز و چرخند یم خرم و خوش و است خوب حالشان

 .کنند



  

. pg 2526 
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  یها روز نیا در هم آن نهالستان 

 فروش.  بود بازار آشوب و شلوغ شدت به ماه بهشتیارد 

 به یا دهیا وارسته و بود توجه قابل ها نهال یها روز نیا

 و نهال کاشت به را مردم که آن یبرا و بود زده سرش

 هر اگر که بود داده شنهادیپ ، کند بیترغ شتریب درخت

 را یگرید و عتیطب در را اش یکی و بخرد نهال دو کس

 عنوان به داریخر خود انتخاب به نهال کی بکارد خانه در

 کاشت به هم مردم که بود گونه نیا.  شد یم داده پاداش

 سال چند نیا در که زاگرس اطراف یها کوه در نهال

 گرید و بودند سوخته یافروز آتش سر بر شیها جنگل

 با هم ها آن که شدند یم مشتاق ، نداشتند را سابق یبکر

 .  بدهند تیاهم آن به شتریب و بوده دوست عتیطب
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 روزانه مردم که بود شده ریفراگ قدر آن اش دهیا نیهم

 کاشت از که ییها لمیف و ها عکس و آمدند یم دیخر یبرا

 عوض در و دادند یم نشان بودند گرفته عتیطب در نهال

 .  گرفتند یم هم پاداش

 را ها لمیف و ها عکس تاپ لپ با و بود نشسته دفتر در

 بسازد مردم ی خالقانه کار از بایز یپیکل تا کرد یم تیاد

 یها دهیا.  بگذارد اشتراک به را ها آن نهالستان جیپ در و

 یم تیواقع به تمامشان اگر که داشت سر در یبزرگ

 در بود ها سال که ییها دغدغه آن به توانست یم وستیپ

 عمل ی جامه ، بود انداخته راه به چالش ذهنش و فکر

 وارسته و شد باز یتق یصدا با در که بود مشغول.  بپوشاند

 یلبخند دلش نازک دخترک دنید با و کرد بلند را سرش

 : گفت و زد

 

 !  خودم دل نازک!  مامان قشنگ به به به_
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 و انداخت مادرش آغوش در را خودش شوق و شور پر نوا

 از را اش مقنعه هم بعد.  کرد باران بوسه را مادرش صورت

 یقوس و کش و انداخت ها یصندل از یکی یرو و کند سر

 : گفت و کرد ناز را شیموها وارسته و داد خودش به

 

  کو؟ تیداداش خبر؟ چه!  میزندگ دینباش خسته_

 

 : کرد لوس را خودش و انداخت مادرش گردن دور دست

 

 اومد منم ی مدرسه یتو خونه برد و اون گلبرگ یمامان_

 !  مامانم شیپ برم سمیسرو با خوام یم گفتم من یول

 

 و دیکش رونیب آغوشش از و دشیبوس مادرانه ، وارسته

 : گفت
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 عوض و لباست کیکوچ اتاقک اون یتو برو پاشو خب_

 . مامانم بدو ؟ باشه ، میبخور ناهار هم با بعد تا دردونه کن

 

 چشم وارسته به دیترد با و ستادیا راه وسط اما دیدو نوا

 چه آن کرد یم نیسنگ سبک ذهنش در داشت.  دوخت

 بود ستادهیا راه ی مهین پس.  کند بازگو خواست یم که را

 وارسته.    بود دوخته چشم مادرش به رهیخ رهیخ و

 بسته و باز یصدا یوقت اما بود شده کارش به مشغول

 صورت یرو و برده باال را سرش ، دینشن را اتاقک در شدن

 : کرد مکث نوا

 

 ؟ شده یچ ؟ یمامان جانم_

 

 دیترد و شک با و زد مادرش صورت در یچرخ دلش نازک

 :گفت



  

. pg 2530 

 

 ؟ بگم یزیچ هی شهیم_

 

 با بتواند نوا تا گذاشت هم بر پلک و داد تکان یسر وارسته

 دلش حرف زدن از و بزند را حرفش خاطر یآسودگ

 حاال نیهم از او به اگر که چرا باشد نداشته یهراس

 را دلش یها حرف تواند یم که داد یم خاطر نانیاطم

 گرفت یم ادی هم یآت ییفرداها بزند کنده پوست و رک

 باشد نداشته هراس آن از و بزند مادر به را شیها حرف که

: 

 

 .... راستش_
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 دخترکش کینزد و شد بلند اش یصندل یرو از وارسته

 یقو نانیاطم با و گرفت دست در را شیها دست و رفت

 :گفت

 

  ؟ یچ راستش_

 

 ؟یبزن حرف ییبابا با....شهیم.... شهیم_

 

 واکنش از نوا که آن یبرا اما کرد هم در اخم یکم وارسته

 حجم در باشد داشته کامل اعتماد او به و نترسد او

 : گفت و فشرد آغوشش

 

 یم ؟ هست یداداش و تو عاشق مامان یدونست یم_

 یمامان ؟ بره پاتون به خار هی یحت ندارم دوست یدونست
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 زیچ هی از یوقت شهیهم و دیبخند شهیهم داره دوست

  ؟ باشه دیبگ بهش دیبود ناراحت هم کیکوچ یلیخ

 

 حجم در را مادرش دستانش با و گفت یا " باشه" نوا

 : گفت آرام لب ریز و فشرد کوچکش آغوش

 

  ؟ یبزن حرف شهیم_

 

 عقب ندارد قصد و شود ینم الیخیب نوا دید که وارسته

 ندهد هم دروغ به و جهت یب قول که آن یبرا کند ینینش

 :گفت

 

 مامان االن میزن یم حرف بهش راجع مفصل بعدا_

 . بخوره و خوشگلش دختر ممکنه و ست گرسنه یحساب
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 غیج نوا که دیساب هم یرو و داد نشان را شیها دندان بعد

 گذاشت فرار به پا و دیپر رونیب مادرش آغوش از و دیکش

 را اتاقک در نوا که دیکش یم زوزه گرگ مثل هم وارسته و

 و چرخاند قفل در هم را دیکل و بست سپس و باز غیج با

 پهلو به دست دخترکش کردن فراموش از خشنود وارسته

 : گفت بلند و زد

 

 امی یم پنجره از یاین رونیب گهید ی قهیدق دو تا اگه_

 !؟یدیفهم دمیم قورتت درسته
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 به و کرد تا را آن و برداشت زیم یکشو از را یکاغذ

 برنامه ها آن از کدام هر یرو تا آورد در کارت فلش صورت

 و نشود فراموشش تا سدیبنو را اش هفته نیا ی روزانه ی
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 خودش بود قرار که یخانم تا کرده شهیپ صبر که نیا هم

 از ، برساند نهالستان در استخدام یبرا یکار مصاحبه به را

 شد کارت فاش شانزده.  باشد نکرده تلف یزمان و برسد راه

 تا گذاشت کشو در را یبق ما و برداشت را آن یتا هفت که

 یرنگ خودکار با.  کند استفاده آن از بعد یها هفته یبرا

.  ببرد لذت و دیایب شوق سر تا زد یم قلم را شیها برنامه

 از و کرد بلند را سرش نوشت که را ها کارت از تا دو

 ، بود مشرف نهالستان از رونیب به که ییروبرو ی پنجره

 نبود درسشید در.  ندیبب را نوا تا کرد یانداز نظر را رونیب

 ی محدوده در دخترکش تا برخاست و زد نیزم به پا پس

 گرفت قرار پنجره کنار.  نشود غافل او از و باشد چشمانش

 ال که دید را نشیریش ینوا ، اندک یجو و جست پس و

 آغوش در کوچک یا گربه ها گل و نخل نهال یال به

 ینم بد او به انگار که هم گربه.  کرد یم نوازشش و داشت

 او دست یرو سر و بود داده لم نوا ناز آغوش در گذشت

 از را او هم نیریش ینوا.  کرد یم طلب نوازش و گذاشته
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 داد یم نازش قدر آن کرد ینم بینص یب نوازشش و ناز

 .  بود شده خمار گربه یها چشم که

 پنجره چارچوب از را خودش و کرد باز ته تا را پنجره در

 : زد شیصدا و انداخت رونیب به

 

 نیآست بلوز ایب سرد هوا و شهیم شب داره مامان نوا_

 . بپوش و دارت

 

 کرد بلندش و دیکش آغوشش حصار در را گربه ذوق با نوا

 : دیدو مادرش سمت به و

 

 قدر چه خدا ییوو!  ملوسه و ناز قدر چه نشیبب یمامان_

 ؟ مامان خونه ارمشیب قشنگه
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 داشت قصد که کرد یم نگاه دخترش تالش به وارسته

 را گربه بتواند مادرش تا برساند پنجره ارتفاع به را خودش

 را اش خواسته باز نوا و فرستاد شیبرا یا بوسه.  دهد ناز

 : کرد تکرار

 

 ؟ ارمشیب مامان_

 

 دخترکش به رو بعد و کرد نگاه ساعتش به و زده یلبخند

 : گفت

 

 تا خوب دکتر هی شیپ مشیببر دیبا اول قشنگم باشه_

 ارشیب یداشت دوست اگه بعد بشه چکاپ و بزنه واکسن

 که یبد قول دیبا اما کن یباز باهاش و خودت شیپ

 خواست روز هی اگه و داره یزندک حق اونم ینکن تشیاذ

  ؟ باشه یبد بهش انتخاب حق دیبا بره
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 است داده او به را کار نیا ی اجازه مادرش که یذوق سر از

 از اش یسرسر " چشم" همان با و شد یخوش از زیلبر

 دنیپوش یبرا هم را مادرش ی هیتوص و شد دور پنجره

 درب بعد و کرد براندازش وارسته یکم گرفت دهیناد لباس

 .  کند دل آن از آسوده یخاطر با و بست را پنجره

 ی هیبق و نشست زیم پشت سپس و زد قدم اتاق در یکم

 یرو را آن چسب با سپس و کرد لیتکم را شیها کارت

 و نکند یمتوار را ها آن باد موقع کی تا چسباند زیم

 و داد هیتک یصندل به را سرش.  نبرد ادی از هم خودش

 از و گذراند فکر در را یقیدقا و بست را شیها چشم

 یپوست ریز یذوق و نشست لبانش بر خنده اش یادآوری

 در امسال بود قرار.  گرفت انیجر شیها رگ ریز در

 یها نهالستان از یکی عنوان با تهران اهیگ و گل شگاهینما

 دگاهید در شان یابتکار یکارها و کنند شرکت معتبر

 دانست یم.  شناخت یم را او مادرش.  دهند قرار مردم
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 گذشته از و اندازد یم چالش گودال در چه را وارسته که

 هم هنوز که آن با.  دارد یم بر فاصله یبرا قدم دور یها

 اش یمعلم یها روز آن یبرا قلبش یگذرگاه ای یگهگاه

 راه ی مهین را زیچ همه توانست ینم اما شد یم فشرده

 بعد و رفت یم تهش تا دیبا.  برود یبعد سراغ و کند رها

.  رفت یم ها یبعد سراغ رساندش یم سرانجام به که

 قدم تا کرد یم تالش و نبود کردن رها مهین آدم گرید

 .  بردارد استوار را شیها

 

 شیها پلک وارسته و شد بلند اش یگوش امیپ هشدار زنگ

 آن به ینگاه مین و برداشت زیم یرو از را لیموبا و گشود

 : زد یدندان لبخند خجسته امیپ دنید با و انداخت

 

 اریب بردار هم رو ساینک و نوا ؟ یهست شب آخر گپ یبرا_

 یب قدر نیا.  شده ذره هی شون گرفتن گاز یبرا دلم که

 . اریب رو ها بچه و نباش رحم
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 : نوشت جوابش در

 

 دعوت امشب اما فراوان پوزش عرض با خانم یزیعز_

 و زدن زنگ یاختصاص روانشاد یآقا و میهست یمامان

 . داد رد جواب شد ینم گهید کردن دعوتمون

 

 را او که آمد نیخشمگ یشکلک با خجسته از امیپ بالفاصله

 : انداخت خنده به

 

 یدعوت و زنن ینم زنگ که ما به واال بده شانس خدا_

.  یدار فیتشر جا اون روز هر هفته طول تو یول کنن ینم

 خوام یم جا نیا ایب شب آخر یول برو شب نداره بیع

 . میبزن حرف مفصل
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  ؟یچ به راجع_

 

 . گفتنشه رو در رو به صفاش گمیم بهت ایب حاال_
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 دوخته چشم خجسته امیپ به متفکر و انداخته باال ییابرو

 دانست یم اما دهد حیتوض شتریب که داشت دوست و بود

 حیتوض از یخبر نرود خواهرش مالقات به رو در رو تا

 خود از را یگوش و گفت یا "باشه" پس ستین شتریب

 که چرا رفت یم سر اش حوصله داشت کم کم.  داد فاصله

 آمد یم شیپ قهیدق ده قایدق دیبا دیایب بود قرار که یخانم

 کرد یم کالفه را وارسته نیهم و نبود او از یخبر هنوز اما

 و مادر همراه به و شد یم آماده و رفت یم خانه به دیبا. 

 شیپاها با.  رفتند یم بزرگش مادر ی خانه به شیها بچه
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 یرو وارسته و خورد یتق در ناگاه که زد یم ضربه زیم به

 یدییبفرما ، سرفه تک با بعد و نشست محکم یصندل

 . گفت

 را یچادر یخانم درگاه چارچوب در و شد باز یآرام به در

 به مهربان یلبخند و شده سرخ یها گونه با که دید

 فیتکل کسب شدن وارد یبرا او از و کرد یم نگاه وارسته

 با و شد بلند یصندل یرو از احترام ی نشانه به.  کرد یم

 :گفت و کرد اشاره کنارش یمشک چرم مبل به دست

 

 .  کنم یم خواهش دییبفرما_

 

 دفتر به ییگذرا نگاه چشم با و گفت لب ریز ی"ممنونم"

 که ییها گلدان و ها گل قاب دنید از چشمش و انداخت

 یها چشم بعد.  زد برق بودند پوشانده را اتاق سراسر

 یرو را شالش که افتاد یا وارسته به گرش جو و جست
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 بود دوخته چشم او به آرام یصورت با و بود کرده مرتب سر

 در یهراس و دید آرامش از سرشار را اتاق یفضا یوقت. 

 یرو و دیکش یآسودگ یرو از ینفس ناخودآگاه نماند دلش

 هم وارسته و داد یآرام "سالم" و نشست یچرم مبل

 دهانش از یسخن تا ماند منتظر.  کرد شکششیپ را جواب

 و کرد یم نگاه را نیزم ریز به سر و ساکت او اما بجهد

 خطاب وارسته گذشت که یکم.  نداشت زدن حرف الیخ

 :  گفت او به

 

 کار ی تجربه ییجاها نیهمچ یتو حاال تا شما زمیعز_

 ؟ دیداشت

 

 نیا دنیشن با که بود او به حواسش یرکیز ریز وارسته

 یبرا را شیها پلک و چالند هم در را شیها دست حرف

 دلش به باز که یهراس با بعد.  کرد بسته و باز یا لحظه

 : گفت ، بود کرده رخنه



  

. pg 2543 

 

 کنم کار خوام یم یحت که بارمه نیاول من نه قتشیحق_

 یم و میسع تمام اما ندارم اهیگ و گل از یاتجربه چیه و

 . میکوش سخت آدم ذاتا چون رمیبگ ادی کنم

 

 جمله از سپس و داد یم گوش شیها حرف به موشکافانه

 لب به یخوشحال نیا و شد خوشحال اریبس آخرش یبند

 چشم در که ینفس به اعتماد نیا.  کرد تیسرا هم شیها

 با.  بود خوب یلیخ بود خوب بود شیصدا و صورت و ها

 تالش از و گفته را راستش اما نداشت یا تجربه که آن

 نه بود یم دیبا عمل انسان چند هر.  بود گفته شیها

 وارهید که آن بدون شیصدا که نیهم یول سخن انسان

 یدرصد گفت یم تالش از بردارد ارتعاش اش حنجره یها

 باال را سرش که نیا محض به.  کرد یم حل را هیقض از

 شوق آتش وارسته ندیبب را وارسته واکنش تا گرفت

 بدون.  بست شیرو بر را دیام در و کرد خاموش را نگاهش
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 و داد هل زیم یرو را خودش وفتدیب تا و تک از که آن

 : کرد قفل هم در را انگشتانش

 

 هی با جا نیا من خانما خانم ستین زدن حرف زیچ همه_

 و تیانرژ تمام شما که کنم دایپ نانیاطم تونم ینم حرف

 از ؟ یتون یم.  خوام یم عمل من یذار یم کار نیا یبرا

 ؟یدیم من به و ضمانت نیا ؟ یای یم بر پسش

 

 در یپنهان را دستش که کرد نگاهش کنجکاوانه وارسته

 زمزمه لب ریز سپس و کرد لمس را یزیچ و برد بشیج

 : گفت خاطر نانیاطم با بعد و کرد یا

 

 اگه اما کنم ضمانت تونم ینم حرف با من نیگیم درست_

 یم ثابت نحو نیبهتر به و خودم دیبد مهلت بهم ماه کی

 .  کنم



  

. pg 2545 

 

 از یا برگه ، کند چشیپ سوال امدین دلش نیا از شتریب

 پر را آن تا گذاشت ارشیاخت در و آورد در پوشه اندرون

 شتریب یکم تا گذاشت چانه ریز دست سپس و کند

 که نبود آورد دلهره اما نیسنگ نگاهش.  بشناسدش

 یم اش شانه یرو بار اش ینیسنگ یول ردیبگ اضطراب

 . انداخت

 گرفت دستش از را آن وارسته کرد پر را فرم که آن از پس

 : گفت بعد داد تکان را سرش و انداخت آن به ینگاه مین و

 

  ؟ باشم راحت باهات یکم تونم یم_

 

 . البته_
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 هم به او و کرد استفاده مفرد از که نیا از و آمد خوشش

 را شیها سوال بتواند تا کرد آرامش احساس ختینر

 : بپرسد

 

 و شغل به توجه با ؟ یکرد انتخاب و کار نیا چرا_

 ها شگاهیآزما یتو راحت یلیخ یدار که یالتیتحص

 . یشیم استخدام

 

 یروسر یرو را چادرش کش ، دهد پاسخ که آن از قبل

 از که کرد اعتراف دل در وارسته و دیکش جلو قرمزش

 شیمایس به هم قدر چه و آمده خوشش اش یروسر طرح

 . آمد یم
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 یفیلط و آرام یصدا با وارسته به رو و کرد یا سرفه تک

 : گفت

 

 پول نامزدم از که نیا از.  شهینم هیتغذ وقته یلیخ روحم_

 شد یم داده بهم یناجور حس یکم پدرم از ای رمیبگ

 من ببره استقالل از زن هی دیبا که یلذت کردم یم حس

 یم نشخوار گرانید از مدام روحم نیهم خاطر به برمینم

 .   شد ینم هیتغذ و کرد

 

 و گرفت را چادرش ی لبه بعد و انداخت وارسته به ینگاه

 : داد نشان وارسته به

 

 قضاوتم ها یلیخ هست سرم که یچادر نیا خاطر به_

 یقاض یها چشم اون به کردم یم یسع من اما کردن
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 قضاوت از ترس خاطر به دیشا که یمن.  کنم توجه کمتر

 داد به و نشستم اتاقم کنج خونه یتو ها سال چادر  نیهم

 از داد یم هولم شدن مستقل سمت به که مامانم ادیفر و

 اون یتو من کنم جبران اومدم اما موندم عقب قافله

 که نیا با ارمیب دووم نتونستم نیگیم شما که یشگاهیآزما

 اما بذارم ارشونیاخت در راحت یلیخ تونستم یم و دانشم

 تیاذ برام داشتن من پوشش به نسبت که یدید اون

 .  بود کننده

 

 او مقابل ی نقطه که کرد یم نگاه ینام سودا به رانهیمتح

 که بود نیا هم آن و داشتند اشتراک وجه کی تنها و بود

.  شدند یم قضاوت مردم طرف از پوششان خاطر به دو هر

 و شیک هر به و بود نیهم نبوده و بوده تا.  زد یشخندین

 یبرا یا سوژه و باشند کاریب اگر مردم یباش که یمذهب

 یسالخ شانیها قضاوت با را تو قطعا باشند نداشته بتیغ
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 باشد ریغ ای همسو تو با شانیها شهیاند اگر یحت کنند یم

.  

 

.  کنن قبول رو تو که بجنگ قدر اون ای و باش تفاوت یب_

 که ستین قرار چون نکن انتخاب و جنگ من نظر از البته

 و باش خودت تو.  باشه گرانید مقبول تو یکارها ی همه

 و پوشش با ها سال که یمن مثل بگذر یتفاوت یب با

 نیا یپ در مدام کاریب مردم.  گذشتم داشتم که یتفکرات

 ریغ تو که ننیب یم یوقت اما بدن رییتغ رو تو که هستن

 یهست هم تیموفق سمبل هی بسا چه و یستین رییتغ قابل

 لحاظ از نه بکنن تو شکل و خودشون کنن یم یسع

 .  تیموفق لحاظ از پوشش

 

 یسع و داد یم گوش وارسته یها حرف به دقت با سودا

 شاه گذاشت یم ارشیاخت در که یاتیتجرب از کرد یم

 اما کند استفاده ها آن از و بکشد رونیب را ها دیکل
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 و کرد جدا را شصتش انگشت ناخن و کرد یاخم ناخواسته

 حرف ادی به یوقت نبود خودش دست.  دیگز یلب دردش از

 حالش و ختیر یم دلش به عالم غم افتاد یم شانیها

 . شد یم نابسامان

 

 . کردم ناراحتت شد؟ یچ شد؟ یچ_

 

 ..... راستش نه_

 

  ؟یچ راستش_

 

 . بودن هم نامزدم ی خانواده کردنم کار لیدل ییجورا هی_

 

 طور؟ چه_
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 کنند یم خطاب امل را او که دیبگو طور چه دانست ینم

 آن.  ردیگ یم قرار نامزدش خواهر تمسخر مورد مدام و

 امروز سودا و گذارند ینم یاحترام دشیعقا به که ییها

 یناراحت و ها درد نیا ی هیتخل یبرا که بود گرفته میتصم

 و جسم به کمتر که کند سرگرم کار با را خودش ها

 .  دیایب فشار روحش

 و خورد وارید به محکم در که بکشد شیپ را بحث خواست

 که خواست یم مادرش از داد و غیج با نوا بندش پشت

 کرد یم ویم ویم گربه اما ردیبگ شیبرا را ملموس ی گربه

 شدت به که سودا غیج همزمان و رفت وارسته زیم ریز و

 کرد جمع را چادرش و شد بلند داشت وحشت ها گربه از

 و دیکش غیج شتریب است شیپا ریز گربه که نیا حس با و

 پژمرده رنگش و بود بلند قدر آن شیها غیج. دیلرز بدنش

 که دید مادرش آغوش در را گربه که نوا.  بود شده دهیپر و

 کمر به یدستان با اما شد راحت الشیخ شود یم نوازش
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 کرده جمع را خودش ترس از که کرد یم نگاه او به زده

 .  بود

 :گفت اش بچگانه لحن با نوا

 

 ؟ ترسن یم خانم ، یمامان_

 

 کرد اشاره بعد کرده دییتا سر با و زد آرام یلبخند وارسته

 یآرام نا احساس سوال نیا از شیب تا ببرد را گربه که

 در که را گربه و رفت مادرش سمت به نیریش ینوا.  نکند

 غره چشم و گرفت بغل به بود شده جمع مادرش آغوش

 در طانیش آن کی سپس و رفت شدنش لوس یبرا یا

 را سودا دست یکم که گرفت میتصم و رفته فرو جلدش

 و کرده ینامرد گربه شد کشینزد تا بزند گربه بدن به

 سکته آن ترس از بود مانده کم که کرد ییویم ویم چنان

 رونیب را آن که کند درخواست نوا از خواست تا و کند
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 نوا به انداخت یم باال که ییابرو و تیجد با وارسته ببرد

 به و ختیر وانیل در آب بعد و برود رونیب که زد اشاره

 : داد سودا دست

 

.   جاش سر ادیب حالت تا بخور نیا از قلپ چند زمیعز ایب_

 به سر و طونیش خورده هی متاسفم واقعا هم دخترم بابت

 ایب.  کنه یم یخواه معذرت ادی یم بعدش اما هست هوا

 تازه یدار ادیز ها برنامه نیا از نوا با بعد به نیا از که بخور

 . ادیب هم یدوم بذار هست قلش هی االن نیا

 

 حرف از سودا زده برق چشمان دنید با و دیخند بلند بعد

 شانه ، است موافق استخدامش با داد یم نشان که وارسته

 شیبرا بعد و بخورد آب تا کرد اشاره و فشرد را اش

 . دهند ادامه را شان گپ تا کند دم شنیآو دمنوش
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 را سرش ، پشت از و شد نیماش سوار نوا

 گلبرگش مامان ی گونه یرو محکم یا بوسه و برد جلو 

 : رفت اش صدقه قربان بالفاصله گلبرگ که گذاشت

 

 ! یمامان به بده بوس هی ایب کمیکوچ ماه بگردم دورت_

 

 وارسته همزمان که چسباند اش یمامان لب به را اش گونه

 را لبش که یحال در ساینک و  زدند رونیب در از ساینک با

 سوار ، کرد یم نگاه مادرش به یرکیز ریز و دیگز یم

 حرکت نیا وارسته که زد نوا یپهلو به ضربه و شد نیماش

 میتنظ را نیماش ی نهیآ.  اوردین خودش یرو به و دید را

 نندیبنش که کرد اشاره ها قلو دو به ابرو و چشم با و کرد

 "تو دیام به یاله" و گذاشت مادرش یپا یرو یدست بعد
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 شنهادیپ با و انداخت راه به را نیماش سپس و گفت یی

 که داد هشدار قبلش اما کرد روشن را پخش ها بچه

 : گفت و کرد خانم گلبرگ به رو بعد کنند اطیاحت

 

 ؟ نظرت به یمامان یبرا میریبگ یچ راه سر مامان_

 

 روانشاد یآقا یبرا شاهنامه کتاب هی نظرم به مامان واال_

 . ادی یم خوشش مامانم واسه هم انگشتر هی و ریبگ

 

 گذشت کوچه خم از سپس و گفت یچشم مهر با وارسته

 و بود داده هیتک نشیماش به که ییآشنا قامت دنید با اما

 یپوزخند و شده یعصب ، بود دوخته آسمان به را سرش

 : ها قلو دو گفتن با همزمان و زد

 

 . بابامون مامان!  بابا اِ_
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 زدانی که زد کنار را نیماش و رفت شانیبرا یا غره چشم

 به که برگرداند را شیرو و شد توقفش و نیماش متوجه

 در و دندیپر نییپا آن از ها بچه نیماش توقف محض

 انداخت ینگاه مین وارسته و گرفتند یجا پدرشان آغوش

 حس که انداخت شب بلند یکایتار به را سرش بعد و

 مقدسش چشمان دنید به وادار را او مادرش نگاه ینیسنگ

 .  کرد

 

 ؟ نمونده یچیه_

 

 خواست یم اما دیگو یم چه از دانست یم که وارسته

 کند پنهان چپ یعل یها کوچه پس کوچه در را خودش

 : ببرد یپ قلبش یاهیس آن به نتواند هم مادرش یحت تا

 



  

. pg 2557 

 ؟ یچ از_

 

 ! گداخته آتش همون از_

 

 گهید تا دمیکوب روش سنگ تخته ، شد خاکستر_

 . بشه ور شعله و نکنه دود وقت هی خاکسترش

 

 یم نگاه شیها بچه به او و نگفت یزیچ گرید مادرش و

 و عالقه ابراز پدرشان آغوش در ییتا دو چگونه که کرد

 یم ریاخ مدت نیا از شیبرا تند تند و کردند یم یدلتنگ

 شده تابو که ییآبرو یبها.  فشرد محکم را فرمان.  گفتند

 را ارزشش اما بود نیسنگ یلیخ بود ضشانیمر ذهن در

 یروز عاقبت تا دیکوب یم سنگ آن بر باز دیبا و داشت

 مردم ذهن فرهنگستان از مسخره و دهشتناک ی واژه نیا
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 که نباشد ادیز قدر آن قدرتش که برود نیب از و شود پاک

 . بکند شکستن هم از و دنیپاش فرو به مجبور را یآدم

 

#part427🦋 

 

 دست دو با را ینیس در فنجان چند با را دمنوش یقور

 را دستش درون اتیمحتو و رفت خانه تراس به و گرفته

 یها یصندل از یکی یرو سپس و داده قرار زیم یرو

 به و گذاشته اش چانه ریز را دستش و نشست یریحص

 یطناز با که یدرخشان ستارگان.  شد رهیخ کیتار آسمان

 که چشم دو همان با.  بردند یم دل و زدند یم چشمک

 متر را آسمان وسعت ، کرد یم کار چشمش ی محدوده

 قدر آن و کرد سفر ها دست دور به اش شهیاند بعد و کرد

 که یا نقطه.  دیرس شیزندگ از نقطه نیا به تا دیچرخ

 خواست ینم را نیا.  شد یم یط آرام آرام و خرد خرد

 در ادیز یزندگ در او.  خواست یم نیا از تر باال یها پرواز
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.  بود گذاشته سر پشت را یادیز یها شکست ، بود زده جا

 هم رفتن آرام همان اما رفت یم پله پله که بود شده بارها

 دوست و خواست ینم بار نیا.  بود شده سقوطش باعث

 سر در چه آن مودنیپ یبرا دیبا برود پله پله که نداشت

.  کرد یم پرواز ، داد یم اجازه رسالتش چه آن و داشت

 پرواز ده.  کرد یم شروع فردا نیهم را پروازش نیاول

 اگر.  دیرس یم ، داشت نظر مد که یا قله آن به که داشت

 ینم سقوط به و رفت یم شیپ خوب پروازش بار نیا

 یم انجام یروزیپ با هم یبعد یها پرواز مطمئنا ، دیکش

 .... شود بلند بار نیا بود یکاف فقط شدند

 نگاهش و ختیر دمنوش ها فنجان در و کرد خم را یقور

 به سر فنجان از و خاست یم بر که بود فنجان بخار به

 تا گذاشت فنجان ی بدنه یرو را دستش.  زد یم رونیب

 به یراض شیگرما از که یکم ، بسنجد را آن یگرما زانیم

 و مطبوع حس.  بنوشد را آن که کرد قصد دیرس یم نظر

 حال ، کرد یم رخنه دلش به آن دنینوش با که ییگرما
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 تا کرد خم را یقور که رینظ یب قدر آن بود کن خوب

 از صدا و سر با خجسته که کند زیلبر لبالب را فنجان

 به ینگاه.  کرد باز آخر تا را تراس در و گذشت تراس

 که داشت دست در وهیم از پر یسید که انداخت دستانش

 نییتز ییبایز شکل به و بود گرفته پوست را ها آن ی همه

 : رفت یا غره چشم و کرد وارسته به ینگاه.  بود کرده

 به آ یکن کمک و یاریب مبارک یرو به ذره هی نکنه_

  ؟ نه خوره یم بر قبات چیتر

 

 : زد یچشمک و انداخت باال یا شانه تفاوت یب

 

 و اریب جا به و بودن زبانیم حق.  مهمان من یزبانیم تو_

 !  خانم خواهر نزن غر
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 آن از قبل و گذاشت زیم یرو را داشت دست در چه هر

 وارسته کمر بر آرام دست با ، ندیبنش یصندل یرو که

 .  آمد ابرو و چشم شیبرا و زد ضربه

 شیروبرو به و گرفت خجسته از را نگاهش و دیخند نرم

 از پر که یاطیح.  دوخت چشم ، بود خجسته اطیح که

 یها گل و ها رنگ و مختلف یها زیسا با ها گلدان

 قرار بزرگ یتاب زین ها گلدان ی انهیم در.  بود رنگارنگ

 آن یرو را ها قلو دو تا کرد هوس دلش وارسته که داشت

 غیج و ها خنده یصدا تا دهد شان تاب یحساب و بنشاند

 لب بر یلبخند خواسته نا.  کند کر را فلک گوش شانیها

 خجسته که دوخت چشم اطیح به سکوت در.  شکفت

 کاربرد بحث کردن باز یبرا را سوال نیتر یا شهیکل

 : بزند را شیها حرف داشت قصد ییگو و دیپرس داشت

 

 ؟ خبر چه_
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 دهان در را پرتقال از یا تکه و کرد دار صدا یا خنده

 و دیچسب وارسته دل به نشیریش ی مزه.  دیجو و گذاشت

 را خود کام اش مزه از و بردارد گرید یا تکه که شد باعث

 ینم را دلش پرتقال حصر و حد یب ینیریش.  کند نیریش

 .  را دلش کام کرد یم نیریش عکس بر و زد

 به ینگاه مین و کرد مشت دهانش یجلو را دستش

.  کرد یم نگاهش موشکافانه و منتظر که انداخت وارسته

 کالبد با را اش یذهن مجهوالت تمام از خواست یم ییگو

 که وارسته.  کند یافکن پرده وارسته حرکات کردن یشکاف

 یرو از را اش کرده کوتاه یموها و کرد تمام را دنشیجو

 : گفت ، زد کنار اش یشانیپ

 

