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. اند رودخانه نیا کوچک یها  یماه ها آدم و ست رودخانه همچون یزندگ

 همسو رودخانه نیا با اگر حال. است  آرام گاه و خروشان گاه که یا رودخانه

  که شودیم آسان تیبرا  چنان ریمس نیا مودنیپ یکن شنا آن ریمس در و یشو

 همسو آن با و یبسپار آن انیجر  به را خودت دیبا گاه. یکنینم هم را فکرش

 .بچشاند  تو به را راه نیا مودنیپ  ینیریش تا یشو

 

   م«یالرح الرحمن هللا بسم» 

 

   اول فصل

 ا یرو چک،یپ عشق،

 

 یعطر و دیوزیم رنگش ییحنا  فیلط یموها انیم در یزییپا یوحش باد

  هوا در اش یشمیابر سوانیگ یال البه از را بنفشه یها گل عطر همچون

 . کردیم پراکنده

 . دیخندیم و خواندیم آواز بلند ی صدا با نحالی ا با بود برهنه و کبود شیپاها

  و بود سوال از پر ذهنش. یگرفتار و یسخت هرگونه از فارغ و رها و آزاد

 .اطرافش یها ییبایز معطوف حواسش تمام

 :  دیپرس حرارت و شور  با و دوخت یآب آسمان به  را شیبایز چشمان

 ؟یهست یآب چرا تو_

 آواز چرا:  داد ادامه یشتریب شوق با و چرخاند یگرید سمت به را سرش

 ... چرا بخشه، یزندگ چکاوک 

  وارد ارسالن برادرش اگر بماند  غرق خوشش حال در ها ساعت توانستیم

 .کردینم لیزا را خوشش حال و شدینم اطیح



 معترضانه باشد یگرید فرد مخاطبش که انگار و کرد نگاه را بانو چپ چپ

 ست؟ پاره هاش کفش  چرا کبوده؟ خواهرم یپاها چرا: دیپرس

 بود سوال شیبرا. کرد کج اش شانه سمت را سرش. شد متوقف شیجا در بانو

 . ندارد آنها به یتوجه و ندیبینم را  بایز یها نشانه همه نیا ارسالن چگونه که

 . آورد زبان بر را بود ذهنش  در که یسوال

 ارسالن؟ ینی بینم خوبو یها زیچ چرا_

   داد جواب سوال با را سؤالش  معمول طبق و داد تکان یسر ارسالن

 .... ؟ینی بینم تویواقع چرا_

  ؟یدینم جوابشو چرا ،یشنوینم نرگسو مامان یصدا چرا کنار به نهایا

   دیپرس متعجب بانو

   دمینشن من زد؟ صدام مگه_

  ی دغدغه یب و آرام ذهن به چقدر انداخت، باال  را شیابرو یتا کی ارسالن

 . خوردیم غبطه بانو

 لباس گفت شنوه،ینم معلومه بخونه آواز و بپره نیی پا و باال ینجوریا یک هر_

 ی کن جمع بند یرو از هارو

 بند سمت به آرام آرام کهیحال در و  برداشت درخت کنار از را یدیسف سبد بعد

 از قبل فقط تو برمیم رو ها لباس من نداره یاشکال: داد ادامه رفتیم ها لباس

 نکنه دادیب و داد یصبح اول نرگس مامان که بشور  پاهاتو رفتن

  یپاها و  رفت آب حوض سمت به و داد تکان دییتا  ی نشانه به را سرش بانو

 . کرد برانداز را اطرافش  مکث یکم  از بعد. شست را کبودش

  بانو مقابل را خانم نرگس یها ییدمپا و شد کردن برانداز نیا متوجه ارسالن

 گذاشت 

 کن پات هارو نیا  ایب_

  خانه وارد عجله  با و دیپوش هارا ییدمپا سپس. کرد تشکر و زد یلبخند بانو

 . شد



 لبش از لبخند مادرش حالیب و خسته ی چهره دنید با شد، اتاق وارد یوقت

 .نشست او مقابل یناراحت با و شد محو

 داد  قرار مخاطب  را مادرش حال همان با و شد مکدر نگاهش

 نرگس؟ مامان  بدوزم من هارو یروبالشت ی هیبق یخوایم_

 یب و دوخت بانو چشمان به را اش خسته نگاه و کرد بلند را سرش خانم نرگس

 تنهام من دخترم؟ یشنوینم صدامو چرا بانو:  گفت  دهد مربوط جواب آنکه

 . زدم صدات بس از شد پاره گلومم چ،یه شدن کور  که هام چشم

 فشرد  گرمش دستان در را خانم نرگس  دستان یناراحت  با  بانو

 دمیم انجام نیبگ هست یهرکار شنومیم  شنوم،یم_

 داد  تکان نیطرف به را سرش خانم نرگس

 یروبالشت نیا یگلدوز تا ایب یکن  کمک  یخوایم که حاال دختر، تو دست از_

 میکن تموم هارو

 .  بود مادرش  خوب یها یژگیو از  یکی هم نیا. بود آمده کوتاه زود شهیهم مثل

 .داد  تکان را سرش تیرضا  با و زد یلبخند بانو

 شد ها یروبالشت یگلدوز   مشغول و برداشت یسوزن و نخ سپس
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  یرو وارید کنار یا گوشه و کردند تا را ها یروبالشت کار، شدن تمام از بعد

 یشانیپ به یدست و داد رونیب یآسودگ با را نفسش خانم نرگس. گذاشتند یعسل

 . دیکش اش

 شد  تموم باالخره خدا یوا_

 .زد بوسه  او لرزان انگشتان بر لطافت با و گرفت را مادرش دستان بانو

   نینباش  خسته_

 زد یجانی ب لبخند خانم نرگس



 ینباش خسته هم تو دخترم ممنون_ 

 . برداشت قدم در سمت به و برخاست شیجا از بعد

  زد شیصدا بانو که بود نرفته رونیب هنوز

  نرگس مامان_

 دوخت بانو به را نگاهش و ستادیا در ی آستانه در خانم نرگس

 . بود مردد سؤالش دنیپرس  یبرا یکم. کرد پا آن و پا نیا یکم بانو

 آورد زبان بر را  سؤالش باالخره تامل مکث  یکم از بعد

 شد؟  یچ  بود داده قولشو آقاجان که یا یاطیخ چرخ اون گم،یم_

 بود  یناراحت از پر لحنش. دیکش لبش ی گوشه به  را ناخنش خانم نرگس

 دخترم  نشد جور نکهیا مثل_

 . رفت آشپزخانه سمت به و شده خارج اتاق از جمله نیا گفتن از بعد و

 کنم؟  صحبت آقاجان با نیخوایم:دیپرس مصرانه و افتاد راه دنبالش به زین  بانو

 مخاطب را بانو تحکم با و آورد رونیب ها ظرف کمد از را سرش خانم نرگس

 داد  قرار

 خودم باشه الزم اگه ار،ین فشار  مورد نیا در پدرت به ست،ین الزم بانو نه_

 کنم یم صحبت باهاش

 یول باشه،_

  و دید  اش چهره بر را خانم نرگس تند نگاه دیبگو را اش جمله یباق خواست تا

 . کرد تند پا سکو سمت به و  ندانست زیجا نیا از شیب  را ماندن آنجا

 خواندیم درس و بود نشسته سکو  یرو که ارسالن کنار و بست را یتور در

 .داد هیتک رنگ قرمز یپشت به و نشست

  مثل توانستیم  هم او که چرا. بود حسرت پر ینگاه ارسالن به اش رهیخ نگاه

 .داشت را پدرش تیحما اگر برود مدرسه به او



   داشت پدرش ذهن و فکر در شهیر که را دهیپوس دیعقا نیا خواستیم دلش

  وجود در ها سال که یدیعقا و  ها باور دادن رییتغ که فیح اما. دهد رییتغ

 .نبود  یآسان چندان کار  بود دوانده شهیر یآدم

  شیبرا ش،یها  ییبای ز تمام با زیی پا. شد رهیخ ینارنج و قرمز یها برگ  به

  قلبش بر جا،یب تعصب و ینادان با پدرش که یغم.بود قیعم یغم ادآوری

  کوچه در  که یا مدرسه یها بچه دل ته از و بلند یها خنده یصدا. بود گذاشته

.  زییپا روز نیاول. قبل سال ازدهی  به. برگرداند عقب به را ذهنش بود، دهیچیپ

  کرده تن به یشلوار جوراب و رنگ یا سورمه  دامن و دیسف بولوز که یروز

 یپنهان را او مادرش. کردیم یل یل  اطیح یها کیموزائ یرو شوق با و

  نشان را مادرش حضور یتور در  شدن بسته یصدا. بود کرده نام ثبت مدرسه

 آمد، یم نییپا سکو یها پله از که مادرش دنید با و کرد بلند را سرش. دادیم

 . دیپر  نییپا و باال زده، ذوق و زد یلبخند

 جوون  آخ جوون آخ_

 سپس.زد لبخند متقابال و داد بانو کوچک دستان به را یکتان فیک خانم، نرگس

  که ادتی من، قشنگ دختر:گفت و کرد نوازش را او فیلط و نرم ی گونه

 گفتم؟ یچ بهت نرفته

 ؟یگفت یچ_

 . کرد اخم یمصنوع مادرش

 دخترم؟  باشه ،ینگ رفتنت  مدرسه مورد در یزیچ آقاجانت به نکهیا_

 بگم؟  دینبا  چرا یول... باشه آها_

  بعد.کرد مرتب سرش یرو را اش یگل گل چادر و دیکش یقیعم نفس مادرش

  قرار مگه: گفت رفتیم اطیح درب  سمت به که همانطور  و گرفت را بانو دست

 دخترم؟  یبد گوش منو حرف نشد

 داد تکان یسر بانو

 . نرگس مامان باشه_

 .شدند کوچه  وارد و کرد باز را اطیح  درب مادرش

 ه؟ یجائ چجور مدرسه:دیپرس و دیپر  نییپا  و باال طنتیش با  بانو



 داد را جوابش حوصله با مادرش

  یلیخ یجا هی. یکنیم دایپ دوست و ،یریگیادمی  یادیز یزهایچ که ییجا_

 . رهیم  ارسالنت داداش که ییجا همون. خوب

 . نرگس مامان خوبه یلیخ کردن دایپ دوست_

 که کرد نگاه رو به رو به یا لحظه و دیخند اش کودکانه شوق به مادرش

 .شد متوقف شیجا در مان،ینر دنید با ناگهان

 نرگس؟ مامان شده یچ:دیپرس متعجب بانو

  مادرش دست پدرش دنید با و کرد دنبال را او نگاه رد دینشن یجواب یوقت اما

 . فشرد محکم را
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 اما. شدیم تر کینزد لحظه هر مانینر. داد قورت را دهانش آب خانم نرگس

 .بود نشده خانم نرگس و  بانو متوجه هنوز و بود رو ادهیپ  به نگاهش

  بدش شانس از اما. افتاد راه به و کرد استفاده فرصت نیا از زین خانم نرگس

 و خانم نرگس دنید با. شد متوجهشان و کرد بلند را سرش مانینر لحظه همان

 بانو از نگاهش. شد راهشان سد و دیان هم در شیابروها فرم لباس آن در بانو

 خانم؟ نرگس یسالمت به کجا:دیپرس  یتند لحن با و دیچرخ خانم نرگس یرو

 .نشد میتسل اما. دیگز محکم را لبش و دیپر  وضوح به خانم نرگس رنگ

 . مدرسه  برمیم دخترمو دارم. مانینر آقا که ینیبیم_

  مشت در را او چادر گرشید دست با و شد پنهان مادرش پشت یکم بانو

 . فشرد کوچکش

 . ترساند شتریب را بانو بلندش یصدا و افتاد نیچ مانینر  ینیب

 ؟یک ی اجازه ای_

 . خودم ی اجازه با:گفت لرزان ییصدا با خانم نرگس



 دیکش را خانم نرگس یبازو عیسر  حرکت کی یط سپس.زد یزهرخند مانینر

 .افتاد راه خانه سمت به و

 .شد دهیکش دنبالش به ناخواسته زین  بانو

 . کرد اعتراض خانم نرگس و کردند نگاهشان متعجب نیعابر

 .کننیم نگاهمون دارن همه مان؟ینر آقا یکنیم چکار هست  معلوم_

  داخل به را خانم نرگس کرد باز را  درب یوقت و برداشت قدم حرف یب مانینر

  شیها لب یجلو را انگشتانش و  رفت عقب عقب دهیترس بانو. داد هول خانه

 .داشت نگاه

 .زد ادیفر خشم با و دیکوب را خانه درب مانینر

 ؟یزنیم حرف من حرف رو. یشد خود سر که نمیبیم_

 رنگش یتونیز چشمان در خون و برداشت خانم  نرگس سمت به یقدم  بعد

 .دیجوش

 چه ؟یکن نامش ثبت مدرسه یبریم دخترمو من ی اجازه یب:دیغر خشم با

 . غلطا

 . کرد اخم هم خانم نرگس

  از دست چرا ؟یشیم مانعش چرا بخونه؟ درس هم بانو داره یاشکال چه آخه_

 مان؟ ینر یداریبرنم دتیعقا  نیا

 ..درد به خوندن  درس گمیم هم باز نرگس، گفتم بار هزار_

  مخاطب را پدرش لرزان ییصدا  با بانو کند کامل را اش جمله نکهیا از قبل

 داد  قرار

 آقاجان؟ مدرسه برم  دینبا چرا_

 خانم  نرگس سمت به را اش اشاره انگشت بار چند دیتهد  ی نشانه  به مانینر

 .داد تکان

 ... توعه سر ریز همه نایا_

 .دوخت بانو به را نگاهش بعد



 دختر   خورهینم تو درد به مدرسه_

 ره؟ یم ارسالن چرا پس_

 شد منقبض مانینر فک

 داره  فرق  ارسالن_ 

 ؟ یفرق چه_

 داد  قرار مخاطب را مانینر بعد و شد رهیخ بانو به اندوه با خانم نرگس

 ؟ یهست یچ  معطل. مانینر آقا بهش بگو.. گهید بگو_

  خانم نرگس یبرا انگار نگاهش با و فرستاد رونیب ضرب با را نفسش مانینر

 .دیکش نشان و خط

  یمعن چه اصال. بخونه درس تونهی نم بانو گفتم  که نیهم:گفت رحمانه یب بعد

 !بشه باز گوشش و چشم بخونه درس دختر داره

 . برداشت قدم سکو سمت به و گفت را نیا

  من:گفت بغض با و  گرفت را دستش بانو برود باال  ها پله از نکهیا از قبل اما

 . کنم دایپ دوست خوامیم. مدرسه برم خوامیم

 . دیکش رونیب او کوچک انگشتان  انیم از را دستش خشونت با مانینر

 .یندار رفتن  مدرسه به یاجیاحت کردن دایپ دوست یبرا_

 . شد روان  قطره قطره ش یها اشک و دیپر  نییپا  و باال لجوجانه بانو

 ادی نوشتن و خوندن ارسالن مثل کنم، دایپ دوست مدرسه تو از خوامیم یول_

 . بخونم داستان. بخونم شعر رمیبگ

 . شد خانه وارد یتور درب کردن باز از پس و نداد را جوابش مانینر

  در اش هیگر یصدا بعد یکم و کرد پرت اطیح ی گوشه را فشیک زین  بانو

 . دیچیپ  اطیح
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 خواندن درس دیق بانو بود، بازداشته رفتن مدرسه از را او پدرش که نحالی ا با

 .بود نزده را

 . آمد خودش به  شان، اطیح درب به توپ برخورد یصدا با

 .کننیم یباز گاو مثل:کرد زمزمه لب ریز که دیشن را ارسالن یصدا

  که یکوچک  گنجشک به و کرد حلقه شیزانوها دور را فشیظر دستان بانو

  نیا مانند  هم  او دل. شد رهیخ دیپر یم گرید ی شاخه به یا شاخه از آزادانه

 خواست یم  را پرواز کوچک گنجشک

 شد؟  تموم باالخره_

  ارسالن سمت به را سرش و گرفت مقابلش ی منظره از یسخت به را نگاهش

 بود کتابش یرو هم هنوز ارسالن نگاه. چرخاند

 شد؟ تموم یچ: دیپرس یگنگ با  بانو

 ها یروبالشت یگلدوز_

 . میکرد  تمومش نرگس مامان با شیپ کمی آره ،یگیم اونهارو آها_

  سمت به را سرش تا کرد مجاب را  ارسالن بود شیصدا در که یفیضع بغض

  بانو غمزده ی چهره به  یا موشکافانه یول کوتاه نگاه و بچرخاند او

  موضوع ای بوده ها یروبالشت یگلدوز بخاطر بغضش دانستینم.اندازدیب

 . یگرید

 شد  خواهرش خراب حال متوجه  سرعت به شهیهم مثل

 . رونیب زشیبر . بگو بانو؟ دلته تو یچ: گفت انهیدلجو

  ارسالن رنگ یا قهوه چشمان به را مکدرش نگاه و دیکش یقیعم آه بانو

 بود  مکدر نگاهش همچون  هم لحنش. دوخت

  یاطیخ چرخ هفته آخر تا که بود  داده قول  ارسالن، بود داده قول آقاجان_ 

 یلیخ.. یلیخ نرگس مامان بخره،

 .ماند تمام مهین اش جمله و زد چنگ قلبش به قیعم یغم لحظه همان و



  ورق را آن ی صفحه و دوخت اش یفارس کتاب به را نگاهش دوباره ارسالن

  دغدغه یب و آسوده خواهرش  ذهن  کردیم  فکر او که آنقدر نکهیا مثل. زد

 .نبود
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  تونه،ی نم. یخوایم توانش از شتریب  اون از. یدونیم آقاجانو طیشرا  که خودت_

  ی همه  اون که یدونیم. یباش داشته ازش جایب توقع دینبا  ؟یشینم متوجه

 کنهی م خانواده نیا  داشتن نگه سرپا یبرا تالششو

  یمنطق یها حرف. داشت جایب توقع او دیشا. گفتیم راست ارسالن دیشا

  راجع را اش ینگران که یا اندازه  به نه اما. داد قرار ریتأث تحت را او ارسالن

 . ببرد ادی از مادرش به

 .بکاهد چشمانش رطوبت از تا زد برهم  بار چند را شیها پلک

 ارسالن  یگیم راست تو آره،_

 بانو شهیم درست زیچ همه باش مطمئن_

 خودش واقعا ای بود گفته او کردن آرام یبرا را جمله نیا ارسالن دانستینم

 هیهد وجودش به را آرامش بود  چه  هر دانستیم اما. داشت اعتقاد آن به هم

 کرد  زمزمه لب ریز رو نیا از. داد

 دوارم یام_

 .کرد دنبال را نگاهش یقبل ریمس دوباره سپس

 با سرش. کرد پرواز شاخه یرو  از و کرد باز را شیها بال کوچک گنجشک

 .داد نتیز را شیها لب لبخند و شد دهیکش آسمان به گنجشک پرواز

 .شد شکسته شاننیب سکوت  و دیرس گوشش به دوباره ارسالن یصدا

 بانو _

 بله_



 دیپرس مکث با. گذاشت یپشت کنار یا گوشه را آن و بست را کتابش ارسالن

 ؟ یا خسته:

 بود  آسمان به همچنان بانو نگاه

 چطور؟  اد،یز نه_

 ارسالن معطوف دوباره حواسش و  چرخاند را سرش کاغذ شدن کنده یصدا با

 . شد

 . گرفت بانو سمت به را دیسف برگه ارسالن

  یهج بعد بده، ادامه صفحه آخر تا نوشتمو برات که یا کلمه تا چند پس_

 .میکنیم نیتمر کردنشو

 بابت چقدر دانستیم  خدا. گرفت را برگه یخوشحال با و داد تکان سر بانو

  و خواندن رفتینم مدرسه به که نحال یا  با. بود خوشحال یبرادر نیچن داشتن

  نیتمر به را یساعت روز هر آنها و بود گرفته ادی برادرش از را یکلمات نوشتن

 .پرداختندیم

 ارسالن  ممنونم: گفت و نشست بانو یها لب بر یبخش تیرضا لبخند

  ارسالن یها لب که بود کرده انیب  احساس پر و قیعم را کلمه دو نیا چنان و

 .شد باز هم از لبخند به زین

*** 

  برگ  خش خش و اطیح دور اصالن یاپی پ یها دنیدو با  یزییپا   یبایز عصر

 . دی رس راه از شیپاها ریز ینارنج و زرد یها

 انار و نشسته یکوچک یچوب ی ه یچهارپا یرو حوض کنار معمول طبق بانو

  حوض خنک آب در را بود آورده شانیبرا خانم بطول شان هیهمسا که ییها

 . شستیم

 وجود با تا کردیم را شیسع تمام و بود روزنامه خواندن مشغول زین ارسالن

  بود، شده دوچندان حال که اصالن یها  قهقهه و اطیح در موجود یصدا و سر

 گرشید یپا یرو را شیپا کی  حوصله یب. ببرد یپ روزنامه موضوع به

 . دوخت  اصالن به یچشم ریز را نگاهش و انداخت



 داد   هشدار یجد

 آرومتر کمی_

 و برداشت باغچه کنار از را یکوچک ی شده کنده ی شاخه گوشیباز اصالن

..  ینم:داد جواب زنان نفس نفس دیپری م نکهیا نیح و گذاشت شیپاها  نیب را آن

 کنم یم یباز.. دارم ینی بینم.. مگه تونم

  شده بلند یکم  شیصدا حال. فشرد روزنامه کاغذ یرو را انگشتانش ارسالن

 .بود

 جاتی تو رهیم سر آخر اصالن، نیزم بزار رو مسخره چوب اون_

  مثل ییصدا و داد جلو را شیها لب بعد و دیخند  بلند یصدا با اعتنا یب اصالن

 . آورد در قطار صوت
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  سمت به و کرد مچاله را روزنامه خشم با. اوردین  طاقت نیا از شیب ارسالن

 آمدن دنبالش به و قفل در دیکل دنیچرخ لحظه همان که برداشت زیخ اصالن

 .  کرد متوقف شیجا در را او خسته یا چهره با مانینر

  ینیب  شیپ  را شیپ هیثان  چند اتفاقات. شد ارسالن ی کبارهی توقف متوجه مانینر

 .  خورد گره هم  در ممکن شکل نیبدتر به شیابروها و کرد

 با و  کرد ول را شاخه او دنید با  اصالن د،یبگو یزیچ  مانینر نکهیا از قبل

  کرد ریگ شاخه به گشادش ییدمپا راه نیب ناگهان که دیدو سمتش به یخوشحال

 با دردش پر یآ و شد دهیخراش شیزانوها و آرنجها. خورد نیزم شدت با و

 .  شد یکی   بانو اصالن« باش مراقب»   نگران ادیفر

 به شروع یتالف یبرا بود ستادهیا  آنجا واکنش بدون لحظه آن تا که ارسالن

  فرود اش شانه یرو یدست بعد لحظه  چند که شد خم پشتش به و کرد دنیخند

 .  شد متوقف اش خنده و آمد

 شکه و افتاد مانینر برافروخته و نیخشمگ نگاه به نگاهش و کرد بلند را سرش

  آقاجان: زد لب



 . دیشن  اش شده قفل یها دندان یال به ال از را مانینر یصدا

  ارسالن نخند بردارت افتادن به هرگز  هرگز، گهید_

  شد جمع درد از ارسالن ی چهره. شد شتریب او ی شانه یرو انگشتانش فشار و

 . شد انی نما شیابروها انیم یکمرنگ خط و

   آقاجان_

  قابل ریغ و کباره،ی کامال که یخشم گرفت، فرا را مانینر وجود یقیعم خشم

   بود ینیب  شیپ

   ؟یدییییفهم: زد ادیفر بلند یصدا با

 . گذاشت  گوشش یرو را شیها  دست اصالن و دیگز لب ینگران  با  بانو

 کشاند  اطیح یسکو  به آشپزخانه از را خانم نرگس مانینر ادیفز

 نییه شده؟ ییچ_ 

 خشم  پر و محکم. دیغر دوباره مانینر

 ؟یشد الل چرا پسر ام تو با_

 نیخشمگ ی چهره و ارسالن ی شده مشت یها دست به وحشت با خانم نرگس

 دیلرز وضوح به شیصدا و کرد نگاه مانینر ملتهب و

 ی اومد مانینر آقا یوا یا_

 . دوخت چشم ارسالن به منتظرانه و نداد یجواب مانینر

 .شد یاشک خانم نرگس چشمان و دیرس گوش به ارسالن ی خفه یصدا

 آقاجان دمیفهم_

 آن و برداشت ارسالن ی شانه از را دستش و کرد فروکش کبارهی مانینر خشم

 داشت نگاه او ی قهیشق کنار را

 نکن فراموش چوقتیه نویا پسر خوبه_

 کرد دیتاک و زد برق رنگش یتونیز یها چشم

 چوقت یه_



  به بود ها صحنه نیا گر نظاره کهی درحال  بانو و داد تکان سر یگنگ با ارسالن

.  است کرده نیخشمگ نطوریا را مانینر واقعا یریچ چه که دیشیاند نیا

  مانینر یها یریگ  سخت که چرا نبود بیعج شیبرا ارسالن با شیها یریدرگ

  یزیچ کی نباری ا اما. خانواده یاعضا گرید تا شدیم ارسالن حال شامل شتریب

 که دادیم نشان نیا و بود یوقت هر از تر  قیعم نباریا پدرش خشم. کردیم فرق

 .است نبوده شیجا یب العمل عکس و  ارسالن فقط خشمش علت

  ول را ارسالن  مانینر. دیچیپ  خانه  در  محل  مسجد از اذان یصدا بعد یا قهیدق

  محبت نگاه. رفت بود رفته وا نیزم یرو هنوز که یاصالن سمت به و کرد

  جارو اطویح من نبود در پس:  گفت یمیمال لحن با و انداخت او به یزیآم

 ی بکن درختو ی شاخه دینبا یول پسرم، نیآفر. یزدیم

  یخرگوش یها دندان و دیخندیم کهیحال در و شد بلند نیزم یرو از اصالن

 کنار از اونو نکندم رو شاخه من. آقاجان نه: گفت گذاشتیم شینما به را اش

 برداشتم  غچه با

  که خانم نرگس ی روانه را نگاهش بعد و دیکش اصالن سر به یدست مانینر

 زد  یکج لبخند و  کرد بود، ستادهیا سکو یرو یواضح یدستپاچگ با هنوز

 خانم نرگس امیم هم من یزیبر ییچا  تا_ 

  در انداخت ارسالن سمت یقیعم نگاه نکهیا از بعد و گفت یا باشه خانم نرگس

 دنبالش به بعد یکم زین  مانینر و اصالن. شد خانه وارد و کرد باز را یتور

 .شدند روان
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  و گذشت اش شده له یها برگ  و شده رها یها شاخه انیم از بهت با بانو نگاه

 . دیرس اش شده منقبض  فک و ارسالن ی خورده گره یها مشت به

 د یپرس اطی احت با. کرد دراز او یبازو سمت به را دستش و رفت سمتش به آرام

 اومد؟  دردت_

  رسما اومد؟ دردم: گفت حرص پر  و خورد  گره هم در شتریب ارسالن یابروها

 کرد   خورد شونمو



 آورد زبان بر را بود ذهنش در که سوالس و دیگز لب ینگران  با  بانو

 کرد؟  تشی عصبان نطوریا کدفعهی یچ یکنیم فکر_ 

 ی شاخه به هم  یمحکم لگد و برداشت اطیح در قدم چند کمر به دست ارسالن

 حرصشو، بود یچ هر دونم،ینم: گفت  یکالفگ با و زد شیپا یجلو الش و آش

 . کرد یخال من سر

  و برد فرو  اش یمشک یموها در را انگشتانش و نشست حوض ی لبه بعد

  چند ی خنده از مهمتر یزیچ اش کبارهی خشم  نیا پشت دونمیم فقط:داد ادامه

 بود  من یا هیثان 

  ی زانو شدن دهیکش از که یرنگ قرمز ی هیال به و فرستاد رونیب را نفسش بعد

 . شد رهیخ بود شده جادی ا اطیح ی برجسته یها یکاش یرو اصالن

  با را آن بعد. برداشت پله کنار از را شده مچاله ی روزنامه و دیکش یآه بانو

 داشت نگاه ارسالن مقابل و کرد صاف دستش

 قابل هم هنوز ایب:گفت یمیمال لبخند با شد دهیکش سمتش به که ارسالن نگاه

 ی بخون روزنامتو راحت الیخ با یتون یم. ادینم گهید هم اصالن یصدا. خوندنه

  رفتیم سکو یها پله سمت به که یحال در بانو و گرفت را روزنامه ارسالن

 بخونم نمازمو رمیم منم: گفت

 رنگ یمشک و زیر یها نوشته به  نکهیا نیح و داد تکان را روزنامه ارسالن

 داد  قرار مخاطب را بانو کردیم نگاه آن

 نباشم  تنها منم بخون،  نجایا_ 

 داد تکان سر مکث با  بانو

 باشه _ 

 صدا را اصالن داشت راه اطیح به رو اتاقش داخل از که یا پنجره از سپس

 .اوردی ب شیبرا را اش سجاده و نماز چادر تا زد

*** 

  سفره خانم نرگس. بود شده کیتار کیتار هوا  و گذشتیم  شب 9 از ساعت

 زد  صدا کی به کی را ها بچه و کرد پهن را شام



 حاضره  شام نیا یب ...اصالن ارسالن، بانو،_

 داد  قرار مخاطب را  او و چرخاند مانینر سمت به را سرش بعد

 مان؟ ینر  آقا یاینم_

  میتنظ را آن موج و بود داشته نگاه گوشش کینزد را ویراد کهیحال در مانینر

 . اومدم چرا  چرا: گفت مکث با کردیم

 نرگس کنار  سفره سر و گذاشت گلدان و قرآن کنار طاقچه یرو را ویراد سپس

 کینزد را آن و  کرد درست خودش یبرا را یریپن و نان ی لقمه. نشست خانم

 خانم نرگس به را نگاهش و آمد ادشی یزیچ لحظه همان که برد شیها لب

 دوخت 

 ۱٢ ساعت فردا خانم، نرگس گرفتم یپزشک چشم نوبت برات_  

 و یاطیخ بخاطر چشمانش که بود ها  مدت.  شکفت خانم نرگس گل از گل

  یپزشک چشم به رفتن از را او ادشیز ی مشغله  و  شده فیضع مداوم یگلدوز

 .  شدیم محسوب یخوب اریبس خبر شیبرا خبر نی ا رو نیا از.بود داشته باز

 رتیخ خدا ؟یگیم راست مانینر آقا یواا: داد قرار مخاطب را مانینر شوق با

 بده

  از بعد و گذاشت دهانش در را  لقمه و زد او شوق به یمحو لبخند مانینر

  تونمی نم نیا از شتریب کن، صدا هارو بچه دوباره نرگس،: گفت آن دادن قورت

 ارم یب طاقت

  اصالن و ارسالن نباریا. زد صدا  را ها بچه گرید یبار و دیخند خانم نرگس

  کاسه با بعد  یا قهیدق زین بانو. نشستند سفره سر و آمدند رونیب  اتاق از وقفه یب

 .شد ملحق آنها به و آمد رون یب  آشپزخانه از شده دانه یها انار از یا

 .خواند بلند یصدا با را رزق یدعا و کرد بلند را شیها دست مانینر

 اَُعوذُ  وَ  َرد    َغْیرِ  ِمنْ  َدْعَوتَنَا  ْاِْستَِجب َكد    َغْیرِ  ِمنْ  َطی ِبا   َحالاَل   ِرْزقا   اْرُزقنا اَللَُّهمَّ _

ینِ  الفَقرا اْلفَِضیَحتِین ِمنَ    ِوالُحَسین الحسن االَماِمْین بَِحق ِ  َهذَْینِ  َعن ِي َواِْدفَعْ  َوالد ِ

  الراحمین یاارحم بَِرْحَمتِكَ 

  مشغول و گفتند نیآم یهمگ . گفت نیآم و دیکش صورتش بر را دستانش بعد

 . شدند خوردن



 گفت خانم نرگس به رو سپس و  داد قورت زین  را اش لقمه  نیچندم مانینر

 ندادم  بهت مهمو خبر هی خانم، نرگس یراست:

 هی:گفت یینما  دندان خنده با مانینر و کرد نگاهش زیآم پرسش خانم نرگس

 یلیخ گنیم که نطوریا ه،یزاهد هم  لشونیاومده،فام محلمون به دیجد ی هیهمسا

 خوبه وضعشون هم

 اون: داد ادامه مانینر. داد تکان سر و انداخت باال را شیابروها خانم نرگس

 مش یینانوا یرو روبه که یهمون نجاست،یا یقدم  صد که ییالیو ی خونه

   عباسه

 

   خب خب_ کرد نگاه را مانینر متفکر خانم نرگس

  دنیخر اونو_

. برد دهانش یجلو را اریخ و برد فرو اریخ در را چنگالش بعد و گفت را نیا

 دن یخر خونه نجایا اومدن چرا که عجبم در فقط: زد لب رتیح با بعد

 :  گفت تمسخر با و زد یپوزخند ارسالن

 ومده یم خوششون، شهر نیی پا محله از احتماال_

  را مانینر  تیجد با بعد هیثان  چند و  کرد نگاه را  ارسالن چپ چپ  خانم نرگس 

 نن یبنش یسالمت به که انشاهللا مان،ینر آقا هیحرف چه نیا: داد قرار مخاطب

 انشاهللا: زد لب مکث با مانینر

 

  دراز تشکش یرو.شد اتاقش وارد  و کرد یکوتاه تشکر بانو شد جمع که سفره

 نیا به راجع خواستیم دلش یلیخ. شد رهیخ سقف فیخف ترک  به و  دیکش

  چیه مورد در توانستینم که بود خسته یقدر به اما بداند دیجد ی هیهمسا

 ینیریش و قیعم خواب به کردیم  فکر آنچه از زودتر و کند فکر یا مسئله

 . رفت فرو
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 نشیریش خواب از بود کرده جادیا ارسالن که یخش خش یصدا با زود صبح

 شیها کتاب و ستادهیا یا گوشه که  ارسالن. کرد باز را شیچشمها و شد داریب

 دارتیب دیببخش: گفت بود شده داریب  که بانو دنید با دادیم یجا فشیک داخل را

 بردارم کتابهامو  بودم اومده کردم،

 داد بدنش به یقوس و کش  و فشرد هم یرو را شیها پلک  بانو

 . منه سبک خواب  از مشکل نداره، یاشکال_

 ارسالن؟ چنده ساعت: دیپرس و دیکش یبلند ی ازهیخم بعد

  دیام دوستش از که  یرنگ یا قهوه  یمچ  ساعت به و بست را فشیک در ارسالن

 صبح   6:  داد جواب و کرد نگاه بود، گرفته هیهد

 زود  چقدر  سرا؟ دانش یریم االن: دیپرس متعجب بانو

 . آره برسم موقع به نکهیا یبرا : برداشت را فشیک و زد یلبخند ارسالن

 سالمت  به برو  باشه نطور،یا که: گفت مکث با و دیچیپ خودش دور را پتو  بانو

 خواب ی چهره به. ستادیا سرش یباال و  برداشت قدم او سمت به ارسالن

   دیپرس و کرد نگاه آلودش

 ؟ یبخواب یخوایم_ 

 دیکش ازهیخم دوباره بانو

 شم یم داریب 9 ساعت آره،_

 گفت برود رونیب  نکهیا از قبل اما.  رفت  در سمت به و داد تکان یسر ارسالن

  که هم یا کلمه تا چند اون بخور،  صبحونتو شو داریب بنظرم خوبه یلیخ هوا:

 .کن نیتمر هم رو نوشتم برگه رو برات

 ها؟ کلمه کدوم. :نشست خواب رخت در و دیمال را شیها چشم بانو

  کرد باز کامل را اتاق درب است، شده اریهش یکم بانو شد متوجه که ارسالن

 . زد کنار را پرده و  رفت پنجره سمت به بعد. گذاشت آن یجلو یبالشتک و

 . کرد درخشان را هوا  در معلق زی ر خاک  و گرد و افتاد اتاق در یمیمال آفتاب



  یریجلوگ شیها مردمک با نور میمسق تابش از تا کرد تنگ را شیچشمها بانو

 ارسالن؟ یکن یم چکار بابا یا: گفت حالت همان در.کند

   کمی بزار یشد داریب که تو: داد جواب کردیم باز را پنجره کهیدرحال ارسالن

 اتاق  یتو ادیب تازه یهوا

 طفلک نیا به هم کمی: داد ادامه و  گذاشت نور مقابل  را یداوود  گل گلدان بعد

 شده  پژمرده بنابه، نور

  شیموها رنگ ییحنا یتارها نیب را انگشتانش و زد کنار شیرو از را پتو  بانو

 . کرد تیهدا باال به را آنها و  کرد فرو

   کرد دیتاک شدیم خارج اتاق از نکهیا نیح در ارسالن

  مامان یهوا صفحه، آخر تا کن  پرش گذاشتم، طاقچه یرو رو سرمشق_

  خداحافظ. بده انجام  ییتنها کارهارو نزار. باش داشته هم نرگس

 .  شد رهیخ رفتنش ریمس به و کرد یخداحافظ لب ریز بانو

 دیرسیم گوش به اطیح داخل  از وضوح به مادرش و ارسالن یصدا

 نرگس مامان خداحافظ_

 پسرم  سالمت به_

 کنمیم  کمکت  برگشتم خودم نکن، خسته خودتو بود ادیز سفارشها اگه_

 همراهت  به خدا باش خودت مراقب کنه،یم کمکم هست هم پسرم،بانو یمرس_

  بود مادرش یدلگرم نکهیا از چقدر شد، انینما  بانو یها لب بر یقیعم لبخند

 . بود خوشحال

 از بعد و آمد رونیب اتاق از هم  بانو ارسالن رفتن و در شدن بسته یصدا با

  خواستیم دلش. شد آشپزخانه وارد خندان ییرو با صورتش، و دست شستن

 .کند منتقل هم خانم نرگس به را خوب حال نی ا تا باشد خندان و حال خوش

 صورتش بانو. بود سفره کردن جمع درحال و نشسته نیزم یرو خانم نرگس

  قرار مخاطب را خانم نرگس بلند یصدا با و کرد خشک یدیسف پارچه با را

 داد



 نرگس مامان نکن جمع_

  خوش یابروها. برگشت صدا  سمت به وحشت با و دیکش ینیه خانم نرگس

  اومدنه وضع چه نیا: گفت کالفه و  شد کینزد هم به کم کم اش رفته باال حالت

 ی داد ام سکته دختر،

 به خنده با بعد. شد رهیخ خانم نرگس ییآهو و درشت چشمان به  عشق با  بانو

  و شد محو سرعت به خانم نرگس اخم. دیبوس را اش گونه  و شد خم سمتش

  بافته محبت با را زن نیا پود تارو ییگو. نشست شیها لب بر یمهربان لبخند

 .نبود بلد یمهربان جز یزیچ که بودند

 دخترم  یشد داریب زود انقدر چرا حاال_

 نشست سفره سر بانو

  داریب زودتر کمی امروز گفت کرد، دارمیب ارسالن نکهیا  بخاطر لشیدل کی_

 کنم  کمک بهت کارهات تو کمی گفتم که بود نیا دومشم لیدل. شم

 ی شو کامروا تا باش زیخ سحر گفتن هم میقد از اتفاقا دخترم،  خوب هم یلیخ_

  سفره درون و آورد رونیب ینی س داخل از را مربا  و کره بعد و گفت را نیا

 گذاشت 

 من بخور،  صبحونتو نیبش دخترم،  نیبش: گفت اش یشگیهم یخوشروئ با سپس

 . نشه رید هم  مدرسش. بخوره تو کنار شو صبحونه تا کنم داریب اصالنو برم هم

 فنجان دو بعد. کرد دییتا  را خانم   نرگس حرف و زد برهم را شیها پلک  بانو

 شد  اصالن آمدن منتظر و ختیر یچا

 کار اتاق سمت به کردنش بدرقه و اصالن کنار در صبحانه خوردن از بعد

  به ینگاه و رفت شدیم  محسوب زین ارسالن و اصالن اتاق که خانم نرگس

 ریز و برخاست نهادش از آه یطوالن ستیل دنید با. انداخت سفارشات ستیل

 کنهیم حاضر سفارشو نهمهیا چطور نرگس، مامان چارهیب : دینال لب

 . شد یگلدوز مشغول سوزن برداشتن با و فرستاد رونیب ضرب با را نفسش بعد

  تنها نبود، بلد یاطیخ چندان و  داشت مهارت یگلدوز در تنها که ییآنجا از

 .کرد یم   آماده را یگلدوز به مربوط سفارشات
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 یخستگ با آمدو درد به دستش مچ درد نکهیا تا شد کار  مشغول را یساعت چند

 .  کرد پرت یسمت را یبالشت رو فراوان

. شد انینما در چهارچوب در خانم  نرگس قامت  بعد یکم که بود در به نگاهش

  رمیم  دارم من  دخترم:  گفت و کرد  مرتب سرش یرو را اش یگل  گل چادر

 اد یم گهید کمی هم اصالن. نسوزه که باشه غذا به حواست ،یپزشک چشم

 داد تکان را سرش بانو

 کردم  تموم هم سفارشها باشه، راحت التیخ نرگس، مامان باشه_

  کالمش  در داشت عشق یچ هر و کرد نگاهش یخاص محبت با خانم نرگس

 ختیر

   یمرس زمیعز دختر باشه_

  بعد و کرد تمام زین را یسفارس یروبالشت  نیآخر یگلدوز مادرش رفتن از بعد

 رفت آشپزخانه به

  یقیعم نفس.  کرد پر را اش شامه سوپ خوش عطر و کرد باز را قابلمه در

  همانطور. زد بهم بود پخته مادرش که یلعاب و خوشرنگ سوپ لذت وبا دیکش

  در زنگ که بود شده آن یها رشته کردن رو و ریز  و سوپ زدن هم مشغول

 . آمد در صدا به

  که را درب. رساند اطیح به را خودش دو با و داد هیتک قابلمه به را مالقه

  حلقه او گردن دور را دستانش و  انداخت او آغوش در را  خود اصالن گشود

 کرد 

 بانو  یآبج سالاام_

 پشت که را اصالن دستان کرد یسع و زد او کتف پشت  ضربه چند بانو

  ماهت یرو به سالم: گفت حال همان  در و کند باز بود شده  قالب گردنش

 تو  ایب. یاومد پهلوون،خوش



  خنده با و کرد باز  را انگشتانش گره بود شده زانیآو  او از بایتقر که اصالن

 .شد اطیح وارد

  یرو روبه درب که ببندد را اطیح درب خواست و داد تکان سر تاسف با

 : گفت دنشید  با خانم بتول دختر افسانه و شد باز منزلشان

 دختر ییتو  بانو عهه_

  سرش پشت محکم را اطیح درب  و برگرداند را شیرو  خواستیم  دلش چقدر

  رید اری بس یواکنش نیچن انجام یبرا که فیح اما. نشود کالم هم افسانه با تا ببند

 . بود شده

  و  بود دهیپوش یکوتاه قرمز راهنیپ . کرد انداز بر را افسانه و زد لبخند یشینما

.  آمد یم  چشم به هم یمتر صد از  که بود دهیکش سرمه ظی غل چنان را چشمانش

 آمد؟  یم  در دم نطوریا که دیکشینم خجالت دختر نیا واقعا

 دیچیپ انگشتش دور را شیموها از ی قسمت افسانه بدهد را او جواب نکهیا از قبل

 :  گفت و

 خانوم بانو میدید رو تو یاومد رونیب خونه از تو باالخره عجب چه_

  شتریب  خودش به نسبت را بانو نفرت و آورد یم زبان بر کشدار را کلمات

 . کردیم

 . یدار یا گهید کار یگلدوز و دخمه اون یتو نشستن بجز مگه تو چند هر_

 لب یشینما. گذراند نظر از را بانو  یپا تا سر تمسخر با و دیخند کشدار بعد

 :  گفت و دیبرچ

   ؟یندار یا گهید لباس  مگه بانو، یدیپوش رهنویپ نیهم که هم باز_

 آدم افسانه دخترش اندازه همان به بود یمهربان و شوخ زن خانم بتول چقدر هر

 آنچه خالف بر دختر نیا دانستیم بانو.بود یتحمل قابل ریغ و زیانگ نفرت

  کند پر را ها خال نیا او تمسخر با خواهدیم و است خأل از پر دهدیم نشان

 . نشود ناراحت که نبود خودش  دست اما دانستیم را ها نیا ی همه

  به تمام وقاحت با افسانه که بدهد را جوابش خواست و داد  قورت را دهانش آب

 داد  ادامه او کردن ریتحق



  هاا؟ دوزهینم برات رهنیپ  دونهی چرا عاشقته انقدر که مامانت_

 من رهنیپ چقدر نیبب: کرد اشاره رنگش قرمز راهنیپ به و زد یچرخ بعد

 ده یخر برام مامانم نویا قشنگه،

 و دندیرسیم ظاهرشان به تنها که افسانه مانند ییهاآدم تیشخص از چقدر

 .  بود زاریب بود دهیپوس افکارشان

 اش رفته رو و رنگ راهنیپ به ینگاه اریاخت یب. اوردی ن طاقت نیا از شیب

 . کرد پنهان در  پشت یکم را خودش و انداخت

  یها قدم یصدا لحظه همان که بدهد را او جواب تیقاطع با خواست نباریا

 د یرس گوش به ییآشنا صوت دنبالش به و دیشن را  یمحکم

 ؟ یا زنده هنوز تو افسانه عه_

  بودنش از چقدر. ساخت یجار وجودش در را آرامش شهیهم مانند حضورش

 پوزخند با که ارسالن به را نگاهش و شد یشاد از زیلبر قلبش.بود خوشحال

 .  دوخت بود شده رهیخ افسانه به یقیعم

 شد   متوقف اش یقدم  چند ی فاصله در ارسالن

 بخورم  حلواتو قراره  کردم فک شد، فیح_

   کند پنهان  پوزخندش پشت را خشمش کرد یسع افسانه

    شده تر دراز زبونت.  یکرد شرفتیپ که نمیبیم معلم، آقا به_

 شد  تمسخر از پر نگاهش و کرد تنگ را شیها  چشم ارسالن

 قبل از تر یخال تو و بدتر روز هر ،ینکرد یشرفتیپ چیه تو عکس، بر_

 ی شیم

  ظاهرش کرد یسع نحالی ا با. ختیر  فرو درون از انگار افسانه و دیگز لب بانو

 و انداخت ارسالن به ینگاه. نسازد دایهو  را اش یدرون یآشفتگ و کند حفظ را

 رد یبگ را او حال یگرید طور کرد یسع
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 از یکی یتونستیم یداشت که ییوای ش انی ب و استعداد نیا با تو ارسالن یدونیم_

 .یبش تئاتر یگرایباز نیتر معروف

  من با و یستیوا نجایا یمجبور  که فیح یول:داد ادامه و دیپرچ لب یشینما

   یکن دهن به دهن

 نیا در زین یادیز استعداد و بود تئاتر عاشق ارسالن. بود گفته را نیا عمدا

  معلم و بخواند یانسان بود کرده مجبور را او که پدرش بخاطر اما. داشت نهیزم

  و دانستیم را نیا هم افسانه. بود کرده لیتحص رشته نیا در ناچار شود،

 .بود گذاشته ضعفش نقطه یرو دست

  اما. بود ختهیر هم به  افسانه زبان از جمالت نیا دنیشن با چقدر  دانستیم خدا

 . ندهد نشان ضعف و دهد  نشان تفاوت یب را خود کرد یسع نحالی ا با

  یوقت. برداشت قدم افسانه سمت به و چرخاند دهانش در محکم را زبانش

 یسخت به افسانه شد، خم سرش یرو  و گذاشت شان خانه  درب یرو را دستش

 .  نکشد عقب تا کرد کنترل را خود

 زبان بر قدرت پر و محکم را  کلمات و کرد افسانه چشمان خیم را نگاهش

   آورد

 گرانید تمسخر و ریتحق  با یخوایم که  بسوزه خودت یبرا دلت گمیم من_

  از همه از زودتر  خودت ینجوریا باشه ادتی که بهتره یول. یکن پر خالهاتو

   یپاش یم هم

  و ستایوا در جلو نجایهم:  کرد اشاره افسانه وضع و سر به و دیکش عقب بعد

 دیبع چند هر. بشه برطرف کمبودهات بلکه بده نشون اون و نیا به خودتو

 .  فتهیب یاتفاق نیهمچ دونمیم

 .  شد یاشک چشمانش و شکست  هم در افسانه مقاومت باالخره

  که یطور دادیم هول را بانو که همانطور و رفت خانه درب سمت به ارسالن

 به یستیوا در دم نمینب  گهید تو، برو  هم تو: گفت بانو  به خطاب بشنود افسانه

 . یبد گوش دهیرس دوران به تازه نیا یحرفا

 به دهن افسانه با و کند تلف هودهیب  یگوها و گفت با را وقتش  خواستینم دلش

  تنها  افسانه یها ریتحق مقابل در بانو دانستیم  که ییآنجا از یول. کند دهن



  دختر نیا شهیهم یبرا کباری تا دانست صالح کند،یم  سکوت  و زدیریم اشک

 . بنشاند شیجا سر را سر رهیخ

 . خورد گره هم در خودکار شیابروها و دیکش  یا کالفه پوف بست که را در

 ادینم خوشم دختره نیا از اصال_

  ارسالن یکردینم صحبت  باهاش تند انقدر کاش: دیگز لب محکم بانو

 کرد   نگاهش چپ چپ ارسالن

  فشیاراج به تا کنم نگاهش ستموی وا ینیزم بیس مثل همونجا یداشت انتظار_

  بده؟ ادامه

  کردن برخورد نطوریا موافق هنوز اما بود، شده خنک یکم دلش که نحالی ا با

 . نبود

 . یکردیم صحبت دینبا  هم ینطوریا یول نه،_

   کرد کج را شیها لب ارسالن

  گفتم قتویحق من_

 . کرد نگاهش چپ چپ هم بانو

   تره مهم یل یخ آدمها دل حرمت گفت، دینبا ویقتیحق هر_

 .  شد تر قیعم ارسالن اخم

  ؟یکنیم دفاع ازش یدار که داشت نگه رو تو دل  حرمت اون مگه_

  گهید یکن برخورد اون مثل یبخوا  اگه گمیم دارم فقط. کنمینم دفاع ازش_

  یکنینم یفرق باهاش

  ،یبش معلم یخوایم گهید دوروز تو تازه: کرد اضافه بعد و کرد مکث یکم

   یکن رفتار شده  حساب کمی دیبا یشیم گهید نفر چند یالگو

 :گفت کردنشان باز از  بعد و بست را شیها چشم یا لحظه ارسالن

 .  نزن حرف آقاجان مثل انقدر_

 داد  ادامه ارسالن و نداد  یجواب بانو



  بخوام که نیا به برسه چه کنمینم هم نگاه دختره نیا به من یدونیم که تو_

 نباریا گفتم گهیم پرت و چرت  بهت داره باز دمید  یول بشم، کالم هم باهاش

 .نمیبچ دمشو گهید

.  دیگویم راست را بار کی نیا ارسالن دانستیم. کرد نگاهش حرف یب  بانو

  بهتر  دیشا.کند ریتحق را او افسانه بود داده اجازه سکوتش با بار هر بانو که چرا

 .  دادیم  هشدار یجد  او به و ستادیا یم افسانه جلو هم کباری بود

 د یرس گوشش به مکث با ارسالن یصدا

 .  ادیب جا حالمون میبخور ییچا هی میبر ، سرش گور کن ولش حاال:

 . شد خانه وارد دنبالش به زین  بانو و رفت باال سکو یها پله از زنان سوت بعد 

*** 

  لب به را یچا وانیل بود فرش یا بته کج یها گل به نگاهش که همانطور

 .دینوش را آن از یا جرعه آرامش با و کرد کینزد شیها

  پنجاه حال در اصالن یاپیپ یها دنیدو و سمسار ادیفر و ویراد بلند یصدا

 . کند  سلب را آرامشش و خوش حال نتوانست هم شان خانه یمتر

 داد  قرار مخاطب را او مانینر که بود شیچا آخر یها جرعه دنینوش مشغول

 .  ادیب  یزییپا یهوا کمی  کن باز رو پنجره نیا پاشو دخترم، بانو،_

  را اطشانیح و کرد باز را پنجره. رفت  پنجره سمت به و گفت یآرام چشم بانو

  دوباره سپس. کرد نظاره بود، شده  رنگارنگ ینارنج و قرمز یها برگ  با که

 . دوخت  مانینر به را نگاهش و گشت باز شیجا سر

 چشمان به دقت با را آن و آورد در قاب درون از را یا شهیش نکی ع مانینر

 . زد خانم نرگس

 باهاش؟  ی نیبیم خوب چطوره؟ نیبب  خانم، نرگس  ایب_

 شد  شوق از پر شیصدا و دیکش شیها لب یرو را زبانش خانم نرگس

 . هیعال  آره نکنه، درد دستت مانینر آقااا یواا_ 

   زد یکج لبخند مانینر



 .زمیعز باشه مبارکت خداروشکر،_ 

  یشاد از قلبش و نشاند  بانو یها لب بر را یرنگ پر لبخند خانم نرگس شوق

 .بود دهیند را مادرش یشاد و شوق  که بود ها مدت. شد زیلبر

 . گذاشت نیزم یرو را آن و آورد در را نکشیع خانم نرگس
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  شوق همان با داشتیم بر را یچا  ینیس  نکهیا نیح و برخاست شیجا از بعد

 . زمیبر ییچا رمیم: گفت مانینر به رو هیاول

 زد پلک  لبخند با و داد هیتک یپشت  به مانینر

 . اریب آورده برامون یزاهد خانم که هم ییها نبات خانم،اون نرگس برو_

 .رفت آشپزخانه به و گفت یا باشه خانم نرگس

 ما نکهیا عوض: کرد  زمزمه و د یکش اش یگندم جو یموها به یدست مانینر

   ارنیم زیم زیچ ما یبرا  اونها م،یببر  یزیچ هی دیجد هیهمسا یبرا

  و کرد دیدویم زنان نفس نفس که اصالن ی روانه را نگاهش و گفت را نیا

 یجد شد مانینر حالت رییتغ متوجه که بانو. خورد گره هم در یکم شیابروها

 داد  قرار مخاطب را اصالن

 ؟ییبدو  اطی ح یتو یبر ستین بهتر اصالن_

 دوامیم تر اونطرف کمی: داد جواب و خاراند را سرش اصالن

 تر آنطرف یکم و داد رییتغ را دنشیدو ریمس حرف نیا گفتن با همزمان و

  متوقف شیجا سر را او شیپا ریز یزیچ شدن خورد یصدا ناگهان که رفت

 . کرد

 نیخشمگ و بلند ادیفر با شد همزمان آخش یصدا و رفت  عقب یقدم اصالن

 مان ینر

 ی کنینم نگاه پاتو جلو چرا شرف؟یب پدرسگ یکوور مگه_



 شده پاره مانینر ی حنجره شد مطمئن  بانو که بود بلند چنان ادشیفر یصدا

  لبش یرو را دستش و کرد نگاه بود شده خرد که نکیع ی شهیش به شکه. ست

 . گذاشت

 . بود امدهی ن او به یخوش انگار. اش چارهیب مادر

  مانینر  ادیفر با که بود خانم  نرگس یصدا شد بلند که یآخ یصدا نیدوم

 همانطور. بود ختهیر دستش ی رو را جوش آب از یقسمت و کرده وحشت

  یرو نکیع ی شده خرد ی شهیش از نگاهش و آمد رونیب إشپزخانه از هولزده

 .دیچرخ اش یشانیپ ی برجسته رگ  و مانینر سرخ ی چهره

 نده  مرگم خدا یواا_

 لرزاند را  خانه یها ستون گرید یبار مانینر ادیفر

 چشم ببرم مادرتو تا ادیب دستم پول بدبخت من  که دیکش  طول چقدر یدونیم_

 نه؟  اای یدونیم ؟یپزشک

 آقاجان  دیببخش: دیلرز شیصدا و رفت وار زین اصالن ی چهره

 .  شد یخال اصالن دل ته و شد رهیخ اصالن به یقیعم خشم با مانینر

 نشستم بس از درومد پدرم و ختمیر عرق چقدر یدونیم: دیغر نیخشمگ مانینر

 دوختم؟ رو  وامونده یهاکفش اون و دخمه اون تو

  منتظر آنکه یب بعد. بود قیعم چقدر مانینر یناراحت و خشم که بود مشخص

  جمع درد از اش چهره و دیکش گردنش به یدست باشد اصالن جانب از یجواب

 شد 

 بشم  راحت که بده مرگ  منو خدا_

  که چرا. شد شکه او ی جمله نیا از و دوخت چشم مانینر  به واج و هاج بانو

  گفته را جمله نیا که حال. کند صحبت نطوریا پدرش آمد، یم شیپ ندرت به

 را یاریبس یجسم و یروح  فشار اش چارهیب پدر که شد مطمئن بانو بود

 . است شده متحمل

 شد  دهیتن هم در خوشحالتش یابروها و دیکوب  دستش پشت محکم خانم نرگس



  ،... فوقش سرت،  فدا شسکت که شکست حاال مان،ینر  آقا هیحرف چه نییا_

 میزنیم چسبش فوقش

  یوقت. کرد نگاهش هیسف اندر عاقل  و فرستاد رونیب ضرب با را نفسش مانینر

 گفت  و  کرد اشاره شده خورد یها شهیش به شد مطمئن نگاهش ریتاث  از

  زد؟ چسب نویا شهیم اصال نرگس؟ یبزن چسب یخوایم نویا یکجا_

 تو به یک اصال: دیغر دوباره بعد هی ثان چند مانینر و گفت یبلند نچ خانم نرگس

 ی نزاشت قابش یتو چرا نیزم رو یبزار رو وامونده نکیع نیا گفت

 . شود مؤاخذه که بود خانم نرگس وقت حال

  سرم ریخ من مانینر آقا خب: داد  جواب و دیگز را لبش ی گوشه خانم نرگس

 قابش یتو بزارم نکویع رفت  ادمی که  بودم کرده ذوق انقدر لحظه اون

 خانم نرگس ستین  تو ریتقص: گفت حرص پر و دیکش یا کالفه پوف مانینر

 ومده ین ما به یخوش کال

 زد ادیفر و چرخاند بود ستادهیا همانجا هنوز که اصالن سمت به را سرش بعد

 نکردم  خورد  پاتو قلم تا  نیبش ریبگ  نستا،یوا اونجا هم تو:

 . نشست بانو کنار کرده بغ و نگفت یزیچ اصالن

 نگاه شده خرد نکیع ی شهیش به و شد خم نیزم یرو یکم زین خانوم نرگس

 .  کرد

 شکرش یجا اما. بود شده خرد کامال . نبود هم زدن چسب قابل نکهیا مثل نه،

 نکیع ی شهیش گرید طرف و بود شده خرد آن ی شهیش کی تنها که بود یباق

 .بود سالم

 مانینر خنده با و زد چشمش به را نک یع فضا، کردن عوض یبرا خانم نرگس

 داد  قرار مخاطب را

 اد یم بهم هم ینطوری ا سالمه هنوز طرفش کی مان،ینر آقا نیبب_

 را مانینر خشم از یکم و انداخت خنده به را اصالن و بانو خانم نرگس یشوخ

 : گفت و شد باز هم از یکمرنگ لبخند به  مانینر یها لب. برد نی ب از زین

 ادیم  مدل  همه ییآهو یچشمها اون به خانم، نرگس بگم یچ_



 یها شهیش  کردن جمع مشغول و گرفت مانینر از نگاه نیشرمگ خانم نرگس

 گفت و کرد بانو به روبه و افتاد ارسالن ادی نیح همان در.شد نکیع شده خرد

 . ادیب 8 ساعت بگو، ارسالن به دشونیام ی خونه به بزن زنگ دخترم،:

  سمت به شده خرد یها شهیش کردن  جمع از بعد خانم نرگس و گفت یچشم بانو

  آقا یراست: داد قرار مخاطب را مانینر حال همان در و رفت آشپزخانه

 بکن  حالش به یفکر هی کنه،ی م چکه داره هم آشپزخونه سقف نی ا مان،ینر

  نکهیا مثل. داد تکان نیطرف به را سرش بانو و گفت یا باشه مانینر

 . نداشت یتمام مشکالتشان
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 لبخند و دوخت داشت تن بر دیسپ عروس لباس که یجوان دختر به را نگاهش

 و دیدیم را صحنه نیا که بود یبار نیچندم نیا.شد شیها لب مهمان یقیعم

 با دوختیم عروس لباس یجوان دختر یبرا مادرش که بود یبار نیچندم

 .  بود ادیز شهیهم مثل ذوقش نحالیا

 اری بس شیبرا گذاشتندیم بخت  ی خانه به پا که یجوان دختران دنید شهیهم

 .شدیم یشاد و دیام از پر شقلب و بود نیدلنش

 بچرخد جوان دختر تا کرد  اشاره و زد یپهن لبخند خانم نرگس

  تنش بر اری بس عروس لباس و داشت ییبایز و فیظر اندام که جوان دختر

 با بود، کرده کیبار را شیها چشم کهیحال در خانم نرگس و دیچرخ بود نشسته

 دخترم باال بده دستاتو:  گفت و شد  دختر کینزد یکم  بعد. شد رهیخ او به دقت

  در را پارچه ی اضافه قسمت خانم  نرگس و زد باال را دستانش جوان دختر

 . کرد فرو  آن در را  گرد ته سوزن و  گرفت دستش

 شد تیرضا از پر لحنش و  کرد برانداز را دختر یپا تا سر دوباره بعد

 دخترم؟ یهست  یراض خودت شد، خوب حاال_

  یلیخ بله بله: گفت یادیز شوق با و زد برق جوان دختر رنگ یعسل چشمان

 شده یعال



 را جوان دختر زنان لبخند خانم نرگس و افتاد خنده به او اریبس  شوق از بانو

 داد  قرار مخاطب

  لباستو یاونور اتاق یبر یتونیم باشه، مبارکت  دخترم، خداروشکر خب_

 یکن عوض

 . شد  خارج اتاق از و داد تکان یسر جوان دختر

 دراز را شیپاها و نشست یاطیخ چرخ پشت مجددا هم خانم نرگس

 جلب را توجهش بانو نگاه که بچرخاند درب سمت به را سرش خواست.کرد

 متعجب و دیپر باال شیابروها که کردیم نگاهش عشق پر و قیعم آنچنان. کرد

 . شد

 بود  مشخص لحنش در یخوب به تعجب نیا

 ؟یکنیم نگاهم ینجوریا چرا دخترم  شده یچ_

. نشست خانم نرگس مقابل و برخاست شیجا از بود داده هیتک  وارید به که بانو

 با و کرد نگاه را خانم نرگس  صورت جز به جز زیآم محبت نگاه همان با

 ،ییا یدن  مامان نیبهتر  اطو،یخ نیبهتر نرگس، مامان یهست یعال تو: گفت عشق

 ی دار هارو نیبهتر اقتیل

  تک دنیشن با خانم نرگس قلب که آورد  یم زبان بر را کلمات احساس پر چنان

 .شدیم محبت و عشق از پر تکشان

 منو  که خودته از یخوب دخترم،  یمرس: گفت و نشست شیها لب بر یلبخند

 ینیبیم خوب

  آنها بر یاندک فشار. گرفت را خانم نرگس دستان و برد جلو را دستانش بانو

 مجبور گهید بخرم،که یاطیخ چرخ برات تونستمیم کاش: گفت ربط یب و آورد

 یکن  استفاده خانم بطول هیاطی خ چرخ از ینباش

 کرد تکرار را لبخندش و زد یپلک خانم نرگس

  کمک گرانید از که داره یاشکال چه  یول ،یفکرم به که دخترم ممنونم_  

 .میدار اجیاحت هم به همه ما م؟یریبگ

 ...  یول نداره که یاشکال دونم،یم_



.  کند کامل را اش جمله بانو که شد نیا از مانع جوان دختر یدوباره حضور 

  با.بود ستادهیا در ی آستانه در  آماده و حاضر و بود دهیپوش  را شیها لباس

 داد قرار مخاطب را خانم نرگس یقیعم لبخند

 رم؟ یبگ لیتحو لباسو امیب یک من. نیدیکش زحمت ،یمحمد خانم یمرس_

 حاضره بعد  ی هفته تا: گفت یمهربان لحن با خانم نرگس

  و یشاد خواستیم  دلش که بود واضح.دیکوب هم به را دستانش جوان دختر

 .دهد نشان خانم نرگس  به را تشیرضا

 . بعد  ی هفته ی شنبه تا پس ممنونم، یلیخ باشه_

 . رفت  و فرستاد بوس خانم نرگس یبرا هوا در و

 سالمت  به: داد را جوابش و داد تکان نیطرف به را سرش هم خانم نرگس

 .رفت اش بدرقه یبرا هم بانو

  ی بقچه سمت به و شد بلند شیجا از خانم نرگس آمد اطیح از بانو یصدا یوقت

 .رفت بود گذاشته اتاق ی گوشه  که رنگش قرمز

. بازگشت شیجا سر  و برداشت آن داخل از را یراهنیپ و کرد باز را بقچه

 . کرد میقا  پشتش را راهنیپ سپس

 نشست خانم نرگس یرو روبه و شد اتاق وارد مجددا بانو بعد لحظه چند

 م؟یبود کجا خب_
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 ببند  چشمهاتو: گفت و زد یلبخند خانم نرگس

 شد متعجب بانو

 ؟یچ_

 ی دیشن که یهمون_

 .ببندد را شیها چشم تا شد یراض بعد و کرد نگاهش تعجب با هیثان  چند بانو



  حاال خب،: کرد پر را شیها گوش خانم نرگس آرام یصدا بعد ی هیثان  چند

 بازکن  چشماتو

  زیر یها گل با یرنگ یا سورمه راهنیپ و کرد باز را شیها  پلک آرام بانو

 خانم نرگس به را نگاهش و کرد بلند سر شکه. بست نقش نگاهش مقابل قرمز

 که بود یراهنیپ همان نیا. افتاد افسانه راهنیپ  ادی.زد پلک بار چند. داد

  آغوش در را  خودش و شد اشک از پر چشمانش بعد  هیثان چند.  خواستیم

 .انداخت خانم نرگس

 . آورد یم  زبان بر هم سر پشت و شوق با را کلمات

 نرگس  مامان نرگس، مامان نرگس، مامان یوااا_

 .کند ابراز را یشاد از حجم نیا چطور دانستینم

 مممنونم   دارم، دوست یلییخ_

  حلقه بانو یها شانه دور را ودستانش دیکش یراحت نفس وضوح به خانم نرگس

 کرد 

 ومد ین خوشت کردم فکر من، ییحنا مو دختر دمیترس_

 گونه یرو اشک یا قطره کهیحال در و آمد رونیب خانم نرگس  آغوش از بانو

.  دارم دوسش یلیخ قشنگه، یلیخ  ومد؟ین خوشم:  گفت کردیم یینما خود اش

 کنم تشکر ازت دیبا چطور دونمینم

 گذاشت شیپا شیپ را راه و کرد نگاهش  عشق با خانم نرگس

 کن  بوسم_

 دستش از را راهنیپ بعد.دیبوس محکم را خانم نرگس ی گونه و دیخند  بانو

 پوشمش یم  االن: گفت ذوق با گرفت

  بانو نیح همان در. رفت آشپزخانه سمت به و برخاست شیجا از خانم نرگس

 داد  قرار مخاطب را

 نم یبب  تنت تو ای ب یدیپوش دخترم باشه_



 یقد نهیآ یجلو بعد.دیپوش را راهنیپ. بست را اتاق درب و گفت یا باشه  بانو

 نیدلنش چقدر.  بود اش چهره بارز یژگیو لبخند حال.دیچرخ شوق با و ستادیا

 .شدیم شاد آنقدر مند  ارزش اما کوچک ی هیهد کی با که بود

 . شد آشپزخانه وارد و رفت رونیب  اتاق از

 هم بانو. فرستاد صلوات لب ریز و گفت یه ماشاهللا«»  دنشید با خانم نرگس

  آشپزخانه از دن،یپر  نییپا و باال و خانم نرگس یجلو دنیچرخ بار چند از بعد

  بعد و  کردیم تمام را سفارشات دیبا اول. شد اتاق وارد مجددا و رفت رونیب

 دادیم انجام را خانه یها کار

 . شد مشغول  و گرفت دست در را سوزن

 

**** 

 خودش تمام یخستگ با.شد تمام باالخره شیکارها  و گذشت ظهر 1 از ساعت

  پنبه یابرها و یآب آسمان به زنان نفس نفس و انداخت سکو  قرمز یقال یرو را

  یها ایرو بود کوچک بانو یوقت. بود ییا یرو و بایز  چقدر.شد رهیخ شکلش یا

 بودند  کوچک خودش مانند درست شیاهایرو. داشت یاریبس

 مانده شیایرو نیتر کوچک در حسرت  هم هنوز اما بود، شده بزرگ  او حال

 نگذاشته یحت پدرش.بود مانده دانشسرا  و مدرسه به رفتن حسرت در هنوز.بود

  چنان هم را اش احمقانه و فکرانه کوته افکار  و بخواند را اول  یها هیپا بود،

  و خوردینم دختر درد به خواندن درس  که بود معتقد همچنان  و بود کرده حفظ

 . کندیم باز را گوشش و چشم
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  بانو به تا بود کرده را تالشش تمام طیشرا نیا تمام با ارسالن بردارش چند هر

  تا را نوشتن  و خواندن بانو.بود شده  هم موفق و اموزدی ب را نوشتن و خواندن

 .  بود گرفته ادی یحدود

  داشت ازین  هم او شک یب. بود نشده نیتام که شتدا ییها ازین هم هنوز اما

  دیبگو بخواند، درس آنها کنار و برود دانشسرا به سالش  و سن هم دختران مثل



 مانند نکهیا نه. کند ثبت ذهنش در را ینشاط پر و شاد اریبس لحظات و بخندد و

 .  بپردازد دار خانه زن کی یکارها و یگلدوز به و ندیبنش االنش تیوضع

  نیا از چقدر. بودند شده یتکرار شیروزها چقدر. دیکش یدرد پر آه

 . بود عذاب در یروزمرگ 

  یزییپا یهوا از فقط و بزند پس را افکارش کرد  یسع و بست را چشمانش

 دیرس گوشش به آشپزخانه از  خانم نرگس یصدا لحظه همان که ببرد لذت

 ا ی ب  لحظه کی دخترم، بااانو،_

 مامان  اومدم: داد جواب یحوصلگ یب با و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش

 نرگس

  خودش آرام یها  قدم با و کرد جدا یقال آغوش از را اش خسته تن زحمت با و

 .رساند آشپزخانه به را

  بهره یب آن خوش عطر از مشامش و بود دهیچیپ آشپزخانه در آش خوش یبو

 . نماند

  و دوخت کردیم پر آش از را ها کاسه داشت که خانم نرگس به را نگاهش

 نرگس؟  مامان نیداشت یکار من با:  دیپرس

 کرد  بلند را سرش خانم نرگس

 یکن پخش یببر آشو ی کاسه دو ن یا اگه یول یشد خسته دونمیم دخترم، آره_

 . شمیم ممنونت

 .گذاشت بانو مقابل را ینیس بعد

 یک یبرا نیبگ  نرگس، مامان باشه:  گفت سپس. برداشت را ینیس و شد خم بانو

 . ببرم

 کرد  پاک  را صورتش عرق  نیآست سر با خانم نرگس

  دمونیجد ی هیهمسا یبرا هم  گروید یکی ببر خانم بطول یبرا رو یکی_

 .ببر یزاهد یآقا

  خانه به آش ی کاسه بردن یبرا که بود مشخص. کرد پا آن و پا نیا یکم بانو

 . داشت دیترد یزاهد یآقا ی



 ببره؟ ارسالن رو یزاهد یآقا یبرا شهینم.. شه،ینم: گفت مکث با

 کرد  نگاهش متعجب خانم نرگس

 چرا؟_

 کشم یم خجالت آخه_

 داد تکان نیطرف به را سرش و دیخند خانم نرگس

  ؟ یکن چکار یخوایم مگه_

 که  نداره خجالت برو دختر، برو

 .  کرد قبول ناچارا و زد پلک هم سر پشت بار  چند بانو

 کجاست؟  خونشون حاال باشه،_

 و  داد آدرس خانم نرگس

 دم یفهم: داد تکان را سرش بانو

 . بپرس ها هیهمسا از ینکرد دایپ  اگه. داره رنگ یا قهوه در کی خونشون_

 . کنمیم داشیپ_

  یراست: گفت دوباره خانم نرگس که بود آشپزخانه از رفتن رونیب حال در

  رو ماه نیا حرمت ،یکن سرت یروسر  یریم  یدار بهتره محرمه ماه دخترم

 دخترم نیآفر دار نگه

 نرگس مامان باشه: داد جواب زنان لبخند بانو

 .شد خارج خانه  از یروسر کردن  سر از بعد و رفت رونیب  آشپزخانه از سپس

 و بود کرده رنگارنگ را شیها قدم ریمس یزییپا ینارنج و زرد یها برگ 

 را یخستگ تا بود، کرده جادیا ریمس یط را ینیدلنش یموسق خششان خش نیطن

 . بکشاند رونیب وجودش از کمال و تمام

 میتصم. رفتیم شیپ  زنان لبخند و داشتیبرم  اطیاحت  با و بلند را شیها قدم

 .ببرد را یزاهد یآقا آش اول که بود گرفته



  یبزرگ رنگ یا قهوه در به چشمش که بود شیها قدم شمردن مشغول  دل در

  یروسر و گذاشت نیزم یرو را  ینیس. ستادیا آن مقابل و رفت تر جلو. افتاد

 .  فشرد زنگ  یرو را دستش بعد. کرد مرتب را اش

 صدا مردد و زد زنگ دوباره و دوباره. نشد یخبر اما ماند منتظر یکم

 ی زاهد خانم ،یزاهد یآقا:زد

  یخبر نه.نداشت یا دهیفا اما ماند، منتظر و زد شانیصدا  زین گرید بار چند

 . آمد یکس نه شد،

  نهی س به نهیس گهان نا که برگرداند را  شیرو و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش

 .دیکش  عقب را خودش هولزده. آمد در یفرد ی

  حل  دیدرخشیم  دیخورش نور در که  کننده اغوا رنگ سبز یگو دو در نگاهش

 . شد خشک شیجا در مبهوت  و مات طور همان لحظه چند و شد
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  حل  دیدرخشیم  دیخورش نور در که  کننده اغوا رنگ سبز یگو دو در نگاهش

 .  شد خشک شیجا در مبهوت  و مات طور همان لحظه چند و شد

 چند تا گفت،یم درونش یحس بود؟ شده شیدایپ کجا از گرید جوان مرد نیا

 .  بوده کردنش تماشا حال در و ستادهیا پشتش هم شیپ ی قهیدق

 به را  مرد ی چهره توانستیم حال. رفت عقب گرید قدم چند و آمد خودش به

 .کند برانداز یخوب

 توجهش که بود یزیچ نیاول روشن رنگ ینیدارچ یموها و ییحنا یها شیر

 . کرد جلب را

  به دید خودش یرو را او نامفهوم لبخند یوقت و کرد نگاهش رهیخ لحظه چند

 کرد  جور و جمع را خودش و کرد اخم سرعت

 ؟یزاهد یآقا_



 ییحنا  و بلند یموها یرو. گذشت بانو چشمان از قیتعو با جوان مرد نگاه

  ماند ثابت بود پوشانده را کمرش تا و آمده  رونیب اش یروسر از که او رنگ

 .شد تر پررنگ لبخندش و

 . زد یدار معنا ی  سرفه و کرد معذب را بانو اش رهیخ نگاه

 کرد  بلند را  سرش جوان مرد

 هستم  پسرش_

   ستند؟ین خودشون_

 شدن   فوت خودشون: گفت یمکدر لحن با و شد سخت کبارهی مرد ی چهره

  معذرت:گفت یشرمندگ با. دیپرسیم را سوال نیا دینبا . دیگز را لبش بانو

 باشه آخرتون غم. خوامیم

 د یشن را اش یلب ریز ی زمزمه بانو  و داد تکان را سرش بار چند جوان مرد

 . متشکرم_

 دیکوب شدت با را آن و رساند در به را خودش بلند قدم چند با کبارهی کامال بعد

 ن یااااس ی:  زد ادیفر بایتقر و

 .چسباند در ی گوشه به را خودش.  شد گرد شیها چشم و خورد یتکان  بانو

 ن یااااسی_

 داد  قرار مخاطب را او و برگرداند بانو سمت به مکث با را  سرش جوان مرد

 .بود دهینشن درو یصدا حتما نه،یسنگ خوابش برادرم_

  نییپا  و داد تکان یمنگ با را سرش. دوخت مرد به را اش شده مات نگاه  بانو

 . فشرد مشتش در را  اش یروسر گره از تر

  دیرس گوش به خانه داخل از آلود  خواب و دار خش ییصدا بعد لحظه چند

 نکوب  رو  وامونده در نیا انقدر اومدم:

 خواب یچشمان با ساله دو و ستیب حدودا  یپسر و شد باز مکث یکم با در

 .شد انینما در ی آستانه در آلود



  و فشرد هم  یرو محکم را  شیها پلک بود،  نیاسی نامش که یجوان پسر

 ؟یزنیم در ینجوریا یدار مرض م؟یسل یندار دیکل مگه: گفت طلبکارانه

 .کرد اشاره بانو به نگاهش با میسل

  بانو دنید با. آورد رونیب یکم  را  سرش و فشرد در یرو را دستش نیاسی

 .دیپر  باال استفهام ی نشانه به شیابروها

  ها معتاد ادی را او نگاهش حالت و   مرد ی چهره. کرد نگاه او به متعجب بانو

 . انداخت یم
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 . کرد نگاه میسل به دوباره و داد تکان را  سرش مرد

 خاله شیپ رفت قبل ساعت کی. ستین خونه مادرجون اومده مهمون إها_

 حانه یر

 نیزم یرو از را آش ینیس و  شد خم بود مانده ساکت لحظه آن تا که بانو

 . کند سکوت آن از شتریب نبود زیجا. برداشت

 : گفت خجالت با و گرفت نیاسی سمت به را ینیس

 شما یبرا ارمیب داد، مادرم آشو نیا_

 گرفت را کاسه نیاسی

 ارم یب  براتون رو کاسه نیکن صبر.ممنون_

 ن یاریب  بعدا باشه، دستتون نداره، یاشکال نه:  گفت وقفه یب  بانو

 .شد خانه وارد و کرد تشکر گرید یبار  نیاسی

  تشکر هم مادرتون از د،یکرد لطف خانم،  یمرس:  گفت یخوشروئ با هم میسل 

 . نیکن

 .جان نوش کنم،یم خواهش_



.  رفت شیپ آرام یها قدم با بعد.  کرد یخداحافظ لب ریز و گفت را نیا  بانو

 راهنشیپ به.شد متوقف خانم بطول ی خانه درب مقابل و رفت و رفت و رفت

 .زد در نفس به اعتماد با و نشاند لب بر یلبخند سپس. کرد نگاه

 . شد انینما در ی آستانه در افسانه قامت و شد باز درب  بعد یکم

 او دیجد راهنیپ دنید محض به و کرد برانداز را بانو یپا تا سر حسادت با

 .پوزخندزد

 .دوخت راهنیپ برات مامانت بالخره پس_

 . فشرد انگشتانش نیب  را بانو راهنیپ ی پارچه از یقسمت  و کرد کج یلب بعد

 .  متهیق ارزون پارچش هم چقدر_

 :گفت نفس به اعتماد با و نشاند لب بر یواقع یلبخند افسانه خالف بر  بانو

  مادرم چون. داره رو طال حکم من یبرا یول نباشه، مرغوب پارچش دیشا_ 

  از تر ارزشمند من یبرا نیهم. دهینخر بازار از و دوخته برام  اونو عشق با

 . هیزیچ هر

 از را آش ی کاسه. افتاد اش یشانی پ یرو یقیعم اخم و شد محو افسانه پوزخند

 . کن تشکر مامانت از. ستین مهم:گفت  و برداشت ینیس داخل

 . رفت و بست محکم را در سپس

  ییآشنا یصدا لحظه همان. گرفت  فاصله در از و دیکش یقیعم نفس  بانو

 .  کرد جلب را توجهش

 . شد نیا ن،یآفر_

  ارسالن. نشست شیها لب بر یلبخند ارسالن دنید با و برگرداند را سرش

 یلیخ: گفت آورد یم در فشیک از  را دیکل که همانطور و ستادیا بانو کینزد

  خوب هم شهیهم کردن سکوت.یشد رو به رو باهاش و یداد جوابشو که خوبه

 . یدار قبول یهست  که یجور همون خودتو که خوبه یلیخ نیا عالوه به. ستین

 با نکهیا از هم خودش. داشت قبول را ارسالن یها حرف. داد تکان یسر بانو

 .  بود خوشحال بود داده را جوابش نفس  به اعتماد با و شده رو روبه افسانه

 .بستند را در و شدند خانه وارد دو هر 



 دنید با و رساند اطیح یسکو به را خودش در یصدا دنیشن  با خانم نرگس

  هیاط یخ چرخ نیا بکش زحمت هی ، یاومد خوش یلیخ پسرم سالم:گفت ارسالن

 . کنم بلندش رسهینم زورم من. ببر براش خانومو بطول

 .  کرد  موافقت و داد تکان یسر ارسالن

 . نرگس مامان باشه_

  لبخند با. گرفت غم رنگ کبارهی نگاهش  و انداخت بانو به ینگاه خانم نرگس

 . داد قرار مخاطب را او یمحو

 .یشد خسته ی لیخ امروز دخترم بخور نهار  تو ایب هم تو_

 غم. شد حالتش کبارهی رییتغ متوجه و کرد نگاه مادرش به ینیزبیت با ارسالن

   بود؟ چه یبرا گرید شیصدا

 .رفت باال سکو یها پله از حرف یب و گفت  یچشم مادرش جواب در بانو
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  رمیم من اجازت با بود، مزه خوش  یلیخ نرگس، مامان نکنه درد دستت_

 بخوابم

  تنها که بانو میحل ی کاسه به تعجب با خانم نرگس. برخواست سفره سر از بعد

 داد   قرار مخاطب را او وبعد شد رهیخ بود خورده را آن از قاشق چند

 دخترم  ینخورد یزیچ که تو_

  شیب یول. بود خوب خوردم چرا: گفت یخستگ با و دیمال را شیها چشم بانو

 کشه،ینم لمیم نیا از تر

 از شتریب ام خسته یلیخ من نرگس مامان دیببخش: داد  ادامه کرد،بعد مکث یکم

 اجازتون با. دارم نگه باز چشمامو تونمی نم نیا

  دهید چشمانش در وضوح به که یغم با و نگفت یزیچ خانم نرگس. رفت و

 . دیکش یقیعم آه و کرد دنبال نگاه  با را بانو رفتن ریمس  شدیم



  را شیرو بعد و  شد رهیخ خوردیم  را آشش یآسودگ با که ارسالن به یا لحظه

 .برگرداند یگرید سمت

.  کرد تشکر خانم نرگس از و گذاشت ینیس  داخل را آش یخال ی کاسه ارسالن

 جانت نوش» ی جمله شهیهم  معمول طبق و انتظارش برخالف نباریا اما

 نرگس مامان: زد  شیصدا تعجب با و دینشن یو از را پسرم«

  بعد یا یلحظ و زد شیصدا دوباره و کرد مکث یکم. دینشن  یپاسخ  زین نباریا

 را دستش و رفت سمتش به آرام دید را مادرش یها شانه فیخف لرزش یوقت

 . کرد حلقه او لرزان یها شانه دور

 . بود بهت از پر شیصدا

 ؟یکنیم هیگر یدار_

  گفت یدرد پر لحن با و کرد پاک  را شیها اشک  نیآست سر با خانم نرگس

  انجام ییتنها رو خونه یکارها تمام شد، داریب که صبح از من ی چارهیب دختر:

  تموم منم سفارشات یحت.. یحت کرد،  زونیآو رو پرده شست، هارو داد،لباس

   باشه شده ضیمر ترسمیم نخورده، غذاشو اصال که  االنم.. ارسالن کرد

 هم یلیخ ه،یفکر چه نیا  بابا نه: گفت یالیخیب با و گفت یا دهیکش نچ ارسالن

  نیهم یبرا بوده تر خسته کمی گهید یروزها به نسبت امروز فقط. خوبه حالش

 ... زودتر

  صحبت داشت که ارسالن به توجهیب و گرفت شدت خانم نرگس ی هیگر

  پژمرده خوامینم جوونه، یلیخ  هنوز.. ارسالن:_ داد ادامه کنان ناله کردیم

 بشه پر پر چشمام یجلو خوامینم بشه،

  نوازش را خانم نرگس یها شانه و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش ارسالن

 .  کرد

  یلیخ اون ستین یکنیم فکر که اونطور بانو. من مادر یزنیم هیحرف چه نیا_

 هم یکیتار  یتو نه،یخوشب یلیخ  و کنهیم نگاه یخوب دید با زیچ همه به. هیقو

 .. اون.. دوارهیام و کنهیم دایپ نور

  من:  گفت و دوخت او به را اش یاشک نگاه خانم نرگس که  دهد  ادامه خواست

  ارسالن، بشه دار حهیجر هاش  سال و همسن شیپ غرورش ندارم دوست



  کردن یگلدوز با عمرش خوامینم بمونه، دلش به زهایچ یلیخ حسرت خوامینم

 ..  شیپ سال دو و ومدیم راه باهاش باباش کاش بشه، حروم مداوم

  تا بانو شه،ینم تلف عمرش نرگس، مامان یریگیم سخت یدار تو بنظرم_

 چون ارهینم کم هاشم سال و همسن شیپ. گرفته ادی نوشتن و خواندن یحدود

 . خوشحاله و شاد داره که ییها  زیچ با و قانعه یلیخ

 پسرم؟ یمطمئن:   گفت بود شده قانع یحدود تا که خانم نرگس

 بود؟  نیهم بخاطر ت یناراحت بگو بهم حاال. مطمئنم که  معلومه_

 

P18 

  آخر در  یول. بود دودل یزیچ گفتن یبرا انگار. کرد مکث یکم خانم نرگس

  پدرت هست، هم گهید زیچ هی: گفت و گذاشت کنار  را اش یدودل و دیترد

 یوقت... دیمالیم گردنشو و ها چشم  مدام  و کردیم ناله خواب یتو یلیخ شبید

  یول. ستین یچیه ستین یچیه گفت یم  یدار یمشکل چه دمیپرسیم  ازش هم

  بود مشغول  فکرش دونمینم. پسرم باشه دهیخواب اصال شبید. دونمیم دیبع من

 .یلیخ پسرم، نگرانم یلیخ من...  داشت  یدرد چه بود یچ

 کنارش من ست،ین تنها اون. دارم آقاجانو یهوا من نرگس مامان نباش نگران_

 هستم 

 یبازو. شد آرام خانم نرگس که بود گفته را جمالت نیا نانیاطم با  آنچنان

  بود شده یجار وجودش در او یها  حرف از که یآرامش با و  فشرد را ارسالن

 .باشه یراض  ازت خدا پسرم، میراض  ازت: کرد  زمزمه

**** 

  آن و برداشت یعسل یرو کوچک  ی صندوقچه داخل از را یدیسف فیظر کش

  گذاشت برسر را اش یمشک یروسر. بست رنگش ییحنا یموها بافت نییپا را

 .کرد برانداز نهییآ در را خود گرید یبار و

  کی تا بانو،:  دیرس گوش به اطیح داخل از دوباره  ارسالن ی کالفه یصدا

 . رمیم تنها  ،یاین گهید قهیدق



 تا را اش یروسر گره و دیکش نییپا را اش یمشک راهنیپ  دار نیچ نیآست بانو

 اومدم : زد ادیفر اتاق داخل از و کرد محکم توانستیم که آنجا

 کرد،یم انینما را اش گونه چال  که ینیدلنش لبخند با همراه هم را آخر نگاه و

 . آمد رونی ب اتاق از باالخره و انداخت خود به نهییآ در

 اتاق پنجره و اش یمچ ساعت نیب مدام نگاهش و بود ستادهیا در دم ارسالن

 .دیغر یم خود با لب ریز و دیچرخیم بانو

 آمده کش لبخند با. رساند ارسالن به را خود و آمد نییپا  سکو یها پله  از بانو

 م یبر حاضرم من: گفت یا

 و ستادیا حرکت از بود گرفته ضرب اطیح درب یرو که ارسالن انگشتان

 چرخاند بانو سمت به را سرش

 .میبر هم دیام دنبال دیبا که میبر زودتر_

 . داد تکان دییتا  ی نشانه به را سرش و گفت یا باشه  بانو

  و بانو و آمد سکو به  عجله با خانم  نرگس که بودند برنداشته هم قدم کی هنوز

 داد   قرار مخاطب را ارسالن

 . نیکن  صبر ن،یصبرکن:

  کی و بود ستادهیا دست به ریکفگ که خانم نرگس به متعجب و برگشتند هردو

 .کردند نگاه بود  نییپا  یگرید و باال نشیآست

 دوخت  ارسالن به را نگاهش خانم نرگس

 .باشه خواهرت به حواست  گفتم، یچ باشه ادتی پسرم ارسالن_

 کرد نگاه ساعتش به و خورد گره  هم در ارسالن یابروها

 . هست حواسم_

 پسرم شلوغه یلیخ اونجا_

 دونمیم_

 .نداشت یتمام خانم نرگس یها ینگران

 نشه گم وقت هی ادهیز صدا سرو_



 د یکش ششییر ته به یدست حرص با ارسالن و دیپر  باال بانو یابروها

 کنم یآور ادی بهتره ،یگفت بودم هم اتاق تو هارو حرف نیهم نرگس مامان_

  هم من کنه، مراقبت خودش از تونهیم سالشه، جدهیه ست،ین  ساله پنج دخترت

 نباش  نگران هست بهش حواسم

  موقع نیا بشه کم اگه چون کنم، یآور ادی گفتم فقط دونم،یم پسرم دونمیم_

 ... شب

 هستم  مراقبش من: گفت تحکم با ارسالن

 کرد هیتوص  بانو به نباریا  و کرد زمزمه لب ریز یا باشه خانم نرگس

 اگه...نخور، تکون کنارش از ر،یبگ برادرتو دست باش، مراقب هم تو دخترم_

 .کنم صبر تونمی نم نیا از شتریب من: دیغر نیخشمگ ارسالن

 داد سرعت کلماتش به خانم نرگس

 سالمت  به  نیبر باشه، باشه،_

 در از را شیپا هنوز. افتاد راه سرش پشت زین بانو و رفت تر جلو ارسالن

 با و دیکش شیموها یجلو را دستش. آمد ادشی  به یزیچ که بود نگذاشته رونیب

 ارسالن یوااا: گفت بلند یصدا

 . دوخت او به را  زشیآم پرسش نگاه و دیکش یپوف ارسالن

 کردم   فراموش  سرمو  گل سرم، گل_

  فکرش اصال: دیغر و رفت او به  یا غره چشم ارسالن که برگردد خواست و

 .میکن معطل نیا از شتریب دویام زشته م،یکرد رید یکاف ی اندازه به نکن هم

 . افتاد راه و دیکش را بانو دست بعد
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 ن،یحس امام یعزادار ئتیه خروش پر و میعظ یها طبل بر ها کوبه کوبش

  چشم. ختیریم فرو شیها تپش در تر شیب لحظه هر را جالل و شکوه حس

 اقیاشت و شور با. شدیم پر اشک درخشان یها  دیمروار از دم به دم شیها



  خاص آهنگ  با عزاداران زبان از که نیحس ای  ن،یحس ای  یبایز  نیطن به اریبس

 آن به دل در زدیم نهیس آرام کهیدرحال و سپردیم گوش شدیم یجار ینیدلنش و

 . شد همراه ها

  در و بود انداخته او کمر دور را دستش کی و ستادهیا دیام کنار زین ارسالن

 به دیام. دیکوبیم نهیس بر آرام گرشید  دست با کردیم صحبت او با  نکهیا نیح

 :زد بانو ی شانه  به یآرام ی ضربه ارسالن. کرد اشاره علم

 . آوردند رو علم_

  منتظرانه بانو. داد ادامه دیام با را  اش مکالمه و برگرداند را سرش دوباره بعد

  آن عطر خوش و فیلط ی پارچه  بر آوردند را آن یوقت  و دوخت چشم علم به

 .زد بوسه

 . کردند حرکت دسته با همراه و گرفت را بانو یبازو ارسالن

 خونه؟  میگردینم بر ارسالن؟ م یریم طرف نیا از چرا: دیپرس متعجب بانو

 .دشونیام خونه میریم ی خونه میخوایم نه،_

 .شهیم نگران نرگس مامان خونه؟ میبر نبود قرار مگه_

 پخته، ینذر آش مادرم راستش: گفت او یبجا دیام و نگفت یزیچ ارسالن

 ومدیم ما با هم نرگس خاله کاش. بانو یآبج نیایب هم شما داشت دوست یلیخ

 ارسالن؟ نه مگه

 ارسالن : زد شیصدا و کرد نگاهش تعجب  با بانو. نداد یجواب هم باز ارسالن

  نقطه به شده تنگ  چشمان با کهیدرحال. بود یگرید یجا حواسش اما ارسالن

 یزاهد آقا اون بانو: داد قرار مخاطب را بانو یمتعجب لحن با بود شده رهیخ یا

 ست؟ ین

  رنگ سبز یگو دو آن به چشمش ی وقت و کرد دنبال را ارسالن نگاه ریمس بانو

 .. چرا.. چرا: گفت سرعت به خورد آشنا

 ارسالن میسل  اسمش: داد  ادامه و کرد مکث یکم

  و کرد نگاهش یچشم  ریز ارسالن.بود گفته را نیا چرا دانستینم  هم خودش

 ؟یشناسیم اونو هم تو... شدم متوجه زد صداش برادرش یوقت: داد حیتوض  بانو



  دانشسرا از که شیپ روز چند شناسمش،یم که  معلومه مونه،یهمسا یناسالمت_

 . ومدیم یتیشخص با آدم که بنظر دمش،ید گشتمیم بر

   نیزنیم  حرف نیدار یک  راجب: گفت تعجب با دیام

   کرد اشاره شدیم تر کی نزد و کینزد لحظه هر که میسل به ارسالن 

  هیهمسا پسر_

 .  میکن  یسالم هی میبر:داد  ادامه و زد  یچشمک بعد

 . گرفتند قرار م یسل مقابل درست برداشتند که گرید قدم چند

  سمت به را دستش. شد قدم شیپ یاحوالپرس  و سالم یبرا و  رفت جلو ارسالن

   کرد دراز میسل

 ی زاهد یآقا سالم_

 . فشرد را  ارسالن دست میسل

 چطوره؟  حالت جان، ارسالن سالم_

 . خداروشکر. یزاهد یآقا خوبم_

 . کن صدام میسل_

 . کرد براندازش و دیچرخ میسل یرو مکث با بانو نگاه

 براقش یها  کفش به و شد رد او  یمشک  شلوار و یمشک راهنیپ از نگاهش

 .دیرس

  یزیچ چه دیپرس خودش از و  افتاد خودش یها کفش به چشمش ناخودآگاه

 ییحنا خودش همانند هم شیموها که مقابلش پوش خوش مرد شودیم باعث

 ر؟یفق یا خانواده در او و دیا یب  ایدن به یغن یا خانواده در است رنگ

 ارسالن به را نگاهش و نداد را افکارش یرو شیپ ی اجازه نیا از شیب

 . دوخت

  ی کلمه چند و یپرس احوال از  بعد و کرد یمعرف  میسل به را دیام ارسالن

  را  راه یباق و کردند یخدااحافظ  گریکدی از شد بدل و رد شاننیب که یکوتاه

 .مودندیپ



  پولدارا از یول چرا دونمینم: گفت یآرام یصدا با بانو رفتند  که جلوتر یکم

 ادینم خوشم

 پولدارا؟ ی همه از: انداخت باال ییابرو ارسالن

 . شترشونیب از_

 بانو؟  یآبج چرا: دیپرس دیام

 بکشن آدم رخ به هاشونو ییدارا خوانیم کنم،یم احساس همش دونمینم_

 داد  جواب تیجد با ارسالن

 . ستندین هم مثل همه. یکنیم فکر اشتباه_

 . دیشا: کرد زمزمه آرام بانو

  چهره با و کرد جمع را شیها لب  ارسالن بعد و شد برقرار سکوت لحظه چند

 . بودم نکرده دقت االن تا جالبه، یول: گفت متفکر یا

  سمت به را سرش  و گرفت صدا  سرو پر یها تمبک و دهل از نگاه  بانو

 چرخاند ارسالن

 ؟یچ به_
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  دیخند ارسالن

 ه ییحنا  تو یموها مثل هم اون یموها نکهیا به: 

   زد کنار را بود آمده چشمش یجلو که را شیموها از یا الخه بانو

 یی حنا تا روشنه ینیدارچ شتریب یزاهد یآقا یموها کنمیم  فکر من یول:

  یحرف گرید  آنها ی خانه به دنیرس تا و کرد دییتا را بانو حرف هم دیام

 .نشد بدل و رد انشانیم

 یحساب داغ ریس و کشک آش یبو. ستادندیا دیام ی خانه باز درب یجلو

 ارسالن و بانو دنید با دیام مادر خانم هیمرض. بود کرده پر  را اطیح یفضا



  سرش یرو  را اش یمشک چادر کهیحال در  و برداشت آش زدن بهم از دست

 .آمد اقبالشان به قرمز  پاش گالب شهیش کی با کردیم مرتب

 چطوره؟  حالت جان بانو سالم_

 زد ینی دلنش لبخند بانو

 ن؟ یخوب شما خوبم ه،یمرض خاله ممنون_

  دوست یلیخ.ومد یم هم اون کاش چطوره؟ مادرت  الحمدهللا، دخترم، خوبم_

 نمش یبب داشتم

  راه نیب هم ما. ومدیم همراهمون دونستیم اگه مطمئنا خوبه هم نرگس مامان_

 .میدیفهم امشبو ی برنامه

  دخترم،اگه باشه: گفت یخوشروئ با و دیبوس را بانو ی گونه خانم هیمرض

 نجاستیا که دخترش ومدهین  بانو نرگس

 .نیاومد خوش یلیخ نییبفرما: داد ادامه و داد ارسالن به را نگاهش بعد

  بانو. ختیر دستانش کف قطره چند  و گرفت بانو سمت به را پاش گالب بعد

 .کرد نیآگ عطر آنهارا و دیمال شیها گونه بر را شیها دست و کرد تشکر

  گالب او با یپرس  احوال و سالم  از بعد و کرد ارسالن به رو خانم هیمرض

 گالب؟ :  گفت و گرفت سمتش به را پاش

  دنیچک از بعد. داشت نگاه پاش  گالب  ی دهانه مقابل را شیها  دست ارسالن

 ارسالن.دیمال شیگلو ریز را انگشتانش،انها سر بر معطر  و سرد قطره چند

  را او و گرفت را بانو دست سرش  آرام تکان از بعد خانم هیمرض و کرد تشکر

  داد تکان آش درون را بزرگ  یچوب ی مالقه بانو.برد آش گید کینزد خود با

  تیواقع به را بود مانده قلبش در شیپ سال دو از که ییآرزو  خواست خدا از و

 . فرستاد  صلوات لب ریز و دیکش یآه بعد. کند لیتبد

  یها هیپا چهار یرو نارنج درخت ریز بروند تا کرد اشاره ارسالن به هم دیام

 .بنوشند یچا آش خوردن از قبل و نندیبنش یچوب

 هیمرض خواستن، حاجت و آن  یپا فرستادن  صلوات و آش زدن بهم از بعد

 از قبل و نشستند آن دور تا دور همه و کرد پهن اطیح  در یبزرگ ی سفره خانم



  و کرده  جمع هم دور نطوریا را آنها که خداوند شیا ین و دعا به آش خوردن

 .داختند پر داده یروز سخاوتمندانه

 اطیح در شده پهن یها فرش تا کرد کمک دیام به ارسالن رفتند، که ها مهمان

 .بگذارند اطیح ی گوشه را آنها و کنند جمع را

  را بانو و فرستاد رونیب صدا پر  را نفسش ارسالن ها  فرش شدن جمع از بعد

  مامان که میبر زودتر بهتره شد، لوله که  هم ها  فرش خب: داد قرار مخاطب

 منتظره نرگس

 باشه : داد تکان سر بانو

 . کردند بدرقه در دم تا را ارسالن و بانو دیام و خانم هیمرض

  ه،یمرض خاله یمرس: گفت دیکشی م باال را کفشش ی پاشنه کهیحال در ارسالن

 .نیدیکش زحمت یلیخ امشب

 نمتیبیم  فردا: داد  ادامه و دیکش  آغوش در نه مردا را دیام بعد

 . سالمت به نمت،یبیم: زد ارسالن یبازو به یا ضربه دیام

 خانم هیمرض که رفتندیم داشتند. کرد یخداحافظ خانم هیمرض از زین  بانو

 . نیکن صبر لحظه کی: گفت و افتاد یزیچ ادی  کبارهی

  به را کاسه. برگشت اش کاسه کی  با بعد ی قهیدق  چند و رفت خانه داخل بعد

 . دیبرسون سالم نرگس به: گفت و داد ارسالن

 . ریبخ  شبتون هیمرض خاله ممنون حتما: گفت بانو و زد یمحو لبخند ارسالن

 . سالمت به_

*** 
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  اتاقش در معمول طبق بانو. بود ماه  آذر اواخر و گذشتیم  محرم از ماه کی

 دیسف پارچه داخل را سوزن تمام دقت با و بود ها یروبالشت  یگلدوز مشغول

  و لحاف به را پشتش. گذاشتیم  یجا بر ییبایز طرح و کردیم فرو رنگ



  نیا رفع یبرا را شیها پلک و داد هیتک هم یرو شده تلمبار یها راندازیز

 .  گذاشت برهم ساعته چند یخستگ

 إرامش نیا شورش پر یصدا و خانه به پدرش آمدن با که نگذشت یا قهیدق اما

 شکست  هم  در سکوت و

 خانم نرگس شده یچ بزن حدس_

  جانیه با خانم نرگس.  دیمال انگشتانش با را گردنش و گشود را چشمانش بانو

 باشه  ریخ که انشاهللا. مانینر آقا شده یچ: گفت ییباال

 . شهینم باورت بگم اگه یریخ چه هم اون خانم نرگس رهیخ_

 را او چگاهیه. بود شده بشاش آنطور پدرش  که بود شده چه باز نبود معلوم

 کنجکاو یبعد ی جمله دنیشن یبرا را او پدرش  مشتاق لحن. بود دهیند نطوریا

 .  کرد

 .کرد یخاستگار من از رو بانو یزاهد خانم بزرگ  پسر میسل_

 فرو انگشتش در پارچه یجا به سوزن و بست خی  بانو یها  رگ  در خون

 .شد ظاهر انگشتش سر  یقرمز شبنم آن متعاقب و گفت  یآخ. رفت

 ذوق یطور مادرش. رنجاند شی پ  از شیب را بانو خانم نرگس شوق پر لحن

 سرشان منت و کرده لطف شنهادیپ  نیا دادان با یزاهد میسل انگار که  بود کرده

 .بود گذاشته

 شهینم باورم ؟یگیم راست مانینر آقا یوااا_

.  بود شده رها  دل ته از ها مدت از بعد که بود یبلند ی خنده مانینر جواب و

 کرد  شکر خدارا ی خوشحال با و شد یاشک خانم نرگس چشمان

 . مانینر آقا یباش خبر خوش شه یهم که انشاهللا خداروشکر، شکر خدارو_

  بیعج لحظه همان و.  زد گره را نخ و کرد پاک  را خون کوچک ی قطره بانو

  هم  اصال. دیفهمینم.خورد گره راه  انیم در آن با همراه  هم نفسش کرد احساس

  گذاشته  او یرو دست چرا او؟ چرا. بود شان محله  در دختر همه آن. دیفهمینم

 که بود دهید بانو و خودش نیب یاشتراک ی نقطه چه.بود کرده انتخاب را او و

 چه شان یفرهنگ ی فاصله کنار،  به یطبقات ی فاصله.بود کرده انتخاب را او

   کردند؟یم چه آنرا شد؟یم



  رها  قصد هم لحظه کی و رفتیم  رژه ذهنش  در مدام که بود یسواالت ها نیا

 . نداشت را کردنش
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  یعنی مانینر آقا شهینم باورم: داد ادامه شیها  حرف به هیگر با خانم نرگس

 کنه؟ یم تنش قشنگ و نو یها لباس  و شهیم خوشبخت هیبق مثل هم ما یبانو

 . بود چه مادرش فکر و  بود چه او فکر. داد تکان سر تاسف  با  بانو

 داد را جوابش حوصله با مانینر

  دهیشن صدامون خدا ناله و زجه همه نیا از بعد نکهی ا مثل. بله خانم نرگس بله_

 . بده پاداش بهمون ینطوریا خوادیم حاال و

  توان شیپاها. شد بلند شیجا از یسخت به و داد هیتک  وارید به را دستش بانو

 . نداشت زین را  دوقدم برداشتن

  یرو  را شده یگلدوز یروبالشت و  کرد دراز  طاقچه سمت به را لرزانش دست

 کنار از یا پارچه لحظه همان در  که هاگذاشت یروبالشت ی هیبق یال البه آن،

 .افتاد نیزم یرو کوچک یها دان شمع

  یا روزهیف م«»  دنید با. برداشت را گرفته خاک   و گرد ی پارچه و شد خم

  اشک از یریحر  و شد فشرده قلبش  بود شده  یگلدوز آن یرو که یرنگ

 . پوشاند را چشمانش

 خوشش بانو نجابت و یسادگ از یلیخ میسل گفتیم مادرش:داد ادامه مانینر

 .کردینم فیتعر بانو از کم هم یزاهد خانم خود. اومده

 خوب  چقدر مان،ینر آقا خوب چقدر: گفت خانم نرگس

  یبرجستگ انگشتانش سر. کرد دراز م«»  حرف سمت به را دستش بانو

  همان در و. آمد نییپا یآرام به آن تاب با همراه  و کرد لمس را م«»   کالهک

 یرو شیابر یها  چشم از قطره قطره  یتالش چیه یب داغش یها اشک لحظه

 . دندیبار  پارچه



 یخاستگار یبرا فردا که خواستن  اجازه من از: دیشن را پدرش یصدا دوباره

 ان یب

 ؟یگفت یچ تو:  گفت ذوق با خانم نرگس

  گذاشت دیکوبیم اش نهیس ی وارهید به تابانه یب که قلبش یرو را دستش بانو

 . ماند منتظر و

 خشکاند  شهیر از را دشیام یها شهیر پدرش جواب

 . کردم قبول_

  او کرد،یم اریاخت سکوت و ماندیم  اتاق در شتریب یا  هیثان اگر. بود بس گرید

  حرف بر و داشت نگاه شیها لب کینزد را پارچه. گذاشتندیم حراج به را

 ی یسیخ.کرد پنهان یپشت پشت را  آن و کرد تا را پارچه بعد. زد بوسه م«»

 .شد خارج اتاق از و گرفت دست پشت با را شیها گونه

  بانو، یها لب بر جمله نیا شدن  یجار با بود مادرش یها لب بر که یلبخند

 . شد محو

 آقاجان   انین  نیبگ بهشون شه،ینم_

 چیه زدن ادی فر خانه نیا در اما.  بود گفته بلند یصدا با و قاطع را اش جمله

 . شدینم  دهیشن تیصدا بازهم که چرا. نداشت ییمعنا

  ی جمله نیا که بود خوب آنقدر حالش . برگشت صدا سمت به بهت با مانینر

 .کند  متحول را شخو  حال نیا نتوانست زین  بانو

 .شد رهیخ بانو به و شد پررنگ لبخندش

 بود  ملتمسانه نباریا  بانو لحن

 لطفاا  آقاجان، انین  نیبگ بهشون_
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 جواب مانینر یبجا و کرد نگاهش بود شده گرد که یچشمان با خانم نرگس

 میسل... ها؟  یکن رد هم سر پشت خاستگاراتو یه  یخوایم یک تا دخترم:داد



  هم تو مطمئنم کن، صحبت باهاش نش،ی بب کینزد از اد،یب  بزار ، هیخوب پسر

 ...ازش

 نیدونیم  که شما: کرد قطع را خانم نرگس حرف و شد مشت بانو یها دست

 ....بجز من نرگس مامان هیچ من لیدل

 اشاره انگشت وحشت با خانم نرگس کند کامل را اش جمله بانو نکهیا از قبل

 . انداخت باال را شیابروها و گذاشت اش ینیب یرو را اش

 میتصم شیبرا گذاشتیم و ماندیم  ساکت دیبا  یک تا. فشرد را بانویگلو بغض

 آقاجان : دینال  غم از پر درد، از پر رند؟یبگ

  شانه یرو را دستانش. ستادیا کش ینزد و برداشت قدم بانو سمت به مانینر

 د یپرس و گذاشت او یها

 !یدیشن مادرتو و من یها صحبت پس_

 .انداخت  نییپا  را سرش بانو

 بله_

   ؟یبود ستادهیا فالگوش_

 . دمیشن هم من. بود بلند صداتون.. صداتون نه،_

 داد  هشدار تیجد  با و نشست مانینر  یشانیپ بر یقیعم اخم

 . کن نگاه من به زنمیم حرف باهات دارم یوقت_

 را لرزانش یها  مردمک و کرد  بلند سر مکث با بانو و دیگز لب خانم نرگس

 .دوخت مانینر  رنگ یتونیز چشمان به

   میخواستگار انیب  اونها خوامینم من آقاجان_

 .  بگو لتویدل_

  یزیچ و دانستیم ای ست؟یچ او لیدل نیتر مهم  دانستینم پدرش مگر.رفت وا

 آب. کردینم جرعت د،یبگو یزیچ پدرش یجلو توانستینم بانو. گفتینم

   دیچ هم کنار را کلمات ی جد کامال  و داد قورت  یسخت به را دهانش



  خوشبخت هم کنار میتون ینم. میندار  یمشترک زیچ چیه.میخورینم بهم... ما_

 . میبش

  یاشکال دخترم، یشد شکه: گفت یخونسرد با و زد پلک آرامش با مانینر

 . ی ا یم کنار هیقض  نیا با فردا تا مطمئنم. نداره

  نگاه. بست خی درون از. ختندیر شیرو سرد آب یپارچ کرد احساس بانو

 مشیتصم از تا کرد خواهش او از نگاهش با و دوخت مانینر به را ناباورش

 پدر یرو یریتاث  چیه نگاهش. نداشت یا دهیفا چیه اما. کند نظر صرف

 : آمد حرف به فکر یکم از بعد و امدین  کوتاه نحالیا با. نگذاشت سرسختش

 .. تا نیبد زمان بهم  شتریب کمی  لطفا پس... پس_

  دختر، بگو: دیپرس مکث با و رفت  شیویراد سمت به و کرد رها را او مانینر

  ؟یخوایم زمان چقدر

 .هفته کی: گفت  تامل یکم از بعد  بانو

  راست بانو دیشا.  رفت فرو فکر  به و خورد یکور گره مانینر یابروها

 ی خانواده شیپ را دخترش ارزش کرد،یم قبول  سرعت به اگر. گفتیم

 .آورد یم نییپا یزاهد

 .شد یجار شیها لب بر ریتاخ  با کلمات

 . بهتره هم ینجوریا واقع  در. انیب بعد ی هفته گمیم. خب یلیخ_

  از یخالص یبرا یحل  راه کردن دا یپ  و کردن فکر یبرا هفته کی. بود یکاف 

 د یبوس را مانینر دست  و رفت جلو بانو.بود یکاف مخمصه نیا

 .آقاجان یمرس_

  خود با بانو و. شد رهیخ  بانو به بهت با خانم نرگس و داد تکان سر تنها مانینر

 .کند دیبا چه روز هفت نیا در که دیشیاند
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  را گلدارش رنگ یا سورمه راهنی پ ی گوشه و نشسته سکو ی پله نیاول یرو

  فکر چه هر. بود کالفه بشدت شیروزها آن یهوا و حال. بود گرفته یباز به



  را یزاهد میسل هدف و کردینم هضم را کبارهی یخاستگار نیا ذهنش کردیم

  شیها تالش تمام که چرا بود کالفه هم گرید  یطرف از.دیفهمینم او انتخاب از

  مانده جهینت یب پدرش نظر کردن منصرف  و یخاستگار نیا زدن هم بر یبرا

 نیا زدن برهم یبرا لیدل هزار و  بود زده یدر هر به هفته کی نیا در. بود

 زین ارسالن از یحت.بود دهیفایب   ها تالش نیا تمام اما بود آورده یخاستگار

 .  شود منصرف مشیتصم از نداشت قصد پدرش اما. بود گرفته کمک

 .  یکار هر. کند دایپ ییرها مخمصه  نیا از تا دهد انجام یکار هر بود حاضر

 .  شد سکو وارد ارسالن و شد باز درب

  به. آورد در انگشتان حصار از را راهنشیپ از یقسمت و نشست بانو کنار

   شکست را دهنده آزار  سکوت نیا و شد رهیخ اش پژمرده ی چهره

  شده؟ غرق هات یکشت  ؟یجیموهو  شده یچ_

 سرش افتاد برادرش نگاه به نگاهش یوقت و چرخاند او سمت به را سرش بانو

 شد  درد از پر لحنش و گذاشت او ی شانه یرو را

 یا دهیفا چیه  یول زدم حرف آقاجان  با یلییخ ارسالن، کردم تالش یلیخ_

 من یها خواسته به یتوجه اصال اون مصممه، یلیخ نباریا آقاجان نداشت،

 دهیناد  منو ی خواسته...شیپ سال  دو مثل ترسمیم..  ارسالن ترسمیم من. نداره

 .. و رهیبگ

  و کرد باز سر اش روزه چند بغض و شد تند کبارهی اش نهیس ی قفسه حرکات

 .شد روان شیها چشم از اشک درشت قطرات

  گهید... بشم آقاجان ی خواسته میتسل نبارمیا خوامینم ،... خوامینم من_

 . ندارم..تحملشو

 .  گفت نانی اطم با و  کرد حلقه او یبازو دور را دستش ارسالن

 .میکنیم دایپ یحل راه هیبانو،  باش آروم_

 داد ادامه او به توجه یب  بانو

  دوست طمویشرا من یول ست کهنه هام لباس و ست پاره کفشهام که درسته_

 ...من... میراض خوشحالم، خوشبختم، نجایا من دارم دوست بودنو نجایا. دارم



  را حرفش کبارهی. نشست صاف و  برداشت ارسالن ی شانه یرو از را سرش

 : گفت باشد آمده ادشی یزیچ که انگار و  کرد قطع

 ؟ یزد حرف آقاجان ؟بایتوچ_

 . شد رهیخ یمعلوم نا ی نقطه به و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش ارسالن

 . زدم حرف_

 داد  سرعت کلماتش به اضطراب با  بانو

 شد؟ یچ.. خب_

 . نداشت یریتاث.. یچیه_

 من حرف اگه: گفت تلخ تلخ و آمد باال پوزخند حالت به لبش ی گوشه بعد

 بودم شینما یاجرا مشغول تئاتر یآمف سالن تو االن داشت داریخر ششیپ

  زدن حرف با  بانو، نداره یا دهیفا:  داد ادامه مکث با ارسالن و دیکش یآه بانو

 شنوه یم خودشو یصدا  فقط اون. شهینم عوض یزیچ آقاجان با

  دیبا حاال: دیپرس ینیغمگ لحن با و گذاشت اش چانه ریز را شیها دست بانو

 م؟ یکن چکار

 .کنمیم  خبرت خودم من. کن استراحت برو فعال: گفت تیجد با ارسالن

 داد تکان سر یمنگ با بعد و کرد مکث یا لحظه بانو

 ؟یکنیم خبرم_

 دیپرس و  گذاشت هم بر را شیها پلک ارسالن

 احمقانه راهش که  چند هر ،یش خالص  مخمصه نیا از که باشه یراه  اگه_

 ؟ یبد انجامش یحاضر تو... ادیب  نظر به

  حرف یراه  چه از ارسالن دانست ینم . رفت فرو فکر به  لحظه چند بانو

  وجود اوضاع نیا از شدن خالص یبرا یراه  اگر دانستیم نحالیا با زندیم

 . دهدیم انجام را آن لیم کمال با باشد داشته

 . حاضرم: گفت و داد تکان را سرش

 زد  یکمرنگ لبخند ارسالن



 .یشینم مونیپش مطمئنم من. خوبه_

  است او کردن وار دیام خاطر به است ارسالن لحن در که یا یشاد دانستینم

  در و برخاست جا از. شد موضوع نی ا الیخ یب نحالی ا با.دارد یگرید لیدل ای

 . دوارمیام: کرد زمزمه اتاقش به رفتن حال
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  باال اش ینی ب نوک  تا را رنگ دیسف ی مالفه و گذاشت بالشت یرو را سرش

  در  را ارسالن یها حرف کردیم نگاه وارید ترک  به که همانطور و دیکش

 با بود، یراه چه بود گفته ارسالن که یراه  دانستینم. کرد  مرور ذهنش

 مطمئن.بود شده خوشحال بود مانده  یراه هنوز که بابت نیا از یکم نحال،یا

  یالیخ و  فکر  هر از را ذهنش د،یکش یقیعم نفس. کندیم  کمکش برادرش بود

 . رفت فرو یقیعم خواب به خاطر آسوده و کرد یخال

 از وحشت با اش شانه ی کبارهی تکان و یدست یگرما احساس با دم، دهیسپ

 . فشرد انگشتانش یال به ال محکم را پتو و دیپر خواب

 شده؟  یچ ه؟یک_

 دیشن را ارسالن یصدا بعد هیثان  چند

 منم  بانو،نترس، ستین یزیچ_

   کرد هیگال و فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس  بانو

 یترسوند منو ارسالن یواا_

  شدم، وارد نزده در دیببخش: گفت ربط یب.دیکش اش یشانیپ به یدست ارسالن

 . بشن داریب  هیبق دمیترس

  و دیرسیم نظر به مضطرب یکم ارسالن. بود یجد موضوع انگار 

  خواب رخت در و دیمال را شیها  پلک. نماند دور بانو چشم از زین اضطرابش

 دمه دم اتاق، روشن مهین و کیتار مهین یفضا. کرد نگاه اطرافش به. نشست

 .دادیم  نشان را صبح یها

 چنده؟ ساعت شده؟ خبر چه: دیپرس متعجب 



 صبح  مین و چهار_

 بود؟ آمده او اتاق به که داشت یکار چه صبح موقع نیا. شد گرد بانو چشمان

 .  بود یمهم ی مسئله حتما

 مسئله بپرسد او از بانو نکهیا از قبل و خاراند را شیابرو ی گوشه ارسالن

 .  میریم. کن جمع لتویوسا: گفت ست،یچ

 ی چهره به توجه یب و روندیم کجا بپرسد  بانو نداد امان و گفت را نیا

  جمع لمویوسا من: داد ادامه و  کرد اشاره رنگ  یخاک چمدان به او متعجب

  بقچه یتو لتویوسا فقط. کن جمع رو یدار الزم  که یزیچ هر هم تو کردم،

 .میندار شتریب چمدون دونه کی چون بزار

  یکالفگ با هم نیهم یبرا.شدینم رشیدستگ ارسالن یها حرف از یزیچ چیه

  لمویوسا دیبا چرا کن، جمع لتویوسا  یچ یعنی ارسالن؟ یگیم یدار یچ: دیپرس

 م؟یبر میخوایم کجا  کنم، جمع

 .  دوخت او نگاه به را نگاهش و ستادیا  بانو کینزد ارسالن

 .رباب عمه ی خونه_

 و ترس ارسالن ی جمله. نبود اش  جمله در یشوخ از یاثر چیه. بود یجد

  گفت؟یم چه او. کرد بانو تعجب نی گزیجا را یناباور

  یشیم  متوجه خودت ارسالن؟ خوبه حالت تو: کرد زمزمه یناباور همان با

 رباب؟ عمه ی خونه ؟یگیم یچ یدار

  شده قطع رباب با مانینر ی رابطه که بود سال دو کینزد. شدینم ابدا. شدینم 

  گره  هم در کم کم بانو یابروها. شدیم محسوب قدغن آنجا به رفتن حال و بود

 .کشهیم مارو آقاجان: دیغر و خورد

  یچ یبمون: گفت تیجد با بعد و  کرد نگاهش سکوت در لحظه چند ارسالن

  ؟یکنی م یزندگ  چطور یول.. یمونیم زنده شه؟یم

  یندار یحس بهش و یندار دوستش   هم ذره هی که یکس با چطور بگو.. 