 یکن یم شروع "خبر چه" با که یبگ بهم یخوا یم یچ_

 ؟ ها ؟
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 نتوانست هم وارسته کمرنگ یشوخ و سوال آن یحت

 ایدن نیا در ایگو.  کند کم را خجسته بودن یجد زانیم

 یکم نگاهش یرگیخ.  کرد یم ریس ها آسمان در و نبود

 از وارسته که شد سبب نیهم و بود یعاد ریغ یکم تنها

 و کند صاف را کمرش و شود خارج نشستن شل حالت

 شیبرا که ییها خواب منتظر خواهرش چشم در چشم

 . شود ، بود دهید

 

 را بزند خواست یم که یحرف و انداخت پا یرو پا خجسته

.  نشود خواهرش خاطر یآزردگ سبب که کرد مزه مزه

 آن دیشا بود دولبه ریشمش بزند خواست یم که یحرف

 دو دست امشب نیهم و زدیبر هم به را وارسته که زیت قدر

 کند فکر که یکار قدر آن هم دیشا برود و ردیبگ را ها قلو

 .  شود ثمر مثمره و

 یها گوش به را شیها حرف ریت و گرفت یقیعم دم

 : کرد پرتاب وارسته



  

. pg 2564 

 

 ه؟یچ ات برنامه_
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 ینیس درون را فنجان بعد و کرد نگاهش جیگ یکم

 نیهم را اش برنامه . دیخر وقت خودش یبرا و گذاشت

 نیا فعال که داد یم حیترج اما بود کرده مرور شیپ قیدقا

 مال بر و شود حفظ خودش ی نهیس ی صندوقچه در راز

 : گفت آسوده یخاطر با پس نشود

 

 و مامان ی کرده زیعز همون فعال ستین یخاص ی برنامه_

 . خواد یم یچ خدا نمیبب بعد تا کردم هنر بچرخونم
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 و کرد گوش اش کرده زیعز خواهر یها حرف به دقت با

 و دیکش تر جلو را یصندل باره کی اما داد تکان یسر

 : گفت تیجد با و گذاشت وارسته یپا یرو دست

 

 و سرت وقت چیه تو.  ستین یشغل تیموقع منظورم_

 که خوبه نیا و یکن یم گرم یجور هی و یذار ینم خلوت

 نهیا منظورم اما کنه رسوب مغزت یذار ینم کردن کار با

 زهیبر ییآشنا طرح ندهیآ یبرا باهات بخواد یکی اگه که

 ؟ یگیم یچ

 

 و گرفت استرس یکم دهد پاسخ وارسته که آن از قبل

 کرد یم جابیا شغلش که ییاو یبرا نبود خوب اصال نیا

 حرف کننده مراجعه که بماند منتظر مسکوت و آرام تا

 فرزندانش به تازه که یا وارسته یبرا اما بزند را شیها

 یم را شدن مادر یمعنا و مزه داشت تازه و بود دهیرس

 یرو شد باعث نیهم.  شد یم آشفته الشیخ یکم دیچش
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 همان با وارسته که کند نوازش یبار چند وارسته یزانو

 : آمد خودش به نوازش

 

  ؟ییآشنا جور چه_

 

 محکم یا ضربه ، کرد زانوانش نثار که نبود نوازش بار نیا

 .  خاست پا به وارسته "آخ" و زد آن بر که بود

 

 شناسم یم رو تو من.  راه اون نزن و خودت کوفته_

 یزن یم وارید و در به قدر اون نباشه لتیم باب که یزیچ

 و رک دیبا.  خانما خانم یخوند کور یول بره ادتی که

 . یبد و جوابم کنده پوست

 

 به توجه یب که بود کرده گل خجسته یبرا طنتشیش

 : گفت شیها حرف



  

. pg 2567 

 

 ریز آب نیهمچ که کنده و پوستت مون داماد  نمیب یم_

 .  ها رفته پوستت

 

 یبلند ی خنده که دیفهم کندن پوست از را منظورش

 دهد قورت را اش خنده تا چپاند دهان در را بیس و کرد

 از کوچک یا تکه که بود گرفته اش خنده قدر آن اما

 .  انداخت اش سرفه به و شد یخار شیگلو به بیس

 بند سرفه تا دیکوب یم کمرش بر نرم یا خنده با وارسته

 آن و کوفت قدر آن دیاین شیپ شان بحث در یخلل و دیایب

 که شد سرخ سرفه و ضربه نیا از خجسته یها گونه قدر

 به و کرد ینینش عقب وارسته و دندیخند بلند دو هر ناگاه

 با بعد.  کرد رها آن یرو را خودش و داد هیتک یصندل

 : کرد خودش متوجه را او زد خجسته به که یزیر چشمک

 



  

. pg 2568 

 هم خوشش چه نچ نچ نچ! ا؟یح یب قدر نیا هم دختر_

 بچه که تو نسوزه دلم که شو سرخ حداقل کم هی.  اومده

 از یزیچ هی یبگ و من حداقل یبود مامان و بابا خلف ی

 .  بود دهیکش فلک به سر یلیخ توقعاتم گهید تو

 

 تا انداخته راه را یباز یشامورت نیا که دانست یم خجسته

 را خودش کار هم او اما کند پرت بحث آن از را حواسش

 دست به شان بحث افسار که گذاشت ینم و بود بلد

 از که شیصدا تا دینوش را یچا فنجان پس وفتدیب وارسته

 ازاردین را گوش و شود صاف بود شده دار خش ها سرفه بر

 : گفت تیجد با سپس و

 

 ؟ ینگفت_

 



  

. pg 2569 

 دلش ریز یتلخ بحث ی دوباره  دنیکش شیپ از وارسته

 رنگ پر شخندشیر و کرد تیسرا شیها اخم به و دیچیپ

 خواهرش.  کرد نگران را خجسته یکم نیهم و شد تر

 که نیا محض به و نبود قبول یصبور سنگ به گرید

 : آورد یم جوش نبود لشیم باب یزیچ

 

 و مامان ی کرده زیعز همون فعال ستین یخاص ی برنامه_

 یازین میلیتکم ما بعدم بندازم هوا و کالهم دیبا بچرخونم

 توازن هی مامان و ها قلو دو و من ستین یکس دادن راه به

 هم به توازن نیا ادیب گهید یکی اگه که میدار نفره چهار

 .  زهیر یم

 

 را دلش حرف وارسته چشم در چشم و انداخت باال ییابرو

 : زد

 



  

. pg 2570 

  ؟ یدیکش حصار_

 

 ؟ حصار_

 

 هم یلیخ یدیکش خانواده میحر دور که یحصار آره_

 که حصار چون کن تر باز و حصار نیا یکم.  ستین خوب

 تیامن و ارهی یم بند و نفست رهیگیم ازت و یآزاد یبکش

 .  ستین و نبوده خوب وقت چیه حصار.  شهیم مسخره

 

 یها نرده به و شد بلند آن یرو از و دیکش عقب را یصندل

 پشت از و ستادیا اش یزیعز یروبرو و داد هیتک تراس

 کردند یم یباز هم با که کرد یم نگاه ها بچه به خجسته

 در را دستش وارسته.  بودند غرق خودشان یایدن در و

 : گفت و دیچیپ آغوشش

 



  

. pg 2571 

 خانواده دور که یحصار.  ستین بد هم شهیهم حصار_

 به تازه و ستین بد یکن مراقبت ازشون تا یکش یم

 ادی و بودن پروانه بهشون حصار نیهم یتو من. نفعشونه

 . دمیم

 

 رهیخ.  شد اش رهیخ سکوت در و نداد را جوابش خجسته

 اما دهد ادی را بودن پروانه خواست یم که یخواهر ی

.  بود گرفتن ادی ازمندین و بود شده فراموشش هم خودش

 خاص شخص هی به وارسته ییآشنا به منظورش تنها او

 قلو دو منظورش دهد ادامه را شیرو شیپ یزندگ که نبود

 کرده رشانیاس بودن مادر حصار در تنها که بود هم شیها

 آن ها بچه و بروند پدرشان نزد که داد ینم اجازه و بود

 دل و درد برزن ویآر شیپ که بود شده تنگ دلشان قدر

 را زیچ همه وارسته.  گفتند شان یدلتنگ از و کردند

 بطنش در که ییها حس آن ی همه بود کرده فراموش

 بود شده یتناور درخت به لیتبد و بود کرده رشد



  

. pg 2572 
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 گرید و شده دهیبر تبر با اش تنه و شهیر که یدرخت

 ها نیا ی همه با اما بود نمانده یباق ها روز آن از یاحساس

 یعیطب حق که دارند یپدر ها بچه که کرد یم درک دیبا

 . ببرند لذت بودنش از و نندیبب را او که هست شان

 

 نکرده فراموشش خودش که دهیم ادی یکس و یپروانگ_

 یوقت اما یبد ادی یپروانگ ها بچه به یخوا یم تو باشه

 تو.  یبد ادی یتون ینم یکرد فراموش و نشییآ خودت

 به و یعاشق و یکن یعاشق دیبا یپروانگ یتو قدم نیا اول

 و دل نهیک وارسته بسوزون و ات نهیک.  یبد ادی ها بچه

 یم ناشنوا و گوش و کنه یم کور و چشم ، کنه یم اهیس

 جلو نهیک یب که یدار ازین تیزندگ ی ادامه یتو تو.  کنه

 .  یبر



  

. pg 2573 

 

 چشم در چشم و شد خم زیم یرو و گرفت فاصله تراس از

 : زد لب یالیخ یب با خجسته

 

  ؟ شد تموم_

 

 و دیچیپ دلش ریز خشم یکم فقط یکم و دیگز لب

.  بود ها حرف نیا از شتریب یه یه خواهرش از توقعش

 ینم.  کند درکش یکم فقط داشت انتظار که یخواهر

 با خواسته نا اما اوردیب ادی به را شوم یها روز آن خواست

 ستین گذشته ی وارسته گرید که آمد ادشی ها حرف نیا

 کردن پرواز رسم دیبا و است زود کردن پرواز یبرا هنوز و

 وارسته صورت در را نگاهش خجسته حال نیا با اموزدیب را

 بود کرده خوش جا آن در اندوه از ییبو و رنگ که چرخاند

 به یپ که خجسته.  دییپا یم را اش یزیعز نگاه همان با و



  

. pg 2574 

 آرامش با بود برده ، خورد یم چرخ وارسته سر در چه آن

 : گفت

 

 یم فکر و یکن یم خواست باز و من یدار االن نیبب_

 بر.  کنم ینم درکت و رمیم جانبه کی دارم من که یکن

 فقط.  دختر ندارم باهات یدشمن و خواهرتم من عکس

 یبذار یخواست یقدم ییفردا پس ییفردا اگه خوام ینم

 اما نره یدشمن و نهیک سمت هم قدمش مین هی یحت

 همش که ستین قرار تو ایب خودت به خواهرم وارسته

 یبرا بودن مادر بر عالوه تو یکن یباز و بودن مادر نقش

 نقشه اون شد یچ.  یهست جا نیا هم گهید یها نقش

 بزرگ قدر اون و یداشت ذهنت یتو یبچگ از که ییها

 برو.  یافتین دردسر به وقت هی داشت هراس بابا که بودن

 ها بچه بده اجازه لطفا و برنامه همون ها نقشه همون سراغ

 بسه نهیک بردار دست بمونن یروز چند پدرشون شیپ

 تو اما دمیم تو به رو ایدن یها حق تموم گمیم بازم گفتم



  

. pg 2575 

 محروم شون حق نیتر یعیطب از رو ها بچه که یتون ینم

 . یکن

 

 ی اجازه ناگاه که ردیبگ فاصله خجسته از خواست یم

 سنجاق اش شانه یرو را وارسته دست و نشد صادر فاصله

 یا خجسته به را نگاهش و ستادیا جا همان وارسته.  کرد

 از یشادمان که یحال در و بود برگردانده را شیرو که داد

 ، بود وارسته یها حرف از یراض ایگو و دیبار یم صورتش

 : گفت

 

 .  خواهرکم ینش وابسته که یشد وارسته_

 

 و شد خم بعد و کرد بسته و باز را شیها چشم وارسته

 که کرد اشاره بعد و دیبوس را خجسته راست ی گونه

 محض به نگذارند تنها را ها بچه نیا از شیب و بروند داخل



  

. pg 2576 

 و خورد زنگ خجسته یگوش بروند داخل خواستند که نیا

 و هست کاوه حتما که دیفهم خواهرش لب یرو لبخند از

 را در و رفت رونیب تراس از نشود شان مزاحم که آن یبرا

 ویآر که کرد نگاه ها قلو دو به لبخند با و بست آرام هم

 گوش شان ادیفر و داد یصدا و دادند یم تکان را برزن

 غم از نکند که شد مادرش نگران.  بود کرده کر را فلک

 به غم و  شود بد حالش شب نیا در هم آن پدرش هجران

 بچه داشت دوست و گرفت شور دلش.  کند رسوخ جانش

 نگذارد تنها را مادرش که بروند خانه به و کند سوار را ها

 ی خانه امشب که داده قول ها قلو دو به که دانست یم اما

 . شکست یم را شیوفا عهد دینبا و بمانند شان خاله
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 دانش داد و غیج یصدا و بود یبازار آشفته مدرسه در

 یم گوش به زده شتاب قدر آن اهویه انیم در آموزان



  

. pg 7725 

 را گوش که بود چاقو یبرندگ به اش یزیت که دیرس

 و ها معلم یشاداب و یانرژ حال نیا با داد یم خراش

 مدرسه به صبح به صبح که بود ییها بچه نیهم از رانیمد

 یم جا نیهم در را شان مره روز یها تیفعال و آمدند یم

 اش مدرسه به را ساینک وارسته و بود زود صبح.  گذراندند

 را خودش و شود ادهیپ که بود نوا نوبت حاال و بود رسانده

 مدرسه یجلو را نیماش.  برساند اش مدرسه و دوستان به

 یم دندان به را اش لقمه که یحال در نوا و کرد پارک

 یخداحافظ با و زد مادرش ی گونه به یا بوسه ، دیکش

 هم وارسته.  داد تکان مادرش یبرا را دستش و شد ادهیپ

 شدن وارد محض به و چرخاند شیبرا یدست و زد یلبخند

 نهالستان به را خودش تا شد دور جا آن از مدرسه به نوا

 تهران اهیگ و گل شگاهینما در امسال بود قرار.  برساند

 که کرد یم را تالشش او و باشد خودشان مختص یا غرفه

 دیام.  باشد او یبرا اهیگ و گل نیبهتر و غرفه نیبهتر

 که بود یلبخند و دیام نیهم پرواز نیاول یبرا راه و داشت



  

. pg 2578 

 یم چه آن گرفتن چنگ به یبرا و نشاند یم لب بر

 .  دیجنگ یم ، خواست

 پارک و برد یا گوشه به را نیماش دیرس که نهالستان به

 انداخت اش شانه یرو را شال خاطر یفراغ با سپس و کرد

 دید را سودا و نازگل که رفت نخل یها نهال طرف به و

 یم جا به جا هم با را گلدان چند و کرده پچ پچ هم با که

 که ییها فکر یبرا و کرد یم نگاهشان لبخند با.  کردند

.  زد یم ها لبخند و ختیر یم ها نقشه داشت سر در

 و رفت دفتر طرف به ، دهد نشان را خودش که آن بدون

 ی برنامه سپس و گذاشت زیم یرو را دستکش و دفتر

 و خواند بود نوشته که ییها کارت فلش یرو از را امروزش

 .  شود انجام حتما که زد امضا رشیز

 آهنگ به دادن گوش خوب روز کی گذران یبرا قدم نیاول

 شیها دست و کرد پخش را آهنگ.  دادن قر یکم و بود

 به مثبت یانرژ.  دیخند و داد تکان را خودش و برد باال را

 یها گل به آن از پس وارسته و شد ریسراز ذهنش و قلب



  

. pg 2579 

 که سپرد نفر چند به بعد و نشست سپس و داد  آب دفتر

 شانیبرا را اهیگ و گل یها نهال نیبهتر و نیتر خاص

 روز یبرا و بزنند قلمه نازگل و سودا کمک با تا بفرستد

 نداشت قصد مدت دراز در چه اگر.  شوند آماده شگاهینما

 اوقاتش و بود جا نیا که نیهم اما دهد ادامه را شغل نیا

 در یسر و شدند یم نیبهتر دیبا گذراند یم جا نیا در را

 تالش به اما بودند نوپا که چند هر.  آورند یم در ها سر

 و شست ینم پا از دست و داشت اعتماد ها بچه و خودش

 . داد یم ادامه شدن نیبهتر یبرا کوشش و تقال به

 موفق یها جیپ وارد داد سامان و سر اتاق به که یکم

 راه در و ردیبگ بهره شان اتیتجرب از تا شد یم نهالستان

 درشت و زیر نکات.  کند استفاده خودشان نهالستان بهبود

.  کند استفاده حتما و نرود ادشی تا نوشت یم دفتر در را

 از پس و شد دهیکوب بار چند در که بود کارش در غرق

 و شد وارد در پشت شخص ، وارسته " دیبفرمائ " گفتن

 قلبش به ایدن بد یها حس ی همه دنشید با وارسته



  

. pg 2580 

 را دستش و سوخت شیگلو و دیکش هم در اخم و ختیر

 : برخاست دهانش از که یینوا تنها و کرد مشت

 

 .... شما_
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 یکم که زن و کرد رصد را شیپا تا سر بُرنده و قیدق

 چادر کش و کرد جور و جمع را چادرش ، بود شده معذب

 از ینمود که یصورت با و بست سرش یرو تر محکم را

 رخداد از خبر که آشفته یمایس با و داشت یدگیپر رنگ

 دستش در را یصندل همچنان وارسته اما داد یم یناگوار

 یرو فشار و زن آن حضور از دستش یها رگ و فشرد یم

 داشت نشستن الیخ او نه.  بود شده کبود و برجسته آن

 دو هر کوتاه یقیدقا.  نشستن به تعارف الیخ وارسته نه



  

. pg 2581 

 یمدع کامال وارسته اما کردند یم رصد را گریکدی ستادهیا

 عمارتش به بار دو که یزن آن از.  باخته خود کامال او و

 ختیر یم یشاد و ییرو سرخ وجنانش از و بود رفته

 خود یبرا خواست یم وارسته دیشا ای بود نمانده یزیچ

 که شد یعصب خودش دست از یکم.  کند ریتعب گونه نیا

 به تعارف دیبا و است تر بزرگ او از زن نیا باشد چه هر

 .  بکند نشستن

 به تعارف سپس و داد رونیب یبازدم و گرفت قیعم یدم

 : کرد نشستن

 

 . دینیبش دییبفرما_

 

 و دیکش نیزم یرو را یصندل و کرد وارسته به ینگاه خُرد

 راحت او نشستن از الشیخ که هم وارسته.  نشست سپس

 یروبرو را ها نکته و کرد رها یصندل یرو را خودش ، شد



  

. pg 2582 

 هم را تاپ لپ و کرد مطالعه به شروع و گرفت دگانشید

 که را ینکات و برداشت تیالیها کیماژ کی وانیل از.  بست

 وقت خواست یم کار نیا با دیشا و کرده رنگ پر بود مهم

 یبرا یحرف شیروبرو زن که دیام نیا به و بخرد گران را

 . باشد او کننده شروع و باشد داشته گفتن

 به شیروبرو زن هنوز اما کرد یبند دسته را شیها نوشته

 را اتاقک شیها نفس تمیر ینوا تنها و بود امدهین حرف

 را خودکار.  آمد ینم رونیب آن از یصوت و بود کرده زیلبر

 به را آن و دیفزایب آن به هم یگرید ینکات تا برداشت

 انجام ها آن را کارها ی هیبق که دهد لیتحو سودا و نازگل

 .  دهند

 انگشتان و آمد حرف به عاقبت دهینرس خودکار به دستش

 : کرد سِر را وارسته

 

 از و من دینبا االن مگه ؟ جام نیا چرا یبپرس یخوا ینم_

 رون؟یب یکن پرت اتاق نیا



  

. pg 2583 

 

 برگه یها واژه تک تک یرو چشمانش ی چاله اهیس دو

 سرش و شد گرفته ها آن از نم نم نگاهش و شد خشک

 یبهار هوا.  دوخت او به را اش زده سرما نگاه و آمد باال

 یم بدل و رد خنک یمینس اتاق ریگ نور ی پنجره از و بود

 اتاق بر سوز استخوان ییسرما زن نیا حضور با اما شد

 باران بارش از پس که ییهوا چونان و بود شده حاکم

 خی قدر همان ترکاند یم را استخوان و شد یم سوزناک

 . سوزشناک قدر همان و بندان

 که آن بدون ، کرد حس را زده خی یسرما نیا که هم زن

 چشم و دیچیپ بدنش دور را چادر ، باشد خواسته خودش

 .  بدهد کوبنده چند هر را پاسخش وارسته تا بود راه به

 نهیطمان با و آرام و برخاست یصندل یرو از و دیکش یپوف

 آن به را خودش و گرفت قرار زیم یجلو و زد دور را زیم

 : گفت و داد هیتک
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 دیاومد که شده یچ ؟ بفهمم و تون حضور علت مشتاقم_

 یم خواست باز تون ننداختن رونیب بابت من و جا نیا

  د؟یکن

 

 و کرد مزه مزه یکم را آمد سرخش زبان نوک تا که یحرف

 :  انداخت رونیب کهوی

 

  ؟ درسته هستن شتیپ هات بچه_

 

 و کرد نگاه وارسته به لرزان ییها پلک با و نگران بعد و

 را شیها قلو دو یهوا دلش آن کی و زد یپوزخند وارسته

 یبرا و بودند اش یزندگ منبع که ییقلوها دو.  کرد

 بر قدم محکم و دیپوش یم یآهن کفش ها آن از یپاسدار

 .  داشت یم
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 شیپ و کردن دایپ و شون یاصل گاهیجا هاست مدت بله_

 . هستن مادرشون

 

 که نیا استرس از ها شب و دارد را آن هراس که نگفت و

 نگاه عادت حضورش به هنوز و نخواهند شهیهم یبرا را او

 شیها چشم مدام و آمد ینم چشمانش به خواب باشند

 یم تر محکم را شانیرو یپتو و شد یم سو آن و سو نیا

 شان صورت و سر نثار را عشقش از زیلبر یها بوسه و کرد

 حضور و شد یم لذت غرق شان حضور از و کرد یم

 . خواست یم را شان یشگیهم

 

 : کرد احساس ابراز شکسته و خورده ترک ییصدا با زن

 

 ! خوشحالم_

 



  

. pg 2586 

 . باشه نیا تون حس که نکنم فکر_

 

 نگاهش که دوخت وارسته به و گرفت باال را سرش باور نا

 : دیپرس ناخواسته و کرد یم

 

 ؟ چرا_
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 : گفت محکم و کرد خیم او چشمان در قیعم را نگاهش

 

 تا آورد پناه شما به صالیاست اوج در مادر هی روز هی چون_

 یچ شما اما دیکن کمک اش بچه کردن دایپ یبرا بهش

 بعد دیداد نشون بهش و هاش بچه عکس اول دیکرد کار

 پرت تون خونه از و اون بعد دیکشت یدلتنگ از و اون
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 زهیانگ تونه یم ها نیا ی همه با نظرتون به.  رونیب دیکرد

 ؟ دیباش داشته مادر نیا یخوشحال یبرا یا

 

 را خون یشور یکم و دیگز محکم را لبش یگوشت کنج

 ها نیا ی همه با اما شد چندشش و کرد حس دهانش در

 یچشمان با یروز که یزن.  داد یم شیروبرو زن به را حق

 همسرش و او به ناتوان یزانوان و مرتعش یدستان و انیگر

 کرده رونیب اش خانه از را مادر نیهم او اما بود آورده پناه

 .... لیدل به هم آن بود

 نه گرید حاال که زن نیا به را لشیدل اگر دانست یم

 چه اشک از شکسته یچشمان نه و داشت مرتعش یدست

 یهیتوج تنها نه ، گفت یم نافذ ینگاه با قدرتمند یزن بسا

 دیبا اما کرد یم اش مسخره زن نیهم بسا چه نبود شیبرا

 کابوس از گرید.  کرد یم خالص را خودش و گفت یم

 که ییها شب.  گرفته و بود شده خسته اش شبانه یها

 و کرد یم ییبازجو را او و آمد یم خوابش به زن نیهم
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 اند کرده جدا فرزندانش از را او که دیکش یم ادیفر سرش

 با را زبانش دیبا بود هم ایدن اعتراف نیتر سخت اگر. 

 و کرد یم یکی ، خورد یم چرخ سرش در که یواژگان

 . داد یم وارسته خورد به را ها نیتر دشوار سپس

 : گفت ها واژه زیر یشکستگ و شده خرد ییصدا با

 

 هات بچه تا میکن کمک و سراغت میایب که نیا شنهادیپ_

 .  داد مامانت ینیبب و

 

 بدنش اما ندیبب را وارسته واکنش تا گرفت باال را سرش

 و یالیخ یب نیا از ماند باز دهانش و خورد یسخت تکان

 و آرام گونه نیا که نداشت را انتظارش.  وارسته یخونسرد

 حداقل.  کند نظاره را او زیم به داده هیتک یواکنش چیه یب

 با وارسته اما دهد فشار یکم را دستش که داشت انتظار

 .  بود دوخته چشم او به روح یب ییمایس



  

. pg 2589 

 

 :  داد ادامه ناچار

 

 دو یهمباز دخترش و بود همسرت ی هیهمسا خواهرم_

 یتو مامانت که بودم خواهرم ی خونه روز هی بود قلوهات

 خواد ینم که نیا و گفت و حالتون شرح و بود کوچه

 هات بچه با رو تو یجور هی خواد یم اما نهیبب و همسرت

 .... کنه روبرو

 

 انیم و دیکش یشانیپ به یدست و کرد ی "نچ" وارسته

 : دیپر خاتون نرگس حرف

 

 مادرم و خبرم با کامال ییآشنا طرح نیا از من خانم_

 برام گهید دور هی خواد ینم پس کرده فیتعر برام و همش

 براتون دیدیترس بعدش که دونم یم.  دیکن یادآوری
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 انداختنم رونیب شب اون من با تون واکنش و بشه دردسر

 بچه که نهیا مهم و ستین مهم ها نیا از کدوم چیه اما بود

 . باشن دیبا که هستن ییجا به متعلق االن هام

 

 هر رفت یم دیبا نداشت ماندن یبرا یکار و چاره گرید

 تیحالل طلب و کند هیتوج را خودش تا بود آمده که چند

 رخنه چشمانش در سرما یقدر به شیروبرو زن نیا اما

 تمسخر حرف دنیطلب تیحالل بود مطمئن که بود کرده

 یرو از و گذاشت زانوانش یرو دست.  ستین شیب یزیآم

 در و انداخت سرش یرو هم را چادرش و شد بلند یصندل

 : گفت و ستادیا او قامت مقابل

 

 هی تا کنم مال بر و کارهامون قتیحق بودم اومده من_

 و بود ام فهیوظ حال هر به ادین شیپ یتفاهم سو موقع

 و نشه وقت ییفردا پس ییفردا دیشا گفتمش یم دیبا

 . نده مهلت اجل



  

. pg 2591 

 

 واقع در و نبود شیب یهیتوج نظرش از چون اما وارسته

 گوشه یشخندیر ، بود خوانده را خاتون نرگس دست کف

 : گفت و داد جا لبش ی

 

 واقع در و دیکن آروم و تون وجدان عذاب نیبود اومده نه_

 که دیدیترس شما اما دیباش داشته کارتون یبرا یهیتوج

 کنم فکر که بشه بد براتون وقت هی دیکن کمک من به اگه

 از هم برگ هی نخواد خودش یسر باال اون اگه دیدیفهم

 نیتر باور قابل ریغ در یحت بخواد اگه و وفتهی ینم درخت

 .  نهیب یم و هاش بچه مادر هی هم طیشرا

 

 لب ریز پس ، گرید نبود زیجا نیا از شیب ماندن

 امواج دیشا که کرد ادا آرام قدر آن را ی " خداحافظ"

 وارسته گوش خیب به را آن و افتاده تکاپو به آرام یلیخ
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 بعد را رفتنش و داد پاسخ لب ریز هم وارسته.  رساندند

 زیم پشت یصندل یرو.  نشست تماشا به را در بستن

 ییرها.  داشت ییرها حس.  کرد رها را خودش و نشست

 .  حصار از ییرها ، زندان از ییرها ، قفس از

 شیبرا را شبید و نشست ذهنش کنج خجسته حرف

 ادی را یپروانگ نییآ دیبا ابتدا گفت یم راست.  کرد یتداع

 .  داد یم ادی را شدن پروانه رسم خودش بعد گرفت یم

 به لبخندش و چرخاند.  زد لبخند و چرخاند را یصندل

 قدرتمند قدر آن شد قهقهه و زد لبخند.  شد بدل خنده

 نازگل گوش به شیها قهقهه یصدا که زد یم قهقهه

 را وارسته که نیا از گفت ی " سپاس را خدا" و دیرس

 . ندیب یم شاد
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 و انداخت کاناپه یرو را کتش ، خسته و آزرده یتن با

 و زد چنگ را شیموها.  کرد پرت آن یرو هم را خودش

 و سوخت یم امروز یها کار فشار حجم از استخوانش مغز

 یها لباس و شود بلند که نداشت جان.  کرد یم دل دل

 یبرا و آورد در ، کرد یم ینیسنگ تنش در که را رونشیب

 بود شده جان یب قدر آن.  کند پا و دست یناهار خودش

 کرده امروز که ینیسنگ ورزش از آن.  زد یم زار تنش که

 یکار فشار هم آن بود آورده در را بدنش ی ناله و بود

 .  بود نگذاشته شیبرا یجان که امروز

 شیپا یرو هنوز که جوراب دنید با و کرد شیپا به ینگاه

 بعد داد ینفس شیپا به و آورد در را آن کرد یم ینیسنگ

 بشقاب در که ینکیرنگ دنید با و کرد پرت زیم ریز را آن

 برداشت را نکیرنگ از دانه دو و گرفت یقوت دستش ، بود

 و شود پر اش معده حداقل تا گذاشت دهان در و

 .  کند ناهار حال به یفکر آن از بعد و کند یاستراحت
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 اش یشانیپ یرو را دستش و دیکش دراز کاناپه یرو

 برنامه به هم بعد شود سبک و بخوابد یکم تا گذاشت

 .  برسد بود دهیچ خودش یبرا عصر که ییها

 غیج و ها خنده یصدا ، گذاشت هم یرو که را چشمانش

 ها آن یدور از قلبش و دیچیپ گوشش در ها قلو دو داد و

 یجلو روز هر ؛ نداشت شان نداشتن به عادت.  شد مچاله

 و دهینبوس را آن اندازه به کرد یم حس و بودند چشمانش

 هفت.  دهینکش مشام به را تنشان عطر و نگرفته آغوش در

 شانیها هیگر با و دیخند ییتنها به شانیها خنده با سال

 بار هر و کرد تب شان شبانه یها تب با و کرد بغض

 .  نینفر و کرد لعنت را خودش

 را خانه ریگ معرکه سکوت و آمد یم خانه به که ییها روز

 لب ، بود تر باال یقال و داد هر از ادشیفر که دید یم

 بغض یبرا گرید اما گرفت یم گاز بغض حجم از را شیها

 در ها روز بود شده رید ها یآشفتگ و ها یدلتنگ و ها

 یبرا که کرد یم تکرار خود با ذهنش ی لهیمخ
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 کشد ینم پا از دست و جنگد یم اش خانواده بازگرداندن

 رییتغ دیبا که یخود با.  بود خود با هم جنگش نیاول و

 معشوقه از هجران سبب که ییها رفتار و افکار و کرد یم

 معشوقه با جنگش نیدوم.  داد یم رییتغ را بود شده اش

 به چشمانش یانداز نظر که یاهیس سویگ همان بود اش

 یبرا.  باخت یم را خودش که داشت بوران و برف یقدر

 در یادیز یها خوان و ها راه اهیس سویگ نگاه کردن گرم

 به کی.  گذاشت یم سر پشت را اش همه اما داشت شیپ

 .  داشت یم بر انیم از دندان و چنگ با را ها خوان کی

 

 یلبخند شیها قلو دو یمایس یریگ شکل و یآور ادی با

 دوباره وصال یبرا او.  زد برق شیها چشم و کاشت قیعم

 نیتر بزرگ توانستند یم که داشت یا وهیم دو معشوقه با

 و انداخت باال ییابرو.  باشند اش یزندگ مثبت ازیامت

 را شان نفره سه یها عکس و آورد در بشیج از را یگوش

 صدقه قربان و دیبوس را اش یزندگ یها وهیم و زد دید
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 یکوتاه و ها اشتباه کی به کی دیبا امروز نیهم از.  رفت