 . نابود. یجیموهو یشیم نابود... ؟یکنیم یزندگ

 . فشرد را شیگلو بغض. انداخت  نییپا  را سرش بانو



  جان آقا با اگه دیشا ست،ین یحتم  یزیچ که  هنوز یول: گفت یمغموم لحن با

 .. بزنم حرف شتریب

 .  کرد قطع  را حرفش ارسالن

  تا یزد حرف باره نیا در باهاش روز هر  ،یخواست مهلت ازش هفته کی_

  یریتاث  نیکتریکوچ یتونست شد؟ یچ.. ها؟  شد یچ بگو ،یبرگردون شویرا

 ؟ یکن عوض نظرشو یتونست ؟یبزار روش

 نکهیا بدون:داد ادامه و نشست اش یشانیپ بر یقیعم اخم. کرد مکث یا لحظه

 مطمئن.  کرد  قبول رو یزاهد یخاستگار باشه داشته نظرت ای تو به یتوجه

  سر آورد من  سر که رو ییبال همون. دهیم بهشون هم بعله جواب تو یبجا باش

 اون.یبد انجام رو یندار دوست که یکار کنهیم  مجبورت. ارهیم هم تو

 .  باشه خودش حرف حرف دیبا شهیهم ه،ینجوریهم

  قرار یدوراه کی نیب کند، چکار دانستینم. شد رهیخ او به مستاصل بانو

  به تن پدرش  ی خواسته طبق و ماندیم دیبا  ای نداشت، شتریب راه دو. بود گرفته

  و  گذاشتی م پا ریز را نیقوان و  کردیم سکیر ای داد،یم یاجبار ازدواج نیا

 . بود خطر پر بنظرش راه  دو  هر. دیترسیم. رفتیم رباب ی خانه به

  شبید: گفت شد، یطوالن که بانو سکوت. فرستاد رونیب را نفسش ارسالن

 از رو تو یول ادیب  احمقانه نظر به که باشه یراه اگه گفتم بانو، دمیپرس ازت

  مگه ،یکرد قبول هم تو. یبر و  راه اون یکنیم قبول بده نجات مخمصه نیا

   نه؟

 داد  قورت را دهانش آب و دیکش شیها لب یرو را زبانش بانو

 ..  یول کردم قبول_ 

  یتونیم تو و رمیم من ست،ین یحرف یکرد  عوض رو متیتصم اگه هم حاال_

  با رفتنشون از بعد یتونیم یحت. یکن آماده خاستگارت اومدن یبرا خودتو

 . کنهینم عوض ویزیچ اون با زدن حرف که بدون نوی ا ،یول یبزن حرف آقاجان

  از. شدیم مردد شتریب لحظه هر. گرفت راه بانو چشم گوشه از یداغ اشک

  هم گرید طرف از و  کردیم رفتن به بیترغ را او ارسالن یها حرف یطرف

 .  دیترسیم



 .ارسالن  هیوونگید رباب عمه ی خونه رفتن_

 چیه:   گفت یطوالن مکث کی از  بعد  و دیچرخ او صورت یرو ارسالن نگاه

  فکر هم من  ،یخواست کمک  من از خودته، با میتصم  بانو، ستین  یاجبار

 خودته لیم.کردم دایپ و راه نیا کردمو

 

 :  زد را خالص ریت سپس و کرد مکث یکم

 کار نیا ،یبرگردون  آقاجانو میتصم  یتونیم شتریب زدن حرف با یکنیم فکر اگه

 بهت قبل از دونستم صالح آقاجان شناخت به توجه با من یبده،ول انجام رو

 وجود با و یشد مونیپش بعدش اگه منتها ،یدونیم  خودت هم باز بدم، هشدار

 من به گهید نرفت، شیپ یداشت انتظارشو که اونطور اوضاع هات تالش تمام

 .بدم انجام یکار تونمینم وقت اون چون نگو، یزیچ

 .  رفت اتاق درب  سمت به و برگرداند را شیرو بعد

  شیرو یقیعم ریتاث چنان بود شده انیب کامل تیجد با که ارسالن یها حرف

  یکار از گرید. بود رفته نیب از  شیها دیترد از یشتریب بخش که بود گذاشته

  میتصم شیجا به یکس  گذاشتینم  نباریا. بود مطمئن  دهد انجام خواستیم که

 .ردیبگ

  قرار مخاطب را او مطمئن یلحن با شود خارج اتاق از ارسالن نکهیا از قبل

  داد

 ارسالن کن صبر_

 . کرد نگاهش و چرخاند او سمت به را سرش ارسالن

 کنم  جمع لموی وسا تا کن صبر_

 

P26 

 داد تکان دییتا  ی نشانه به را سرش ارسالن

 . بردارم رو مون صبحونه رم یم هم من_



 دیپرس  بانو برود  رونیب نکهیا از قبل

 .میبر قراره یک با_

 .یهاد عمو با_

 یوقت آقاجانه یم یصم دوست  یهاد عمو ارسالن.. ؟یهاد عمو: دینال   بانو

 .دهیم خبر آقاجان به برگرده

  تابستون تا خوادیم یهاد عمو بانو،  نباش نگران:گفت یخونسرد با ارسالن

  همه فکر من. کن جمع لتویوسا. گردهینم بر ها یزود نیا به. بمونه رشت

 . کردم زویچ

 . شد خارج اتاق از و گفت را نیا

 به دوباره ارسالن بعد  ساعت مین .شد لشیوسا کردن  جمع  مشغول دقت با  بانو

 ؟یکرد جمع لتویوسا: دیپرس و انداخت بانو به ینگاه. آمد اتاق

 ببندم  چمدونو در نتونستم فقط کردم،  جمع آره_

 . دره دم  اومده یهاد عمو بندم،یم من نداره یاشکال_

:  دیپرس کردیم نگاه  بانو ی بقچه به که همانطور و رفت چمدان سمت بعد

 ؟یبرداشت هم یروسر

 .کرد نگاهش متعجب بانو

 چرا؟  یروسر_

 کی ارن،یم در حرف هم یبرا زود کهیکوچ طیمح بانو، روستاست اونجا_

 .بهتره ینطوریا بردار هم یروسر

  اش بقچه درون و برداشت را رنگش یا گلبه یروسر و گفت یا باشه  بانو

  پشت هم بانو. شد خارج اتاق از  و بست را چمدان در  هم ارسالن. گذاشت

 . افتاد راه سرش

 برداشتن قدم حال در که بانو. بودند دهیخواب  ییرایپذ در خانم نرگس و مانینر

  نگاهش و شد خشک شیجا در خواب در پدرش ی خسته ی چهره دنید با بود

 . شد او رنگ یخاکستر یموها و پدرش یشانیپ و چشم کنار یها چروک  غرق



  و زد زانو کنارش. انداخت چنگ کوچکش قلب به قیعم یغم لحظه همان

 . کرد هم  او سر یرو را سرش

  بانو دنید با و برگرداند را سرش یا لحظه بود ستادهیا در کینزد که ارسالن

 به غضبش و حرص که یا خفه ی صدا با و آمد جوش به خونش وضع آن در

 .یکنیم دارشیب نور،یا  ایب ؟یکنیم چکار: گفت بود آشکار یخوب

  زمزمه آرام ییصدا با و کرد نوازش انگشتانش سر با را مانینر یموها بانو

 . دارم دوسش شه،یم تنگ براش دلم کنم،  بوسش خوامیم:کرد

 یوحشتناک ی غره چشم با و دییسا هم یرو خشم با را شیها دندان ارسالن

 بانو ... بانو نکن بوسش. یکنیم  دارشیب نده منو جواب فاصله اون از: گفت

 داد  جواب و دیلرز بغض از بانو ی چانه و ها لب

 . نهی سنگ خوابش شه،ینم داریب_

 .کاشت اش یاستخوان  و دیسف ی گونه  یرو یا بوسه و شد خم بعد

 . فشرد هم یرو محکم را شیها پلک ارسالن

 نکنه  لعنتت خدا...یواا... یوا... یوا_

 .رساند ارسالن به را خودش و شد بلند مانینر کنار از یآرام به  بانو

 میبر_

 .دیکش نیی پا را در ی رهیدستگ  و دیکش یپوف ارسالن

 عمو پس:دیپرس بهت با و کرد نگاه  را اطرافش بانو شد بسته که اطیح درب

 کجاست؟ یهاد

  کوچه سر: گفت چشم ی اشاره با و  کرد جا به جا دستش در را چمدان ارسالن

 . نشه داریب نیماش یصدا از إقاجان که ادین در  دم گفتم است

 .یکرد  یخوب کار: گفت و داد تکان یسر بانو
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 و سالم لبخند با  آنها دنید با یهاد. رفتند ادهیپ کوچه سر تا ارسالن همراه به

  از را چمدان ارسالن با کردن یروبوس و دادن دست از بعد و کرد یاحوالپرس

 کنار و کرد باز را نیماش در بانو. گذاشت عقب صندوق داخل  و گرفت او

  به خب: گفت لبخند با یهاد و شدند سوار زین ارسالن و یهاد. نشست پنجره

 درسته؟ نی بر  انیقاض  یروستا به نیخوایم پس یسالمت

 داد  هیتک آن ی لبه را آرنجش و دیکش نیی پا را پنجره ی شهیش ارسالن

 . یهاد عمو درسته_

 . هللا بسم پس: گفت یخوشروئ با و انداخت راه را نیماش یهاد

 . شدند النیگ یراه  سه هر و

** 

  نشان را صبح میون7 ساعت و گذشتیم ارسالن و بانو رفتن از یساعت چند

 یبرا و شد داریب خواب از تر بشاش اما روز، هر عادت طبق مانینر. دادیم

 .رفت رونیب  خانه از نان دیخر

.  گذاشت آن در را تازه نان و دیچ حوصله  با را صبحانه ی سفره برگشت یوقت

  یب امروز. کردیم احساس وجودش در را یاری بس یانرژ اش یداریب بدو از

 .  رفتیم شیپ اصول طبق و  درست دیبا زیچ همه  و بود یمهم روز شک

 اش گونه ریز را دستش و دهیخواب مظلومانه که خانم نرگس به ینگاه مانینر

  و رفت سمتش به. شد ظاهر شیها لب بر یقیعم لبخند و انداخت بود گذاشته

  زمزمه آرام کردیم نوازش را او ی گونه اشاره انگشت پشت  با کهیحال در

 . میموند خواب رو صبح نماز...زمیعز شو داریب جان  نرگس... نرگس:کرد

 . بود شده شهیهم از تر منعطف امروز

 .خورد یتکان خانم نرگس

 . بود دار  خش و آلود خواب هنوز شیصدا

  چنده؟ ساعت_

 مقابل یکم ی فاصله با را آن و کند را تازه و گرم نان  از یا تکه مانینر

 . داشت نگاه خانم نرگس صورت



 . گرفتم تازه نون. شو داریب. صبحه 8 کینزد ساعت_

 شیها چشم و زد ینیدلنش لبخند د،ی چیپ  خانم نرگس ینیب در که نان خوش عطر

 . شد رهی خ  مانینر به یخاص محبت با و کرد باز را

 زد یکج لبخند و انداخت باال ییآبرو  مانینر

 . خانم نرگس ریبخ  ات نهیآد صبح_

 گفت ذوق با صبحانه ی سفره دنید با. نشست شیجا در و دیخند خانم نرگس

 ؟یدیکش زحمت چرا مانینر آقا یوااا:

  یمهم یها حرف باهات که ایب و  بشور روتو  و دست. زمیعز نبود یزحمت_

 . هیمبارک یلیخ روز امروز. دارم

  به حرف یب و کرد اطاعت بود آمده شوق به مانینر  اقیاشت از که خانم نرگس

 .  رفت آشپزخانه سمت

 . برگشت شدیم بلند بخار آن از که داغ یچا ینیس با بعد یکم

  خودش یبرا کهیحال در بعد. گذاشت مانینر یجلو ینعلبک با را یچا فنجان

 نون دیخر یبرا ارسالنو چرا مان،ینر آقا یدیکش زحمت: گفت گرفتیم لقمه

 ؟ ینفرستاد

 گفتم:  گفت دادنش  قورت از بعد و  دیجو بار چند را ریپن  و نان ی لقمه مانینر

 .کنه  استراحت کمی امروزو

 مانینر آقا یکرد یخوب کار:داد را جوابش لبخند با خانم نرگس

 .شد شیچا دنینوش مشغول بعد

 یمسرور لحن با مانینر  نکهیا تا شد قرار بر سکوت شانن یب یا لحظه چند

 اش خانواده با یزاهد میسل. نرگس هیساز نوشت سر و مهم روز  امروز: گفت

  رو بانو خوامیم ازت. باشه متناسب دیبا  زیچ همه. ادیم دخترمون یخاستگار به

 یول نهیمت و خانم دخترمون چند هر کن، صحبت باره نیا در باهاش. یکن آماده

 .بهتره یبش آور ادی بهش رو ینکات اگه

  اوضاع اگه:داد ادامه یا ینشدن وصف ذوق با و دینوش را شیچا آخر ی جرعه

 .میکنیم  مشخص رو ینامزد و برون بعله خیتار امشب رفت، شیپ خوب



 . بشه یجشن چه: گفت و دیخند

 .زد شیصدا خانم نرگس که  بود غرق خوشش حال در

 . مانینر_

  و برگرداند را سرش مانینر شد باعث هم نیهم و بود نیغمگ خانم نرگس لحن

 . کند نگاهش

 نخواد بانو اگه: گفت یمغموم لحن  با و انداخت نییپا را سرش خانم نرگس

 نکنه؟ قبول اگه ؟یچ

 .کنهیم قبول: گفت تحکم با و شد رهیخ یمعلوم نا ی نقطه  به مانینر
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 کنه«  قبول دیبا»  دادیم را یمعن نیا شتریب اش جمله

 . بود ترس از پر لحنش. آورد زبان بر را بود ذهنش  در که یسوال خانم نرگس

 .درسته مانینر یکنینم مجبورش که تو_

 .راند رونیب مکث با را بازدمش و گرفت یقیعم دم مانینر

. برسه یبیآس بهش که کنمینم یکار  وقت چیه نرگس، خوامیم صالحشو من_

 یرینگ سخت یادیز هم تو بهتره

  سخت. »دیفهمیم خوب را مانینر منظور. کرد نگاهش غم با خانم نرگس

 .یکن یرویپ من ی خواسته از شهیهم مثل است بهتر یعنی «یرینگ

 عوض یبرا و زد یقیعم لبخند شد خانم نرگس چشمان غم متوجه که مانینر

  بپوش، تو ینفت یآب رهنیپ همون  مراسم یبرا امشب: گفت فضا آن کردن

 . یکرد یگلدوز هاشو نیآست سر که یهمون

  آقا باشه: کرد اجابت را او ی خواسته هم باز و داد تکان یسر خانم نرگس

 . مانینر

 بپوشم؟  یچ من پس:دیچیپ  خانه  در اصالن آلود خواب یصدا بعد لحظه چند

 .میخریم نو لباس هم عروس برادر یبرا: گفت و دیخند بلند یصدا با مانینر



 زیچ همه از خبر یب مانینر و شد بلند شیجا از یا آمده کش لبخند با اصالن

 یها کار امروز. کن داریب برادرتو  و خواهر هم بعد. بشور روتو و دست: گفت

 .میدار دادن انجام یبرا یادیز

 چند.رفت آشپزخانه به شیها چشم دنیمال حال در و گفت یا باشه«»  اصالن

  رونیب ارسالن و بانو  یها اتاق از  بیترت به رفته وا یا چهره با بعد ی قهیدق

 . آمد

 بود مکالمه حال در ذوق با هنوز مانینر

 ..ای بپوشم مویمداد نوک  شلوار امشب یبرا بنظرت نرگس، بگو بهم حاال_

  اش شکه آن در نهفته امیپ و اصالن ی جمله که بود نشده تمام اش جمله هنوز

 . کرد

 !!  ستندین ارسالن و بانو_

 وارید گچ مانند  رنگش و شد محو  صادقانه ی جمله نیهم با خانم نرگس لبخند

 .  شد دیسف

 . یصبح اول هیا یشوخ چه نیا. پسرم ستنین یچ یعنی_

 چشم اصالن یها لب به منتظر  و خورد گره  هم در کم کم مانینر یابروها

  قرار مخاطب را خانم نرگس و دیکش یکشدار ی ازهیخم اصالن. دوخت

 .بود یخال دوشون هر اتاق نرگس، مامان گمیم  راست:داد

 . شد خوردن مشغول  و  نشست سفره سر جمله نیا گفتن از بعد و

  و زد زل مانینر به بود شده گشاد  وحشت از که ییها چشم با خانم نرگس

 .دیدو اتاق سمت به شده رها چله از یریت همچون مانینر

 مانییینر  آقااا: دیچ یپ خانه در خانم نرگس ادیفر

 .افتاد راه سرش پشت لرزان ییپاها با و

 .شد دهیکوب اتاق وارید به درب و کرد باز شدت با را اتاق درب مانینر

  لب ریز. شد برابر چند وحشتش و شد رهیخ ارسالن یخال یجا به خانم نرگس

 . زمان امام ای: دینال



  به ها کشو کردن باز از بعد کردو نگاه را اتاق اطراف وار وانهید مانینر

 فشان آتش کوه مانند چمدان ی خال یجا دنید با. برداشت هجوم کمد سمت

 کرد  فواران

 ییییلعنت ی پسره ،ییییلعنت ی پسره_

  یرو او یگلو ی برجسته رگ  از نگاهش. ستادیا  مانینر کینزد خانم نرگس

 . گذاشت او ی شانه یرو را دستش  و دیچرخ سرخش چشمان

 ..  باش آروم.. مانینر باش آروم:دیلرزیم شیصدا و بود شده خشک شیها لب

 به خودتو.. کنمیم  خواهش: داد  ادامه و شد روان چشمش ی گوشه از یاشک

 یدیم کشتن

 دهیبر و داد هیتک وارید به را دستش کف زد،یم نفس نفس  کهیدرحال مانینر

 . برداشته هم سجلشو نیبب برو.. نرگس برو.. برو: گفت دهیبر

 چند. رفت بانو اتاق به و کرد پاک  دست پشت با را شیها اشک خانم نرگس

 گفت یسخت به. دییگرایم یکبود به حال اش چهره. بازگشت بعد ی قهیدق

 .ستین  سجلش. مانینر ستین:

 سر ریز ها کار نیا دانستیم. انداخت نیچ را اش ینیب  نفرت با مانینر

 نیا من..  کشمشیم: گفت یا مارگونهیب لحن با و شد مشت شیها  دست. ستیک

 . کشمیم پسرو
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 یتوجه  زین خانم نرگس گفتن مانی نر  مانینر به و شد خارج اتاق از شتاب با و

 افتاد راه  سرش پشت هم خانم نرگس. نکرد

  به بهت با دینوشیم را نشیری ش یچا ی جرعه نیآخر کهیحال در اصالن

 او سر پشت برهنه  یپا با مادرش یها دنیدو و حال در از پدرش رفتن رونیب

 . شد رهیخ



  به زدیم نفس نفس کهیحال در بعد و دیدو او دنبال به اطی ح وسط تا خانم نرگس

..  خودت با یگیم یدار یچ... کن صبر.. مانینر آقا کن صبر: گفت یسخت

 . داره ارسالن به یربط چه وضع نیا.. نیا

  شده خارج کنترلش از گرید که ییصدا با و برگشت سمتش به خشم با مانینر

  از داره جرعت بانو یکنیم فکر. داره ربط پدرش یب خود به همش: گفت بود

 بکنه؟   غلطا نیا

 کجا:  دیپرس وحشت با خانم نرگس. برگرداند را شیرو دوباره و گفت را نیا

 ...هیهمسا درو... آبرومون.. ها؟ مانینر آقا یبر یخوایم

 مونده؟  برامون هم ییآبرو گهی د مگه:کرد قطع را او حرف خشم با مانینر

  یرو اطیاحت  با را لرزانش انگشتان و رساند مانینر به را خود خانم نرگس

  حال نیا  با.. نرو ،یهست یعصبان. مانینر  آقا نرو ینطوریا:گذاشت شیبازو

 ..نرو

  کنترل  را خود خشم یکم کرد ی سع  و  فشرد هم یرو را شیها  پلک مانینر

  با دیپریم راستش پلک کهیدرحال و کرد باز را چشمانش. شدیم مگر اما. کند

 داشونیپ و برم دیبا نرگس، برم دیبا:دیغر دیلرزیم خشم  شدت از که ییصدا

  میشیم پول هی ی سکه یزاهد  ی خانواده یجلو نرگس، میشیم بدبخت. کنم

 .نرگس

 را خانم نرگس قلب ادشیفر  و شد برجسته گردنش و یشانیپ یها رگ 

 !نرگس مییشییم بدبخت:لرزاند

  را او یجلو تواندینم که دانستیم. رفت عقب قدم کی وحشت با خانم نرگس

 . بود کنترل قابل ریغ و کدندهی و نیخشمگ لجباز، مانینر. ردیبگ

  همه: کرد  زمزمه رفتیم  در سمت  به کهیحال در مانینر و وارفت خانم نرگس

 . دمیم کارشو یجزا و کنمیم داشیپ ست، پسره نیا سر ریز زیچ

  کرد، تر خراب و تر خراب را خانم نرگس حال که جمله نیا گفتن از بعد و

 . رفت و دیکوب شدت با را اطیح درب

* 



  نان چیساندو ارسالن. شد ادهیپ آن از یهاد و کرد توقف یا کافه کینزد نیماش

  بانو سمت به را آن و آورد رونیب کیپالست از را بود کرده درست که یریپن و

 . داشت نگاه بود نشسته عقب یصندل در که

  زد صدا را  اسمش ماند معلق هوا در  همچنان  دستش و دیند او از یحرکت یوقت

 داد  تکان بار چند را دستش و

 . ریبگ_

 کردن نگاه هیثان چند از بعد. کرد تشکر  آرام و گرفت را چیساندو مکث با  بانو

 به بغل  نهییآ از تعجب با ارسالن. زد نان یباال به یکوچک یلیخ گاز آن، به

 ! خوبه؟ حالت:دیپرس کوتاه هیثان چند از بعد. دوخت  چشم او بیعج حرکات

.. ها؟:گفت یمنگ با سپس و دیجو بار سه و یس را نان کوچک ی هیتک  بانو

 شده؟ یزیچ

  قورت از بعد و گذاشت داشبورد یرو را اش زده گاز مهین چیساندو ارسالن

  اش چهره در موشکافانه نگاهش. برگشت او سمت به کامال اش لقمه دادن

 . دمیپرس حالتو:  گفت و دیچرخ

 دهیبر دهیبار را بازدمش بعد و دیمال  را اش قهیشق فشیظر  انگشتان با  بانو

 فرستاد  رونیب

 ست ین یزیچ خوبم آره آره.. آها_

 .ستین خوب اصال که دادیم نشان اش آشفته لحن نیهم

 .. فقط: داد ادامه

 فقط؟: کرد کیبار را چشمانش و خورد گره  هم در ارسالن یابروها

 دیکش شیها لب یرو را زبانش بانو

 .نگرانم کمی فقط_

 لبخند کردیم  یسع کهیحال در بعد و شد باز هم از مکث با ارسالن یابروها

 . دارم هواتو من نباش، نگران:  گفت بزند یکمرنگ

 لبخند. کرد راحت را الشیخ یحدود  تا ارسالن ی کننده دلگرم و محکم لحن

 .شد ریپن و نان خوردن مشغول یآسودگ با سپس و نشاند لب بر یقیعم



  رد پنجره از را دستش. دیرس راه از یچا وانیل دو با یهاد بعد ی قهیدق چند

 .جان ارسالن ایب: داد ارسالن به را آنها از یکی و کرد

 بانو  به زین را گرید وانیل آن در نشستن از بعد و کرد باز را نیماش در سپس

 .داد

 . جان نوش. دخترم تو یبرا هم نیا_

 گرفت را یچا وانیل  بانو

 د یدیکش زحمت یهاد عمو یمرس_

 آورد رونیب  آن از قند حبه پنج و برد راهنشیپ بیج داخل را دستش یهاد

 داد  قرار مخاطب را ارسالن و بانو دیخندیم کهیحال در سپس

.  بزارم بمیج داخل رو ها  قند شدم مجبور  هم نیهم خاطر به بود، پر هام دست_

 . ادین بدتون وارم دیام

 یهاد به رو بعد. داد بانو به را  ها آن ی حبه سه و گرفت را ها قند ارسالن

 . یهاد عمو نکنه درد دستت: گفت

 . دیکش سر را یچا و گذاشت شیها لب نیب را یا حبه بعد

 . کرد روشن را نیماش و داد را جوابش یقیعم لبخند با زین یهاد
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  انی قاض یروستا مقصدشان به باالخره نکهی ا تا بودند راه در را یساعت کی

 .دندیرس

  قلب بر ترس با همراه قیعم یاق یاشت و شور دیچیپ باغ کوچه در که نیماش

 را پنجره ی شهیش. ساخت نامنظم و تند را شیها تپش و آورد هجوم کوچکش

 به حسرت با نگاهش. کند لمس  را صورتش یزییپا  باد تا دیکش نیی پا آخر تا

  یخاک وارید از و کرده نفوز انشانیم آفتاب که یبلند درختان یها برگ  و شاخ

 ناگهان. گرفت جان چشمانش شی پ خاطرات یتمام و افتاد بود زده باال رنگ

  در یا کودکانه ی وقفهیب و بلند یها خنده یصدا و بازگشت عقب به زمان



  چقدر و خواستیم بر وجود عمق  از و دل ته از که ییها خنده. دیچیپ گوشش

 . بود نیدلنش  و خالصانه

  اقی اشت با که را یا بچه پسر و  بچه دختر آن و افتاد یخاک نیزم به نگاهش

 یپاها رد و آورد ادی به دندیدویم  گریکدی دنبال به گاه و پروانه دنبال به ادیز

 . کرد دنبال الیخ عالم در را کوچکشان

 باغ کوچه در ها ساعت بچه پسر و بچه دختر نیهم که را ییها روز چه

  و دندیچیم را هیهمسا باغ یها آلبالو. کردندیم یباز آب یجو  در و دندیدویم

  یبرا آن  با و دندیبوسیم را قند یها حبه. دادندیم قورت شان هسته با را ها آن

 نیا وجب به وجب در که یخاطرات اریبس چه و. ساختندیم خانه ها مورچه

  وجودش ینیریش از گاه و یتلخ از گاه شانیآور ادی و بود شده حک باغ کوچه

 . لرزاندیم را

  و دم هر با آن از بعد و. دیکش یقیعم نفس و گذاشت قلبش یرو را دستش

 چشمانش. آورد خاطر به را اش لحظه به لحظه و شد غرق خاطراتش در بازدم

 . سپرد گوش دیدو دنبالش به که  یکوچک ی بچه پسر یصدا به و بست را

 « یکن فرار دستم از یتونینم بدو،  یخوایم که چقدر هر بانو، رمتیگیم» 

  زنان نفس نفس و دیچیپ باغ کوچه در بچع دختر یها خنده فیلط  نیطن

 بدجنس« گرگ .. یریبگ  منو.. یتونینم... یتونینم:وفت

  رونیب او یبرا ممکن حد نیآخر تا را زبانش و برگرداند عقب به را سرش بعد

 یجو به آنگه از قبل اما. کرد شتریب را کوچکش یها قدم سرعت سپس. آورد

  گرگ  با همراه و شد دهیکش پشت از راهنشیپ بپرد آن یرو از و برسد آب

 . رفت فرو نیزم آغوش در کوچک

 .آمد رونیب  الیخ عالم از ارسالن یصدا با

 باش آب یجو مراقب ،یهاد عمو نجایهم_

 یرنگ دیسف در مقابل نیماش بعد  لحظه چند درست و داد تکان یسر یهاد

 .شدند ادهیپ ارسالن و یهاد و کرد توقف

 .شد ادهیپ نیماش از مکث با و دوخت یچوب در به را اش زده مات نگاه  بانو
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  نییپا  و باال را سرش لبخند با و  انداخت اطراف به یزیآم نیتحس نگاه یهاد

 کرد 

 . هیقشنگ یلیخ یجا_

 داد را جوابش زنان لبخند ارسالن

 .هیدلباز و قشنگ یجا یهاد عمو آره_

 را آن آنکه از بعد و آورد رونیب عقب صندوق از را رنگ یخاک چمدان یهاد

 کنار  بگذره،در خوش بهتون که انشاهللا:گفت یپهن لبخند با داد ارسالن دست به

 .بود من یبرا یخوب یلیخ سفر شما

  عمو یمرس :  زد یکوتاه لبخند و فشرد تیمیصم با را یهاد  دست ارسالن

 .بود نطوریهم هم ما یبرا ن،یباش شخو ،یهاد

  در  سمت به او از یخداحافظ از بعد  و کرده تشکر یهاد از شانیدو هر سپس

 . برداشتند قدم

 پر نگاه جواب و انداخت بانو شانیپر و مضطرب ی چهره به ینگاه ارسالن

 . فشرد یآرام به را فشیظر یبازو و داد یبخش نانیاطم لبخند با را او شیتشو

 نباش نگران: گفت زدیم موج آن در آرامش یبی عج طرز به که ییصدا با سپس

 .بسپر من به زویچ همه فقط تو ،یجیهو مو

 . ماند منتظر و دیکوب را در بعد

  یخونسرد و آرامش از حجم نیا ارسالن  دانستینم. کرد نگاهش متعجب بانو

 . آورد ینم در سر او  یها کار از اصال. است آورده کجا از را

 خدا از دل ته از و فرستاد رونیب یسخت به را بازدمش او حرف به واکنش در

 . برود شیپ خوب اوضاع که خواست

 و یکاش یرو یکیپالست یها ییدمپا  شدن دهیکش خش خش یصدا بعد هیثان  چند

  و بانو منتظر نگاه مقابل در  در، و دیرس  گوش به یا زده شتاب یها قدم

 . شد گشوده ارسالن



 یب و زد برق یخوشحال از چشمانش. شد داریپد در ی آستانه در رباب قامت

 .دیکش  آغوش در محکم را شیها  زاده برادر وقفه

 داد  قرار مخاطب را شانیهردو دیلرزیم شوق از که یصدا با

 نیاومد خوش ن،یاومد خوش عمه ارسالن عمه، یبانو_

  لب و گرفت انی جر بانو و ارسالن وجود در آرامش و یخوشحال از یموج

 .کرد باز خنده به را شانیدو هر یها

 . جان عمه یمرس: گفت اقی اشت با ارسالن

 با بعد. فرستاد صلوات رلبیز و کرد برانداز را جفتشان یتاپا سر رباب

  شده ذره کی براتون دلم: گفت بود  داده جال را آن اشک  برق نباریا که یچشمان

 .ها بچه نیکرد خوشحالم اومدنتون  با چقدر نیدونینم بود،

 جان عمه نطوریهم هم ما:داد جواب یخوشروئ با و زد یقیعم لبخند بانو

 .  گرفت ارسالن دست از را چمدان هول با رباب

 تو   نیای ب.  دیستینا در دم ن،یمعطل چرا_

  گرشید دست با را شیگل گل چادر که همانطور  و رفت کنار در مقابل از بعد

 .شد خانه وارد آنها از جلوتر آورد، یم در

 . بستند را اطیح درب  و شدند وارد او سر پشت زین  بانو و ارسالن

 و خاطرات و دیچرخ اطیح ی گوشه به گوشه یدلتنگ و ذوق با نگاهشان

  کوچک  حوض سمت به ارسالن. شد زنده شانیبرا  شان یماندن ادی  به لحظات

 یصدا با. شد رهیخ آن به حسرت یکم و اقی اشت با و برداشت قدم اطیح کنار

  چقدر م،یکردیم یباز آب خدا بنده با حوض نیا یتو چقدر: کرد  زمزمه آرام

 .میدیخندیم

 چه.. ریبخ ادشی یه: کرد زمزمه دوباره و دیکش حوض ی لبه به یدست بعد

 . بود یخوب یروزها

  بادام و انار ی خورده آفتاب و بایز درختان یرو نگاهش  کهیحال در زین  بانو

 . ایب لحظه کی ارسالن: گفت و دیکش یآه خوردیم چرخ

 . ستادیا  کشینزد و رساند بانو به را خودش ارسالن



  چقدر روزها اون ادیم ادتی: گفت و کرد اشاره مقابلش یسنگ ی سکو به  بانو

 م؟یشکستیم بادوم و میشدیم  جمع هم دور سکو نیا یرو

 . ریبخ ادشی آره،_

  گفتندیم باهم همش و بودند خوب باهم یلیخ روزها اون عمه و آقاجان ادمهی_

 .دیخندیم  همش ها موقع اون آقاجان. دندیخندیم و

 .نطور یهم هم  شیصدا. شد حسرت پر نگاهش

 .ارسالن شده تنگ یلیخ ها روز اون یبرا دلم_

 داد تکان را  سرش و دیکش بانو ی شانه به یدست ارسالن

 .نطوریهم منم. بانو نطوریهم منم_

 گوششان به خانه داخل از رباب یصدا که بودند خاطراتشان  مرور حال در

 دیرس

 تو؟   نیینما . ارسالن بانو،_

 .میاومد: گفت بلند یصدا با ارسالن

  وارد سکو یها پله از گذشتن از بعد  و آورده در را شانیها  کفش دو هر سپس

 .شدند خانه
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  همان. شدینم دهید آن در یچندان ر ییتغ و بود قبل سال دو مانند هنوز زیچ همه

 کنج  کوچک نمد د،همانیسف و بلند یها پرده همان  حال، وسط قرمز یقال

 محمدرضا ی شده گرفته قاب عکس همان فانوس، همان طاقچه، همان وار،ید

  وارید یرو یخانوادگ عکس قاب همان زان،یآو زخم چشم  ی مهره همان شاه،

 راهنیپ  و خانه یفضا در نیدارچ خوش عطر همان  و ،یمیقد  یکرس همان و

 .رباب



  یمشکل که راه ین؟تویدیرس رید انقدر چرا ارسالن: دیپرس و زد یلبخند رباب

 هان؟ ومدین  شیپ

  و  طرف نیا به کهیدرحال هم ارسالن. داد هیتک  یپشت به و نشست یا گوشه بانو

 گفت گذراندیم نظر از را خانه ی  گوشه به گوشه و داشتیبرم قدم طرف آن

 رید هم نیهم خاطر به م،یداشت توقف یکمی راه نیب ،یمشکل چه جان عمه نه:

 .میدیرس

 .نیدیرس سالم و حیصح که نهیا مهم نطور،یا که آها_

 دم تازه  یچا براتون من ن؟یخورد یزیچ:دیپرس دوباره  مکث یکم  از بعد و

 کردم 

 نون چیساندو راه یتو:داد جواب و نشست نیزم یرو بانو یرو روبه ارسالن

  یمشکل.خورمیم هم گهید وانیل کی  من یول. میخورد هم ییچا م،یخورد ریپن و

 ستین

 گذاشت  سماور ی رو را یقور و داد تکان سر خنده با رباب

 .میخوریم هم با دپش یلکیگ یچا  کی گهید ی قهیدق چند تا پس خوب، یلیخ_

 . هللا ولیا: گفت  و زد یچشمک  ارسالن

  آمد، یم در بخار آن از که داغ  یچا ینیس با رباب بعد ی قهیدق ده درست و

 .نشست ارسالن و بانو مقابل  و شد حال وارد

 .داشت نگاه  مقابلشان  و گذاشت ینعلبک درون یچا وانیل دو سپس

 . کردند تشکر و گرفتند را یچا دو هر

 شعبان عمو پس: دیپرس مکث با و ختیر ینعلبک درون را شیچا ارسالن

 کجاست؟

 ارسالن هیینانوا: داد جواب دنشانیمال حال در و کرد دراز را شیپاها  رباب

 براتون؟  ارمیب هست هم تاره سنگک یراست...جان

  که من جان  عمه یمرس: گفت  و دینوش را شیچا از یا جرعه ارسالن

 .دونمینم رو خورم،بانوینم

 .ممنون. خورمینم هم من: گفت بالفاصله  بانو



 داد  قرار مخاطب را ارسالن یطوالن سکوت کی از بعد و زد یلبخند رباب

 ...سالته؟ چند ارسالن خب_

 برد اش چانه ریز را دستش بدهد او  به دادن پاسخ یبرا یمجال آنکه از قبل اما

 .شدنته داماد وقت پس درسته، سال 20:داد  ادامه خودش و

 زوده... هیچ داماد جان، عمه نه: داد تکان سر و زد یینما دندان لبخند ارسالن

 .حاال

 به دقت با بعد. داد تکان راست و  چپ به را سرش و زد یبلند ی قهقهه رباب

  و  شد رهیخ دینوشیم شیچا از کم کم و داده هیتک یپشت به آرام و ساکت که بانو

 ساکته؟  چرا من قشنگ یبانو: گفت

  یشیم چشمان در یپررنگ لبخند با و گرفت بایز رنگ قرمز یقال از نگاه  بانو

 .شد رهیخ رباب

 .نیهم. شدم خسته  کمی راه یتو فقط جان، عمه ستین یزیچ_

  رباب اما بود گفته را نیهم فقط.شد شیچا ی مانده یباق دنینوش مشغول بعد

 .  نبود نیهم تنها بودنش ساکت نیا لیدل  که دانستیم

 هم با ،یخورد رو تییچا یوقت  عمه، یبانو خسته دشمنت: گفت زنان لبخند

 دنتید از مطمئنا و اونجاست هم گندم  تازه. میکنیم جمع بیس و باغ سر میریم

 هان؟  بانو؟ هیچ نظرت... شهیم خوشحال

 . بود چه قصدش دانستیم خدا اما بود  گفته را نیا ظاهر به

 و بودم دلتنگش یلیخ هم من جان،  عمه هیعال یلیخ بنظرم: گفت یسادگ با  بانو

 .نمشیبب زودتر یچ  هر دارم دوست

  او به خطاب ارسالن سمت به سرش چرخاندن با و زد یکج لبخند زین رباب

 .بره یمصطف با تونهیم هم ارسالن ینطوریا ه،یعال یلیخ:گفت

 یپ و بلند یها سرفه شدت از اش چهره و دیپر ارسالن یگلو در یآن به یچا

 مگر. کردینم باور را بود دهیشن که  ییها زیچ شیها گوش.  شد هم در  یپ در

   بود؟ ممکن یزیچ نیچن



  گفتن با را محاسباتش تمام رباب حال اما.بود دهیسنج را زیچ همه الشیخ به

 .بود ختهیر هم به جمله نیهم

 و شده حبس نفسش کهیحال در و گذاشت  ینعلبک درون را اش یخال وانیل  بانو

  صدا دل در را خدا بود، افتاده تپش به  تابانه یب یمصطف نام دنیشن از شقلب

 . شد رهیخ  ارسالن به یشانیپر و بیعج حال با و کرد

 دیبا و است داده انجام را یبزرگ سکیر چه آنجا به آمدنش با که دانستیم او

  کی نیا یول باشد، کبارهی  میتصم   نیا یاحتمال یها امدیپ و عواقب منتظر

 .بود نکرده ینیب شیپ گز هر را مورد
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  تک با آنکه از بعد و دیکوب اش نهیس ی قفسه به مشت با ضربه چند ارسالن

  مگه: گفت رباب به رو یا یطوالن مکث با کرد، صاف را شیصدا ،یا سرفه

 برگشته؟ یمصطف

 .برگشته جانم، ارسالن آره: گفت یمرموز لبخند با و زد پلک یآرام به رباب

  و دیچرخ رباب یرو بانو از و بانو یرو رباب از ارسالن ی آشفته نگاه

 . خورد گره هم در ناخواسته شیابروها

 ..ای اومده رونیب  ارتش از.. نبود؟ بابل مگه.. برگشته؟ یک_

  اعزام رشت به که دوماهه: شد انینما  رباب یها لب بر مرموز لبخند همان باز

 . شده

 زین ارسالن. دوخت چشم ارسالن به  اضطراب با و دیگز را لبش ی گوشه بانو

  و جمع را خودش ش،یها حالت قیدق یبررس و بانو به یطوالن نگاه کی از بعد

.  خوب چقدر... نطوریا که: گفت رباب به رو آرام یلحن با نباریا و کرد جور

 .جان عمه روشن چشمت

 . خواست بر جا از یمصنوع یلبخند با ارسالن و کرد تشکر او از رباب

  قرار مخاطب را رباب کردیم مرتب را دشیسف راهنیپ ی قهی که کهیحال در

 . جان عمه نمشیبب رمیم االن نیهم من:داد



  برو، ارسالنم باشه:گفت یخوشحال  با و داد تکان  دیتاک ی نشانه به یسر رباب

 .میرسون یم رو خودمون گهید کمی هم بانو و من

 . شد خارج خانه از سر تکان با و گفت یآرام ی باشه ارسالن

 . خورد غصه دل  در و کرد دنبال نگاه  با  را او رفتن نگران یچشمان با  بانو

 یاضطراب و جانیه و رفت  فرو محض سکوت در خانه ارسالن رفتن با

   کرد؟یم چه دیبا حال.گرفت فرا را بانو وجود بند بند ینشدن وصف

  شده حبس نفس کردن آزاد از بعد و دیچیپ هم در را لرزانش و سرد انگشتان

  حالش: گفت آمد یم در چاه ته از ییگو که ییصدا با و کرد رباب به رو اش

 چطوره؟

 داد  جواب و دیکش خوشحالت رنگ یا قهوه یموها به یدست رباب

 بگم؟ یچ خب.. افتاد که یاتفاقات از بعد_

  و منتظر چشمان و بانو شانیپر ی چهره به یا موشکافانه و قیدق نگاه بعد

 :  داد ادامه خرابش حال به بردن یپ  با و انداخت نگرانش

 بهتره  االن شکر، رو خدا.. یا

 گوشه یآشفتگ زمان در عادتش طبق و کرد  زمزمه یخداروشکر لب ریز بانو

 .کرد مچاله انگشتانش نی ب را راهنشیپ ی

  و زد یمحو لبخند بود گرفته نظر ریز را او رفتار و حرکات کهیدرحال رباب

 حرف باهاش خودت نجاستیا یمصطف که حاال. بانو نباش نگران: گفت

 . نداره وجود یمانع گهید.. یزنیم

 .برد آشپزخانه به را یچا ی ینیس و برخاست سپس

 دنیشن با که را یقلب  و خودش و گذاشت چشمانش یرو را فشیظر دستان بانو

 . کرد سرزنش بود، شده شانیپر و تاب یب نطوریا او اسم

  نطوریا دهیند را او که یقلب با و احساسش، با او، با خودش؟ با کرد؟یم دیبا چه

 . کردیم  یسرکش



  و بایز یباغ. رفتند باغ به گندم دنید یبرا رباب همراه به بعد ساعت مین

 و بلند درختان ییبا یز و پوشانده سخاوتمندانه را سرش تا سر آفتاب که سرسبز

 . بود  کرده چندان دو  را اش دهیکش فلک به سر

  نم خاک  خوش یبو بانو؟ یکنیم  حس: گفت لذت با و گرفت یقیعم دم رباب

 رو؟  خورده

 . العادست فوق.. هووم:گفت یا آمده کش لبخند  با و دیکش یقیعم نفس زین  بانو

 .دیکش باغ مرطوب مهین و بلند یها  سبزه یرو گونه نوازش را دستش بعد

 . افتاد خنده به رباب

 رابیس رو تشنه یها گل و درختها ی همه و اومد یحساب بارون هی شبید_

  هم بعد. شد پخش روستا سر تا سر خوشش عطر که دیبار و دیبار انقدر. کرد

 .اومد بند

 از شوازیپ یبرا گمیم که من: داد ادامه لبخند با و کرد بانو ی حواله یچشمک

 . بود اومده ارسالن و تو

 فاصله همان از رباب. دندید  دور  از را گندم رفتند جلو  که گرید قدم چند

 .داد تکان دست شیبرا و زد شیصدا
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  بانو دنید و رباب یصدا دنیشن با بود قرمز یها بیس دنیچ حال  در که گندم

  با آن داخل از بیس دانه کی برداشتن  از بعد و گذاشت نیزم یرو را سبد

 . دیدو بانو سمت به فراوان اقیاشت و شور

  ی هیثان چند. بود دهیند را او که شد یم یسال  دو. گشود هم از  را دستانش بانو

 نیا شدت از بانو یها قدم و رفت  فرو او آغوش در یبلند ی خنده با گندم بعد

 . شد  دهیکش عقب به محکم آغوش

 . بود شده تنگ برات دلم چقدر ،ییدا دختر یواا: گفت زنان نفس نفس گندم

 زد  ین یریش لبخند و  کرد نوازش را گندم پشت  بانو

 .نطوریهم  منم.. گندم نطوریهم منم_



 نگه سمتش به بود دستش  در که یبیس و آمد رونیب او آغوش از یآرام به گندم

 گندم  ممنونم: گفت لذت با دنشییبو نیح و گرفت را بیس بانو. داشت

 کرد  نگاه او رنگ یا قهوه چشمان به گندم

 یطوالن انقدر یدور نیا کاش یا یول.. یول.. بانو نمتیبیم که خوشحالم_

 .شدینم

 انداخت  نییپا را سرش و نشست بانو یها لب بر یتلخ لبخند

 .کاش یا_

  را او ی خورده گره هم در دستان کرد احساس بانو کالم در  را غم که گندم

 خاطرش به رو خودت. ستین مهم گهید بانو، کن  فراموشش: گفت  و گرفت

  بابت نیا از هم ما و... ما شیپ ،یهست نجایا االن که نهیا مهم.. نکن ناراحت

 .میخوشحال یلیخ

  میبگرد باغ یتو کمی که هیچ نظرت حاال: دیپرس همزمان  و دیکش را دستش بعد

 .مایقد مثل درست هان؟

  با و داد تکان سر یخوشحال با بود آمده وجد به گندم اقیاشت و شور از که بانو

 . شد همراه او

  میکن فیتعر خاطره و می ن یبش انار درخت همون ریز میبر هم بعدش_

 .مایقد مثل درست: گفتند هم با دندیدویم کهیحال در دو هر و

 و بلند یها سبزه نیب در یزییپا   خنک مهین باد با همراه و دندیخند کصدای 

 . آمدند در حرکت به باغ رقصان

  لب ریز یخوش سر با. دندیدو باغ  در گوشیباز یها خرگوش بچه همچون

 .دندیخند و خواندند آواز

  یها ابر و یآب آسمان به نگاهشان  کهیحال در و زدند  گره هم در را شانیدستها

 تا دند،یچرخ و دندیچرخ و دندیچرخ فلک و چرخ مثل بود آن شکل یا پنبه

 دندیخند  بلند یصدا با دوباره بعد. افتادند نیزم یرو و رفت جیگ سرشان نکهیا

 . شدند رهیخ بود چرخش حال در سرشان یباال که یآسمان به و



  و بزرگ  درخت به را خودشان زنان نفس نفس شد تمام که گذارشان و گشت

  و رساندند بود گرفته آغوش در را گریکدی بلندش  یها شاخه که یانار تنومند

 رهیخ سرشان یباال سرسبز و بایز  بانیسا به مقاومش و سفت ی تنه بر هیتک  با

 .شدند

  یچطور محرم ماه بانو نمیبب  بگو:  دیپرس و فشرد دستش در را بانو دست گندم

 گذشت؟ 

 سوزناک  و ریدلگ یلیخ_

 ن؟ یداشت یزن نهیس اطتونیح یتو هم امسال_

  گفت بدهد یپاسخ او آنکه از قبل و گذاشت بانو ی شانه یرو را سرش بعد

 ها فته،محرمیب یلعنت اتفاقات اون نکهیا از قبل ادمهی... نه؟ بود شلوغ یلیخ:

 با و میشدیم جمع آشپزخونه یتو نرگس ییزندا و مامان و تو و من شهیهم

 تو و من  هم بعدش. میدیخندیم و میگفتیم نشیب هم چقدر. میپختیم حلوا هم مکم

 ..ارسالن

  ادامه مکث یکم با و انداخت گل کبارهی شیها لپ دیرس که اش جمله ینجایا به

 ادیم ادتی. میکردیم پخششون یک ی یکی و ها هیهمسا ی خونه در میرفتیم:داد

 بانو؟ 

 روز و خاطرات آن یآور ادی از که یقیعم لبخند با و داد تکان را سرش بانو

  هم خوب یلیخ. گندم ادیم ادمی:داد جواب بود نشسته شیها لب بر خوش یها

 . ادیم ادمی

  شد  رهیخ رفتیم باال یبلند ی سبزه از که یکوچک   و قرمز  دوزک  کفش به بعد

  فتادندین اتفاق ینطوریهم اتفاقات اون: گفت اش جمله  اول بخش جواب در و

. میزنیم رقم ماتمونیتصم و ها انتخاب با خودمون هارو زیچ یلیخ ما. گندم

  قبال که بود یغلط ماتیتصم همون حاصل میهست توش االن که یطیشرا

 .میگرفت

  فقط ما..  میبود نکرده یکار که ما بود؟ یچ ما گناه یول بانو، یگیم درست_

 . میبود اتفاقات نیا گر نظاره

  قول به.. یول کنم استفاده جمله نیا از ندارم دوست. دونمیم. گندم دونمیم_

  انتیاطراف که یماتیتصم اوقات یگاه .سوزنیم هم با خشک و تر یگاه آقاجان



  با ارتباطش گرفت میتصم آقاجان.گندم زارهیم ریتاث هم تو یزندگ یتو رنیگیم

 .میکن قبول میشد مجبور  هم ما. کنه قطع عمه

  یطوالن و تلخ سکوت کی از بعد و فرستاد رونیب ضرب با را بازدمش گندم

 شه؟ ینم درست گهید نظرت به:گفت

 شه؟ینم درست یچ_

  موج چشمانش در که یغم با و برداشت  بانو ی شانه یرو  از را سرش گندم

 نه؟  شهینم قبل مثل گهید مان؟ینر ییدا و مامانم ی رابطه: شد رهیخ او به زدیم

 دیکش ینیسنگ  آه بانو
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  زیچ یبعض. برهیم زمان شکسته قلب کی  امیالت بگم تونمیم فقط. گندم دونمینم_

  که یخنجر هم  شهیهم... کردنش قبول  به برسه چه. سخته هم  کردنش هضم ها

 پا از زودتر تورو ره،یم فرو قلبت یتو کست نیتر زیعز ای دوست از

 چرا؟  یدونیم... ارهیدرم

  ازش وقت چیه  چون:داد ادامه اندوه با بانو و کرد نگاه را بانو منتظر گندم

  نت،یزتریعز ای دوستت نیتر کینزد که یکن باور  یتونینم و ینداشت انتظار

 .بزنه ضربه بهت و بشه دشمنت به لیتبد یروز

 مانه؟ ی نر ییدا دشمن ربابم مامان یکنیم فکر تو_

  نطوریهم هم لحنش. شد متاسف بانو نگاه

  نسبت االن و دونهیم خودش دشمن ربابو عمه آقاجان کنمیم فکر من گندم نه:

 . داره یحس نیچن بهش

  که ییها زیچ و خورده که ییها زخم بخاطر و یناراحت یلیخ دستش از دونمیم

  هم ما  نداره دوست و بشه،  کینزد عمه به که نداره دوست کرده تجربه

 . میبخور یا ضربه اون جانب از  ماهم خوادینم خودش قول به م،یبش کشینزد

 ؟یچ تو: دیپرس. شد  نگران لحنش. داد قورت را دهانش آب گندم

 ؟یچ من_



 ؟ یدونیم خودت دشمن اونو هم تو_

  نجایا االن بود نطوریا اگه:داد  تکان نیطرف به را سرش و زد یلبخند بانو

 هر بنظرم.. یول ناراحتم یلیخ اومده شیپ که ییها زیچ بخاطر درسته. نبودم

 .بمونه خودشون نی ب دیبا  افتاده  آقاجان و عمه نیب که یاتفاق

 دیکش آغوش در را بانو گندم

 . بانو یینجایا که خوشحالم_

 سرعت به و افتاد یزیچ ادی ناگهان  نکهیا تا شد رهیخ او  به لبخند با هیثان  چند تا

 د یپر جا از

 ..رفتیم ادمی داشت بانو.. ااایخدا یواا_

 . کرد نگاهش تعجب  با  بانو

 شده؟  یچ_

  یرو  از کرد  وادارش خود سمت به دنشیکش با و گرفت را بانو دست گندم

 .شود بلند نیزم

 .نهیبب رو تو خوادیم که  هست یکی .. ییجا  هی ببرم رو تو دیبا: گفت سرعت به

 نه؟ ی بب منو  خوادیم  یک کجا؟ ؟یچ: دیپرس زده بهت  بانو

 ی فهمیم خودت شین یبب یوقت بانو نپرس سوال انقدر_

 . یباش کرده فراموشش ایزود نیا به نکنم فکر: افزود طنتیش با 

 . افتاد راه به مشتاقانه و دیکش  را او دست بعد
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 از بعد  نکه،یتاا رفتند راه سرسبز و بلند  یها علفزار انیم در را یساعت مین

. دندیرس رودخانه یکینزد به باالخره ناهموار، و یطوالن ریمس کی از گذشت

 . کرد نگاه را اطرافش زده رتیح بانو



 از شیها قدم و ختیر فرو قلبش ناگهان رودخانه مرموز و آشنا ینوا دنیشن  با

  و تر سست ذهنش گوشه ارزش با اما کمرنگ، خاطرات ی کبارهی هجوم

 . شد تر سست

  از ییصدا و دیلرز کرد خطور ذهنش به که یفکر از کمال و تمام وجودش

  و رودخانه نیا بیفر نباریا بانو،  نه نباریا»  زد ادیفر گونه  هشدار درونش

 نخور«  را خوشش ی نغمه

 . شد قفل نیزم یرو یدرون  یندا نیا به دادن فرا گوش با  شیپاها و

  چرا: کرد  زمزمه آرام و آمد سمتش  به سرعت به د،ید  را او تعلل که گندم

 ا ی ب...  بانو؟ یستادیا

  فشرد،یم را او دست کهیحال در  گندم و شد رهیخ گندم به یبی عج حال با  بانو

 .نمونده یزیچ گهی د بانو، ایب: گفت و زد یا کننده دلگرم لبخند

  به که یقدم هر با قلبش یها تپش. شد همراه او با و دیکش یقیعم نفس  بانو

 دل در ق،یعم یاقیاشت و ترس و شد یم تر ناکوک  داشت،یم بر رودخانه سمت

 . ختیریم فرو جانش و

  و نامنظم یها تپش  نیا را، آشنا و  بیغر حس نیا شناخت،یم را مکان نیا او

 که را آنچه تمام و.. را پرندگان دلنواز یها چه چه و ها نغمه نیا را، آلود راز

 نهیس در را نفس آمدنش بدو از  که داشت وجود بیدلفر و بایز مکان نیا در

 . بود کرده حبس اش

 رودخانه سمت از که یخنک مهین باد. ستادیا رودخانه کنار و رفت تر کینزد

 شاخه و ینارنج یها برگ  نیب از گذرش با که یعطر و دیوزیم صورتش به

  دگرگون را حالش همه و همه  د،یچیپیم اش ینیب در درختان، کیبار یها

 کردیم

 آنجا یگرید چکسیه  گندم و خودش از ریغ به. انداخت اطرافش به یگنگ نگاه

 وجود به  ها سنگ با ناآرامش برخورد  با آب که ینیدلنش نی طن بجز و نبودند

 . دیرسینم گوش به یگرید یصدا بود آورده

 شد  رهیخ گندم به یدرماندگ با  بانو

 .گندم ستین یکس که نجایا_



  اااا ی ب: دیکش ادیفر بلند یصدا با ناگهان بعد و زد او به یزیآم طنتیش لبخند گندم

 .آوردم رو بانو.رووونیب

  پشت از یخش خش یصدا دنیشن  با بعد یا هیثان و. خورد یمحکم تکان  بانو

  محزون ی چهره آن دنید با بعد یکم  و چرخاند سمت آن به را  سرش درخت،

 .زد چنگ را راهنشیپ و شد حبس نهیس در نفسش ها برگ  یال البه از خسته و
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  فتهیش و جاذبه پر شیبرا هم هنوز که او چشمان روح یب و سرد یآب به نگاهش

 غم، ،یدلتنگ ترس، حس  از  یمخلوط لحظه همان و خورد گره بود کننده

 . کرد دگرگون را حالش و آورد هجوم  وجودش بر حسرت، ،یشاد

  بر را او اسم بود شده منتقل زین شیصدا به فشیظر جسم از حال که یلرزش با

 .آورد زبان

 ! یمصطف_

 پرده مانند زیچ همه و گرفت جان  ذهنش پس خاطرات و لحظات تمام آنگاه و

 . کرد عبور گانش دهید مقابل از شفاف و واضح یا

 .انداخت چنگ را شیگلو بغض

  یقدم  چند ی فاصله در درست و بود آنجا یمصطف حال یدور سال دو از بعد

  آشنا برق  همان با و. بود ستادهیا آشنا سرسبز و تنومند درخت همان کنار اش

 . کردیم نگاهش چشمانش در

 . خواستیم را او تپش هر با. زدیم صدا را او تپش هر با قلبش

  به اون از یدور: » گفت دلش در  و گذاشت قلبش یرو یدرماندگ با را دستش

  پس نم،یبیم تیواقع در اونو ا،یرو  از غیر به من و نجاستی ا حاال د،یرس انی پا

 ه؟«یبی غر حال چه نیا ا،یخدا

 که شد بلند آنقدر شیها نفس ی نغمه و. شد دهیکوب اش نهیس در ضرب با قلبش

 . کرد خفه  خود در را کوچک گنجشکان نیدلنش  نیطن



 تکانش آرام کهیحال در و گذاشت او یبازو یرو را دستش ینگران با گندم

 بانو؟ ... بانو؟ خوبه حالت: کرد زمزمه گوشش در دادیم

 با و دوخت یمصطف به یا لحظه را نگاهش دینشن او از یجواب چیه یوقت اما

  همان با و چرخاند بانو سمت را  سرش زد، هم بر را شیها پلک که او دنید

 . برگرد ی مصطف با تو رم،یم من پس: گفت آرام لحن

 .باشه: زد لب مکث با. داد تکان را سرش بانو

 . بود کرده تالش چقدر کلمه، کی نیهم گفتن یبرا که دانستیم خدا و

 . شد دور آنجا از تند یها قدم با و دیکش یراحت نفس گندم

 بانو سمت به آرام و گرفت درخت ی  تنه از را اش هیتک یمصطف گندم، رفتن با

  او. بود شده خشک شیجا در مبهوت و مات همچنان بانو اما. برداشت قدم

  آن که دانستینم  درست و بود ریغافلگ و شوکه آمده شیپ اتفاقات از هم هنوز

 .باشد داشته یحال چه دیبا لحظه

 ممنوع را آنها با دارید و  کرده قطع آنها با را اش رابطه رسما، مانینر پدرش

 . بود آنجا بانو حال اما بود، کرده

 . هرگز را قلبش اما. کند متقاعد یقیطر به را ذهنش توانستیم دیشا او و

 شدیم تر کینزد و کینزد لحظه هر که یمصطف به ینشدن وصف یجانیه با

  خشک یها  برگ  شدن خرد نیطن به سپردن گوش با همراه و کردیم نگاه

 . شمردیم   دل در را او یها قدم ش،یپاها ریز یزییپا

 . شد متوقف  اش یقدم چند ی فاصله در باالخره بعد ی  هیثان چند نکهی ا تا
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  یصورت یها لب و بانو  یبایز  چشمان به ادی ز اقی اشت و یدلتنگ با یمصطف

  رهیخ آمد، یم در دشیسف یها دندان اسارت به جان،یه شدت از گاه که رنگش

  برداشتن با را انشانیم ی فاصله فرستاد،یم رونیب را بازدمش کهیحال در و شد

 .رساند صفر به بلند قدم دو



  زمزمه آرام و دوخت بانو التهاب  پر و منتظر نگاه به را مشیمستق نگاه

 خودم شیپ هم باز ،یباش  دور چقدر ستین مهم...  یاومد باالخره:کرد

 .یگردیبرم

 یها گونه یرو داغش یها نفس آمد، یم رونیب دهانش از که کلمه هر با و

 . کردیم قبل از تر خراب را او حال و شدیم پخش  بانو سرخ

 آمد  یم در چاه ته از شیصدا.داد قورت را دهانش آب یسخت به  بانو

 .یینجایا که دونستم ینم.. من_

 . شد رهیخ او یها لب  به منتظر ربط یب ی جمله آن گفتن از بعد و

 یقسمت نکهیا نیح در و انداخت باال را شیابرو یتا کی عادت طبق یمصطف

  یا کننده اغوا لحن با زدیم  کنار اش یشانیپ یرو از را بانو یموها از

 برگشتم؟  که یناراحت..   باشم؟ نجایا یخواستینم:دیپرس

 .من.. من :  گشود هم از عاجزانه را شیها لب بانو

  چطور را احساس از حجم نیا دانستینم و بود کرده گم را کلمات ییگو اما

 .شدینم یجار زبانش بر دگرگون حال نیا فیتوص و دهد یجا کلمه چند در

  آخر در  و دیچرخ یمصطف ی چهره یاجزا تک تک یرو وسواس با نگاهش

  و شکست  هم در مقاومتش تمام  ک،ینزد ی فاصله آن در او چشمان دنید با

 .ختیر فرو شیها  چشم از اشک درخشان و درشت یها دانه

  را او وصال یآرزو و دیدیم الشیخ و خواب در تنها را او که ییها شب چه

 یها نفس کهیحال در و بودند آنجا شانیدو  هر حال.. حال، اما داشت،

 .بودند ستادهیا هم مقابل یا فاصله چیه بدون شد،یم ختهیآم هم در نامنظمشان

 اش، رفته هم  در و مظلوم ی چهره و بانو یها اشک دنید با یمصطف قلب

 بانو صورت سمت به را دستش. انداخت خط شیابروها انیم  اخم و گرفت آتش

  پاک  را شیها اشک او سیخ ی گونه یرو انگشتانش بند  دنیکش با و برد شیپ

 کرد 

 .نجامیا من.. شد تموم گهید.. نکن هیگر.. من چکیپ نکن هیگر.. شییه_

  به سرش کردن خم با و برد او رنگ ییحنا یموها یال البه را دستش بعد

 .دی بوس یآرام به را اش گونه او صورت سمت



 . زد صدا خجالت با را او اسم و خورد یتکان هولزده بانو

 حلقه شیبازوها دور یمصطف یها دست بردارد، عقب به یقدم خواست تا اما

  زمزمه گوشش در یادیز یدلتنگ با بعد.داشت نگاه حالت همان  در را او و شد

 . بانو هیواقع بشم مطمئن بزار: کرد
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 خوش عطر ق،یعم یدم گرفتن با و کرد خم او یموها یرو را سرش سپس

  تمام سال دو: زد لب گونه نجوا حال  همان در. برد فرو شیها هیر در را آنها

 . کردن محروم خوش ی حهیرا نیا از منو

 را اش نهیس ی قفسه داغش یها نفس و شد  فشرده یکینزد همه آن از بانو قلب

  دنیکش نفس از منو سال دو:کرد   زمزمه قبل از تر آرام یمصطف. سوزاند

 . کردم  محروم

 برق که یچشمان با و برد عقب را سرش جمله، نیا گفتن از بعد هیثان  چند و

 .کرد  نگاهش قیعم بود، داده جال را آن اشک

  اتفاق نیا باالخره اما شود، دهیبر ق یعم نگاه  نیا اتصال تا دیکش طول یا قهیدق

  را فشیظر یبازوها بانو شانیپر حال به بردن یپ محض به یمصطف و افتاد

 .نشست رودخانه کنار  و. گرفت فاصله او از یقدم چند و کرد رها

  بازو یرو گونه نوازش را دستانش و فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس  بانو

  آخر در و.دیکش  کردیم احساس شانیرو را او انگشتان یگرما هنوز که شیها

 .کاشت سردش انگشتان سر یطوالن یا بوسه

 رودخانه خی و سرد آب درون را شیپاها و آورده در را شیها کفش یمصطف

  حجم با ،یطوالن سکوت کی از بعد و دهیکش یقیعم نفس سپس. برد فرو

:   گشود  سخن به لب بود، کرده نیسنگ را اش نهیس که اندوه و درد از یادیز

..  بار نیاول یبرا که.. بود درخت هیسا ریز نجا،یهم درست ش،یپ سال دو

... ابد.. تا.. بود قرار.. کردم یخاستگار..  ازت کردمو ابراز بهت احساسمو

 بانو؟  ادیم ادتی.. میباش هم مال



  با زین بانو قلب  که آورد یم زبان بر حسرت پر و عاجزانه چنان را کلمات

 . دیکش ریت تکشان تک دنیشن

 که آشنا درخت آن هیسا ریز شور پر یقلب با که را یلحظات تمام. آمد یم ادشی

  بود، کرده حک شیرو خوانا، و خط خوش را، اسمشان اول حروف ،یمصطف

 . کردیم یشمار لحظه آمدنش یبرا و ستادهیا انتظارش به

 شیها  رگ  در او دنید محض به که  را یبخش یزندگ حس آمد یم ادشی

 .بود برده  فرو محض آرامش در را او و گرفته انیجر

  و  شده یجار یمصطف یها لب بر عشق با که را یکلمات تمام آمد، یم ادشی و

 .بود  نشسته قلبش بر مایمستق

  دیلرزیم بغض شدت از شیصدا. دوخت او به مکث با را اش یاشک نگاه  بانو

 باشم؟  کرده فراموش روزو اون.. شهیم مگه:
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  خودم با احساسم کردن بازگو چطور بابت تونستمیم تا دنتید از قبل روز اون_