 .  کرد یم جبران را شیها

 یها روز در که یا نفره چهار گرم ی خانواده یبرا قلبش

 سویگ دلبر ی چهره و شد گرم ، باشد داشته تواند یم یآت

 شتریب را عزمش ، داد یم جان اش خانه به که اهشیس

 زیر و خط به خط و کند شروع امروز نیهم از تا کرد جزم

 کار جفا صنم آن دل در گرید بار را خودش نم نم و زیر به

 .  دهد جا

 در و شد بلند آن از یراض او و شد یبمب قلبش در یانرژ

 اریبس ها روز نیا که را یاب آهنگ لب ریز که یحال

 زمزمه ، بود شده ذهنش ی ملکه حاال و بود داده گوشش

 : کرد

 

  ست جعبه هی مثل دلم_
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  جواهر پر ی جعبه

 

  ظاهر به خوشه اما اقوتی رنگ به خونه

 

 یک هر/  افتاد دستش به یک هر شکستش و زد که فیح

  افتاد دستش به

 

  باغه هی مثل دلم

 

  نارنج بهار باغ

 

  خسته یتنا واسه

 

  دنج و خلوت یجا هی
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  ادی از رفته که عشق زمونه نیا تو که فیح

 

 نیا با دیکش قیعم یآه ؛ دیرس که آهنگ یجا نیا به

 از گاه چیه اش نهیس در عشق.  نبود موافق آهنگ یجا

 به کوچه ، پا به پا جا همه و شهیهم و بود نرفته ادشی

 که کرد یم یآور ادی و بود همراهش قدم به قدم و کوچه

 است شده متنفر او از حال به تا حتما که دارد یدل آزرده

 وارسته سرد و تفاوت یب نگاه آن.  بود شده متنفر کاش اما

 یآدم.  نداشت هم تنفر از ینشان و رد چیه دید یم که را

 یم بر دستش از.  کند لیتبد عشق به توانست یم را تنفر

 کرد یم لیتبد روز به را شب که دیخورش قدرت مثل آمد

 از یا بارقه و یدیسپ و دیربا یم آسمان دل از را یاهیس و

 عشق به هم را تنفر شد یم.  کند یم مشیتقد ییروشنا

 که یزمان نه باشد منفور دلش در که یزمان اما کرد لیتبد

 .نفرت به یحت باشد نداشته دلش در یرد
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 حاال و بود کرده هم را استراحتش و بود خورده را ناهارش

 به تا دیپوش یم را لباسش غروب یها لحظه نیواپس در

 از هم آن داشت دیترد یکم.  برود اش خانواده دنید

 بار هر مثل اما باشد داشته توانست یم وارسته که یواکنش

 . دیبخش آرام را دلش و نشد غافل "خدا" ادی و بردن نام از

 ها بچه که یساعت همان بست دستش مچ یرو را ساعت

 دهیخر و رفته شان هیهمسا دختر سحر مادر با تولدش روز

 از را ساعت هم لحظه کی یحت روز آن از پس او و بودند

 .  بود نکرده جدا خودش

 

 اما بود دهیبر را امانش و شده جانش ی خوره شک و دیترد

 یم یدم ، کرد یم رخنه حس نیا تنش یرو که بار هر
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 یم خود از و کرد یم فکر دورش ی گذشته به و ستادیا

 توانسته ایآ ؟ شده بشینص چه ها سال نیا در دیپرس

 ی کلمه ؟ آورد دوام و کند یزندگ همسرش حضور بدون

 که چرا بود نیتر مسخره شیبرا ها سال نیا در یزندگ

 بچه مثبت حضور منکر البته یزندگ نه بود کرده یمردگ

 از یا گوشه در شهیهم هم باز اما نبود اش یزندگ در ها

 و عشق به ختهیآم و یاحساس یادیفر قلبش و ذهن

 چسب و دنیکوب مشت جز یا چاره او و زد یم یدلتنگ

 .  نداشت برگشته بخت نیا ادیفر به زدن

 یا چهره با سپس و گرفت قیعم یدم و دیکش یآه

 .  گذاشت رونیب به قدم ، دیشیاند یم چه آن یبرا مصمم

 

 یروبرو.  کرد آن اطراف به ینگاه ، دیرس که نهالستان به

 گذاشته گلدان و گل چند و بود شده یکار چمن نهالستان

 بود دلکش و نواز چشم یقدر به آن رونیب یفضا و بودند

 .  کرد یم فتهیش را نگاه که
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 و ها بچه آمدن تا یزیچ.  زد یلبخند و کرد نگاه را ساعت

 هراس یکم وارسته یبدقلقل از البته.  بود نمانده وارسته

 ینم.  شود یم که داد نانیاطم خودش به یقدر اما داشت

 شیپ را برگشت و بخشش بحث دور اول نیهم خواست

 به باشند هم با یخانوادگ خواست یم فقط امروز بکشد

  ؟ خورد یم بر ایدن یکجا

 با و زدند رونیب نهالستان از هم دست در دست که ها بچه

 با زدانی دل کردند یم فیتعر هم یبرا دلچسب یا خنده

 از و کرد رها نرم را فرمان که شد گرم لبخندشان دنید

 یچشمان با ابتدا دنشید با ها بچه و شد ادهیپ نیماش

 به کبارهی بعد کردند نگاهش شده گرد و زده رتیح

 یی"بابا" شوق از پر و بلند یصدا با و آمدند خودشان

 چشمش یرو از را نکیع.  دندیدو سمتش و گفتند

 بعد و کرد پرت یصندل یرو را آن شهیش از و برداشت

 و فشرد آغوشش حجم در را ها بچه و نشست زانو دو یرو

 . دییبو
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.  بود گرفته هم اش خنده احساسات ابراز همه نیا وسط

 به هم ساینک و زد یم کنار را ساینک دستش آرنج با نوا

 شانیدعوا بود کینزد.  گرفت یم او از یشگونین یتالف

 : شود

 .  دار نگه و تر بزرگ احترام کنار برو_

 

 . منه نوبت اول کنار برو تو رمیخ نه_

 

 ؟ گفته یک_

 

 گونه بر یا بوسه و رساند پدرش به را خودش ییپررو با نوا

 : گفت و نشاند پدرش ی

 

 و بد یکارا نیا نگفتم مامان به اگه کنار برو.  گمیم من_

 . یکن یم
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 : گفت جوابش در و داد هلش دست با آرام ساینک

 

 دستت از مامان لوس خانم تازه.  نپختم برات یآش هی_

 . یکرد ناراحتش چون هیشاک

 

 چه که کرد یم نگاه ها آن به رتیح با زدانی و زد غیج

 عتاب مورد را گریکدی و گذاشتند یم هم سر به سر طور

 با بعد دیبوس و دیکش آغوش در را دو هر.  دادند یم قرار

 : گفت یمیمال اخم

 

 هیچ کارا نیا نیشیم بزرگ نیدار شما!  بسه ها بچه_

  ؟ آخه

 

 : کرد لوس را خودش نوا
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 کنه یم تیاذ و من همش ؟ ادبه یب چه ینیب یم ییبابا_

 . 

 

 که بدهد را جوابش خواست شده درشت یچشمان با ساینک

 شیها دست زده جانیه ، باشد آمده ادشی یزیچ ییگو

 :گفت و دیکوب هم به را

 

 ؟ ینیبب رو ما یاومد بابا_

 

 آن یرو قدر چه دانست یم که را شیموها خنده با زدانی

 :گفت و ختیر هم به ، دارد دوستشان و است حساس ها

 

 !  جون بابا دینباش خسته_
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 سمت به و گرفت را دو هر دست و کرد راست قامت

 را بود کرده آماده شانیبرا که ییها هیهد تا برد نیماش

 و کرد جدا پدرش دستان از را دستش نوا کبارهی که بدهد

 : گفت

 

 مینیبب میریبگ اجازه مامان از دیبا اول اما دیببخش ییبابا_

  ؟ باهات میایب ذاره یم

 

 و وفتدیب ولز و جز به قلبش یا گوشه آن یکم که بود حق

 اش تکه هر و شود پاره تکه قلبش ؟ نه بود حقش بسوزد

 به تک که باشد نداشته بند نیچ او و وفتدیب یا گوشه به

 رفته اشتباه را ها راه از یلیخ.  کند بند هم به را آن تک

 ، نکردنش تالش با ، اش یتفاوت یب با ، کردنش گذر با بود

 حرف نیا از قلبش آور دلهره سقوط نیا اما اش ینامرد با
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 سقوط نییپا به یمتر چند ارتفاع کی از ییگو که بود چه

 را دستش یگرما و دندینفهم هم شیها بچه یحت و کرد

 یجا خودش در را بهمن از یکوه و کرد افت کبارهی که

 . نکردند حس ، داد
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 یسع اما رانیو را سرش و کرد یمتالش را صورتش درد

 باشند داشته زهر طعم لبخندش اگر یحت بزند لبخند کرد

 .  نندینب را یرانیو نیا شیها بچه که زد یم لبخند او و

 خودش رخ به رخ را دو هر صورت و نشست باز یآرام به

 : گفت و گرفت

 

 نفس شما با که دیدون یم ؟ نه دیجونم که دیدون یم_

  ؟ نه کشم یم
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 : گفت تحکم با که دادند تکان سر زده ذوق دو هر

 باهامون هم مامان امروز که دیکن کمک بابا به پس_

  ؟ باشه ، بشه همراه

 

 زدانی یناباور کمال در بعد و کردند نگاهش قیدق ها بچه

 مقابل در و برد یا گوشه به و گرفت را نوا دست ساینک ،

 کرد پچ پچ خواهرش گوش در ، پدرشان آور بهت چشمان

 به زیر هم نشیب و داد یم تکان تیجد با یسر هم او که

 چه وروجک دو آن دانست ینم که زدانی.  دیخند یم زیر

 یوقت و گرفت قرار سرشان پشت آرام ، ندیگو یم هم به

 هر غیج و کرد بغلشان پشت از ، بود پرت حواسشان کامال

 .  آورد در را ها آن یدو
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.  دیبوس یم را شان لپ و برد یم جلو را سرش زور به بعد

 آورد یم جوش و دیجنب یم هوا در شانیها قهقهه و خنده

 :گفت و گذاشت نییپا را ها آن دنشانیخند از یراض. 

 

  بدم؟ و هاتون هیهد میبر دیای یم حاال_

 

 نیماش سمت به شوق با و کردند دییتا دیترد یب دو هر

 هیتوص نیآخر و آمد رونیب نهالستان از وارسته که دندیدو

 نهالستان از مراقبت یبرا یتازگ به که بس ماه به را ها

 دنید با که آمد رونیب یخداحافظ از پس و کرد ، بود آمده

 یم وورجه ورجه نیماش در که ها بچه و آشنا نیماش

 و انداخت پرده صورتش یمایس بر شیها اخم کردند

 . فشرد محکم را فیک ی دسته

 را ها بچه چگونه که فیبالتکل و بود زده خشکش جا همان

 را دلش حرف خدا ییگو اما بروند خانه به که بزند صدا
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 نیماش ی شهیش از ساینک یناگهان یلیخ بود دهیفهم

.  کند یم نگاه منتظر را ها آن و ستادهیا که دید را مادرش

 اش چهره اخم و وارسته متوجه ساینک از قبل اما زدانی

 اگر که برود جلو آرام یلیخ خواست یم اما بود شده

 .  نکند خراب را سرش پشت یها پل کرد یقلق بد وارسته

 نییپا خواهند یم ها بچه شد متوجه که نیا محض به

 : گفت مهر با و دیچرخ عقب به ، بروند

 

 .  من با تون مامان دیبکن و تون یباز شما_

 

 چرمش کت و شد ادهیپ نیماش از و کرد خاطرشان آسوده

 و کند جلب خودش به را وارسته توجه تا تکاند یشینما را

 را یباز نظر شینما و گرفت قرار شیروبرو و رفت جلو بعد

 بود خودش تنها شینما نیا در که چند هر.  انداخت راه به

 و شد ینم کیشر یباز نظر نیا در وارسته.  خودش و
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 یم زدانی ی شانه طرف آن یفضا محور حول را نگاهش

 .  چرخاند

 چشم او به مشتاقانه و گفت آرام ی"سالم" و کرد یتبسم

 انیم از نرم یحرف و داد تکان یسر تنها وارسته.  دوخت

 .  داد رونیب شیها لب

 تیریمد چگونه را بحث دانست ینم کرد یم فکر چه هر

 به قلبش.  برسد ، بود دلخواهش که ییجا آن به و کند

 نهیس ی وارهید به وار وانهید و کرد یم پمپاژ خون سرعت

 را راهش که داد یم فرمان تیجد با مغزش و دیکوب یم

 .  زدینگر موانع از و کند هموار

 :گفت و کرد وارسته به یمهر پر تبسم

 

 و بفرستم یقیموس کالس به رو ها بچه خواستم یم_

 نظرت و مینیب هم با میبر گفتم کردم انتخاب هم و جاش

 . یبد و
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 با و داد رونیب را نفسش و کرد یمکث زدانی صورت یرو

 : گفت یتفاوت یب لحن

 

 قرار.  امیب تونم ینم امشب نمیب یم رمیم بده و آدرسش_

 .  دارم

 

 کی تا فشرد محکم و کرد شلوارش بیج در را دستش

 حساس را وارسته و " ؟ یقرار چه" نپرد دهانش از وقت

 بود بر از خوب را نگاه نیا خط انگار که وارسته اما کند

 .  نگفت یزیچ و زد یپوزخند

 بود بسته را دهانش عمال بود زده وارسته که یحرف نیا با

 مردد و دیگز را لبش.  گشت یم یگرید چاه و راه دنبال و

 : گفت
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 کار که نیا مثل اما باشه بهتر میبر هم با دیشا گفتم_

 .  یدار

 

 : داد تکان سر

 

 کاغذ هی یرو و آدرسش اما امیب تونم ینم دارم قرار آره_

 کاوه از هم یمشورت هی و کنم چک برم تا بده بهم سیبنو

 .  رمیبگ

 

 یم را خونش خون ، بود دهینرس هدفش به که نیا از

 از خون یا ذره زدند یم شاهرگش یرو را غیت اگر و خورد

 خودش از ادیز خشم زور از که چرا دیجه ینم رونیب آن

 .  سرخ چشمانش و بود شده کبود صورتش
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 خود با را وارسته یگرید ی بهانه با تا کرد پا آن و پا نیا

 مادرشان کنار و آمدند رونیب ساینک و نوا که کند همراه

 : گفت ساینک و گرفتند قرار

 

  ؟ میبر میایب شهیم یمامان_

 

 گفت ها آن به خطاب و فشرد را ساینک ی شانه و نوا دست

: 

 

 هم با تا گذاشته قرار پروا خاله نرفته ادتونی که شما_

 ؟ نه رونیب میبر

 

 ها خون و کرد باز را تنفسش راه ژنیاکس از یادیز حجم

 از یکم صورتش و گشتند یم انیجر ها رگ در سرعت به

 .  بود شده خالص یکبود آن
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 و شد نیاندوهگ چشمانشان ها بچه وارسته حرف نیا با

 نگاه دنید با وارسته که دید زدانی اما افتاد نییپا سرشان

 سپس و دشانیبوس و شد خم طور چه فرزندانش نیغمگ

 دو که گفته چه نبود مشخص و کرد زمزمه گوششان در

 و زدند دست یخوشحال از و داده هیرو رییتغ عیسر ها قلو

 . دندیکش غیج

 

  ستادهیا او اما

 

  خسته

 

  شکسته

 

  یدلتنگ به وابسته
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 نهیس در که یعشق خاطر به یروز که کرد یم نگاه یزن به

 خاطر به او از و بود ختهیر هم به را ایدن ، دیتپ یم اش

 رو چیه گرید حال اما بود کرده یخواستگار اش یقلب لیم

 یتفاوت یب برق تنها و نبود یقلب ی خواسته آن از ینشان و

 به میتصم زدانی و شد یم روشن چشمانش در که بود

 کرد بسته و باز را چشمانش.  کرد یم منجمد را بازگشت

 یسراب اگر یحت دهد ادامه باز را راه نیا که شد مصمم و

 . نباشد شیب
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  پا به آذرخش صاعقه چون تنش در تاو

 نفس تمیر هنوز.  کرد یم یفرمان بنده ، داغ و کرده 

 با تا کردند یم رقابت سره کی و بود نشده آرام شیها
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 انیم در باال فشار با خون.  رندیبگ یشیپ گریکدی از شدت

 بچه.  زد یم نبض بومب بومب و شد یم داغ شیها رگ

 شان بزرگ مادر ی خانه به شب از یساعات از پس را ها

 در را امشب کی خواست یم دلش که آن با و بود رسانده

 با که ییهوا و حال با اما رندیبگ آرام پدرشان امن آغوش

 ماندن شتریب رخصت ، بود کرده دایپ وارسته یتفاوت یب آن

 .  نداد را

 ینم افتاده پا از ی زله پدر کی  اش یزندگ یها وهیم

 ییها چشم و یساختگ شیها لب ی خنده که خواستند

 نیا ابدا سرش که خواستند ینم هوا به سر و فروغ یب

 سر از هم آن روح یب یلبخند تنها و گشت ینم یحوال

 .  زد یم مصلحت

 یم تکاپو با و شد یم فشرده سخت دستانش ریز فرمان

 ها بچه که وقت همان.  ندیبب را گرفته مه ابانیخ خواست

 و زده جاده دل به بود شب مهین که اکنون تا بود رسانده را

 جا آن سال هفت از بعد که راندیم اش یپدر ی خانه تا
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 یدر دربه نیا ؟ شدند یراض ؟ چرا که بپرسد و برود

  ؟ خواستند یم را فرزندشان

 شد یم نییپا و باال سرش در ها پرسش از یمیعظ حجم

 پاسخ به را خودش تنها و نداشت شانیبرا یجواب چیه او و

 . کرد یم دلخوش ها آن

 با و بود تیجمع از یته شب از ساعت نیا در ابانیخ

 مشکل اما راند اش یپدر ی خانه تا شد یم ادیز سرعت

 گرفته مه را دشید که بود یآلود مه یهوا امشب بغرنج

 .  نبود شیآال یب شیهوا و بود کرده

 با تا داد فشار سخت و برداشت کالچ یرو از را شیپا

 ریتصو آن کی اما دهد ادامه خود کار به یشتریب سرعت

 ی شهیش یرو درست چشمانش یجلو ساینک و نوا خندان

 و سر از و کردند یم طنتیش که بست نقش نیماش یجلو

 نمانده یباق جنونش تا یزیچ قطعا رفتند یم باال کولش

 و دید یم نیماش ی شهیش یرو را ها بچه عکس که بود

 .  داد یم خراش را آن و بود کرده خانه شیگلو در بغض
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 بدون و کرده متوقف راه ی شانه در را نیماش و زد راهنما

 چون اما رفت راه یکم و شد ادهیپ ، کند خاموشش که آن

 ردیبگ آرام ستین قرار رفتن راه متر دو نیهم با دید

 .  کرد خاموش را نیماش و چرخاند را چیسوئ و برگشت

 شیپ را یخاک راه و انداخته ینظر برش و دور یحواش به

 دو که بود یا طرفه کی یخاک راه.  رفت جلو و گرفت

 و بودند پوشانده دهیکش فلک به سر درختان را اش حومه

 و سر شب در که ییها خفاش غیج یصدا هم یگهگاه

 . زد یم زنگ گوشش در بود شده دایپ شان کله

 شد یم ینیزبیر با اما بود نییپا دُز با آلود مه یکم هنوز

 .  آورد در سر آن بکر عتیطب از یقسمت تا یکم

 

 برگ و شاخ رقص و باد یسوسو انیم در شب مهین در

 از ییجا به بود گرفته فرا را یحوال که یکم مه و درختان

 چشمه آب جوشش یصدا توانست یم که دیرس یریسراز

 انیپا یب راه نیا ی ادامه یبرا بهتر یرغبت با و بشنود را
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 داشت یم بر قدم آرام ، یانگشت سر یحساب با.  بردارد قدم

 یحوال به و کرد روشن را اش گوش ی قوه چراغ بعد و

 یعتیطب به درست و شود خبر با آن از یدم تا گرفت

 که بود خوب چه و بود دهیند جا چیه را رشینظ که دیرس

 ، را درونش ی زده شهیر تاو ، را خودش تا آمده جا نیا به

 برود یا خانواده دنید به سپس و کند آرام را اش یکالفگ

 که بود یا شبانه یقرار یب سر از و نبود یدلتنگ سر از که

 ختهیر جانش به شیکارها با را درمان یب درد نیا مادرش

 و بود مادرش که چرا کند اعتراض که نداشت حق و بود

 . بود دهید را روزگار یجفا ایدن نیا در هم آن

 نشست ، بود دره وسط که پهن و بزرگ یسنگ تخته یرو

 است ممکن که نیا به اعتنا یب و کرده دراز را شیپاها و

 .  شود خراب دوختش خوش یا پارچه شلوار

 

 امشب اما دیچیپ یم گوشش و جان به باد یسوسو هنوز

 . کند دل کی خودش یخدا با را خودش تا بود آماده
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 اندازه تن به دیبا لباس گفتن.  شهیم گفتم شهینم گفتن_

 یها زیسا از یایدن با مینباش اندازه دیشا گفتم باشه

 دست یتو یخوب اطیخ چون کنم یم درستش اما متفاوت

 ادی گفتم دیفهم ینم و هم زبون گفتن.  میدار بالمون و

.  هست گفتم.  ستین عشق یچ همه گفتن.  میریگ یم

 یحس نیهمچ دینداشت خونه یتو یدیبد دیند تو گفتن

 دست از هول ندارم عشق هول گفتم.  داشته برت هول

 اگه رفت یم در دستم از داشت چون دارم دادنش

 بار به یمونیپش عمر کی که رفت یم یجور بودم دهینجنب

 .  داشت

 

 با را سنگ تخته و دیکش یشانیپ به یدست و گرفت ینفس

 .  دیکش یم ییدایپ نا خطوط و داد یم خراش چییسو
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 : داد ادامه

 

 که حاال کردم فکر شده تموم یچ همه کردم فکر _

 با بودن به غمش و هم و رهیگ یم آروم دستم یتو دارمش

 غمش و هم یول بود آروم دستام یتو اما شهیم ختم من

 دادم یم فشارش مشتم یتو داشتم انگار نبودم من تنها

 مشت یتو و من گفت بهم آخرش که بود دهیترس انگار

 .  شکست بالم و پر که یفشرد قدر اون تعصبت

 خوش باهام بخنده باهام خواستم یم بشکنه خواستم ینم

 . شد یم دینبا چه اون شد و برگشت ورق نشد اما باشه
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 یم ازت بازم نایا تموم با بگم بهت مطلب ی خالصه_

 بازم رو ها روز نیا تفاوت یب اهیس سویگ دلبر اون خوامش

 .  هام تیاذ ی همه با هام یبد ی همه با.  خوامش یم

 

 استخوانش مغز تا درد و بود کرده عود اش یعصب گرنیم

 حال نیا با اما بود یاهیس چشمانش یجلو و کرده حمله

 ندیبب را ریپ فلک که بود نیا حشیترج و نداد ادامه گرید

 یبرا یسرنوشت چگونه خودش یها اقدام با گونه نیا که

 .  خورد یم رقم خودش

 یشگفت کمال در که بود ور غوطه درشت و زیر افکار در

 تخته یرو از و خورد زنگ نوبت نیا در هم آن اش یگوش

 چشم یگوش یرو ی شماره دنید با و برداشت سنگ

 از امل خدا یعنی.  بپرد رونیب کاسه از بود کینزد شیها

  ؟ کرد برآورده یزود نیا به را دلش ته

 وقت فوت یب و خورد یم زنگ که بود وارسته ی شماره

 : گفت دیلرز یم جانیه از که ییصدا با و برداشت
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  الو؟_

 

 فقط یکم زدانی و دیچیپ یگوش در نوا آلود خواب یصدا

 : گرفت آتش یالیخ خوش نیا از دلش ی گوشه یکم

 

 . ییبابا سالم_

 

 موسم نیا و است خط پشت دخترش که نیا الیخ با اما

 عتاب با و شده نگران شد سبب خواهد یم چه او از شب

 : دیبگو

 

 مگه شب وقت نیا خوشگلم؟ یخوب.  بابا دختر سالم_

 ، نهیبب و یبرف دیسف خواب و باشه خواب دینبا خانما خانم

 ؟ ها
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 :گفت پدرش جوابش در و دیخند زیر نوا

 

 تا سه یمامان ؟ دیبگ قصه برام شهیم برهینم خوابم ییبابا_

 شدم داریب باز دمیخواب که کم هی نبرد خوابم گفت برام

 .  دمید بد خواب یدون یم ییبابا آخه....  شهیم

 

 نگاه یا دره به و زد کنار را اش یشانیپ در ختهیر یموها

 و زیر یها سنگ ، یقدرت نسبتا باد آمدن با که کرد

 یها سنگ به شان ضربه یصدا و ختندیر یم فرو درشت

 .  دیرس یم زدانی گوش به ذره درون

 بود گفته شیبرا قصه تا سه وارسته.  بود گرفته اش خنده

 یم او از شب ساعت نیا در حاال اما بود دهینخواب و

 از هیقض دانست یم.  بخواند داستان شیبرا که خواست

 . خورد یم آب کجا
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 در را پدرش یصدا تا بود زده زنگ و بود شده تنگ دلش

 .  بشنود یگوش

 خالف و بود بست بن در ساینک و نوا از انتظارش ی کوچه

 را او ندیبب را مادرش اگر نوا دیشیاند یم که چرا بود جهت

 را دخترکش یصدا ها شب اما کرد خواهد فراموش کل به

 پدرش خواستار نوا از کمتر که بود ساینک نیا و دیشن یم

 . بود

 : کرد شروع و دیکش یآه

 

 با بود خوشگل یلیخ که یدختر هی.  نبود یکی بود یکی_

 دوچرخه دوستش با و گشت یم شهر یتو اهیس یموها

 بود بلد هم یریگ یماه دختر اون تازه کرد یم یسوار

...... 

 

 : گفت اریهوش و دیپر حرفش انیم در نوا
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 و من به شده قرار.  بلده یریگ یماه هم یمامان ییبابا اِ_

 .  بده ادی هم ساینک

 

.  گفت نیآفر دخترکش هوش به و دیخند آرام زدانی

 . کرد یم تیروا را مادرش داستان داشت قایدق

 

  ؟ یدیم ادی هم ییبابا به_

 

 : گفت آلود خواب

 

  ؟ یبگ و داستان شهیم.  دمیم ادتی اوهوم_
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 همان با نوا بداند که آن یب داد ادامه و گفت یا "باشه"

 و برد خوابش و افتاد دستش از یگوش اهلل بسم ، بِ

 و داد گوش زدانی یصدا به یقیدقا از پس که بود وارسته

 یگوش و زد یپوزخند اهویه همان در و دیشن را اش قصه

 . کرد قطع را
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  از که را قدم هر انهیم تا کوچه سر از

 تکه ، کوفت یم نیزم جان بر استوار و دیدزد یم نیزم 

 یم جان رشیضم نقش در نیشیپ یها ادوارهی از یا

 ثمره کوچه نیا.  بست یم نقش آن بر زنده رنگ و گرفت

 آن خاطرات کردن آلبوم و آن در یزندگ سال یها سال ی

 ی هیپا اما کردند یم یباز دوستانش با که یبچگ از.  بود

 با یسازگار سر.  خو نرم و بود آرام.  نبود شانیها طنتیش

.  کرد یم افتخار داشتنش به شهیهم پدرش.  داشت همه
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 بساط هیهمسا در از و کوچه کنار و گوشه از که نیا به

 از و کردند یم فیرد که بود چه چه و به به و فیتعر

 یپسر.  گفتند یم نام کین زدانی فرد به منحصر وجنات

 گرانید گرفتن الگو یبرا یمثال و بود شده محله یالگو که

 . 

 شیپ سال هفت مانند به ؛ کوفت یم نیزم بر که یگام هر

 ثقل ریز و دیایب رونیب یا هیهمسا که نداشت اضطراب

 شهیهم از تر مطمئن امروز.  کند درمانده را او نگاهش

.  رفت یم اش یجوان و ینوجوان ، یبچگ ی خانه کینزد

 و بود دهیپاش رنگ آسمان به که بود وقت یلیخ دهیسپ

 یانداز جلوه آسمان یفشان گوهر انیم در دیخورش طلوع

 رفتند یم کار سر به بامداد نیا در ها یمحل هم.  کرد یم

 .  شان فرزندان با زدن کله و سر مشغول ها خانم و

 یها " کردم غلط" و غیج با مادر ادیفر و داد یصدا

 گوشش بار نیا بود اعتنا یب اما دیرس گوشش به یپسر

 و بزند را خانه در شیپ ها سال مانند به تا نبود بدهکار
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 که کند صحبت و اوردیب رونیب را فرزند و کند آرام را مادر

 طبق زیچ همه شهیهم اما نزدند سر ییخطا او از گرید

 گذشت یم یا خانه از برود شیپ نبود قرار او یا خواسته

 او و خورد چپش یبازو به ینزدن مثال ضرب با ییدمپا که

 .  انداخت حرکت از را

 خورده او به مادرش ییدمپا که یا بهیغر دنید با پسرک

 که مادر اما انداخت ریز به سر شرمنده و دیگز لب ، بود

 تا و رساند در چارچوب به را خودش دانست ینم را هیقض

 :گفت یم ناسزا و زد پسرک کمر به ضربه چند خورد یم

 

 یخوند درس اگه... بخون درس گمینم مگه مرده لیذل_

 یتو بندازت تا آقات دست سپرمت یم اال و یخوند که

 دمیم وقت بهت باره نیآخر نیا مسعود.  ادیب جا حالت کار

 ! ؟ یدیفهم آ
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 بغض.  برنخاست هم یا ناله ای آه یحت مسعود دهان از

 و زد یم یا بهیغر یجلو را او مادرش که نیا از بود کرده

 مرد آن به ییدمپا که نیا از یطرف از.  گفت یم ناسزا

 و دهیورز یکلیه با که یمرد.  بود زده شرم بود خورده

 به درشت و محکم یا چانه و یجد یصورت با استوار

 رصد را مسعود آلود بغض یها چشم و بود زده زل پسرک

 .  کرد یم

 باال یسر ، بود شده زله مسعود یجواب یب از که مادر

 پسر ؛ شناختش یم.  دیلرز تنش آشنا دنید از و گرفت

 به آتش چنان یروزگار که ییها همان.  بود نام کین یعل

 یزیدستاو چیه گاه چیه که سوزاند و افتاد شان یزندگ

 یزندگ نو از و کند خاموش را ها خاکستر آن نتوانست

 ها خانم کم کم.  گرفت نظر ریز را او یکنجکاو با.  بسازد

 خانه حتاجیما دیخر یبرا تا آمدند یم در شانیها خانه از

 به وارید ی هیهمسا زن به مسعود مادر.  بروند رونیب

 شد رانیح ، زدانی دنید با هم او و زد یا اشاره وارشانید
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 یروز و شدند پچ پچ مشغول مسعود مادر با وارید کنار و

 .  کردند لیزا بیغ همان با را شان

 نییپا یسر با تنها و دیند مسعود از یحرکت که زدانی

 دو به ینگاه مین و دیکش یآه ، رفت شان خانه به افتاده

 بازار و بودند شناخته را او انگار که انداخت هیهمسا زن

 .  بود شده جور امروزشان یها فیتعر

 با اما برود که برداشت را قدم و گرفت فاصله وارید از

 : ستادیا زن یصدا

 

  گم؟یم درست ؟ نام کین یآقا_

 

 که قدر آن داشت نانیاطم بود گفته چه آن به زن

 که آن یبرا اما داد یم را کامل شناخت یبو شیصدا

 به را خود که شد مجبور ، بکشاند حرف به را زدانی

 .  باشد داشته گفتن یبرا یحرف تا زده دنینشن
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 را زن پرسش و بود کرده حس را ییآشنا یبو هم زدانی

 شیها لب یرو را پوزخندش اما دانست یم مسخره

 : باشد انینما شیها چشم در تنها داد حیترج و نکشاند

 

 .  خانم خودمم_

 

 و گرفت فاصله در چارچوب از ، جواب نیا از یراض زن

 : زد هیکنا

 

 هست سال چند دیدون یم د؟یخبر با مادرتون حال از_

 گناه واهلل به زن اون ؟ هست شما از خبر هی در به در که

 ...دا و ارزشش قدر اون بدکاره زن هی یعنی.  داره

 

 شد فشرده خشم از صورتش و فسرده شیها رگ در خون

 سخت و محکم اش چانه و بست خی خونابه جا همان و
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 قدم خواست لحظه کی تنها لحظه کی.  شد پیک

 جا همان ، زن غیج یصدا با که بردارد را خود نیخشمگ

 و کرد ادی را خدا لب ریز.  فشرد سفت را مشتش و ستادیا

.  نبود انیگو اوهی دهان بستن جا نیا هدفش.  شد آرام

 خشیم تا بود آمده سال هفت از پس محله نیا به جا نیا

 .  نخورد تکان یا ذره یحت تا بکوبد تر بران و زیت

 زن دو آن به که آن بدون و دیکش یشانیپ به یدست

 یخودخور دل در رفت و گرفت را راهش بدهد یتیاهم

 ترس سبب گونه نیا که آمده سرش ییبال چه که کرد یم

 سویگ از زن آن که نیا یادآوری با اما شود یم زن کی

 آرام واکنشش آن از خاطرش کرد یم ییگو اوهی اهشیس

 . گرفت
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 در لحظه به لحظه که یا محله به گرید
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 نشان ییاعتنا گرفت یم باال ها پچ پچ و افتاد یم شور آن 

 که دانست زیجا را ستادنیا یزمان تنها ستادینا و نداده

 و فکر مخالف و بود گرفته قرار شان خانه در مقابل

 در.  دیرس ینم گوش به ییصدا اما بود باز در ، تصورش

 را شان خانه ینما و رفت عقب یکم زدانی و بود باز مهین

 که دنج اما یمیقد ینما با یا خانه.  نشست نگاه به

.  کنند یباز ایلیا و بابا یعل با و شود جمعه تا بود شیآرزو

 هم نخواستن سر مادرش و پدر که آورد ادی به را ییها روز

 که انداخت یم را فغان و داد مادرش و داشتند جدال

 که کرد یم دیتاک یصبور با پدرش و داند ینم را قدرش

 انداخته آغوشش در مصلحت سر از و اجبار به را مادرش

 مادرش و کرد یم یپاسبان مادرش جانب به شهیهم.  اند

 اش صدقه قربان راه به راه که بود ها یپاسدار نیهم از

 ی رابطه.  دیورز یم عشق او به دو آن از فراتر و رفت یم

 مو به که یعفون قدر آن و بود ماریب شهیهم مادرش و پدر
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 ها یبدخلق نیا ی همه با پدرش از گاه چیه اما دیرس

 .... پدربزرگ یخطا همانند نزد سر ییخطا

 

 . شد اطیح وارد و دیکش صورتش به یدست

 آن در یمردگ و نداشت اتیح یبو و رنگ گرید اطیح

 مامن که یا باغچه کرد باغچه به نگاه.  انداخت یم جوالن

 جا همان ، شست یم دست آرامش از یوقت و  بود گاهش

 .  گرفت یم لیبد یب آرامش باغچه همان کنار

 لدای و مادر غر غر آرام یصدا با و زد یا شهیش در به یتق

 بود ایلیا هم دیشا ای اند خانه آن تنها که دیفهم ، خواهرش

 با لدای ، زد که را دوم تق.  بود امدهین در شیصدا هنوز و

 : گفت و جنباند مادرش یبرا یسر قهر

 من خون قدر نیا کنم باز و در برم خوام یم مامان بسه_

 .  نکن شهیش تو رو بابا و
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 برادرش دنید سر از یزدگ بهت و همان در کردن باز

 که همان هم اش یشادمان سر از دنیکش غیج و همان

 باز خواهرش یبرا را آغوشش و زد یلبخند زدانی.  همان

 اش یداشتن دوست و یحام برادر یبرا دلش که لدای.  کرد

 و انداخت آغوشش در محکم را خودش ، بود شده تنگ

 .  زد زار بلند بلند

 کرد یم نوازش را خواهرش کمر دستش کی با هم زدانی

 یم گوش پشت را اش ییخرما یموها گرشید دست با و

 : زد لب آرام و دیبوس را تارشان به تار بار چند و انداخت

 

 نیا چرا.  یدید شیپ ماه کی و من که تو آروم! ششیه_

 ینداد خبر که جا نیا یاومد یک اصال ؟ قرار یب قدر

 !خوشگلم؟ خواهر
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 به را شیموها از یا طره و دیکش باال را اش ینیب لدای

 : گفت خنده با و فرستاد عقب

 

 گهید عسل ماه بره خواست یم و کرد ازدواج استادم واال_

 من خب یول گرم دمش داد یمرخص رو هفته چند نیا

 .  افتمین عقب تا خونم یم

 

 و فشرد گرم را دستش و زد اش یشانیپ بر گرید یا بوسه

 یزندگ در را یخزان هم او که کرد نگاه یخواهر به لذت با

 یها فرود و فراز آن ی همه با اما گذاشت سر پشت

 مصمم و کرد اش یزندگ یها یتلخ تمام به پشت یزندگ

.  دیرس ، پروراند یم سرش در که ییآرزو به و خواند درس

 از سرخ یصورت با که بود ستادهیا شیجلو یخواهر حاال

 و زد یم حرف شیبرا آرامش از دیسف یرنگ و یشادمان

 :گفت آرام و گذاشت کمرش پشت در دست بعد



  

. pg 2638 

 

 .  داخل میبر_

 

 برادرش به شتریب را خودش و داد تکان را سرش لدای

 به ریناپذ وصف یآرامش زدانی حضور حس از.  چسباند

 برادرش ی شانه یرو را سرش و شد ریسراز قلبش

 که دندیرس هال یورود به یشوخ و خنده با.  گذاشت

 آن و سو نیا شیها چشم و شد خشک زدانی یپاها ناگاه

 نچ و بود نشسته لچریو یرو که دیچرخ یم یجسم یسو

 : زد یم غر همزمان و دوخت یم را پارچه ، کنان نچ

 

 یدار خونه گهید بخونه درس دانشگاه اون رفته یوقت از_

 گمیم بهش.  دارم کار توان گهید رزنیپ من.  رفته ادشی

 دراندشت شهر اون یتو بده ادامه و درست جا نیهم ایب



  

. pg 2639 

 و یدار خود یجا گهید که تو ارنی یم آدم سر بال تا هزار

 .  یا مطلقه

 

 : زد تشر و کرد اخم لدای

 

 . مامان_

 

 سر و شد فشرده زدانی دستان توسط کمرش بعد و

 ناگاه اما ، دهد را جوابش خشم با تا آمد باال مادرش

 چشم و شد شل شیپاها و افتاد پارچه و دیلرز دستش

 خود در را حونیج رود دو که شیها چشم از امان شیها

 میعظ یالبیس.  انداختند راه به را یالبیس و دادند یجا

.  نبودند خود اریاخت در شیها چشم از زده فوران و جثه

 یجلو یاهیس و زد هق و گرفت ارتعاش دستش و زد هق

 اما شدند یم شسته شیها چشم که آن با.  دید چشمانش



  

. pg 2640 

 یآشنا عطر که آن با است زده توهم که کرد یم حس او

 داشت را یتوهم همان حس اما دیرس مشامش به پسرش

 یم جان چشمانش ی انهیم در ها صبح و ها شب که

 . کوفت یم نیزم به را او سر با عاقبت و گرفت

 را او زدانی که احتمال نیا با اما گرفت باال آرام را دستش

 و کرد یا ناله ، بشکند نیا از شیب مادر قلب و بزند پس

 اما بود ادیز انتظارش دانست یم.  دیکش پس را دستش

 جا همان زدانی اما دیایب جلو یکم که داشت دوست

 ، ختیر یم اشک آرام آرام که را خواهرش و بود ستادهیا

 .  کرد یم دل آرام

 به و دیکش رونیب برادر آغوش حصار از را خودش لدای

 .گذاشت تنها را فرزند و مادر و دیدو اتاقش سمت
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. pg 4126 

  نیطن خانه در شکن هنجار یسکوت

 گوش تا گوش ستادهیا جا همان زدانی و کرد یم یانداز 

 تمام مادرش هق هق یوقت و گذراند یم نظر از را خانه

 : گفت ، شد

 

 که برهیم باال قدر اون یگاه ؟ ینیب یم رو خدا عدالت_

 هم یگاه ینیبب و عظمتش پر عرش از یکیکوچ حجم

 نهیا.  یبرس فرش به که کنه یم لیذل رو تو قدر اون

 .  عدالتش

 

 :  نداد را سکوت رخصت و دیکش یآه مادرش

 

 !؟ منم منظورت_

 

 : زد پوزخند و دییخا دندان به دندان



  

. pg 2642 

 

 به اما بردتم عرش تا زنم با بودن.  بود خودم به منظورم_

 اومدم جا نیا حاال.  خوردم فرش به سر با دمینجنب خودم

 .  نمیبب رو خدا عدالت از یا گهید ینما تا

 

 : داد ادامه زدانی و انداخت ریز را سرش مادرش

 

 میبود یم یحام دیبا که خانواده هی عنوان به روز هی_

 مادر من با نسبتش تنها حاال که یدختر به میکرد پشت

 که کرده انتیخ که میکرد کرنا و بوق یتو.  هامه بچه

 که بکنه نیتوه نیتر بد من زن به ادیب کاریب زن هی امروز

 بگه بدم نشون یواکنش اگه.  باشم نداشته براش یجواب من

 .  گفته مادرت که

 

 :گفت کالفه و کرد ی"نچ" ، شد بلند که مادرش ی هیگر



  

. pg 2643 

 

 تکرار ومدمین. بزنم هم رو یلعنت ی گذشته نیا ومدمین_

 ذهن یتو که یخاطرات اون خوام یم بگم اومدم.  کنم روز

 یتون یم یجور نیا.  کن پاک مامان یگنجوند همه

 .  یکن ادا مادر هی به رو نتید

 

 : گفت دهیبر دهیبر شیها هیگر انیم در

 

 ....دمینرس....اما... داشتم.... یادیز....یها آرزو....برات...بر_

 

 

 از که نیا یجا به و دستت یگرفت پوریش مادر نه_

 یتو یبکوب و یکن محافظت هات بچه مادر و عروست

 از و یداد دلشون به دل کاریب یگو اوهی مشت هی دهن

 به محله ، خونه به خونه.  یکرد قضاوت و یگفت ها ناگفته



  

. pg 2644 

 که یزد داد بوشهر یتو چه خودت شهر یتو چه محله

 تا یداد نشون عکس یرفت کرده انتیخ من به من زن

 جدا زنش از و شوهر هی کارت نیا با اما باشه سند حرفات

 ی نهیس و پدر هی یکرد جدا هاش بچه از و مادر هی یکرد

 .... و یفرستاد قبرستون

 

 را سرش و گذاشت نهیس بر دست و زد یهق هق مادرش

 و یدلتنگ با و کرد باز را دستانش و داد هیتک لچریو به

 : گفت یچارگیب

 

 .  رهیبگ آروم قلبم کم هی ایب_

 

 غرق وارسته با خوشش خاطرات در قدر آن و کرد تعلل

 یها خنده یصدا.  دینفهم را مادرش حرف که بود شده

 یبو و انداخت یم نیطن گوشش در وارسته بخش آرامش



  

. pg 2645 

 حاضر همان حال.  دیچیپ مشامش در سوانشیگ نیعطرآگ

 اری یهوا در روحش و بود جا آن جسمش که داشت یبیغا

 نبود خانه نیا در.  کرد یم زیخ و جست و زد یم پرسه

.  دهد دلش به دل و بشنود را مادرش عطشناک یصدا که

 و گرفت باال را سرش ، مادرش ی ناله یصدا با باره کی

 سمتش به و دیکش یآه ، دید که را اش شده باز دستان

 سرش یرو تنها و نرفت مادرش آغوش در اما برداشت قدم

 مچ مادرش اما ردیبگ فاصله که خواست و زد یا بوسه

 اجازه سکوت.  شد ستادنیا به مجبور و گرفت را دستش

 : کرد زمزمه مادرش که نداشت جوالن ی

 

 ؟ رو من یبخش یم_

 

 : دیکش یپوف کالفه

 



  

. pg 2646 

 یجفاکار صنم اون ستمین من ببخشه دیبا که یاون_

 دیبا شما اما کنه نگاه من به دهینم افتخار یحت که هست

 .  دیبرگردون بهش و نیگرفت ازش که ییزایچ اون تموم

 

 نیاول خودت چون.  یکن تجربه رو ها نیاول خواستم یم_

 وهیب اون اما یکن تجربه رو یزندگ بود قرار که بود بارت

 ...ستین ای هست باکره که نبود معلوم که یا وهیب.  بود

 

 :  زد ادیفر خشم با و دیکش رونیب را دستش

 

 یکرد که یکار از ذره هی حداقل گفتم.  بسه مامان بسه_

 که هست کاال زن مگه.  یستین نه نمیب یم اما یمونیپش

 خیتار و دیتول خیتار که جنسه زن مگه ؟ باشه اول دسته

 امتحان رو ها نیاول زنم با من ؟ هان ،  باشه داشته انقضا

 لذت حس نیاول کردم تجربه باهاش رو عشق نیاول.  کردم



  

. pg 2647 

 تجربه تونستم ینم کس چیه با که ییها نیاول ، آرامش

 دارم و جا نیا اومدم سال هفت از بعد اگه مامان.  کنم

 کردم فراموش که ستین معنا نیا به ندازم یم کل باهات

 یزیچ اون شهیم اکو ذهنم یتو روز هر نکردم فراموش نه

 یهست یسنت زن دونم یم من.  گذروندم میزندگ یتو که

 با کنن ینم تا بد قدر نیا یسنت یها زن خدا به اما

 نظر از داشته یقبل تجربه اگه من زن.  پسرشون یزندگ

 و فکر تموم بود من با یوقت چون نداشت یاشکال چیه من

 که ییوا مامان یوا.... بود من یبرا عشقش و ذهن و قلب

 خاطر به فقط اونم رفت باد بر رو میچ همه دادم دست از

 . شما مسلم یخودخواه

 

 بودن که چرا ، نبود زیجا جا نیا در ماندن و دنیکش نفس

 دست که داشت را یگاه حبس همان حکم جا نیا در

 قدر آن و گرفت یم را اش قهی و آمد یم جلو بان زندان

 یپ در یپ یها سرفه به و شود تنگ نفسش که فشرد یم



  

. pg 2648 

 نیا از که یروز.  نبود گاهش مامن جا نیا گرید.  وفتدیب

 جا نیا هرگز را شیپا که کرد یم گمان شست دست جا

 ی گذشته تمام مادرش که نیا الیخ به اما کند ینم علم

 جا نیا به زد یم آتش را بود کرده یزن چادر که را اهیس

 یدهان تو نیبهتر شیبرا باطل الیخ یزه همان اما آمد

 . شد یم کوفته دیبا که بود

 

#part441 

 

  بغض پر یها زدن صدا به انیشا یب

 چشم و سوخته یا نهیس با و شد یمتوار خانه از مادرش 

 رونیب نبود استوار گرید که ییها قدم و رفته اهیس یها

 به داشت چهره بر که ییها اشک با که دید را لدای و رفت

 لدای اما نداشت ماندن زنده به یدیام گرید که یا باغچه

 و گرفت یم خاک یرو فشار با را آب لنگیش اعتنا یب

 ور غوطه آب در بود زده جوانه که هم را یعلف چند همان



  

. pg 2649 

 همان با و نبود حواسش امر ظاهر در.  کرد یم شنا و شده

 کی که بود کرده سرگرم را خودش اهیگ و گل دادن آب

 و کرد حس دوش بر را برادرش خراش دوش یرگیخ آن

 کینزد مصمم اما آشفته یا چهره با زدانی.  برگرداند سر

 بوسه سرش بر تند تند و فشرد آغوش در را او و رفت لدای

 .  ردیبگ دل آرام یکم تا زد یم

 نازک خواهر ، گذاشت لدای سر یرو را اش چانه یوقت

 : زد لب دلش

 

 یخوش و یخوب به میداشت که ما ؟ شد یجور نیا چرا_

 قرار و یشد یم دار بچه یداشت که تو.  میکرد یم یزندگ

 شد یچ اما میریبگ جشن هم کنار همه تولدشون یبرا بود

 ؟یدنیجنگ حال در تیزندگ یتو همش چرا ؟ داداش

 



  

. pg 2650 

 یم تاب لدای یموها تار به تار انیم در را شیها انگشت

 تنها خانه نیا در خواهرکش.  زد یم سرش بر بوسه و داد

 امروز نیهم که کرد یم مجبور را او دیبا دانست یم.  بود

 خودش ی خانه به تا کند جمع را اش هیاثاث و اسباب

 یلدای فینح تن یبرا قدر آن مادرش ییها حرف.  بروند

 عزلت وقت در دانست یم که بود گزنده اش یزندگ

 یم فرا دلش به را اندوه و دهد یم سر هیگر ، ینینش

 .  خواند

 : داد را پاسخش آرام ، کرد صدا گوشش در که لدای سکوت

 

 چه اون یبرا انداختم راه هاست سال من که یجنگ یتو_

.  نکردم ینینش عقب اما دادم کشته ارمیب دست به دیبا که

 رفتم دور از گذاشتم گریج سر دندون ، کردم صبر

 ختمیر اشک خودم ی مردونه خلوت یتو ، کردم تماشاش

 که نهیب یم لشکر هی یوقت.  نکردم ینینش عقب اما

 تا کنه یم ینینش عقب نداره خودش از دفاع یبرا یسرباز



  

. pg 2651 

 بشه روزیپ نبرد نیا یتو و برگرده تر نفس تازه ییروین با

 و لشکر نیا یسرباز چیه بدون نفره تک خودم من اما

 یم اگه.  برسم دیبا که چه اون به خوام یم تا گردوندم

 هم قدر چه هر چون جنگه یم داره روز هر داداشت ینیب

 یم.  جنگه یم داره که یهدف یبرا باز بخوره شکست که

 مشت یتو و اهیس سویگ ستین قرار گهید چون جنگم

 من مبادا زدانی گفت بود نگران روز هی.  بدم فشار تعصبم

 دیرس روز اون اگه که یبد فشار تعصبت مشت یتو و

 تا الحق و ینیب ینم و من بودن رنگ و آب خوش گهید

 اون باز تا جنگه یم قدر اون داداشت اما دمیند جا نیا

 . برگرده رنگ و آب خوش ی پروانه

 

 حاکم شیصدا در که ینانیاطم با و فشرد را برادرش کمر

 : گفت ، بود
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 یخوا یم چه اون به که یداداش دارم نانیاطم تو به من_

 کنم کار هر و ونمیمد یلیخ داداش زن به من تازه یرسیم

 بهش دلدار ی پروژه یتو خوام یم اما شهینم ادا نمید

 .  کنم کمک

 

 خبر آن از زدانی که بود کرده اشاره یزیچ به حواس یب

 با را سال هفت نیهم لدای که دانست ینم زدانی.  نداشت

 چه.  اند بوده قطار هم ، هم با و بوده ارتباط در وارسته

 تمام وجود با کرد کمک او به وارسته شیها درس در قدر

 داشت دل در برادرش از که ییها یاهیس و ها یدلخور

 ساختمان به را او یحت.  کرد یم کمک او به قدم به قدم

 جا آن هنرمند یها خانم با لدای و بود برده شرافت یآقا

 تخم و داد یم ادامه تر یقو روز به روز و بود شده آشنا

 دادن دست از غم و شد یم کاشته دلش در یروزیپ

 .  برد یم ادی از را طالقش و فرزندش
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 : گفت رتیح با و کرد جدا خود از را او زدانی

 

  ؟ هیچ دلدار ی پروژه_

 

 یب از و نشست تنش ریز بیعج ییسرما و کرد یلرز تنش

 ، خودش هیتنب یبرا و گرفت بغضش خودش یحواس

 یم برادرش آغوش در یوقت تا چالند را شیپهلو گوشت

 افکارش در.  ندینچ دستش کف را اش یزندگ و زار رود

 را یشبستر کرد نیحس داستان تا گشت یم بهانه دنبال

 کرد باز لب که نیهم و برود ادشی که کند فیتعر شیبرا

 انیم از ایلیا ی شده خشک شیها قدم و شد باز خانه در

 .  دیرس چشمش به زدانی بازوان

 

 نم در کیت یصدا با بود لدای حیتوض راه به چشم که زدانی

 چوب چون درگاه در که دید را برادرش نا و دیچرخ نم
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 از قدم و صحبت یارای و بود شده خشک ساله هزار چند

 تا جنباند یم را لبانش چه هر.  نداشت برداشتن قدم

 به یقدم تنها و نشد که نشد ، بزند رونیب آن از یاصوات

 ریز آرام و شمرده متیغن را وقت زدانی که برداشت جلو

 :گفت لدای گوش

 

 برو بدو یندار آرامش اصال دره جهنم نیا یتو دونم یم_

.  رازیش میبر که ایب من با و کن جمع یدار لهیوس یچ هر

 فیک هم اونا و ینیبب یتون یم هم رو ها بچه یجور نیا

 ! قشنگم خواهر بدو دارن یا عمه هی که کنن

 

 کرد بدل و رد زدانی و ایلیا نیب ینگاه و رفت عقب لدای

 .  کند یهمراه را تنها زدانی تا کرد تند پا بعد

 به ینگاه روح یب و سرد یا چهره با و رفت جلو زدانی

 یشاد از ییها رگه که ایلیا اما زد کنار را او و انداخت ایلیا
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 برادرش یبازو ، بود انداخته راه یسوار موج وجنانش در

 . دیکش و گرفت را ارشدش
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  نثار یروح یب نظر و شد ایلیا رخ به رخ

 تر بلند ایلیا اما تر درشت زدانی جثه نظر از.  کرد رخش 

 و دیچرب یم ایلیا به زدانی زور شهیهم حال نیا با بود

 با.  خورد یم کتک یحساب کرد یم تشیاذ که ییها وقت

 در محکم تا کرد را برادرش یهوا دلش ها روز آن یادآوری

 عقب ، دید یم را زدانی سرد نگاه یوقت اما بکشد آغوشش

 : داد حیتوض فقط و کرد ینینش

 

 .  میبزن حرف_
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 : کرد یفشار پا مصرانه ایلیا و نداد را جوابش

 

 ؟ میبزن_

 

 منم یبخوا و راستش.  دهیکش ته اش همه گهید ستین_

 .  دهیکش ته ام حوصله گهید

 

 : گفت و فشرد را زدانی بازوان

 

 .  نکردم یکار_

 

 : گفت نفوذ پر اما آرام و انداخت باال ییابرو

 

 ؟ جدا_
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 و زد یپوزخند ایلیا وقاحت از داد تکان را سرش که ایلیا

 : داد ادامه

 

.  نکرد رستم با هم شغاد یکرد من با تو که ینابرادر_

 میگیم انداخت چاه یتو و زد گول و رستم اگه حداقل

 به که ییتو و من اما نبودن مادر کی از و بود نابرادر

 نیا مامان یپا به پا ؟یچ میبود پدر و مادر هی از اصطالح

 هیبرادر البد زدن جار جا همه و رفتن کوچه نیا و گوشه

 شون مامان بغل از رو ها بچه و کردن سوار و مامان ؟ گهید

 قفل رو کلبه برم من که هیبرادر البد هم دنیکش رونیب

 ها بچه که کنن لعنت و من ی خانواده ها هیهمسا و کنم

 حیتوض یخوا یم و کجاش.  کردن جدا مادرشون از رو

 ؟ ویچ ؟ ایلیا یکن هیتوج یخوا یم ویچ ؟ یبد
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 ادیفر و درد با قدر آن را یا کلمه تک ی جمله نیآخر

 بازوانش حجم ریز ایلیا تن که گفت دلش از برخاسته

 : داد ادامه زدانی اما دیگز لب و دیلرز

 

 یبود تو داشت اعتماد بهش خانواده یتو که یکس تنها_

 داشت دوست رو تو قدر اون یبود احمقت خود.  احمق

 یزد نارو بهش بد قدر اون اما نداشت دوست رو لدای که

 که برسه چه زنه یم ریکه ادی یم اسمت دمیشن که

 بخشش طلب ازش و مامانش یفروش گل در یبر یبخوا

 نکردن حالل ریش گول و یبود جاهل و جوون یبگ و یکن

 سو اعتمادش از که یکرد غلط یبگ.  یخورد و مامانت

 . یداد لو و بود گفته تو به تنها که ییجا و یکرد استفاده

 

 در چشم و زد یم قل و دیجوش یم شیها رگ در خونابه

 ایلیا که نیهم و داد تکان تاسف به یسر ایلیا چشم

 را دستش ضرب ، دهد ادامه مصرانه را حرفش خواست
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 گوش که نواخت ایلیا ی گونه بر کشان سوت و محکم

 را اش اشاره انگشت.  دیکش ادیفر یلیس آن از هم خودش

 :گفت و گرفت اش ینیب یجلو

 

.  شهینم صاف باهات دلم که یشینم گهید من کینزد_

 .  باشه نوشت دستم ضرب نمیا

 

 :  خواند فرا بلند را لدای

 

 .  لدای منتظرتم نیماش یتو من_

 

 را دهه چند خاطرات ی همه و بود آمده بار نیآخر یبرا

 خسته یصورت و کرده مشت یدست با و گذاشت سر پشت

 هراس.  داشت هراس.  زد رونیب در از شکسته یکمر و

 آن با جنگ یبرا گرید و بکشد ته اش ییتوانا نکند که نیا



  

. pg 2660 

 ییها طلب هنوز او.  باشد نداشته ارای خواست یم که چه

 یم حساب هیتسو وقتش به و بود نکرده هیتسو که داشت

 شود هیتسو تا رفت یم زیخ نهیس بود ازین اگر یحت.  کرد

 .....کاش.  باشد داشته را توانش کاش فقط
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  ، ادیز شتاب با هم آن لیتردم یرو دنیدو

 انداخته راه به ماراتن یدو شیها نفس و دهیکش رسش 

 یم رونیب و گرفته یشیپ یگرید از پس یکی و بودند

 دون ، بود شده ریسراز که ییها عرق از بدنش.  آمدند

 به بار هر با اما بود دهیچسب بدنش به تاپ و شده دون

 و دیدو یم تر تند بود گذشته که چه آن یادآوری

 که کرد نگاه شیپاها به یدم.  داد یم ادامه تر نیخشمگ

 یم سرعتش به و زده جلو تنش از خود ی اراده از خارج

 توانش بدنش کرد حس که داد ادامه ییجا آن تا.  افزودند
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 قصد که نیا محض به و زند یم زار و داده دست از را

 از پروا غیج یصدا دهد فشار را یخاموش ی دکمه داشت

 : دیرس گوشش به باشگاه ته

 

 به بده تنفس ذره هی!  یکرد هالک و خودت گهید بسه_

 بدبخت نیا از یه حاال جا نیا یاومد هرگز از بعد بدنت

 .  ارهیب کم که بکش کار

 

 با همان و نشد جادیا آور شگفت یرییتغ صورتش در

 فاصله بدنش از را تاپ و کرد نگاه پروا به یمعمول یمایس

 دیبربا را بدنش یسیخ ، بود برداشته که یدستمال با تا داد

 در بعد و دیکش شکمش و ها نهیس یرو را دستمال. 

 :گفت ربط یب و انداخت دستش کنار ی زباله سطل
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 بده نیتمر تا دو ادیب شد قرار مثال ؟ رفت کجا روزان_

 .  میبد انجام

 

 ، بود شده تند که ینفس با و کرد رها را ها دمبل هم پروا

 : انداخت باال یا شانه و بود ستادهیا وارسته رخ به رخ

 

 شیپ گلوش که نیا مثل شهردار پسر نیا.  بدونم چه_

 کی.  نذاشته براش یزندگ و کرده ریگ دخترمون نیا

 داره حرف باهاش که بود گذاشته قرار باهاش شیپ ساعت

 .  خواد یم یچ خدا نمیبب تا رفته هم بچه نیا

 

 ، کرد یم خیم گوشش در را پروا یها حرف که طور همان

 یچرب یکم که نیا از و کرد برانداز نهیآ در هم را خودش

 روز هر که گذاشت قرار خودش با و کرده ینچ ، داشت
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 بر را شیها یچرب و دیایب جا نیا به هم ساعت کی شده

 .  دهد باد

 

 پوک و کیج و نیشد خواهر هم با یحساب که نمیب یم_

 .  نیبر از و هم

 

 ! خوشگل؟ چشم شد تیحسود_

 

 کرد شیبرا یتصنع یاخم و زد پروا یبازو به آرام یا ضربه

 : کوباند پروا صورت در را اش یانکار یاستفهام ی جمله و

 

 دو تا دو ما.  میای یم در جور هم با اصال ؟ حسادت و من_

 با یحت میرس ینم هم به وقت چیه که میهست یا جاده

 .  بر انیم
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 یبگ یخوا یم یعنی.  خواهر یمطمئن خودت به یلیخ_

  ؟ ینکرد حسادت حاال تا

 

 یافشان پرتو دوئل نیا اقیاشت از که را شیها چشم بعد

 حرف داشت که دوخت شیروبرو چشم اهیس به را کرد یم

 خور در یجواب تا کرد یم نیسنگ سبک و مزه مزه را پروا

 .  بدهد او به

 

 .  نه_

 

 کلمه تک آن گفتن از بعد و داد یا کلمه تک را پاسخش

 داشت یکوچک ی جثه و کم وزن که نیا با که یمنف ی

 و بود گنجانده خودش شکم در را یمعان از ییبارها اما

 دیترد با یکم آن از پس وارسته تا شد سبب ابهتش نیهم

 پروا اما دهد تکان را سرش و کند فکر جوابش به به
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 چند و دیخند بلند و کرد پرت وارسته آغوش در را خودش

 : گفت و کوباند وارسته انیعر یبازو یرو یبار

 

 پس ؟ نه ینکرد یحسود اصال تو یعنی دروغگو آدم یا_

 عروسک تولدم واسه مامانت و میبود بچه یوقت بود یک

 که یبود کرده هیگر صبح خود تا تو و بود دهیخر یبارب

 .  یدیخر یم دیبا منم یبرا

 

 کی با و بکشد رونیب پروا آغوش از را خودش که کرد تقال

 لب ی گوشه یپوزخند و تمسخر با و آمد رونیب حرکت

 : گفت

 

 و یس زن هی من که یاالن با رو بچگانه احساسات نیا تو_

 دست دالور قوت خدا ؟ یکن یم سهیمقا هستم ساله چند

 .  خوش
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 مادرانه و داد یم پرورش نشیبال در را پسر کی که آن با

 ینیریش ی مزه که را شیها طنتیش هم باز اما کرد یم

 نیا که یا لهیپ از را او و دیکش یم وارسته رخ به داشت

 به اعتنا یب.  کرد یم خارج ، بود دهیچیپ تنش به آزگار

 را شیها لب و برد جلو را سرش وارسته شخندناکیر نگاه

 : گفت یا بندهیفر یبایفر حالت با و برد فرو هم در

 

 ؟ ارمیب ادتی یخوا یم_

 

 اما بود جمع خاطر و داشت دنیآرم حالت دلش که آن با

 را دنیآرم نیا که بود ییپرتو پروا چشمان شهر پس در

 یم جانش به دیترد و شک خوره و کرد یم خاموش
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 یب ، نبرد یپ دشیترد به پروا که نیا یبرا اما نشست

 : گفت تفاوت

 

 ذهن ی ساخته باشه هم اگه ادی ینم ادمی یزیچ که من_

 .  خودته

 

 آن از تر عیوس پروا شناخت ی رهیدا دانست یم که آن با

 زیلبر و گنجد یم اش لهیمخ ی کاسه در که هست چه

 پروا شناخت ی رهیدا که دانست ینم حال اما شود ینم

 که قدر آن است خودش تصورات حد از تر عیوس اریبس

 در را تاپش وارسته چشمان یجلو و زد حیمل یلبخند پروا

 : گفت وارسته به رو برهنه یا تنه باال با و آورد

 

 ؟ ندازه ینم یزیچ ادی رو تو برهنه ی تنه باال نیا_
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  جرقه با و کرد پروا به ینگاه مین وارسته

 که ییها حسادت و روز آن یها رخداد از یآتش زدن 

 تک و دیگز یلب ، بود گرفته چنگ به یدست دو را دامنش

 : گفت یشوخ به اما کرد یا خنده

 

 .  کنم یم بیتکذ من_

 

 گونه دیتهد ینگاه با و کرد درشت یچشم شیبرا پروا

 : دیکش نشان و خط شیبرا

 

 روز اون... ارمیب ادتی بذار باشه! ؟ نه یکن یم بیتکذ که_

 معمول طبق و ساحل یبود رفته زدانی با که ادتهی و

 .... دفعه کی که یبود کرده یسوار دوچرخه هوس



  

. pg 2669 

 

 همان با را لبانش و پوشاند را پروا دهان یجلو دستش با

 : گفت و زد کمرش به یا ضربه و کرد قفل دست کف

 

 به یتکون هی میبر بدو یبرد و سرم یکاف ی اندازه به بسه_

 .  شدن آب نموره هی ها یچرب نیا دیشا میبد کلیه نیا

 

 یا فاصله با دو هر.  داد تکان یسر معنا پر و دیخند پروا

 حاکم باشگاه یفضا در که یمطلق سکوت و آرامش اوج در

 و باند از یقیموس یصدا ناگاه که کردند یم ورزش بود

 مراتب به پروا و پراند جا از را دو هر و شد بلند کریاسپ

 غیج یصدا شدن بلند با همزمان.  دیکش یبلند غیج

 دیرس گوششان به ییآشنا بلند ی خنده ، پروا افکن گوش

 شلوارش و یآب سرخ شرتییسو با روزان بندش پشت و
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 ، بود شده خم خنده از که یحال در و شد ظاهر شانیجلو