 یبرا داشتم، اضطراب یکار انجام یبرا که بود یبار  نیاول نیا. رفتم کلنجار

  قرار هم نیا از تر سخت طیشرا یتو تو:  گفتم خودم به یدلدار یبرا هم نیهم

  فکر که هم ها اونقدر یعاشقش که یدختر به احساست گفتن  ،یمصطف یگرفت

 . باشه یا دهیچیپ و سخت کار تونهینم یکنیم

  داد ادامه یقیعم لبخند با بعد کرد، مکث  یا لحظه دیرس که اش جمله ینجایا به

  گل یها لپ و یخرگوش ی شده بافته یموها اون با یوقت روز اون یول:

  نفسم ،یکرد نگاهم تییآهو یها چشم اون با یوقت ،یشد ظاهر جلوم انداخته

 انجام از یحت کار نیا که  کردم  اعتراف خودم به بار نیاول یبرا و اومد بند

 . بود قلبم مافوقم نباریا چون... تره سخت هم ارتش یتو فمیوظا

 دنیشن  با  زین بانو که  کردیم بازگو را خاطرات گونه ایرو و احساس پر  آنچنان

  که یاحساس شد،یم غرق یداشتن دوست  و ناب احساس آن در دوباره واژه هر

 تمام وجود با و زدیم موج اندازه همان به شانیدو هر وجود بند بند در هم هنوز

 .بود مانده یباق زین یتباه ی لبه در ناگوار یها رخداد



 ییبها گران یها روز یبرا و دوخت آب یرو شناور به را نگاهش یمصطف

 پر لحن با سپس. دیکش یدردناک  آه داشت یکوتاه عمر قشیعم یهایشاد که

 ییدا تیرضا گرفتن و مثبتت جواب دنیشن از بعد ها روز اون: گفت یحسرت

 بود  تو دادن دست از کردمینم فکر که یزیچ  تنها  به مان،ینر

  و گرفت یسرخ  یها رگه چشمانش یآب یایدر جمله نیا گفتن با همراه و

 . شد یاشک چشمانش

  نقش بانو یها لب بر خوش یروزها  آن کردن بازگو از که یکمرنگ لبخند

 . شد محو شیها لب از یمصطف  دورگه و دار خش یصدا دنیباشن بود، بسته

  ادی به با و برد فرو رنگش ییخرما یموها انیم را شیها  دست یمصطف

  گفت یمشهود یکالفگ با ت،یمأمور به رفتنش و نحس ی دوهفته آن آوردن

  اون به وقت چیه دمیم دست از زمویچ همه هفته  دو عرض در دونستمیم اگه:

 .رفتمینم یلعنت تیمامور

 او یشانیپر از حجم نیا دنید با نداشت را یمصطف دنیکش درد طاقت که بانو

 داد رییتغ شهینم رو گذشته:  گفت یا انهیدلجو لحن با کردنش، آرام یبرا

 ...بهش راجع باشه بهتر دیشا ،یمصطف

  وضوح به که ییصدا با نباریا  و کرد قطع را او حرف اریاخت یب یمصطف

  سرمو موهات دنییبو و تو داشتن فکر با رو دوهفته اون تمام من: گفت دیلرزیم

 با شدمیم دلتنگ یوقت بار هر. کردم یسپر هارو هیثان گذاشتمو بالشت رو

  خودم مال د،یسف تور و عروس  لباس با تورو برگشتم، یوقت نکهیا یدلخوش

 یول... دادم یم کار به دل و کردمیم آروم تبمو نم،ی بب

  در  یقیعم خشم و رفت نیب از کل به کالمش غم دیرس که اش جمله ینجایا به

 د یکش شعله چشمانش

 شد؟  یچ  برگشتم یوقت یول_

  با بعد یا هیثان و شد مشت رودخانه کنار مرطوب یها  سبزه یرو شیها دست

  کرد آلود زهر و تلخ زین را خودش دهان و لرزاند را بانو قلب که یخند زهر

 هی شد بمی نص تو از که یزیچ تنها یواه  دیام و یدلخوش  همه اون از بعد:گفت

 . بودم کرده دستت خودم رفتن از قبل که بود حلقه



. گرفت نظر ریز را او ثبات یب حرکات و حاالت تک تک زدهوحشت بانو

 .بود دهیند نیخشمگ نطوریا را او چگاهیه

  آنکه از قبل اما د،یبگو یزیچ تا بازکرد دهان ،یقیعم نفس دنیکش از بعد

  بود، نمانده یباق  یزیچ آن انفجار به که یخشم با یمصطف کند دایپ را فرصتش

 یپا نموید و دل من دونستیم مانینر ییدا:دیغر اش شده قفل یها دندان نیب از

 . گرفت ازم رو تو.. نحالیا با دادمو تو

  درون را آن شدت با و زد چنگ را یبزرگ سنگ  عیسر حرکت کی یط سپس

 .کرد پرتاب رودخانه خروشان آب
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 . گذاشت دهانش یرو را دستانش و دیکش یبلند  نیه بانو

 زیچ همه ناخواسته آمدنش با ساعت  چند عرض در چطور  که کرد فکر خود با

 . بود کرده زنده یمصطف یبرا  را گذشته تلخ اتفاقات و  کرده  دگرگون را

  و روح و داده رخ ممکن شکل نیبدتر به نحس ی هفته  دو همان در که یاتفاقات

 . بود داده قرار یشانیپر و بیآس معرض در را شانیدو هر روان

  صورتش یرو آب زیر قطرات کهیحال در و شد بلند رودخانه کنار از یمصطف

  کردیم نگاهش زنان نفس نفس که بانو به آرام یها قدم با را خود بود دایپ

 . ستادیا مقابلش یکم ی  فاصله با. رساند

  دایپ معصومش نگاه در که یهراس خواست،ینم را دختر نیا  یحال شانیپر او

 . خواستینم را بود

  و گرفت شدیم نیی پا و باال شدت به که او نهیس ی قفسه از قیتعو  با را نگاهش

  را فشیظر مچ کردیم نگاه اش یاشک مهین  چشمان به مایمستق کهیحال در

 . گذاشت قلبش یرو را دستش  و گرفت

  که هییبال  نیا بانو؟ ینیبیم: گفت نجواگونه اش یداشتن دوست بم همان با سپس

 . زنهیم ناکوک  یرفت تو یوقت  از. اومده سرش تو نبود در



 و مات نگاه دستش، کف او قلب نامنظم و تند یها تپش حس از شده مسخ بانو،

 دهیبر بود گرفته قرار دستش یرو  که  او دست به رهیخ  و دیدزد را اش درمانده

 م؟یبرگرد شهیم.. شهیم: دینال عجز پر و دهیبر

  نگاه بود شده روان بانو ی گونه  یرو  که یاشک قطره به افسوس با یمصطف

 .میبرگرد: داد را جوابش ریتاخ با و کرد

 .افتادند راه دو هر بعد یا هیثان  و

  بانو نکهیا  تا بودند دهیرس خانه ی کینزد به بایتقر و کرده یط را ریمس شتریب

 بود دهیباالپر تعجب شدت از شی ها ابرو کهیحال در و ستادیا  راه انیم کبارهی

 . کفشهااات... یمصطف: گفت

 . کرد متوقف شیجا در را یمصطف بلندش یصدا

 باال را سرش بعد  هیثان چند و کرد نگاه اش برهنه و یخاک یپاها  به مکث با

 . آورد

 جا رودخونه کنار  کفشهامو کنم فکر... نداره امکان من.. من:کرد  زمزمه ناباور

 . گذاشتم

 .شد رهیخ بانو به مضحک  و وارفته یا چهره با و گفت را نیا

 بود، آمده شیها لب پشت تا که  را یا خنده تا فشرد هم به  را شیها لب بانو

 .کند متوقف

 ؟یگردیبرم ؟یکنیم چکار حاال. خب_

 ؟ ی ایم من با_

 .شدم خسته یلیخ راستش.. تونمینم من.. نه_

 . کن ولش پس باشه،: گفت یالی خیب با و داده تکان یسر یمصطف

 .افتاد راه به او از جلوتر و

 . ستادیا مقابلش و کرد تند  پا سمتش به  سرخوشانه بانو



 با ،یمصطف متعجب نگاه مقابل در و کرد کیبار را خوشحالت چشمان سپس

  نیهم به: گفت داشت تفاوت اش یشگیهم حالت با که یزیآم شطنت لحن

 ؟ یگذریم کفشهات ریخ از یراحت

 . بودن خدمتم دوران مال ها کفش  اون:  زد یکج لبخند یمصطف

 . شد متعجب بانو نباریا

 ؟یداشت نگهشون  االن تا چرا پس.. واقعا؟_

  موج کالمش و نگاه در که یعشق  با و کرد نگاه او چشمان به قیعم یمصطف

 . ومدیم  خوشت اونها از تو چون:  کرد زمزمه زدیم

 و قیعم لبخند به را شیها لب و شد  قیتزر شیها رگ  در یابی نا و نیریش حس

 . کرد باز هم از ییبا یز

  با که یمصطف از مکث با را نگاهش و شد دهیپاش شیها گونه بر یسرخ رنگ

 . گرفت بود شیتماشا محو لذت

 .افتاد راه به او  از تر جلو دیبگو یگرید زیچ آنکه یب بعد

  به داخل از یادیز یصدا سرو. دندیرس خانه درب یجلو گرید قدم چند از پس

 .بود باز مهین در و دیرسیم گوش

 .شد خانه وارد بانو همراه به انیگو اهللای و آورد در صدا به را کلون یمصطف
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  یرو که  ارسالن و گندم یصدا و بود رفته فرو محض یآشفتگ در رسما اطیح

 پر را فضا کردند،یم یباز نرد تخت باال تمرکز  و جانیه با و نشسته سکو

 . بود کرده

 . یگرم استقبال چه:  کرد اشاره سمت آن به نگاهش با یمصطف

 شیها  لب یجلو یملوس ی گربه بچه  مانند را انگشتانش سر و دیخند آرام بانو

 .داشت نگاه



  یبلند  نسبتا یصدا با بعد و کرد صاف را شیگلو یا سرفه تک با یمصطف

 اهللی: گفت

 رونیب لبش ی گوشه از که یزبان و زیر ییها چشم با  لحظه آن تا که شعبان

  دنیشن با بود، اش رفته در زهوار یویراد رییتعم مشغول دقت با بود، آمده

  با  او ی برهنه یپاها دنید محض به و  کرد بلند را سرش یمصطف یصدا

  ای بدزدنش یدیترس د،ینپوش بنجلتو یها  کفش عجب چه اووه : گفت یکج لبخند

 .دراز لنگ یآقا بود زده سرت به برهنه پا یرو ادهیپ هوس

 . دیکش یمضحک طرز به را  دراز ی کلمه و

 داد  را جوابش  و زد یکج لبخند متقابال زین یمصطف

 با اونهارو و بود شده مجذوبش من از شتریب رودخونه منتها بودم دهیپوش چرا_

 . برد خودش

 دیکوب هم به را دستانش و زد یبلند ی قهقه نباریا شعبان

  تو یگدول  و گدا یهاکفش  و کردیم  یهمت رودخانه نکهیا مگه.. الحمدهللا یآ_

 . بردیم خودش با

 . داد قر زنان بشکن و شد بلند شیجا از شوق با بعد

 داد قرار مخاطب  را او بعد یکم و دیخند  بانو

 .شعبان عمو سالم_ 

  لبخند با او از استقبال یبرا و آمد خودش به بانو، گرم سالم دنیشن با شعبان

 دراز لنگ نیا دیببخش دخترم، سالم:گفت یخوشروئ با و رفت سمتش به یپهن

 چطوره؟  حالت کرد، پرت منو حواس

 شعبان،  عمو نداره یاشکال:داد جواب محترمانه و زد یمهربان لبخند زین  بانو

 چطوره؟ شما حال.  شکر خدارو خوبم، یمرس

 . یکرد  خوشحالمون یاومد خوش یلییخ.. الحمدهللا دخترم، خوبم منم_

  نییا یب انداختم رو سفره جاان شعبان:دیرس گوش به آشپزخانه از رباب یصدا

 .تو

 . داد تکان سر زنان لبخند شعبان



 .جانم رباب میاومد_

 . کرد دعوت داخل به نهار صرف یبرا را همه سپس و

 . رفتند داخل  ارسالن و گندم از غیر به همه

  لحظه نکهیا  تا بودند،  شانیباز اتمام مشغول جانیه با همچنان  ارسالن و گندم

 قبول نههه: دیرس انی پا به گندم کوتاه غیج و ارسالن برد با یباز بعد، یا

 .ستین

 ی قهی کهیدرحال و برخاست  شیجا از یا روزمندانهیپ  لبخند با ارسالن

  چشم یبرد بعدو دست دیشا: گفت  و زد یچشمک  کردیم مرتب را راهنشیپ

 .یعسل

 . شد رهیخ زانشیآو ی لوچه و لب و گندم ی رفته  درهم ی چهره به خنده با و

 .میکن یباز گهید دست هی یگیم راست اگه: گفت یعنق بد با و کرد  یاخم گندم

 رو یالی خیب با بود شده خسته گندم با یباز دست چند از بعد که ارسالن

 . یگشنگ از مردم بابا، برو:گفت زانشیآو ی چهره به توجه یب و برگرداند

  اردک  جوجه مانند زین گندم و رفت آشپزخانه سمت به جمله نیا گفتن از بعد و

 . شد روان دنبالش به یتخس و اخمو

** 

  یها گلبرگ   و داشتیبرم قدم حوض دور شانشیپر افکار در غرق برهنه، پا

 . کردیم پر پر اطیح در را سرخ گل عطر خوش و فیظر

 چه ،یآتش چه بود، انیجر در شیا شهیش کوچک قلب  در یمیعظ آشوب چه

  حال هم آن کند، سرکوب را یمصطف به احساسش توانستیم چطور ،یعشق

 .بود کشینزد آنقدر او که

  رنگ سرخ یها گلبرگ  یرو از ار یاخت یب و کرد شتریب را شیها قدم سرعت

  االن دیبا  اون چرا ا،یخدا: دینال خود با لب ریز و گذشت نیزم یرو شده پر پر

 چکارکنم؟  دیحاالبا  آشفته،  و درهم اوضاع نیا یتو هم اون باشه،  نجایا

 . گذاشت حوض یسنگ ی لبه یرو را شیها آرنج و دیکش یا درمانده آه



  مثال. است انداخته یا مخمصه چه در را خودش نجایا به فرار با دیفهمیم حال

  به چاله از ندانسته اما کند آزاد مشکالت بند از را خودش ینوع به خواستیم

 .بود افتاده چاه

  ییبال چه نیا آخه:دینال و دوخت ستاره  پر  و بایز آسمان به را اش یاشک نگاه

 . اومد سرم به که بود

 تونمینم چرا یول: داد  ادامه درد پر و شد مانیپش اش جمله از که نگذشت یکم

 بود؟  ندیناخوشا  برام بال نیا که بگم

  با ناگهان که بود اش چارهیب قلب و خودش با رفتن کلنجار مشغول همانطور

 .ختیر فرو تماما قلبش ش،یرو روبه وارید یرو یا هیسا دنید
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  کرد احساس دارش نم چشمان یرو  را یدستان یگرما برگردد، خواست تا اما

  سر و آورد باال دیترد با را فشیظر یها دست. شد حبس نهیس در نفسش و

 .کرد لمس را او انگشتان

 ؟ یمصطف: کرد  زمزمه دهیبر دهیبر  و آرام هیثان چند از بعد

 . نداره جرعتشو: دیچیپ گوشش در ییآشنا صوت سپس و آمد یپوزخند یصدا

 نفس ارسالن الیخیب ی چهره دنید با و برگرداند را شیرو سرعت به  بانو

  یکمرنگ اخم با شد مسلط خودش بر نکهیا از بعد و کرد رها را اش شده حبس

  منو.. ؟یایم یا دفعه کی نطوریا چرا.. اومدنه؟ وضع چه نیا ارسالن: گفت

 .یترسوند

 : گفت رهیخ نگاه کی  از بعد و انداخت باال را شیابروها ارسالن

 ؟ یزدیم حرف درختا با یداشت_

 .نگفت یزیچ و داد تکان سر یکالفگ با  بانو

 قبل قهیدق چند حالت مانند و رساند حوض به را  خودش آرام یها قدم با ارسالن

 .داد هیتک حوض ی لبه به را شیها آرنج بانو،

 . نشد فرصت.. یول بزنم،  حرف باهات خواستمیم نهار از بعد امروز_



  منم:کرد زمزمه آرام و داد گوشش پشت  را رنگش ییحنا یموها از یقسمت بانو

 .نطوریهم

 با و چرخاند او سمت به را سرش بود جمله نیهم دنیشن منتظر که ارسالن

 :گفت بود آشفته آرامش ظاهر خالف بر که یلحن

  تتییاذ.. یبود ختهیر بهم انقدر که  گفت بهت یچ امروز شازده نیا نمی بب بگو_

 کرد؟ 

.. نه که  معلومه:  داد جواب بعد ه یثان چند و کرد نگاهش هیسف اندر عاقل بانو

 .. اون.. نیهم.. بود مشغول فکرم  خودم من.. کنهینم تمیاذی وقت چیه اون

 باران از که یگنجشک یها بال مانند را شیبازوها و دیکش دندان به را لبش

 . گرفت آغوش در  شده سرمازده یزییپا

..  مهربون و  آروم همونقدر..  شهیهم  مثل درست بود، شهیهم مثل اون_

 .. همونقدر

 . نداد ادامه گرید و انداخت نییپا را سرش

 یآشفتگ اوج به را ارسالن زد یم موج رفتارش  و کالم در که یا یفتگیش

  کم و فرستاد لعنت آنجا به او آوردن یبرا خودش به دل در که چنان رساند،

 . بکوباند درخت به یمانیپش شدت از را سرش بود مانده

 .ارسالن_

 یزیآم پرسش حالت با و آمد خودش به دوباره بانو  زبان از اسمش خطاب با

 . کرد نگاهش

 .دیچیپ هم در را فشیظر  انگشتان بانو

 ..تو.. بپرسم ازت یزیچ هی خواستمیم من_

 . آورد زبان بر را سؤالش دیترد با. داد  قورت را دهانش آب

 نجاست؟ یا یمصطف یدونستیم تو_

  داد لشیتحو یعصب و بلند ی خنده ارسالن



 صبح یدیند! خوردم؟ خر مغز مگه.. نجا؟یا آوردمت و دونستمیم..دونستم؟یم_

 بشم؟  خفه شوک   شدت  از بود مونده کم

  با نباریا نشیغمگ ی چهره دنید با ارسالن و شد یاشک دوباره بانو چشمان

  تلفن پشت عمه ،یجیموهو دونستمینم من: داد قرار مخاطب را او یآرام لحن

 .نجایا آوردمت ینم باش مطمئن دونستمیم اگه. نگفت یزیچ

 . رفت فرو فکر به  بانو

 بود؟ چه کار نیا از مقصودش  بود؟ نگفته باره نیا در یزیچ رباب چرا اما

 خب:دیپرس ینگران با و دوخت ارسالن  رنگ یا قهوه چشمان به را نگاهش

 م؟ یکن  چکار دیبا حاال

 .ستادیا بانو کینزد و دیکش یقیعم نفس ارسالن

 . ندیبب نگران را او مدام آورده آنجا را بانو که حال  خواستینم دلش

  نگاه او نگران  چشمان به کهیحال  در و گذاشت او یها بازو یرو را دستانش

  ها آب م،یهست نجایا کمی.. یجیموهو نباش نگران تو: گفت نانیاطم با کردیم

 .میگردیبرم افتاد ابیآس از که

 باشه؟  باش، خودت مراقب فقط تو:داد ادامه و فشرد یآرام به را شیها بازو

 نیا قایدق اش جمله. دیفهم جمله ن یا گفتن از را ارسالن منظور یخوب به  بانو

 ضربه دوباره و بده دستت کار احساساتت نگذار»  رساندیم  را مفهوم

 «یبخور

 .داد تکان دییتا  ی نشانه به را سرش بانو

  به اعتماد با هم نیهم یبرا.بود شده دلگرم برادرش یها  حرف از شهیهم مثل

 .  دمیم  قول.امیبرم خودم پس از من نباش، نگران:گفت ییباال  نفس

 واقعا؟  بابا نه: گفت یشوخ لحن با و کرد  جمع را شیها لب ارسالن

 کرد؟ یم  دل و  درد درختا با داشت قبل قهیدق چند تا بود یک

 . ارسالن:زد صدا را اسمش گونه هشدار و زد یلبخند بانو

 گفتن؟ یم  یچ چشمهات نم اون_



 .انداخت باال را شیابرو  یتا کی  بانو

 .اوردین کم

 . بود خاک  و گرد_

 یرو را آنها کهیحال در و انداخت شده پر پر یها گلبرگ  به ینگاه ارسالن

 پر زده باد هم رو ها نیا.. آره.. آره:گفت کردیم جا به  جا اطیح یها کیموزائ

 .  حتما کرده پر

 زین ارسالن. دیکوب ارسالن ی شانه به یآرام مشت و افتاد خنده به نباریا  بانو

 چهره بر خنده آثار کهیحال در و دیکش اش شانه یرو گونه نوازش را دستش

 ؟ یجیموهو  باشه راحت المی خ پس:دیپرس بود انینما اش

 . راحت راحت:شد نانیاطم از پر لحنش و زد یلبخند بانو
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 فیک  آدم ،یمیصم و خوب برادر و خواهر نیا  به نیآفر.. ماشاهللا.. ماشاهللا_

 .میدیپریم  هم به شغال مثل میبود که شما یسنا هم نبیز خواهرم و من. کنهیم

 .برگشتند سمت آن به هردو شعبان یصدا با

 شعبان عمو عه:دیپرس یا طرفه کی  لبخند با و دیکش شیموها به یدست ارسالن

 ن؟یاومد یک شما ن؟یخوب

 : گفت آمد یم نییپا سکو یها پله از کهیدرحال شعبان

 خنده یصدا دم،ینشن  هاتونو صحبت جان پسر  نباش نگران ش،یپ کمی نیهم_

 . تره قشنگ. میبخند باهم امیب منم گفتم اومد تون

  و بود، دوست خانواده و گذران خوش مشرب، خوش یمرد ذاتا که شعبان

 ارسالن، و بانو آمدن ی بهانه  به داشت آواز و ساز به زین یادیز ی عالقه

 داد  قرار مخاطب را آنها و برداشت حوض پشت از را رهیدا

  بارون ستاره نجارویا اومدنتون با سال دو از بعد که شما افتخار به هم نیا_

 .نیکرد



  نیبگ تیب هر  آخر هم شما خونمیم من  حاال: گفت و کرد اشاره دفش به بعد

 . شاهللایا

 ترانه خواندن و دف زدن مشغول زین  شعبان و دادند تکان سر ارسالن و بانو

 : شد یلکیگ یا

 ( رفتم لیازگ باغ به روز کی) کله کونوس بوشوم روز یا

 . شاهللایا_

 (دمیچ لیازگ دامن هی) پره پر یا بچم کونوس_

 .شاهللیا_

 (انداختم دهانم دانه کی)دکته دهان  یم دانهیا

 .شاهللیا_

 ( شد ریسراز دهانم از آب)دکته آب دهانم یم

 .شاهللیا_

 .شدند اطیح وارد اقیاشت با و آمده  وجد به آواز و ساز یصدا دنیشن با زین  هیبق

  همه نییایب:گفت یخوشحال با و فشرد انگشتانش نیب را شیگل گل ی تهیشل رباب

 . میبزن حلقه شعبان دور و میریبگ گرویهمد دست

 او به را خودش کرد، استفاده فرصت از بود ستادهیا بانو کینزد که یمصطف

 . گرفت را نشیآست ی گوشه و رساند

  شد خوب.شد رهیخ ارسالن به  ینگران با و  گرفت شدت بانو قلب ضربان

 . بود نگرفته را دستش و کرده مراعات یمصطف

 کند عوض یمصطف با را خود یجا  تا رفت، جلو صحنه نیا دنید با ارسالن

  بود زده چنگ هوا  در را او دست که گندم توسط ناگهان آنها به مانده قدم دو اما

 . شد دهیکش عقب به

 .وستیپ  آنها به هم رباب بعد هیثان  چند

 شاهللایا خواندیم  که یا جمله هر  از بعد و دندیچرخیم شعبان دور باهم یهمگ

 .گفتندیم



 ( رهیبم مادرت یاله )رهیبم ماره یت یاله_

 .شاهللیا_

 (رهیبگ قرار  و آرام من  دل) رهیگیم  قراره لهید یم_

 .شاهللیا_

  وجودش در یقیعم یشاد و انداخت میقد امی ا ادی را بانو هم  دور شدنشان جمع

 . گرفت انیجر

  و رباب یآشت بود، شده آرزو شیبرا سال دو نیا در که بود یزیچ همان نیا و

 .هم کنار شان دوباره شدن جمع و گریکدی با مانینر

* 

  آن یرو مکث با و برداشت قدم اطیح پشت تاب سمت به مشغول یذهن با

  بود نکرده شیرها هم دم کی هفته دو نیا در یحال شانیپر و یآشفتگ. نشست

 . بود کشانده یوانگید مرز تا رسما را او و

  خاک  خاطرات دادیم جوالن ذهنش در که یزیچ تنها آمدنش بدو از که رایز

  ادی و بود شده حک خانه نیا گوشه  به گوشه  در که بود یا کهنه  و خورده

 . دادیم آزار مرگ  حد سر تا را او شانیآور

  بود، شده زهر کامشان به بعدش اتفاقات  با که یخوش  و خوب خاطرات آن چه

  زده رقم شکل نیبدتر به را امروزشان که  یآور عذاب و دردناک  خاطرات چه

 . بود کرده یتباه از پر را شانیها لحظه و

 

P45 

  یدرد پر آه و دوخت کنارش پژمرده گل و ی درختچه به را اش درمانده نگاه

 و مانینر پدرش یها  یخودخواه با که یاحساسات و آرام نا قلب یبرا. دیکش

 .  بود شده رانیو رباب طمع

 ی خودخواهانه ماتیتصم و رباب صانهیحر یکارها توانستینم گاه چیه

 . کند  فراموش را پدرش



 ریز را محبوبش و او خوش و خوب یزندگ ماتیتصم و کارها نیهم که رایز

 .بود نشانده اهیس خاک  به آنهارا و کرده رو و

  از را شیها دست و آورد در لرزه  به را شیها شانه یزییپا   خنک مهین باد

 .داد حرکت شانیرو نواشگونه راهنیپ یرو

 یرو شیپاها  کهیدرحال و کرد حلقه تاب رنگ یآب طناب دور را دستانش سپس

  سال دو به الشیخ سرکش ی پرنده شد،یم دهیکش باغچه مرطوب و سرد خاک 

 .شد زنده ادشی  در ینشدن فراموش روز آن و دیکش پر شیپ

  نیب  بایز سرخ یها گل و ینبات ساتن راهنیپ با که یبهار گرم مهین روز همان

  دیام از سرشار گرمش حضور با  را او قلب و نشسته یمصطف مقابل شیموها

 . بود کرده آرزو و

 در را ییطال ی حلقه آن ت،یمامور به رفتنش از قبل  یمصطف که یروز همان

  ینشدن تکرار ی لحظه آن یپرشرم  ی بله گفتن با زین او و بود  انداخته انگشتش

 . بود رسانده ثبت به  را

  کی که بود شده پر یقیعم یشاد و عشق از چنان لحظاتش، روز آن از بعد

 . کردینم فکر ناب لحظات آن رفتن دست از به هم لحظه

  چند و شده تاب یب بود، آمده شیپ تیمامور به یمصطف رفتن ی مسئله یوقت

  بعد روز چند که چرا. نرود تی مامور به  تا بود خواسته او از  عاجزانه بار

 . بود شان عقد مراسم

 بود گفته جوابش  در و کرده رد را او ی خواسته یمصطف اما

 گردم« یبرم بعد ی هفته  دو من روزه، چهارده فقط چک،یپ شهینم» 

 اتفاقات با را او و  شده جدا او از بانو سیخ ی گونه یرو یمحکم ی بوسه با و

 .بود گذاشته تنها رو شیپ هولناک  و ندی ناخوشا

 . بود زده رقم شانیبرا را ها نیبدتر روز چهارده همان در که یاتفاقات

 .شد تار اش دهید  و سوخت اشک کبارهی تجمع از شیها چشم

 .شدیم نیغمگ ناخواه خواه ها روز آن یآور ادی  با نبود، خودش دست



  کرده مچاله را  اش یزخم قلب که یقیعم غم با و آورد باال را چپش دست

 .شد رهیخ انگشتش در حلقه یخال یجا بود،به

 . شد روان اش گونه  یرو اشک داغ یها دیمروار حال همان در

 عوض ویزیچ گذشته به کردن فکر گفت بهم چکیپ  هی شیپ ی هفته دو_

 . خورهیم  رو گذشته حسرت داره و نشسته خودش االن اما کنه،ینم

 . برگشت صدا سمت به شکه و دیپر باال ترس از بانو یها شانه

 .کرد رو و ریز بار نیچندم یبرا را  وجودش و بود آشنا یادیز که یبم یصدا

 بود، افتاده تپش به رنگ دیسف راهنیپ آن در یمصطف دنید با قلبش کهیحال در

 . شد شکه بود خوانده را ذهنش عیسر انقدر نکهیا از و کرد نگاهش زده مات

 :دیپرس هولزده. برخاست تاب یرو از سرعت به

 کنم؟یم  فکر گذشته به دارم ،یدیفهم کجا از_

  مجددا را او. ستادیا پشتش و آمد سمتش به محکم و آرام یها قدم با یمصطف

  جمع را خودش او انگشتانش تماس  بخاطر بانو که شد متوجه و نشاند تاب یرو

 .  کرد

 شناسمیم کس هر از بهتر تو که ییاونجا از_

  او سر یرو را سرش و گذاشت تاب یرو او فیظر  دستان کنار را دستانش

 آمد  حرف به مکث با. کرد خم

   چک؟یپ میبردار  نمونویب وارید شهینم_

  را او همه و همه. ها گفتن چکیپ نی ا . نواشگونه لحن نیا. آرام و بم یصدا نیا

 . بردیم یقیعم ی خلسه به
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  چشم و نشست تنش بر گوشش با او گرم یها نفس برخورد از ییگذرا لرز

 .بست را شیها



  مگر اما. باشد احساسش مراقب تا بود داده قول ارسالن به. بود داده قول او

 کند؟  مقاومت توانستیم

  که او دیسف دست به و چرخاند را  سرش درجه چند. گشود مجددا را چشمانش

 . شد رهیخ بود شده مشت تاب رنگ یآب طناب یرو

  که همانطور آرام، کنند، نوازش را شیموها ها دست نیا دوباره شدیم کاش

 . خواستیم

 . بود مانده برزخ در. داشت یبیعج حس

 .باشد کشینزد توانستیم نه و بماند دور او از توانستیم نه

 گفت؟یم که به را حالش کرد؟یم دیبا چه

  او از بود توانسته تا  شیها هیتوص و ارسالن یها حرف بخاطر هفته دو نیا در

 یبرا و شده ماریب هفته دو نیا در قلبش که  بود شاهد خدا اما. بود کرده فرار

  با قدرتمند دستان روشن،آن دویسف پوست ،آن یآب ی کننده زمیپنوتیه دوچشم آن

 تر کننده وانهید و.بود زده له له بلند و استوار قامت آن و برجسته یها رگ  آن

  و را او یبرا شدن ماریب نیا.داشت دوست را حال نیا او که بود نیا همه از

 .را کردن تب نیا

 . آورد خودش به را  او بعد یکم  یمصطف یصدا و نگفت جوابش در یزیچ 

 بانو  کنمیم درست زویچ همه من من، به بسپرش_

  زمانو ؟یکن نکارویا یخوایم چطور: دیپرس و نشاند لب بر یکمرنگ لبخند بانو

 ؟یگردونیبرم

 او دار نم  چشمان به مایمستق. ستادی ا او مقابل نباریا و زد دور را تاب یمصطف

  فرصت از شهیم  یول برگردوند، شهینم زمانو:گفت یجد یلحن با و شد رهیخ

 یبرا... ساخت دوباره هارو لحظه یسر کی شهیم. کرد استفاده رو شیپ یها

 . نیهم

 : گفت و کرد خارج ی حس یب حالت  از را اش چهره یمحو لبخند

 . کن فکر لحظه نیا به فقط و کن فراموش رو ذهنته تو که یزیچ هر

 . آورد در حرکت به را تاب جلو از او دادن هول با و رفت عقب یقدم  بعد



 نیزم در معلق را خودش کهیحال  در او و درآمد حرکت به باد در بانو یموها

 .سپرد باد دست به را شیها غم کردیم احساس آسمان و

 . شد لیتبد یبلند ی خنده به بانو لبخند و رفت عقب به تاب

  خوش حس شد،یم کینزد و دور چشمانش شیپ محبوبش ی چهره کهیحال در

 .شد تر تند و تر تند قلبش کوبش و شد یتداع شیبرا گذشته

 تند... تر تند:زد ادیفر و شد غرق خوشش یها روز یهوا و حال در دوباره

 .تر

 ادیفر جانیه شدت از باره دو بانو  و داد هول را تاب یشتریب شدت با یمصطف

 .زد

 یها  رگ   در دوباره یزندگ و دیچ یپ اطیح در اش وقفه یب و بلند یها خنده

 .کرد دایپ انیجر یمصطف

  صدقه قربان دل در کرد،یم نگاهش یفتگیش با که همانطور و زد یقیعم لبخند

 به آمد، جلو تاب یوقت نباریا و. رفت دلبرش یها خنده و سرخ یها گونه ی

 برخورد ششیر  ته به بانو یشمیابر یموها کهیحال در  و رفت کینزد عمد

 . کاشت اش گونه یرو یا بوسه کردیم

  قالب از را یمصطف توانستینم  بانو ی اندازه به چکسیه بود، نیا تیواقع

 .بکشاند رونیب خشکش و سرد

 .خواست پا به ادشیفر و آورد بند را بانو  نفس اش کبارهی ی بوسه

 .آمد نیی پا آن از و داشت نگاه را  تاب و دیکش خاک  یرو را اش برهنه یپاها

 زدیم نفس نفس کهیحال در و گذاشت سرخش یها گونه یرو را انگشتانش سر

 . یمصطف یواا:  داد قرار مخاطب را او

 .  زد یمحو لبخند یمصطف

 .  چطوره حالت االن بگو بهم خب،_

 . دیدزد نگاه خجالت با و دیخند آرام بانو

 خوبم_



 . بود نشانده شیها لب  بر را لبخند و کرده خوب را حالش ساده چه

 را او فیظر دستان کردیم نگاهش قی عم کهیحال در و ستادیا مقابلش یمصطف

  آنها یرو یا بوسه و کرد کی نزد شیها لب به را دستانش  پشت و گرفت

 .کاشت

  رو رفته  دست از که یزی چ هر دمیم قول بانو، بده زمان بهم فقط تو_

 برگردونم 

 . شد غرق نگاهش آرام و یآب انوسیاق در قایعم و کرد نگاه چشمانش به  بانو 

  قلبش تا محبوبش ی بوسه یگرما و بود گرفته ضرب نهیس در قرار یب قلبش

 . بود رفته شیپ

 .  بود شده دگرگون هم حاال ن یهم از او حال. نبود یادی ز زمان به اجیاحت

 لحظات تک تک یبرا را او.حاال یبرا نه. باشد داشته را یمصطف شدیم کاش

 .  خواستیم شه یهم یبرا را او. خواستیم بدش و خوب

  را دستش و گرفت بانو از را نگاهش یزیچ آوردن ادی به با یمصطف  بعد یکم

 باز را دومش و اول ی دکمه و برد دشیسف راهنیپ ی قهی سمت به مکث با

 . کرد

 . کرد دنبال را او آرام حرکات متعجب بانو

 رد یبگ را اش یکنجکاو یجلو نتوانست

 ؟یکنیم چکار_

 . کرد مهار را اش خنده اما افتاد خنده به او ی چهره حالت از یمصطف

  گردنش ریزنج و گشود زین را  سومش ی دکمه بدهد  را بانو جواب آنکه یب

 .شد انینما
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 یاشک اریاخت یب چشمانش و دیکش ر یت بود آن دور که یا حلقه دنید با بانو قلب

 . شد



 .آورد رونیب را حلقه و  کرد باز گردنش دور از را ریزنج یمصطف

 را نفسش سپس. ردیبگ را چشمانش نم تا زد پلک هم سر پشت بار  چند بانو

 . دینال بود رفته لیتحل حال که ییصدا  با و فرستاد رونیب دهیبر دهیبر

 ؟ یداشت نگهش هنوز_

 که یبیعج حس متوجه بانو و دوخت او چشمان به مایمستق را نگاهش یمصطف

 .بود قالب ها حس گرید  بر درونش  غم که یحس . شد داشت نگاهش

 باشم؟ کرده  دورش خودم از شهیم مگه_

 یخال یجا به یدار دمید  اومدم یوقت:گفت و  گرفت را او فیظر مچ یمصطف

  خودت دست حلقه نیا بعد به ن یا از باشه  بهتر دیشا گفتم ،یکنیم نگاه حلقه

 . باشه

 دستش در را حلقه اضطراب با بانو.گذاشت دستش کف را ییطال ی حلقه بعد

 . آورد زبان بر را  بود گرفته  شکل ذهنش  در که  یسوال. فشرد

  ؟یمصطف یچ نهیبب یکس اگه_

 یخونسرد با نحالیا با ستیک یکس از بانو منظور  دانستیم  خوب یمصطف

  ارسالن؟ یکس از منظورت:دیپرس

  تعجبش کمال در یمصطف و داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش بانو

 .  نیهم.  برگردوند بهم رو حلقه یمصطف بگو. یبگ دروغ بهش ستین الزم:گفت

 رابطه در توانستیم چطور. کردیم   متعجبش یمصطف یخونسرد از حجم نیا

 باشد؟  خونسرد نطوریا یموضوع نیچن  با

 .  دارد یگرید لیدل حلقه آن برگرداندن کردیم احساس

 شود، خارج انشانیم از یصوت نکهیا از قبل اما گرفت، فاصله هم از شیها لب

 و افتاد نیزم یرو دستش از لیاست ینیس و شد اطیح وارد کبارهی کامال گندم

  به را یمصطف و بانو توجه اطیح  یها کیموزائ با برخوردش ناهنجار یصدا

 .  کرد  جلب سمت آن

  آشپزخانه در ی آستانه در دهیژول که  یگندم به متعجب و برگرداندند سر دو هر

 . شدند رهیخ بود ستادهیا



  آن و ینی س نیب  مبهوتانه نگاهش  و بود ستادهیا  شیجا در واج و هاج زین گندم

 .  بود گردش در دو

  نیزم یرو از را آن ریتاخ با گندم و شده ثابت نیزم یرو باالخره ینیس

 .  برداشت

 که یمصطف و بانو منتظر و رهیخ نگاه مقابل در و کرد صاف ییگلو سپس

 .  نمیبچ انار بودم اومده من.. زهیچ:گفت بودند  حیتوض منتظر

  قدم انار درخت سمت به و گذشت  کنارشان از یکنجکاو و مرموز نگاه با بعد 

  گهید من:گفت یمصطف به رو و فرستاد رونیب  صدا پر را نفسش بانو. برداشت

 . برم

 گذاشتنشان و انارها دنیچ مشغول کهیدرحال و ستادیا  شیپاها پنجه یرو گندم

 . امیم االن منم زمیعز باشه:  داد جواب یمصطف یجا به بود ینیس داخل

 یا آشپزخانه وارد و دیخند لب ریز  بانو و کرد نگاه را گندم حرف یب یمصطف

 . شد داشت راه اطیح پشت به که

.  داد سالم مودبانه بود یسبز کردن پاک  مشغول آشپزخانه در که رباب دنید با

 . داد را جوابش یخوشروئ با و کرد سربلند زین رباب

 و ها لب یرو خنده دنید با و گذراند نظر از را بانو ی چهره دقت با سپس

  کرد احساس بانو شد یطوالن که نگاهش. برد یپ حالش به شیها گونه یسرخ

 . شد هم نی هم و. دیبگو او او به یزیچ خواهدیم رباب

 .  شکست را شانن یب سکوت لبخند با رباب بعد یا لحظه

  شده خوب تیروح چقدر یاومد که  یموقع از کردمیم فکر نیا به داشتم_

 .االن یول یبود خودت حال تو کمی هفته دو نی ا البته زم،یعز

  آدمو عشق: داد رییتغ را اش جمله ادامه و شد تر پررنگ لبخندش کرد مکث

 .بانو کنهیم  دگرگون
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  ات گرفته حال که بود نیا منظورش. نبود سخت شیبرا رباب منظور دنیفهم

 . یا شده بشاش نطوریا و کرده رییتغ یمصطف کنار در

 چرا دیفهمینم. افتاد ارسالن حرف ادی کبارهی و کرد نگاهش قیعم لحظه چند

 عمد از رباب هم دیشا بود، نگفته آنجا در یمصطف بودن راجب یزیچ رباب

 . بکشاند آنجا   به را آنها تا بود، نگفته تلفن پشت یزیچ

 ؟یقصد چه اما. داشت یقصد کارش نیا از حتما

 : گفت و نشاند لب بر یلبخند او جواب در

 .جان عمه نطورهیهم

 . شد ها یسبز کردن پاک  مشغول دوباره و گرفت او از را نگاهش رباب

  دیبا چطور دونستمینم بانو، بودم هوا  به سر یلیخ بود سالم  شونزده یوقت من_

 .. یول. گرفتمیم یباز به زویچ همه و کنم استفاده طمیشرا از

 :گفت تیجد با و لغزاند  انگشتانش نیب را عطر خوش زولنگ

  تجربه رو ییجدا و یدور چون ،یدیکش یسخت چون یدونیم ،یدونیم تو یول

  که یکس  شهیهم نطوره،یهم هم  شهیهم  ،یکرد تجربه دادنو دست از ،یکرد

 دیبا... نیهم یفهمه،برایم رو یآسودگ و ییرها یمعن دهیچش  و درد طعم

 از حسرت گهید تا. یکن استفاده خوب یدار که یزمان از و یکن جمع حواستو

 . ینخور رفتنشو دست

 شود؟ تکرار بود قرار بار چند جمله نیا

 .بود دهیشن یمصطف از را نیا به هیشب یا جمله هم شیپ یکم

 : گفت بود، دستش  درون کوچک یش به حواسش کهیحال در و داد تکان یسر

 .جان عمه شماست با حق

 قدم با باشد، رباب جانب از یواکنش منتظر ای  دیبگو یگرید زیچ آنکه یب بعد

 . رفت ماند یم آن در که یاتاق سمت به تند یها

 .فرستاد  رونیب را اش شده حبس نفس و بست را در

 . شد رهیخ رنگ ییطال انگشتر به یدرماندگ با و کرد باز را دستش سپس



 کی ای ارزشمند یمتیق یش کی ییگو  که بود گرفته را انگشتر اطی احت با یجور

 . است گرفته  دست در را کوچک  کودک 

  چه احساسش و او با بود،داشت داده او به را انگشتر نیا چرا یمصطف واقعا،

 کرد؟یم

 : گفت  یکالفگ با و دیکش یپوف

 بزارم؟ کجا رو تو حاال

  شیبرا نه مگر فتد،ین آن به ارسالن تاچشم کردیم یمخف ییجا را انگشتر دیبا

 باز را چمدان در! تینها در و کرد برانداز دقت با را اطرافش. شدیم  دردسر

 .کرد پنهان یروسر  ریز قرمز، ی بقچه درون را انگشتر و کرد

 . نکند دایپ را انگشتر ارسالن خواست خدا از حال همان در

*** 
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  بود کاسه در آش ختنیر مشغول که رباب به و داد هیتک  آشپزخانه وارید به

 .  شد رهیخ

 بانو سمت به را ینیس و گذاشت ینیس درون را یسبز ظرف و آش کاسه رباب

 .داشت نگاه

 از یناراحت و غم.کرد نگاه او چشمان  به و گرفت او دست از را ینی س بانو

 .  دیباریم رنگش یشیم چشمان

 . نره گرسنه که ببر  براش نویا عمه، زیعز  ایب_

 جان؟  عمه نیبرینم براش خودتون_

 .بود نیغمگ هم رباب لبخند

 یتوجه یب طاقت منم.. کنهینم صحبت هم باهام.  نهیبب منو  یلیخ نداره دوست_

 . ندارم هاشو



 اش گونه یرو چشمانش از ی درشت اشک و انداخت نیی پا را سرش رباب

 : داد ی ادامه.دیچک

 . دهینبخش منو هنوز  داره، دل به نهیک من از هنوز_

 .کرد نگاهش لبخند با و کرد کج اش شانه سمت به را سرش بانو

 که انشاهللا.بده امیالت رو ها زخم از یلیخ تونهیم زمان. عمه بده زمان بهش_

 . شهیم درست زیچ همه

 کرد پاک  را شیها اشک رباب

 . عمه زیعز انشاهلل_

  و زد  در.برداشت قدم یمصطف  اتاق سمت به و شد خارج آشپزخانه از بانو

 .کرد باز  را در یکس نه د،یشن  ییصدا نه. ماند منتظر

 .زد شیصدا یآرام به نباریا و زد در دوباره

 !یمصطف_

  گرشید  دست با و گرفت را ینیس دستش کی با نکرد، افتیدر یجواب یوقت

  بود؟ کجا خودش پس.شد وارد و داد نییپا را در ی رهیدستگ

  یچوب تخت کی. بود ساده اتاق  دمانیچ. دیچرخ او اتاق دور تا دور نگاهش

  و عطر که کوچک یعسل کی و چهارگوش ی نهیی آ کید، یسف لحاف با ساده

 .دادیم لیتشک را اتاق دمانیچ تمام بود، گرفته قرار شیرو متعدد یها ادکلن

  کلمه چند و شده وارچسباندهید به زین شاه رضا محمد  ی شده گرفته قاب عکس

 .بود شده نوشته کنارش کوتاه ی

 . خواند را کلمات و رفت جلو سپس.  گذاشت تخت یرو را آش ینیس

 هن یم شاه، خدا،_

  و دیچرخ بود کرده افتیدر یراندازیت مسابقه بابت که ییها مدال یرو نگاهش

 نبض یرو را او عطر از یکم.  رفت یعسل سمت به. کرد نشیتحس دل در

 .دیکش مشامش  به را آن سرد ی حهیرا و زد دستش



  بود آن داخل که را یدیسف و اهیس یها  عکس و کرد باز را یعسل یکشو

 بود ستادهیا مانینر کنار که یمصطف به عکس یتو از را نگاهش. برداشت

  مانینر دستان در هم یتفنگ. بود سالش 17  حدودا یمصطف موقع آن.دوخت

 . خواند را شیرو ی نوشته و دید را عکس پشت. بود

 .  مانینر ییدا  با شکار نیاول_

  آن چقدر. خورد حسرت.دید هم را گرید یها عکس و نشاند لب بر یلبخند بانو

  دلهره نه ،یغم نه بود، یدرد نه. بود  مستحکم و قیعم شانن ی ب ی رابطه زمان

  یمصطف که چرا. بود شیپ سال چند مال یبعد یها عکس.یآشوب نه ،یا

 گرید نفر چند کنار که او به عکس در را نگاهش. دیرسیم نظر به بزرگتر

 . کرد تنگ را چشمانش و دوخت بود نشسته

 بودند؟  که گرید آنها

 .نبود مشخص شیبرا عکس طیمح

 .دیچرخ صدا سمت به بانو و آمد در شدن بسته یصدا لحظه همان

 متعجب و دیپر  باال شیابروها دستش پاسور یها کارت و یمصطف دنید با

 . آمد سمتش به  و  کرد اخم یمصنوع یمصطف. کرد نگاهش

 نیهمچ شما به یک. ستین یدرست کار ینظام  کی اتاق یتو شدن وارد. خانم_

 داده؟ یجسارت

  یجا به قیعم اخم آن با گفتنش حالت. دیگز را لبش ی گوشه و دیخند  بانو

 .انداخت اش خنده به بترساند، را او نکهیا

  ؟یکن یباز ورق گندم و ارسالن با یبود رفته:گفت جوابش در 

 .  داد تکان سر و زد پلک آرام یمصطف

 . کنم یباز باهاشون دست دو رفتن از قبل کرد اصرار ارسالن. آره_

  ؟یبر قراره کجا:دیپرس متعجب بانو

 . دادن بیترت  ها یارتش یبرا که کیکوچ یمهمون هی به_

 حرف به  بانو ستادیا  بانو مقابل یکم  ی فاصله با یوقت و  آمد کینزد یمصطف

 . آمد



 .. شدم اتاقت وارد اجازه یب دیببخش_

 . زد یمحو لبخند و انداخت آش ینیس به ینگاه یمصطف
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 .شماست به متعلق تماما صاحبش و اتاق نیا. خانم چکیپ  یدار اریاخت_

 . دوخت عکس به دوباره را نگاهش  و شد سرخ خجالت از بانو یها گونه

 حال همان  در و گذاشت یعسل  یکشو درون را پاسور یها ورق یمصطف

 . دیشن  را بانو یصدا

 کجاست؟  نجایا_

 سپس.  گذاشت عکس یرو او  انگشتان کنار را اش اشاره انگشت یمصطف

 شهیپ سال سه دو مال عکس نیا:گفت  فکر یکم  از بعد و کرد تنگ را چشمانش

 .کایآمر بودن برده آموزش، یبرا مارو که

 .شد درشت بانو چشمان

   کا؟یآمر_

 .زد یلبخند یمصطف

 رو کایآمر ابهت خواستنیم و بود ی غاتیتبل  شتریب هاشون برنامه هرچند... آره_

 .بردنیم مختلف یها شهر به مارو هم نیهم بخاطر. بدن نشون

 .دید را یبعد یها عکس و داد تکان یسر بانو

 حس نگاهش.کرد نگاه یمصطف به و گذاشت کشو داخل را ها عکس سپس

 .داد تکان سر  متعجب یمصطف نیهم یبرا. داشت یبیعج

 . آورد زبان بر را حسش و زد ینیغمگ لبخند بانو

 .یبکن یدار  دوست که یکار کردن قبول شعبان عمو و  عمه که خوب چه_

 و دادن یآزاد بهت نکهیا مثال:داد ادامه بانو و کرد نگاهش منتظر یمصطف

 .خوبه یلیخ نیا.. یافسر دانشکده فرستادنت



 . آمد حرف به یطوالن مکث کی از بعد و دیکش یقیعم نفس یمصطف

 بهت یزیچ هی...گرفتمیم شیپ خودمو راه هم باز من نبودن موافق باهام اگر_

 یبرا. میکنینم یزندگ شتریب  کباری ما.. بمونه ادتی کن یسع چکیپ گمیم

 به که هینجوریا. یکن تالش و یبجنگ دیبا یدار دوست که ییزهایچ به دنیرس

 . یرسیم خواستت

  یقو اراده و یکوش سخت بابت را  یمصطف شهیهم.کرد نگاهش یفتگیش با  بانو

 آخر تا را راه همان گرفت،یم شیپ در  را یراه  یوقت او.کردیم قیتشو اش

  بود اش یقو ی هیروح و بودن قدم ثابت نیهم.  برسد هدفش به تا کردیم دنبال

 را مرد نیا که نبود خودیب. کردیم  جذب سمتش به را گرید افراد و او که

 . داشت دوست

*** 
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  ی انهی م شکار با. کند دل نهییآ از باالخره و دیپاش خود یرو به یقیعم لبخند

 .برود جنگل به شکار یبرا  آنها با بود گرفته میتصم حال نیا با نداشت، یخوب

 . باشد او کنار خواستیم  فقط.است متنفر شکار از نبود مهم شیبرا

 . شد خارج  خانه از و دیبخش سرعت شیها قدم به

  یب بود شده پارک  درب یجلو که یمصطف رنگ یمشک بنز مرسدس دنید با

 .زد لبخند اریاخت

  سوار فرصت  و بود دهید دور راه از تنها را ها نیماش  نوع نیا که ییآنجا از

 . آورد یم  ذوق سر بر را او آن داخل نشستن بود، نکرده  دایپ ادیز را شدنشان

 نیماش نیهم با یمصطف  همراه دیخر به رفتن یبرا هم شیپ سال  دو که چند هر

 .  کردینم شیرها هم لحظه کی خاطرات. گرفت گاز محکم را لبش. بودند رفته

  نیماش سمت به ییباال شوق با بعد و ندیبنش فرمان پشت یمصطف تا کرد صبر

 . برداشت قدم



  مچش یرو ارسالن دست گذاشت، در ی رهیدستگ یرو را دستش که نیهم

 . شد او مانع و نشست

 . نیبش عقب_

  یصندل رفته وا یا چهره با. شد محو  شیها لب یرو از لبخند و دیخواب بادش

 . دوخت رونیب به را نگاهش و گرفت یجا گندم کنار عقب

 از هم نیا بانو، یواا: گفت زده جانیه و دیکوب هم بر را شیها  دست گندم

 . توعه اومدن یها تیمز

 .بود گنگ نگاهش. برگرداند او سمت به را سرش بانو

  معموال یمصطف داداش: داد ادامه  یشتریب ذوق با دید را او گنگ نگاه که گندم

 .برهیم  منم داره یهست  نجایا تو که االن یول شکار رهیم ییتنها

 .کرد دایپ انتقال زین او به گندم ذوق

 اد؟ یم  خوشت شکار از انقدر یعنی:دیپرس لبخند با

 .ادیم  خوشم جنگل از اد،ینم خوشم شکار از_

 .دوخت رونیب به را نگاهش مجددا و دیخند جوابش در بانو

 . داد قرار مخاطب را او بعد یکم  ارسالن و کرد روشن را نیماش یمصطف

 نجا؟ یا یبود اومده نیماش نیهم با تو یمصطف_

 .دیپرس مکث با یمصطف

 چطور؟_

 داد  هیتک پنجره ی لبه به را آرنجش ارسالن

 .نبود پارک  در یجلو میاومد یوقت_

 زمزمه شدیم خارج باغ کوچه از نکهیا نیح و رفت عقب دنده یمصطف

 . بود گاه ریتعم:کرد

 . نشست اش یشانیپ بر یکمرنگ اخم و گفت را نیا



 ی جمله نیهم گفتن بخاطر اخم نیا کردیم احساس اما چرا، دانستینم  بانو

 .است نشسته اش یشانیپ بر کوتاه

  بانو یها شانه د،یوزیم یگاه چند از هر که یباد و بود خنک مهین جنگل یهوا

  و نشسته گندم کنار یسرد و  بزرگ  سنگ  یرو. آورد یم  در لرزه به را

 . بود سرکشش قلب حتینص مشغول

 .بود شده  روزیپ عقلش با دوئل در هم باز که یقلب

  یبرا محل همه آن. ماندیم خانه در  و دادیم گوش ارسالن حرف به کاش

 نجا؟ یا چرا شکار،

 ! بود آورده نجای ا به شکار یبرا را آنها یمصطف چرا

  آشنا و یلعنت ینوا نیا. سپرد گوش رودخانه ینوا به و بست را شیها چشم

 در و آمده جا نیا به نامزدش با که یدختر ریتصو. کردیم  دگرگون را حالش

  تمام و گرفت جان پلکش پشت بود شده او با یباز آب مشغول رودخانه

 .شد تر  پررنگ ریتصاو. دیچیپ هم به وجودش

 بلند یها خنده و شد دهیپاش دختر تن و صورت یرو آب درشت و زیر قطرات

 . شد تر کینزد مرد . دیچیپ گوشش در دلش ته از و

  که سشیخ ییخرما یموها دش،یسف و کیپ پوست رنگش، یآب چشمان برق

 . داد مالش را دختر قلب همه  و همه بود، شده ختهیر اش یشانیپ یرو

  رودخانه در و دیلغز شیپا که برود عقب خواست و دیکش جانیه سر از یغیج

 افتاد

 .شود بلند تا گرفت را فش یظر دستان.  رفت  کمکش به و دیخند مرد

 . ستادیا یکنار و شد خارج رودخانه  از مرد کمک به

 . گردمیم بر االن کن، صبر:گفت مرد

 . شد شیدایپ دوباره مرد بعد یا قهیدق. ماند منتظرش و دیلرز و دیلرز دختر

 .زد کنار را سشیخ یموها و ستادیا دختر سر پشت

  سردش و دیسف پوست یرو یا بوسه و برد فرو او گردن یگود  در را سرش

 .کاشت



 نازک  یپتو بعد  یا هیثان. دیگز را  لبش و شد گرفتار نیریش یلرز به دختر تن

 بم یصدا. رفت فرو مرد مطمئن آغوش در  پشت از و شد دهیچیپ دورش  یگرم

 . شد پژواک  گوشش در  مرد ی گرفته و

 . چکیپ یشیم گرم االن_

  ادی. دوخت چشم تنش ی شده خیس  یموها به و گشود را شیها پلک یآرام به

 . گذاشت یم شیرو یقیعم ریتاث هم هنوز ذهنش، در روز آن یآور

 .کشاند رونی ب الیخ عالم از را او ارسالن یصدا هم باز

 ی لعنت ،یلعنت یا_

 . دوخت ارسالن به را نگاهش یسخت به و کرد بلند را سرش

 . بود شده یکفر نطوریا که بود  رفته خطا رشیت دوباره نکهیا مثل

 با و  دوخت ارسالن به را نافذش نگاه.گرفت او دست از را تفنگ یمصطف

 :  گفت یجد یلحن

 ک،ی.کن تیرعا شهیهم رو نکته تا دو  یبش موفق تیزندگ تو یخوایم اگه_

  ی همه. میدار اجیاحت هم به ما ی همه.ریبگ کمک گرانید از دو، نباش، عجول

  پس.شهینم روزیپ  نبرد  یتو ییتنها  به یا ژهیو گانهی چیه که باشه ادتی  نمیا. ما

 .یکن یرو تک یکار چیه تو نکن یسع

 داد هیتک  کتفش به را تفنگ ی قنداقه و گفت را نیا

 .کن حبس نفستو یبکش رو ماشه یخوایم  یوقت. کن نگاه خوب هم حاال_

  بود، کرده حبس نهیس در را نفسش کهیحال در  و بست را چشمش کی بعد

 . دیکش را ماشه و گرفت نشانه هوا در را  پرواز حال در قرقاول

 . دیپر باال ترس از بانو یها شانه و دیچ یپ فضا در گلوله کیشل ناهنجار یصدا

 رو چارهیب قرقاول بعد یا هیثان 
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 . دیرس گوش به ارسالن قیتشو یصدا آن متعاقب و شد پرتاب نیزم ی



  نگاه یمصطف به و گذاشت شدیم کنده جا از داشت که قلبش یرو را دستش بانو

 دست به تفنگ را یمصطف خواستینم دلش اما چرا، دانستینم. کرد

  گوشش در که یا یمصطف با و دیرسیم نظر به خشن یادی ز نطور،یا.ندی بب

 .  داشت  فرق کردیم نجوا  عاشقانه

 . شد رهیخ گندم به شده جمع یا چهره با و گرفت او از نگاه

 .  کرد حتشینص و کرد کج یلب بدش حال دنید با گندم

 ی ومدینم کاش شدیم بد حالت که تو_

  بد خاطر نیا  به تنها او حال دانستینم که گندم اما. بود نیهم  مشکل فقط کاش

 .بود نشده

  ،یدادینم دست  از هم رو یزیچ:داد ادامه گندم و نگفت یزیچ جوابش در بانو

 .گذرهینم  خوش اصال یپشند ینیزم بیس تا دو نی ا با

  از و گرفت دستش  در را او دست نکرد، افتیدر بانو از یواکنش هم باز یوقت

  میبر ایب: گفت و کرد اشاره رودخانه به گرشید دست با بعد. خواست بر جا

  جا حالمون کمی  آب تو میبکن پاهامونو م،ینیبش رودخونه کنار سنگ اون یرو

 . ادیب

  یسنگ یرو. رفت رودخانه کنار  او همراه به و کرد موافقت سر تکان  با  بانو

 . کرد فرو رودخانه خی و  سرد آب درون را فشیظر یپاها و نشست

 .دیخند خوشانه سر و داد تکان آب درون را شیپاها زین گندم

  و آرام گندم مانند  هم او ذهن کاش. زد یتلخ لبخند و انداخت او به ینگاه  بانو

  که افسوس اما. ببرد لذت یمکان نیچن در بودن از توانستیم تا بود دغدغه یب

 . کردیم شتریب را احساسش نوسان و بود  خاطراتش آور ادی مکان نیا خود

  مگر اما. نکند یتوجه گلوله یصدا  به کرد یسع و نشست آنجا را یا قهیدق چند

 . شدیم

   زد غر حال همان در و ختیر  اش شانه یرو طرفه کی را شیموها گندم

 .  شد گرمم بلند یمو بلند، یمو آخه هیچ_



  گرمش گندم آنوقت خنکش، مهین  باد و بود  زییپا فصل. افتاد خنده به آرام بانو

 .  بود شده

  به نگاهش لحظه همان اما د،یبگو یزیچ که چرخاند او سمت به را سرش

 یزیچ خواست تا. افتاد شکلش ی ا ستاره پالک  و گندم رنگ ییطال گردنبند

 و دیچیپ جنگل در دوباره گلوله ک یشل یصدا کند فیتعر گردنبند از و دیبگو

 . شد تمام  بانو طاقت

 . گندم نیماش تو رمیم من:گفت گندم به رو  بود شده کالفه کهیحال در

 . افتاد رودخانه در و دیلغز شی پا ناگهان که شود بلند شیجا از خواست بعد

 برخورد رودخانه یها زهیسنگر  با دستانش کف و شد سیخ کمر تا راهنشیپ

 .  زد ادیفر و کرد

 و چرخاند سر بانو. کرد  جلب سمت آن به را ارسالن و یمصطف توجه ادشیفر

  تنها محبوبش رنگ یآب یها لهیت حال. خورد گره یمصطف نگاه به نگاهش

 . دادیم انتقال را ینگران

  شدت به قلبش و گرفت جان بانو چشمان یجلو دوباره شیپ  قهیدق چند ریتصاو

 . شد دهیکوب اش نهیس ی وارهید به

  زد ادیفر دستپاچه بانو که برداشت قدم شیسو به وقفه یب یمصطف

 .  ارسالن.. ارسالن_

 . بود زده صدا را برادرش عادت  طبق نحالیا  با بود ستادهیا کنارش گندم

  بانو به تند یها قدم با را خودش ارسالن و شد متوقف شیجا در یمصطف

 . رساند

 . کشاند رونیب رودخانه از را او و گرفت را دستش بعد

 .  شد نگران لحنش و آمد در چرخش به او کیپ صورت در نگاهش

  دفعه؟ کی شد یچ_

 را  سوال نیا داشت، اگر که نداشت خبر او یدرون آشوب از ارسالن

 .دیپرسینم



 .  افتادم خورد زیل پام ،یچیه: گفت یسخت به  بانو

  تو برم من شهیم: گفت یماندگ در  با بانو و خورد گره  هم در ارسالن یابروها

   ن؟یماش

 . برو_ 

 و چرخاند بود، شده قفل بانو یرو  نگاهش که  یمصطف سمت را سرش بعد

 . بده نویماش چیسوئ زحمت یب: گفت

  که ما:گفت ارسالن جواب  در و آورد در بشیج از را چیسوئ یمصطف

 .  میبرگرد بهتره. ستین خوب که هم بانو حال م،یکرد شکارمونو

 .  برداشت قدم نیماش سمت به بانو همراه به و داد تکان یسر ارسالن

 . افتادند راه سرشان پشت هم  یمصطف و گندم

 یپتو و کرد باز را عقب صندوق درب یمصطف دندیرس که نیماش کینزد

 .  آورد رونیب آن داخل از را ینازک

 .  ینکن خی دورت چیبپ: گفت و انداخت بانو  یها شانه یرو را پتو سپس

 مثل. بود نواشگونه و نرم شیصدا . ستادیا تپش  از یا لحظه یبرا بانو قلب

 .  شد نیماش سوار بعد  و کرد نگاهش قیعم لحظه چند. روز همان

  قلبش که دانستیم اما شد،یم چه کردیم دایپ ادامه تیوضع نیا اگر دانستینم

 . ندارد را او برابر در مقاومت توان گرید
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  دانه و زدیم ادیفر را ینگران اش چهره . رفت باال یشهربان یها پله از شتابان