 . داد یم گوش پروا دار آب و نان یها فحش به

 

 کم را صدا که کرد اشاره و داد تکان تاسف به یسر وارسته

 را اش خواسته دوباره دیند باغ در که را روزان اما کند

 : کرد تکرار

 

 آرامش کم هی اومدم کن کم رو صدا اون توام با روزان_

 .  رمیبگ

 

 قدم پروا با مجاور در روزان شدن کینزد به اعتنا یب

 یب از تا و برداشت کردن ورزش یبرا تر بلند را شیها

 آهسته روزان اما دینکش دست ، اوردین کم تنفس ینفس

 : گفت پروا گوش ریز
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 ؟ شده یچ نداره یفیتعر اصال امروز اخالقش_

 

 : گفت آرام روزان از یرویپ به پروا

 

 خواست یم ازش که دید رو ها بچه یبابا امروز داره حق_

 هاش یخلق بد نیا ی همه و بزنن حرف رونیب برن هم با

 یچشما و هست نام کین جناب درخواست خاطر به

 نرفته ادمی تا ها.  کردنش یهمراه یبرا ها بچه مشتاق

 و مجهولش شوهر با خاتون نرگس زنه همون که بگم

  ؟ که یشناس یم گمیم

 

 : داد ادامه روزان دادن تکان سر محض به
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 تیحالل و زده حرفا یسر هی اومده اونم گهید نیهم_

 جمع هم با نایا ی همه و ختهیر هم به وارسته که دهیطلب

 .  تنگه یلیخ امروز خانم خلق بگم بهت که شده

 

 چشمان یجلو و کردند یم پچ پچ هم گوش ریز دو هر

 عطش که بود ییساینک و نوا اقیاشت از پر نگاه وارسته

 نیهم و داشتند را هم با هم آن مادرشان و پدر با بودن

 از را شیها چشم و کرد یم منفجر را وارسته مغز یکالفگ

 ی رانده ها بچه که نداشت را نیا تاب.  سوزاند یم خشم

 تا بود کرده تالش که آن با.  شوند ها تر بزرگ ماتیتصم

 نزند لنگ شیپا کی تا ردیبگ را اش یزندگ وارید یبازو دو

 دو کنترل تا شد یم سبب ها رخداد نیهم یگاه اما

 یرو و شوند خارج دستانش انیم از اش یزندگ یبازو

 .  بزند لنگ نیزم

 شدنش غرق به یزیچ و کرد یم شنا اوهام یایدر انیم در

 که زد یم پا و دست خودش نجات یبرا و بود نمانده یباق
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 شهیاند از هم ستادیا حرکت از هم اش شانه دادن تکان با

 .  اش یزندگ اهیس ی

 و یعاص قدر چه که برد یپ تازه ، ستادیا باز که حرکت از

 از که بود شده خسته قدر آن ها همان باب از و بوده زله

 نیزم کف پروا و روزان گرد چشمان برابر در و آمد در یپا

 نگران و حال آشفته که کرد نگاه ییپروا به و دیکش دراز

 بکاهد اش ینگران از یکم که آن یبرا و کرد یم براندازش

 : گفت و زد چشمک آرام

 

 .  خوبم من_

 

 فرار پروا چشمان از ینگران اهیس ی پرده یکم فقط یکم و

.  داد لبش کنج هم آن آرام یلبخند به را شیجا و کرد

 یشوخ به و داد دلش به دل دید که را پروا خوش حال

 : گفت
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 ؟ کجاست شهردار عروس_

 

 یرو را وارسته یها حرف مبهم و گنگ یکم ابتدا پروا

 چشمک محض به اما کرد نیسنگ سبک و گذاشت ترازو

 را حرفش انداخت باال یشوخ به که یا شانه و وارسته

 ؛ دیخند بلند باره کی و کرد درک ذهن عمق به کامال

 گفت ی " انار زهر " لب ریز و دیپر جا از روزان که یطور

 و برگرداند سر شوکه کرد یهمراه را پروا هم وارسته تا اما

 بود "سیتاتل میابراه" اش خواننده که را آهنگ یصدا

 : گفت یکنجکاو از ختهیآم یا چهره با و کرد بلند

 

  ؟ دیخند یم یچ به_

 

 : گفت هیکنا به وارسته
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 ... شهردار عروس به_
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  و دیکش دراز نیزم کف وارسته کنار

 : گفت یجیگ با و بود داده سقف به را نگاهش 

 

  ه؟یخر کدوم شهردار عروس_

 

 شده بند نیزم کف خنده شدت از که ییپروا به وارسته

 صورتش یمایس و کرد یم یپ در یپ یها سرفه و بود

 تعلل یب روزان جواب در و انداخت ینگاه ، بود شده سرخ

 : گفت
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 .  تو_

 

 روزان طرف پهلو به و گذاشت سرش ریز را دستش بعد

 یها هیکنا باران ریت از شده خشک یاو به و نشست

 یرو محکم بعد و زد یزیآم طنتیش چشمک وارسته

 نیا هم پروا و شد جمع درد از روزان که دیکوب شکمش

 یا " حقته" بلند ی خنده با و کرده یریگ معرکه وسط

 .  گفت

 

 قضا از که شهردار پسر دنید یریم من واسه حاال_

 قرار رازیش یتو باهاش و هست هم تختیپا شهردار

 یگینم من به بعد یکن یم بدل و رد قلوه و دل و یذاریم

  ؟ کنم کبودت و اهیس بزنم حقته ؟
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 شان یخواستگار بزم در حاال که یدختران مانند به روزان

 شده نیسنگ او یرو مهمانان یها چشم تمام و هستند

 گرفتن شگونین بار چند با و انداخت نییپا را سرش است

 شیها گونه به یساختگ یشرم تا کرد تقال شیها گونه

 : گفت آرام بعد ببخشد رنگ

 ادیز پسره از منم و ستین معلوم یچیه هنوز راستش_

 ....و یسر تاج ، یخانم شما که وگرنه ومدین خوشم

 

 نکرده انتخاب هاتون بچه اسم هنوز یگیم راست آره_

 عروس یلمایف ابن پاشو پاشو.  یبد خبر من به که دیبود

 یکی من شیپ حنات گهید که کنار بذار و یخجالت خانم

 آماده دیپاش.  دهیم پس رنگ یچیه که نداره رنگ اصال

 و داره ابونیخ یتو کنسرت خانم نیا امشب که میبر دیبش

 .  میبش آماده نایا از تر زود دیبا
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 آغوش در را روزان و زدند دست روزان یبرا پروا با بعد

 : گفت و زد کنار را اش یشانیپ یرو یموها و دیکش

 

 روز هی که ییآرزو یبرا هم یلیخ خوشحالم برات یلیخ_

 که یستین مطمئن وصالش به اما و یدار یگفت غصه با

 قدر نیا.  هامشکل افتاد یول اول نمود آسان عشق گفتم

 آسونش یجاها به یدار حاال که یداشت عشق کارت به

 .  یرسیم

 

 ی شانه یرو را چشمانش بر یجار یها اشک آرام روزان

 : گفت شیصدا در نهفته یبغض با و گذاشت وارسته

 

 یقیرف ، یکرد یصبور ، یکرد یخواهر که یمرس_

 هر از ایدن نیا یتو برام یداد نشون بهم و عشق ، یکرد

 یم یحت.  یدون یم هم خودت یتر ارزش با یزیچ
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 که اول روز همون خواد یم و من شهردار پسر که یدونست

 و خودش با ستین معلوم ینیب یم یوقت یگفت بهم

 دار نگهش هوا در لنگ هی قدر نیا چنده چند احساسش

 . ادیب کنار خودش با که

 

 به ینگاه مین  و گذاشت اش گونه یرو یا بوسه وارسته

 به تا داشت یم بر را اش حوله ساک درون از که کرد پروا

 دیخند زیر وارسته حال نیا با ردیبگ دوش و   برود حمام

 : گفت قبل از تر آرام و

 

 همه از و گذاشتم کارش سر که بفهمه اگه آروم سیه_

 برات یلیخ.  کنه یم سرم از پوست بودم خبر با یچ

 اومد و شد دلیب خودش با اونم باالخره که خوشحالم

  ؟ باشه.  یمامان و مامان به بسپار و راه ی هیبق اما سراغت
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 و دیکش شیها چشم یرو را شیها پلک بان هیسا روزان

 و گرفت آسوده یبازدم و دم وارسته و کرد بسته و باز آرام

 بر بخت شوم ی هیسا چه هر شیپ ها سال که دیشیاند

 از یکی روزان با شدن آشنا اما بود نشسته شیها شانه

 ها سال که یدختر بود اش یزندگ ماندگار یها موهبت

 و ارج قدر آن و بود شده یحافظ ی خانواده سوم دختر بود

 به عشقش یپا یوقت یحت که داشت ها آن نیب یقرب

 بعد بود کرده مشورت ها آن با نخست بود آمده انیم

 دراز خم و چیپ پر یواد نیا به گذاشتن یبرا را شیپا

 . بود کرده

 

 

                      *** 
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 بود انداخته تب به را ابانیخ تن گروه یها ساز ینوا شور

 با و انداخت یم یعاشق گره رج به رج پودش و تار به و

 یم گشوده یوقت گره نیا و کرد یم تر کور را گره تبحر

 ساز تار به تار یرد خوش یرقص با روزان دستان که شد

 روح جان به و کرد یم نوازش را گوش و انداخت یم سوز

 بر وارید بر هیتک با و بود نشسته یصندل یرو.  دیبخش یم

 یب ، شد یم یجار چشمانش از که یشوق یها  اشک

 که داد یم گوش یمردم یصدا به تنها و کرد یم ییاعتنا

 دسته و بودند کرده تیجمع از سرشار را رازیش ارم ابانیخ

 به را خودشان و آمده یابانیخ کنسرت نیا به دسته به

 یم شان یهمراه گاها و سپرده نوازندگان هنرمند دستان

 از یکی یرو نوا و نشسته یصندل یرو وارسته.  کردند

 مادرش گردن یگود در را سرش و بود نشسته شیپاها

.  کرد یم نگاه بودند شده جمع که یمردم به و کرده

 دست در دست و بود نشسته مادربزرگش کنار هم ساینک
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 نگاه بود سالش و سن هم بایتقر که یپسر به بزرگش مادر

 .  بود زده زل ساینک به ابتدا همان از که کرد یم

 به مادربزرگش توجه و دیکش یا ازهیخم ناخواسته ساینک

 : شد جلب او

 

  مادر؟ ادی یم خوابت_

 

 :گفت و زد لبخند آرام ساینک

 

 .  یمامان آره_

 

 : گفت و زد سرش بر یا بوسه مادربزرگش
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 خوابم منم خونه میریم هم با شما و من پاشو مادر باشه_

 بپره مون خواب که میبمون تر شیب ستین درست و گرفته

 . 

 

 رفته وارسته کینزد بعد کرد بلند و گرفت را ساینک دست

 :گفت گوشش ریز و دیکش نوا سر به یدست و

 

 . خونه میریم ما
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  کی با و برد باال را سرش ناگاه وارسته

 و دیکش خودش سمت و گرفت را ساینک کمر دستش 

 :گفت ینگران با و دیچ نرمش ی گونه بر یا بوسه
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  ؟ من یساینک شده یزیچ_

 

 مادرش شال و انداخته مادرش گردن دور را دستش ساینک

 مهم شیبرا که آن بدون وارسته اما افتاد شیها شانه یرو

 : ماند منتظر و زد ینگران از یرد با یلبخند باشد

 

 .  ادی یم خوابم من یمامان نه_

 

 و رفت اش صدقه قربان وارسته و دیکش یا ازهیخم سپس

 : گفت و کرد بلند شیپا یرو از را نوا

 

 با من تا نیماش یتو دیبر یمامان با تا دو شما خب یلیخ_

 بچه بدون که من.  میبر هم با و کنم یخداحافظ روزان

  ؟ نه برم تونم ینم هام
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 وارسته و کرد استقبال مادرش شنهادیپ نیا از هم نوا یحت

 ناگهان اما برود نوا طرف به که شد بلند یصندل یرو از

 با تصور از خارج یتیجمع و شد ادیز ابانیخ تب که ییگو

 از یمحل ییها لباس با و کردند محاصره را ابانیخ نیماش

 برابر در و زده رونیب نیماش از رانیا مختلف یها شهر

 و کرده میتعظ بودند تیجمع ستیب از شیب که روزان

.  گذاشتند شینما به را شان کننده رهیخ چشم یها رقص

 خواهش به وارسته که بود نواز چشم شان برنامه قدر آن

 همچنان که کرد نگاه ارم ابانیخ به و نشست ساینک و نوا

 تمام اما دیرس یم جوش ی نقطه به و بود باال تبش

 دور یاهایرو چشم با که بود یروزان یپ وارسته حواس

 نیهم در را اش یواقع خود بعد و کرد یم مرور را دستش

 یشاد و ها ساز شور و خنک یهوا و درخت از پر ابانیخ

 همه آن یبرا زبانش و دید یم رنگارنگ یها لباس و مردم

 با و شده بلند یصندل یرو از و بود آمده بند یدگیشور
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 اشک و شده زده شگفت بود مانده دهانش یرو که یدست

 .  ختیر یم

 و مرد و شد یم شتریب مردم یها رقص ی حلقه دم هر

 ، نداشتند یدست رقص در که قدر هر جوان و ریپ و زن

 یم یشاد از یادیفر و دادند یم تکان را خودشان

 .  دندیکش

 قرار زبانزد یشاد از حجم نیا اسارت تحت که ساینک و نوا

 طرف به و گرفته اجازه وارسته از یسرسر بودند گرفته

 هماهنگ کاوه شان خاله شوهر کنار در و دندیدو حلقه

.  دندیکوب یم ابانیخ کف به را شان کوچک یپاها و شده

 بیعج ینگاه با و دست دور اما کینزد ظاهر به اما وارسته

 یها اشک گاه و کرد یم نگاه حلقه نیا به زده شگفت و

 دست که فرزندانش ی خنده از را اش یشاد به آغشته

 ها آن به خواستند یم شان مادر از و دادند یم تکان

 نیزم یرو را شیپاها وارسته.  دادند یم تکان ، ونددیبپ

 بود نشانده قدم ثابت جا همان را او ییروین و بود چسبانده
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 دیچیپ ماندگارش شهیهم قیرف یندا گوشش ریز آخر که

 : کرد قیتشو شهیهم چون را او و

 

 هیبق کیشر و میبرقص حلقه نیا یتو.  تو و من میبر_

 نیهم بشن فراموش هات درد ی همه امشب بذار میبش

  ؟ باشه دور زیبر و همشون امشب

 

 یم حیتسب و بود دهیچسب دلش کنج که یمانیا با بار نیا

 و سپرده پروا دست به را دستش و زده یلبخند ، انداخت

 به که دیجد یاعضا دنید با گروه و رفت حلقه طرف به

 ینوا و دهیکش یغیج و هورا ، شدند یم افزوده حلقه

 . خاست آسمان به شانیها خنده
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  کرد قفل پروا دست در را راستش دست

 مهر و گرم که مادرش انگشتان انیم در را چپش دست و 

 هلهله هربار با و دیچرخ یم حلقه و گذاشت بود ریپذ

 مبتال که وارسته یها زخم از یا گوشه دنیخند و کردن

 زخم به که بود ییمبتال.  کرد یم دایپ امیالت بود درمان به

 یسرپوش کدام هر یرو حاال و بود شده ابتال یزندگ یها

 یم یشاد به وارسته قلب چرخ و شد یم گذاشته مرهم از

 یهوا و حال نوروز یها شب انیم در ارم ابانیخ.  دیچرخ

 شکن دندان یها بغرنج از رها که یمردم.  داشت یگرید

 یم و بودند گذاشته نیزم را دردشان بار کوله شان یزندگ

 یها خنده یصدا.  بردند یم لذت هم وجود از و دندیخند

 که دید را او و برگرداند را سرش دیچیپ گوشش در که نوا

 ابرو و چشم ساینک یبرا و دیرقص یم کاوه یها شانه یرو

 گرفته را برزن ویآر و خجسته دست هم ساینک.  آمد یم

 .  برد یم را ها لذت یتمام بخش روح شب نیا از و بود
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 گوشش ریز مادرش یصدا که بود خودش یهوا و حال در

 : زد ندا

 

 قدر نیا نمیب یم سال هفت از بعد که هست یشب نیاول_

 دلم یدونست یم.  یرقص یم قبل ها سال مثل و یشاد

 ؟ زد یم دل بلندت یها خنده یصدا و هات رقص یبرا

 بچه یچشما یتو و یخوشحال برق مادر هی یدونست یم

  ؟ خواد ینم یچیه نهیبب اش

 

 پشت و کرده رها را حلقه و کرد جدا را دستش وارسته

 از و گرفت آغوش در را کمرش محکم و گرفت قرار مادرش

 : دیلرز یم شیصدا شوق

 

 یالک.  مامانم تپهیم بودنت با خونه که یهست یقلب_

 انیجر ینباش!  تپنده قلب میگذاشت و اسمت که ستین
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 مونن یم عقب کار از من یرگا تو خون وفتهی یم یزندگ

 .  مامانم یذار یم سرم منت شهیهم و شهیهم باش باهام

 

 و گذاشت مادرش آلود گوشت و نرم ی گونه یرو یا بوسه

 باز حرکت از قلبش زد حلقه که مادرش چشمان در اشک

 مشت دستانش و دیگز را لبش.  شد قطع نفسش و ستادیا

 که دیفهم.  افتاد پدرش ادی به مادرش که دیفهم.  شد

 پدرش ادی به را مادرش بود گفته که یا تپنده قلب

 یم و دیکش یم آغوش در را مادرش که یپدر.  انداخت

 ی خنده از شده درشت چشمان به اعتنا یب و دیبوس

 تپنده قلب و نشاند یم شیپا یرو را مادرش دخترانش

 اشک تا نبود که یاتیح شاهرگ از امان.  خواندش یم

 اشک خنده با و ندیبب را اش تپنده قلب آلود بغض یها

 شهیپ عاشق مادر یبرا خداوندا.  دیبزدا انگشت با را شیها

 معشوقه یدور از مادرش هجران یبرا ؟ کرد یم چه اش

 شهیپ عاشق ی خانواده انیم در او اگر کرد؟ یم چه اش
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 سقوط باخت جهنم قعر انیم در و بود شده رفوزه اش

 ی قله ی نقطه نیباالتر در پدرش و مادر اما بود کرده

 شش و ها هیر از که ییها نفس نیآخر تا و بودند یعاشق

 تاب.  کردند یعاشق ، شد یم تنش ی روانه پدرش یها

 : نکرد واگذار خودش حال به را مادرش و اوردین

 

 یتو اشک یوقت ییبابا مطمئنم ؟یچ یبرا هیگر اِ_

 تا دیبخند.  مامانم رهیگ یم قلبش نهیب یم و چشماتون

 .  باشه شاد روانش اونم

 

 خجسته یبرا و دیکش رونیب تیجمع انیم از را مادرش

 تب و داد تکان یدست کرد یم شان نگاه ینگران با که

 یرو ادهیپ در که ییها یصندل یرو.  کرد فروکش ابانیخ

 شیپا مقابل درست و نشاند را مادرش بود شده دهیچ ارم

 : زد لب مادرش یاشک چشمان در رهیخ و زد زانو
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 .  شهیهم کردم یم حسادت_

 

 را سرش و دیدزد مادرش آلود بغض نگاه از را چشمانش

 که ییگو بعد و کرده مکث مادرش.  گذاشت شیپاها یرو

 دیکش وارسته سر یرو را دستانش بود شده جلب توجهش

 : گفت یکمرنگ ی خنده با و

 

  ؟ یچ به_

 

 : دیخند بلند بعد و داد جواب تعلل یب

 

 .  بابا و شما به_
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 طاقت.  نداشت آوردن باال الیخ و بود نییپا سرش هنوز

 را خودش که چرا نداشت را مادرش چشمان به زدن زل

 یزندگ در او اشتباه.  دانست یم یاشک نگاه نیا مسبب

 بغض از یحاک یها اشک مادرش حاال که بود شده سبب

.  نباشد کنارشان در پدرش و کند پنهان را اش کننده خفه

.  کرد قالب هم در را شیها دست و دیگز محکم را لبش

 باال را آن و کرده اش چانه گاه هیتک را دستش مادرش

 : گفت و داد ناز را اش گونه انگشت سر با و آورد

 

 ؟ ینگفت_

 

 یم پدرش و مادر به ها روز آن که ییها حسادت از باز

 که مادرش افشان پرتو چشمان با و گرفت اش خنده کرد

 : گفت و دیلرز بدنش دیدرخش یم وارسته ی خنده از
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 بعد.  خونه میاومد یمامان با شنا کالس از روز هی ادمهی_

 حتما دیبا و بودم خوشحال یلیخ و بود ام جلسه نیاول من

 نیا محض به خب و کردم کارا یچ که کردم یم فیتعر

 تا که دینال و خودش یشونیپ یتو زد خجسته دمیرس که

 و ندادم محلش من اما میدار و کردن شنا داستان هفته هی

 و دینشست بابا یپا یرو شما دمید که بابا اتاق یتو اومدم

 کنه یم نوازش رو شما همزمان و خونه یم کتاب داره بابا

 یوقت دیگفت یم شهیهم چون دینشد من متوجه هم اصال

 اون روز همون.  دینشد اما دیش یم متوجه امی یم من

 تا دو هر با هفته هی تا که کردم حسادت و کردم بغض قدر

 من چرا دیدینفهم هم وقت چیه و بودم نیسنگ سر تون

 نیسرزم برد و من بابا آخرش گهید که شدم یجور نیا

 . کنم یآشت شدم یراض که دیخر یبستن یکل و ها یبستن
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 از خموش چشمان و یدل آرام با مادرش

 ی طره و دیخند یم آرام و کرد یم نگاه وارسته به بغض 

.  زد یم کنار را وارسته یشانیپ در شده ختهیر یموها

 شناخت از یا هاله در بود کرده فیتعر شیبرا که یداستان

 نیا با اما بود مانده خاطرش در زیناچ یا ذره.  بود شیبرا

 بود گرفته اش خنده وارسته کالم حرص از قدر آن حال

 یم وارسته دل کنج بلندش یها خنده ینیریش که

 . دیبوس و گرفت را بود شیپا یرو که یدست و نشست

 

 که هست چشمات تو یا گهید زیچ هی حسادت جز به اما_

 نباشه یزیچ اون که دوارمیام و کنه یم تیاذ و من داره

 . کنم یم فکر من که

 

 جمله نیا با ؟ شد یخال دلش ته ندیگو یم که دیا دهید

 یرو او قیعم شناخت از یناش که مادرش ی آگاهانه ی
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 را آن کبارهی که شد یچاه دلش وارسته بود فرزندانش

 جانش به یراتیتعم نیماش یها چنگک با و کردند یخال

.  کرد دلش در بودن یخال تو حس قدر همان بودند افتاده

 چانه گاه هیتک مادرش دست گرید و دیدزد را نگاهش باز

 .  نبود اش

 یا گوشه کدام هر و بود دهیخواب ابانیخ در مردم تب

 یم و کردند یم جمع را خود لیبند و بار ای نشسته

 زین بودند آمده روزان جشن یبرا که یگروه.  ختندیگر

 با که داشتند قصد مزاح و خنده با و داشته حضور هنوز

 که ییها برگ یرو روزان یامضا نقش شده که هم اجبار

 و دیخند یم هم روزان و شود مشق بود شان دست در

 ی پرده نیآخر و شود بلند خواست.  داد یم تکان یسر

 و گرفت را دستش مادرش که بزند رقم را امشب سکانس

 : گفت
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 آماده امشب که ییها هیهد برو بعد بده و من جواب اول_

 .  بده لیتحو و یکرد

 

 غره چشم با سپس و گفت ی "مامان" اعتراض با وارسته

 : گفت و شد بسته دهانش مادرش ی

 

 گوش خوب و دینش یعصب که دیبد قول اما گمیم چشم_

 .  دیبد

 

 و داد رونیب نهیس از قیعم یدم گرفت که را مادرش دییتا

 : گفت ادامه در

 

.  سخته یلیخ تیزندگ یها بت از یکی دادن دست از_

 یدون یم و هست تیزندگ ی اسطوره قضا از که یبت

 بابا یوقت.  مهمه موندنت برجا پا یبرا قدر چه بودنش
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 یقلب ی سکته با تیوضع اون یتو شیپ سال هفت

 و خودم همش رفت مون یزندگ از و بست و چشماش

 انتظار و بود کرده اشتباه که یخود دونستم یم مقصر

 دیبا و نباشه و ببنده و چشماش دفعه هی پدرش که نداشت

 دست و هست عذاب از یناش درد حس اون هنوز که بگم

 .  برنداشته سرم از

 

 بعد و داد یم گوش خوب بود یمهارت با یشنوا مادرش

 حد تا و فرستاد یم ندهیگو جان عمق به را شیها حرف

 سوت  که وارسته یها گپ.  کرد یم قانع را او یادیز

 از را شیها حرف که داد حیترج مادرش ، دیرس انشیپا

 یرانگریو به را وارسته تن یپرسش با بار نیا ردیبگ سر

 :  برد زلزله

 

 کرده یقینارف که بود وقت یلیخ پدرت قلب یدونست یم_

 سال همه نیا جهت یب و خودت تو ؟ داد یم شیباز و
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 مثل گهید دخترش که نیا از پدرت قطعا.  یداد عذاب

 و دیرقص ینم تنش ، دیخند ینم هاش لب نبود شاد سابق

 نیا شد یم ناراحت خورد یم غصه و نشسته یا گوشه

 و گرفت حادثه اون با قلبش که نیا اما بود پدر مسلمه

 نه نبود دینتپ و گذاشت قالش که ییها سال قیرف گهید

 شما به یول و برد یپ قشینارف قلب به قبل ها سال پدرت

 . نگفت

 

 درد از شیها پلک و جست رونیب دهانش از خفته یآه

 پر و گرفت نقش چشمانش یجلو پدرش خاطرات و دیلرز

 و آمد یم کنارش پدرش که ییها شب و ها روز.  شد رنگ

 یپا به و داد یم ناز نوازشگرش انگشتانش با را شیموها

 یها مهین هم یگاه و نشست یم شیها هیمرث ی نغمه

 خنده ، بود شده ریاس سکوت ی شهیش در خانه که شب

 هم یگهگاه و لرزاند یم را خانه یها وارید شانیها
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 تر آرام که زد یم غر و گذاشت یم اتاق به قدم مادرش

 .  است شده خواب بد که چرا بخندند

 تنها و دیرس ینم نیرنگ خاطرات آن به دستش گرید

 نیشیپ یها سال به و کرد یم یادآوری که بود ذهنش

 به زدن چنگ قلبش و ذهن کار بود نیهم.  زد یم چنگ

 .  آمد ینم بر دستشان از گرید یکار و بود گذشته زیدستاو

 و گذاشت مادرش ی شانه یرو را سرش و شد خم مهین

 :  زد لب و گذاشت مادرش کمر پشت هم را دستش

 

 چیه که داشت اسطوره بت از ینقش من ذهن یتو بابا_

 دستش از دمیفهم و تیواقع که حاال اما نشکست وقت

  ؟ ینگفت تو خود مامان چرا اصال ؟ نگفت چرا که دلخورم

 

 کرد سنجاق مادرش گوش در را اش هیگال که آن از بعد و

 که آن از شیپ و ختندیر یم شیمایس یرو نرم ها اشک ،
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 با ساینک و نوا ، بزند را شیها حرف هیتوج به مادرش

 شان گلگون صورت در که یخوش و جانیه از یحرارت

 زده شتاب وارسته و دندیدو مادرشان سمت به ، بود دایهو

 مادرشان آغوش در ها بچه و زدود اشک از را صورتش

 شده درشت یچشمان و مهین یلبخند با وارسته و دندیپر

 به ساینک که آن از قبل نوا و کرد نگاه ها بچه به رتیح از

 و گذاشت ساینک دهان یرو را راستش دست ، دیایب حرف

 :  گفت مظلومانه و کرد کج را گردنش

 

 . من اول_
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  نوا دست و امدین کوتاه بار نیا اما ساینک

 : گفت یلجباز با و زد کنار دهانش یرو از را 
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  ؟ یبگ تو دیبا چرا.  گمیم من اول ریخ نه_

 

 : گفت مادربزرگش و مادر به خطاب

 

 هیهد مردم به رو ها گل خودمون میخوا یم ما یمامان_

 !؟ شهیم میبد

 

 در را دو هر شنهادیپ نیا از شادمان و خشنود وارسته

 : گفت و دیکش آغوش

 

 هی میبر نییبدو.  شهیم که معلومه ؟ بهتر نیا از یچ_

 هم شما مامان.  ادیب که میبگ و میبزن بیمص آقا به زنگ

  ؟ یای یم
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 با که آن از پس وارسته و شد همراه ها آن با زین مادرش

 یها گل بار وانت با که خواست او از و زد زنگ بیمص آقا

 یکوبیپا نیا در که یمردم به هیهد یبرا شده آماده

 ی جرقه در یسهم تا اوردیب ارم به ، بودند کرده شرکت

 .  باشد داشته مردم خشنود و شادمان نگاه

 

 نیتر ارزشمند شیبرا که اش یآب بار وانت با که بیمص آقا

 اش بدنه و گذاشت یم بشیج در پارچه کی روز هر و بود

 بدنه کنار رفته هم در یها اخم با و آمد ، کرد یم زیتم را

 به که داد یتیجمع به را شیرو و زد لهی نیماش ی

 را شانیها دست هوا کی و سپرده گوش روزان یسخنران

 سپاس لیس که وارسته.  زدند سوت و دندیکوب هم به

 که آن از پس و زد آرام یلبخند ، دید را ها یگزار

 شان گرد و درشت چشمان با که ساینک و نوا به یچشمک
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 کاروان لیخ به رو و زد بودند دوخته چشم مادرشان به

 : گفت تیجمع

 هی تون خونه یتو امسال نوروز که دارم و نیا افتخار_

 از خواهشم تنها.  نیباش داشته من از کیکوچ ی هیهد

 دوست اگه و دیکن یدگیرس بهش لطفا که نهیا شما

 و دیکن فالو هم رو ما نهالستان جیپ دیتون یم دیداشت

 که نیا از سپاس.  دیبذار اشتراک به ما با و هاتون عکس

 هنرمندم و زیعز خواهر و ما کنار در و قشنگ شب نیا

 .  دیگذروند روزان

 

 و تیجمع لیخ یها خنده ینوا و ها پچ پچ انیم در

 آقا بار وانت سمت را اش اشاره انگشت ساینک و نوا جانیه

 : گفت و گرفت بیمص

 رو ییاهدا یها گل شونیا و میداد زحمت بیمص آقا به_

 و دیکن شون خوشحال کیکوچ تشکر هی با لطفا آوردن

 .  گزارم سپاس.  دیبفرست مثبت یانرژ براشون
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 مردم ، دیرس انیپا ی نقطه به شیها حرف که آن از پس

.  شدند ریگ یجا بیمص آقا وانت کنار در و شدند متفرق

 فرزندانش سر بر که یمهر باران با و شد خم هم وارسته

 : گفت کرد یم ریسراز

 

 فقط دیکن میتقس هیبق با و تون یخوشحال و دیبر_

 شیپ جا همون ؟ خب دینش دور ادیز من بگردم دورتون

  ؟ باشه دیبد رو ها گل خجسته و پروا خاله

 

 ییماها و شانیصدا در ختهیآم یجانیه با و صدا کی دو هر

 یم دل دل شان تن در که یپوست و یشاد از گرفته جان

 خنده به را وارسته که گفتند بلند یا "باشه" و دندیدو زد

 .  داشت وا
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 حهیرا که نارنج درخت بر هیتک با و ابانیخ کنار اما وارسته

 کرد یم مست سکرآور یم چون و داد یم ناز را مشام اش

 هیثان و کرد یم یبردار نگاره مهرش پر ی خانواده از ،

 یم چشم ها نگاره به بود ممتد و دراز طولشان ییها

 یم را هیبق تشکر پاسخ هم کالم مهر و لبخند با و دوخت

 .  داد

 نگاه یکی یکی و زد ورق را ها عکس تک به تک قدر آن

 جان ممنوعه یعکس چشمانش یجلو در ناگاه که کرد

 یرو که یاخم با و دیگز را شیها لب وارسته و گرفت

 یم نگاه عکس به ، بود انداخته یتینارضا طرح صورتش

.  زد ابانیب به سر غفلت نیا از و زد خودش به یتشر.  کرد

 ییماها و یریش یتاپ با که بود زدانی و خودش از یعکس

 فرا کاخ شکن و نیچ پر یها کنگره چون را اطرافش که

 هم زدانی دست و نشسته زدانی یپا یرو ، بود گرفته

 جوار هم سرش و بود زده حصار را کمرش و شده یقالب

 و بود شده رهیخ او یها لب به و گرفته قرار وارسته سر
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 عقب به را سرش و داده خرج به طنتیش زین وارسته

 .  بود کرده پرتاب

 در آور وهم و داغ یانیجر عکس نیا به شدن رهیخ با

 ، بود داده انجام که ییکارها خشم از بدنش و گرفت سرش

 یمکث اما دیگز را " حذف" ی نهیگز انگشتش و گرفت گر

 تا اما بود شده کاشته دیترد تخم پوستش ریز و کرده

 و زد شیصدا یبار چند روزان ، کند حذف را آن خواست

 یگوش بود کرده ریاس و گرفته را دامنش باز که یغفلت با او

 نگاه یبار وانت به فاصله همان از و چپاند بشیج در را

 از یکم.  بود شده اهدا ها گل ی همه و بود یته که کرد

 و رفت کینزد وارسته و شد کم خشم آن داغ سوزش

 یادگاری به یعکس خانواده ی هیبق و روزان دست در دست

 ثبت به را لبخندشان ی غنچه نیتر یقتیحق و گرفتند

 . رساندند
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 " آخر فصل"

 

  " تیمجنون تموز"

 

 در را بود کرده قالب ریاس رودخانه دل از که را ییها یماه

 راه به که را یآتش و انداخته سبد درون سپس و شست آب

 حهیرا و شدند یم ذغال ها چوب و گرفته گر بود انداخته

 یفرز با که ییها کبک و رودخانه آب انیجر و آتش دود

 ها آن دنبال به نوا و دندیدو یم نیزم یرو تر تمام چه هر

 زده قلم نیزم یرو بر خدا ینقاش از ینقش ، زد یم غیج

 لنسر عنوان به که ینخ و چوب با هم ساینک.  بود شده

 و شده خم نیزم یرو کمر تا.  بود مشغول ، ساخته شیبرا

 آب درون یها یماه که بود تقال در شده زیر یچشمان با

 قیآالچ درون مادرش.  کند پهن دام شانیبرا و ندیبب را
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 انداخته راه به را اش یسندگینو بساط و بند و بود نشسته

 کی سال هفت از پس ، بود گذاشته که یقرار طبق و بود

 ادی و نام با خودشان انتشارات در تا نوشت یم را کتاب

 و گرفته تماس هم لدای شیپ یقیدقا.  کند چاپ سهراب

 و داده خرج به یسخاوت هم او و بود کرده یدلتنگ ابراز

 و دیایب یحگاهیتفر ی منطقه نیا به که بود کرده شنهادیپ

 رفتهیپذ سرشار یشوق با هم لدای.  بگذراند ها آن با را یدم

 .  بود کرده قطع را تماس بیعج تیمرموز و

 یچا تا ختیر یکتر درون و کرده آب از سرشار را وانیل

 و بود آورده در سرش از را شال.  بزنند بدن بر و کرده دم

 گرید یعیطب عناصر و خودشان جز که حگاهیتفر نیا در

 بازدم و دم از را مشامش و گشت یم رهاوار ، نبود یکس

 .  کرد یم تازه

 صورت در تا ختیر یشتریب یها یماه یرو را کباب مواد

 .  دیاین کم شانیغذا لدای آمدن
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 شوقش سر از یها اشک یگهگاه و بود یاشک مهین آسمان

.  کرد یم انینیزم نثار را مهرش و ختیر یم نیزم بر را

 و گرفته گر آتش تا زد باد را ها یماه و برداشت را بادبزن

 .  شود پخته مغزشان

 یرو یکاله ناگاه که ختیر صورتش یرو باران ینم نم

 ، مادرش دنید با.  گرفت باال را سرش و گرفت قرار سرش

 : فرستاد شیبرا یبوس و زد فزا جان یلبخند

 

 !  یقلبم تپش.  میمخلصات یلیخ خانم گلبرگ_

 

 : گفت و داد ناز یچشم پشت مادرش

 

 هام بچه کن آماده رو غذا عیسر و نکن لوس و خودت_

 .  شونه گشنه
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 گذاشت دهان در و کرد جدا یکباب یتور از گوشت یکم

 باد را دهانش یدستپاچگ با و سوخت دهانش سقف که

 .  زد یم غر همزمان و زد یم

 

 آخ ؟ یکن یم هولم چرا.....اوممم....مامان....اومم...آخه_

 !  سوختم

 

 به انگشتش و کرد پرش یکل به حواسش و کرده غفلت

 خنده یصدا با ادشیفر یصدا که سوخت و خورد یتور

.  زد مسما با لبخند و ساینک و نوا ی کودکانه و نیریش ی

 را مادرشان ی شده سوخته دست و آمدند جلو ساینک و نوا

 مهر با نوا و دادند ناز و گرفته شانیها دست انیم در

 : گفت ریدلپذ لبخند و نیریش

 

  ؟ بشه خوب کنم بوسش یمامان_



  

. pg 2712 

 

 و شده خم ساینک بزند یحرف وارسته که آن از شیپ

 شد زانیآو گردنش از و کرد باران بوسه را مادرش انگشتان

 : گفت و کرد ساینک یبرا یاخم دهیورچ یلبان با نوا اما

 

 .  یکرد تقلب ستین قبول داداش خان_

 

 و زده آرام یلبخند دید خاطر آزرده را خواهرش که ساینک

 قند چون که را اش کودکانه یها حرف و رفت سمتش

 در ، داد یم را تیحما طعم و بود دار مزه و نیریش

 :  گفت گوشش

 

 میکن درست گل دسته هی مامان یبرا یای یم نوا یزیعز_

  ؟

 



  

. pg 2713 

 چشم ها قلو دو به کنجکاوانه خانم گلبرگ و وارسته

 .  گردند یم پچ پچ و کرده سر در سر که بودند دوخته

 نیا محض به و برد جلو را سرش یکم طنتیش به وارسته

 نوا به و دیخند کرد شکار را مادرش حرکت نیا ساینک که

 و آورده هجوم مادرشان سمت به دو هر.  کرد اشاره

 انیم در وارسته بلند یها خنده یصدا.  دادند غلغلکش

 که نیا از مادرش و دیچیپ رودخانه انیجر و ها درخت

 یشادمان ، دیشن یم را شیها خنده یصدا ها سال از پس

 نفره چهار ی خانواده.  دیکش رخش به و دیدو پوستش ریز

 و بودند خشنود هم کنار گرمشان حضور از قدر آن شان

 نه ی فاصله از ینیماش موتور یصدا ناگاه که دندیخند یم

 یتور که یحال در وارسته.  دیرس گوش به رید چندان

 شان مادربزرگ همراه به ها قلو دو و داشت یم بر را کباب

 چشم نانشیسرنش و نیماش به یهمگ انداختند یم سفره

 بر اخم و شد خشک وارسته لب یرو از لبخند و دوخته

 دست ها قلو دو اما شد مشت دستانش و نشاند چهره یرو



  

. pg 2714 

 با تنها خانم گلبرگ و دندیپر نییپا و باال و دندیکوب هم بر

 یم نگاه وارسته به بود زده نم ینگران آن در که یچشمان

 . کرد
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  یمایس بر تفاوت یب و سرد ینقاب

 ها بچه دل به که نیا یسپار خاطر با و زد قاب صورتش 

 و نکند شان حساس که برد کار به را شیسع ، دیایب راه

 را چشمانش و ببرد کار به شیپ از تر نرم چند هر یرفتار

 را ها قلو دو و زد زانو نیزم یرو که کرد نخ زدانی به

 زین لدای.  فشرد گرمش و پدرانه آغوش در سخت و محکم

 در که یبهت و نیماش ی بدنه بر هیتک با جا همان

 و کرد یم نگاه ها بچه به زل زل ، زد یم شین چشمانش

 را بدنش یکم تنها و گرفته دهانش یجلو را دستش

 جنس از هم آن دلش در یآتش جان عمق از.  دید مرتعش



  

. pg 2715 

 چند نیا در اگر لدای.  دیکش شعله و شد برپا سوختن

 یسر کی مقابل در بود گرفته چنگ به یتیموفق صباح

 یفلک.  بود کرده فلک نیا میتقد هم را اش یزندگ یایهدا

 یدزد شاه چون و زد قلبش به یخنجر مردانه ناجوان که

 یققنوس چون جا نیا حاال.  بود داده حیترج قرار بر را فرار

 نوک بدنش و تن بر قدر آن و جست رونیب خاکستر از سر

 آتش جنس از یا کرهیپ با یققنوس عاقبت تا زد بال و زده

 و آمد رونیب بود داده قلیص درد از را بدنش و تن که

 تالشگرانه یتقالها و یذات یها ییتوانا بر هیتک با توانست

 .  اوردیب در اهتزاز بر قله بر را یروزیپ پرچم

 و گرفت انیجر شیمو یها طره ریز و کرده طنتیش باد

 پشت به را شیموها.  زد انهیتاز اش یشانیپ به یبار چند

 بچه که کرد نگاه لدای به آرام یلبخند با و فرستاد گوشش

 اشک شان هیبق چشم از دور و فشرد یم آغوشش در را ها

 زدود یم را ختیر یم صورتش بر و کرد یم شره که ییها

 . 



  

. pg 2716 

 وارسته و نشست دوشش بر لیثق ینگاه از نیسنگ یبار

 مادرش طرف به را آرامش یها قدم نگاه صاحب از آگاه

 در را شده خشک یکوه یها شنیآو که یمادر.  برداشت

 در را شده تلنبار هم یرو یها زمیه و ختیر یم یقور

 .  رندیبگ گر و بسوزند تا انداخت یم آتش دل

 

 خطاب و نشست آن یرو و برداشت زمیه جنس از یصندل

 : دینال مادرش به

 

 شهیم ندارم جا شنیآو دمنوش یبرا گهید خدا به مامان_

  ؟ زعفرون و به دمنوش مثال یکن درست گهید دمنوش هی

 

 آتش کنار را یقور وارسته یها اعتراض به اعتنا یب

 جا کم و کوچک یها زمیه با را یقور دور یکم و گذاشت

.  نسوزد یقور که نیا هم و دیایب جوش زود هم تا پوشاند



  

. pg 2717 

 شده رنگ کوتاه یموها و کند سر از را اش یروسر سپس

 یدستور حالت به وارسته به و سپرد باد دست به را اش

 : گفت

 

 که ریبگ رودخونه آب از گهید یماه تا چند هی برو پاشو_

 !  بچه نکن دخالت من کار تو قدرم نیا میدار مهمون

 

 : زد غر

 

 از پر شده گلوم یداد بهم دمنوش که بس من مادر آخه_

 .  سازه ینم بهم شنیآو نیا گهید درشت و زیر یها تاول

 

 نگفته بعدم.  نزن غر من جون به قدرم نیا نخور خب_

 .  انیب باهم قراره داداشش و لدای یبود

 



  

. pg 2718 

 خنده یا لحظه و داد مالش را اش یشانیپ دست کف با

 مادرش ؛ داد تکان تاسف به را سرش همزمان و گرفت اش

 ای کرد ینم خطاب یخانوادگ نام به نه اسم به نه را او گرید

 را زدانی که یمادر.  " لدای برادر " ای و بود "ها بچه پدر"

 به حال کرد یم شیستا اش نداشته پسر ی قواره و قد هم

 نیا گذشت انگار که بود خشم از نیآتش و دلخور یقدر

 بر اخم.  باشد آتش یرو بر یآب بود نتوانسته هم سال چند

 : گفت و شد چتر اش یشانیپ

 

 پدر بعدم ادیب اون با قراره که دونستم یم دیبا کجا از_

 باالخره بشم حضورش مانع تونم ینم گهید هست ها بچه

 خودم یقربان رو ها بچه شهینم لیدل.  دارن اجیاحت بهش

 .  بکنم

 

 یمینس همزمان و برگرداند را سرش و انداخت باال ییابرو

 دیشا ای نیریش طعم با یلبخند و دیوز دلش کنج خنک



  

. pg 2719 

 جسمش و روح در نیدارچ خوش ی حهیرا به نه هم

.  زد لبخند و شد شاد ذاتا وارسته راتییتغ نیا از ؛ دیچیپ

 از ییجا در یروز نکند که داشت را آن هراس مادام

 یم بذر دلش ی گوشه که یا نهیک به وارسته ، یزندگ

 از یگرید یرو حاال اما بپوشاند عمل ی جامه دیپاش

 آن و ها حس آن به نسبت که دید یم را وارسته تیشخص

 آرامش یبرا تنها و بود تفاوت یب و حس یب رید یها سال

 از خبر یب کرد یم تالش فرزندانش و خودش یدل آرام و

 و آرام و نشده تمام کارش هنوز وارسته بداند که آن

 بر مخرب و رانگریو یطوفان بتواند تا رود یم جلو وستهیپ

 چنگ به را آرامشش یروز که بزند یکسان یزندگ ی تنه

 یجلو را جهنم کار بیفر یدزدها سان به و گرفتند

 . آوردند چشمانش

 دنید از خنده با و گذاشت ینیس درون را ها فنجان

 یم یسوار کوله پدرشان از که ها قلو دو یها طنتیش



  

. pg 2720 

 در رودخانه درون یآب یها مار با هم را لدای غیج و گرفتند

 : گفت و کرد اشاره وارسته به و کرد ییبرپا ، بودند آورده

 

 کن کباب و ریبگ یماه گهید یتا چند هی برو پاشو_

 کنم فکر امشبم که مادر پاشو زشته ادیب کم اگه مهمونن

 وسط جا نیا میبزن چادر و میایب راه ها بچه دل با دیبا

 . جنگل و دشت
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  و گفت یظیغل و کشدار "چشم" وارسته

 حرکت رودخانه طرف به و برداشت ریخم یکم با را لنسر 

 دهانش بر که یکف با و بود خروشان رودخانه.  کرد

 اما دیکوب یم سنگ تخته بر خشم و ظیغ با بود دهیچسب

 ابرو به خم و مانده یجا بر استوار همچنان سنگ تخته



  

. pg 2721 

 در را شیپا و زد تا را شلوارش ی پاچه وارسته.  آورد ینم

 اما زد خی و گرفت یلرز شیپا آب یسرما از و گذاشت آب

 پهن ی شانه یوقت تنها و داد ادامه راهش به اعتنا یب

 تخته یرو زیخ و جست کی با دیرس زانوانش به رودخانه

 رودخانه آب در را لنسر و کرد باز را قالب و نشست سنگ

 دام به بخت نگون یها یماه که ماند منتظر.  انداخت

 را سرش و کرد جلب را توجهش زیر ییصدا.  افتندیب

 به و بود زده آب دل به که زدانی دنید با و برگرداند

 را شیرو تفاوت یب.  گذاشت یم قدم سنگ تخته گاهیجا

 قیدقا.  کرد مشغول را خودش یماه شکار به و برگرداند

 که عتیطب در غرق وارسته و شدند یم یسپر وار حلزون

 به ییاعتنا مین یحت آورد یم ارمغان به یسرخوش شیبرا

 نفس را شیها بازدم و دم و بود شده کشینزد که زدانی

 بیعج ها روز نیا که یآرامش با زدانی و نکرد دیکش یم

 فاصله با وارسته کنار بود شده دلش ی خانه مهمان

 که دانست ینم آگاهانه.  کرد اریاخت سکوت و نشست



  

. pg 2722 

 رونیب را دلش حرف و کند باز را بحث سر دیبا چگونه

.  بزند آتشش و شده تلنبار تا دهد قورت که آن نه زدیبر

 یم گوشش به لدای غیج و ساینک و نوا ی خنده یصدا

 انیگو " لدای عمه" حاال که شیها بچه طنتیش از و دیرس

 یم ، انداختند یم خطر یب یآب یها مار خواهرش یرو

 .  کرد ینم فراموش را " خدا" نام بودنشان یبرا و دیخند

 

 گذرگاه سنگ تخته ی صفحه یرو انگشت با و گرفت یدم

 با وارسته یوقت.  گذشت یم خمش و چیپ از و ساخت یم

 سر از را یماه دو و کوباند هم به را دستش دو یخوشحال

 معشوقه به سکوت در و شد خارج اوهام از ، کرد جدا لنسر

 سوانیگ که یا معشوقه.  دوخت چشم اهشیس سویگ ی

 آن عزادار را زدانی دل و دهیچ بن و خیب از را رنگش اهیس

 .  بود کرده ها



  

. pg 2723 

 به را شیها نطق ، ذهنش در یا نهیزم شیپ چیه بدون

 در و بود کرده شهیپ سکوت که رساند ی وارسته گوش

 : گرفت یم یماه ، آرامش

 

 با ، هاش یدلبر با که بودم یدختر دل شاه یزمان هی_

 خوش عطر با ، هاش زدن صدا زدانی با ، هاش خنده

 دیسپ برام رو یاهیس و کرد بهشت برام و جهنم موهاش

 بار کوله و گذاشت رو یچ همه یوقت رفت یوقت اما کرد

 ی طبقه یتو اونم جهنم یتو و من و بست و سفرش

 فکر.  نداره معنا یزندگ گهید کردم فکر کرد رها دَرَک

 دو چنگ با دیبا که یخال یها دست و موندم من کردم

 نمیبب اومدم جا نیا حاال.  دمیکش یم دندون به رو ها قلو

  ؟ نه ای کنم یم سلطنت دختر دل اون یتو هنوز که

 



  

. pg 2724 

 یواژگان با و زد یشخندیر و گذاشت شیپا کنار را لنسر

 به خطاب بودند انداخته راه غوغا یسودا سرش در که

 : زد یا گداخته ی طعنه زدانی

 

 یرو و شهیم تموم سلطنتش یانقضا یزمان هی یشاه هر_

 گهید تو نه.  شهیم دهیکش ابطال خط تشیمحبوب ی دوره

 سویگ اون گهید من نه یکن یم سلطنت و یهست شاه

 .  دلبرم اهیس

 

 نثار یچشم گوشه که آن بدون و دیکش شیموها به یدست

 : داد ادامه کند زدانی

 

 و سابق یشبرنگ و یدلبر اون موهام گهید که ینیب یم_

 دایپ هم دیسف و یخاکستر رنگ الش البه گهید.  ندارن



  

. pg 2725 

 گهید شد تموم شیپ سال هفت سلطنتت ی دوره.  شهیم

 .  نرو دنبالش

 

 از بدتر یبرا را خودش و بود شده دهیآبد فوالد که زدانی

 ردیب فرو میتسل به سر که آن بدون بود کرده آماده ها نیا

 : گفت

 

 که شمیم کتاتورید ام دوباره سلطنت یبرا باشه الزم_

 .  ارمیب دست به دادم دست از یروز هی که و قدرتم

 

 : گفت یجواب حاضر با

 

 ! ؟ تیمقبول نه داره تیمشروع نه کتاتورید که یدون یم_

 



  

. pg 2726 

 هر که بفهماند مقابلش مرد به خواست یم حرف نیا با

 را قلبش در سلطنت هم باز کند تقال و بزند باال نیآست چه

 نه دلش در زدانی که چرا.  آورد نخواهد دست به

 .  تیمقبول نه دارد تیمشروع

 

 یبنا و زنه یم دل دل که یا چهیماه اون به نفوذ راه_

 انقضاش یزمان هی دیشا.  بلدم خوب و داره یم بر دنیتپ

 .  کنم یم دایپ بهش ورود داالن باز اما باشه شده تموم

 

 ینم وجه چیه به اما بود آمده خوشش دوئل نیا از

 سر باخت یندا و بسپارد فیحر دست به را دانیم خواست

 چندان نه ی فاصله با که کنارش مرد که چند هر دهد

 قرار شیها حرف تهاجم مورد و بود ستادهیا کنارش ادیز

 ، کرد ینم خم گردن میتسل ی نشانه به و گرفت یم

 قلب گرید که بود رسانده شروع ی نقطه به را ییها حرف

 به یازین هم عقلش و نداشت شان دنیشن به ازین وارسته



  

. pg 2727 

 خواست ینم هم باز اما دید ینم کردنش نیسنگ سبک

 :  شود مغلوب

 

 یچ بسپارم گهید یکی دست به و سلطنت نیا بخوام اگه_

 ! ؟
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  از یهرم و دیکش زبانه تنش بر خشم

 مقتدرانه و بود قَدَر.  نشست روحش بر گداخته یها ذغال 

 دو خواست یم را سلطنت.  شود روزیپ او بر بود توانسته

 وارسته که دانست یم و کند یگرید شخص میتقد یدست

 ای حسادت برآوردن سر از و زند ینم حرف راهیب گاه چیه

 در ایگو.  ستین اش مردانه رتیغ دنیکش آتش به یحت



  

. pg 2728 

 با که بود نهفته یا جرقه ذهنش ی خانه کیتار پس

 .  بود شده تابان زدانی یها حرف استارت

 از لرزان یها پلک و کرد مشت و فشرد خشم از را دستش

 چرا نه نبود وارسته از خشمش.  فشرد هم یرو را خشمش

 هر توانست یم که بود مستقل انسان کی حال وارسته که

 خشمش اما ردیبگ اش یزندگ و خودش یبرا را یمیتصم

 ی انهیم یوقت که چرا.  نبود بحران ریمد که بود یخود از

 سپس و شد پا به خاک و گرد و آمد طوفان اش یزندگ

 دیبا زد انهیتاز اش کرهیپ بر یسونام و دیرس ایدر به طوفان

 که ییها روز.  دیشیاند یم اش یدر به در یها روز نیا به

 یکی که یقلب و آشفته یذهن و یخال دست با حال چون

 استوار سابق مانند به گرید که یقامت و زد یم انیم در

 گرید که رفت یم یقلب با جنگ به دیبا تنها و کهی ، نبود

 بر ، کرد ینم یقرار یب خودش قلب با شدن جفت یبرا

 ینم چنگش از را وارسته ی اراده و دیکوب ینم نهیس

 اش یزندگ چیمارپ یها راه هنوز کار خطا نیا نه ؛ گرفت
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 با بار نیا بتواند تا بود نکرده یط شده حساب و قیدق را

 وارسته شیپ قاطع یها میتصم از زیلبر و پر دستان

 یها شب که بود آمده یقلب فرمان به بار نیا او برگردد

 . خواندش یم فرا دیسپ یها روز و زد یم صدا را او اهیس

 طعم هنوز که ییها لب به رهیخ و ستادیا وارسته یروبرو

 دندانش ریز گرفت یم گل یها شکفته آن از که ییها کام

 :  گفت ، کرد یم ترش قرار یب و داد یم مزه

 

 چیه به و تختم و تاج اما شمیم کتاتورید باشه الزم اگه_

 .  دمینم یاحد

 

 در ابرو وارسته برد کار به زدانی که ی "کتاتورید" لفظ از

 : کرد ترش و دیکش هم

 



  

. pg 2730 

 یها مشت یتو و من بازم شو کتاتورید بازم گهید آره_

 هی بذار.  ادیب در صداش که هیک کن خرد و کن له تعصبت

 و کنم نخ چشمت یتو کنم هیبخ گوشت یتو و یزیچ

 قلبم همراه به بنده نام کین جناب.  بندازم لرز تنت یتو

 من یبرا تو.  میندار تو به یعشق و زهیانگ و حس چیه

 ازت و گذاشتم پام ریز و غرورم که یستین یاون گهید

 گهید من نه کردم ابراز بهت و عشقم و کردم یخواستگار

 یجوون حال و شور و احساس ی بنده که یا وارسته اون

 سال یا خورده و یس با یزن.  جام نیا من حاال ستمین بود

 میزندگ دادن ادامه دنبال گهید من.  تجربه ها سال و سن

 ها یبخت هیس و ها بینش و فراز همه اون از بعد اونم

 روز هی که بود ینیچ یها تکه ینیب یم که ینیا.  ستمین

 که کردن جمع جا هی و اش تکه هر اش خانواده و شکست

 یوقت.  کنه یم نطق جلوت داره جا نیا که ینیا بشه

 وقت چیه ستین قرار.  تمومه گهید تمومه انقضا گمیم

 . بشه دیتمد
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 در دشیسپ فیرد یها دندان و خورد یم تکان که لبانش

 و سرخ ییها لب ، گرفت یم قرار زدانی چشمان معرض

 گوشه ها آن به دوختن چشم با زدانی بار هر که کوچک

 یم سامان را دلش حال و شد یم زنده خاطراتش از یا

 یا هیثان چند عرض در تنها یکم که کرد یم هوس ، داد

 چند هر و دیگز دندان به دندان.  ردیبگ کام و نرود ناکام

 توانست ینم بزند هوسش بر محکم یمهر که خواست یم

 بیس چون سرخ و کوچک یها لب آن از یا بوسه هوس. 

 فرمان را ذهنش و انداخته انیغل به را دلش ، حوا سرخ

 چشمان مقابل در و رفت جلو یکم ، داد یم رشیپذ

 آن که یحال در و انداخت باال ییابرو وارسته یپرسش

 و کرد یم دل دل اش نهیس قفسه در که یا چهیماه

 از شیها گوش و سوخت یم خواستن تب آن از گردنش

 و شده مسخ و کرده خم سر ، بود شده ناشنوا ییصدا هر

 وارسته لب کنج را لبش ، ییجدا تلخ هجران نیا از رانیح
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.  بود قیعم کامش اما گذاشت کوتاه یا بوسه و گذاشت

 شده پا به دلش در که یآتش تنها نه که شد سبب همان

 تر شیب تب به و دهیکش شعله بلکه نشود خاموش ، بود

 آن از یحس چیه که وارسته چشمان در رهیخ.  ندیبنش

 تب به را آتش گرید بار تا شد خم ، شد ینم منعکس

 از یا گداخته یرو حرفش قدرت با را او وارسته که بنشاند

 هیهمسا را ابروانش و کرد سرخ را چشمانش و نشاند آتش

 :  ختیر سرب جوشانش خون در و کرد

 

 یتو ایآ ؟ هیچ زن هی به نامحرم مرد هی هوس حکم_

 ؟ داره وجود یقانون مرد نیا قصاص یبرا شما یایدن
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  که داشتند را یریت غیت حکم شیها حرف
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 در آور رنج یدرد.  چکاندند یم خون و زدند یم زخم 

 زدانی اما کرد رسوخ و نشست قلبش ی خانه کنج به کنج

 که بود کرده تن به نیفوالد یزره و پا بر یآهن کفش دو

 .  ندازندیب پا از را او و کنند اثر تنش بر ها ریت غیت مبادا

 که یا وارسته به خطاب یآرام به و زد شیموها به یچنگ

 : گفت ، کرد یم یانداز نظر رودخانه بر

 

 یم دل با رو باشه سرکش لیم نیا یبرا که یقصاص هر_

 .  کنم یم اجرا جون با و حکمش و رمیپذ

 

 زدانی به و گرفت رودخانه از رخ که شد جلب نظرش

 چشم وارسته به محکم یفک و یجد یصورت با که دیبخش

 : زد لب و انداخت باال را ابروانش از یا تکه.  بود دوخته
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 گهید و دهیرس سر به وقته یلیخ ها حرف نیا ی دوره_

 هم به گذشته در ما که کن قبول و ایب نداره ییانقضا خیتار

 که هست یسال چند گره همون حاال که میبود خورده گره

 بهار ی دوره.  بشه وصل گهید ستین قرار و شده باز

 ! نام کین جناب شده خزان وقته یلیخ تیمجنون

 

 گرفت یم یشتریب قدرت نه که خسته وارسته مقاومت از

 آن گرید وارسته.  وفتدیب تکاپو به شتریب وصالش یبرا تا

 اش دغدغه نیباالتر که نبود یا ساله چند و ستیب دختر

 گوشه در و باشد شان التیتحص و مدرسه آموزان دانش

 شان خانه در که باشد یعشق یجو و جست در هم یکنار

 که یا وارسته.  آمد یم حساب به یعاد اما دلکش یامر

 را شیرو شیپ ی جاده و دیند را ها تفاوت چشمانش اگر

 .  دیند را ها تفاوت درشت و زیر یها سنگ و کرده هموار

 با تواند یم بخواهد طوفان اگر عظمتش آن با کوه ندانست

 چند و یس زن نیا حاال.  کند رانیو را آن زهیر سنگ چند
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 سرنوشت اواخرش که ینیشیپ یزندگ و فرزند دو با ساله

 یها راه ی همه و نشسته کنارش جا نیا ، گذراند را یتلخ

 .  است بسته را مغزش و قلب به ورود

 یخوار یماه مرغ رودخانه انیم در درست و دیکش یآه

 ی همه.  شد یمتوار و گرفت را شکارش و زد آب دل به

.  یزدن هم به چشم در.  افتاد لحظه چند در اتفاقات

 شروع یزدن هم به چشم در هم وارسته و خودش یزندگ

 و شد نواخته انشیپا سوت یزدن هم به چشم در و شد

 شب یخال دستان با که یجهنم ی انهیم در بود خودش

 که ییها خواب و زمانه جور نیا از داد یم سر هیمرث ها

 .  بود دهید شانیبرا

 یگرو در را توانش ی قطره قطره که بود جا نیا حاال اما

 .  بگذارد نیریش یزندگ آن برگرداندن

 اش اشاره انگشت ، زد زنگ گوشش در که وارسته سکوت

.  برگرداند را سرش و گذاشت اهیس سویگ ی چانه ریز را

 یشبرنگ.  بود شده شبرنگش چشمان در غرق رهیخ رهیخ
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 ی صندوقچه خواندن ی عهده از گرید که رازآلود

 با.  کرد یم اش کالفه نیهم و آمد ینم بر اسرارشان

 بار دنشیبوس لیم و کرد نوازش را اش چانه انگشت همان

 نیا اما افتی انیجر رگش و یپ در و کرده یسرکش گرید

 رهیخ پس بدهد کف از را ارشیاخت خواست ینم گرید بار

 : گفت آلودش راز شبرنگ یها چشم به

 

.  باشه داشته انقضا خیتار که ستین کاال تو و من عشق_

 دست هی اما باشه گرفته غبار دیشا باشه گرفته خاک دیشا

 راز قدر همون اولش مثل قایدق شهیم میبکش بهش که

 .  سبز و نیریش و آلود

 

 دیکش رونیب زدانی انگشتان انیم از انیعص با را اش چانه

 : کرد اخم و
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 .  دانه پنبه ندیب خواب در شتر_

 

  ؟ نه شدم شترم نکنه درد دستت_

 

 شد یجار لبش بر نرم که داد دست از را اش خنده اریاخت

 و داد قورتش سرعت به کرد حسش که نیا محض به اما

 یرو از فرز و تر.  ختیر سبد در را شده شکار یها یماه

 زدانی به یپاسخ که آن بدون و دیپر نییپا سنگ تخته

 چرا کند سکوت داد یم حیترج.  کرد گذر او کنار از بدهد

 با که کرد یم انحراف دچار را زدانی بحث نیا ی ادامه که

 ینم ابدا او و کشد یم شیپ پا با و زند یم پس دست

 .  بچکاند زدانی ی لهیمخ در را یتوقع نیچن که خواست

 فرش یرو را سبد.  دیآ یم کینزد لبخند با که دید را لدای

 چند از پس و گشت مادرش دنبال به چشم با و گذاشت

 حرف یگوش با که دید را او ، نگاه یجو و جست قهیدق
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 درخت پشت از که هم را ها بچه یصدا و سر.  زند یم

 .  ندیبنش که کرد اشاره لدای به و شد راحت الشیخ دیشن

 منتظره ریغ حرکت در لدای که دیکش خیس به را ها یماه

.  گذاشت اش گونه یرو بر یا بوسه و گرفت قرار پشتش

 .  داد را اش بوسه پاسخ و دیخند وارسته

 

  ؟ ام یچ ونیمد من رو بوسه نیا_

 

 : گفت و گذاشت وارسته ی شانه یرو را سرش لدای

 

 .  هات کمک ، گرت تیحما یدستا ، پاکت دل ونیمد_

 

 ! ؟ دونستم ینم و بودم خوب قدر نیا من اوه_
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 .  یلیخ از شتریب یلیخ_

 

 باد و برق سرعت به دو هر که زد صدا را ساینک و نوا

 : گفت ساینک و آمدند مادرشان نزد و دندیدو

 

  ؟ یمامان بله_

 

 هر به خطاب و انداخت لدای به مهربان ینگاه مین وارسته

 : گفت دو

 

 دیکن درست یماه کباب دیدار دوست که دیگفت بهم_

 دونم یم و دیکن کباب شما که ذارمیم رو تا چند نیا

  ؟ باشه.  دیای یم بر پسش از خوب یلیخ
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 بود داده خوردشان به مادرشان که یتیمسئول نیا از دو هر

 با.  دندیکوب هم به را شانیها دست.  شدند لذت در غرق ،

 مشغول بعد و شستند را دستانشان ابتدا وارسته ی اشاره

 . شدند کردن کباب
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 از و انداخت لدای ی شانه دور را دستش

 ، بود ها قلو دو ییتنها نگران یکم.  شدند دور محوطه آن 

 الشیخ رفت یم شان سمت به که زدانی دنید محض به

.  مودندیپ یم را مسافت راحت الیخ با و شد راحت

 دیند دهیپر گرید را رنگش که زد لدای یمایس به یگذرگاه

 یدگیپر رنگ از صورتش بود دهید را او که یبار نیآخر. 