 دلش چقدر. بود انی نما صورتش یرو تکاپو شدت از عرق درشت یها

  آرام قلبش فرزندش دو شدن دایپ با و  شود تمام یدرون  آشوب نیا خواستیم

 . بود ربوده وجودش از یکل به را  آرامش یخبر یب ماه چند نیا که چرا. ردیگ

  پاک  را اش یشانیپ عرق کهیدرحال و رساند یشهربان اتاق به را خودش

 داد  قرار مخاطب را شیرو روبه مرد زنان نفس نفس کردیم



 نشد؟ یخبر یتهران مانینر هستم، یتهران جناب، سالم_

  مانینر  رنگ یتونیز چشمان به را  نگاهش و کرد بلند را سرش مکث با مرد

  از مرد.  بود یکاف او خراب حال به بردن یپ یبرا  زین کوتاه نگاه همان. دوخت

 .گشت مانینر ی پرونده دنبال به ها  پرونده ی قفسه در و شد بلند شیجا

 . نشست زیم پشت ی صندل یرو مجددا کرد دایپ را پرونده یوقت

.  گردنیم دارن م،یفرستاد گشتو یها نیماش:گفت و انداخت پرونده به ینگاه

 . باهاتون میریگیم تماس شد یخبر

  یآرام نا و کرد فکر شد خارج مرد  یها لب از که یآخر ی جمله به مانینر

 . بود ایدن کار  نیتر سخت انتظار نظرش به. شد شتریب اش

 هستند کجا فرزندانش دانستیم نه. کردیم اش وانهید داشت هم یخبر یب نیا

 .بود بدتر یگرید زیچ هر  از نیا و. دارند یحال چه دانستیم نه و

 . باشد یشهربان جانب از ی خبر منتظر نکهیا جز نداشت یا چاره چیه

 را آن عرق دوباره و دیکش اش  یشانیپ  به را انگشتش چهار. داد تکان یسر

 .کرد پاک 

 . کرد زمزمه یسخت به

 .دینباش  خسته. ممنون خب اریبس_

  آمد که یا یتاکس نیاول یبرا را دستش. شد خارج یشهربان از و گفت را نیا

 . شد سوار و داد تکان

 . داشت شیهوا و حال با یبیعج تضاد شدیم پخش ویراد از که یشاد آهنگ

 .بود بی عج تضاد نیا لیدل دادیم انتقال که یا یشاد

 و نکند تشیی اذ بود دهیچیپ نیماش در که یگاریس یبو  تا داد نییپا را پنجره

  نگران و مسموم افکار وجود با مگر چند هر. ببرد لذت یزییپا یهوا  از یکم

 بود؟ بردن لذت یبرا ییجا بود ذهنش در که یا کننده

 .نبود که  است معلوم. نه

 .شد ادهیپ نیماش  از و کرد حساب را هیکرا



  گاریس یبو اش ینفت یآب راهنیپ هم باز بود دهیکش نییپا  را پنجره که نحالی ا با

 .بود گرفته

 شیپ خانم نرگس معصوم و نیغمگ ی چهره و فرستاد رونیب صدا پر را نفسش

 . گرفت جان چشمانش

  انتظار نیا و نشده ها بچه از یخبر که گفتیم خانم نرگس  به دیبا چطور حاال

 دارد؟ ادامه ندی خوشا نا

  حال خواستینم. بزند پس را اش یمنف افکار کرد  یسع و دیکش یقیعم نفس

 . کند دایپ انتقال زین  خانم نرگس به ناخوشش

 متوقف خانه رنگ دیسف  درب مقابل  و رفت شیپ مصمم و محکم یها قدم با

 . شد

  راستش سمت به را سرش عادت طبق و آورد رونیب بشیج از در را دیکل

 . شد برابر چند ناخوشش حال آمد یم   دور از که یجوان مرد دنید با که چرخاند
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  دلش. داشت  کم را مورد کی نیهم فقط شد؟یم شتریب نیا از اش بدبختي مگر

 وارد و کند باز را خانه درب مرد به توجهیب و برگرداند را سرش  خواستیم

 . بود شده ری د یکار نیچن انجام یبرا که فیح اما شود،

 به را شدن متوجه نیا هم قشیعم لبخند و بود شده مانینر متوجه جوان مرد

  یبخشک یا:دیغر رلبیز و فشرد دستش در را دیکل مانینر. دادیم نشان یخوب

 شانس 

 .برگرداند او سمت را شیرو کامل مانینر و آمد کینزد جوان مرد

 یپ خرابش حال به اول همان و دیکاو دقت با را مانینر ی چهره جوان مرد

 .برد

 خوبه؟  حالتون. یتهران یآقا سالم_

 داد  ادامه و کرد تنگ را شیچشمها کرد، مکث یکم



 به و دوخت مرد یوحش و سبز یها  لهیت  به را رنگش یتونی ز یها لهیت  مانینر

 .زد لبخند زور

  حفظ را لبخندش. ماند ینم دور رنگ سبز زمرد دو نیا از زیچ چیه نکهیا مثل

 .ام خسته کمی فقط  خداروشکر، خوبم جان، میسل نه:گفت و کرد

 .داد تکان را سرش بار چند و انداخت باال را شیابروها میسل

 .نطوریا که_

  نیاسی خوبه؟ مادر خوبه؟  خودت حال:دیپرس مکث با و داد تکان سر هم مانینر

 چطوره؟ جان

 . بود دهیپرس وقفه یب و هم سر پشت عمدا

 . خداروشکر خوبن_

 و بود حوصله یب ها سوال نیا به دادن  جواب یبرا مقابلش مرد دیرسیم بنظر

  استفاده فرصت از خواسته، خدا  از و  شد یحوصلگی ب نیا متوجه هم مانینر

 دهد انیپا  را مکالمه نیا تا کرد

  شدم خوشحال باشه، خوب حالشون شهیهم انشاهللا.. هللا الحمد خب، اریبس_

 برسون  سالم پسرجان دمتید

 کرد  مطرح را بود ذهنش  در که یسوال  میسل که برگرداند را شیرو خواست و

 . قتشیحق_

 داد  ادامه و دیکش روشنش ریش ته به یدست. کرد مکث یکم

 برنگشتن؟ مسافرت از هنوز_

  از جوان مرد نیا ی عالقه بود ده ینفهم وقت چیه. کرد نگاهش  قیعم مانینر

 و اعتماد قابل مرد نیا گفتیم درونش یحس نحالیا با. است برآورده سر کجا

  هنوز نه:داد جواب یخونسرد با  و رفت باال یکم لبش ی گوشه. است محترم

 ..یول برنگشته

 گردن؟یبرم یک ستین مشخص_



  نیا که مانینر. بود واضح کامال اقشیاشت و بود دهیپرس سرعت به را سوال نیا

  از زیچ همه هنوز دادیم نشان اقیاشت نیا که چرا شد خوشنود دید را او اقیاشت

  نیا گفتن بابت خودش به دل در و دیجنب شیها آب. هست یدیام و نرفته دست

 .فرستاد لعنت ها دروغ

 حالم گفت. دیپرس احوالش و اوضاع گرفت، تماس  باهاش مادرش روزید اتفاقا_

 . بمونه شتریب کمی داشت میتصم و خوبه یلیخ

 . کرد نگاه را مانینر  دیترد با میسل

 شده؟ عوض نظرشون.. نکنه_

  نکهیا از قبل. بود یعصب یا خنده  شتریب اش خنده. دیخند بلند یصدا با مانینر

 چه نیا جان پسر نه:گفت یجد و کرد  متوقف را اش خنده کند شک او به میسل

  و زمان به اجیاحت کمی یول. بود مشتاق شتریب همه از خودش بانو  اتفاقا ه،یحرف

 .داشت یخاستگار نیا کردن یحالج

 یباق کردن شک یبرا ییجا که بود گفته را جمالت نیا یتیجد چنان با

  در هنوز دادیم نشان بود گردش در صورتش یرو که میسل نگاه اما. ماندینم

  واکنش داد حیترج حال نیا با. است نکرده باور را او یها  حرف و است شک

 .داد خاتمه را بحث نیا و. ندهد نشان یخاص

 ..برگشتن یوقت مونمیم ن منتظرش من خب، اریبس_

 .کنمیم خبرت: کرد  کامل را او ی جمله زد یلبخند مانینر

 متشکرم _

 . شد دور و کرد یخداحافظ لب ریز بعد

 نطوریا میسل یها حرف از. شد خانه وارد و چرخاند قفل در را دیکل مانینر

 هنوز  چند هر. هست بانو و او ازدواج به یدیام هنوز  که بود شده رشیدستگ

 .داشت یبستگ ارسالن و بانو موقع به کردن دایپ به زیچ همه
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 باز را یتور در ش،یها کفش آوردن در از بعد و رفت باال سکو یها پله از

  و بود نشسته نگاهش ررسیت در  درست خانم نرگس. شد خانه  وارد و کرد

  قرمز یها چشم و کیپ صورت به  که چشمش. بود گرفته آغوش در را اصالن

 . آمد بند نفسش افتاد او

 سالم آرام مانینر  دنید با بود اصالن یموها نوازش حال در که خانم نرگس

 شد ثابت او روح یب صورت یرو  نگاهش و شد درهم مانینر ی چهره. داد

 ه؟ یحال چه نیا نرگس؟ یکنیم چکار خودت با یدار_

 به ضربه چند و شکست بغضش بود سوال نیهم منتظر انگار که خانم نرگس

 . دیکوب اش نهیس

 . تونمی نم. ارمیب طاقت تونمینم گهید مانینر آقا ترکهیم داره قلبم_

 .شد روان چشمانش  از اشک داغ و درشت یها دانه و گفت

 مان ینر آقا بگو شده،  ازشون یخبر که بگو. بگو خدا تورو_

  به کلمات شد؟یم آرام خانم نرگس تا گفتیم دیبا  چه. شد منقبض مانینر فک

 . شد یجار زبانش بر یسخت

 . گردنیم دارن_

  فکر هزاران ذهنش در.  کرد پاک  را شیها اشک دست پشت با خانم نرگس

 . خوردیم چرخ مختلف

  دهیم یا یمعن چه نیا.. نکردن داشونیپ و گردنیم  دارن هنوز اگه.. اگه_

 .. نکنه.. نکنه! مانینر

 . اومده سرشون ییبال:داد ادامه را اش جمله سپس و کرد مکث یکم

  نیزم یرو مقابلش و رفت سمتش به. دهد ادامه را اش جمله نگذاشت مانینر

 .نشست

 که انشاهللا. نکن فکر زایچ جور نی ا به ست،ین  نطوریا نرگس، هیحرف چه نیا_

 . سالمن و حیصح جفتشون

 .دوخت خانم نرگس چشمان به را مطمئنش نگاه



 .مطمئنم من کننیم داشونی پ باالخره نرگس نباش نگران:افزود مکث با

  کجا از بپرسد او از خواستیم دلش یلیخ. شد رهیخ او چشمان به خانم نرگس

 .است مطمئن انقدر

 داد  ادامه و کرد پاک  شصتش  با را خانم نرگس یها اشک مانینر

 .میر یگیم میسل و بانو یبرا مجلل یعروس هی انشاهلل و کنمیم داشونیپ_

  آن نیگزیجا یقیعم خشم  و رفت نی ب از کل به خانم نرگس یناراحت جمله نی ا با

 د یغر و خورد گره  درهم شیابروها. شد

 شد؟ یچ یدیند مگه مان؟ینر آقا یزنیم حرف یعروس از یدار هنوزم_

 . هوا رفت شد دود. رفت گذاشت دخترت

  اگه:گفت حرص پر و زد کنار را مانینر دست. کند سکوت توانستینم گرید

  شدینم پا دیشنیم هم اونو یصدا و ی نبود خودخواه کمی اگه ،یگفتینم زور بهش

 .بره

  گوش حرفش به من: داد جواب نیخشمگ و دیتن هم در زین  مانینر یابروها

 شد؟ یچ که یدید یمنته  دادم فرصت بهش هفته کی نرگس، دادم

 یخوشبخت بخاطر کنمیم یهرکار. بگم دیبا بار چند:داد  ادامه و کرد مکث یکم

 .کنهیم تشکر ازم بعد فهمه،ینم خامه االن اون. خودشه

  دیکش اصالن سر به یدست سپس.کرد نگاهش افسوس با لحظه چند خانم نرگس

 نشان را فاجعه عمق پوزخندش. زد پوزخند بار  نیاول یبرا. برخاست جا از و

 .دادیم

 .کنه تشکر ازت باش منتظر  بعد مان،ینر آقا بشه داشیپ اول بزار_

 دیکش صورتش یرو فشار با را دستش مانینر

 . بود کرده بدتر را حالش زین خانم نرگس یها حرف. بود بد حالش

  زودتر چه هر که خواست دل در اما دارد ادامه یتاک طیشرا نیا دانستینم

 سکته شیها حرف و خانم نرگس دست از مطمئنا نه مگر شود قبل مثل اوضاع

 . کردیم
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  را بود قلبش یرو که یفشار تنها نکرد، کم احساسش از یزیچ روزها گذر

 شد داریب  زین  خفته مهین احساسات آن تمام ها  ماه و روزها گذشت با. کرد شتریب

 یمصطف. بود نگونهیا عشق. نبود خودش  دست چند هر. انداخت دام به را او و

 .بود آور خفقان شی برا  او بدون قیدقا و بود هوا همانند شیبرا

 .بود او ریاس قلبش. نبود خودش دست هم نیا

  به کردیم نظاره را ماه اسفند برف بارش کهیدرحال و بود ستادهیا پنجره کنار

 طبق که یتیمامور. بود تیمامور از آمدنش منتظر تابانهیب و کردیم فکر او

 . بود دهیکش طول هفته  دو معمول

 پلک پشت که بود  یریتصو نیاول او رنگ یآب چشمان و بست را شیها چشم

 . گذاشت قلبش یرو را دستش و کرد رها را بازدمش. بست نقش اش بسته یها

  درب.  شد گشوده هم از بانو یها  پلک و آمد در صدا به در که نگذشت یزیچ

  فرمیونی آن در محبوبش استوار قامت و شد باز منتظرش نگاه مقابل در اطیح

  گذراند نظر از را اش چهره فاصله همان از. شد انینما  در ی آستانه در ینظام

 به رباب. بود بیدلفر و جذاب شیبرا شهیهم مثل.  کرد نشیتحس دل در و

  یمصطف سر دور انیگو صلوات را اسپند و شد اطیح وارد اسپند با هیبق همراه

 .چرخاند

   سر یم بال یت_

 یآب و شد دهیکش بانو منتظر چشمان و پنجره سمت به بالفاصله یمصطف نگاه

 .شد شیها لب مهمان یقیعم لبخند و زد برق چشمانش میمال

  دلش چقدر. شد برابر چند اش یدلتنگ و گرفت ضرب نهیس در بانو قلب

  در را خودش و برود  استقبالش به تند یها قدم با گذشته همانند  خواستیم

 . نبود ممکن گرید یزیچ نیچن که فیح اما. اندازدیب او مطمئن و گرم آغوش

 چیه. کرد نگاهش عشق با و گذاشت پنجره سرد شهیش یرو را انگشتانش سر

 . شدینم خسته چهره نیا کردن ثبت از گاه

  یمصطف گندم. شد خانه وارد حرف بدون دید  را یمصطف یمحل یب که رباب

 . دیبوس را اش گونه و گرفت آغوش در را



  جواب در و  گذاشت نیزم یرو بود آورده خود با که ییها بسته زین یمصطف

  استقبالش به ارسالن و شعبان گندم  از بعد. زد کتفش به ضربه چند محبتش

 .گفتند  آمد خوش و دادند دست مردانه و آمدند

 جعبه  آخر در و کرد میتقس شانن یب  کی  به کی را یسوغات یها بسته یمصطف

.  گذاشت بشیج درون را آن و کرد جدا ها یسوغات نیب از را یشکل لیمستط ی

  صحبت مشغول که ارسالن، جز به  همه  ییگو آمد خوش و یاحوالپرس از بعد

  و بود ستادهیا پنجره پشت لحظه آن تا که بانو. شدند خانه وارد بود یمصطف با

  و  آمد خودش به ارسالن ی اشاره با بعد  یا لحظه بود هیبق رفتن منتظر ییگو

 .رساند اطیح به تند یها قدم با را خود

  دهیکش زحمت یمصطف بانو ایب :گفت و انداخت بانو به ییگذرا نگاه ارسالن

 .نکنه درد دستش. آورده یسوغات هم تو یبرا

 هم نیا و بود فحش به یشب شتریب بود گفته ارسالن که یا نکنه درد دستش

 خود یرو به کدام چیه نحالی ا با. بود مشخص یمصطف یبرا هم و بانو یبرا

 . اوردندین

  یمصطف  سمت به آرام یها قدم با و دیپوش را گندم رنگ یآب یها ییدمپا  بانو

 . رفت
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 نیاول و گذراند نظر از را او ی  چهره جز به جز یدلتنگ با و ستادیا مقابلش

 آمد ینم حساب به شیر ته گرید که  بود یشیر کرد جلب را توجهش که یزیچ

 . بود شده بلند یکم و

  یا لحظه که چرا نداشت، یمصطف  عشق ابراز در یریتاث چیه ارسالن حضور

 .کرد اعتراف بعد

 . ییدا دختر بود شده تنگ برات دلم_

  گوش به آرامش ی زمزمه و شد سرخ کبارهی اعتراف نیا  از بانو یها گونه

 د یرس ارسالن

 نطوریهم منم_



 یحت قبل ماه چند دختر نیا. دی پر باال استفهام  ی نشانه به ارسالن یابروها

 او به راحت یلیخ حال، اما. کند نگاه یمصطف به او یجلو کردینم جرعت

  مثل اما. بود داده هشدار باره  نیا در او به بود خوب. کردیم عالقه ابراز

  بانو چشمان در آشنا برق آن که چرا بود مانده جهینت  یب شیها هشدار نکهیا

  به  را بانو  دینبا. بود کرده اشتباه او.  است رفته دست از زیچ همه که دادیم نشان

 . بود شده رید هم  یلیخ. بود شده رید گرید اما. آورد یم آنجا

 لیمستط ی جعبه و برد فرو شلوارش بیج در را دستش مکث با یمصطف

  نینگ گردنبند و کرد باز را جعبه در سپس. آورد رونیب را یرنگ کرم شکل

 . شد انینما  یاقوتی طرح دار

  چه هر  و شد رهیخ بود اشک شکل  به که گردنبند رنگ سبز اقوتی  به  بانو

 . ختیر شیصدا در داشت شوق

 منه؟  مال نیا یوااا_

 برهم دییتا ی نشانه به را شیها  پلک و زد او شوق به یمحو لبخند یمصطف

 . ممنونم: کرد زمزمه احساس با و شد تر قی عم بانو لبخند. زد

  ارسالن حضور به توجه یب و گرفت انگشتانش نیب را گردنبند یمصطف

 هست؟ اجازه:گفت

 به را نیا اش چهره حالت و تبدار نگاه. بود شده جدا زمان و نیزم از هم باز

  یالعمل عکس و نگفت یزیچ بار  نیاول یبرا زین ارسالن. دادیم نشان یخوب

 یمصطف و بانو یتاب یب ییگو. شد ها عاشقانه نیا گر نظاره تنها و.نداد نشان

 .بود کرده تیسرا زین او به

 .داد تکان سر و دیگز لب نیشرمگ بانو

 . شد خم او سر یرو  یکم و کرد باز را گردنبند ی رهیگ یمصطف

  دوسال. رمیبگ برات شیپ دوسال بود قرار که یهمون بانو، گردنبند همون نیا_

 . کردم جبرانش االن. کنم عمل قولم به نتونستم شیپ

 . گرفت فاصله بانو از یکم و گفت را نیا

 او به اطیح پشت در که  یحرف ادی و دیکش اقوتی  یرو را انگشتانش سر بانو

. برگرداند را ها لحظه آن ی همه تا خواهدیم زمان بود گفته. افتاد بود زده



. بود برگردانده را لحظات آن. بود گفته راست. شد انینما  شیها لب بر یلبخند

 . باتریز و قبل از بهتر

 .ممنونم. کرد تشکر گرید یبار و دوخت یمصطف به را نگاهش

  و زد یمعنادار  ی سرفه ارسالن که رایز نشد یطوالن یلیخ شانیگو و گفت

 ،یاومد راه از هم تو. تو میبر بهتره سرده،  هوا:داد  قرار مخاطب را یمصطف

 .نمون  پا سر ادیز. یا خسته

  دهیفهم جمله نیا گفتن از را ارسالن قصد که بانو و کرد نگاهش رهیخ یمصطف

 .تو میبر بهتره سرده هوا گه،یم راست ارسالن:گفت بود

 . پهنه سفره تو نیا یب ها بچه:دیرس گوش به او از بعد هم رباب یصدا

 .شدند خانه وارد سه  هر  و نشد بدل و رد انشانیم یحرف گرید
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  روز 14 از شعبان اصرار  به  یمصطف شدند  جمع  سفره دور همه یوقت

  در  خواهدیم یمصطف  که پنداشتیم خود با شعبان. کرد صحبت تشیمامور

  خالف بر اما دهد، شرح را ییزهایچ ینیزم ارتش تیوضع و کارش ی باره

  آن در که یشهر یهوا و آب و خودش ی درباره تنها یمصطف تصورش

 . کرد  صحبت داشت تیمامور

  در یباز برف  یبرا رباب شنهادیپ به یمصطف جز به یهمگ نهار اتمام از بعد

 و ها  درخت یرو و بود نشده قطع هم هنوز برف بارش. شدند جمع اطیح

 و برد آسمان سمت به را سرش بانو .بود نشسته برف اطیح چهارگوش حوض

  با هم برف یها دانه. آورد رونیب  ته  تا را زبانش چشمانش بستن با همراه

  گندم. افتاد خنده به حالت همان در  بانو و نشست زبانش و صورت یرو عجله

 طنتیش با بود شده یا کوله و کج یبرف  آدم ساخت مشغول آمدنش بدو از که هم

 او ی آمده رونیب  زبان یرو را اش اشاره انگشت و رفت بانو سمت به

 را العاده خارق صحنه نیا که را ییآنها و آمد در کار نیا با بانو غیج. گذاشت

  هم نیهم  و کرد پرتاب او سمت  به یا گلوله بانو. انداخت خنده به بودند دهید

  گلوله اقیاشت با یهمگ . شد گریکدی کردن باران گلوله شروع یبرا یا نهیزم



 بلند یصدا با کهیحال در و کردندیم پرتاب گریکدی سمت به را یبرف یها

 اجازه درونشان  کودک  به و شدند غرق خوش حال نیا در دندیخندیم

 .دادند ییشکوفا  ی

  بود، اتاقش در هنوز که یمصطف جز به یهمگ شد تمام شانیباز برف یوقت

  را شیچا از یا جرعه بانو.شدند ی چا خوردن مشغول و شدند جمع سکو یرو

  یخال جمع نیا در یمصطف یجا چقدر که کرد فکر نیا به و دینوش

 ها زخم زمان گذر گفتندیم کند،یم  درست را زیچ همه زمان گذر گفتندیم.ست

  بود، نشده درمان هنوز محبوبش یها  زخم که بود معلوم اما بخشد،یم امیالت را

  شاننیب یقیعم شکاف هم هنوز و بود بد هم هنوز رباب و او  نیب ی رابطه

 . نداد یرو شیپ ی اجازه افکارش به و داد شعبان به را نگاهش. بود

 گفت ذوق با و کرد رباب به  رو هستند جمع هم دور  یهمگ دید که شعبان

 چسبه؟یم یچ ییچا کنار االن یگفت اگه جان، رباب:

 .  نشاند لبش یرو را لبخند شعبان ذوق. دیکش دامنش به یدست رباب

  خرما؟_

  داد تکان هوا در را دستش شعبان

 . ما عشق تیحکا ما، سوز پر داستان کردن نه،بازگو  جان رباب نه_

 گفت اقیاشت  با بانو و افتاد خنده به دل ته از ها روز آن یآور ادی  با رباب

 . شعبان عمو نیبگ:

  هم هنوز اما دیشنیم را شعبان و رباب عشق یماجرا که بود یبار نیچندم نیا

 کهیدرحال و زد برق شعبان یها چشم.  داشت اقیاشت  آن ی دوباره دنیشن یبرا

 . شد شان ییآشنا داستان فیتعر مشغول  کردیم نگاه رباب به

  کردم فکر دمید ربابو که یبار نیدوم ادمهی بود، مونیهمسا دختر رباب_ 

 نگاه و ها  ابرو همون بودن، هم  یشب تا دو نیا که بس دم،ید مانوینر داداشش

 دادیم قاچ رو خربزه کارد مثل که ینافذ

 .شعبان:  گفت خنده با و کرد پرتاب او سمت به یقند رباب

 همون از من نهایا ی همه با یول :  داد ادامه و انداخت باال  یا شانه شعبان

  یلیخ رباب.شدم عاشقش دل صد  نه دل کی دمشید یینونوا دم که یروز



  دل پر هم یلیخ داد،یم نشون یخوب به احساساتشو و بود خنده خوش و یاجتماع

 و دل پر انقدر بشم، عاشقش شتریب من شدیم باعث هم نیا که بود، جرعت و

 ینیسنگ اون به آجر کردم احساسات ابراز بهش یوقت که بود پررو و جرعت

 .انداخت پام یرو رو

 ؟ عمه یکرد نکارویا یجد  نه،: گفت ارسالن و گفت یبلند  یوا بانو

 و داد تکان سر تاسف  با شعبان و گذاشت  هم یرو را شیها پلک خنده با رباب

 رباب کن فیتعر خودت شویبق:  گفت
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  احساس از نکهیا از بعد هفته کی: گفت و دیچیپ هم در را انگشتانش رباب

 ...رف شدم باخبر شعبان

 یشد خبر با احساسش از یچجور:   گفت و کرد قطع را رباب حرف ارسالن

 نجوریا از و دادیم بهم که یا یمجان یها نون! کردیم بهم که ییها توجه از_

 کارها

 هفته کی از بعد گفتم،یم داشتم: داد ادامه رباب و داد تکان یسر ارسالن

 میتصم و گذاشتم اش عالقه یپا لمی دل نیا داره، یلیدل هی ها توجه نیا که  دمیفهم

  سرمه چشمامو یپنهون بافتمو موهامو ذوق با روز اون. نمشیبب برم گرفتم

  شعبان ستادمیا که یینونوا ی چهیدر یرو روبه. رونیب رفتم خونه از و دمیکش

  سرفه  هم نیهم یبرا. بود نشده اومدنم هنوزمتوجه و بود کار  مشغول. دمید و

  یلیخ لبخند هی بعد. یطوالن و قی عم یلیخ کرد  نگاهم و برگشت هم اون. زدم

  کرده حفظ و لبخند همون کهیحال در و زد  بهم شویآرد یها دست و زد مهربون

  من قلب ستادیا چهیدر پشت یوقت. اومد کینزد و برداشت سنگگ نون هی بود

. کرد دنیتپ به شروع ضربه نیشتریب با بعدش ی هیثان و ستادیوا لحظه کی هم

  نگاهم داشت که همونطور. بودم شده زده جانیه دنشید از چقدر دونستیم خدا

 بده من به نونو که بودم منتظر مشتاقانه منم آورد، باال و سنگگ نون کردیم

  شد رد مقابلم از دستش یوقت یول کردم  دراز ذوق با هامو  دست هم نیهم یبرا

  به و نون  شعبان. بود ستادهیا پشتم خاتون دمید.کردم نگاه پشتمو و برگشتم شکه

 . بود داده شده در به در خاتون نیا



 . برد اش چانه ریز را دستانش مشتاقانه و دیخند آرام بانو

  خودت شویبق: گفت  و کرد نازک  شعبان یبرا یچشم پشت عشوه با رباب

 . شعبان آقا کن فیتعر

 گفت  مکث با و داد تکان او سمت به را اش اشاره انگشت شعبان

 افتاد که یاتفاق اون بعد یگل رباب نه ینب بد روز چشمتون ها بچه گهید یچیه ،_

 .کرد پاره  کهیت رو چارهیب خاتون و زد

 تمام از بعد شعبان و افتادند خنده به هیبق و شعبان دیرس که اش جمله ینجایا به

  یموها و رباب یه  بود شده ییدعوا چه گفتمیم داشتم: داد  ادامه اش خنده شدن

 و  بکش و خاتون

 بکش  خاتون یه: گفتند ارسالن و بانو

  و بکش رباب یه ن،ینکن اشتباه نه  نه:  داد تکان نیطرف به را سرش شعبان

   شد دهیکش فقط چارهیب  خاتون نیا بکش، رباب یه

 شعبان؟ عمو نیکرد چکار شما: دیپرس ارسالن

 دورش جان شعبان  یچیه:داد جواب شعبان یجا به و کرد یدست شیپ رباب

 داشت  هارو یچ تماشا نقش شتریب بگردم

:   داد ادامه مکث با و دیکش سرش ی گندم  جو و پشت کم یموها به یدست شعبان

  و رباب و شد دایپ  خان مانینر ی کله  و سر یکش  سیگ و سیگ ربع کی از بعد

  یلیخ که کردم دعا و شدم مونیپش کارم از فاصله بال منم. برد خودش با

  نکهیا تا شدم منتظرش کوچه تو  یساعت دو یکی تا من خالصه.نکنن دعواش

 .بود شده مانینر هیشب  کامال گهید نباریا. شد دایپ کلش  سرو خودش

 مانینر:  گفت ییباال   جانیه با شعبان و شد متعجب ارسالن و بانو ی چهره

 . بود زده گوش خیب  تا موهاشو کنه ادبش نکهی ا یبرا خان

  هیگر آنقدر هم روز اون. شعبان آقا نکنه لعنتت خدا: گفت و افتاد خنده به رباب

 نور یعل نور گهید و بود ختهیر صورتم یرو هام  سرمه ی همه که  بودم کرده

 .  بود شده

  و سر و افهیق اون با و رباب یوقت : داد  ادامه و کرد مظلوم را خودش شعبان

  یشکل نیا نداشتم قصد اصال من. دمیدو سمتش و  شدم نگران یلیخ دمید وضع



  آروم دادمو شیدلدار نکهیا از بعد. کنم جلب و رباب توجه خواستمیم فقط بشه،

  براش که یا نامه بعد دارم برات یزیچی گفتم و کردم نگاه هاشچشم به شد

  نگه سمتش قرمز گل هی با همراه  و آوردم در شلوارم بیج از و بودمو نوشته

 یبرا شدینم روم یول بگم بهش احساساتمو خواستمیم  که وقت یلیخ. داشتم

  نگاه هی رهیبگ ازم رو نامه نکهیا  از قبل رباب. نوشتم کاغذ یرو  همشو نیهم

  جمله نیا دنیشن با. دارم برات یز یچ هی منم: گفت و انداخت بهم زیآم طنتیش

  و نداشت دووم یلیخ یخوشحال اون یول. دونستیم خدا که  شدم خوشحال انقدر

. پام رو  انداخت آجرو و آورد رونی ب  رهنشیپ پشت از دستشو رباب بعد ی هیثان 

 نیزم یرو ضعف از بعد. بود داشته نگه پشتش و آجرو چطور موندم من

  نیزم یرو از رو نامه و زد  زانو کنارم دیخندیم کهیحال در ربابم. افتادم

  و دیدو خونشون سمت به کرد پر پر  سرم یرو رو گل نکهیا از بعد و برداشت

  دو و گذشت   خالصه کردمیم ناله بودمو افتاده نیزم یرو همونطور  منم. رفت

  ختم  یخوش ریخ به زیچ همه و خانم رباب یخاستگار میرفت هم بعدش ی هفته

 الحمدهلل  شد

 یسوز پر داستان یلیخ: گفت یا بامزه لحن با و زد یمضحک لبخند ارسالن

 . بود

   آجرش قسمت مخصوصا.یلیخ:  گفت و دیمال را شیپاها  شعبان

 به.شد رهیخ رباب به اش خنده شدن تمام از بعد بانو و دندیخند بانو و ارسالن

  چشم اما دیخندیم ظاهر به رباب یها  لب. شد او حال رییتغ متوجه سرعت

  اسم آوردن و خاطرات یآور ادی که بزند حدس توانستیم. بود نیغمگ شیها

.  بود افتاده اش یکودک دوران ادی شک یب.  انداخته حال نیا  به را او مانینر

 و مانینر انقدر که رباب آمد وجود به ذهنش  در بزرگ  سوال کی لحظه همان

  یوانگید نیا چطور بود؟ کرده را  کار نیا چطور داشت دوست را اش خانواده

 و  بود کرده را

 

 بود؟ دهیدر را ها حرمت ی همه

 



 کنجکاوش  ذهن چون. دیفهمیم یزود به قطعا اما.ابدا. کند درک  توانستینم

 .نداشت ینینش عقب قصد
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  مشامش نارنج بهار خوش عطر و بود  دهیرس راه از اتی ح یبایز فصل آن بهار

 شیپ فکرش کهیحال در و دهی کش دراز خوابش رخت در. بود کرده پر را

 تا را پتو. کردیم نگاه مهتاب  نور ریز رقصان یها برگ  به بود محبوبش

  صدا به اتاق درب که ببندد را شیها چشم خواست و دیکش باال اش شانه یرو

 شب؟  موقع آن بود که یعنی. آمد در

 ه؟ یک:دیپرس یآرام یصدا با. باشد در  پشت یمصطف دیشا کرد فکر لحظه کی

 . شد انینما در آستانه در گندم فیظر قامت و شد باز درب بعد یا هیثان 

 ؟ یخوب بانو، سالم_

 ذوق نطوریا که  بود شده چه مگر.  کرد  متعجب را  او گندم خندان ی چهره

 داشت؟

 خوبم  ممنون:گفت و داد تکان یسر

  یها رفتار بود جالب. کرد نگاهش دقت با و کرد تنگ را شیها  چشم گندم

 . بود کرده دایپ  انتقال زین او به ارسالن

 ؟یبود خواب:دیپرس

 .دمیخوابیم داشتم_

 . بست را در و شد اتاق وارد گندم

  بهت یمصطف داداش طرف از  خبر کی که اومدم من حال بهر باشه، آها،_

 .برسونم

 . نشست خواب  رخت در و شد کنجکاو بانو

 . باشه ریخ که انشاهللا.. بگو ؟یخبر چه_

 . دیچ هم کنار را کلمات ذوق با گندم



  هی ببرت قراره  فردا یکن قبول اگه  گفت یمصطف  داداش. رهیخ که  معلومه_

 .خوب یلیخ یجا

  یگرید زیچ بودن او با از ریغ مگر.شد شکفته غنچه مانند بانو ی چهره

 ببره؟ خوادیم منو فقط: دیپرس هولزده  خواست؟یم

 کرد  نگاهش هیسف اندر عاقل گندم

 . انیب همراهتون قراره هم بز گله هی نه_

 دیپرس کند اعالم  را مخالفتش ای موافقت آنکه یب و دیخند  بانو

 ببره؟ منو قراره کجا حاال_

 کرد نازک  شیبرا یچشم پشت و زد لبخند او اقیاشت به گندم

 کنه؟ ریغافلگ قراره داداشم. بگم تونمینم شرمنده_

 داره؟  هم یخاص لیدل یریغافلگ  نیا حاال_

 نه؟  ای یکنیم قبول بگو کالم  کی فقط تو جون، دختر دونم ینم من_

  قبول یبرا هم  هنوز داشت، او کنار در بودن به که یقیعم اقیاشت وجود با

  علت و نه ای است درست کار نیا دانستینم. داشت دیترد شنهادیپ نیا کردن

 .بود نیهم هم دشیترد

 دیبا دیفهمیم  اگر. بود ارسالن گرشید مورد. بود موردش کی فقط نیا تازه

 داد؟یم او به یجواب چه

 خودش اما. باشد احساساتش و خودش مراقب که  بود داده قول. بود داده قول او

  تمام او. بود شده تمام قولش مصرف خیتار که  دانستیم  یکس هر از بهتر

  گرید نیا و احساساتش دام به. بود افتاده دام به هم باز اما بود کرده را تالشش

 .نبود خودش دست

 بانو؟  هیچ یبرا  سکوتت:دیپرس گندم شد یطوالن که سکوتش

 . گفت را راستش. دوخت گندم رنگ یعسل چشمان به را نگاهش

 .... اونوقت بفهمه ارسالن ترسمیم راستش_
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 . نداد ادامه را اش جمله

 . نشاند لب بر یلبخند گندم

  اون ارسالن و نیبر قراره هشت ساعت صبح گفت یمصطف نباش، نگران_

 حیتوض براش خودش دیفهم ارسالن اگه که گفت هم نیا البته. خوابه موقع

 . دهیم

  ارسالن به بود قرار را زیچ  چه یمصطف . کرد متعجب را بانو جمالتش

  شده بیعج یمصطف یها رفتار روزها نیا بود؟ ذهنش در چه دهد؟ حیتوض

 .بود

 . رمیم باهاش بگو بهش:گفت و  کرد مکث یا لحظه چند

 د یپر نییپا و باال زده ذوق گندم

 .گمیم بهش باشه، یعال هم یلیخ_

. شد خارج اتاق از ریبخ شب گفتن از بعد و فرستاد بوس شیبرا هوا در بعد

  بگذراند محبوبش با را یناب لحظات بود قرار نکهیا از هم. بود بیعج حالش

  سرکه و ریس مثل دلش گرید  یسو از هم  و بود زده جانیه و خوشحال

 .بود نگران و دیجوشیم

  اش ینگران است، انتظارش در  یمهم اتفاق چه فردا دانستیم  اگر چند هر

 . شدیم ذهنش  ی گوشه در فکر نیکوچکتر و نیتر تیاهم یب ارسالن بابت

**** 

 و دیدو دنبالش به بود، شده بسته یرنگ یمشک یروسر با که یچشمان با

. زدیم نفس نفس و دیتپیم تند تند قلبش.برد جلو گرفتنش یبرا را دستانش

  نحالی ا با اما بود، دهیند را آنجا هنوز   و آورده کجا  را او یمصطف دانستینم

 دلش ته از یها خند.کند حس  را ها سبزه و ها گل خوش عطر توانستیم

 :  گفت  و گرفت شدت

 . یکن صدام دیبا  یریگیم فاصله یوقت ست،ین قبول ینجوریا ؟یمصطف ییکجا_



 نکن تییاذ: کرد اعتراض دوباره بانو و دیرس گوشش به  یا خفه پچ پچ یصدا

 ییکجا بگو،. یمصطف

 . نجامیا  بانو، ایب:دیشن را را او یصدا بعد یکم

.  بود کرده نجوا گوشش کنار یمصطف انگار که یطور.بود کینزد نباریا صدا

 یکم ی فاصله انگشتانش که یزمان  درست و. دیدو صدا سمت به وار دیام بانو

  گرید سمت به و گرفت فاصله یمصطف  داشت، او رنگ یا سورمه راهنیپ  با

 . دیدو

  خوامیم شدم، خسته.. گهید من: دینال  پلکش، پشت یمشک ریتصو  از خسته بانو

 . یمصطف کنم باز چشمام رو از نویا

 از سر و ندیبب  را آنجا تر عی سر چه هر بود مشتاق و نبود دلش یتو دل

 .  آورد در یمصطف زیسوپرا

  یب تاب،یب و دیرس گوشش به محکمش یها  قدم و محبوبش، ی خنده یصدا

 .  نمی بب نجارویا زودتر دارم  دوست: گفت ذوق پر و قرار

 یروسر یتونیم ،. شد تموم یباز.  زمیعز باشه: گفت و ستادیا پشتش یمصطف

 .یکن باز رو

  چشمانش دور از را رنگ یمشک یروسر ذوق با و زد لبخند زده جانیه بانو

  ییایرو و بایز ی منظره محو  نگاهش زدن، پلک بار چند از بعد. کرد باز

 . شد حبس اش نهیس در نفس و شد شیرو روبه

 مقابل یسبز  یمخمل ی پارچه همانند شیرو روبه دشت سبز، سبز، سبز،

  آن ییبایز به اطرافش عظمت پر و بلند یها  کوه و کردیم ییخودنما چشمانش

 . کردیم اضافه

  حال. شد زیلبر یشاد از شقلب و  گرفت  فرا را وجودش یقیعم شعف و شور

 . بزند غلط و بکشد دراز مرطوب یها سبزه یرو که داشت یبیعج لیتما

 زد لب بشاش و خندان یا چهره با و دیچرخ یمصطف سمت به

 .کرد فشیتوص کلمه با شهینم اصال... یمصطف هیعال نجایا_

 و کرد شیتماشا. کرد شیتماشا و نشاند  لب بر یلبخند جوابش در زین یمصطف

 تک تک و اش گونه چال اش، گونه ایرو دنیخند خوشحالش، چشمان برق



  رها را زیچ همه خواستیم دلش.کرد   حک ذهنش  در را اش چهره یها حالت

 .کند تجربه او کنار در را دنیکش نفس و باشد او با یا لحظه تا کند

  به باد در شیموها و دیدو ها گل و ها سبزه خوش یبو از سرمست زین  بانو

 به دشت در  یسرخ گل مانند یگل  گل قرمز راهنیپ آن با حال.آمد در حرکت

 .  دیرسیم نظر

  بر یکمرنگ اخم.کرد نگاه ساعتش به و گرفت او از نگاه مکث با یمصطف

 : کرد زمزمه لب ریز و نشست اش یشانیپ

 . شدیم داشیپ  دیبا گهید االن تا_

  جلب خود به را او توجه و دیرس بانو  گوش به شیصدا نحالی ا با بود گفته آرام

.  داشیپ... دیبا .. یک_دیپرس زنان  نفس نفس و رساند او به را خودش بانو.کرد

 شد؟یم

 ..  با زیسوپرا از یبخش نمیا_

 نگاهش جهت و کرد رها نصفه را  اش جمله دور، از یکس دنید  با ناگهان بعد

  مرد ریپ به آخر در و کرد دنبال را یمصطف نگاه رد متعجب بانو. داد رییتغ را

  کلیه  درشت  اسب افسار و داشت  سر بر یسبز کاله که یفینح و اندام الغر

 یا قهوه اسب به اریبس شوق با  بانو. دیرس بود دستانش در یرنگ یا قهوه

  یرو را دستش و شد رهیخ دیرقصیم باد در شیبایز و بلند یها الی که یرنگ

 .  گذاشت قلبش

  خودش و آمد تر کینزد فشردیم دستش در را اسب افسار کهیحال در رمردیپ

 . رساند یمصطف به بلند قدم چند با را

 . داد سالم یخوشروئ با و کرد دراز رمردیپ سمت به را دستش یمصطف

 . فشرد را یمصطف دست قدرت پر رمردیپ ی دهیچروک دست

 . یکرد ما از یاد ی عجب چه. یکیچر ماهت یرو به سالم_

 .  داد جواب تعارف یب یمصطف

 .محمد حاج میادتی به شهیهم ما_



 از درو ی پاشنه اصال. معلومه تیپ در یپ زدن سر از: گفت طعنه با رمردیپ

 پسرم  یاومد و یرفت بس از یکند جا

 .ستین دور ما از راحت  خوبه_  کرد اضافه و زد  یچشمک بعد

 گرفت  انحنا یکم  یمصطف یها لب

 .مشغولم  که یدونیم.  محمد حاج نشد فرصت_

   کرد اشاره اسب به بعد

 .یافتاد زحمت به. ببخش_

 . زحمتا نیا از باشه تا. پسرم هیحرف چه نیا_
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  چشم کی یرو نگاهش که بانو سمت به را سرش  و کرد تشکر یمصطف

  با بانو. زد اش شانه به یآرام ی ضربه  و چرخاند بود شده قفل رمردیپ  ینایناب 

 داد  قرار مخاطب  را رمردی پ  لبخند با و  آمد خودش به یمصطف ی اشاره

 چطوره؟ حالتون  محمد  عمو سالم_

 خداروشکر  خوبم  دخترم سالم_

  زحمت یلیخ: گفت یمهربان لحن  با و نشست بانو دل به دخترمش ی واژه

 . نجایا تا نیآورد رو روزهیف نیدیکش

 . دخترم نبود یزحمت_

  داد یکار سوار ی نحوه راجب یحات یتوض رمردیپ شد تمام که شان یاحوالپرس

  کرد قبول دهدیم او لیتحو را اسب خودش بعدا گفت یمصطف نکهیا از بعد و

 : کرد یآور ادی گونه  هشدار رفتن از قبل و

 .باشه روزهیف دخترم به حواست گم یم بازم یول یقول  خوش که دونمیم پسرم_

  زد برهم را شیها پلک یمصطف محمد  حاج شیپ حال تا تولد زمان از روزهیف

 کرد  خاطر آسوده را رمردیپ و

 . محمد حاج راحت التیخ_



  از بعد و داشت نگاه اش قهیشق کنار را انگشتش چهار احترام نشان به رمردیپ

 . کرد ترکشان یخداحافظ

 دنید با.رساند اسب به را خودش ذوق با و زد برق بانو چشمان رمردیپ  رفتن با

  که سالش چهارده آمد، یم ادشی. بود شده برابر چند اش یخوشحال روزهیف

  سوار و  رفتیم محمد حاج باغ به  ،یمصطف و ارسالن و گندم همراه به بود،

  و زدیم گشت محمد حاج باغ در یمصطف با هم یسوار  از بعد.شدیم روزهیف

 .  کردیم یباز باشک میقا

  حرکت اسب رنگ یا قهوه و بلند یها الی  نیب  گونه نوازش را انگشتانش سر

 : گفت بود مشهود کلماتش تک تک در که یشوق با و داد

 شده تنگ براش یلیخ دلم اره،یب رو روزهیف یگفت محمد عمو به که  یمرس_

 .بود

  اسب یها الی یرو او دست کنار را  دستش و کرد نگاهش یفتگیش با یمصطف

 .  بود شده خوشحال نطوریا و دانستینم را یاصل زیسوپرا بود، خوب. گذاشت

  یکار هر تو یبرا:  کرد  زمزمه  گوشش در و برد کینزد را سرش یمصطف

 . کنمیم

  سرکش ینگاه  با یآسمان یآب چشمان نیا. کرد نگاهش و چرخاند را سرش بانو

 انیجر در درونش در یا رودخانه کردیم احساس.کردیم  رو و ریز را دلش

  بود نجایا که  یمدت.بردیم  فرو یمحض  آرامش در را  وجودش سراسر که است

 بدو همان از را احساساتش جوشش او که بود،هرچند کرده رییتغ زیچ همه

  یقو را احساس نیا آنجا، در بودنش اما. بود کرده احساس وجودش در او دنید

 . بود کرده دتریشد و تر بادوام تر،

 فقط. کند فیتوص چطور را حال نیا دانستینم هم  خودش.داشت یبیعج حال

 .شود تمام لحظه نیا خواهدینم  دلش دانست،یم

 شد  کنجکاو گفت یمصطف که یا جمله با و زد یقیعم لبخند

 .بانو مونده هنوز یاصل زیسوپرا_

  بود آمده ذوق سر بر او ی جمله از کهیحال در و دیخند زیچ همه از خبریب  بانو

 واقعا؟: دیپرس



 .واقعا: داد تکان سر و زد یمحو لبخند یمصطف

 انداخت باال را شیابرو  یتا کی  بانو

  شم؟یم زیسوپرا روزهیف دنید از شتریب  زیسوپرا نی ا با یعنی_

.  پرسدینم را نیا دارد او یبرا یزیسورپرا چه یمصطف دانستیم اگر

 ذهنت یتو یحت شتر،یب یلیخ: گفت یا کننده وسوسه و آرام یلحن با یمصطف

 .نکن شون سهیمقا هم با هم

 کوچک ی جعبه بعد یا هیثان  و  برد فرو  شلوارش بیج در را دستش سپس

  تمام. شد محو کم کم بانو لبخند. آورد رونیب آن از را  یرنگ یمخمل قرمز

 .  گرفت شدت قلبش ضربان  و دیلرز آمد ذهنش به که  یفکر از وجودش

   گشود او رتیح پر و مات نگاه مقابل در را جعبه در یمصطف

  و احساستو تا خوامیم زمان که بودم گفته بهت  اط،یح پشت ش،یپ ماه چند_

 برگردونم  رو رفته دست از که یزیهرچ

 برگردونم احساستو تا کردم تالشمو ی همه من: داد ادامه و کرد نگاهش قیعم

 داره  یبستگ تو به گهید بعدش  به نجای ا از حاال چک،یپ
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  با  نفسش. ستدیبا که رفت بانو قلب و ستادیا حرکت از نیزم. شد متوقف زمان

 گفت؟چهیم  چه یمصطف. شد شکه و آمد بند جعبه درون دار نینگ ی حلقه دنید

 . کرد شک شیها دهید و ها دهیشن  به بار نیاول یبرا افتاد؟ یم داشت یاتفاق

 .ستین کار در یا  یشوخ  که فهماند او به یمصطف یبعد سوال

 بانو؟  یخوایم  منو هم هنوز_

  او از داشت. کند باور توانستینم. نگاهش هم. لحنش هم. بود یجد

 یها تپش.بود شده زیسوپرا هم واقعا بود؟ نیا زشیسوپرا کرد؟یم یخاستگار

 نهیس ی قفسه یرو را دستش. آورد درد به را اش نهیس ی قفسه قلبش شدت پر

 چنان یتیموقع نیچن در گرفتن قرار. کرد نگاه او به یدرماندگ با و گذاشت اش

 . دهد نشان یالعمل عکس چه دیبا دانستینم که بود ذهن از دور شیبرا



 .زد شیصدا عجز با

 یمصطف_

 .  کرد تر خراب را حالش و دیپرس یمصطف

 چک؟یپ هستم قلبت تو هنوز_

  را دهانش  آب. شد یاشک شیها چشم. دیبگو چه دانستینم. بود شده جیگ

 یزیچ نیهمچ مگه: دیپرس ناباور سؤالش به دادن جواب یبجا و  داد قورت

  ؟یمصطف شهیم

 .  بشه که کنمیم یکار.شهیم.. آره یبخوا تو اگه: گفت تحکم پر و یجد یمصطف

  هم هنوز او. شد روان اش گونه یرو  تا اشک قطرات و سوخت بانو یها چشم

 . بود مردد

 .  گشود هم  از گرفتن گاز از بعد را فشیظر یها لب

 قدغنه  ،یمصطف رممکنهیغ ما بودن هم با یول_

  یرو یکمرنگ اخم و کرد پاک  شصت انگشت با را شیها اشک یمصطف

 .نشست اش یشانیپ

 .بانو ینبود نجایا االن بود قدغن اگه_

  و گذاشته پا ریز را نیقوان آمدنش با بانو منتها. بود قدغن هم یلیخ. بود قدغن

 .ردیبگ میتصم که بود آن زمان حال. بود کرده عبور قرمز خط از

 چه. بود خواستن و عشق از پر  که یچشمان. شد رهیخ  او چشمان به دیترد با

 کرد؟یم دیبا

  یقدم . نداد او به را کردن فکر شتریب ی اجازه و شد دشیترد متوجه یمصطف

  گوش  ذهنت به شو، من مال چک،ی پ بله بگو:  داد تکان را جعبه و آمد کینزد

 . نکن

 .. من.. یمصطف دونمینم.. من_

  یرو از لبخند هم لحظه کی زارمینم کنم،یم خوشبختت من. بانو کن قبول_

 دم یم قول.بشه پاک  لبت



  و  کردیم بیترغ دادن مثبت جواب به را او یمصطف نیریش یها حرف

  همان به عقلش اما.کشاندیم یمصطف  سمت به را او یقو و بیعج ییروین

.  بود شقلب و بیعج  یروین نیا با مخالفت حال در مصمم  و قدرت پر اندازه،

 . دیلرز وجودش و افتاد مانینر ادی مختلف فکر همه آن و حال آن انیم

. کنهیم سکته حتما بفهمه اگه.. اگه... ؟یچ آقاجان م،یکرد یراض ارسالنو_

 . کنهینم نگاه رومم تو یحت گهید

 پر و آرام شیصدا. شد جا به جا او  یاشک و قرمز چشمان یرو یمصطف نگاه

  بود نفوذ

 .کنهیم  قبول بعدش یول بشه، ناراحت دیشا بشه، شکه کمی دیشا اولش_

  ول رو تو چوقتیه ییدا.. بانو باش مطمئن: داد ادامه محکم و مطمئن یلحن با 

 . کنهینم

 .  رفت باال درجه چند لبش گوشه و زد برق چشمانش

 . بشه بهتر هم ییدا و ربابت عمه روابط ما ازدواج بعد دیشا تازه_

  که؟  یدونیم.هست کرامت ازدواج تو

 ..  بازهم یول  آره: نکرد کم بانو دیترد از یزیچ زین یمصطف یها طنتیش

 . کرد قطع  را حرفش یمصطف

 . کنهیم فرق زیچ همه نباری ا. کن اعتماد بهم. بانو نباش نگران_

  گرید نباریا. کردیم فرق زیچ همه نباریا. کردیم فرق. گفتیم راست

 . شود مانعشان که نبود یمانینر

 . گذاشت بشیج درون مجددا را جعبه و گرفت انگشتانش نیب را حلقه یمصطف

 و  داشت نگاه دستش در را او فیظر مچ

  یخوایم منو: دیپرس دوباره. دوخت او چشمان به را خمارش یها یآب میمستق

   بانو؟

  بود ییها شب چه خواهد؟ینم یگرید زیچ او جز به دانستینم یمصطف مگر

 که یقیدقا چه.بود ختهیر اشک صبح خود تا و بود شده ماریب او یدور از که



  با. بود خواسته خدا از را او تنها ش یها شیاین سر  و بود کرده  سر او فراق در

 را ها آن سپس و گذاشت هم بر لحظه چند را شیها پلک ها روز آن یآورد ادی

  که یهست یزیچ تمام تو:  گفت وجودش تمام با و گذاشت کنار  را خجالت.گشود

 . خوامیم من

 . انداخت گل کبارهی  اعتراف نیا از شیها گونه و گفت را نیا

 .انداخت انگشتش در  را حلقه بعد. قیعم و آرام.دیخند یمصطف

 . نداره وجود یمانع گهید پس_

 .دیبوس را اش یشانیپ و شد خم سپس

 دستش درون انگشتر به ینگاه. شدینم باورش هم هنوز حال، نیا ،یخوش نیا

 .  گرفت اش هیگر و انداخت

  کی با کهیدرحال.  شد اسب سوار هم   خودش و نشاند اسب یرو را او یمصطف

  کمر دور چکیپ همانند زین را گرشید دست بود، دهیچسب را اسب افسار دستش

 . فشرد خود به را فشیظر جسم و دیچیپ  او کیبار

  در را دلبرش یموها خوش عطر و بست یقیعم لذت با را شیها چشم بعد

  هیگر:  کرد زمزمه  گوشش کنار نانیاطم با حال همان در. کرد حبس اش نهیس

 . شد تموم  گهید چکیپ نکن

 او به که یقول طبق رباب دانست،یم که  چرا بود شده تمام زیچ همه او یبرا

 .  کندیم جبران را گذشته بود، داده

 .  افتاد راه اسب و داد تکان را اسب افسار 

 پاک  را شیها اشک و داد هی تک  او ی شانه به پشت از را سرش زین  بانو

  یراض را او چطور  و دیگویم چه ارسالن به رباب بداند بود مشتاق یلیخ.کرد

 . کندیم
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  یب با را اتاق عرض و طول. بود قرار یب و دیجوشیم سرکه و ریس مثل دلش

  دشت از که یزمان درست. افتاد  شیپ ساعت چند اتفاقات ادی و کرد یط یتاب



 نگران ی چهره به ینگاه یمصطف خانه به ورودشان محض به. بودند برگشته

 .من به بسپر زویچ همه نباش، نگران:گفت یمطمئن لحن با و انداخت بانو

  کالفه یصدا بکشد یراحت نفس  خواست که نیهم و داد تکان یسر بانو

 . دیشن خانه  داخل از را ارسالن

 عمه؟  هیگور کدوم قایدق االن_

  یا هیثان که دیبگو یزیچ خواست و  گذاشت آرامش نا قلب یرو را دستش بانو

  یرو یقیعم اخم هم کنار بانو و یمصطف دنید با. شد اطیح وارد ارسالن بعد

  انگشتر به نگاهش ستاد،یا  مقابلشان یوقت و آمد کشانینزد. نشست اش یشانیپ

 خبره؟ چه نجای ا:دیپرس ناباور و شکه و افتاد بانو

  را دستش یمصطف  بدهد خشم به را خود یجا ارسالن رتیح نکهیا از قبل

 م؟ یکن صحبت میتونیم:دیپرس یجد اما آرام یلحن با و گذاشت او ی شانه یرو

 .میکن صحبت دیبا:گفت مکث با.شد منقبض ارسالن فک

 . شدند صحبت مشغول و ستادندیا یا گوشه دو هر جمله نیا گفتن از بعد و

 از رسما را بانو و کرده را خودش کار یمصطف. بازگشت حال زمان به دوباره

 کرده صحبت او با تا بود رباب نوبت هم  حال. بود کرده یخواستگار ارسالن

 .کند متقاعدش و

  یرو را دستش و دیکش کنار را دیسف پوریگپ ی پرده. رفت پنجره سمت به

 . ندی بب را رباب و شانیپر ارسالن آن پس از تا دیکش گرفته بخار ی شهیش

  هم، نیهم یبرا ند،یگویم چه آنها بداند خواستیم دلش یلیخ.اوردین طاقت

 گفت به آن یال البه از و رساند اتاق باز مهین درب به را خودش بعد یا قهیدق

 . سپرد گوش شانیگو و

 . آورد درد به را قلبش ارسالن گرفته و دار خش یصدا

 .ممکنه ریغ.. شهینم.. عمه شهینم_

 که یکس با  تا یآورد نجای ا تا دخترو نیا تو ارسالن، باشه ممکن ریغ چرا_

  که یکس با خوادیم که حاال اونوقت، نکنه، ازدواج نداره بهش یحس چیه

 ؟ یشیم مانعش کنه ازدواج داره دوسش



  که چرا بود، یناک خطر کار رباب یها صحبت به دادن گوش نظرش از 

.  کند متقاعد را یکس هر توانستیم  یخوب به بود کالمش در که یاستیس

  شانیپر  با را آن یها تار و برد فرو رنگش یمشک  یموها در را انگشتانش

 . دیکش یحال

  بودم نکرده بو دست کف که من.. نجایا آوردمش کردم یغلط هی من حاال_

  باهاش که هیراحت نیهم به مگه بعدشم. نجاستیا یمصطف.. شاز اون بدونم

 دمار بفهمه اگه شه؟یم یچ آقاجان.. کنار به من اصال.. اصال.. ؟!کنه ازدواج

 اره یدرم روزگارمون از

 به یخوب به را بدش حال شد،یم خارج  شیها  لب از که یا زده شتاب جمالت

 . طیشرا نیا در و حال نیا در  یریگ میتصم بود سخت چقدر و.دادیم نشان

 .راند رونیب یکالفگ با را نفسش و فشرد حوض ی لبه را دستش دو هر

 . رفت سمتش و چرخاند حدقه در چشم رباب

 آسان کردیم  را فکرش که هم ها آنقدر  ارسالن کردن متقاعد د،یرسیم نظر به

 . نبود

  مشهود کلماتش تک تک در که یحرص  با و گذاشت او یبازو یرو را دستش

 سر مانع تونهینم گهید چکسیه نه و مانینر ارسالن،نه بده گوش:گفت بود

 .  بشه ازدواج نیا گرفتن

  که بود مشخص. کرد نگاهش اخم با و چرخاند او سمت به را سرش ارسالن

 .خواست یم نیا از تر کننده قانع یجواب او از

 . بود مغموم لحنش نباریا و دیکش یقیعم نفس رباب

 تا دو نیا یزندگ ناخواسته و کردم یاشتباه هی شیپ سال دو من ارسالن نیبب_

 .. کردم خراب رو

  بزار: داد ادامه بغض  با و پوشاند را رنگش یشیم چشمان اشک از یریحر

 اشتباه من... ارسالن کنم جبران رو گذشته بزار کنن، ازدواج یمصطف و بانو

 .نکن اشتباه تو.. کردم

  و بود رفته کنار ها پرده حال. زد خشکش وضوح به جمله نیا دنیشن  با  بانو

  دانستیم  او.دیفهمیم را رباب قصد حال.شد انی نما شیبرا آن پشت راز



  هم به را یمصطف و بانو تا بود کشانده آنجا را آنها عمد به و آنجاست یمصطف

 نطوریا خواستیم خودش الیخ به. کند ایمه را ازدواجشان مقدمات و برساند

 نیب که یقیعم شکاف خواستیم کار  نیا دادن انجام با و کند جبران را گذشته

  دو ریت  کی با  نکاریا با واقع در  و.کند میترم را بود افتاده پسرش و خودش

 . بزند نشان

 . کرد پرت را حواسش بود شده انیب ملتمسانه که رباب یبعد ی جمله

  اونا نزار. نداشتن یگناه یمصطف و  بانو. بوده مانینر و من نیب بوده یچ هر_

 ارسالن بسوزن من اشتباه خاطر به

  و دیکوب حوض ی لبه محکم را دستانش  کف. انداخت نییپا را سرش ارسالن

 یلعنت...یلعنت.. اه: دیغر

 .ارسالن کن اعتماد من به_

 بعد. برداشت اطیح  در قدم چند  هدف یب و گرفت فاصله حوض از ارسالن

 :گفت و ستادیا رباب مقابل دوباره

 آقاجان اگه ؟یچ بعدش.. کردن ازدواج اومدو عمه، نگرفتم جوابمو هنوز من_ 

 ؟ یکن چکار یخوایم موقع اون ؟یچ دیفهم

 .من به بسپر بعدشم ره،یبگ سر ازدواج نیا بزار. کنمیم  درست زویچ همه من_

   گذاشت اش قهیشق یرو را دستش دو هر کف ارسالن

 . ستین یکاف.. عمه ستین یکاف_ 

 زیچ چیه: دیپرس یا اغواکننده و  مرموز لحن با بعد و کرد فکر خود با رباب

 درسته؟.ستین بانو یخوشبخت از تر مهم

 کرد  رها را ترکشش ریت ن یآخر رباب و کرد نگاهش دیترد با ارسالن

 چه . ارسالن داره دوست رو یمصطف بانو_
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  سر ازدواج نیا بزار.. بزار کنار و دیترد.. ؟یخوایم تر مهم نیا از یلیدل