 ییگو شیها گونه یبرآمدگ یرو حاال اما زد یم یزرد به

 بازگشت بابت دل در.  بودند کاشته که بود یسرخ بیس

 یزندگ بحران نیبدتر در.  کرد شکر را خدا یزندگ به لدای
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 و شد بلند شود یم داریب مرگ از که یا زنده چون اش

 . داد ادامه

 

  ؟ یزیچ ،  یاستاد یرو ینزد کراش ؟ خبر چه خب_

 

 چشمانش و شد بدل قهقهه به لدای ی خنده حرفش نیا با

 : گفت و گرداند را

 

 یباال کمش کم که ما یاستادا اونم ؟ کراش بابا نه_

 قدر چه ینیبب یایب دیبا وارسته ییوا.  دارن سن شصت

 . ان اعجوبه

 

.  که یبود حرفا نیا از تر زرنگ ؟ یچیه به یچیه یعنی_

 دایپ تو یبرا جوون استاد هی دانشگاه اون یتو یعنی

  ؟ شهینم
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 : داد ادامه تاسف با وارسته و کرد ی "نچ" لدای

 

 دایپ برات کار یراست!  خواهر شده یا زمونه و دور عجب_

 شرکت من یدار تو که یتاپ یها نمره اون با ؟ نشد

 .  کردم یم جذب رو تو پا و دست چهار با داشتم

 

 هی که تهران یتو هست یشرکت هی کارآموز عنوان به_

 .  خواد یم یچ خدا نمیبب گهید رمیم هست یروز چند

 

 و داد جلوه صورتش به و کرد رشد بطنش در ینگران

 : کرد زیلبر را چشمانش

 یم تیامن حس ؟ یهست راحت ؟ لدای مطمئنه طشیمح_

  ؟ یکن
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 از زیلبر صورت به گرم یلبخند وارسته ینگران از زده ذوق

 : گفت و دیپاش نگرانش

 

 با شیپ روز چند اون.  امنه یلیخ جونم خواهر آره_

 اومده خوشش یلیخ که داداش.  کارم محل میرفت داداش

 جا اون یوقت دارم یخوب حس یلیخ که خودمم من بود

 . کنم یم کار

 

 آن بود گرفته چنگ به ها سال از پس که یاستقالل حس

 آن که بود شده زیلبر و کرده رشد پودش و تار در قدر

 بود شده خلق ییلدای و شده جدا یمتک یلدای ی پوسته

 کی یحت یبرا را دستش و رفت یم جلو گام به گام که

.  کرد ینم دراز کس نا و کس یجلو هزار دو ای قران

 و زیر یها حرف و مادر ستم ی هیسا ریز گرید که ییلدای

 و بود شده رنگ خوش یا پروانه که ییلدای.  نبود درشت

 . شد یم لذت غرق بودنش پروانه از وارسته
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 حرف مشت با را آن لدای که گذشت سکوت به یقیدقا

 : شکست

 

 دمشیند اصال ساله چند شهیم باورت ؟ ریحر از خبر چه_

 .  یسال شیش پنج هی باشه کنم فکر. 

 

 ایاسترال یتو دهیم لیتحص ادامه داره گهید یچیه رمیحر_

 و احوالش بزن بهش زنگ هی آ هست تو ی خاله دختر. 

 .  که یرینم راههیب دختر ریبگ

 

 گذشتند یم درختان انیم از و رفتند یم راه جاده کنار در

 آن و کردند یم عبور کنارشان از ها نیماش هم یگهگاه

 .  بودند مشغول گو و گفت به همچنان دو
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.  نداد بده و اش شماره خواستم خاله از شهینم باورت _

 و در یتو برام آبرو.  ستین من دختر گهید ریحر گفت یم

 شماره و ستین من دختر اون گفت یم.  نذاشته هیهمسا

 که نداده اجازه بابا حاج کنم فکر وارسته.  ندارم هم و اش

 .  زد یم رو حرفا نیا خاله

 

 : گفت زیآم استفهام و دیکش هم در نرم را شیها اخم

 

  ؟ که ستین دریح حاج ، بابا حاج از منظورت_

 

 که یوحشتناک اتفاقات یادآوری با و زد را پوزخندش لدای

 : داد تکان یسر بود داده رخ سال چند نیا

 

 .  خودشه خود_

 



  

. pg 2746 

 خاندان بزرگ نیا اما آ ینش ناراحت شهینم باورم ههه_

 داد طالقش تا کرد شهیش یتو و یبرف سیگ خون که تون

 و شیا غهیص زن اون رفت بعدشم و کرد تشیاذ که بس

 که یکار یعنی.  برهیم و آبروش ریحر حاال.  کرد عقد

 و اتیلیا داداش یوقت یعنی.  نبرد و آبروش کرد خودش

 وجدانش رنیبگ ازم و هام بچه تا کرد آوار من سر یرو

 چه آدم!  عجبا ؟ رفته آبروش ریحر کار با االن نگرفت درد

 .  شنوه یم ییزایچ

 

 جان و دل با و داشت قبول را وارسته یها حرف ی همه

 داشت روا او حق در بزرگش پدر که ییخطا...  رفتیپذ یم

 به ها قلو دو که آورد ادی به را یشب.  بود اجتناب قابل ریغ

 که شد متوجه بابا یعل ، پدرش یوقت و آمدند شان خانه

 خانه به ، اند آورده در مادرشان چنگ از را ها بچه چگونه

 که انداخت راه به ییدعوا و شور چنان و رفت پدرش ی

 که پدرش.  دیچیپ یم گوششان در محل کل یصدا و سر
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 یبرف یکس با یزندگ و کرد رها را مادرش با یزندگ و خانه

 . دانست ارجح را

 

 فیتعر وارسته یبرا خواست یم که یزیچ یادآوری با لدای

 باز را دهانش که نیا محض به اما برگشت زده ذوق ، کند

 : گفت بلند و شد کینزد ینیماش ، کرد

 

 !  دختر اخمتو بخورم_

 

.  شد آشکار وارسته پوزخند و رفت هم در لدای یها اخم

 یب با و کرد جدا اش شانه از را لدای دستان و برگشت

 : گفت محض یتفاوت
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 نیماش یوقت.  دارم و مامانت سن من کارت رد بچه برو_

 یگرد یم ور اون و ور نیا و پات ریز ینداز یم و بابات

 .  یپرون یم مزخرف یک به باشه حواست

 

 ادهیپ نیماش از بود گرفته آتش وارسته یها حرف از که او

 کمش سن خالف بر.  گرفت قرار وارسته یروبرو و شد

 . سبز یچشمان با داشت دهیورز و بلند یقد
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  نیسنگ نگاه ریز را وارسته یپا تا سر

 یالیخیب با وارسته اما شد مورش مور لدای که گرفت خود 

 او حضور که آن بدون و گرفت را لدای دست و دیخند

 فاصله جا آن از که یکم.  دیکش ، باشد مهم شیبرا

 : گفت و دیخند بلند گرفتند



  

. pg 2749 

 

 یسالگ زدهیس و من یعنی و دخترشون ام خانواده اگه_

 نیا سال و همسن دیبا نوا و ساینک االن بودن داده شوهر

 یم نگاه نمیهمچ!  شده یا زمونه و دور عجب.  بودن یم

 دهیترس تو قدر چه دختر.  بترسونه و من خواست یم کرد

 . یبود

 مجدد و دیخند زیر ، بود شده آسوده الشیخ که حاال

 : گفت و کرد حلقه وارسته ی شانه دور را دستانش

 

 ؟ بود یگوالخ چه یدید.  دمیترس کلشیه از خدا به_

 .  اصال نگم که سنش وگرنه

 

 پسر همان نیماش که نیا دنید با و برگشت عقب به

 برگ چون رنگش و افتاد پس ، شد یم شان کینزد داشت

 به که ینوار چون زبانش و  دیپر زییپا ی زده خزان یها
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 افتاد پته تته به ، نداشت خواندن یارای و دهیرس آخر خط

: 

 

 .  نیبب....اونو....اون.....وارسته....وارس_

 

 کاشته لدای یصدا و دل در که یهراس از رانیح وارسته

 با که دید را پسر یباال مدل نیماش و برگشت ، بود شده

 گرفت یدم.  بود افتاده راه شان دنبال کم نسبتا ی فاصله

 : شتافت لدای کردن آرام یبرا و داد رونیب یبازدم و

 

 کار یچ بچه نیا ؟ یباخت و خودت چرا من زیعز آخه_

 و برخورده غرورش به کم هی کن باور ؟ آخه بکنه تونه یم

 ادی ینم بر دستش از یکار وگرنه کنه تیاذ خواد یم

 .  یدیترس نکنه فکر که باش آروم.  باش مطمئن
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 از یسر.  برد فرو دهانش در و کرد جمع را لبانش لدای

 : داد تکان خودش یبرا تاسف

 میبرگرد ؟ ترسونده و من طور چه بچه الف هی نیبب_

  ؟ وارسته

 

 از صداش کم کم مامان کنم فکر.  ها بچه سمت میبر آره_

 .  ادیب در یگرسنگ

 

 را لدای دیرس یم ذهنش به که یجالب خاطرات با وارسته

 هجوم جسمش به هراس و   الیخ کمتر تا کرد سرگرم

 .  شوند جسمش قالب بر غالب و ببرند

 یها شاخه که بود نورس و بکر یعتیطب راه ی انهیم در

 ناب یحس و پوشانده را جاده سر س داالن چون درختان

 جاده از که ییها نیماش.  نشاند یم ها آن پود و تن در

 با و برده باال را خود پخش ستمیس یصدا ، گذشتند یم
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 سر هم لدای و وارسته.  کردند یم یخوان هم ها آهنگ

 .  کردند یم شان یهمراه و آمده شوق

 با وارسته که دندیرس یخاک به شد تمام که جاده خم

 را پسر یناباور و رتیح کمال در و برگشت خوش الیخ

 : کرد زمزمه لب ریز.  کرد یم شان بیتعق هنوز که دید

 

 !  پسر تو یهست یکاریب عجب_

 

 .  گفت "یوا" و برگشت ، دیشن را اش زمزمه که لدای

 

  ؟ نرفته هنوز که نیا_

 

 و ذوق با لدای ، زد زنگ شان گوش در که زدانی یصدا

 : دیدو برادرش سمت و برگشت شوق
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 دو به کینزد دهینم ول رو ما یالر خروس نیا داداش_

 از یا جذبه هی ایب خدا رو تو افتاده راه مون دنبال لومتریک

 .  برداره سرمون از دست که بده نشون خودت

 

 را راهش اعتنا یب و کرد خوش جا لبش کنج نرم یا خنده

 و انداخت باال ییابرو وارسته.  کرد کج او نیماش سمت به

 : گفت

 

 ترسم یم.  ها بچه شیپ برم من تا باش داداشت مراقب_

 از ادیب سرش ییبال دفعه هی و کنه کنترل و افسارش نتونه

 .  یترس یم که چه اون

 

 نازک یچشم پشت و نشست لدای چشمان در یدلخور

 : کرد
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 هست یمنطق هم یلیخ اتفاقا.  خانما خانم ماهه داداشم_

 .  باش مطمئن.  کشه ینم نایا و دعوا به کار و

 

 .  ستین یاعتماد و دارم شک که جاست نیا مشکل_

 

 و گذاشت دلخور یلدای ی گونه یرو نرم یا بوسه

 شان نشستن گاهیجا به دو هر که زد شیبرا یچشمک

 ، زد حرف پسر آن با که آن از پس زدانی و دندیرس

.  بپرسد را ماجرا یچرا و چون تا زد صدا را لدای و برگشت

 نیماش عقب صندوق از را ییدستشو عیما زین وارسته

 از شیپ و شوند ارشی تا زد صدا را ها بچه و برداشت

 به یسر هم قبلش.  ندیبشو را شانیها دست ، ناهار صرف

 و زد یم حرف جانش مادر با یگوش با آرام که زد مادرش



  

. pg 2755 

 یپ عیسر را وارسته که داشتند هم با یسر و سر انگار

 .  گرفت سر از را شیها حرف و فرستاد اهیس نخود

 

 از و زد گپ لدای با زدانی که آن از پس تر طرف آن یکم

 را او خانم گلبرگ حرف ، شد خبر با ماجرا یچرا و چون

 : کرد خشک شیجا سر

 

 اگه  ؟ هیا عجله چه یزود نیا به حاال جان مامان_

 خان وشیدار به لطفا.  کنه صبر دیبا خواد یم رو وارسته

 ابالغ و من حرف و بزنن حرف شون زاده خواهر با دیبگ هم

 .  کنن

 

 مادرش یها حرف به دقت با و کرد سکوت خانم گلبرگ

 : گفت و دیخند یکم داد گوش
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 وارسته.  دارن عجله یلیخ اونا آخه من زیعز من مادر_

 خیتار براش هم یعروس و عقد اونا که نکرده قبول هنوز

 بچه تا دو ستین خودش یزندگ فقط وارسته بگو.  زدن

 بوده نیا زده که یحرف تنها.  نداره ازدواج فکر فعال.  داره

 .  نداده یقطع جواب کنم یم فکر روش که

 

 و دیکوب درخت ی تته به را سرش و داد هیتک درخت به

 : کرد زمزمه لب ریز

 

 که یزن یراست یراست ؟ گهید یخواست یم و نیهم _

 رهیم دستت از داره قصورت خاطر به شیپرست یم عاشقانه

 . 

 . باشه یحل راه کاش.  کنم یکار بشه کاش
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 با و کرد قطع " یخداحافظ" با را یگوش خانم گلبرگ

 دیکش "نیه" درخت بر هیتک زدانی دنید
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  ی صفحه در که یآدرس به یچشم مین

 را شصتش انگشت و انداخت ینظر ، بود نشسته یگوش 

 در که( همسرش)  محمد و پروا یبرا کیال ی نشانه به

 از پس پروا.  داد نشان ، بودند کرده خوش جا نیماش

 از هم شوهرش و داده نشان خوش یرو محمد به ها مدت

 نیماش در حاال و برده کامل ی بهره ییطال فرصت نیا

 خانه داخل به سه هر و شود باز در تا بودند راه به چشم

 کارها خانه یاهال نیا با نشاند لب بر یپوزخند.  بروند

 .  داشت



  

. pg 2758 

 روحش بر زخم چون که را ساله چند یها عذاب نیا گرید

 خط امشب نیهم را زدند یم یلیس و کردند یم انیطغ

 نو از اش یزندگ به و دیکش یم ها آن یرو بر ابطال

 .  داد یم بهار سرمشق

 یکس از یخبر و افتادین راه کارش مشت دو یکی آن با

 ، یچکش سبز در بر کوبنده یها مشت با گرید بار.  نشد

.  برسد یاهال یها گوش به شیها مشت یصدا تا کوفت

 را نیماش ی شهیش پروا که بود در دنیکوب دار و ریگ در

 شیگلو در خنده از یا هیما ته که یحال در و داد نییپا

 :گفت ، بود دار جان

 

  ؟ ستین یکس مگه_
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 آدم وجود از که کرد ینف و داد هیتک خانه در به و برگشت

 را راه همه نیا وارسته و نبودند خانه در ایگو که ییها

 .  است آمده اشتباه

 

 .  رفتن در یکن داشونیپ دنیترس کن باور_

 

 بلند ، دید خود یرو که را وارسته زیآم تمسخر نگاه

 : گفت و داد ناز یچشمک پشت و دیخند

 

 ها ادا نیا من یبرا خودیب.  گهید گمیم راست هیچ خب_

 شد سبز چمن پامون ریز یه میبر میش سوار ایب ارین در رو

 . 
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 را کوچه یانتها و ابتدا و شد ادهیپ نیماش از اما محمد

 هوا و آب خوش و لوکس ی محله از را ابروانش و کرد نگاه

 : گفت و گذاشت چانه ریز یدست و داد باال

 

 گمیم.  ستین بد شون وضع نیهمچ انگار اومد خوشم نه_

 گرگان میبر میکن جمع و لیبند و بار هیچ نظرت وارسته

  ؟ باشن جا اون دیشا

 

 زد هیکنا و کرد ترش رو هانهیسف اندر عاقل محمد یرو به

: 

 

 معلوم ؟ نه افتاده قندت پروا برگشت یخوش از محمد_

 شدن پا اش نوه و خودش و دخترش ؟ یگیم یچ هست

 اونا بودن یهوا به و لیبند و بار من بعد.  جا نیا اومدن

 ؟ بشه یچ که ببندم گرگان یتو
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 هی یسوپر از برم نیبش.  من ذوق یتو بزن یه هم تو_

 اون تا دیشا میش سرگرم میبخور رمیبگ یخوراک تا چند

 .  کرد دایپ اجالل نزول شون مبارک قدوم موقع

 

 ، ردیبگ فاصله وارسته از که آن از شیپ و گرفت را راهش

 : کرد زمزمه بشنود هم او که یطور لب ریز

 

 قراره که انیب باشن نشده ریس جونشون از دوارمیام البته_

 و دیجمش تخت  داد بیفر و اسکندر که سییتا مثل

 شیآت رو اونا که یکن یم اغوا رو ما هم تو بزنه شیآت

 .  میبزن

 

 دیبار یم خشم از یآتش آن از که را وارسته ی غره چشم

 تاب و چیپ از انکار قابل ریغ یسرعت با و گرفت دهیناد
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 عرض و طول پروا به اعتنا یب هم وارسته.  کرد گذر کوچه

 متر شیها قدم با انتها تا سر از را یمتر دوازده ی کوچه

 روز کی غروب در زدند یم پر که بودند ها پرنده اما کرد

 یخبر چیه اما ستارخان ی حومه در یا کوچه در یبهار

 .  نبود شیها نوه و شهرارا دخترش و طال خاله از

 و کرد باز را نیماش عقب در ، دیکش پر شیپاها از که رمق

 نیماش یصندل به را سرش و کرد پرتاب آن در را خودش

 پروا هم بار نیا که گذشتند سکوت به ها قیدقا.  داد هیتک

 را شیها توهم و الیخ وارسته تا بشکند را آن داد حیترج

 : کند دفع

 

 اومدن؟ نایا گفت بهت یک_

 

 : داد پاسخ یا کلمه تک
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 .  کوروش_

 

 یم تابان برق آن از که یچشمان و برگشت شوق با

 : گفت دیدرخش

 

  ؟ برگشته کوروش مگه ؟یگیم راست من جون_

 

 خود ی حوصله در را امشب کی و داد تکان سر حوصله یب

 حرف همگام و شود کیشر پروا یشاد در که دید ینم

 قیرف هم و شود شیها خنده کیشر ، بزند حرف شیها

 .  شیها بتیغ اری و شیها دل و درد

 

 : زد غر و کرد کج شیبرا یدهان پروا
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  ؟ دهیفهم کجا از کوروش نمیبب بگو حداقل ذوق یب_

 

 شد شهرارا و من ییآشنا سبب که یدکتر خانم همون از_

 .  گهید

 

 گرند یتو که قهرمانت ییدا پسر نیا.  پس طور نیا که_

 ؟ نداره ازدواج قصد جهانه پنجم االن و آورد مقام ها اسلم

 . دارما آشنا

 

 پسر.  بست نقش شیجلو کوروش ی چهره و دیخند آرام

 در یاپیپ سال دو که بود شده یقدر سوریتن اش ییدا

 مقام به جدول در و آورده مقام سیتن یها اسلم گرند

 کنار در را شیها عکس بارها.  بود کرده صعود باال یها

 شیالگو و اسطوره سوریتن و نادان رافائل و جیجوکوو نواک

 کسب که یاپیپ ییها یروزیپ.  بود دهید فدرر راجر را
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 یها روزنامه در برتر ی چهره به لیتبد را او بود کرده

 شیبرا را جانش راه به راه نشیثم ییدا زن و کرده ایاسپان

 شیبرا تا کرد یم فیرد که بود ها دختر و داد یم صدقه

 .  ردیبگ لقمه

 بود رفته گودرزش ییدا ی خانه به ها قلو دو با که شبید

 کوروش یبرا دختر یس تا ستیب به بیتقر اش ییدا زن ،

 کنار را ییتا چند مزاح به هم وارسته و بود کرده دیکاند

 .  کند شان یمعرف کوروش به تا بود زده کیت اسمشان

 

 : گفت ، کرد حس شیها شانه بر که را پروا منتظر نگاه

 

 تله به دم هنوز سالشه چهل به کینزد من ییدا پسر_

 . نداره بودن متاهل الیخ ها حاال حاال و نداده
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  یجا یبگ تییدا زن به دیبا گهید_

 یبرا سرکه و دبه دنبال پسرش یبرا زن کردن انتخاب 

 همون یپر و هور هی یعنی یجد.  باشه انداختن یترش

 لقمه براش جا نیا خواد یم حاال که شد ینم دایپ ایاسپان

 ... ما واال رهیبگ

 

 دینپر رونیب که شیصدا تن و شد دهیبر که پروا یها نفس

 و دیکش چپ به نیماش در کنار از را خودش وارسته ،

 : گفت زیآم استفهام

 

  ؟ شد یچ_

 

 چون را اش اشاره انگشت بعد و کرده سکوت یقدر پروا

 خط هم وارسته و کرد اشاره شهیش از رونیب به کانیپ ریت
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 روز دیشا و قیدقا که چه آن به دیرس و گرفت را کانیپ

 باز را نیماش در تعلل یب.  بود راهش به چشم یادیز یها

 به الیخ یب و پروا یها زدن صدا به اعتنا یب و کرد

 که یا خنده با و گذاشت کوچه به قدم ، تنش ارتعاش

 : گفت ، انداخت یم دل به هراس موجش

 

 دینداد خبر چرا میبود لیفام!  رازیش به دیآمد خوش_

  ادب؟ عرض یبرا میایب

 

 یرنگ چادر که دید چشم به را رزنیپ مرتعش تن آشکارا

 پخش یآسفالت نیزم کف و افتاد بود انداخته سر بر که

 را دیکل داشتند قصد و بودند شهرارا و طال خاله تنها.  شد

 و داد نیماش به را اش هیتک وارسته.  بچرخانند قفل در

 و بست را چشمانش شهرارا.  شد ها آن حرکات ی رهیخ

 یم را دهانش چه هر طال خاله و ختیر رونیب دل از یآه

 شد ینم ، زدیبر رونیب مفهوم یب چند هر یینوا تا جنباند
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 بودند دهیکوب دهانش بر نیسنگ یقفل ییگو.  شد ینم که

 آن حصار از تا زد یم پا و دست و کرد یم تقال چه هر که

 .  شد ینم شود خارج

 : گفت و زد یشخندین ، دید را تقال نیا وارسته

 

 شما کینزد ادیز که کرد یم گوشزد مدام جونم مادر_

 هیبق از ارشیع سه طال خاله نه گفتم یم من یول نشم

 برادرش زن جون مادر ستین نه دمید اما تره یمتیق شون

 . شناسه یم من از بهتر یلیخ و

 

 یم رونیب طال خاله دهان انیم از یسخت به واژگان

 جا نیا تنها و نبود بدهکار اما وارسته یها گوش و ختندیر

 ها آن تن و سر بر کننده رانیو را شیها خشم تا بود

 : کند هیتخل
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یکن...ینم....باور...بدممم.....حیتوض....یییی....یچ....هر.....هر_

 .......گمیم.....برات.....بذار....

 

 دست هم شهرارا اما دیلرز یم تنش تمام سنش یاقتضا به

 شیپ سال دیشا ای نیشیپ یها روز از.  نداشت او از یکم

 یمانیپش که افسون صد و فیح صد اما بود شده مانیپش

 گونه نیا که یمادر یبرا نه اما نداشت یسود گاه چیه

 بر که یسرد نگاه با و زد یم شخندیر شان چشمان یجلو

 .  زد یم مرگ مهر ، بست یم خی جانشان

 را شیها دست وارسته اما زد یم هق و داد ادامه طال خاله

 کس چیه.  نزند حرف نیا از شیب و کند سکوت تا برد باال

 از خواست یم که ییپروا یحت نبود وارسته دار جلو

 محض به اما کند آرام را وارسته یکم تا شود ادهیپ نیماش

 نیماش در قدرت با وارسته ، کرد ادهیپ را قصدش که نیا

 دخالت دینبا که دیفهم حرکت نیهم با پروا و بست را

 کوله با بود یا قهیدق ستیب که یمحمد همان ای کند
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 ، دید باال که را بحث اما بود دهیرس کوچه به دیخر از یبار

 .  کند یرو ادهیپ و شده خارج کوچه از داد حیترج

 

 ، دید که را شهرارا و طال خاله صورت بر یجار یها هیگر

 یخشم و یدفاع حالت از و شد نرم موم چون دلش یکم

 آرام لحن با و کرد کم ، بود نشسته صورتش و تن بر که

 : گفت یتر

 

 و سرت شب.  دور ات بچه از سال چند و یبود مادر_

 هر یپا یدیکش یم آه روز.  یذاشت ینم نیبال یرو راحت

 از گوشه هی و یبخور غذا یخواست یم که یا سفره

 قلبم رو نایا دمید.  آه ات روزه هر لفظ و بود اشک چشمت

 نا و کس هر به دیکش ریت مغزم سوخت چشمم سوخت

.  کنن دایپ ات بچه از ینشون هی یرد هی سپردم یکس

 شوهرت پدر ، بود مجاهد شوهرت چون بود سخت

 داشیپ شد اما ساواک یروین از یجزو و ارتش سرهنگ
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 رتیگ نمک که یمن ؟ خاله یکرد کار یچ تو اما کردم

 یکرد کار یچ یبود شده رمیگ نمک که ییتو بودم شده

 من به یچشم گوشه هی اما بودن شتیپ ها سال هام بچه ؟

 که ییتو یفالن که.  جان نیا هات بچه ایب یفالن که ینزد

 دلت شون نیبب ایب بوده روز دو فقط هات بچه از سهمت

 موهاشون کن نوازش.  سرشون به بکش دست.  رهیبگ قرار

 اما کن سرشون بالش و پاهات.  براشون بخون ییالال شبا. 

 عکس هی خبر هی ی تشنه که یمن ؟ یکرد کار یچ شما

 . کنار یگذاشت و یکرد تر تشنه و بودم صدا هی

 

 وارسته یها نفس و شد یم شتریب طال خاله یها هق

 چشمانش یجلو که ساله چند نیا یها کابوس.  تر تنگ

 روز آن از نفرتش و شد یم تنگ خلقش گرفت یم رنگ

 اش هیتک.  شتریب بود ییتنها و ینینش عزلت فقط که ییها

 به را خودش و کرد باز را عقب در و گرفت نیماش از را
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 که نبود قرار بود بس امشب یبرا گرید.  انداخت آن درون

 .  کند یخال امشب نیهم تنها را شیها خشم

 و دهیخراش یصدا با و زد پس را بغضش آرام پروا

 : زد لب یا دهینخراش

 

 میبر که منتظرن ها بچه.  باشه بس امشب یبرا کنم فکر_

 .  میداد قولشون دارن گناه.  رستوران

 

 نیماش یصندل کف که آن از شیپ و کرد سکوت وارسته

 نشسته را طال خاله و انداخت رونیب به ینگاه ، بکشد دراز

 . کند یم هیمو و دهد یم سر فغان که دید نیزم یرو
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  و کرد یم خرج احساسات دلش
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 بر عقلش اما نکند رها را رزنیپ که گرفت یم یشگونین 

 همه نیا که گفت یم و زد یم یدهان پشت دلش افسار

 حاال که یدیرس کجا به یکرد خرج نرمش و احساسات

 اش یاری فرزندش به دنیرس یبرا که یرزنیپ یبرا دلت

 فرمان.  سوزد یم ، کرده پنهان را فرزندت دو او اما یکرد

 یم وارسته قلب بر یتشر هم یگاه و داد یم یتفاوت یب

 .  خورد یم قیعم یتاسف و زد

 را نیماش در شده مسخ ییگو قلبش فرمان به اما وارسته

 رفتند طال خاله سمت و شد ادهیپ او با هم پروا و کرد باز

 در اما بود کرده زیلبر را کوچه یفضا کل هقش هق که

 و آمدند ینم رونیب یاهال از کی چیه یشگفت کمال

 زانو یرو طال خاله کنار وارسته.  کردند ینم دخالت

 طال خاله اما کند بلندش تا گرفت را بغلش ریز و نشست

 وارسته آغوش در را رشیپ و فرتوت تن در را خودش

 .  کرد هیگر یها یها و انداخت
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 اش چانه یبار چند و کرد جمع دهان در اندوه از را لبانش

 نشست اش شانه یرو که طال خاله ی بوسه.  خاراند را

 که داد عالمت پروا به و کرد جدا او از را خودش اما دیلرز

 : گفت شهرارا به رو و کند بلند را او

 

 .  داخل میببر رو طال خاله تا دیکن باز و در لطفا_

 

 : دینال و گذاشت وارسته ی شانه یرو را دستش طال خاله

 

 که یقلب نیا با من با نباش یجور نیا.  بگم برات بذار_

 .  شده اهیس من یبرا

 

 . ستین حیتوض یبرا یا گهید زیچ_
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 عالم کل دونم یم دخترم کن فکر.  هست.  هست چرا_

 گوش حرفام به کم هی اما دنیم تو به و حق میبگ که هم

 باز و من و یایب که داشتم و نیا کابوس روز هر.  بده

 جدا ازش بود عاشقش که یزن کن فکر.  یکن خواست

 .  بود شده

 

 : دیپر حرفش انیم و گرفت درز را طال خاله حرف

 

 وگرنه بود نشده فیتعر اون یبرا عشق بود حرف که اون_

 .  کرد یم اثباتش شده هم بار کی یبرا

 

.  فراخواند داخل به را سه هر و کرد باز را در شهرارا

 نفس یدشوار به که را طال خاله ی شانه هم وارسته

 داخل به و گرفت ، داد یم رونیب انیم در یکی را شیها

 بود برداشته را آن یبنا قلبش اما طال خاله.  داد یم هل
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 یم ینیسنگ دلش سر که را شیها حرف را امشب کی که

 :  بزند کرد

 

 جهنم وسط رو تو که بود عاشقت.  نگو یجور نیا مادر _

.. . و مادرش یماریب ، اش خاله دختر یخودکش

 یرانندگ شب تا صبح از که بود عاشقت.  کرد یخواستگار

 روزا اون مادر.  کنه رفع تو با و شیدلتگ فقط تا کرد یم

 هی و قلو دو تا دو با مرد هی یطور چه ینیبب که ینبود

 دلش گهید که یا خانواده و رفته یآبرو و شکسته کمر

 که یاون.  شمیپ اومد وفتهیب بهشون چشمش خواست ینم

 اومد پروا یوقت اما بذاره شتیپ رو هات بچه خواست یم

 و افتاده تخت یرو وارسته که کرد دیتهد و ما ی خونه

 نمتیبب وارسته یقدم هی اگه کنه یم تجربه رو مرگ داره

 کما یتو تو که یشب همون.  خودته یپا خواهرت خون

 پروا یگفت یم ونیهذ تب از و یدیلرز یم درد از و یبود

 جا نیا ها بچه که نیا از خبر یب و ما ی خونه اومد هم
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 و دشیتهد جاست نیا زدانی که نیا از خبر با اما هستن

 . رفت و کرد

 

 یاخم ، دید خود یرو را وارسته ی رهیخ نگاه که پروا

 را شیپاها و انداخت اطیح یصندل یرو را خودش و کرده

 گفت طال خاله به خطاب و زده پوزخند وارسته.  داد تکان

: 

 

 و اومد اگه پروا!  یا مسخره هیتوج عجب یول دیببخش_

 دیبا که ییها بچه نه بود دشیتهد هدف زدانی کرد دیتهد

 و زار شما قول به که یپدر نه بودن یم من آغوش یتو

 خجسته خواهرم ، خاله یدون یم.  بود باخته و شیزندگ

 در که ییاونا ی همه یروز هی بذار کن رها گفت گمیم رو

 حرفات تونستم ینم من اما ننیبب جفا ، کردن جفا حقت

.  یدیشن یم و هام گله دیبا دمیشن یم دیبا.  نشنوم و
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 از مون یزندگ ، راهمون ماها.  باشه بس کنم فکر گهید

 !  باش خوش ات خانواده با.  جداست هم

 

 شهرارا اما شد بلند ندازدیب شهرارا به ینگاه که آن یب

 : ستدیبا شد مجبور و زد شیصدا

 

  ؟ یکن یم حالل_

 

 تنها و کرد شهرارا نگاه غرق را خودش بار نیا و کرد مکث

 : زد لب

 

 و یبخور نمک ، یبخند هیبق شیر به ، یکن جفا شهینم_

 مونیپش اگه یحت یکن آمرزش طلب بعد یبشکن نمکدون

 اال نمیب یم یزیچ هر ها شما نگاه یتو من که یبش

 . دار نگه خدا!  یمونیپش
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 ریکو هنوز که را یآب و قرمز یها گلدان