 . مطمئنم.کنه برطرف هارو کدورت تونهیم ازدواج نیا مطمئنم من.رهیبگ

 نیا دیشا. گفتیم راست رباب دیشا.کرد نگاهش سکوت در هیثان چند ارسالن

  که بود یقدم نیا اگر. کردیم برطرف  را نشانیب یها  کدورت  ازدواج

. بردارد را قدم نیا بود حاضر ارسالن ببرد، نیب از را ها کدورت توانستیم

 کرد  آسوده را رباب و بانو الیخ جوابش و گرفت فاصله هم از شیها لب

 اگه یول.. شهیم یچ مینی بب میکن یم تو حرف به نبارویا . باشه.. عمه باشه_

 .. آخرش

 .  کرد قطع را ارسالن حرف و بست نقش رباب یها لب یرو یپررنگ لبخند

  مونیپش. باش مطمئن. پسر یکرد کارو نیبهتر. نکن فکر بعدش به تو_

 .یشینم

  بانو  اتاق سمت به نیسنگ یها قدم با و داد تکان یسر حرف یب ارسالن

  و کردیم صادر عقلش که یا هینظر خالف بر.کردیم صحبت او با دیبا.رفت

 .  کندینم قبول بانو: گفتیم

 . ردیپذیم را شنهادیپ  نیا خواسته خدا از: گفتیم نانیاطم با دلش

.  رفت  عقب قدم  چند و گرفت فاصله در یجلو از او، یها قدم دنیشن  با  بانو

 .بکشد نفس توانستینم. گذاشت اش نهیس ی قفسه یرو را دستش

 .  کردیم شیرسوا بلندش یها نفس و  شدیم کنده جا از داشت قلبش

 و بست را اتاق درب.شد وارد ارسالن و شد گشوده اتاقش درب بعد لحظه چند

 .  کرد تر خراب را بانو حال گفت  که یا جمله.دوخت بانو به را مکدرش نگاه

 . یجیموهو یبود داده قول_

 .فشرد را بانو یگلو بغض

 .نتونستم: زد لب یسخت به

 حرف خودش با که انگار بعد و کرد نگاهش حال همان با لحظه چند ارسالن

  برگردونده، بهت رو حلقه نیهم بخاطره شازده پس: کرد زمزمه لب ریز بزند

 .  خط هفت یا...یکن فکر بودنتون هم با به دوباره خواستهیم



 !  دانستیم را مسئله نیا کجا از او. شد مات بانو

 برگردونده؟ بهم رو حلقه یدونستیم کجا از تو.. تو_

 تو، از بعد ،یبرگشت اطیح پشت از یوقت روز اون:  گفت حوصله یب ارسالن

..  دره... رمیبگ مویکنجکاو یجلو نتونستم. بازه چمدون قفل دمید و اتاق تو رفتم

 . اونجاست حلقه اون که  دمید کردمو باز بقچتو دره

  شدم، یعصبان اولش:گفت ارسالن و فرستاد رونیب یکالفگ با را نفسش  بانو

 ...  بعدش یول

  مهم موضوع  فعال.شد حلقه ی هییقض الیخ یب.کرد راقطع  حرفش دفعه کی

 .  رفت مطلب اصل سر.داشتند صحبت یبرا یتر

  ؟یخوایم نویهم که یمطمئن... ؟یگرفت متویتصم. ستین مهم_

 .دیگز را لبش بانو

 . کن کمکم ایخدا: دینال دل در

 خوام یم اونو.. من.مطمئنم:  کرد  زمزمه آرام

 :  گفت گونه هشدار و نشست ارسالن یشانیپ یرو یقیعم اخم

 ؟یکرد فکر بهش بانو، ستین یبرگشت راه گهید_

 . شد یاشک چشمانش

  خواستیم نباریا. بود مطمئن او اما . بود عقلش با کامل رتیمغا در مشیتصم

 . دهد گوش قلبش به

 . گردمیبرنم راه نیا از وقت چیه خودم خواست به و. ارسالن مطمئنم_

  جمله صداقت.بود دهیفهم را بانو منظور. داد تکان را سرش بار چند ارسالن

 : گفت  و نشست ارسالن دل به اش

 .خودته با میتصم.. یجیموهو رمیگینم جلوتو من_ 

 دیلرز شیصدا و شد روان اش گونه یرو تا بانو یها اشک

 دم یم  قول.ارسالن شمیم خوشبخت اون با_



 پس.. یکنیم فکر ینطوریا اگه:  گذاشت در رهیدستگ یرو را دستش ارسالن

  مبارکه

 از قبل و نکرد یتوجه بانو اما داشت هم تمسخر یکم یناراحت بر عالوه لحنش

 : گفت  هولزده برود  رونیب  اتاق از آنکه

 . ارسالن یراست_

 کرد  نگاهش یسوال و چرخاند را سرش ارسالن

 . آورد زبان بر بود ذهنش در که یسوال و دیچیپ هم در را انگشتانش بانو

   ست؟ین همراهم  سجلم یوقت.. میکن ازدواج قراره یچجور_

 . آوردم سجلتو_

 شد درشت بانو چشمان

 ؟ یآورد: کرد تکرار متعجب

 آره_

 ..ازدواج یمصطف و من  قراره یدونستیم چرا؟مگه_

 کرد  قطع را  حرفش و دیکش ریشش ته به یدست ارسالن

  اونم داشتمیبرم پولمو فیک داشتم  یوقت احتماال.شد یاتفاق.دونستمینم. نه_

 .  دستم تو اومده همراهش

  دست به دست زیچ همه حال انگار، بود، جالب شیبرا. داد تکان را سرش بانو

 . برسد یمصطف به او تا بود داده هم

 نطوریا که_

  نیزم یرو و دیکش یراحت نفس بانو شد، خارج اتاق از ارسالن یوقت

 . ردیبگ میتصم او یجا به  یکس گذاشتینم. بود  مطمئن نباریا.نشست

  درست شدینم باورش. کرد نگاه انگشتش درون دار نی نگ ی حلقه به یفتگیش با

  انیگو صلوات و ستادهیا آش، گی د سر  محرم، ماه که بود شیپ ماه چند نیهم

 را اش خواسته و دهیشن را شیصدا  خدا نکهیا مثل.بود خواسته خدا از را او

 .  بود کرده اجابت



  را آرامش و عشق طعم که بود  آن وقت.وستیپیم قتیحق به داشت شیآرزو

 .بچشد
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 . بودند راه در تازه خوبش یروزها

 .کشااند رونیب الیخ و فکر از را او گندم بلند یصدا

 بااانووو.. باااانووو_

 ییرایپذ داخل از گندم یصدا.شد نگران که بود کرده شیصدا  جانیه با یطور

  دست به تلفن که گندم به را خودش تند یها قدم با و آمد رونیب اتاق از. آمد یم

 .رساند بود، ستادهیا یا گوشه

   دوخت او رنگ یعسل چشمان به را نگاهش

 شده؟  یچ_

 : گفت ذوق با گرفت او سمت را تلفن گندم

 . داره  کارت داداشم_

  کند سالم آنکه یب.گذاشت گوشش کنار و گرفت او از را رنگ سبز تلفن  بانو

 :  گفت

   شده؟ یزیچ.. یمصطف_

 .دیچیپ گوشش در محبوبش بم یصدا

 . خوبم منم.. چکیپ سالم_

 . دیگز را لبش ی گوشه بانو

  شده؟ یزیچ... کنم سالم رفت ادمی.. دیببخش_

 . دیچیپ تلفن در یمصطف نفس

 . بود نگران آنقدر چکشیپ چرا 

 .بشنوم صداتو خواستمیم زم،یعز نه_



 . کرد اش زده جانیه او  زبان از جمله نیا دنیشن

 لیدل مکث با.بست نقش  لبانش یرو  یقیعم لبخند و گرفت شدت قلبش ضربان

 کرد  بازگو را اش یآرام نا

 .افتاده یاتفاق کردم فکر یزد زنگ گاهیپا از چون_

 یا گهید اتفاقات خوش، و خوب اتفاقات  جز بعد به  نیا از. بانو نباش نگران_

 .  دمیم قول بهت.فتهینم

 فکر ییروزها به ببند و چشمهاتو:  گفت کردنش  آرام یبرا مکث  یکم از بعد

  باهات و رمیبگ  دستتو آزادانه تونمی م که ییروزها. میبگذرون باهم قراره که کن

 . بزنم قدم تهرانو تمام

  یمصطف حال کردیم احساس. کرد دگرگون را بانو حال آرامش ی زمزمه

 لذت با و بست را شیها چشم. کندیم  نجوا گوشش در دارد و است کنارش

 .  کرد تصور

  دست به را احساسش شاهرگ  چطور دانستیم  خوب  او. داد ادامه یمصطف

 .ردیبگ

..  آروم.. کنم نوازش موهاتو تا یبذار پام رو سرتو قراره که ییروزها_ 

 .  یدار دوست که همونطور

  خواستیم چه.  شد لذت غرق یاتفاقات  نیچن تصور از و زد یحیمل لبخند بانو

   باشد؟ او با که این از غیر به

 .  کرد زمزمه  و  شد قرمز شیها لپ

   انشاهللا... انشاهللا_

 . افتاد خنده به تلفن پشت یمصطف که کرد انیب را کلمه دو نیا یغلظت چنان با

 . گرفت گاز را لبش و فشرد هم  یرو محکم را شیها پلک  باالفاصله  بانو

 با که یخشک و یجد لحن با بعد یا  لحظه که زد صدا را یمصطف  یکس ییگو

 . امیم االن. رونیب برو. باشه: گفت داشت تفاوت ششیپ  هیثان  چند لحن

 ییتا دو.. دیخر میریم بعد ی هفته.. چکیپ کنم قطع دیبا: داد ادامه عیسر بعد

 .باهم



 ؟یایم یک تو..  فقط..باشه..باشه: دیپرس یخوشحال با  بانو

 .بخواب زودتر. نمون منتظرم کشه،یم طول گاهیپا تو کارم امشب_

 . دیخواب بادش

 ؟ یااینم امشب یعنی_

 .چکیپ ریبخ شب.. کنم قطع دیبا... گردمیبرم رید منتها. امیم. زمیعز چرا_

 . گذاشت را تلفن و گفت یریبخ شب لب ریز بانو

 جانیه بعد  ی هفته یبرا حاال نیهم   از. کرد فکر بعد ی هفته به و زد یلبخند

 . بود زده
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 در تا شد باعث بالشتش کنار یمحمد گل عطر و گشود یآرام به را شیها پلک

 . ندیبنش خوابش رخت

  دیکش یقیعم نفس. برد اش ینیب یجلو  را گل و گرفت ظرافت با را گل ی ساقه

 محبوبش  گل  یمحمد  گل. شد انینما رنگش یصورت یها لب یرو لبخند و

 . بود شده باتریز حاال نیهم از روزش. بود

  که بگذارد آب وانیل درون را گل تا برود آشپزخانه به و شود بلند خواست

 . افتاد بالشتش کنار  کوچک کاغذ به چشمش لحظه همان

  را بود شده حک شیرو که ییخوانا و خط خوش ی نوشته و برداشت را کاغذ

 .خواند

 .  ایدن  چکیپ نی باتریز به میتقد_

 . دنبالت امیم 12 به ربع کی. بخور صبحونتو

 بود رفته کار به چکیپ ی کلمه آن، در  که مختصر و کوتاه ی جمله چند نیهم

 .داد مالش را قلبش

 وقت ادیز. دیجنب یم دیبا.دادیم نشان را مین و ازدهی. انداخت ساعت به ینگاه

 .نداشت



 را خوابش  رخت بعد. گذاشت کوچک  یعسل یرو را گل و برخاست شیجا از

 .شد خارج اتاق از گل گرفتن با و داد یجا کمد درون

 و بود نشسته یصندل یرو. افتاد رباب به نگاهش ییرایپذ به ورودش محض به

  ی متوجه هم فاصله همان  از.کردیم نگاه بود، دستانش  در که یآلبوم به داشت

 شده یباران چشمانش و داشت غم رنگ نگاهش. شد او ی رفته درهم ی چهره

 .بود

 رمردیپ به و کرد دنبال را او نگاه رد. ستادیا کشینزد و برداشت قدم سمتش به

  عکس در بود، گرفته بر در را صورتش یقیعم یها  چروک  که یپوش اهیس

 . احمد. بود بزرگش پدر. شد رهیخ

 بانو و یمصطف بود دهیشن یوقت  آمد، یم ادشی. کرد سفر ها گذشته به ذهنش

  گفته کیتبر مانینر به و شده خوشحال اریبس کنند ازدواج هم با است قرار

  دوست اما یجد رمردیپ نیا که کردینم هم  را فکرش چکسیه ها روز آن.بود

 به را بیعج یها ماجرا آنقدر  مرگش و برود ششانیپ از زود آنقدر یداشتن

 !اوردیب وجود

 و بانو ینامزد و کرده نیگ اندوه و ناراحت را روستا یاهال ی همه احمد مرگ 

 که بود  خواسته مانینر از رباب نحالیا  با. بود  انداخته ریتاخ  به زین را یمصطف

 .نکنند صبر شتریب پدرشان چهلم تا و اندازندین عقب یلیخ را ینامزد

 .  کشاند رونیب افکارش از را او رباب دار بغض و گرفته یصدا

 .شد فیح.  رفت شمونیپ از زود یلیخ یحاج بابا_

  و کرد نگاه بود شده روان رباب  ی گونه یرو  که یدرشت اشک قطره به  بانو

 در شیها حرف با بود داده انجام که ییها رفتار. کردینم درکش.  شد متعجب

 یب نیا مرگش از بعد چگونه داشت دوست را پدرش آنقدر که او. بود تناقض

  دوست تمام و ها حرمت تمام یرو پا چطور بود؟ کرده او حق در را یلطف

  بود؟ گذاشته  کردیم ادعا که ییها داشتن

 حال که بود دهیشیندین بعدش اتفاقات به بود داده انجام را کار آن یوقت مگر

 ! بود؟ شده نیغمگ

 . سپرد گوش رباب یها حرف به سکوت در و نگفت یزیچ



  کی. نبود من دست ها زیچ یسر کی یول. یلیخ. بانو کردم اشتباه یلیخ من_

 . بود شده عقده برام ها زیچ یسر

  یها مردمک.  شد رهیخ یمعلوم نا ی  نقطه به و کرد پاک  را شیها اشک رباب

 .بود شده ثابت کامال چشمانش

  نداشت، دوست منو داشت دوست  مانوینر که یاونقدر وقت چیه تیحاج بابا_

 یا دهیفا یول کنه، توجه بهم و نهیبب هم منو اون که کردمیم تالش یلیخ من

 .نداشت

  نه  بود؟ انتقام دانهیپل کار آن انجام از رباب هدف  یعنی. رفت فرو فکر به  بانو

  به ، مانینر بر عالوه بود کرده  او که یکار اما شد؟یم مگر!  طمع و حرص

 .  بود داده قرار ستم مورد زین را آنها و رسانده بیآس   زین یمصطف و بانو

 شتریب پسرشو شهیهم اون: داد ادامه یقیعم نفرت با سپس و افتاد نیچ اش ینیب

 . داشت دوست همه از

 یزن او نظرش از.بود دهیند نطوریا را رباب چگاهیه. کرد نگاهش شکه بانو

 و شکسته مغلوب، د،یدیم مقابلش حال که یزن اما. بود خوشرو و یقو باهوش،

 .بود نیغمگ

  زد یلبخند است، کرده توجه جلب  اش چهره حالت و لحن شد متوجه که رباب

 . فشرد دستش در را بانو دست و

 . نکن توجه من یها حرف به  یلیخ تو.عمه یبانو ناراحتم یلیخ االن من_

 را او تا دیبگو یا جمله خواست و نشاند لب یرو یلبخند یسخت به  بانو

 . شد او مانع گندم ی کبارهی حضور اما دهد یدلدار

 ی جیموهو_

  یجیموهو لفظ. بود زده صدا را او ظاهرا. چرخاند گندم سمت به را سرش بانو

 .بود ارسالن با  ینیهمنش راتیتاث از هم نیا. کرد متعجبش

 .جانم:داد جواب لبخند با

  در جلو داداشم: گفت ییباال جان یه با زدیم برق چشمانش کهیحال در گندم

 .  منتظرته



 چنده؟  ساعت مگه اومده؟ االن_

 . دوازده به ربع کی:گفت و انداخت اتاق درون ساعت به ینگاه گندم

 .  نخوردم صبحونه هنوز من یول_

  با برود رونیب اطیح درب از نکهیا از قبل و دیپوش را شیها ییدمپا گندم

 .گمیم بهش االن کن صبر لحظه کی:گفت بلند یصدا

  مخاطب را او و بازگشت اطیح به دوباره بعد یا قهیدق گندم و ماند منتظر بانو

  صبحونه اونجا خونه سفره نیریم نداره، یاشکال گفت داداشم: داد قرار

 . نیخوریم

 .  کرد پرتاب گندم سمت به را گل و داد تکان سر زده جانیه بانو

  آب تو رو گل نیا بکش زحمت هی تو گندم.بشم حاضر رمیم من. باشه باشه،_

 .بزار

 بانو و دیقاپ هوا در را  گل گندم
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 .شد اتاق وارد مجددا

  بافتنشان، و شیموها کردن شانه از بعد و دیپوش را دارش گل قرمز بلند راهنیپ

 .دیچرخ نهییآ یجلو دور چند و کرد سر به را رنگش ییآلبالو یروسر

 .شد خارج اتاق از و  زد خود یرو به  نهییآ در یقیعم لبخند سپس

 کنار در شیها لحظه گذراندن یبرا و داشت انیجر وجودش  در یقیعم یخوش

 .  بست را اطیح درب  و شد خارج خانه از.کردیم یشمار او

 به کهیحال در.بود شده پارک  باغ  کوچه سر درست رنگ یمشک  بنز مرسدس

 .کرد برانداز نیماش پشت  از را یمصطف داشت،یبرم قدم نیماش سمت

  و جذاب را اش مردانه ی چهره بود، زده چشمانش به که یاهیس یآفتاب نکیع

 نوک  راهنیپ و پررنگ یمداد  نوک  کت و دادیم نشان شهیهم از تر بندهیفر

 .  بود آورده وجود به را یجالب بیترک کمرنگش یمداد



 کهیدرحال. بود یرسم پشیت.بود جالب

 .بود دهید کت با را او ندرت به

  او ادکلن خاص و سرد ی حهیرا شد  سوار یوقت و گشود را نیماش یجلو درب

 .  داد سالم آرام و دیکش یقیعم نفس اراده یب.  دیچیپ اش ینیب در

  ی رهیخ داشت. چرخاند یمصطف سمت  به را  سرش نکرد افتیدر یجواب یوقت

 را اش یانوسیاق چشمان برق توانست،یم یخوب به بانو و کردیم نگاهش رهیخ

 .  ندیبب هم اهی س نکیع آن ریز از

 را دلبرش یپا تا سر یوقت و برداشت چشمانش یرو از را نکیع یمصطف

  سکوت باالخره و رفت باال درجه چند لبش ی گوشه کرد، برانداز تعارف بدون

 . شکست را شانن یب

 .  یشد انار هیشب.. چکیپ سالم_

 . دیدو بانو یها گونه به خون.بو اش یروسر و قرمز لباس به اش اشاره

 چک؟ یپ  ای  انارم باالخره: دیپرس طنتیش با

 .  شد دار کش لحنش

 . دوش هر_

 .  کرد روشن را نیماش یمصطف و دیخند آرام بانو

 . دیپرس ذوق با یزیچ آوردن ادی  به با و انداخت ضبط به ینگاه  بانو

   ؟یدار آهنگ یمصطف_

 زدن لبخند او با چقدر. نشاند ی مصطف یها لب بر منت یب را لبخند ذوقش

 .  شدیم آسان شیبرا

  بعد. آورد در ینوار آن داخل از و  برد داشبورد سمت به را دستش حرف یب 

 کوچک یفضا شاهنشاه سرود نیطن  بعد، لحظه چند و گذاشت ضبط در را نوار

 . کرد پر را نیماش

 .  دانیجاو فرش به کشور دیپا بادا، زنده ما شاهنشاه»  

   باستان عهد ز بهتر ره صد ران،یا ملک شد یپهلو کز



 .....  رانیا آسوده  اش هیسا در شان،یپر یبود دشمنان از

 بود؟در انداخته دستش.کرد نگاه حسش یب مرخین به شده درشت چشمان با  بانو

  بود؟ گذاشته را شاهنشاه  سرود شان نفره دو خلوت

 . االن از نه و صبحش، کیرمانت حرکت از نه

 : گفت  متعجب. دیپر ذوقش

 .. آهنگه منظورم من_

 .  کرد قطع  را حرفش یمصطف

  از بهتر زیچ چیه باشه؟ تونهیم یچ یارتش هی هیموسق یول زمیعز دونمیم_

 .  یشیم عاشقش مطمئنم  بده گوش. ستین شاهنشاه سرود

 و کرد نیی پا و باال را سرش آرام بود فرمان به دستش کی که همانطور بعد

 .  کرد یهمخوان آهنگ با لب ریز

 متعجب را بانو اش خنده. دیخند و کرد کج بانو سمت به را سرش بعد یا هیثان 

 .  کرد

  ؟یخندیم یچ به_

  ،یچیه:آمد حرف به مکث با  و شد لیتبد یآرام لبخند به یمصطف ی خنده

 .  شاهنشاست سروده ترکش کی نیهم فقط چکیپ انداختم دستت

 .  دوخت رونیب ی منظره به را نگاهش و داد تکان یسر بانو

 و دندیرس نظرشان مورد ی خانه  سفره به نکهیا  تا بودند راه در را یساعت مین

 .  کنم پارک  نوی ماش من تا بانو شو ادهیپ: گفت یمصطف

 . شد ادهی پ نیماش از و گفت یا باشه  بانو

 . بودند شهر در گرید حاال. کرد برانداز را اطراف زده ذوق

 محو نگاهش که بانو به را خودش.   شد ادهیپ و کرد پارک  را نیماش یمصطف

  دوست شهیهم. بانو هیمحشر یجا:گفت و رساند بود خانه سفره یچوب سردر

 .  نجای ا امیب  تو با داشتم

 گفت  و کرد نگاهش قیعم بعد



 . یشد همراه باهام که  یمرس.یرسوند خواستم به منو که  یمرس_ 

 . شد انینما اش گونه چال و زد یلبخند بانو

 یفضا وارد و رفتند نییپا  خانه سفره یها پله از گریکدی دوشادوش سپس

 . شدند یدلباز و بزرگ 

  آب نیدلنش نیوطن گذشتند آب یبایز ی فواره کنار از آرام، یها قدم با

 .  کرد نوازش را روحشان

 که یچوب یها تخته از یکی یرو  شانیپا ریز فرش سنگ از عبور از بعد 

 . نشستند بود پهن فرش شیرو

 پنجره از که را آفتاب زرد نور.گذراند نظر از را یسنگ یها وارید لذت با  بانو

 .داشت دوست بود، کرده نفوز خانه سفره درون به

 . دیشن را ی مصطف یصدا که بود تماشا محو همانطور

 خونه؟ سفره یبود ومدهین بحال تا_

 با که یمصطف  سمت به را سرش. گرفت غم رنگ هیثان از یکسر در بانو نگاه

 رابه نگاهش و چرخاند بود داده هی تک یپشت به و نشسته کنارش یکم ی فاصله

  دادن حیتوض. دیپرسینم را سوال نیا کاش.دوخت او رنگ یآب و سرد یها لهیت

 . بود دشوار شیبرا

  ای...ست خسته اوقات شتریب . برهینم ییجا مارو ادی ز آقاجان آخه...نه_

 . نداره طشویشرا یلیخ راستش، کال.هیعصبان

 .کرد مانیپش دنشیپرس سوال از را یمصطف بانو، نیغمگ لحن

 .بود رنجانده را چکشیپ سوال نی ا دنیپرس با ناخواسته حال

 کرد  زمزمه گوشش در یجد اما آرام یلحن با و شد خم او سمت به یکم

  بدون. ییتا دو. نجایا  میایب خودت و من بوده قسمت دیشا.بانو ستین مهم_

 . مزاحم
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  یصدا با و انداخت نییپا را سرش . انداخت گل خجالت از بانو یها گونه

 د یشا آره: داد  جواب یآرام

  کرد اخم یشینما. آورد باال را سرش و برد او ی چانه ریز را دستش یمصطف

  انار نمیبب گونتو چال  دارم دوست چون بخند، االنم: گفت یدستور یلحن با و

 .خانم

 . شد لذت و عشق از پر خانم انار لفظ دنیشن از قلبش و دیخند  بانو

 داد  قرار  مخاطب را یمصطف و آمد سمتشان به یجوان شخدمتیپ بعد یا لحظه

 ن؟یدار لیم یچ. نیاومد خوش یلیخ. دانشور یآقا سالم_

 خانه سفره نیا به هم قبال یمصطف  که دادیم نشان جوان شخدمتیپ یمیصم لحن

 . است آمده

 چه که دیپرس بانو از بعد. کرد یاحوالپرس او با و داد سالم زین یمصطف

 .داد سفارش جوان  پسر به خواست او چه هر و خواهدیم

 .رفت و داد تکان سر مودبانه سفارشات، گرفتن از بعد هم جوان پسر

  باز بود  ها یسبز انواع و ریپن درونش  که بزرگ  ینی س کی با بعد ربع کی

 شاه یها فنجان و یچا یقور. گذاشت مقابلشان سفره یرو را ینیس و گشت

 یا گهید زیچ:گفت کند ترکشان نکهیا از قبل و گذاشت سفره کنار هم را یعباس

 م یندار الزم

 یتونیم. ممنون:داد تکان سر  زمان هم و زد برهم را شیها پلک یمصطف

 . یبر

 . شد باز یحساب شی اشتها و انداخت یسبز و ریپن به ینگاه  بانو

  بعد و کرد پر داغ یچا از از را ی عباس شاه کیبار کمر یها فنجان یمصطف

 . شد بانو یبرا گرفتن لقمه مشغول

   را چهارم ی لقمه. را سوم و را دوم   ی لقمه بعد. داد دستش به را اول ی لقمه

 .داد او به و دیبوس

  دوست را ارزشش با و خاص یها محبت جنس چقدر. کرد نگاهش قی عم بانو

 .شدیم خرج او یبرا  تنها و تنها که ییها  محبت. داشت



  لب از لبخند و زد جوانه ذهنش در یسوال کبارهی خوش حال و حس نیا انیم

  آن و.بود افتهین را جوابش هنوز دوسال از بعد که یسوال.دیکش پر فشیظر یها

 .  بود نیا هم سوال

  هرگز شوم اتفاقات آن افتادن از بعد چرا داشت دوست را او آنقدر که یمصطف

  دلتنگ اریبس تشیمامور ی هفته دو بود یمدع که ییاو بود؟ امدهین دارشید به

  را یدور سال دو چطور کرده،یم آرام را تبش او دارید دیام به تنها و بوده  بانو

 بود؟ آورده تاب

 . بود مانده یباق نشده حل شیبرا هنوز  دوسال از بعد که بود ییمعما نیا

 . کرد جلب را یمصطف توجه ثابتش نگاه و چهره حالت ی کبارهی رییتغ

 ؟ بانو شده یچ. _دیپرس  و گذاشت ینیس درون را دستش درون یچا

 .  بود نگران لحنش

 آنکه یب کند، مطرح را بود ذهنش در که یزیچ تا بود یفرصت منتظر که بانو

 . بپرسم ازت دیبا که هست  یزیچ هی:گفت بدهد جواب را او سوال

 . شد کنجکاو یمصطف

 دیپرس اش جمله جواب در

  ؟یبپرس یخوایم که هیسوال به مربوط اخمت، لیدل_

  بشنود، خواستیم  که یجواب از هم، حاال نیهم از او. شد مضطرب لحظه کی

 بابت یموجه لیدل چیه تواندینم یمصطف  کردیم  احساس که چرا.داشت واهمه

  که کردیم ثابت و آمد یم. آمد یم دیبا بود چه هر.اوردی ب  او یبرا امدنشین

 .  است بوده دلتنگش چقدر

 .  داد را یمصطف جواب مکث با

 آره_

 . بپرس_

  ی کبارهی حضور اما بپرسد، را سؤالش تا گرفت فاصله هم از بانو یها لب 

 . شد او مانع شیصدا و رمردیپ



 رم؟ یبگ عکس ازتون آقا_

  شان،نیب جو کردن عوض یبرا و گرفت بانو از را نگاهش مکث با یمصطف

 .رفتیپذ را رمردیپ  شنهادیپ تیرضا  با

 . ریبگ_

  جسم حرکت کی با و دیچیپ  بانو ی شانه دور را دستش کبارهی کامال بعد

 . چسباند خود به را فشیظر

 . بود آغوشش در درست کش،یچیپ حال

 سخت. آمد بند یکینزد نیا از نفسش.داد قورت را دهانش آب یسخت به  بانو

 پخش شیها هیر در دم هر با که تنش  عطر به نکردن فکر لحظه نیا در بود،

 .  بود ایدن کار نیتر سخت شدیم

 . زد شیصدا معترضانه

 . یمصطف_

 : گفت ممکن یصدا  نیتر  نییپا با نکرد افتیدر یجواب یوقت

 بردار دستتو. زشته

 .چرخاند طنتیش با را سرش یمصطف

 .  دیگز  لب خجالت شدت از دیچ یپ بانو گوش در  که دارش خش و بم یصدا

 .  کنم ثبتش بزار. استی دن یها لحظه نیتر  نیبهتر کنارتم که ییها لحظه_

 را سرش یمصطف نکهیا یبرا. کردیم احساس دهانش در را قلبش یها تپش

 نگاه نیدورب به.باشه:گفت رفته لیتحل  ییصدا  با کند نگاه  نیدورب به و بچرخاند

 . کن

  پر لبخند که بانو همانند و چرخاند نیدورب سمت را سرش مکث با یمصطف

  دکمه رمردیپ و زد یمحو لبخند عکس در بار نیاول یبرا داشت، لب بر یشرم

 . داد فشار را نیدورب کوچک ی

 . داشت نگاه یمصطف مقابل را شده چاپ عکس بعد هیثان  چند

 .نیافتاد خوب یلیخ تون دو هر.آقا شد یعال_



  دست از را عکس حرف یب و برداشت بانو ی شانه  دور از را دستش یمصطف

 .  دوخت آن به را نگاهش و  گرفت رمردیپ

  که بانو به را مهربانش نگاه نکرد، افتیدر او جانب از یواکنش که رمردیپ

  نشاند او یها لب بر را لبخند اش جمله با و دوخت شدیم  آب خجالت از داشت

 . خانم عروس نیبش خوشبخت انشاهللا_

 دور آنها از ز،یناچ یمبلغ گرفتن  از بعد رمردیپ و کرد تشکر رمردیپ  از بانو

 . شد

  لحظه معطوف حواسش تمام کهی حال در بانو و داد بانو به را عکس یمصطف

 . شد رهیخ عکس به و دینوش را شیچا بود، محبوبش آغوش و قبل یا

 .بود  کرده فراموش را سؤالش ناخواسته حال،

 زدند رونیب خانه سفره از شان صبحانه اتمام از بعد

 همانطو. گشتند  شهر در ها ساعت و

 

  ها بازار تک تک و زدند قدم هم با آسمان، سقف ریز داشتند را شیآرزو که ر

 . کردند فتح را
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 . کرد نگاه بود نو یها راهنیپ دنید مشغول که گندم به

 از یکی نیا: دیپرس و داشت نگاه مقابلش  را یا گلبه ساتن راهنیپ شوق با گندم

 بوده؟  کدومتون انتخاب تره، قشنگ همه

 . نشاند لب بر یلبخند بانو

 .یمصطف_

 . گذاشت بسته درون  مجددا را راهنیپ و دیخند گندم

 یلیخ اون یول شناخت، شهینم یلیخ  رو یمصطف داداش بنظرم بانو، یدونیم_ 

 شتریب و زنهینم حرف آدم با یل یخ  نکهیا مثال. بشناسه رو هیبق تونهیم خوب



  هم خودت که کنهیم رتیغافلگ یجور  هی یموقع هی.. یول ه،یجد و سرد اوقات

 . یمونیم

 داد تکان یسر بانو

 خوبش نوع از خب.. یول.ست دهیچیپ یکم ی یمصطف موافقم_

  گهید ی هفته شهینم باورم  بانو یواا :گفت  زده جانیه و زد او به یچشمک  گندم

 .یکنیم ازدواج یمصطف داداش با

 . بود مکث با بانو جواب

 . شد خوب آره،_

 .بود دایپ هم  لحنش در تعجب نیا. کرد متعجب را گندم بانو نیغمگ لحن

 ؟ یناراحت یزیچ از تو_ 

 . کرد حلقه شیزانوها دور را دستانش و دیکش یآه بانو

  ناراحتم کنمیم ازدواج آقاجان ی اجازه بدون دارم نکهی ا بخاطر کمی راستش_

 .نه کنمیم ازدواج یمصطف با دارم که نیا از.. یول

 .دیکش آغوشش در و رساند او به را خودش گندم

  درست زیچ همه باش مطمئن بانو، یدیم انجام ویدرست کار یدار تو_

 ادی م کنار هیقض نیا با هم ییدا.شهیم

 .  انشاهللا:کرد زمزمه و دیچیپ او کمر دور را دستانش زین  بانو

 .  کرد اشاره ها بسته به و کرد رها را او گندم  بعد یکم

 .نره پا ریز که گوشه اون میبزار رو ها بسته نیا ایب حاال داداش، زن خب_

  به بانو نگاه که شد خم و ختیر اش شانه کی یرو را شیموها لحظه همان و

  مکث با.بود دهید گردنش در را گردنبند نیا زین گرید کبارهی.افتاد گردنبندش

  گندم. گرفت انگشتانش نیب را آن پالک  و کرد دراز گردنبند سمت به را دستش

 رودخونه کنار قشنگه، یلیخ گردنبدنت گندم: گفت بانو و  کرد نگاهش متعجب

 .  بود کرده  کالفم تفنگ یصدا یول بگم بهت خواستمیم میبود

 .ستیهد گردنبند نیا راستش_



 .انداخت باال را شیآبرو  یتا کی  بانو

 واقعا؟_

 : گفت حواس یب و دیخند گندم

 .فرستاد برام بود تهران که شیپ ماه  هشت یمصطف داداش گردنبندو نیا_

 .دیکش پر شیها لب از لبخند و شد خشک  شکل یا ستاره پالک  یرو بانو دست

! ؟..یچ :گفت  شکه و کرد مرور ذهنش در را  گندم جمالت بود؟ گفته چه

 بوده؟ تهران یمصطف

  خدا یواا:کرد  زمزمه و دیکوب شیها لب بر را دستش آشفته لحظه همان گندم

 . گفتمیم دینبا 

  دوباره را او و  گرفت را دستش مچ بانو که شود بلند شیجا از خواست و

 نبود؟  بابل مگه:دیپرس شیتشو پر و دوخت گندم به را ناباورش نگاه. نشاند

 .. بعدش یول چرا اولش_

 خورد  گره هم در بانو یابروها

 نگفت؟ من به یزیچ چرا ؟یچ یعنی_

 . دونمینم_

  مرز به را او و آورد هجوم بانو ذهن به وار ریزنج و هم  سر پشت ها سوال

 . کشاند انفجار

 نزده؟  سر بهم بوده تهران که  یمدت چرا کرده،یم چکار تهران یتو_

 . شد هم در زین گندم ی چهره

. شد باز جا یب دهنم االنم تازه. بوده تهران دونمیم فقط من بانو، دونمینم من_

 بهتره بنظرم.کنهیم  دعوام یکل گفتم  بهت موضوعو نیا من که  بفهمه داداشم اگه

 . یکن صحبت باهاش خودت

 . کنمیم کارو نیا حتما: کرد زمزمه لب ریز بانو

 نیزم یرو او رفتن از بعد هم خودش و بگذارد شیتنها  تا خواست گندم از بعد

  شکل ذهنش در یشتریب یها سوال موضوع نیا به بردن یپ با حال. شد ولو



.  نداشت شانیبرا یموجه جواب کردیم فکر چه هر که ییها  سوال. بود گرفته

  داشته، نگه یمخف او از را موضوع نیا  االن تا و بوده تهران یمصطف نکهیا

 بود؟ چه موضوع نیا داشتن نگه یمخف یبرا لشیدل. نبود درک  قابل شیبرا

 به انقدر نکهیا وجود با بود؟ امدهین دارشید به تهران در بودنش مدت در چرا

 بود؟  کینزد او

  یها سوال.  گذاشت صورتش یرو  را دستش دو  هر کف و بست را شیها چشم

 یبرا حاال از او و. دیپرسیم یمصطف از را ها آن دیبا که بود یادیز

 .بود تابیب  دنشانیپرس

*** 
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 وانهید قلبش. بود امدهین هنوز یمصطف  و دادیم نشان را شب 10 قایدق ساعت

 یرو شیبرا زمان.بود عذاب در  جواب دنیشن یبرا ذهنش و دیکوبیم وار

  و داد کف از طاقت دوباره.شدیم ی سپر یسخت به ها هیثان و بود افتاده کند دور

  سمت به بعد و کرد یط یتاب یب  با را اتاق عرض و طول. شد بلند شیجا از

 بخار ی شهیش یرو را دستش. دیکش کنار را پوریگ ی پرده و رفت پنجره

 یخبر هم هنوز نه. شد رهیخ اطیح  رنگ دیسف در به آن پس از و دیکش گرفته

 چرا ؟یمصطف ییکجا: دینال قرار  یب و  نشست پنجره یرو آرامش مشت. نبود

   ؟یاینم

 شد خسته شیپاها نکهی ا تا ستادیا منتظر پنجره پشت همانطور را یا قهیدق چند

 تشک یرو را حالش یب و خسته تن. رفت خوابش  رخت سمت به مجددا و

  را اش یانرژ مزاحم افکار نیا که  یآنقدر. دیکش سرش یرو را پتو و انداخت

 میتصم و بست را چشمانش نیهم یبرا. بود نگرفته روزانه کار بود، گرفته

  و بود شده گرم چشمانش. بزند را یمصطف با زدن حرف دیق امشب گرفت

  در دیکل دنیچرخ یصدا لحظه همان  که رفتیم فرو ینیریش خواب به داشت

 .شد اریهش تماما بانو و آمد قفل

  باالخره. بود خودش.  رفت پنجره سمت به و برخاست شیجا از سرعت به 

  شقلب و دیچرخ او ی خسته ی چهره  یرو فاصله همان از نگاهش. بود آمده



 که کرد فکر نیا به یا لحظه یبرا. کرد آغاز را وارش وانهید یها کوبش

  به بعد اما کند موکول صبح فردا به را یمصطف با صحبت باشد بهتر دیشا

 وانهید یکنجکاو شدت از موقع آن تا شک یب که چرا شد مانیپش سرعت

 .شدیم

 شتاب یها قدم با بعد. آمد رونیب اتاق از هم بانو رفت، اتاقش به یمصطف یوقت

  است درست دانستینم.ستادیا پشتش و رساند او اتاق درب به را  خودش زده

 حال که دانستیم اما. نه ای برود او اتاق به ییتنها  بودند خواب هیبق یوقت

  یرو را دستش. است تر واجب  زین اش شبانه خواب از او با کردن صحبت

 . کرد باز را در قیعم یپ در یپ نفس چند از بعد و گذاشت قلبش

 فرمیونی یها دکمه کردن باز حال در و انداخته نییپا را  سرش که یمصطف

 از قبل گفتم بهتون بار صد:گفت حوصله یب در یصدا دنیشن  با بود اش ینظام

 .نیبزن در اومدن

 . شود خشک شیها  دکمه یرو دستش شد باعث  بانو یصدا

 .بود یضرور_

 آن را او نداشت انتظار. کرد نگاهش متعجب  و کرد بلند را سرش یمصطف

.  دیا یب ششیپ   بانو بود تنها که یموقع آمد یم شیپ کم. ندیبب اتاقش در شب موقع

 .است افتاده ی مهم اتفاق بود شده مطمئن آمدنش با حال و

 شده؟  یزیچ: دیپرس و کرد تنگ را چشمانش

  یرو و سر از که یفراوان یخستگ به توجه یب و شد مشت بانو یها دست

 ؟ یمصطف یبگ بهم یخواست یم یک:دیپرس خشم با دیباریم یمصطف

 ویچ_

 . ویبود تهران نکهیا_

 انتظار.کرد نگاهش زده بهت و شد  مات  یمصطف اش جمله شدن تمام محض به

 شتریب لحظه چند یزدگ بهت نیا  نحالی ا با. بداند را موضوع نیا بانو نداشت

  بر.رفت فرو  خشک و سرد قالب همان در دوباره بعد هیثان  چند و اوردین دوام

 .  کند کنترل را احساساتش توانستیم یخوب به  او بانو عکس

  گفت؟ بهت گندم_



   گفت  بهم گندم آره:  گفت  حرص پر و داد تکان سر قرار یب  بانو

  افتاد نیچ یمصطف ینیب

 فکر  یب ی دختره_

 ای دهد حیتوض شیبرا یمصطف داشت انتظار. شد رهیخ او ها لب به منتظر بانو

  اما. کند یخواه  معذرت کرده پنهان او از را موضوع نیا نکهی ا بخاطر یحت

  مشغول یخونسرد با یمصطف بعد  یا قهیدق رایز بود هودهیب کامال انتظارش

 .  شد شیها دکمه یباق کردن باز

  که  کردیم رفتار یطور. کرد شتری ب  را بانو یآرام نا حدش از شیب یخونسرد

 بهم چرا: گفت یبلند یصدا با.ندارد تیاهم شیبرا اصال موضوع نیا انگار

  ؟یمصطف ینگفت

  برات. بانو  نییپا اریب صداتو:داد هشدار و دوخت او به را برانش نگاه یمصطف

 . دمیم حیتوض

  آمد ذهنش به که  چه هر و زد یپوزخند. باشد خوددار نتوانست  نیا از شیب  بانو

 .آورد زبان بر  فکر یب

  که شدم محروم ازت و شده تنگ برات دلم یگفت یجور کی موقع اون هه_

 یبود تهران تو مدت تمام نگو. ید یکش زجر و یبود دور  ازم واقعا کردم فکر

 .. غل چه یداشت نبود معلوم و

  شده رید گرید اما. کرد قطع را اش  جمله کبارهی و آمد خودش به لحظه همان

 دادیم نشان اش قهیشق یرو نبض  و یمصطف  ی شده منقبض فک که چرا. بود

 یکس نکهی ا از  اما شدیم یصبان رید.است رفته نیب از اش یخونسرد تمام که

 سوال ریز نیا که مخصوصا. بود متنفر ببرد سوال ریز نطوریا را عشقش

 .بود بانو خود جانب از هم رفتن

  اش یقدم کی ی فاصله در و برداشت  قدم زدیم نفس نفس که بانو سمت به

 . ستادیا

 .آمد بند نفسش دیچیپ بانو گوش در  که دارش خش یصدا

 کردم؟ یم یغلط چه_



 شیبازو بعد یا لحظه که نداد یجواب.انداخت نیی پا را سرش اری اخت یب  بانو

  شد کنده جا از قلبش. شد دهیکش سمتش به کبارهی و شد او یقو انگشتان ریاس

 . بود  رفته نیب از انشانیم فاصله حال

 .کن نگاه من به زنمیم حرف باهات دارم یوقت_

  هم به وجودش تمام تا شد باعث  بانو صورت با داغش یها نفس برخورد

 ته افتاد او یوحش و سرد نگاه به  نگاهش یوقت و آورد باال را سرش. چدیبپ

 شد  یخال دلش

  که یوقت هم اون ؟ یکن قضاوتم نطوریا یبد اجازه خودت به شده باعث یچ_

 ...ینم یزیچ
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 :دیپر حرفش انیم دهیترس و یعصب بانو

 !ینگفت بهم یچیه تو چون دونم،ینم آره

 .  شد  شتریب  شیبازو دور یمصطف انگشتان فشار

 .  بانو نکن قطع حرفمو_

 دیلرزیم شیصدا کهیحال در و فشرد هم یرو را شیها پلک درد از نباریا  بانو

 : گفت

 . کن ول دستمو. باشه_

 کی از بعد و دیکش قیعم نفس چند. کرد رها را  او و آمد خودش به یمصطف

 بانو بده گوش: گفت یطوالن سکوت

.  بود یعصبان ییدا. نمتیبب و امیب بود شده که یآشوب اون از بعد تونستمینم 

  آمدت و رفت ینی نب  منو نکهیا خاطر به تهرانم من  دیفهمیم اگه. بود فشار تحت

 .  شدیم تر سخت برات زیچ  همه  وقت اون کرد،یم محدود و رونویب به

 ؟چرایمصطف ینکرد یکار چیه  بعدش چرا: دیپرس یمشهود یکالفگ با  بانو

 ؟ ینی بب منو بده اجازه تا ینکرد صحبت باهاش شد آروم  آقاجانم که بعدش



  از تو گفت بهم یول نمتیبب بزاره خواستم ازش یحت. کردم صحبت باهاش_

 . ینیبب  منو یخواینم و یناراحت دستم

 ! یکرد باور هم تو_

  یروح یخستگ سو کی از یجسم یخستگ. دیکش اش یشانیپ به یدست یمصطف

 .بود داده قرار فشار  تحت را او گرید سمت از

 و امیب بشه یقطع زیچ همه نکهی ا از قبل تا خواستمینم نکردم،خودم باور نه_

 .کنم تییهوا خواستمینم. بانو کن درک . نمتی بب

  فرو را بغضش دهانش آب دادن  قورت با همراه و شد یاشک بانو چشمان

 من یبرا یکنیم فکر نه مگه:  دیرس  گوشش به دوباره یمصطف یصدا.داد

 تر سخت برام یزیچ چیه چکیپ  کن باور. نمتیبب دور از فقط که بود راحت

 . نبود نیا از

  زویچ همه تا خواستمیم زمان:داد ادامه یمصطف و کرد نگاهش سکوت در بانو

 . نبود یکاف ،یمرخص هفته سه و کنم روبراه

 نیا یمصطف  و. بود شده آرام یحدود تا بانو و بود یمنطق بنظر شیها حرف

 دستش. ستادیا کشینزد دوباره و دی فهم شیابروها گره شدن باز از را شدن آرام

 .  کرد نوازش را انگشتش سر و کرد دراز او دست سمت به را

  یوقت تا دادم حیترج منتها. بود خودمون بخاطر کردم یکار هر. ببخش منو_

 .یندون یزیچ نشده راه روبه طیشرا

  شکه  یمصطف یبعد ی جمله که دیبگو یزیچ خواست و داد تکان یسر بانو

 . کرد اش

 اتفاق میبود دور هم از که  مدت همه اون یتو که  کردمینم فکرشم من چند هر_

  و سر بعدش ماه امیم و رمیگیم ی مرخص من که نیهم و باشه فتادهین یخاص

 . بشه دایپ جوالق اون ی کله

  کجا از تو:دیپرس متعجب!گفتیم را میسل! جوالق؟.شد درشت بانو چشمان

 ..پس ،یبود تهران ماهو وریشهر فقط که ؟تویدونستیم

 .زد زنگ ارسالن یوقت درست. گفت بهم عمت_



  صحبت که  بود مشخص.انداخت یمصطف ی برافروخته ی چهره به ینگاه  بانو

 از شیب را یمصطف  خواستینم او و  است کرده نیخشمگ را او باره نیا در

 . دهد قرار فشار تحت نیا

 داد انی پا را مکالمه نیا هم نیهم یبرا

  شب.بخوابم رمیم گهید من. دمیشن  رو دمیشنیم دیبا یچ هر....نطوریا که_ 

 ر یبخ

 .دیشن را یمصطف آرام یصدا کند باز را درب نکهیا از قبل

 که بگو بهم. بانو بمونه دلت تو یزیچ مونیعروس به مونده هفته کی خوامینم_

 .  یستین  ناراحت بابت نیا از گهید

 کرد   زمزمه لب ریز و دیکش یقیعم نفس  بانو

 . ریبخ شب. ستمین_

Shadi           ️ : 
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 مقابل آیینه ی قدی ایستاد و نگاهش را به دختر سفید پوش درون آن دوخت.  

در آن چند ماه آنقدر اتفاقات عجیبی برایش افتاده بود که حتی فکرش را هم  

رسید به نمیکرد.هضم کردن آن اتفاقات یکباره هم برایش عجیب بود چه می

رارش به اینجا و  قبول کردنش.از خاستگاری یکباره ی سلیم زاهدی گرفته تا ف

 دیدن عشق قدیمی اش و خاستگاری دوباره اش.

مسیر زندگی اش آنچنان سریع و غیر قابل پیش بینی دستخوش تغییر شده بود  

دید، داشت  که خودش هم باور نمیکرد. و حال چیزی که در خواب هم نمی

 مقابل چشمانش به واقعیت میپیوست.

اشک در چشمانش جمع شد. حال عجیبی داشت و در حال تجربه ی لذتی عمیق 

س ساتن سفیدش و شکوفه های قسمت کمرش  همراه با درد بود. دستی به لبا

کشید. کاش شرایط طور دیگری بود. کاش مادرش آنجا بود و خودش برای او 

کرد. حیف، بوسید و برایش دعای خیر میدوخت.او را میلباس عروس می



اینها همه خیالی بیش نبود. دستش را به سمت شیشه ی عطری که روی عسلی  

 بود دراز کرد و آن را برداشت. 

کمی از محتوای خوشبوی آن را روی نبضش زد و ذهنش بی اختیار به دو 

 سال پیش باز گشت. به چند روز قبل از بازگشت مصطفی از ماموریت. 

 صدای بلند نریمان در حیاط خانه ی رباب پیچید. 

 _من دیگه یک دقیقه هم اینجا نمیمونم. 

ه کرد و در حالیکه ریخت نگانرگس خانم با اندوه فراوان به بانو که اشک می

 خورد قفل چمدانشان را بست. در دل برایش حسرت می

بانو میان گریه اش به حرف آمد:آقاجان.. توروخدا.. صبر کنیم مصطفی بیاد 

 بعدش.. 

هنوز جمله اش کامل نشده بود که نریمان خودش را با چند قدم بلند به او رساند  

 :آقا نریمان، کوتاه بیا.   و بازویش را چنگ زد. نرگس خانم با عجز نالید

نریمان سرش را به سمت رباب که روی سکو ایستاده بود چرخاند و با غیض  

 نگاهش کرد:کوتاه اومدم که این بالها سرم اومد.  

 بعد با خشونت حلقه ی نامزدی بانو را در آورد و آن را در حیاط پرتاب کرد.

به خودش آمد و نفس عمیقی کشید که همان لحظه تقه ای به در خورد صدای 

 مصطفی به گوش رسید.  

 _مثل فرشته ها شدی 

بانو سرش را به سمت مصطفی که با شیفتگی نگاهش میکرد چرخاند و به او 

چشم دوخت. کت و شلوار مشکی به تن کرده و موهایش را به باال شانه زده 

 و مرتب به نظر می رسید.  بود.مثل همیشه خوش پوش 

 بانو لبخند پرشرمی بر لب نشاند و گفت:تو هم خیلی خوب شدی. 

مصطفی لبخند محوی زد و خودش را به او رساند. پشتش ایستاد. نگاهش را  

 در آیینه به او دوخت و در گوشش زمزمه کرد.

 _منو بخشیدی پیچک؟ 



 _بخشیدمت ولی.. 

 مصطفی چشم هایش را تنگ کرد

 _ولی!

 قول بدی که دیگه چیزیو ازم مخفی نکنی. _باید

مصطفی لبخندی زد و گفت:قول میدم چیزایی رو که بهت مربوطه باهات در 

 میون بزارم.

 بانو نیز لبخندی بر لب نشاند و زمزمه کرد:خوبه.

کمی نگذشت که با آمدن فکری به ذهنش لبخندش محو شد. ضربان قلبش باال  

 جه تغییر حالتش شد پرسید:چی شده بانو؟ رفت و لبش را گزید. مصطفی که متو

 بانو با چهره ای درهم رفته گفت:یکم دلم شور میزنه میترسم.. 

 _نگران نباش همه چیز خوب پیش میره.  

 بانو آهی کشید 

 _ کاش میتونستیم مراسم بگیریم و دور هم شاد باشیم.  

و  مصطفی دستانش را روی شانه های بانو گذاشت و گفت:بزار خطبه ی عقد

 بخونن به بابا میگم دایره بزنه برقصیم.  

 بانو خندید 

 _واقعا؟ 

 _واقعا 

 بانو سری تکان داد و هر دو از اتاق خارج شدند.

رباب و شعبان که روی سکوی حیاط نشسته بودند با ورود بانو و مصطفی به 

 سکو از جا برخواستند. 

تادند.شعبان نگاهش بانو و مصطفی از پله های سکو پایین آمدند و کنارشان ایس

 را به مصطفی دوخت  

 _مطمئنی این کار درسته پسرم؟ 



 مصطفی آرام پلک زد و گفت:مطمئنم آقا. نگران چیزی نباش.  

داشت اخم کرد و سرش را به چپ و راست  ارسالن  که در حیاط قدم بر می

 تکان داد.

 رباب زیر لب صلوات فرستاد و گفت:ماشاهللا ماشاهللا

دقیقه ای بعد در حالیکه پارچه ی سفید و دو کله قند کوچک در  گندم نیز 

 دستانش بود وارد حیاط شد. 

ارسالن پوزخندی زد و گندم با ذوق پرسید :پس این حاج آقای معتمدی کی  

 میاد؟ 

قبل از اینکه رباب جوابش را بدهد درب به صدا در آمد و رباب با خنده  

 چادرش را بین انگشتانش فشرد و گفت: 

 حالل زاده ایه._چه 

بعد به سمت درب رفت و آن را باز کرد.مردی حدودا پنجاه ساله با عبای  

 مشکی وارد حیاط شد و زیر لب سالم داد. 

بانو هیجان زده به مصطفی نگاه کرد.یعنی رویایش داشت به واقعیت 

 میپیوست؟  

 مصطفی نیز لبخند محوی به او زد و با عشق نگاهش کرد.

قا معتمدی به سمت بانو و مصطفی آمد و وقتی نزدیکشان رباب به همراه حاج آ

 رسید، به آنها اشاره کرد و گفت: 

 _حاج آقا، اینم از عروس و دامادمون 

مصطفی و بانو با حاج آقا معتمدی سالم و احوالپرسی کردند و حاج آقا بعد از  

کجا سرفه ی کوتاهی پرسید : خب به سالمتی باشه انشاهللا، پدر و مادر عروس 

 هستند.

بانو بی اختیار نگاهش را به زمین دوخت و رباب به سرعت گفت:حقیقتش 

 حاج آقا پدر و مادر عروس نیستند.

 حاج آقا معتمدی اخم کرد. 



 _یعنی چی نیستند خواهرم مگه همچین چیزی میشه

 رباب لبخند مرموزی بر لب نشاند و گفت:
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پدر و مادر   ور من این بود کهنه حاج آقا شما منظور من رو بد فهمیدید،منظ

 عروس در قید حیاط نیستند.فوت شدند. 

 بانو محکم لبش را گزید و دست هایش مشت شد.  

 _ پدر بزرگشون چی؟  

رباب ادامه داد:پدرم هم همراه با برادرم فوت شدند. از دست دادنشون غم   

 بزرگی برامون بود.  

 ایشون برادر زادتون هستند؟   حاج آقا معتمدی به بانو اشاره کرد و پرسید _پس

 رباب خندید و به ارسالن اشاره کرد  

_بله بله. ایشون هم برادر عروس هستند. به عنوان شاهد هم اینجا حضور 

 دارن. 

دیوار تکیه داده و به فکر فرو رفته بود با صدای رباب سر بلند  به ارسالن که

 کرد و به سمتشان آمد.  

گاه کرد و بعد از یک سکوت طوالنی گفت:بسیار  حاج آقا معتمدی به ارسالن ن

 خب.بریم خطبه ی عقدو جاری کنیم. 

رباب لبخند پیروزمندانه ای زد. سپس به داخل خانه اشاره کرد و حاج آقا 

 معتمدی را مخاطب قرار داد. 

 _بفرمایین حاج آقا. بفرمایین. 

مصطفی نیز  حاج آقا معتمدی با اجازه ای گفت و جلو تر راه افتاد. بانو و 

همان لحظه درب حیاط به شدت کوبیده شد.   خواستند پشت سرشان بروند که

قلب بانو از جا کنده شد. حاج آقا معتمدی در جایش ایستاد و روبه رباب  

 خواست بیاد؟پرسید:کسی می



قبل از اینکه رباب فرصت کند چیزی بگوید درب حیاط با لگد باز شده و قامت  

 نریمان پدیدار شد. 

بانو با دیدن چهره ی برافروخته ی نریمان پرید و همان لحظه احساس  رنگ

 کرد از جای بلندی سقوط کرده است. 

 فریاد نریمان دیوار های خانه را لرزاند. 

 _رباااب.

شانه های بانو باال پرید و کله قند کوچک از دست گندم روی زمین افتاد و چند 

خید و با خشم به قفسه ی سینه تکه شد. نگاه نریمان روی حاج آقا معتمدی چر

 اش زد. 

 _من پدر این دخترم حاج آقا و رضایت نمیدم دخترم ازدواج کنه. 

رباب نگاه پر از کینه و نفرتش را به او دوخت و گفت: این ازدواج سر میگیره  

 نریمان زور بیخود نزن. 

آتش خشم نریمان شعله ور شد و در حالیکه رگ پیشانی و گردنش برآمده شده  

فریاد زد: حقمو گرفتی میخوای دخترمم بگیری؟! مگر اینکه از رو نعش   بود

 من رد بشی. 

 رباب ابرو در هم کشید و جوابش را داد 

 _من دخترتو نگرفتم، خودت گرفتی، با زور گفتنات، با تعصب بیجات، با.. 

 نریمان زهر خندی زد و میان حرفش پرید

رد کنم، توی حریص نمک  چطور برخو _البد تو میخوای به من یاد بدی که 

 جسد آقامون هم رحم نکردی و ازش اثر انگشت گرفتی.   به نشناس که 

کردند. حاج آقا معتمدی شکه گفت:اینجا چه خبره؟ همه بی حرف نگاهشان می

 این دیگه چه وضعشه.. ال اله اال هللا

 بعد دستی به عبایش کشید و از خانه خارج شد. 

مه داد :گفتی بعد از چهلم آقا، بانو و مصطفی رباب پوزخندی زد و نریمان ادا

رو عقد کنیم گفتم باشه، گفتی تو کار خیر تاخیر نندازین بازم گفتم باشه. ولی  



آخرش چی شد. تا با اون کارت گند زدی به همه چیز، دست نویس جعلی  

 درست کردیو..  

 رباب میان حرفش پرید 

 به اسمش بزنم.  _من میخواستم اون تیکه زمینو بعد ازدواج بانو، 

 نریمان با تاسف سر تکان داد 

 هیچوقت تمومی نداره.  _مشکل زمین نیست رباب، مشکل حسادت توعه که

رباب پوزخندش را تکرار کرد و نریمان ادامه داد: تو از بچگی همینطور 

کرد  بودی. مامان فاطمه بهترین عروسک های پارچه ای رو برات درست می

کردم حسادت میکردی  باهاش بازی می کی کهولی تو به همون چوب کوچی

 هیچ چیز تو رو سیر نمیکنه هیچ چیز. 

_االن وقت نبش قبر کردن گذشته نیست نریمان. من قبول دارم اشتباه کردم،  

 االن هم میخوام جبرانش کنم. 

من و آقا   به _نمیتونی جبرانش کنی رباب،هیچ وقت نمیتونی بی حرمتی ای که

 کردی رو جبران کنی. 

همان لحظه مصطفی سد   این را گفت و خواست به سمت بانو قدم بردار که

 راحش شد. 

 _دایی

 نریمان نگاه بی انعطافش را به مصطفی دوخت.

 _برو کنار 

 _بزار این مشکل و همین جا حل کنیم. 

 _این مشکل به من و رباب مربوطه پسر

 خط عمیقی بین ابروهای مصطفی افتاد.  

 _پس چرا داری من و بانو رو مجازات میکنی؟

 بینی نریمان چین افتاد و فریاد زد

 _هر چی میخوای بگی بگو، من به دزد جماعت دختر نمیدم. 



 مصطفی مقابلش ایستاد. و خواست دوباره به سمت بانو برود که

 منه.  _اینبار نمیذارم حقمو بگیری دایی.بانو مال

خون در چشمان زیتونی رنگ نریمان جوشید.چهره اش اش سرخ شد. دستش  

را باال برد و سیلی محکمش بر صورت مصطفی نشست.سر مصطفی کمی از  

 ضرب سیلی کج شد و فکش منقبض شد. 

 جمالت نریمان و داد و فریادش، بدتر سوهان روحش شد 

 ااا؟ کی هستی؟ بخوای مالک دختر من باشی؟ ه _بی شرف تو کی هستی که

 مصطفی با دندان های کیپ شده خندید و گفت

 _من نمیتونم مالکش باشم اون وقت یه مرد غریبه میتونه..آره دایی؟

دست نریمان باری دیگر باال آمد تا بر صورت مصطفی فرود آید اما همان 

 لحظه درد عمیقی در قلبش پیچید و چهره اش کبود شد. 

 بانو وحشت زده فریاد زد 

 ااجان  _آقا

 بانو و ارسالن همزمان به سمت نریمان رفتند و زیر بازویش را گرفتند.

 شعبان هم رو به گندم کرد و گفت:گندم باباجان برو یه لیوان آب قند بیار 

 رباب هم تاکید کرد 

 _توش زیاد قند بریز 

 گندم سری تکان داد و وارد خانه شد. 
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 مصطفی ارسالن را مخاطب قرار داد : 

 ر با مکث بزن پشت کتفش_هفت با

 ارسالن چند بار پشت کتف نریمان زد و گفت : خوبی آقاجان؟ 



چشمان بانو از اشک پر شد و با نگرانی زمزمه کرد : آقاجان تو رو خدا بگو 

 حالت خوبه.. بگو.

 حال نریمان کمی جا آمد و بازویش را از دست ارسالن بیرون کشید. 

 الن وسایلت جمع کن بریم.دوباره اخم کرد و گفت :خوبم. همین ا

بانو با عجز به مصطفی نگاه کرد و مصطفی خواست به سمت نریمان قدم  

همان لحظه بازویش اسیر دستان چروکیده ی پدرش شد.صدایش با  بردارد که

 مکث در گوشش پیچید:نرو پسرم، نرو.. رومو زمین ننداز بابا. 

 دوباره گفت: تو رو جان بابا. مصطفی پلک هایش را روی هم فشرد و شعبان 

اشک های بانو قطره قطره روان شد و به سمت اتاق رفت. وسایل خودش و  

 ارسالن را جمع کرد و قفل چمدان را بست. سپس از اتاق بیرون آمد.

گندم نیز همان لحظه با یک لیوان آب قند به سکو آمد و نریمان را مخاطب  

 قرار داد 

 _ بیا دایی. آب قند. 

 ستش را در هوا تکان داد :نمیخوامنریمان د

 بانو از پله های سکو پایین آمد و خودش را به نریمان رساند. 

 نریمان نگاهی به چهره ی بانو انداخت و با لحنی محکم گفت: بریم

 ارسالن خداحافظی کرد و جلو تر از همه راه افتاد.

باال و  بانو عمیق به مصطفی نگاه کرد و قفسه ی سینه اش از شدت ناراحتی 

 پایین شد.

 مصطفی سرش را به چپ و راست تکان داد. صدایش گرفته تر از همیشه بود. 

 _نرو بانو 

 قلب بانو آتش گرفت و زمزمه کرد 

 _منو ببخش.



اخم نریمان پررنگ تر شد. بازوی بانو را گرفت و او را با خود برد. بانو 

اکسی جلوی بغضش را همراه با قورت دادن آب دهانش فرو داد و با دیدن ت

 درب حیاط بی رمق به سمت آن قدم برداشت.

در تاکسی را باز کرد و وقتی داخل آن نشست احساس کرد قسمتی از قلبش  

 تکه شد و پیش مصطفی جا ماند. 

 حتی نتوانست جواب سالم راننده تاکسی را بدهد.  حالش آنقدر بد بود که

نشستند و راننده ماشین را راه کمی بعد نریمان و ارسالن نیز داخل تاکسی  

 انداخت.

نفس های بانو کشدار شد و بی قرار شیشه ی پنجره را پایین کشید.نگاهش به  

زمین خاکی افتاد و صدای دختری شانزده ساله در گوشش پیچید:تورو خدا  

 آقاجان. برگردیم. آقاجان. من نمیتونم تحمل کنم.من بدون اون نمیتونم 

 نشست و صدای نگرانش او را به خودش آورد. دست ارسالن روی شانه اش

 _حالت خوبه؟  

 نگاه بانو اما به نقطه ی نا معلومی بود. 

 _نمیدونم. احساس میکنم مردم. 

جمله اش حال ارسالن را خراب تر کرد. بیشتر و بیشتر از قبل پشیمان شد و  

 دیگر چیزی نگفت.کمی بعد صدای عصبی نریمان در ماشین پیچید. 

 ی از رشت برگشت و بهم خبر داد مگر نه معلوم نبود چی میشد _خوب شد هاد

شقیقه اش از شدت خشم و ناراحتی نبض گرفته و دست هایش مشت شده  

بود.حتی شربت خنکی که رباب برایش درست کرده بود نیز نتوانسته بود آتش  

 درونش را خاموش کند. او همچنان در حال سوختن بود. 

 ذهنش مرور شد و دوباره از جایش برخاست. اتفاقات بیست دقیقه قبل در 

 _نمیتونم همینجا بشینم و دست رو دست بزارم تا اونو تقدیم یکی دیگه کنن.  

 رباب با کف دست به صورتش کوبید و شعبان باری دیگر مقابلش ایستاد. 



_به حرفم گوش کن بابا. االن نرو. با رفتن تو همه چیز بدتر میشه.مگه ندیدی  

 یکم قبل چی شد؟  

 مصطفی دستی به گردنش کشید و بینی اش چین افتاد.  

 _نمیتونم آقا.. بدون اون نمیتونم.

این را گفت و با تنه ی آرامی از کنار شعبان گذشت. همین که درب را باز 

 لحنش سر تا سر التماس بود.   کرد صدای پدرش را شنید.

 _اگه بری حاللت نمیکنم مصطفی.  

مصطفی پلک هایش را روی هم فشرد و مشت محکمش روی در نشست.گندم  

 با نگرانی فریاد زد :داداش.  

همان لحظه تلفن خانه به صدا در آمد و رباب گندم را مخاطب قرار داد :برو  

 اون المذهبو جواب بده ببین کیه. 

 ان داد و وارد خانه شد. گندم سری تک

 رباب به سمت مصطفی رفت و دستش را با احتیاط روی شانه ی او گذاشت. 

 _درست میشه پسرم. نگران نباش.  

 مصطفی سرش را به سمت او چرخاند و با غیض نگاهش کرد.

_همه ی این اتفاقاتو رو از چشم تو میبینم. راجع به درست شدن این قضییه با  

 من حرف نزن. 

عد گندم دوباره به حیاط بازگشت و مصطفی را مخاطب قرار  کمی ب

 داد:داداش،از پایگاه زنگ زدن با تو کار دارن. 

مصطفی دستانش را در موهایش فرو برد. در این شرایط درهم فقط همین یک  

 مورد را کم داشت. بازدمش را با ضرب بیرون فرستاد و وارد خانه شد.
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ند و اطرافش را نگاه کرد. از شانس خوبش کسی  نریمان کلید را در قفل چرخا

در کوچه نبود. به بانو و ارسالن اشاره کرد. هر دو وارد حیاط شدند و نریمان  

 هم بعد از برداشتن چمدان پشت سرشان روان شد.

در تمام طول راه سکوت کرده و این سکوتش بانو و ارسالن را بیش از هر 

 چیزی ترسانده بود.

ی بسته شدن درب حیاط خودش را به سکو رساند و با دیدن نرگس خانم با صدا

بانو در لباس عروس بی اختیار گریه اش گرفت.حالش عجیب بود. هم از دیدن  

دوباره ی دخترش خوشحال شده بود و هم با دیدن چهره ی پیکش غم عالم به 

 قلبش سرازیر شده بود. 

آغوش گرفت، بغض بانو با شتاب از پله های سکو پایین آمد و وقتی بانو را در 

 شکست و هق هق های بلندش در حیاط پیچید

 _ماااماان نرگس

 نرگس خانم موهایش را نوازش کرد. 

 _آروم باش دخترم، میگذره عزیزم. همش میگذره. 

 بانو رد اشک هایش را پاک کرد و از آغوش نرگس خانم بیرون آمد.

 بر تو اتاقش. نریمان نرگس خانم را مخاطب قرار داد :نرگس، بانو رو ب

نرگس خانم توجهی به جمله ی نریمان نکرد و به سمت ارسالن قدم برداشت.  

 او را در آغوش گرفت و عطر تنش را در ریه هایش حبس کرد.

 _خوش اومدی پسرم. 

 _ممنون

 نریمان دوباره نرگس خانم را مخاطب قرار داد_شنیدی چی گفتم نرگس؟ 

لحنی جدی ادامه داد:تو هم همراهش برو.  نرگس خانم اخمی کرد و نریمان با 

 تا وقتی نگفتم از اتاق بیرون نیا. 

 نرگس خانم دست بانو را گرفت و هر دو وارد خانه شدند.



نریمان با خشم او را  ارسالن هم سرش را پایین انداخت و خواست برود که

 مخاطب قرار داد 

 _تو بمون. باهات کار دارم.

 ون فرستاد و مقابل نریمان ایستاد.  ارسالن بازدمش را با مکث بیر

نریمان بالفاصله کمربندش را از بندینک شلوارش بیرون کشید و غرید : تو 

بدون اجازه ی من هر غلطی میخوای میکنی ها؟ کی   فکر کردی کی هستی که

 به تو گفت همچین غلطی کنی؟ هاا؟

ارسالن فریاد  این را گفت و با کمربند ضربه ی محکمی به بازوی ارسالن زد. 

کشید و در حالیکه فکش منقبض شده بود گفت: خودم،بخاطر اینکه نمیخواستم  

 زندگی اونم مثل من به گند بکشی.

جمالت را از زبان پسرش  این شقیقه ی نریمان نبض گرفت. اولین بار بود که

  میشنید.با خشم غرید : تقصیر خودمه گفتم پسر اولی، زیادی بهت رو دادم که

 ری افسار گسیخته شدیاینجو

از هشت   ارسالن نیشخندی زد و پر حرص گفت:آره زیادی رو دادی که

سالگی مجبورم کردی که هم درس بخونم هم بیام تو مغازت کار کنم، زیادی  

 نزاشتی برم تئاتر. رو دادی که

 خون نریمان به جوش آمد و با کمربند به جان ارسالن افتاد.

 دم. _خوب کردم نزاشتم.، خوب کر

 فریاد های ارسالن نرگس خانم را به سکوی حیاط کشاند 
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با هول از پله ها پایین آمد و با دیدن صحنه ی مقابلش نفسش بند آمد. سگگ  

 کمربند به ابروی ارسالن خورد و خون از آن جاری شد.

نرگس خانم وحشت زده به سمت نریمان رفت و کمربند را از دستش بیرون 

 کشید.

 کرد. صدایش را روی او بلند می اری بود که این اولین ب



 _بسه دیگه نریمان بسه. کشتی بچمو

بعد کمربند را گوشه ای پرتاب کرد و به سمت ارسالن رفت. بازویش را 

 گرفت و او را با خود داخل خانه برد.

 سپس به پشتی اشاره کرد.

و _برو بشین اونجا تا برم خبر مرگم یه پارچه ای چیزی بیارم بزاری ر

 زخمت. 

چند لحظه بعد نرگس خانم با مقداری پنبه و شیشه دواگلی بازگشت و کنارش 

 نشست.فورا پنبه را آغشته به دواگلی کرد و آن را روی زخم ارسالن فشرد.  

 _فشارش بده تا من بیام 

چهره ی ارسالن جمع شد و پنبه را فشرد. کمی بعد نرگس خانم با روسری  

 سر ارسالن بست. سفیدی بازگشت و روسری را دور

همان لحظه در توری باز شد و نریمان وارد خانه شد. نرگس خانم چپ چپ  

نگاهش کرد و سر تکان داد. نریمان اما بی توجه به او به سمت اتاق بانو رفت 

 و داد زد :بانو. 

بانو گوشه ای نشسته و زانوهایش را بغل گرفته بود. نگاهش مستقیما به لباس  

 عروسی اش بود.  

 زد. بلند تر از قبل  نریمان دوباره صدایش

 _باانو 

بانو به خود آمد و از جایش برخاست. سپس از اتاق بیرون آمد و مقابل پدرش 

 ایستاد. 

 نریمان اخم کرد

 _فکر نکن کار تو بی جواب میمونه. تو هم به اندازه ی ارسالن مقصری 

 بانو سرش را بلند کرد.بینی و چشم هایش هنوز قرمز بود. 

 کث بیرون فرستاد. صدایش گرفته بود. نریمان بازدمش را با م



تو داشتی به ریش من  کردم دختر.ولی نگو که_روی تو حساب دیگه ای می

 خندیدی. می

نریمان به تلفن روی   بانو آب دهانش را قورت داد و خواست چیزی بگوید که

 جبران کنی.  عسلی اشاره کرد و گفت:ولی من بهت این فرصتو میدم که

هراس شد و نریمان ادامه داد :همین االن زنگ میزنی به خونه  نگاه بانو پر از

مسافرت بودی و   ی سلیم زاهدی و ازش عذر خواهی میکنی. بهش میگی که

 امروز تازه برگشتی. 

زنگ بزنه عذر   نرگس خانم غرید:این کارا یعنی چی آقا نریمان؟ یعنی چی که

 خواهی کنه؟ آخه چرا باید همچین کاری کنه؟

 رش را به سمت نرگس خانم چرخاند نریمان س

_چونکه روز خاستگاری به خاطر گل دخترت پیش خانواده ی زاهدی سکه ی 

 یه پول شدیم.

 نرگس خانم با کف دستش روی پایش کوبید و بانو گفت:نه 

 نریمان چشم هایش را تنگ کرده و تیز نگاهش کرد 

 _چی گفتی؟

 _من زنگ نمی.. 

 سیلی محکم نریمان بر صورتش نشست.  هنوز جمله اش تمام نشده بود که

 نرگس خانم هین بلندی کشید و دست های ارسالن از شدت خشم مشت شد. 

 نریمان غرید. محکم و پر خشم. 

 _بهت گفتم زنگ بزن.

اشک های بانو دوباره روان شد.میان بغض و غم و خشم انبوهش، با درد  

 گفت: 

 _من نمیخوام باهاش صحبت کنم.

 :محض رضای خدا تمومش کن نریمان.نرگس خانم اعتراض کرد



نریمان تلفن را برداشت و شماره ی خانه ی سلیم زاهدی را گرفت.بعد از چند 

 بوق

گوشی تلفن را به سمت بانو نگاه داشت و با نگاهش به او دستور داد تا آن را  

 بگیرد.

 بانو به اجبار گوشی را به گوشش چسباند. 

 نریمان گفت:گفتم مسافرت بودی.حواست باشه.

 بانو اخمی کرد و ثانیه ای بعد صدای مردانه ای در گوشش پیچید.

 _بله

حالش با شنیدن صدای او بدتر شد و پلک هایش را روی هم فشرد.لب هایش  

 ش قفل شده بود.  تی از میانشان خارج نشد.گویی زبانتکان خورد اما صو

 صدای سلیم دوباره به گوشش رسید 

 _الو

 بانو به سختی لب گشود.  

 _سالم 

دانست سلیم صدایش را شنیده باشد. اما وقتی دوباره صدای سلیم  حتی بعید می

 اشتباه فکر کرده است.  را شنید فهمید که

 _بانو خانم؟ 

بود. به پدرش بانو دندان هایش را روی هم فشرد. چه خوب هم او را شناخته 

 نگاه کرد و نریمان با اشاره ی دست از او خواست تا ادامه دهد. 

 _بله. خودم هستم. راستش.. راستش میخواستم ازتون معذرت خواهی کنم 

خواست این مکالمه هر چه زودتر پایان  سریع و بی مقدمه گفته بود، چرا که می

 یابد. 

 _معذرت خواهی؟ بابت چی؟ 

که من اون روز.. یعنی روز خاستگاری خیلی _برای اینکه.. برای این

 یکهویی.. تصمیم گرفتم برم مسافرت و شما و خانوادتون رو بی خبر گذاشتم.



_آقای تهرانی راجب این قضیه توضیح داده بودن. مثل اینکه شما میخواستین  

 بیشتر فکر کنین. 

 _بله.. راستش..

 میخواین اونوقت.. _نیازی به توضیح نیست. کافی بود میگفتین زمان بیشتری

خواست این مکالمه ی لعنتی بیش از این ادامه پیدا کند. برای همین  دلش نمی

 بی حوصله میان حرفش پرید :ببخشید من باید قطع کنم.خداحافظ 

 گفت و قبل از اینکه منتظر جوابی از جانب او باشد تلفن را گذاشت.

ینکه او چیزی بعد نگاهش را به چهره ی بی حس پدرش دوخت و قبل از ا

 بگوید گفت:زنگ زدم، حاال خیالتون راحت شد؟

 نریمان چیزی نگفت و بانو با قدم هایی آرام وارد اتاق شد.
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ابروهای سلیم باال پرید و گوشی تلفن را سر جایش گذاشت.هنوز داشت رفتار 

کرد که همان لحظه صدای برادرش یاسین را شنید:تو های بانو را تحلیل می

 کر میکنی این دختره رفته بوده مسافرت؟واقعا ف

ابروهای سلیم گره ی کوری خورد و جواب او را نداد.در این لحظه زمزمه  

های مادرشان ریحانه که در حال نماز خواندن بود،او را اینطور دل آرام نگاه 

 داشت. پارچ آب را از روی میز چوبی برداشت و لیوان را پر از آب کرد. می

را کنار کشید و روی آن نشست. نگاهش را به لیوان آب بعد صندلی چوبی 

دوخته بود که دوباره صدای یاسین به گوشش رسید:اگه نظر منو بخوای که 

میگم این قضییه یکم مشکوکه. مطمئنم یه کاسه ای زیر نیم کاسشونه. این  

 دختره هم... 

 سلیم سرش را به سمت او چرخاند و تیز نگاهش کرد. 

 ازت نظر نخواست._بسه یاسین. کسی 

یاسین پا روی پا انداخت و گفت:هر جور میلته. تو میخوای باهاش ازدواج کنی 

 نه من.



ریحانه خانم که در حال اتمام نمازش بود ثانیه ای بعد از سالم دادنش، یاسین 

 را مخاطب قرار داد 

_ زشته پسرم، درست نیست اینجوری قضاوت میکنی.تو که جای اون دختر 

شرایطش طوری بوده که احتیاج به مسافرت داشته.اصال شاید یه نیستی حتما 

 چیزی بین خودش و خانوادش بوده. 

 یاسین ابروهایش را باال انداخت و لحنش پر از تمسخر شد. 

 _عجب.. عجب.. 

سلیم لیوان شیشه ای را آرام روی میز کوبید.صدای یاسین بدتر سلول های 

 عصبی اش را تحریک کرد

 بخوری؟  _نمیخوای اون آبو

 _نمیخوای بری دیدن احمد؟

یاسین که حدودا نیم ساعت، حاضر و آمامده روی کاناپه نشسته بود لبی کج 

کرد و از جا بلند شد.در جواب جمله اش گفت: من هر چی میگم بخاطر خودت  

 میگم. داداش بزرگه. شاید بهتر باشه بیشتر فکر کنی. 

جمله اش را نشنیده باشد سلیم آب را یک نفس سر کشید و انگار که اصال 

 گفت:به حمید سالم برسون. دیر بر نگرد

 یاسین دستی در هوا برایش تکان داد  

 _باشه مامان بزرگ  

 و طبق معمول بدون خداحافظی از خانه خارج شد.

ریحانه خانوم با خنده سر تکان داد و تسبیح سبز رنگ را از روی سجاده اش  

 برداشت. 

 _خیلی دوست داره. 

 کنایه گفت:سلیم با 

 _خیلی.



ریحانه خانم مصنوعی اخم کرد و گفت:به مدل حرف زدنش نگاه نکن.بلد 

 نیست طور دیگه ای منظورشو برسونه.

 _بهش میخوره همه چی باشه، به جز معلم. 

 ریحانه خانم غش غش خندید.در این یک مورد با او موافق بود.

ت:نظر تو چیه سلیم نیز لبخندی محوی زد و بعد از یک سکوت طوالنی گف

 مامان ریحان؟ 

ریحانه خانم که در حال ذکر گفتن بود کمی مکث کرد و بعد از گفتن آخرین  

 سبحان هللا گفت:راجب چی پسرم؟

 _راجب بانو. 

 ریحانه خانم خندید و سلیم کالفه سر تکان داد: به چی میخندی ریحان خانم؟ 

نگفتی بانو خانم و   خنده ی ریحانه خانم که تمام شد گفت:به اینکه برای اولین

 بجاش گفتی بانو. بعدش هم منو ریحان خانوم صدا زدی. 

سلیم نچ نچی کرد و ریحان خانوم گفت:از شوخی گذشته پسرم علف باید به  

 دهن بزی شیرین بیاد.

سلیم دستی به موهای دارچینی رنگ روشنش کشید و آن ها را به باال هدایت 

 کرد. 

 میپرسم. _ولی من دارم نظر شمارو 

ریحانه خانم چادر سفیدش را در آورد و بعد از جمع کردن سجاده اش نگاهش  

 را به سلیم دوخت. 

 _خیلی به دلم نشسته.دختر خانم و متینیه.خانواده ی خوبی هم داره..  

ذهن سلیم به چند ماه قبل بازگشت.درست به روزی که در حیاط خانه ی 

 نریمان مراسم سینه زنی برپا شده بود. 

همراه یاسین گوشه ای ایستاده و در حال سینه زدن بود که آن دختر مو   به

حنایی با چادر مشکی رنگ گلداری پا به حیاط گذاشت سرش را پایین انداخته  

بود و لپ های گل انداخته اش شرم و خجالتش را به خوبی نشان میداد. بی 



بار تمام  اختیار با دیدنش لبخند زد. شیشه ی کوچک گالب دستش بود و این

 موهایش را زیر چادرش پنهان کرده بود. 

کرد؟ اصال معلوم نبود که به او گفته بود  معلوم نبود در این جمع مردانه چه می

 که گالب بیاورد. 

کرد.نگاه دختر میان تیله های سبزش او را هدف گرفته بود و دقیق نگاهش می

 گشت. جمعیت در گردش بود. گویی داشت دنبال کسی می

لحظه نگاهش به سلیم افتاد و اخم کرد. خنده ی یاسین حواسش را پرت همان 

 کرد 

 _ عجب دل پری ازت داره. 

 سلیم نگاه از او گرفت و دوباره جدی شد. 

 _نخند یاسین، مثال مراسم سینه زنیه. 

 _چشم. تو هم چشماتو درویش کن. 

ستش  این را گفت و اینبار با شور و حال مشغول سینه زنی شد که همان لحظه د

با شی سردی برخورد کرد و کمی بعد صدای خورد شدن شیشه و ای وای  

 دخترانه ای به گوش رسید

سلیم و یاسین همزمان به سمت صدا برگشتند.دختر مو حنایی بود. دستپاچه  

 گفت:وای ببخشید.

سلیم باری دیگر به سادگی دختر لبخند زد. برادرش شیشه ی گالب را شکسته  

 کرد. هی میبود آنوقت او عذر خوا

 یاسین با لودگی گفت:اشکالی نداره، شیشه میشکنه دیگه.
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پلک هایش را گشود و به درب نیمه باز اتاقش خیره شد. اشکی از گوشه ی  

خواست از خواب بیدار شود.چرا که دیشب  چشمش روان شد. اصال دلش نمی

شه مصطفی را در خواب دیده بود. از او دور بود اما در روح و جانش ری

 دوانده بود.دستش را جلوی دهانش گذاشت و به گریه افتاد. 



نگاهش را به سقف دوخت و پر درد، خسته و غمگین نالید:خدایا.. من  

 داشتمش، داشتیم.. داشتیم.. ازدواج میکردیم.. چرا باید اینجوری میشد؟

چند دقیقه ای را همان طور اشک ریخت و با خدا درد و دل کرد، تا اینکه 

 رش را از داخل حال خانشان شنید. صدای پد

_آره.. آره سلیم جان.. پس منتظرتون هستیم.بسیار خب..سالمت باشی، شما هم  

 همینطور. خداحافظ. خداحافظ

 نریمان گوشی را سر جایش گذاشت و نرگس خانم باالفاصله غرید 

 _بهتر نبود اول به بانو میگفتی؟  

 نریمان خیره نگاهش کرد و چیزی نگفت. 

 نی چقدر درد کشیده آقا نریمان؟درسته که تو هم نمک رو زخمش بپاشی_نمیبی 

 نریمان پیشانی اش را مالید

_ازدواج با سلیم به نفع بانوعه نرگس،شاید خودش ندونه ولی من به عنوان 

 پدرش اجازه نمیدم آیندشو با بی عقلی تباه کنه. 

بانو با شنیدن حرف های پدرش پوزخندی زد و نرگس خانم بعد از یک سکوت  

 طوالنی گفت: مشکل تو با رباب بود آقا نریمان، نباید..  

 _ال اله اال هللا 

اشک هایش را پاک کرد و از جا برخاست. چند ضربه به گونه هایش   بانو رد

فهماند که هیچکس به جز مصطفی را  زد و از اتاق خارج شد.باید به پدرش می

 خواهد.  نمی

در حال رد شدن از کنار اتاق خواب اصالن و ارسالن بود که همان لحظه 

چرخ خیاطی  نگاهش به چرخ خیاطی داخل اتاق افتاد و خشکش زد. از ظاهر

فهمید که چقدر گران قیمت است.از فکری که به ذهنش رسید خشمگین شد.  

دانست اینها زیر سر چه کسیست. خونش به جوش آمد و با قدم های تند می

 خودش را به حال رساند.

نریمان با دیدنش گفت:هفته ی بعد سلیم زاهدی با خانوادش میان  

 خاستگاری.بهتره که آماده باشی. 



 هاش ازدواج نمیکنم.  _من با

نرگس خانم با نگرانی به بانو نگاه کرد و نریمان هشدار گونه گفت:بهتره  

 مراقب رفتارت باشی دختر وگرنه.. 

_محاله با اون آدم خودخواه و متکبر که همه رو از باال نگاه میکنه ازدواج  

 کنم. 

 نریمان پر تمسخر خندید. 

 کردم.ولی سلیم...  _اگه اینهارو راجب مصطفی میگفتی تعجب نمی

 _من حتی تحمل ندارم قیافشو ببینم چه برسه به اینکه بخوام.. 

نگران نباش، بعد ازدواج به  نریمان با خونسردی جمله ی او را قطع کرد: 

 قیافش هم عادت میکنی.  

بانو از شدت خشم و ناراحتی به نفس نفس افتاد. همان لحظه بی اختیار چشمش 

به انگشتر عقیق سبز نریمان افتاد و فریاد زد :منو به چی فروختین ها به اون  

 چرخ خیاطی؟ یا به این انگشتر؟  

نسردی اش با این جمله پرکشید. خون در رگ های نریمان جوشید و تمام خو 

 خودش را به بانو رساند و سیلی محکمی بر صورتش زد.

بانو تعادلش را از دست داد و چند قدمی عقب رفت.حالش از آن انگشتر عقیق 

خورد.شوری خون را احساس کرد و حالش بدتر شد.  و سلیم زاهدی بهم می

 نرگس خانم وحشت زده صدایش زد  

 _باانو 

 ایش بلند شود که نریمان با خشم فریاد کشید و خواست از ج

 _بشین سر جات نرگس. 

 بعد نگاهش را به بانو دوخت و غرید

_یک جوری حرف میزنی که انگار دارم تو رو به یه پیرمرد هشتاد ساله  

 میدم.از خداتم باشه داری با همچین پسری ازدواج میکنی.

 رم..من فقط مصطفی رو.. بانو به سکسکه افتاد:مهم..مهم نیست.. من دوسش ندا



 نریمان انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید مقابلش تکان داد.  

 _اسم اونو به زبون نیار. 

_نمیفهمم..این همه.. اینهمه.. نفرت برای چیه؟ .. قبال که.. میگف..میگفتین  

 هیچ کس برای تو مثل مصطفی نمیشه ولی.. 

:قبال قبال بود، من هم اون  شقیقه ی نریمان نبض گرفت و میان حرفش پرید 

موقع به خاطر رابطه ی خوبم با رباب رضایت دادم که با مصطفی ازدواج  

کنی. ولی حاال میفهمم که چقدر خوب شد این ازدواج بهم خورد. تو با اون یک  

 دقیقه هم دووم نمیوردی.روحیه ی اون کجا و روحیه ی تو کجا! 

 _من دوسش داشتم.. هنوزم.. دوسش دارم.  

 یمان پوزخندی زد  نر

 _اون چی اونقدری که تو دوسش داری دوست داره؟  

 چشمان بانو اشکی شد و بغض گلویش را فشرد

 _داره، حتی خیلی بیشتر از من

نریمان با تمسخر نگاهش کرد و بی رحمانه ادامه داد: من که بعید میدونم، اون  

 اونقدری که به کارش اهمیت میده به تو اهمیت نمیده 

 نریمان خاری شد و در قلب بانو فرو رفت. جمله ی 

 _ این درست نیست.

_خودت امتحان کن، ببین توی این یک هفته یه زنگ بهت میزنه.اصال خبری  

 ازت میگیره ببینه مردی یا زنده ای 

لب های بانو لرزید و اشک هایش روان شد.تمام درد هایش را در یک جمله  

 خالصه کرد و آن را محکم بر زبان آورد.  

 _کاش دیروز اون قلب سنگی از کار می افتاد. اونوقت من راحت میشدم. 

نریمان ناباور نگاهش کرد و نرگس خانم که حال خرابش را دید اینبار بدون 

توجه به نریمان به سمتش رفت و زیر بازویش را گرفت.سپس او را به سمت  



م به صورتت آشپزخانه برد و گفت:بیا دخترم، بیا بریم لبتو پاک کن، یه آبی ه

 بزن تا حالت جا بیاد. 
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سپس موهای او را نوازش کرد و با هم وارد آشپزخانه شدند.بانو آبی به  

صورتش زد و لبش را پاک کرد.حرف های پدرش راجب مصطفی حالش را  

بدتر کرده بود.دلش از جمله ای که خودش بر زبان آورده بود نیز گرفته بود. 

خواست بالیی سرش بیاید. نرگس پدرش قلبا نمیبا وجود تمام ناراحتی اش از 

 خانم یک لیوان چای شیرین برایش آماده کرد و آن را به دستش داد.

 _بخور دخترم. 

 بعد یک ساندویچ نان و پنیر و سبزی برایش درست کرد و مقابلش گذاشت. 

بانو چند گاز به ساندویچ زد و بعد چای شیرینش را نوشید. کمی بعد یاد اتاق  

 ارسالن و اصالن افتاد و پرسید. خالی 

 _اصالن و ارسالن کجان؟ 

 _اصالن مدرسه است.ارسالن هم پدرت فرستادش دکان.

بانو لیوان را توی سینی گذاشت.با چهره ای در هم رفته پرسید :آقاجان باز 

 مجبورش کرده بره تو دکان کار کنه؟ 

 غ ریخت. نرگس خانم سری تکان داد و برای خودش هم یک لیوان چای دا

 _آره دخترم. مشکلمون یکی دو تا نیست که. 

بانو به نرگس خانم چشم دوخت و کمی بعد با لحن غمگینی پرسید:مامان نرگس 

 میشه تو با آقاجان حرف بزنی؟ 

 _بهش چی بگم دخترم؟ 

_بگین که بانو اونو نمیخواد. باهاش خوشبخت نمیشه.نمیدونم یه جوری 

 گوش کردمنصرفش کنید. شاید به حرف شما 

 نرگس خانم لبخند تلخی زد



 _ دخترم پدرت کی به حرف من گوش کرده که االن گوش بده؟  

 بانو با نگرانی پرسید :پس من چکار کنم؟ 

 _صبر کن، روز خاستگاری با سلیم حرف بزن.

 _فکر نکنم آقاجان بزاره من حرفی بزنم.

تموم شد، من  _تو نگران نباش.اونو بسپرش به من. وقتی پدرت صحبت هاش 

میگم حاال بهتره جوون ها برن و باهم حرف هاشونو بزنن. اون موقع تو 

میتونی هر چی که میخوای بهش بگی.. ولی دخترم، بنظرم رد کردن سلیم کار 

 اشتباهیه. 

دست های بانو مشت شد و دندان هایش را روی هم فشرد. لحنش پر از خشم و  

 ناراحتی بود 

 که من نبودم براتون چرخ خیاطی خریده؟  _چرا؟ چون پولداره و موقعی

 نرگس خانم ناباور نگاهش کرد

 _این چه حرفیه دخترم؟

ابروهای نرگس خانم بی اختیار در هم گره خورد و گفت: بهتره انقدر زود  

قضاوت نکنی، اون چرخ خیاطی از طرف مادرش برای من بوده.نه برای 

 جلب توجه. 

 بانو آهی کشید

 _به هر حال.

 م دست بانو را گرفت. نرگس خان

_دخترم میدونم اتفاقاتی که افتاد بیشتر از همه به تو صدمه زد، اینم میدونم که 

دلت با مصطفی است. ولی تو که میدونی پدرت نمیزاره تو با مصطفی ازدواج 

 کنی، مصطفی هم که توی این چند ساعت نه زنگی زده نه..  

نم.منو بی خبر نمیزاره. دیروز _اون میاد مامان نرگس. میاد دنبالم. من مطمئ

 هم فقط بخاطر حال آقاجان عقب کشید وگرنه.. 

 نرگس خانم با نگرانی میان حرفش پرید 



 _مگه دیروز پدرت چیش شده بود؟  

 _هیچی، فقط یه دفعه قلبش درد گرفت.  

 نرگس خانم با تاسف سری تکان داد

 و بانو دوباره مسیر قبلی صحبتشان را ادامه داد

مصطفی منو ول نمیکنه، حتما توی این هفته بهم زنگ میزنه.   _بهر حال،

 مطمئنم. 

نرگس خانم چیزی نگفت و بانو از جایش برخاست. حتی خودش هم به حرف 

 هایی که زده بود اعتماد نداشت.  
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روی تخت دراز کشیده و ساعد هر دو دستش را زیر سرش گذاشته بود.نگاهش 

مان خوش حالت قهوه ای اش،چادر مشکی  به سقف و فکرش به او بود.به چش

 گل دارش، پوست روشنش، و لپ های گل انداخته اش.

 ذهنش دوباره به آن شب بازگشت. 

 »_واای ببخشید.  

 _اشکالی نداره، شیشه میشکنه دیگه« 

لبخندش به خنده ی آرام و عمیقی تبدیل شد. چقدر مشتاق بود تا این هفت روز 

خواست عکس العمل بانو  را بشنود.دلش می سپری شود و او را ببیند.صدایش

 را بعد از دیدن خودش بسنجد.  

 چه خوب میشد اگر او هم به اندازه ی او دلتنگ بود. 

همان لحظه در باز شد و یاسین وارد اتاق شد. با دیدن سلیم که رکابی پوشیده 

بود سوتی کشید و با شیطنت گفت:چه خبر آقای عاشق، داری به یار فکر 

 میکنی؟

 سلیم روی تخت نشست 

 _خیلی معلومه؟  



 _خیلی

 _دوست دارم سریع تر ببینمش یاسین. 

 یاسین سری تکان داد و مقابلش روی تخت نشست 

 _دلت براش تنگ شده؟ 

 _آره، زیاد

 یاسین چشمانش را تنگ کرد

 _از چه چیزیش بیشتر خوشت اومد ؟

مثل جواهره یاسین، _از قلب پاکی که داره، از سادگی و نجابتش..این دختر 

 خیلی باارزشه. 

 یاسین لبخند یک طرفه ای زد 

 _صحیح.. پس این دختر برات مهمه درسته؟ 

 سلیم مشکوک نگاهش کرد و با مکث جوابش را داد  

 _درسته.

یاسین چشمان قهوه ای سوخته اش را به او دوخت و گفت:چطور میشه یه نفر 

 مهم نباشه. برات مهم باشه ولی کارهایی که میکنه برات 

 ابروهای سلیم در هم گره خورد  

 _منظورت چیه یاسین، واضح حرف بزن

یاسین با جدیت گفت :ازش بپرس چی شده که تصمیم گرفته دقیقا روز 

 خواستگاریش بره مسافرت. 

 پوزخندی زد و ادامه داد:البته اگه باز مسافرت نبود.  

 سلیم بازدمش را با ضرب بیرون فرستاد 

 _من نمیدونم این بدبینی بیش از حدت برای چیه ولی.. 

 یاسین دستش را باال آورد و نچ نچی کرد



_ بد بینی نه، احتیاط، من فقط دارم میگم محض احتیاط ازش بپرس، که چیزی 

که تصمیم گرفته بره مسافرت؟ یا اینکه نظرش تغییر کرده   براش پیش اومده

 یا..  

 _آقای تهرانی میگفت احتیاج به زمان داشته تا این خاستگاری رو هضم کنه. 

 یاسین عاقل اندر سفیه نگاهش کرد

 _چقدر زمان؟ سه ماه و چند روز؟  

سلیم به فکر فرو رفت.خودش هم آن روز به حرف های نریمان شک کرده  

لی عذر خواهی دیشب بانو بخش بیشتری از این شک و شبهه ها را از بود. و

 بین برده بود. 

 برای همین هم گفت: 

 _نمیخوام دلمو بد کنم یاسین. پس لطف کن و انقدر ... 

 یاسین از روی تخت برخاست و اجازه نداد جمله اش را تمام کند.  

 _من فقط نمیخوام تو دوباره یه تراژدی رو تجربه کنی.همین

این را گفت و از اتاق بیرون رفت. رفت و ندید که چطور با گفتن این جمله  

 حال برادرش را خراب کرده و او را به روز های گذشته برد.  

ترسید. از  و پلک هایش را روی هم فشرد.خودش هم می سلیم به تخت تکیه داد

 اینکه گذشته باری دیگر تکرار شود وحشت داشت.  

 در فکر بود که درب اتاقش دوباره باز شد.

 بی حوصله گفت:باز چیه یاسین. 

وقتی صدایی نشنید سرش را بلند کرد و با دیدن مادرش تعجب کرد.با مکث  

 گفت: 

 _ببخشید، فکر کردم یاسینه.

 یحانه خانم لبخندی زد و ابروهایش را باال انداختر

 _نچ، مامان یاسینه. 



سلیم لبخند محوی زد و ریحانه خانم گفت:پاشو، پاشو پسرم لباساتو عوض کن 

 بریم برای بانو حلقه بخریم. 

 سلیم تعجب کرد.  

 _حلقه ی چی؟ 

 _حلقه نشان.  

 _ولی هنوز که بانو جوابی نداده! 

رسین و ریم، انشاهللا که شما دو تا هم باهم به نتیجه می_پسرم ما حلقه رو میگی

کرد، من بعید بله رو ازش میگیری.اونطور که پدرش پشت تلفن صحبت می

 میدونم دخترش ناراضی باشه.  

 سلیم سری تکان داد و خواسته ی مادرش را اجابت کرد

 _باشه مامان جان.  

 ریحانه خانم زیر لب زمزمه کرد 

 _خوبه 

خارج شد. سلیم نیز از جا برخاست و به سمت کمد لباس هایش و از اتاق 

رفت.پیراهن طوسی اش را پوشید و در همان حین به این فکر کرد که چه حلقه  

 آید.ای به انگشتان ظریف و زیبای او می
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نرگس خانم کش را پایین موهای بافته شده ی بانو بست و موهایش را یک 

 طرفه روی شانه اش انداخت.

 ندی بر لب نشاند و با محبت نگاهش کرد :خیلی قشنگ شدی دخترم. لبخ

بانو نگاهی به چهره ی غمگین خود در آیینه انداخت. در این هفت روز بی  

تابانه منتظر تلفن یا خبری از جانب مصطفی بود. اما هیچ خبری از جانب او  

ذهنش  دریافت نکرده بوده.نه تماسی، نه نامه ای، هیچ. جمله ی پدرش نیز در



خواست جمله ی پدرش  ش به درد می ٱمد.میترسید.دلش نمیتکرار میشد و قلب

 را باور کند. 

 صدای مادرش او را از افکارش بیرون کشاند.

 _حالت خوبه دخترم؟

 چشمان بانو بی اختیار اشکی شد و در جواب مادرش با لحن پر دردی گفت: 

 _زنگ نزد مامان نرگس. 

 نرگس خانم از پشت در آغوشش کشید  

 _اشکالی نداره دخترم. اشکالی نداره. 

 _حتما منو فراموش کرده 

 نرگس خانم با عجز نگاهش کرد. 

 _االن بهتره که به امشب فکر کنی.به حرف هایی که قراره به سلیم بزنی. 

 قطره اشک درشتی روی گونه ی بانو روان شد  

 _چطور امشبو دووم بیارم؟.. نمیدونم چکار کنم مامان نرگس. 

نرگس خانم موهایش را نوازش کرد. نگاهش را به نقطه ی نا معلومی دوخت  

و در حالیکه در حال و هوای دیگری غرق شده بود گفت:من پدرتو خیلی 

 ودم به خاطرش از همه چی بگذرم.  دوست داشتم بانو. اونقدر که حاضر ب

 حریر اشک چشمان نرگس خانم را پوشاند و با صدایی لرزان ادامه داد:

_جوون بودم و خام. نمیدونستم چی درسته و چی غلط. گذاشتم قلبم تصمیم  

بگیره و وقتی پدرت ازم خواست انتخاب کنم، با وجود مخالفت خانوادم اونو 

 انتخاب کردم. 

 ار پلک زد تا نم چشمانش را بگیرد. سپس ادامه داد نرگس خانم چند ب

_پشیمون نشدم. با نریمان خوشبخت بودم. ولی همیشه جای خالی پدر و  

 مادرمو حس کردم. و این آزارم میداد بانو.

 بانو با غم نگاهش کرد. نرگس خانم از جایش برخاست. 



دخترم.   _حاال اگه ازمن کمک بخوای میگم اینبارو به حرف عقلت گوش بده 

اگه میخوای قلبت نشکنه و تصمیم درستی بگیری به عقلت گوش کن. خدا هم  

 کمکت میکنه. مطمئن باش.  

بانو اشکش را با پشت دست پاک کرد و نرگس خانم قبل از خارج شدن از اتاق  

 گفت: االنم پاشو لباساتو عوض کن، تا وقتی مهمون ها اومدن آماده باشی. 

ی به پیراهن نباتی رنگ روی صندلی انداخت.شاید بانو از جا برخاست و نگاه

گرفت. چشمانش را بست و چند  پذیرفت و عقالنی تصمیم میباید شرایط را می

نفس عمیق کشید.حرف هایی که قرار بود با سلیم زاهدی بزند در ذهنش مرور  

کرد و چشمانش را گشود. سپس پیراهنش را پوشید که همان لحظه زنگ خانه  

 د. قلبش روی دور تند افتاد و زیر لب زمزمه کرد. به صدا در آم

 _خدایا کمکم کن. 

بعد از اتاق خارج شد. نرگس خانم و نریمان جلوی درب پذیرایی ایستاده بودند. 

بانو جلو رفت و کنار ارسالن و اصالن که فاصله ی بیشتری تا در داشتند  

 ایستاد. 

می بعد ریحانه خانم  به سختی سرش را بلند کرد و نگاهش را به در دوخت.ک 

به همراه سلیم و یاسین وارد خانه شد.چادر کرپ مشکی به تن داشت و تمام 

موهایش پوشیده شده بود.سلیم نیز کت و شلوار سرمه ای رنگی به تن کرده و  

 دسته گل بزرگی در دستش داشت. 

 یاسین هم پیراهن نوک مدادی و شلواری به همان رنگ پوشیده بود.

و با ارسالن و اصالن دست داد.با هر قدمی که به آن سمت  سلیم نزدیک آمد 

کرد و وحشیانه به دیواره ی سینه اش داشت قلب بانو بیشتر دیوانگی میبرمی

خواست تا از این مکان فرار کوبیده میشد..حس خفگی داشت. چقدر دلش می

کند. برود جایی که او نباشد. دست خودش نبود. به محض دیدنش آن نفرت 

 که در وجودش بود غلیان میکرد.  عجیبی

آن مرد با آن ریش های حنایی و موهای دارچینی روشنش، با آن صدای پر 

جذبه اش، با آن خنده ی عمیقش، با آن چشمان سبز و وحشی اش داشت دیوانه 

 کرد.  اش می



وقتی دسته گل را به سمت بانو نگاه داشت و با دلتنگی نگاهش کرد، بانو بی  

 د کرد و به جنگل سبز چشمان او چشم دوخت.  اختیار سر بلن

 خواست اخم کند، خواست با خشونت دسته گل را از دستش بگیرد.  

اما نتوانست. چشمان جادویی مرد و لبخند عمیقش، توان این کار را از او سلب 

 کرد. 

گل را از دستش گرفت و آن را روی عسلی گذاشت. همان لحظه چیزی راه  

 آب دهانش را به سختی قورت داد. گلویش را سد کرد و 

نریمان به پشتی اشاره کرد و با خنده گفت: به منزل درویشی ما خوش اومدین،  

 بفرمایین. 

 سلیم و یاسین نشستند و به پشتی تکیه دادند. ریحانه خانم هم کنارشان نشست.

 یاسین به اطرافش نگاه کرد و گفت:خونه ی قشنگی دارین

 ن در جوابش گفت:مرسی یاسین جان. ارسالن پوزخندی زد و نریما

بانو هم خواست بنشیند که همان لحظه پدرش او را مخاطب قرار داد:بانو 

 دخترم برو چایی بریز بیار 

بانو از خدا خواسته وارد آشپزخانه شد. تحمل آن فضای لعنتی برایش از مرگ 

ا توانست این کار رهم سخت تر بود. فنجان ها را از چای پر کرد و تا می

 آهسته انجام داد. بعد فنجان ها را در سینی گذاشت و به حال بازگشت.  

چای را به ریحانه خانم و یاسین تعارف کرد و وقتی به سلیم رسید نگاهش را 

 ب

 عمد دزدید و در جواب تشکرش تنها سر تکان داد.
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 سلیم نگاه دزدیدنش را به پای خجالتش گذاشت و با شیفتگی محو تماشایش شد.  

 بابانو کنار ارسالن و اصالن نشست و سرش را پایین انداخت. 



ریحانه خانم کمی از چای را نوشید و خواست چیزی بگوید که همان لحظه 

 یاسین بانو را مخاطب قرار داد 

 _هفته ی پیش از مسافرت برگشتین درسته بانو خانم؟  

 وخت. بانو شکه سر بلند کرد و نگاهش را به چشمان قهوه ای سوخته او د

 _بله

 _خوش گذشت بهتون؟ 

کرد لحن مرد مقابلش پر از تمسخر بود.همان نمی دانست چرا اما احساس می

هم باعث شد تا اخم کند. گویی ارسالن نیز همین حس را پیدا کرده بود که  

 چشمانش را تنگ کرد و به یاسین خیره شد.

 بانو با مکث جواب داد: 

 _بله. خداروشکر حال و هوام عوض شد.  

 یاسین لبخند یک طرفه ای زد و مشغول نوشیدن چای شد.

سلیم نیز به وضوح نفس راحتی کشید و از اینکه یاسین سکوت کرد آسوده  

 خاطر شد.

شان را شکست:خب پسرم یکم از  نریمان نگاهی به سلیم انداخت و سکوت بین

 کارت و تحصیالتت برامون بگو.

 ت و توضیح دادسلیم نگاهش را به چهره ی بشاش نریمان دوخ

_از چهارده سالگی به کمک پدرم کار توی کارخونه رو یاد گرفتم و االن 

 مدیریت اونجا رو به عهده دارم.رشته ی دانشگاهیم هم ادبیات بود

کرد مرد چشم سبز  نریمان با تحسین نگاهش کرد و بانو متعجب شد. فکر نمی

خودخواه، مغرور ،و بی احساس  مقابلش ادبیات خوانده باشد.او در ذهنش آدمی 

 بود.

 نریمان سری تکان داد 

 _احسنت، احسنت، حاال چرا ادبیات رو انتخاب کردی ؟ 



ارسالن با تمسخر نریمان را نگاه کرد.پدرش هیچ ارزشی برای هنر و ادبیات 

قائل نبود.اگر بود آنقدر سرسخت، مانعش نمیشد تا در رشته ی تئاتر تحصیل  

 کند. 

 سلیم در جوابش گفت:  

 _به خاطر عالقه شخصیم این رشته رو انتخاب کردم آقای تهرانی.

 خوب._که اینطور.خیلیم خوب پسرجان خیلی هم 

ریحان خانم بانو را مخاطب قرار داد : تو چی دخترم؟ تو چه رشته ای تحصیل 

 کردی؟ 

بانو نگاهش را به ریحانه خانم دوخت و لبخند تلخی زد. لحنش هم به همان 

 اندازه تلخ بود. 

 _من درس نخوندم. چون آقاجانم موافق نبود. 

تکان داد :که  اخم کمرنگی بر پیشانی نریمان نشست و ریحانه خانم سری

 اینطور دخترم.

نرگس خانم که حال بانو را دید  لبخندی مصنوعی زد و با این جمله به دادش 

 کنم بهتره که جوون ها برن و باهم حرفاشونو بزنن.  رسید :خب دیگه، فکر می

نریمان با غیض نرگس خانم را نگاه کرد و ریحانه خانم از پیشنهادش استقبال  

 کرد. 

 :بله حتما. 

و که منتظر این لحظه بود، از جا برخاست و بدون حرف به سمت حیاط بان

رفت. سلیم نیز به دنبالش روان شد. وقتی هردو وارد حیاط شدند سلیم لبه ی 

 حوض نشست و پا روی پا انداخت. 

کرد  نگاهش را به سیب های درون حوض دوخته بود و داشت به این فکر می

 بانو را شنید. که چطور صحبت را شروع کند که صدای 

 _چه چیز مشترکی بین من و خودتون دیدین که منو انتخاب کردین؟ 

سلیم از سوال بی مقدمه ی او جا خورد. و از بغض صدایش هم.انتظار داشت 

 هر چیزی را بشنود غیر از این جمله.



کردم؟ بنظرم عالقه مهم  _حتما باید چیز مشترکی میدیم که انتخابتون می

 ترین...  

 میتونستین یه دختر هم سطح خودتون رو انتخاب کنید که مجبور نشید  _بله مثال

 با دادن رشوه به پدر و مادرش..  

 ابروهای سلیم باال پرید و حرفش را قطع کرد 

 _رشوه؟  

 بانو غرید:بله 

 _ من متوجه..  

 _منظورتون از این کارا چیه؟ 

 کرد  سلیم از آن حجم از عصبانیت تعجب کرد.خندید و چشمانش را تنگ

 _کدوم کارا؟

 دست های بانو مشت شد و سعی کرد تن صدایش را کنترل کند. 

 _آوردن چرخ خیاطی و انگشتر عقیق... مثال میخواین با این چیزا منو بخرین؟ 

سلیم از لبه حوض بلند شد و با فاصله مقابل او ایستاد. تیله های سبزش را  

 مستقیم به چشمان او دوخت و پرسید: 

 شده اینجوری فکر کنی بانو؟ _چی باعث 

 چشمان بانو علی رغم تمام تالش هایش اشکی شد و صدایش به وضوح لرزید

_رفتار های شما، آخه یک آدم تا چه حد میتونه خودخواه و مغرور باشه؟ بعد 

از دو ماه متوجه میشین از من خوشتون میاد و به جای اینکه بیاین به من بگین  

هم از نبود من سو استفاده میکنین و برای جلب   با پدرم صحبت میکنین؟ بعدش

 توجه چرخ خیاطی و انگشتر بهشون میدین.
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سلیم کم مانده بود از شدت تعجب شاخ در بیاورد. دختر آرامی که چند شب  

پیش پشت تلفن با او صحبت کرده بود زمین تا آسمان با دختر مقابلش فرق  



کرده بود؟ چرخ خیاطی اهدایی کرد. چه چیز او را تا این حد رنجیده می

 دانست فقط این باشد. مادرش و انگشتر عقیق؟ بعید می

 با اینحال با جدیت شروع به توضیح دادن کرد

_من بخاطر برداشت بدت متاسفم. بابت چرخ خیاطی توضیحی ندارم چون از 

 طرف مادرم برای خانم احمدی بوده.اون انگشتر هم.. 

با کمی مکث توضیحاتش را کامل کرد : اون   بانو منتظر نگاهش کرد و سلیم

 انگشتر عقیق هم مال پدرم بوده.  

 بانو تعجب کرد. 

 _پس چرا دادینش به آقاجان من؟  

 سلیم لبخند محوی زد و بی توجه به لحن تند چند دقیقه قبل بانو با آرامش گفت:

شباهت _راستش اولین باری که آقای تهرانیو دیدم یاد پدرم افتادم.با اینحال که 

 ظاهری ای نداشتن ولی.. بوی عطرشون شبیه به هم بود.

بانو با شنیدن حرف های او و حل شدن معمای انگشتر به خاطر قضاوت  

 بیجایش پشیمان شد و سکوت کرد.  

نگاه سلیم بی اختیار روی چشمان غمگین او ثابت شد و یاد جمله ی یاسین   

 افتاد

»ازش بپرس چی شده که تصمیم گرفته دقیقا روز خواستگاریش بره  

 مسافرت« 

اگر صحبت های چند ثانیه قبل بانو را نمیشنید هیچ وقت راجب مسافرت  

پرسد. اما حال با دیدن این رفتار هایش مطمئن شده  رفتنش از او سوالی نمی

 بود که مشکلی وجود دارد.  

 هم جواب سوالمو بده   _من جوابتو دادم، حاال اگه میشه تو

بانو پرسش آمیز نگاهش کرد و سلیم گفت: چی شد که تصمیم گرفتی بری  

مسافرت؟هر چند آقای تهرانی گفت که احتیاج به زمان داشتی ولی من میخوام  

 از زبون خودت بشنوم. 



این بهترین زمان بود تا همه چیز را به او بگوید. انگشتانش را در هم پیچید و 

» بنظرم اینبارو به حرف عقلت گوش   د جمله ی مادرش افتادهمان لحظه یا

 بده دخترم«  

دانست چه بگویدنمیدانست چه عکس العملی نشان دهد. کمی فکر کرد و در  نمی

نهایت به حرف مادرش را گوش داد. به سختی گفت:حق با پدرم بود. من اون  

 موقع آمادگی نداشتم. 

 نگاه سلیم در صورت بانو چرخید.

 هم خیلی راضی بنظر.. _االن 

قبل از اینکه جمله اش را کامل کند، اصالن به حیاط آمد و بانو را مخاطب 

 قرار داد: 

 _آبجی بانو آقاجان میگه صحبت هاتون هنوز تموم نشد؟

 سلیم منتظر به بانو نگاه کرد و بانو بر خالف تصورش گفت:چرا تموم شد. 

 خ گذاشت.  و از پله های سکو باال رفت و سلیم را در برز

ابروهای سلیم در هم گره خورد.دستی به پیشانی اش کشید. این دختر امشب 

تمام معادالتش را بر هم زده بود. با رفتارش، با کالمش، با نگاه غمگینش.  

اعصابش به شدت خورد شده بود. مثال قرار بود امشب راجع به عالیق و 

یش نرفته معیار هایشان حرف بزنند اما هیچ چیز آنطور که او فکر میکرد پ

بود.گفت و گوی کوتاهشان هم هیچ شباهتی به گفتگو نداشت و درست مانند 

 جنگ تن به تن بود.  

با اخم به سمت پله ها قدم برداشت و سردرگمی اش زمانی بیشتر شد که دوباره  

 به جمع بازگشت.  
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دستی ال به الی موهای دارچینی ی روشنش کشید و روی تخت چوبی وسط  

شمانش را بست و با نفس عمیقی عطر گل های یاس را در ریه  حیاط نشست.چ

 هایش حبس کرد.



پس از کمی مکث چشمانش را باز کرد و به نقطه ی نا معلومی خیره شد.هنوز  

نتوانسته بود اتفاقات ساعتی قبل را هضم کند. ذهنش به یک ساعت پیش   

 بازگشت. 

 و کردین؟مادرش به محض آمدنشان به پذیرایی گفت:خب صحبت هاتون

دانست جوابی دهد اما بر نگاهش را به چهره ی محزون بانو دوخت. بعید می

 خالف تصورش بانو گفت:بله. 

 مادرش با ذوق پرسید:خب به نتیجه ای هم رسیدین انشاهللا ؟ 

بانو اینبار جوابی نداد و سکوتش که طوالنی شد نریمان به جایش گفت:سکوت  

 نشانه ی رضاست خانم زاهدی. 

ه صدای مادرش را شنید : پس مبارکه، حاال اگه اجازه بدین انگشتر  دوبار

 نشونو دست بانو جان کنیم.

 نریمان لبخندی زد و لحنش پر از رضایت شد:خواهش میکنم بفرمایین.

مادرش هم خندید و در حالیکه جعبه ی مربعی شکلی را از داخل کیف چرمی  

 م اجازه میدی دخترم؟ اش بیرون می آورد بانو را مخاطب قرار داد:تو ه

 با دقت به بانو چشم دوخت و اینبار با واکنش او شکه شد.  

 در جواب جمله ی مادرش سری تکان داد و دستش را جلو آورد. 

مادرش با لبخند به سمت بانو رفت. انگشتر یاقوت دار قرمز را از جعبه بیرون 

 آورد و آن را در انگشت بانو کرد.  

 و گونه ی بانو را بوسید.  بعد زیر لب صلوات فرستاد

 اشک های نرگس خانم روان شد و اصالن با ذوق باال و پایین پرید 

 _آخ جون. آبجیم عروس شد.

 ارسالن نیشگونی از بازویش گرفت و اصالن با اخم از او دور شد. 

 و او هنوز هم از رفتار های مجهول بانو در حیرت بود.

اریخ برای عقد و عروسی تعیین  مادرش گفت:خب حاال اگه موافق باشین یه ت

 کنیم.



 نریمان لبخندی زد 

 اردیبهشت خوب باشه.  7_فکر میکنم تاریخ 

 و نیم ساعت بعد نیز صرف صحبت راجع به مهریه و باقی چیز ها شد.  

 صدای بلند مادرش او را از عالم خیال بیرون کشاند

ماری رو _یاسین خدا لعنتت نکنه مادر، آخه این چه کاریه؟ نکش اون زهر

 بوی بدش همه ی خونه رو برداشته. 

سلیم اخم کرد.صدای مادرش دوباره در خانه پیچید. داشت جواب یاسین را  

 میداد

_موردشوور ماهی یکبارتو ببرن. خدا بگم خفه کنه این احمد موحدو که تو رو  

 معتاد کرد.  

سلیم پلک روی هم فشرد و کمی بعد صدای بسته شدن در خانه آمد و یاسین  

 وارد حیاط شد.

چهارپایه ی چوبی را از کنار درخت برداشت و آن را با فاصله مقابل سکوی 

 از سیگارش کام گرفت.  چوبی گذاشت.سپس روی آن نشست و 

 سلیم با افسوس سری برایش تکان داد 

 _کی سیگارو ترک میکنی یاسین؟  

 _من معتاد نیستم که بخوام ترک کنم، همش ماهی یه بار میکشم.

 سلیم غرید:چرا ماهی یبار میکشی؟ 

یاسین دود را از بین لب هایش بیرون فرستاد و بینی اش را باال کشید:من 

 ناراحتی؟ میکشم تو چرا 

سلیم عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و در جوابش گفت:با این مسخره بازیات  

 مامانو اذییت میکنی. 

 یاسین چند پک عمیق به سیگار زد و بعد آن را توی باغچه پرت کرد.  

 _بیا این از این.خیالت راحت شد؟ 



سلیم به پشت دراز کشید و نگاهش را به آسمان دوخت.سکوتش توجه یاسین را  

لب کرد.برادرش عادت داشت در این باره دقایق طوالنی با او بحث کرده و  ج

 نصیحتش کند. اما اینبار بر خالف تصورش سکوت کرده بود. 

 یاسین چشمانش را تنگ کرد و پرسید

_چته؟ پکری، االن باید تو آسمونا باشی، دختره رو هم که نشونت کردن. دیگه  

 چی میخوای؟

 سلیم بی مقدمه گفت: 

 راضی به این ازدواج نیست یاسین. _بانو 

 یاسین پوزخند صدا داری زد. 

 _االن به این نتیجه رسیدی؟  

 سلیم بی توجه به لحن پر تمسخر او ادامه داد:

_ امشب اصال یه جور دیگه ای بود.نگاهش، رفتارش، حرفاش. نمیدونم 

یاسین، نمیتونم رفتار هاشو هضم کنم. هر چی از دهنش در اومد بهم گفت.  

ت آدم خودخواه و مغروریم و بخاطر چرخ خیاطی و انگشتر عقیق هم گف

 ناراحت بود.

یاسین چیزی نگفت و سلیم ادامه داد:امشب بعد از حرف هایی که ازش شنیدم، 

حتی یک در صدم فکر نمیکردم قبول کنه مامان حلقه ی نشونو دستش کنه  

 ولی.. نمیدونم..واقعا نمیدونم.
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داداش.. زن داداشم جعبه ی اسراریه برای خودش.منم  _چی بگم؟.. حق داری 

 وقتی صورت غمگینشو دیدم بعید میدونستم بهت جواب مثبت بده. 