 در ، داشتند بر در را کود و خاک همان تنها و بودند 

 بعد گذاشت قرمز و دیسف یها استند یرو و دیکش آغوش

 مادرش از سودا که را کوسیف و ایباخ فنید یها قلمه

 از شیپ تا گذاشت ها گلدان کنار و برداشت را بود گرفته

 در را نهالش نیآخر ی ثمره و بکارد را ها آن خانه به رفتن

.  بگذارد یجا به نهال و گل از یکوچک ی دهکده نیا

.  شد قامت راست و داد یقوس ، بود شده خم که را کمرش

 یقوت تا دیکش جلو به و کرد قالب تو در تو را انگشتانش

 از یکم امروز نیسنگ یها کار از حاصل یعاجز و ردیبگ

 بودند کرده آماده امسال که  یا غرفه.  ببندد رخت تنش

 ممکن حالت نیتر لیشک در نازگل و سودا تالش حکم به

 .  پروراند یم سر در وارسته که چه آن هر بود آمده در
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  . گفت ی " سپاس ایخدا" و زد یلبخند

 و آمده در گریکدی یگیهمسا به انیم در یکی یها استند

 یم شینما به را ها گل نشیآفر ییبایز از ینقش کدام هر

 گل آن وارسته چشم ها گل از یالوان انیم در اما گذاشتند

 سبز و یصورت یا هاله شیها گلبرگ که گرفت را یسنگ

 جا یگچ دیسف یگلدان در فشیلط و ناز ی تنه و داشتند

 .  بود کرده خوش

 یاتاقک از رونیب را آن تا برداشت را گلدان و زد یلبخند

 و دیدرخش یم سبز ینینگ چون نهالستان ی انهیم در که

 .  ببرد ، بودند پوشانده کیپالست با را سرتاسرش

 وسط را آن و رفت رونیب کوچک گلدان با اتاقک از

 گلدان که نیهم.  نرود خاطرش از رفتن موسم تا گذاشت

 دستش یرو بر باران یها قطره از ینمک نم ، گذاشت را

 از و گرفت باال را سرش.  کرد تمنا را باران تنش و نشست

 را شیها چشم و برد را لذت تینها داشت امروز که ییتنها

 دور یبار چند و گشود را شیها دست اعتنا یب و بست
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 خنده.  کرد رها را شیها خنده و خورد تاب و چیپ خود

 دهید فراق و هجران و اندوه و درد یچاشن بار نیا که ییها

 از تر شیآال یب و پاک بار نیا که ییها خنده.  شد ینم

 انیم دلکشش ینوا و نشست یم شیها لب یرو زمان هر

 . شد یم پخش آسمان و نیزم

 او و ختیر یم صورتش یمایس یرو باران ی قطره قطره

 را اش یزندگ از ورق هر و گرفت یم تازه یجان قطره هر با

 .  کرد یم دفن گذشته دان زباله در و کرد یم مرور

 به قدم و کرد خرج وقت را اش یزندگ خشت به خشت

 نیا یبرا و شد دایش و واله که یوقت آن از رفت جلو قدم

 نیا یپا به را داشت چنته در که چه آن هر ییدایش

 گذاشت که یکج خشت به یتیعنا اما گذاشت یدلدادگ

 زیمر و دار کج هم آن خشت یرو خشت قدر آن و نکرد

 فرو و شد کج وارید اش یزندگ یایثر تا عاقبت که گذاشت

 زبان بر نه را اسمش یحت که ییاو با اش یزندگ.  ختیر

 یزندگ همان شد دهیدر ، اوردیب توانست ینم ذهن بر نه
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 هنوز که شد یشخص یفدا را یبخت سبز از سرشار

 که یمرد.  کرد یم استشمام انتقام خون یبو مشامش

 شکار را پروانه که یعنکبوت همان بود شده انتقام ی تشنه

 که ینام هانیک همان.  دیبلع را روحش و جسم و کرد

 در و گذراند یم حبس یها لهیم پشت را روزگارش حاال

 یهمان شود یم خوانده یآزاد ادیفر نگاهش خط به خط

 .  اند زده سکوت چسب بر دهانش یرو حاال که

 نم نم باران و دیچرخ یم آرام دور یرو که طور همان

 را شانیها اسم ، دیغلت یم اش گونه دیسپ یمایس یرو

 روز کی که یهانیک همان.  راند زبانش یرو بر تک تک

 به را او و کرد نشیماش سوار و گرفت را دستش خواهرش

 روحش و جسم یرو بر که برد یعنکبوت آن گاه حبس

 و دیکش ادیفر سرش بر خجسته و زد کوک خشم و درد

 به و اسمش و بزن داد سرش جا اون میرفت " کرد دیتهد

 "بشه نابود آخر در و خاکستر کهنه درد نیا تا اریب زبون
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 بر و ختیر اشک و ختیر اشک ابتدا که بود روز همان

 راست را قامتش یلحظات از پس اما دیکوب خجسته ی شانه

 تنها خودش سپس زدود اشک از را شیها چشم و کرد

 تمام لعاب و رنگ خوش یها ینگارگر با یا پروانه چون

 ادیفر و دیکوب او صورت در را دردش و خشم یها ادوارهی

 : گفت آخر در و زد

 

 کردمیم فکر که یروز گذران یبرا یبود پل هی_

 فقط یخوشبخت دونستم ینم اما نیا یعنی یخوشبخت

 یخوشبخت ستین ها " دارم دوست" فقط ستین عشق

 و باور از یرنگ یخوشبخت عشق از یرنگ فقط نه داره رنگ

 شدن تر محکم یبرا اش شهیت تازه تا خواد یم اعتماد

 و روزم هر تو بشه زده یبخت سبز یبنا نیا یها ستون

 بود کیتار میزندگ روز هر سال هفت یبرا یکرد کیتار

 هول همه اون نیب شب آسمان یتو ستاره هی مثل حاال اما

 . درخشه یم ها دلهره و وال و
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 اش یزندگ یها وارهید یرو که یخشت بر خشت بار نیا

 گونه آن داشت یم بر عادالنه و تر یمنطق ، دیچ یم بر

 خیتوب قلب دادن یباز به را او و ردینگ خرده او بر عقل که

 یحت کرد یم کارهاش کیشر هم را عقل بار نیا.  نکند

 دلش قلب یاداها و ناز گرید قلب از شیب مراتب به دیشا

 .  کرد ینم احساس از گلگون را شیمایس و  نکرده نرم را

 

 بر فرودش شدت و بود شده تر درشت باران یها قطره

 صفا با شیها خنده ینوا و شتریب وارسته جان و تن یرو

 سوانیگ و بود فتاده سرش یرو از شال.  تر صدا پر و تر

 یم یگر سودا باران زیر قطرات انیم در شبرنگش کوتاه

 . کردند
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. pg 2785 

 

  که یباران محبوس یزن و بود باران

 آن و کرد یم پرستش را شیها دانه تک تک وارانه فتهیش 

 دلکش نیا از چه و ختیر یم زن آن سر بر را مهرش هم

 ! ؟ تر

 نیزم یرو را ییپاها شیسا یصدا که یمغروق هم آن

 یچشمان و بود بانیسا که ییها مژه با و دیشن ینم

 تاب نهالستان انیم در باران مهر ی فتهیش یتن و شبرنگ

 با که نیا تا شد یم تر کینزد پا یصدا.  خورد یم

 یچوب ی تنه یرو که یا وارسته گوش در فراوان طنتیش

 اش شانه وارسته و دیکش کوتاه یغیج ، بود نشسته درخت

 نیزم و افتاد چوب یرو از بعد و کرد لرز بدنش و دیپر باال

 سرش که پروا ی قهقهه با اش ناله و " آخ " یصدا.  خورد

 . شد همزمان ، بود شده پرتاب عقب به

 یم هنوز که ییپروا به خطاب و داد ماساژ را زانوانش یکم

 : گفت دیخند



  

. pg 2786 

 

 درگاهش به یگناه چه ستین معلوم که برم خدا قربون_

 کنم فکر.  یشیم سبز میزندگ یتو تو راه به راه که کردم

 حضور تو نوشتن و من یزندگ دفتر که یورق همون از

 .  بشه بسته دفتر ورق نیا قراره که یوقت تا یدار

 

 به دشیسف کدستی یها دندان و شکفت پروا لبخند

 : آمد وارسته چشمان

 

 تو بدون من نه پروا هی و هست وارسته هی یدون یم گهید_

 داشته یوقت خدا قشنگ.  من بدون تو نه تونم یم

 به و من محکم قدر اون نوشته یم رو تو سرنوشت

 کرده نا ییخدا یوقت هی اگه که زده گره سرنوشتت

 . برسم سر من یکن خطا پا از دست یخواست

 



  

. pg 2787 

 شانه بر یمشت و نشست یچوب تخته یرو کنارش وارسته

 .  دیکوب پروا نگاه به گونه چپ چپ را نگاهش و دیکوب اش

 

 ادمی داشت دمید یراست اِ ؟ گمیم دروغ مگه ؟ هیچ ها_

 نیا و کن بتیج یتو دست االن نیهم بدو.  رفت یم

 .  اول دست برات دارم خبر که بده و من یگون مژده

 

 داد قرار پروا ی شانه یرو را سرش و انداخت باال یا شانه

 : کرد زمزمه و

 

 چه یبد یخوا یم که یگون مژده نیا نمیبب دیبا اول_

 .  کنم تو حروم و پولم که هست یقدر اون.  ارزه یم قدر

 

 سر ریز از را اش شانه و زد وارسته یمایس به یشخندیر

 : گفت و کرد یخال وارسته



  

. pg 2788 

 

 شرحه و خودت.  کنم یم حساب آدم رو تو که فیح_

 . یخبر یب از یبسوز تا گمینم بهت یکن شرحه

 

 از نرم یا بوسه و کرد خم را سرش اریاخت یب وارسته

 پروا ی گونه یرو بر عشق و یگزار سپاس و مهر جنس

 : زد لب فیلط یلبخند با و گذاشت

 

 یصفا نه ییروزا هی که یمن حق در و رفاقت قمیرف_

 یبود اما تو بودن عاشق رفاقت نه و داشتم بودن دوست

 همه و شهیهم بوده میزندگ یتو هات قدم یپا رد شهیهم

 کرد یم تیاذ ام نهیس یتو کیکوچ یدرد هی اگه جا

 ینم یداشت درد خودت اگه.  یرسوند یم و خودت

 نیا کنج و گوشه هزار یتو و خودت و بفهمم من یذاشت

 که یآورد یم بهونه و نفهمم من که یکرد یم میقا ایدن



  

. pg 2789 

 از اگه اما ستین من یبرا ییجا گهید یدار دردسر خودت

 حواسم شهیهم.  پات به پا هستم امروز از نبودم روزید

 نیچ شمرم یم و لبخندت خط گهید شهیهم هست بهت

 حفظ از و هات گونه رنگ شمیم بر از و چشمت کنار

 بر از قیدق و قشیرف که دوست هی بمونم و باشم تا شمیم

 . شهیم

 

 سر با را بود افتاده پوستش ریحر یرو نرم که یاشک پروا

 گرم قشیرف میشم شور پر یمایس از دلش و زدود انگشت

 وارد گرید یدر از و گرفت دست در را وارسته دست.  شد

 : نکند زده شرم را او نیا از شیب تا شد

 

 کنه یم یچراغون داره برات و دونیم یافضل که نمیب یم_

 قدوم داره قصد اش نمونه معلم که کرده پا به رو همه و

 بذاره یا مدرسه اون یتو خودش دید صالح به و مبارکش

 ؟ درسته هام یدنیشن ، رفت ازش روز هی که



  

. pg 2790 

 

 انگشتان یرو نرم را انگشتانش و داد تکان یسر وارسته

 : گفت و دیکش ریحر

 

 از من که بودن یروز یبرا یفروش گل اون نهالستان نیا_

 یا حوصله سر نه و بودم کنده دل آدماش و ایدن نیا

 و جا اون به داد هل و من بانو گلبرگ.  یصبر نه داشتم

 من دق ی نهیآ که برو االی خوام ینم کاریب دختر من گفت

 شد تموم گهید که یا غرفه اون با خوام یم حاال اما ینباش

 عالقه سمت برم کردم خودمون آن از و اش رتبه نیبهتر و

 رفت یم دوچرخه با عشق با که یمعلم همون بشم و ام

 .  داشت که ینیماش با نه هاش بچه کالس سر

 

 به و اون یشیم یکار هر وارد شهیهم یدونستیم_

 .  مثبته ازیامت هی نیا ؟ یرسون یم سرانجام
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. pg 2791 

 

 نشست یم دستش در که یباران قطرات به و دیکش یآه

 گل ی حهیرا همراه به خورده نم چوب عطر و شده رهیخ

 را مشام و دهیچیپ هوا در....  و نرگس و رز و یمحمد یها

 سبز یها برگ به چشمش.  داد یم نوازش و کرد یم ناز

 نم نم که یباران سبب به که خورد یم یاهانیگ و درختان

 یناپاک از را شانیها گلبرگ و نشست یم پوستشان یرو

 و گل همه نیا یبرا دلش و شده لذت غرق ، زدود یم

 .  گشت ینم بر و رفت یم اهیگ

 و خاستند یم بر کم کم دیبا و انداخت ساعتش به ینگاه

 که را پروا پاسخ نیح نیهم در رفتند یم ها بچه دنبال

 : داد را بود راهش به چشم یقیدقا

 

 ادتی و نیا داشتم که یعشق رسوندن سرانجام به جز به_

 .  نره
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. pg 2792 

 

 در شهیهم که یطنتیش با و شد باز پروا یبرا مشتش زود

 : گفت ، خنداند یم را وارسته و نشست یم چشمانش

 

 آره؟ یعشق رسوندن سرانجام به دنبال هنوز یعنی نیا_

 

#part462🦋 

 

  کنار دیترد با که ییها حرف بر را سکوت

 اش شانه بر پروا که یمشت با و داد حیترج ، دیچ یم هم 

 دست تا داد لشیتحو زیر یاخم و آمد خودش به دیکوب

 تخته و بود گرفته دست به را فرمان ایگو پروا اما بردارد

 : کند ستیا نبود قرار و رفت یم گاز
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. pg 2793 

 نه ای آره جوابش وارسته نده من لیتحو سکوت نیبب_

.  یا نهیزم شیپ چیه بدون بگو حاال.  ساده یلیخ هست

 لحاظ هر از که یداشت یخواستگار شیپ هفته کی تو

 بهش اما التیتحص و ثروت و پیت لحاظ از بود موجه

 هنوز اون اما یکن ینم ازدواج فکر یگفت و یداد رد جواب

 بهش شتریب که کنه یم خواست در و زنه یم زنگ بهت

 یکن یم فکر یخاکستر ریز عشق به یدار ای.  یکن فکر

 یآقا اون به یخوا یم که نیا ای یبرسون سرانجامش به که

 ؟ یبد فرصت جنتلمن

 

 شهیاند یکم از پس و داد هیتک پروا یزانو یرو را دستش

 : گفت

 

 یسر هی با هستن هام بچه ستمین خودم فقط بار نیا_

 اش همه زدانی با یزندگ با یروز هی ممکنه که کهنه درد

 یم دم ازش که یعشق اون بشه تلخ و ارنیب هجوم سرم به
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. pg 2794 

 دو دیشا سال کی دیشا کنم فکر شتریب دیبا بار نیا زدم

 یگیم که یجنتلمن یآقا اون اما سال پنج هم دیشا سال

 و کردن فکر چون نداره نفر سه ما یزندگ یتو ییجا

 هر از اگه یحت ادی ینم بر من ی عهده از بهش دونیم

 .  باشه موجه لحاظ

 

 .  جا هی ببرمت یای یم_

 

 : گفت و کرد پروا نگاه قرص را نگاهش کنجکاوانه

 

 ؟ کجا_

 

 .  نپرس و اش هیبق گهید میبر ایب فقط تو _
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. pg 2795 

 

 عاقبت اما انکار وارسته و بود شده اصرار بر سوار پروا

 کی و شده نیماش سوار و کند غلبه پروا بر بود نتوانسته

 که رفتند یم ییها راه از و بودند افتاده جاده در یساعت

 شانه به سر یداالن چون دهیکش فلک به سر درختان

 کنان زیخ و جست شان انیم از مینس و گذاشته گریکدی

 رفتند یم که یا جاده.  بود کرده خنک را هوا و دیوز یم

 که بود شده شناخته پروا یبرا اما ناشناخته وارسته یبرا

 و بود گرفته را جاده خط سر یمکث چیه یب و مسلط

 چشم و بکر یقدر به اطرافش عتیطب.  کرد یم حرکت

 و ریچشمگ یها ییبایز و بود شده چشم فقط که بود نواز

 آن یبرا دلش و دست و گذراند یم نظر از را رامشگرش

 .  رفت یم

 به عاقبت ، بکر ی جاده از یساعات کردن یط از پس

 بخت از تر سبز یدشت دل در که دندیرس یا محدوده

 بود روان آن در چشمه ، گل یرو میشم از تر بکر و چمن
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. pg 2796 

.  بود انینما دور از که بود یا کلبه آن از تر ریچشمگ و

 یم یانداز هیسا اش یشانیپ بر دم به دم ابروانش وارسته

 زمزمه اریاخت یب.  آورد یم یجا به را رتیح رسم و کرد

 : کرد

 

 ! یبکر بهشت چه_

 

 سرو درخت و چشمه به کینزد یکنج به را نیماش پروا

 : گفت و برگرداند وارسته یسو به را شیرو و کرد پارک

 

  ؟ بهشت نخلستان از تر بکر یحت_

 

 دیچ یم را ها قلو دو ذهنش در و بود شده عتیطب مسخ

 آب و زنند یم باال را شلوارشان یها پاچه چشمه کنار که

 بنده و آورده را تارش سه که یا کاوه.  کنند یم یباز
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 نوه کنار در را شیها لحظه که مادرش.  کند یم ینواز

 مشتاقانه هنوز که ینگاه آن آخر و کند یم فراغ شیها

 .  نشست یم صورتش و تن یرو و کرده سفر و ریس

 یقدم که آن از شیپ و شد ادهیپ نیماش از و دیگز لب

 : شد بازگشت به مجبور و زد شیصدا پروا بردارد

 

 یم نفر دو با شب هر ؟ هست ادتی که و دلدار ی پروژه_

 یلیدل هر به که ییها مجنون و یلیل اون ی خونه یرفت

 بسته شون ازدواج یبرا جاده و راه اما بودند دایش و عاشق

 سراغ داشتن یمشکل اگه گهید هم ازدواج بعد ؟ بود

 .  رفتن یم خجسته

 

  داره؟ یربط چه آره خب_
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 دست در را راننده سمت در و شد ادهیپ نیماش از پروا

 : گفت یموذ یلبخند با و گرفت

 

 نیا هم و خودت ی باغچه یزن لیب اگه که نهیا ربطش_

 جون یعنی کرده انتخاب هم ییجا چه.  بزن لیب وسط

 داشته بر در و ات معشوقه گهید بار هی که نیا یبرا دهیم

 یکی دست بعدش به جا نیا از نسایوا جا نیا و برو.  یباش

 .  بوسه یم رو گهید

 

 یزدن هم به چشم در و فرستاد وارسته یبرا یا بوسه بعد

 دست هر با که شد یکور ی نقطه چشمانش یجلو از

 از یزیچ هنوز که آن با.  شد ینم گشوده ینگاه توانمند

 و بود اوردهین در سر شیها حرف و مکرر یها سفارش

 به خواسته نا و خواسته را شیها قدم اما زد یم جیگ یکم

 یروز وارسته که کوچک یاکلبه.  برد یم کلبه طرف
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 یم سر در شهر یاهویه از دور به را آن در یزندگ یآرزو

 .  پروراند

 قلبش ، پدرش ی خنده یصدا ، داشت یم بر که قدم هر

 رفته مزارش سر بر امروز نیهم که یپدر.  فشرد یم را

 مزارش کاشان گالب با و بود کرده دل و درد شیبرا و بود

 .  بود کرده پاک ها شیآال از را

 و دست شتریب پدرش یبرا مادرش یها یگر عشوه یصدا

 حافظش وانید دم دهیسپ هنوز که یمادر.  لرزاند را دلش

 آرام همسرش یادآوری به و گرفت یم دستانش انیم در را

 .  کرد یم یخوان حافظ و ختیر یم اشک

 

 خنده یصدا که یا وارسته یبرا دلچسب و بود خنک هوا

 در ها خنده نیا ینوا ییگو و داد یم ناز را گوشش ییها

 یا زمزمه از قلبش تپش که زد یم ییآشنا زنگ گوشش

 در تند یشتاب با خون و شده بدل سرشار یینوا به کوتاه

 . نشست یم شیها گونه و تنش
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#part463🦋 

 

  حضرت " از زیانگ شور یاتیاب ذهنش در

 : کرد اش زمزمه و شد دهیچ " حافظ 

 

  کجا خراب من و کجا کار صالح_

 

 کجا به تا کجاست از ره تفاوت نیبب

 

  سالوس ی خرقه و بگرفت صومعه ز دلم

 

  کجا ناب شراب و مغان رید کجاست
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  ابدیدر چه دشمنان دل دوست یرو ز

 

  کجا آفتاب شمع ، کجا مرده چراغ

 

 

 با هم آن یورز کرشمه و یخوان حافظ دار و ریگ در

 و خنده با کوچک جسم دو ناگاه که بود بسته چشمان

 انداختند مادرشان آغوش در را خودشان نواز گوش یادیفر

 .  دندیکش ادیفر و

 و نشست زانو دو نیزم یرو و گشود را چشمانش وارسته

 و دیکش آغوش در سفت و محکم را اش یزندگ یها وهیم

 یرو میشم ینرم به یطراوت با تک تک را شان صورت

 که ییها گونه با نوا.  دیبوس سحرگاهان در ها گل گلبرگ

 : گفت و دیکش را مادرش دست انداخته
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.  یشیآت ینیزم بیس.  میپخت یچ نیبب ایب یمامان_

 قدر اون.  ها خاکستر ریز ومینیآلوم ورق یال میگذاشت

 گفت و نخورد بابا اما میخورد داداش و من.  شده خوشمزه

 .  یایب که مونه یم منتظرت که

 

 را ساینک یها دست و زد نوا یها حرف به یلبخند تنها

 : کرد شروع نوا یها حرف شدن تمام محض به که فشرد

 

 .  میبخور آخ میکن کباب میدار هم گوجه یمامان_

 

 شد بلند وارسته ی خنده که دیکش شکمش بر یدست بعد

 : زد غر برادرش جان به نوا و

 

 !  شکمو_
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 پشت به شیها دست دنیکش و ها قلو دو غیج غیج با

 چشم یمرد قامت به و ستادیا یپا از وارسته و رفتند کلبه

 خشک یها چوب و گرفته دست به تبر که دوخت

 گر تا ختیر یم آتش یرو و کرد یم تکه را درختان

 یا سرمه شلوار و شرتییسو با مرد.  بماند جاودانه و ردیبگ

 را قامتش و کرد بلند سر اش خانواده یکینزد حس با

 و افتاد زیر ینیچ ناخوآگاه وارسته نیجب اما کرد راست

 و شدند دور جا آن از که رفت شیها وهیم یپ حواسش

 یرو را بود جوشان که یا چشمه آب تر طرف آن یکم

 و تن مرز شیها چشم با اما زدانی.  دندیپاش یم هم

 یفشردگ از ختهیآم یدل با و شکافت یم را وارسته صورت

.  بود یچشم گوشه راه به چشم عاجزانه شدن تنگ و

 خود یرو به اما دید یم را نگاهش در یتمنا هم وارسته

 حرفش با زدانی که بزند دور را کلبه خواست و آورد ینم

 : کرد خکوبیم شیجا سر بر را او
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 لبخند روز هر که رنگت سرخ ی شکفته ی غنچه شهد _

 بذار و کن یرحم ، هست زبونم ریز ، کنه یم ترشون دلربا

 .  بشه کامروا کامم که کنم نوش

 

 شیها مردمک بود مانده کم ، چشمانش رتیح فرط از

 نیا.  بخورند زیل دستش کف شیها شبرنگ و بزنند رونیب

 به سر به یروز که یمرد نیا در را یشرم یب از حجم

 یم دست و سر شیبرا شان محله و بود مشهور یریز

 شان یزندگ امیا در یحت که یمرد.  آمد ینم ، شکستند

 امروز اما بود نکرده یق را ایح و خورده شرم قدر آن زین

 به و دیچ یم دیجد یها واژه و شده ختهیگس افسار ییگو

 .  داد یم وارسته خورد

 و رفته عقب قدم دو با وارسته اما آمد کینزد یکم زدانی

 زیت زدانی گوش در را انکارش استفهام و زد یا خنده تک

 : کرد
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 نیا از ینکرد استغفار خدا مرد ؟یشرم یب و خدا مرد_

 بگو و ذکرت و بردار و حتیتسب ؟ محرم نا هی به اونم حرف

 .  دهیبع بودن خرابات کف در نیچن نیا شما از

 

 ، کرد یم فیرد وارسته که یاتیکنا به ییاعتنا اما زدانی

 : گذاشت یم شیپ پا و کرد ینم

 

 زیل دستم از گهید اما نداشتم رو ام معشوقه سال هفت_

 .  یکن رابیس داشتنت از و من دیبا یباش دیبا یخور ینم

 

 خراش و بود دهیلرز قلبش یها وارهید یکم که آن با

 قرار و رفت یم جلو مغز فرمان بر همچنان اما بود برداشته

 سرفه.  کند ییخوشرو مرد نیا یرو به ها حاال حاال نبود

 : گفت تام تیجد با و کرد کوتاه یا
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 دست از کن پا به زلزله ی کلمه چند نیهم با و میزندگ_

 اگه بدم دل دست و افسارم گهید ستین قرار بار نیا دادم

 لشیدل برم و نشدم پروا نیماش سوار و اومدم جا نیا تا

 هم کنار یخانوادگ بار هی یا هفته دو یخواست که نهیا

 ی خانواده هی مثل که جام نمیا من حاال.  میبگذرون

 .  باشم کنارتون دهیپاش هم از نه خوشبخت

 

 ها بچه سمت به و نداشت زدانی خور حسرت نگاه به یلیم

 و سر بر که بود بوسه و دیکش آغوش در را دو هر و دیدو

 یدو هر با و دیدو دنبالشان قدر آن و زد یم شان صورت

 ییپتو به سه هر غروب به بیقر که گرفت یکشت ها آن

 و نشسته آتش یروبرو ، بود انداخته دورشان زدانی که

 محض به و خوردند یم را شان یآتش یها ینیزم بیس

 بیس وارسته و شد پا به شانیها خنده نوا دستان سوختن

 را دستش دو هر و کرد جدا نوا دست از مهر با را ینیزم
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 تا گرفت پوست شیبرا ، کرد فوتش که آن از پس و دیبوس

 . بخورد

 

 یرگیخ به و خورد یم را شیها ینیزم بیس زین وارسته

 : زد شیصدا ساینک ناگاه که بود اعتنا یب زدانی نگاه

 

  ؟ یمامان_

 

 را سرش مهر با و انداخت پسرش ی شانه دور را دستش

 : گفت و دیبوس

 

  ؟ یمامان جانا_
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 سپس و دار بغض را لحنش و کرده مظلوم را شیها چشم

 : گفت و داد تکان را شیها لب

 

  ؟ یبش بابا عروس شهیم_

 

 یبرا که ییها صدقه قربان انیم در زدانی ی قهقهه

 و شد بلند نوا دست و غیج یصدا و کرد یم فیرد پسرش

 . نداشت حرکت یارای وارسته یها لب

 

 ️⛔یانیپا_پارت#

 

  همدم ها روز نیا که ینکیع با زیم پشت

 یآموز دانش نیآخر به ، بود شده  ناسورش یها چشم 

 ینظم چیه یب زده شتاب را شیها کتاب که دوخت چشم

 فشیک در طور همان را اش یمداد جا و چپاند فشیک در
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 کی با آخر در و بست را فشیک پیز و کرد پرتاب

 هم وارسته و شد خارج کالس از بلند ی " خداحافظ"

 کالس در و داد را پاسخش و کرد نگاهش یچاشن لبخند

 و فشرد سرش پشت یصندل به را کمرش.  ماند تنها

 بدنش ها کالس از ییباال حجم با امروز.  دیکش یا ازهیخم

 وارید از را سرش.  بود شده ربوده اش یانرژ و شده زله

 ماه ده که دوخت چشم ییها مکتین و زیم به و کرده جدا

 شهیاند و علم و بود شده آموزان دانش نیهمنش باز بود

 یابیغ حضور کالسش در نه.  آموخت یم ها آن به را اش

 روش نیهم با.  نخواندن درس یبرا یهیتنب نه و داشت

 نمره و نداشتند بتیغ آموزانش دانش از کدام چیه

 و دیدرخش یم تیرضا از چشمانش.  بود معقول شانیها

 از و بردارد را فشیک که بود آمده سر به اش حوصله سر

 را زبانش سیتدر آموزشگاه که آن با.  شود خارج مدرسه

 هم باز رساند یم جا آن به را خودش دیبا عصر و داشت

 دانست یم برود و شود بلند که نداشت را نیا یارای هنوز
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 مدرسه داریسرا " محمود آقا " یصدا که دیپا ینم یرید

 زیخ مین یصندل یرو و داد تنش یحرکت.  شود یم بلند

 وارسته و شد بلند اش یگوش امیپ یصدا که شد

 بر نرم یلبخند و خواند را امیپ و برداشت را آن کنجکاوانه

 : نشست شیها لب

 

 بابامون عروس ، مامان:  فرستادم ساینک و نوا طرف از_

  ؟ یشیم

 

 : کرد پیتا و گرفت حرصش

 

  نه_

 

 : آمد جوابش سرعت به
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  ؟ چرا_

 

 یقیدقا گذران از پس و چرخاند دستانش در را یگوش

 : نوشت شیبرا

 

 جلو و هام بچه و نداده یشنهادیپ هنوز باباشون چون_

 .  فرسته یم

 

 یلبخند با وارسته اما خورد زنگ یگوش که دینکش یطول

 را یگوش ، بود کرده خوش جا لبش کنج که زیآم شرارت

 صاف را اش مقنعه بعد و انداخت فشیک در و کرد خاموش

 کیماژ و برخاست شیجا از و تکاند را شیمانتو و کرد

.  انداخت دست یرو را فشیک و برداشت را برد تیوا

 : نوشت قینستعل خوش خط با برد تیوا ی تخته مقابل
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 در اگر یحت شد یخواه پروانه یروز که باش داشته باور"

 دیآ تنگ به تیبرا دنیکش نفس و یباش لهیپ گاه حبس

 دردشان یها شین و کنند ات دوره ها عنکبوت اگر یحت

 و ریبگ فرا را یپروانگ نییآ و شو بلند آورند فرو تنت به را

 نییآ کردن یپروانگ و شدن پروانه.  نترس ها تیمحدود از

 ".  است خود به باور هم آن که خواهد یم

 

 انداخت زیم یرو را کیماژ و کرد شیها نوشته بر یمرور

 یخوش از سرشار یآرامش و درد از فارغ یدل با در از و

 باور یبرا یوقت هر از تر محکم را شیها قدم و رفت رونیب

 .  برداشت خود به

 

 

 فراق داستان و هجران ی قصه هنوز"
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 " طومارم دیرس انیپا به و نرفت سر به

 

 

 ۱40۱/0۱/22:  خیتار

 

 ۱8:  54:  ساعت

 

 به و نرفت سر به /فراق داستان و هجران ی قصه هنوز

 ❤ طومارم دیرس انیپا

 

 به کرد تجربه که ییها بینش و فراز تمام با یپروانگ نییآ

 تون تک تک دل کنج به که آن از دلخوشم دیرس انیپا

 انیپا کردم یسع دیباش برده لذت و باشه نشسته خوش

 نباشه طور یفانتز و ذهن از دور به و باشه یمنطق رمان

  دیباش داشته دوست و انشیپا که دوارمیام
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 ماه نیفرورد هفت و ستیب یعنی شنبه روز تا رمان️⛔️⛔️⛔

 شهیم پاک شهیهم یبرا اون از بعد و هست چنل یرو

 که نیا حرف نیآخر و دیبخون تر عیسر دینخوند اگه لطفا

 یتو و میبعد یها رمان و کنم حذف قراره و چنل نیا من

 هم جا اون ذارم یم و نکشیل پس بدم ادامه گهید چنل

 ❤ دیکن یهمراه و من قلم دیتون یم

 

 نیاول به دیببخش داشت رمان نیا یکاست و کم هر آخر در

 ️⛔بذارمش اشتراک به کردم شهامت که یا تجربه

 

 بختتون و جا بر پا لبخندتون گرم شهیهم هاتون چشم

 ️⛔ سبز

 بدرود گرید یدرود تا 

https://t.me/Romanamone