بعد از جا برخاست و به سمت سلیم آمد. او هم به پشت کنارش دراز کشید و  

 بعد از کمی مکث پرسی:راجع به مسافرت رفتنش باهاش حرف زدی؟ 

 کرد سلیم سرش را برگرداند و نگاهش 



 _آره 

 _خب، چی گفت؟

 _گفت اون موقع آمادگیشو نداشته.  

همین که  یاسین خواست جوابش را بدهد مادرشان با سینی چای وارد حیاط شد  

 و آنهارا مخاطب قرار داد:خوب دو تا داداشا خلوت کردین. 

این را گفت و سینی را روی تخت چوبی گذاشت. سلیم درجایش نشست و به  

بخاری که از چای داغ بلند میشد چشم دوخت. قطعا نوشیدن یک فنجان چای  

 توانست آرامش را به او هدیه دهد :زحمت کشیدین کنار مادرش می

وی  یاسین هم بلند شد و ریحانه خانم را مخاطب قرار داد :منم برم که یه وقت ب

 این زهرماری اذیتت نکنه ریحان خانم 

 ریحانه خانم غرید :بشین سه لیوان چایی ریختم.

یاسین دوباره نشست و ریحانه خانم سلیم را مخاطب قرار داد:آفرین به انتخابت  

 پسرم، عجب دختر با حجب و حیاییه. 

گه  یاسین خندید و سرش را تکان داد. ریحانه خانم ادامه داد:انشاهلل چند روز دی

 بریم برای خرید عروسی

 سلیم سری تکان داد و گفت:اگه بانو موافق باشه، حرفی نیست. 

نرگس خانم جعبه ی کفش را کنار حوله حمام و بقیه ی وسایل گذاشت و نگاهی  

 به پارچه های رنگارنگ انداخت. با ذوق خندید و گفت: 

ها رو  _وای چقدر قشنگن دخترم.خدا خیر بده دامادمو.از هر چیزی بهترین

 برات گرفته. این پارچه ها هم که عالین.  

 بانو چیزی نگفت و نرگس خانم پارچه ی مخمل قرمز را در دستش گرفت. 

اردیبهشت بیشتر  7_باید از االن اندازتو بگیرم و دوختنشونو شروع کنم.تا 

 فرصت نداریم.  

  بانو باز هم سکوت کرد. امروز برای خرید عروسی رفته بود و با هر قدمی

که برداشته بود یاد مصطفی افتاده بود.همه جا، همه چیز، او را یاد مصطفی 

انداخته بود.زوج های جوان،آسمان آبی، عطر سرد، گل سرخ و خود بهار. با 



اینحال که عقلش او را از فکر کردن به مصطفی منع کرده بود، قلبش هنوز هم  

 بود. دیوانه وار او را میخواست.و او هنوز هم قلبا منتظرش 
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 دوباره صدای مادرش را شنید. 

 _از خرید عروسی دیگه چی مونده؟ 

 بانو از فکر و خیال بیرون آمد و جوابش را داد:

 _حلقه و لباس عروس.بیشتر خرید ها رو کردیم. 

لحنش آنقدر سرد بود که قلب نرگس خانم یخ بست. لبخندش محو شد. نگاهش  

لی را پرسید که خودش هم کم و بیش را به چهره ی بی حس بانو دوخت و سوا

 دانست. جوابش را می

 _حالت خوبه دخترم؟ 

 بانو با مکث شانه ای باال انداخت. 

 _مگه مهمه؟ 

 چشمان نرگس خانم با شنیدن این جمله اشکی شد و پارچه را رها کرد.  

 _معلومه که مهمه دخترم. معلومه که مهمه. 

 بانو آهی کشید و نرگس خانم با عجز نگاهش کرد.لحنش هم عاجزانه بود.  

_کاش میتونستم کاری کنم دخترم.ولی دیدی که، نشد.شاید واقعا قسمت همین  

 بوده.

 بانو پوزخندی زد 

 _قسمت، جالبه. 

 سپس از جا برخاست.

 نرگس خانم پرسید:کجا دخترم؟



 _میرم تو حیاط یه هوایی بخورم.

را باز کرد و روی اولین پله ی سکو نشست.به ارسالن که مقابل   بعد در توری

گربه ی کرم رنگی روی دو پا نشسته بود خیره شد. چقدر به حالش غبطه  

 خورد. می

 ارسالن گلوی گربه را نوازش کرد و با لحن بامزه ای گفت:چه گربه ی خوبی.  

تکه پنیر   صحنه ی مقابلش لبخند را بی اختیار بر لب هایش نشاند. ارسالن

هایی که در دستش ریخته بود را مقابل گربه نگاه داشت. گربه کرم رنگ پنیر  

 ها را خورد و ارسالن دوباره مشغول نوازشش شد. 

 _آفرین ترگل مرگل  

 _مامان نرگس ببینه بهش دست زدی زندت نمیزاره 

 ارسالن خندید 

 _اشکالی نداره من حاضرم پیش مرگ بچم بشم.  

ه ی آرامی تبدیل شد وبعد از مکث طوالنی ای پرسید:ناراحت  لبخند بانو به خند

 نیستی که نمیتونی بری دانشسرا؟ 

_چرا، ولی چاره ای نیست. اشتباه خودم بود.میدونی که خود کرده را تدبیر 

نیست.حاال شاید با آقاجان صحبت کردم گذاشت سال بعد دوباره ترم آخرو  

 بخونم. 

 بیخیال باشم.  _کاش منم میتونستم مثل تو انقدر

این را گفت و بی اختیار به انگشتر نشانش نگاه کرد. چقدر با وجود آن احساس  

 کرد. خفگی می

ارسالن چند ضربه ی آرام به سر گربه زد و به سمت بانو آمد.مانند او روی 

 اولین پله ی سکو نشست و مثل همیشه به حالش پی برد. 

 _بگو مو هویجی، باهام حرف بزن.

 میقی کشید و سرش را به شانه ی برادرش تکیه داد بانو آه ع

 _نمیتونم باور کنم ارسالن



 _چیو؟

 _اینکه دو هفته گذشته و مصطفی هنوز خبری ازم نگرفته. 

 ارسالن لب هایش را به نشانه ی تفکر جلو آورد.  

_نمیدونم وهللا. منم تعجب کردم. حتما شرایطش طوری بوده که نتونسته ازت 

 خبری بگیره. 

انو به سرعت سرش را از روی شانه ی او برداشت و لحنش پر از نگرانی ب

 شد:یعنی میگی ممکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟ باید به خونه عمه زنگ بزنم.  

 و خواست از جایش بلند شود که ارسالن بازویش را گرفت و او را نشاند 

_بشین ببینم، منظور من این نبود. منظور من این بود که شاید براش کاری  

 پیش اومده. مثال ماموریتی، کوفتی، زهر ماری، چیزی، چمیدونم. 

 چشمان بانو اشکی شد و چانه و لب هایش لرزید

_یعنی میگی مصطفی اونقدری که به کارش اهمیت میده به من اهمیت نمیده  

 نه؟ برای همین هم.. 

 الن اخم کرد و حرفش را قطع کرد ارس

 _نه. من این حرفو نزدم.

 بانو نالید:

_چطور میتونه انقدر بی تفاوت باشه ها؟ چجوری میتونه؟باورم نمیشه که تو 

این مدت نه زنگی زده نه خبری گرفته.اونم وقتی که میدونه اگه نیاد چه چیزی 

 پیش میاد.  

 ارسالن او را در آغوش کشید. 

 مه چیز درست میشه. _نگران نباش، ه

بانو از آغوش او بیرون آمد و زمزمه کرد :هیچ چیز درست نمیشه. تا وقتی که 

 اون بیاد.  

 بعد از جا برخاست و به سمت درب توری رفت. 



وقتی وارد خانه شد صدای مادرش توجهش را جلب کرد.کنار عسلی ایستاده 

 بود و گوشی تلفن را به گوشش چسبانده بود. 

 ین. الو... الو _بله، بفرمای 

گوشی را گذاشت و نچ نچی کرد.هنوز از عسلی دور نشده بود که دوباره تلفن 

 زنگ خورد. 

 نرگس خانم زیر لب غرید و مجددا تلفن را گرفت.لحن اینبارش کمی تند بود. 

 _الو.. الو.. چرا جواب نمیدین؟

 تلفن را گذاشت و اینبار بدون حرف وارد آشپزخانه شد.

به صدا در آمد. بانو به تلفن نگاه کرد و ثانیه ای بعد گفت:من   تلفن باری دیگر

 جواب میدم مامان نرگس. 

 سپس به سمت تلفن رفت و گوشی را به گوشش چسباند. 
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 _الو 

 با شنیدن صدای بمی که در گوشش پیچید قلبش لحظه ای از تپش ایستاد.  

 _بانو.  

 بغض گلویش را فشرد. شکه و ناباور زمزمه کرد:مصطفی! 

خواست باز هم صدای او را بشنود تا از  باورش نمیشد.مصطفی بود؟ دلش می

 این بابت مطمئن شود.

 _خودتی؟ 

 صدایش از هر زمان دیگری گرفته تر بود.  

 _خودمم پیچک. 

 چشمان بانو سوخت و اشک هایش قطره قطره روان شد 

 _واقعا خودتی؟



 بازدم آرامش پرده گوشش را لرزاند.  

 _خودمم عزیزم.  

 بانو دستی به گلویش کشید. گویی چیزی راه نفسش را سد کرده بود. 

 _فکر کردم فراموشم کردی.  

 _فراموش کردنت در توانم نیست بانو.  

 روز کجا بود؟ صدایش لرزید و به سختی گفت: در این چهار ده 

 _توی این مدت کجا بودی؟ چرا بهم زنگ نزدی؟ 

 _نتونستم.یه کاری تو پایگاه برام پیش اومد و.. 

 بانو با حرص حرفش را قطع کرد 

 _همش کار، همش پایگاه،.. میدونی توی این چند روز چقدر منتظرت بودم؟  

 مصطفی سکوت کرد. بانو ادامه داد 

ن زنگ زدی که حالمو بدتر کنی یا اینکه پیشاپیش بابت عروسی بهم _اال

 تبریک بگی؟ 

توانست ابروهای در هم تنیده اش را تصور کند. مصطفی از پشت تلفن هم می

 با لحنی جدی گفت:

 _همچین اتفاقی نمیفته. نمیزارم که بیفته.  

دو هفته   بانو آرام اما پر حرص خندید: مثال میخوای چکار کنی ها؟ بعد از

 میخوای چکار کنی؟ ما حتی خرید عروسی هم کردیم.  

 _میام دنبالت. باهم میریم یه شهر دیگه. بعدش هم عقد میکنیم.

 بانو مات و مبهوت شد.

 _یه شهر دیگه؟ 

 _آره. 

 _یعنی.. فرار کنیم؟ 



_آره، دو روز دیگه بیا به جایی که میگم. شناسنامت هم همراهت بیار. از 

 باهم.بعدش هم فقط منم و تو. اینجا میریم. 

بانو نگاهی به اطرافش انداخت. مادرش هنوز در آشپزخانه بود. آب دهانش را 

قورت داد و بعد از مکث پرسید:چجوری بیام؟ ممکنه بقیه بفهمن.. باید چمدونم 

 بیارم؟  

 خنده ی آرامش در گوش بانو پیچید.  

 ات میخرم. _نه، تو فقط شناسنامتو بیار. چمدونو لباسو خودم بر

 _باشه، فقط، ما توی یه شهر غریب، کجا قراره بمونیم؟

غروب   5_تو خونه های سازمانی ارتش.تو نگران جا نباش.فقط دو روز دیگه 

 بیا ایستگاه اتوبوس.  

 و در آخر اضافه کرد: منتظرت میمونم پیچک.

 بانو لبخند بی جانی زد و خواست جوابش را دهد که حضور مادرش مانعش شد 

 _کیه دخترم؟

بانو هولزده خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. سپس برگشت و به مادرش  

 نگاه کرد. 

 _هیچی. خانم زاهدی بود.  

 ابروهای نرگس خانم باال پرید. 

 _خانم زاهدی؟

 _بله

 _چکار داشت مادر؟  

 بانو کمی فکر کرد و در دلش به خود، بابت گفتن این دروغ ها لعنت فرستاد.

خواست ببینه از خرید های امروز راضی بودم یا نه. آخه _هیچی. می

 بیشترشون انتخاب خودش و پسرش بود. 

 نرگس خانم لبخندی زد :عجب خانم خوبیه.  



 بانو آرام سری تکان داد. مادر بیچاره اش چقدر خوش خیال بود. 

 _بله همینطوره. 

ه به مادرش دروغ  این را گفت و وارد اتاقش شد.اگر مجبور نبود هیچ گا

 گفت. نمی
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نگاهی به ساعت انداخت. یک ربع به پنج را نشان میداد. دیگر وقتش رسیده 

بود. شناسنامه اش را برداشت و آن را در جیب پیراهن بلند قرمزش پنهان  

 کرد. 

 سپس از کشوی عسلی کاغذ سفید و خودکاری در آورد و مشغول نوشتن شد

خوانید من از اینجا رفته ام.نمیخواهم نامه را می»_مادر عزیزم، حاال که این  

نگرانم باشید چون که جایم امن است و در کنار کسی هستم که دوستش  

 دارم.خواهش میکنم من را به خاطر تصمیمم ببخشید. 

 دوستتان دارم. بانو.«  

سپس کاغذ را روی عسلی گذاشت و بعد از برداشتن کمی پول از اتاقش خارج 

 شد.  

سالن و نرگس خانم در حال خانه خوابیده بودند. بانو با احتیاط از  اصالن، ار

کنارشان رد شد و در توری را باز کرد. سپس به آرامی از پله های سکو پایین  

 آمد و به سمت درب حیاط رفت.  

همین که درب را باز کرد، بی اختیار برگشت و پشتش را نگاه کرد.نگاهش با  

ی حیاط و باغچه ی کوچکشان گذشت و   دلتنگی از موزائیک های برجسته

کرد متوقف شد. لب هایش لرزید روی چوب باریکی که اصالن با آن بازی می

و چشمانش اشکی شد. تمام لحظاتی که در این خانه گذرانده بود مقابل چشمانش 

 آمد و اولین قطره اشک روی گونه اش چکید.

 آه عمیقی کشید و از خانه خارج شد. 

 رسید، دستش را برای تاکسی تکان داد و سوار شد  وقتی به خیابان



* 

کرد.چقدر انتظار کشیده  قلبش به شدت میتپید و برای دیدن او لحظه شماری می

دانست که مصطفی او را رها دانست. میبود تا این لحظه از راه برسد. می

کند. به قدم هایش سرعت بخشید و با دیدن تابلوی ایستگاه اتوبوس آن  نمی

 طرف خیابان لبخند عمیقی بر لب هایش نقش بست.

نگاهش مشتاقانه در بین جمعیتی که آنجا بودند چرخید تا او را پیدا کند.اما  

چهره ی آشنایی پیدا نکرد.با دقت بیشتری نگاه کرد و اینبار چشمش به پسر 

جوانی که برایش دست تکان میداد افتاد و تعجب کرد. چشمانش را تنگ کرد.  

 کرد قبال هم او را دیده است؟ اس میچرا احس

کرد. سری تکان داد وتوجهی نکرد که همان لحظه پسر شاید هم اشتباه می

 جوان هردو دستش را برای او تکان داد و فریاد زد. 

 _زن داداش، زن داداش.منم ابراهیم. 

بقیه با تعجب نگاهش کردند و بانو همان لحظه با شنیدن صدایش او را بخاطر  

خوب یادش می آمد. ابراهیم دوست دوران سربازی مصطفی بود و هر  آورد.

رساند.در طول این چند سال وقت به تهران می آمد نامه های او را به بانو می

تغییری نکرده بود. چهره اش هنوز هم استخوانی و الغر بود. اما او چرا اینجا  

 آمده بود؟ 

 م برداشت. با احتیاط از خیابان رد شد و با سمت ابراهیم قد

وقتی مقابلش رسید با لحنی متعجب گفت:ابراهیم؟! تو اینجا چکار میکنی؟ پس  

 مصطفی کجاست؟ 

چهره ی ابراهیم به وضوح درهم شد و قبل از اینکه چیزی بگوید بانو با  

 نگرانی پرسید :اتفاقی افتاده؟

ابراهیم دستی به موهایش کشید و به سختی گفت:راستش، مصطفی نتونست 

 ماموریت سری براش پیش اومد. بیاد، یه

 قلب بانو با شنیدن جمله ی او فشرده شد و غم عالم به وجودش سرازیر شد. 

 همان لحظه جمله ای آشنا در ذهنش تکرار شد. 

 »اون اونقدری که به کارش اهمیت میده به تو اهمیت نمیده«  



چشمانش علی رغم تالشش اشکی شد.ناباور، شکه و غمگین زمزمه  

 ت سری!  کرد:ماموری

 ابراهیم با اضطراب شروع به توضیح دادن کرد 

خواست بیاد. وقتی بهش تلفن زدن گفتن  خواست بیاد زن داداش. واقعا می_می

 بیا خیلی بهم ریخت.حال بدش از پشت تلفن هم مشخص بود.  

گفت. مصطفی  بانو پوزخندی زد و سد اشک هایش شکست. پدرش راست می

 میدادبه کارش بیشتر از او اهمیت 

 ابراهیم با دیدن اشک های او به کلماتش سرعت داد 

 _ولی به من گفت که بیام اینجا و شما رو بی خبر نزارم.

 پوزخند بانو پررنگ تر شد

 _واقعا؟خیلی لطف کرد

_نمیتونست نره.این ماموریت تاثیر زیادی توی آینده ی شغلیش میزاشت زن  

 داداش 

رد و ابراهیم ادامه داد :ولی بهم گفت  توجه به او اشک هایش را پاک کبانو بی

 این آخرین ماموریتشه بعدش،خودش بهتون زنگ

 بانو پر حرص حرف او را قطع کرد 

 _دیگه بعدی وجود نداره، بعدش من ازدواج میکنم و همه چیز تموم میشه.

 و در دلش گفت:همه چیز تموم میشه، منم تموم میشم.  

 سید: ابرو های ابراهیم باال پرید. ناباور پر

 _دارین ازدواج میکنین؟ 

بانو آهی کشید و در جوابش گفت: ممنون که تا اینجا اومدین آقا ابراهیم. 

 خداحافظ

 بعد رویش را برگرداند و به سمت خیابان رفت. دوباره صدای ابراهیم را شنید

 _این آخرین ماموریتش بود بانو خانم. 



 بانو توجهی نکرد و از خیابان عبور کرد. 

کرد خورشید  خورشید که در حال غروب کردن بود خیره شد.احساس میبه 

 زندگی او را هم در حال غروب کردن است. 

خواست در زندگی ضربه ای  داشت.دیگر نمیقدم هایش را با احتیاط برمی

بخورد.خودش هم نفهمید که چگونه مسیر را طی کرد و وقتی به خودش آمد که  

کلید نیاورده بود. نفس عمیقی کشید و به مقابل درب زنگ زده خانشان بود.

 اجبار در زد.

کمی بعد در باز شد و قامت ارسالن نمایان شد.اول با تعجب به بانو چشم 

دوخت اما کمی بعد رنگ نگاهش تغییر کرد. بانو با دیدن نگاه سرزنشگر او 

 سرش را پایین انداخت.
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د. ارسالن با مکث از مقابل  کر حتما نامه را خوانده بود که اینطور نگاهش می 

 در کنار رفت. 

 _بیاتو 

بانو وارد خانه شد و بدون حرف از پله های سکو باال رفت. ارسالن هم پشت  

 سرش راه افتاد.وقتی وارد اتاق شدند ارسالن به حرف آمد 

 _مگه نرفته بودی پیش کسی که دوسش داری؟ پس چیشد؟ چرا برگشتی؟  

کرد. کاش کاش ارسالن حالش را درک میقلب بانو باری دیگر فشرده شد. 

 اینطور او را تنبیه نمیکرد.  

 نگاه سرد و یخ زده اش را به او دوخت.  

 _نیومد.رفت ماموریت.  

 شانه ای باال انداخت و ادامه داد  

 _مثل اینکه اونقدر هام براش ارزشی نداشتم. 

 کرد. صدای گرفته و چهره ی پژمرده اش ارسالن را از لحن تندش پشیمان 



به نامه ای که روی عسلی گذاشته بود اشاره کرد و اینبار با لحن آر :میدونی 

 کرد؟  اگه مامان نرگس این نامه رو میخوند چه حالی پیدا می

 بانو جوابی نداد. ارسالن چشمانش را تنگ کرد و پرسید

 _حاال چوری باهاش قرار گذاشتی؟ اون که.. 

اه اتوبوس. میام دنبالت که باهم بریم.  _دو روز پیش تلفن زد.گفت بیا ایستگ 

 ولی.. 

 چشمانش اشکی شد و به سختی ادامه داد:ولی نیومد. 

ارسالن با چهره ای در هم رفته روی عسلی نشست و آرنج هایش را روی 

زانوهایش گذاشت. سپس دستانش را در هم قالب کرد و گفت: شاید حرفم  

فتاد.وقتی تو یه کاری نه میاد  ناراحتت کنه ولی، خوب شد که همچین اتفاقی ا

حتما صالحی هست. دو سال پیش خواستین ازدواج کنین بهم خورد، امسال هم  

دوباره خواستین عقد کنین بازم بهم خورد.همیشه داشتن اون چیزی که میخوای 

 نمیتونه برات خوب باشه. حتما باهم نبودنتون بهتر از باهم بودنتون بوده.

داخل جیب پیراهنش بیرون آورد و آن را گوشه ای بانو شناسنامه اش را از 

دانست چه کاری درست و چه کاری غلط است.  پرت کرد.دیگر خودش هم نمی

دانست که انتظار کشیدن برای مصطفی بی فایده است. با این  ولی این را می

فکر به سمت کمد دیواری اش رفت. لباس عروسی اش و نامه هایی که آنجا 

داشت و در مقابل نگاه متعجب ارسالن از اتاق خارج شد.بعد پنهان کرده بود بر

از برداشتن بطری الکل و جعبه ی چوب کبریت، از پله های سکو پایین آمد و 

 به بانو گفتن های ارسالن هم توجهی نکرد. 

 ارسالن خودش را به او رساند و غرید: 

 _چکار میکنی؟

الکل را باز  بانو لباس عروسی اش را روی زمین انداخت و در بطری

 کرد.سپس کمی از محتویات آن را روی لباس ریخت و کبریت را آتش زد. 

ابروهای ارسالن در هم گره خورد. بانو کبریت را روی لباس سپید انداخت و  

 به شعله ور شدن و آتش گرفتنش نگاه کرد. 

 همان لحظه ذهنش به عقب بازگشت و جمله ای را به خاطر آورد. 



 »مثل فرشته ها شدی«   

اشک هایش قطره قطره روان شد. احساس میکرد قلبش هم همراه با آن لباس  

 سپید در حال سوختن است. 

حال نوبت نامه ها بود. اولین نامه را در دستش گرفت و با صدایی که میلرزید  

 شروع به خواندنش کرد 

_باالخره دارم میرم دانشکده افسری.خیلی خوشحالم. برام دعا کن پیچک، 

 اینجوری بیشتر به موفق شدنم اطمینان دارم.

 نامه را انداخت و به گریه افتاد. 

توانست کاری برایش انجام دهد. بانو  ارسالن با عجز نگاهش کرد. کاش می

 نامه ی دوم را خواند

زودتر ببینمت. به دایی بگو برای  _دلم برات تنگ شده پیچک، میخوام 

 برداشتن ساعتم برمیگردم تهران.

صدای گریه اش نرگس خانم را از خواب بیدار کرد. از جایش برخاست و با 

 نگرانی به سکوی حیاط آمد. 

 _چیشده؟

 با دیدن خاکستر لباس و کاغذ بر صورتش کوبید و به سمت بانو آمد.

 _چکار کردی دخترم؟ چیو آتیش زدی؟

 به نرگس خانم نگاه کرد.   بانو

 _رویاهامو.

قلب نرگس خانم آتش گرفت. با چهره ای درهم، او را در آغوش کشید و پشتش 

 را نوازش کرد. 

 _الهی برات بمیرم دخترم.  

همان لحظه تلفن به صدا در آمد و اصالن از خواب بیدار شد. نرگس خانم او 

 را مخاطب قرار داد 

 بردار،ببین کیه. _اصالن پسرم برو گوشیو 



 اصالن غر غر کنان تلفن را برداشت. کمی بعد از همانجا فریاد زد 

 _بانو، آقا داماد زنگ زده، بیا گوشی رو بردار.

در این شرایط فقط سلیم زاهدی را کم داشت. از آغوش نرگس خانم بیرون آمد 

و بدون حرف وارد خانه شد.نرگس خانم مسیر رفتنش را با نگاهی نگران، 

 بال کرد. بانو گوشی را از دست اصالن گرفت و آن را به گوشش چسبانددن

 _بله.

 _سالم بانو

 بانو بی حس جواب سالمش را داد. 

 _حالت خوبه؟ صدات گرفته؟ 

 حوصله ی توضیح دادن نداشت. 

 _خوبم. 

 حوصلگی را از جمله اش فهمید و سر اصل مطلب رفت.  سلیم هم این بی

 _زنگ زدم ببینم، آخر همین هفته مساعد هستی بیام دنبالت؟ 

 بانو بی حواس پرسید:

 _بیای دنبالم؟! برای چی؟ 

 _برای خرید حلقه و لباس عروس.  

مه  بانو نفس عمیقی کشید. یادش رفته بود.وقتی برای دیدن مصطفی رفته بود ه

 چیز را از یاد برده بود. با مکث جوابش را داد

 _بریم.

 _پس آخر هفته میبینمت. 

 _میبینمتون، خداحافظ. 

دانست با این سپس گوشی تلفن را گذاشت و وارد اتاقش شد. خودش هم نمی

 توانست برای خرید حلقه و لباس عروس برود.حال بدش چطور می



را درون سطل زباله انداخت.خوب   نامه ای که نوشته بود را مچاله کرد و آن

 شد مادر بیچاره اش آن را نخوانده بود.

 

 شد. حال که مصطفی نیا این موضوع باید همینجا تمام می

 

کرد تا کرد، باید تمام تالشش را میمده و او داشت با فرد دیگری ازدواج می

 مصطفی را از ذهنش بیرون کند. 
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ورد. آبی بود، درست مانند چشمان دستی به پیراهن بلندش کشید.حسرت خ

او.نامه هایش و هر آنچه که از او داشت را آتش زده بودتا لحظه ای از فکر 

کردن به او رها شود. اما هنوز نمیدانست با درختی که عمیقا در وجودش  

توانست این درخت نتومند را که در خاک قلبش ریشه دوانده بود چه کند.نه می

 توانست دستی به آن بکشد و به آن برسد. بود از جا بکند، نه می

 دانست چه کار کند. دیگر نمی

 آهی کشید و از خانه خارج شد.سلیم زاهدی جلوی درب منتظرش ایستاده بود.

بانو بی اختیار براندازش کرد. پیراهن آسمانی و شلوار کتانی پوشیده بود و 

بود. تنها  کرد. جالبکفش های چرم قهوه ای سوخته اش توجه را جلب می

 چیزی که تیپش را از حالت سادگی در آورده بود کفش هایش بود. 

 با صدای سلیم به خودش آمد و دست از خیره نگاه کردن او برداشت. 

 _یاسین میگفت تیپم بیش از حد ساده است. 

 لبخندی زد و ادامه داد:ولی فکر کنم اونقدر ها ام بد نشدم. 

 ی بانو بود.  اشاره ی غیر مستقیمش به نگاه خیره

بانو بدون هیچ حسی نگاهش کرد و آرام زمزمه کرد:ساده بودن اصال چیز بدی 

 نیست آقای زاهدی.



این را گفت و جلوتر از او راه افتاد.سلیم متعجب شد. این همه سردی از جانب  

 میشد عجیب بود.  فردی که چند روز دیگر شریک زندگی اش

خود صمیمیتی نشان دهد.حتی او را به او حتی سعی نکرده بود در این مدت از  

 .چشمانش را تنگ کرد. اسم هم صدا نزده بود

یک چیز این میان درست نبود.این دختر دختر چند ماه پیش نبود. تغییر کرده  

 بود. از همان شب خواستگاری. 

توانست سکوت کند.خودش را به او رساند و در حالیکه کنارش قدم دیگر نمی

داشت پرسید:یه چیزی هست که از همون شب خاستگاری برام سواله.. برمی

 و دستت کنه وقتی راضی نبودی؟ چرا گذاشتی مادرم حلقه ی نشون

 بانو آهی کشید و قسمتی از موهایش را پشت گوشش داد.  

 _از کجا به این نتیجه رسیدین که راضی نبودم؟ 

 سلیم نفس عمیقی کشید. سعی کرد آرامشش را حفظ کند. 

 _از رفتار های اونشبت، و حرف هایی که ازت شنیدم.  

 ر این سوالو نپرسیدین؟ _ شما که اینو فهمیده بودین، چرا زودت

 لحن این بار سلیم کالفه بود. 

_چون حتی اجازه نمیدادی باهات حرف بزنم.همش از من فاصله 

 میگرفتی.بعدش هم که برای خرید رفتیم.  

 بانو آهی کشید.اینبار حق با مرد چشم سبز بود.حال باید چه میگفت؟ 

سلیم نگاهی به چهره ی او انداخت و گفت:میخوام باهام صادق باشی بانو،  

 لطفا. اگه قرار باشه ازدواج کنیم، نمیخوام که ناگفته ای بینمون بمونه. 

نم. و اینکه.. _ببخشید. من اون روزا حالم خوب نبود.نمیدونستم باید چه کار ک

 و اینکه..  

 سلیم منتظر نگاهش کرد، اما بانو جمله اش را ادامه نداد.  

 سلیم پرسید

 _مشکلی پیش اومده بود که حالت خوب نبود، یعنی



 _یه چیز شخصی بود.

سلیم مشکوک نگاهش کرد. همان لحظه صحبت های یاسین در ذهنش تداعی 

 ته دوباره تکرار شود.  خواست گذششد و ابروهایش در هم تنید.دلش نمی

 دلش را به دریا زد و پرسید: پای کس دیگه ای در میونه؟

لب های بانو بی اختیار لرزید. پای کس دیگری در میان بود؟ بود.در قلبش 

 هنوز بود، اما در زندگی اش.. 

 _نه. 

 دیگر هیچکدام حرفی نزدند و بقیه ی مسیر در سکوت طی شد 

انشان ایستاد و زنگ را فشرد بانو با تعجب وقتی سلیم مقابل درب قهوه ای خ

نگاهش کرد. سلیم در جواب نگاه پر تعجبش لبخندی زد و گفت:مادرم دوست  

 داشت برای خرید حلقه و لباس هم همراهمون باشه.خیلی ذوق داشت. 

بانو چیزی نگفت و سلیم بعد از کمی انتظار کلید را در قفل چرخاند و درب را  

 نظر تو که اشکالی نداره بانو؟   بازکرد.سپس پرسید :از

بانو بی اختیار به تیله های سبز رنگ او نگاه کرد.این مرد بر خالف چشمان 

و دوستانه بود.چقدر خوب که نظرش    وحشیش مهربان بود. چقدر لحنش آرام

 را پرسیده بود. 

 پلک زد و با متانت جوابش را داد. 

 _نه مشکلی نیست. 

بانو جلوتر از او قدم برداشت. به محض اینکه پایش  سلیم به داخل اشاره کرد و

را در حیاط خانه گذاشت مات شد.همان لحظه خانه ی خودشان را به یاد آورد. 

شان بود. چقدر حیاط خانه شان در مقابل حیاط خانه ی زاهدی چقدر تفاوت بین 

کوچک بود. نگاهش در اطراف چرخید. باغچه ی بزرگی در یک طرف حیاط 

ت که پر از گل های سرخابی رنگ محمدی بود.آن طرف دیگر هم،  قرار داش

 کنار درخت، ماشین مرسدس بنز آبی رنگی پارک شده بود.  

 محو تماشا بود که صدای یاسین حواسش را پرت کرد 

 _شما برین من باید برم جایی، تدریس دارم، دیرم میشه.  



رسید.کفش هایش را پوشید و از راه  کمی بعد درب شیشه ای باز شد و یاسین

 بعد از اینکه جواب سالم سلیم را داد از روی پله ی سکو برخاست.

 بانو به او چشم دوخت و زیر لب سالم داد. 

نگاه یاسین روی بانو چرخید و ابروهایش به بدترین شکل ممکن در هم گره  

و   خورد. بانو بی اختیار آب دهانش را قورت داد.ترسید. چرا اینطور خصمانه

کرد؟ یاسین در جواب سالمش تنها سر تکان داد و از کنارش با اخم نگاهش می

 رد شد. 

بانو با اضطراب لبش را گزید.چرا هربار با دیدن این مرد مضطرب میشد؟  

دانست اشتباه متوجه شده یا اینکه یاسین واقعا با دیدن او اینطور اخم کرده  نمی

 بود
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 ر کردم _سالم دختر گلم.ببخشید اگه دی

بعد قسمتی از چادر مشکی اش را زیر چانه اش نگاه داشت و به سمت بانو قدم  

 برداشت. بانو محترمانه جوابش را داد

 _سالم ریحانه خانم. خواهش میکنم.نه، دیر نکردین.

 ریحانه خانم خندید و گونه ی بانو را بوسید. 

ب هایش نقش بانو به چهره ی او نگاه کرد و بی اختیار لبخند کمرنگی بر ل

بست.عجیب نبود که سلیم گفته بود برای آمدن با آنها ذوق داشت. چرا که این 

 ذوق و اشتیاق به خوبی در چهره اش نمایان بود. 

سلیم در های حیاط را باز کرد و پشت فرمان نشست.بعد ماشین را بیرون برد 

 و منتظر ماند. 

و ماشین با مکث به بانو به همراه ریحانه خانم در صندلی عقب جای گرفت 

 راه افتاد.

سلیم در های حیاط را باز کرد و پشت فرمان نشست.بعد ماشین را بیرون برد 

 و منتظر ماند. 



بانو به همراه ریحانه خانم در صندلی عقب جای گرفت کمی بعد ماشی راه  

کرد سلیم  شد بانو متعجب کرد.فکر نمیافتاد. آهنگ شادی که از ضبط پخش می

کرد او هم همانند گوش دهد.نمیدانست چرا، اما احساس میزاهدی آهنگ 

کرد.  پدرش فرد خشک، متعصب و سخت گیری است.اما مثل اینکه اشتباه می

کرد. از آیینه ی جلو به چشمان او نگاه کرد. هربار راجب او اشتباه می

چشمانی که حال در زیر نور خورشید، مانند جنگلی سرسبز و رویایی به نظر  

این مرد قرار بود چند روز دیگر همسرش بشود و بانو ذره ای او را   میرسید.

 نمیشناخت. 

سلیم ماشین را گوشه ای پارک کرد و پیاده شد. سپس در عقب را برای بانو و 

مادرش باز کرد. ریحانه خانم لبخندی بر صورت پسرش پاشید و به همراه بانو 

 از ماشین پیاده شد. 

 بل طال فروشی بودند. چند قدم جلوتر که رفتند مقا

بانو نگاهش را به شیشه ی ویترین دوخت و نوشته ی سبز رنگ رویش را  

 زیر لب خواند.

 »طال فروشی زاهدی«  

 پشت ویترین پر بود از گردنبند ها و گوشواره ها و حلقه های طال. 

سرش را چرخاند و به آن دو نگاه  با شنیدن صدای خنده ی سلیم و مادرش  

 کرد. 

وی بر لب هایش نشست. چقدر رابطه شان گرم و صمیمانه بود.چقدر لبخند مح

 برای هم ارزش قائل بودند. بر عکس  رباب و مصطفی.  

لبخند از لب هایش پر کشید. باز هم به یاد او افتاده بود. باز هم خاطره ی آن 

روز که برای خرید عروسی رفته بودند در ذهنش زنده شد. خوب یادش می  

رسیده بود تنها می روند او هم  هدف بانو را از پرسیدن این  آمد از مصطفی پ

 سوال فهمیده بود و در جوابش گفته بود:رباب همراهشان نمی آید.

 با اشاره ی سلیم به خودش آمد و به همراه او و ریحانه خانم وارد مغازه شد.  



فروشنده که مردی حدودا چهل ساله بود و بیشتر تار های موهایش خاکستری  

بود، با دیدن سلیم خندید و گفت:به به، سالم پسر عمو، چه عجب ما شما  شده

 رو دیدیم. 

 سلیم جواب سالمش را داد و با لبخند به او دست داد.  

 _ مشغول کارهای کارخونه بودم سلیمان جان. 

 _که اینطور. 

سلیمان با ریحانه خانم نیز سالم و احوالپرسی کرد و کمی بعد نگاهش روی  

 بانو چرخید.  

قبل از اینکه سلیمان چیزی بگوید، سلیم به بانو اشاره کرد و با لبخند عمیقی 

 گفت:اومدیم برای خودم و خانومم حلقه بخریم.

ه  براای لحظه ای قلبش از هر حرکت ایستاد. چشمانش به اشک نشست و واژ

توانست ی خانمم ای که سلیم گفته بود هزار بار در گوشش پژواک شد. نمی

توانست باور کند که خانم فردی به غیر از مصطفی باور کند. نمی

 باشد.نمیتوانست باور کند که کسی به غیر از مصطفی او را اینگونه صدا بزند.  

نگاهش کرد.  تغییر حالتش آنقدر واضح بود که لبخند سلیم محو شد و با دقت 

 وقتی عکس العملی از جانب او ندید صدایش زد

 _بانو. 

بانو چند بار پلک زد تا نم چشمانش را بگیرد. بعد به سمت سلیم قدم برداشت و  

کنارش ایستاد.به هر سختی ای که بود لبخندی زد و سلیمان را مخاطب قرار  

 داد.  

 _سالم آقا سلیمان. من بانو هستم... خوشبختم.

 کرد.  د.بی شک تغییر رفتار های این دختر دیوانه اش میسلیم خندی

 سلیمان با لبخند جوابش را داد

 _منم همینطور بانو خانم. 

 با کمی مکث افزود :واقعا بهتون تبریک میگم 



 بانو پرسش آمیز نگاهش کرد و سلیمان به سلیم اشاره کرد 

مهربون،حتی   _شوهر از این بهتر گیرتون نمیاد، آقا، محجوب، دوست داشتنی،

 ظرف هم میشوره. 

 سلیم به خنده افتاد و دستی به موهایش کشید.

 بانو هم با وجود حال و هوایش به لبخند زد.  

 خنده ی سلیمان که تمام شد،گفت:خب حاال جدا از شوخی، در خدمتتون هستم 

سلیم از او تشکر کرد و به بانو نگاه کرد. سپس با لحنی صمیمانه او را 

 د:خانم انتخاب کن.مخاطب قرار دا

بانو پلک روی هم فشرد. این مرد چشم سبز، قطعا  قصد جانش را داشت. چرا  

کرد؟ کاش فقط کمی، کمی به او و دل غم دیده اش رحم  هربار خانم صدایش می

 کرد. می

حماقت کرده بود.او که تحمل شنیدن همین کلمه را از زبان او نداشت چطور 

 خانه سر کند؟ چطور طاقت می آورد؟ توانست یک عمر با او در یکمی

 آه عمیقی کشید و به انگشتر ظریفی که نگین کوچکی داشت اشاره کرد. 

 _اون خوبه.
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 فصل دوم 

 تردید، هراس 

زن آرایشگر که شراره نام داشت رژ قرمز رنگ را روی لب های او کشید و  

 از مقابلش کنار رفت. 

د گل سفید رز را با سنجاق روی  شراره موهای او را گوجه ای بسته بود و چن

موهایش چسبانده بود. زیبا کلمه مناسبی برای وصفش در این لحظه بود.نگاهی 

به چهره ی خود در آیینه انداخت.به چشمان سرمه کشیده و لب های قرمزش.به  

گونه های صورتی رنگش و مژه های ریمل کشیده اش. با وجود آرایش، چهره  



ر این چهره ی آشنا برایش غریبه بود. چقدر از زد. چقداش غم را فریاد می

 بانوی شاداب و خندان همیشگی دور بود. 

 شراره با لبخند به حاصل کارش نگاه کرد و لحنش پر از شادی شد.

 _ماشاهللا ماشاهللا چه عروسی.زیبا بودی زیباتر شدی. 

هر زمان دیگری بود از شنیدن این کلمات قند در دلش آب میشد. اما حاال هزار  

 توانست لبخند واقعی را بر لب هایش بنشاند.  کلمه ی زیبا هم نمی

نگاه بانو روی شراره چرخید.شراره، همسر سلیمان، یکی از معروف ترین 

 آرایشگر های شهر بود.  

 بانو لب هایش را حرکت داد. 

 _ممنونم.

گس خانم که کنار شراره ایستاده بود، با چشمان اشکی نگاهش کرد و زیر  نر

 لب برایش صلوات فرستاد.

 زنگ خانه که به صدا در آمد، شراره به همراه نرگس خانم از اتاق خارج شد. 

و او ماند و خودش. نگاهی به لباس عروس سپید و زیبایش که با شکوفه های  

س زیبا بیشتر برایش حکم کفن داشت.امروز  براق کار شده بود انداخت. این لبا

روز عروسی اش بود. هیچ چیز آن طور که باید پیش نرفته بود. پرده را کنار 

کشید و از پس آن به غروب خورشید چشم دوخت. غروب دلگیر بود.مصطفی  

 نبود.دیگر نبود.  

چشمانش برای هزارمین بار اشکی شد و چرخید.چرخید و چرخید و پایین  

 دارش در هوا به رقص در آمد. لباس پف 

 با صدای شراره به خودش آمد و در جایش ایستاد. 

 _عروس خانم، بعدا هم میتونی برقصی، آقا داماد دم در منتظرته 

بانو سری تکان داد و دنبال شراره راه افتاد. تور سپیدش را روی صورتش 

 انداخت و از خانه خارج شد.

گل رز قرمز کار شده بود تکیه داده و   سلیم به مرسدس بنز آبیش که رویش با

 سرش را پایین انداخته بود.دل توی دلش نبود تا بانو را ببیند. 



 شراره با ذوق سلیم را مخاطب قرار داد:آقا داماد، عروست اومد. 

سلیم سر بلند کرد و با دیدنش لبخند عمیقی زد.عروسش در آن لباس سپید مانند  

 فرشته شده بود.  

د که صدای شراره به گوش رسید :از امروز به بعد هر چقدر  محو تماشایش بو

 بخوای میتونی ببینیش آقای داماد،االن برین سوار شین که دیر نرسیم. 

برخالف سلیم، بانو حتی به خودش زحمت نداده تا او را در کت و شلوار  

مشکی رنگ دامادی،برانداز کند. سلیم در ماشین را برای بانو باز کرد و 

 خودش هم پشت فرمان نشست و ماشین را راه انداخت. 

 نرگس خانم هم به همراه شراره رفت.  

سلیم از آن پیاده شد و  ماشین که مقابل درب زنگ زده سفید رنگ متوقف شد،

به بانو نیز کمک کرد تا از ماشین پیاده شود.بانو اصرار داشت تا مراسم 

عقدشان را که یک مراسم معمولی بود در خانه خودشان بگیرند و مراسم  

 عروسی را در خانه ی آینده شان برگزار کنند. 

 سلیم درب نیمه باز را باز کرد و هر دو باهم وارد شدند.  

با خوشحالی وارد سکو شد و فریاد زد:آخ جوون عروس و داماد  اصالن 

 اومدن. 

 سلیم لبخند مهربانی زد و به همراه بانو وارد خانه شد.

نرگس خانم با چشمانی اشکی اسپند را دور سرشان چرخاند و ریحانه خانم 

صلوات فرستاد. شراره نیز کل کشید و به صندلی های چوبی مقابل سفره عقد  

نگاه بانو روی سفره عقد سفید ساتن که رویش با شمع و گل تزئین  اشاره کرد.

 کرد؟ شده بود افتاد و پاهایش میخ زمین شد.داشت چه کار می

شراره دوباره به صندلی ها اشاره کرد و با لحن شوخی بانو را مخاطب قرار  

 داد

 _بشین عروس خانم ،االن دیگه وقت پشیمون شدن نیست. 

 دن این جمله بدتر هم شد. پاهایش یاری اش نمیکرد.  حالش بد بود، با شنی



به سختی به پاهایش حرکت داد و روی صندلی کنار او نشست. کمی سرش را  

باال آورد و نگاهش را به چهره ی آرام او در آیینه ی مستطیل شکل دوخت.  

همان لحظه سلیم نگاهش را شکار کرد و قلب بانو پر تپش شروع به کوبیدن  

د تا دقایق دیگر همسرش میشد. این کار دیوانگی بود. دیوانگی  کرد. این مر

توانست همین حاال و همین لحظه همه چیز را بهم بزند و فرار  محض. کاش می

کند.این کار خیانت بود، خیانت به خودش و او. اویی که مشتاق یک زندگی پر 

 از عشق و آرامش بود. 

همراه عاقد و ارسالن، از راه رسید و  چند ثانیه ی بعد پدرش نریمان نیز به 

 اوضاع وقتی بدتر شد که عاقد شروع به خواندن خطبه ی عقد کرد.
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تمام وجودش در هم پیچید. داشت از شدت اضطراب باال می آورد.دستش را  

روی قلبش گذاشت و نگاهش را بی قرار به درب حیاط دوخت. هنوز هم مثل  

اید، دستش را بگیرد و با هم بروند. بروند جایی دیوانه منتظرش بود تا بیاید. بی

 که غیر محبوبش و خودش کس دیگری نباشد.

 صدای سلیم حواسش را پرت کرد. 

 _مادر جان، یاسین کجاست؟ 

 ریحانه خانم زمزمه وار گفت :تو عمارته

 ابروهای سلیم در هم تنیده.

 _چرا نیومد اینجا تا با هم بریم؟  

   _نمیدونم پسرم.هر چی اصرارش

سلیم سری تکان داد و ریحانه خانم دوباره به همراه شراره مشغول قند سابیدن  

 شد. 

عاقد برای اولین بار سؤالش را پرسید.نگاه بانو دوباره به سمت در کشیده شد.  

هنوز هم منتظرش بود. او را به خاطر آورد.او را برای دقایق آخر به خاطر  

 آورد.  



اره با صدای بلند گفت :عروس رفته گل  عاقد دوباره سؤالش را پرسید و شر

بچینه. بانو پلک هایش را روی هم گذاشت و این فرصت را به خودش داد تا 

برای آخرین بار به او فکر کند.چشمان آبی او را به خاطر آورد و در عالم 

خیال با عشق نگاهش کرد. دستش را گرفت و او را با تمام وجود در آغوش 

بود.تا دقایقی دیگر روح و جسمش به فرد دیگری تعلق   کشید. این آخرین مهلت

 کرد. گرفت و او باید ذهنش را برای همیشه از خیال محبوبش خالی میمی

 صدای عاقد را برای بار سوم شنید و چشمه ی اشکش بی اختیار جوشید. 

_دوشیزه ی محترم، خانم بانو تهرانی آیا بنده وکیلم تا شمارو به عقد دائم آقای  

 هدی، با صداق و مهریه ی معلوم در بیاورم؟ سلیم ز

بانو برای آخرین بار به درب نگاه کرد. نیامد.کبوتر امیدش پر کشید و به جایی 

 دور دست پرواز کرد.  

نفسش را بریده بریده بیرون فرستاد و اینبار به تیله های سبز او در آیینه چشم  

 دوخت. به سختی زمزمه کرد.  

 _بله.

ای کل کشیدن و دست زدن به گوش رسید و اشک های بانو  و ثانیه ای بعد صد

 قطره قطره روان شد.  

سلیم کمی به سمت بانو چرخید. تور را به آرامی از روی صورتش برداشت و  

در یک آن مسخ شد. مسخ چشمان زیبای سرمه کشیده و لب های قرمزش.مسخ  

که همسرش شده  آن همه زیبایی. هیچ گاه او را اینطور ندیده بود.دختر زیبایی 

 بود همیشه ساده بود.و این سادگی عالوه بر ظاهر در باطنش نیز وجود داشت.  

 همانطور محوش شده بود که صدای شراره را شنید :داماد عروس و ببوس یاهلل 

سلیم لبخند عمیقی زد و سرش را به سمت بانو خم کرد.دست های بانو مشت 

نمی افتاد. کاش حالش را بدتر از  شد و دل آوار شده اش لرزید.کاش این اتفاق  

خورد و باعث اینی که بود نمیکرد. نفس های مرد مقابلش به صورتش می

شد همه ی وجودش به هم بپیچد.مرد و زنده شد تا بوسه ی آرام سلیم روی  می

 پیشانی اش نشست و بعد که او فاصله گرفت نفس راحتی کشید. 



ا به پای خجالتش گذاشتند اما  ریحانه خانم و شراره و بقیه، حالت هایش ر

 دانست به گریه افتاد.نرگس خانم که حالش را می

شراره ظرف شیشه ای عسل را به دست سلیم داد.بانو به چشمان او که عجیب 

درخشید، نگاه کرد و سلیم انگشت عسلی اش را به سمت لب  از خوشحالی می

طعم همه چیز میداد  های او نگاه داشت.بانو عسل را مکید. این ماده ی شیرین 

جز عسل. بیشتر طعم زهر مار را در دهانش احساس کرده بود.خودش هم  

انگشتش را عسلی کرد و به دهان سلیم داد. همگی دست زدند و شراره با 

 شوخی هایش مجلس کوچکشان را گرم کرد. 

ساعتی که گذشت یاسین از عمارت به خانشان زنگ زد و گفت که مهمان ها 

 س خانم هم این پیام را به آنها ابالغ کرد. آمده اند. نرگ

نریمان و ارسالن، جلوتر از همه رفتند.بانو و سلیم نیز از روی صندلی 

 برخواستند.

قبل از اینکه از خانه خارج شوند، نگاه بانو دور تا دور حیاط چرخید.بی شک 

هیچ وقت فکرش را هم نمیکرد که روزی دلش برای این خانه و خاطراتش  

کند و  کرد روزی با لباس عروس سپید این خانه را ترک می. فکر میتنگ شود

کند. اما این ها همه خیالی بیش  زندگی پر از عشقی را با محبوبش شروع می

 نبود. زندگی خواب های دیگری برایش دیده بود.
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سلیم در ماشین را برایش باز کرد. بانو پایین لباس سفید پف دارش را بین  

 انگشتانش گرفت و پیاده شد. 

به کفش های پاشنه بلند عادت نداشت. برای همین هم راه رفتن با آنها کمی 

 برایش دشوار بود.

 رسید. صدای خنده و بگو بخند جمعیت از چند قدمی عمارت به گوش می

مقابل درب باز عمارت، نریمان با چاقوی تیزی منتظر سلیم و بانو ایستاده بود 

 ه ای رنگی هم مقابل پایش،قرار داشت. و گوسفند قهو 



نریمان لبه ی چاقوی تیزش را زیر گلوی گوسفند گذاشت و گلویش را برید. 

خون روی زمین پاشید و بانو با اخم پلک روی هم فشرد. از ذبح کردن گوسفند  

 متنفر بود. 

کمی بعد انگشتان سلیم بین انگشتان سردش قفل شد. بانو بی اختیار تکانی 

آب دهانش را قورت داد. از امروز به بعد باید به این تماس ها عادت  خورد و 

 کرد.  می

هر دو باهم وارد حیاط عمارت شدند.بانو سشر بلند کرد و در یک لحظه با 

دیدن  عمارت بزرگ و باشکوه مقابلش مات شد. دو باغچه ی بزرگ پر گل  

عمارت با   در دو طرف حیاط عمارت قرار داشت و تمام دیوار های کرم رنگ

چراغ های رنگارنگ تزئین شده بود. تخت چوبی هم در وسط حیاط قرار 

شک آن خانه با قصر مقابلش قابل داشت. مثل خانه ی خانم زاهدی. اما بی

 مقایسه نبود. 

مهمان ها شروع به دست زدن کردند و تبریک گفتند. بچه های کوچک هم  

خندیدند. صدای خنده هایشان به عمارت روح  اطراف باغچه میدویدند و می

 بخشیده بود. 

همان لحظه پیرزن قد کوتاهی که چادر مشکی گل گلی داشت جلو آمد و اسپند 

 خواندن کرد.  را به طرفشان چرخاند. بعد با صدای بلند شروع به شعر

 آسمان امشب مسِت نگاته 

 

 مدد حق همیشه باهاته 

 

 ای احیا رسم پیمبرکرده

 

 همیشه حیدر پشت و پناته 

 صدای خنده ی مهمان ها به گوش رسید و پیرزن شعر دوم را خواند.  

 امشب شب دامادی شاه پسران است 



 

 داماد زبان بسته هنوز تازه جوان است

 

 ان است امشب شب دامادی این مرِد جو

 

 گر صورت او شاد ولی دل نگران است 

سلیم خندید و دستی به ریش هایش کشید. بانو به بینی پف دار پیرزن نگاه کرد 

 و سلیم بعد از تمام شدن خنده اش او را مخاطب قرار داد 

 _مرسی اکرم خانم. 

 اکرم خانم با لبخند پلکی زد و خانم ها را به داخل عمارت دعوت کرد. 

 دستی پشت شانه ی بانو کشید و زیر گوشش نجوا کرد. سلیم 

 _برو خوش باش خانم، برای مراسم حنابندون و رقص میبینمت.

بانو بی حرف دنبال اکرم خانم راه افتاد. غمگین شد. هیچ ذوقی نداشت. نه  

 برای دیدن او. نه برای مراسم حنابندان.  

خانم درب را برایش باز از چند پله ی عمارت باال رفت و بعد از اینکه اکرم 

کرد وارد شد. نگاه بانو از فرش کچ بته ای قرمز روی لوستر بزرگ سقف و 

دیوار های  کرم رنگ عمارت چرخید و به این فکر کرد که این خانه چقدر 

 برای دو نفر بزرگ است. 

با اشاره ی اکرم خانم بانو به خودش آمد. به سمت صندلی قدم برداشت و زیر  

 پر حسرت خانم ها و دختران جوان روی آن نشست.نگاه خیره و 

نرگس خانم هم کنارش ایستاد و دستش را روی شانه اش گذاشت. سکوت بیش  

از حدش نرگس خانم را نگران کرد. به سمتش خم شد و بی اختیار 

 پرسید:خوبی مادر؟

بانو به چشمان اشکی و نگران مادرش نگاه کرد و برای راحت کردن خیالش 

 اد.سری تکان د



 نرگس خانم آهی کشید و با دست چپش روی دست راستش کوبید. 

کمی بعد اکرم خانم دف را به خانم جوانی که موهای بلند زیتونی رنگی داشت 

 داد و اشاره کرد تا بزند. 

 خانم جوان لبخندی زد و مشغول دف زدن شد.

 خانم ها دست زدند و اکرم خانم شعر خواندنش را آغاز کرد. 

 ا نعنا، مادر عروش شد تنها _آی نعنا نعن

 اکرم خانم به نرگس خانم اشاره کرد و نرگس خانم پرسش آمیز نگاهش کرد.

یکی از خانم ها چیزی درگوش نرگس خانم نجوا کرد و نرگس خانم با خنده  

 گفت:آی پونه پونه پونه... یکی دیگه هست تو خونه.

 اکرم خانم گفت:آ ماشاهللا. 

 و خندید.  نرگس خانم به بانو چشم دوخت

ابروهای بانو باال پرید و نگاهش روی اکرم خانم چرخید. چه خوب توانسته 

 بود مادرش را بخنداند و مجلس را گرم کند. 

 دختر ها وسط آمدند و شروع به رقصیدن کردند. 

 اکرم خانم ادامه داد: 

لایر ریالش میکنه، خرج عیالش میکنه، با هم میرن ماه عسل، به نیت سه تا  

 ن حسین سیامک، پیوندتان مبارک پسر، حس

نرگس خانم اینبار غش غش خندید.بانو نیز با وجود حال و هوایش لبخند  

 کمرنگی زد.  

 اکرم خانم که لبخند او را دید با صدای بلند برایش خواند

 _سیب داریم هلو داریم عروس خنده رو داریم.

 سیب داریم انار داریم عروس باوقار داریم

 واند و با لبخند تقدیمش کردشعر بعدی را نیز خ



_عروس خانم هل داره، نمک و فلفل داره شیشه گالب به پهلوش، ماشاال به 

 چشم و ابروش. 

 شیشه نمک شکسته، گردش به ما نشسته

بعد به سمت بانو رفت و از او خواست که برقصد. ولی بانو خواسته ی او را 

 رد کرد و خجالتش را بهانه کرد.

 

P96 

رقص خانم ها و دختران جوان تا چند ساعت ادامه داشت، تا اینکه وقت رقص  

 عروس و داماد شد.  

 ارسالن چند ضربه به در زد و یاهللا گفت. 

 دختران جوان جیغ کشیدند. 

 ارسالن پوزخندی زد و اکرم خانم را مخاطب قرار داد. 

 _اکرم خانم،آقا داماد عروسشو میخواد 

 افزود. کمی بعد با تمسخر 

 _خواهر ها شما هم بیاین، بعدش قراره عروس و دامادو حنا ببندیم. 

دختر ها خندیدند و بانو از روی صندلی برخاست. نرگس خانم دستش را گرفت  

 و باهم به حیاط رفتند.

 خانم ها و دختر های جوان هم به دنبالشان راه افتادند.

بانو لبخندی زد و در   سلیم که مشغول رقصیدن در جمع مردانه بود، با دیدن

 جایش ایستاد. 

 مرد ها و خانم ها کنار ایستادند و بانو خودش را به سلیم رساند.

مرد مسنی که خواننده بود دستی میان موهای خاکستریش کشید و میکروفن را  

 برداشت. سپس شروع به خواندن ترانه ای ترکی کرد. 

ه سختی خودش را با بانو با خجالت سر انگشتانش را در هوا تکان داد و ب

آهنگ تاب داد. معذب بود. رقصیدن در میان جمعیتی که مردان هم حضور  



داشتند برایش سخت بود. هر چند که ظاهرش مناسب و لباسش کامال پوشیده 

 بود.

سلیم هم مقابلش با فاصله ی کمی شروع به رقصیدن کرد. این فاصله ی 

کرد.رقص  لحظه معذبش میکرد. اصال همه چیز در این نزدیک هم معذبش می

 با او، ایستادن مقابل او، نفس کشیدن زیر آسمان با او و.. و.. و..  

خواند شاد بود، اما سوزی عجیب در کلماتش نمایان  ریتم ترانه ای که مرد می

 سوزاند.بود که قلب بانو هر لحظه بیشتر می

 تورش را مقابل صورتش انداخت و آرام چرخید.

ا بلند تر شد و بانو به عمد چند قدمی از سلیم فاصله  صدای تشویق مهمان ه

گرفت. بوی بهار نارنج زیر بینی اش پیچید و خاطره ای قدیمی اما با ارزش 

برایش زنده شد. ذهنش به عقب بازگشت و یاد آن شب بهاری رویایی افتاد.  

همان شبی که دست در دست مصطفی زیر درخت بهار نارنج شروع به  

ش را تقدیمش کرده بود.همان شبی که چشمانش ستاره  لبرقصیدن کرده و ق

باران و وجودش پر از عشق و آرامش شده بود. همان شب زیبا. همان شب  

 دوست داشتنی. 

لحظه ای به خودش آمد که آهنگ تمام شد و سلیم به صندلی های کنار درخت 

س و اشاره کرد. بعد از برگذار شدن مراسم حنابندان،زمان هدیه دادن به عرو

داماد رسید. ریحانه خانم حلقه های اسکناس را در گردن سلیم و بانو انداخت و 

 سپس چند النگوی طال به بانو هدیه داد. 

او که رفت، نریمان مقابل بانو ایستاد و به سمتش خم شد. گردنبند دستش را در  

گردن بانو انداخت و گفت:این هدیه هم از طرف من و مادرته.. خوشبخت بشی  

 رم.  دخت

دانست،  بدون مصطفی این  بانو پلک زد و به واژه ی خوشبختی فکر کرد. نمی

واژه در زندگی اش معنایی دارد یا نه.لبخند تلخی زد و وقتی پدرش او را در  

 آغوش کشید، با نفرت عمیقی در گوشش زمزمه کرد 

 _هیچ وقت نمیبخشمتون.

د. اما ناراحتی اش را چهره ی نریمان جمع شد و ناراحتی عمیقی در قلبش پیچی

 بروز نداد و با مکث او را رها کرد.  



بعد از هدیه دادن، جمعیت مهمان کمتر و کمتر شد و لحظه ای که بانو از آن  

 وحشت داشت فرا رسید. لحظه ی خداحافظی، لحظه ی وداع.

 نرگس خانم نزدیک بانو ایستاد و دستان سردش را گرفت.  

 مراقب خودت هستی. بگو حالت خوبه.  _خیالمو راحت کن دخترم، بگو که  

دانست، این جمله دروغ  توانست این را بگوید. اما خودش هم میکاش می

 محض بود. در جواب مادرش باصدای لرزانی گفت: 

 _میترسم. 

رگ اشکی در چشمان نرگس خانم دوید و او را محکم در آغوشش کشید.گونه 

اش را بوسید و با گریه از او خداحافظی کرد. ارسالن که مقابلش ایستاد بغض 

 کرد. او را محکم در آغوش کشید و اشک هایش روان شد. 

 صدای برادرش را شنید. 

سفره کنارمون   _خیلی سخته که فردا از خواب بیدار بشم و ببینم که سر

 صبحونه نمیخوری.  

 بانو میان گریه اش گفت:فردا صبح بیا.منو تنها نزار ارسالن. 

 نریمان تک سرفه ای کرد و ارسالن از او جدا شد.  

نریمان دست بانو را گرفت و در دست سلیم گذاشت. سپس مستقیم در چشمانش  

 نم، مراقبش باش.  سپارم، به تو امانتش میک نگاه کرد و گفت:دخترمو به خدا می

سلیم سری تکان داد. بانو اصالن را نیز در آغوش کشید و سپس رفتنشان را با  

 نگاهی غمیگن دنبال کرد. 

تنها که شدند، اضطراب عجیبی را در روح و جان بانو فرو 

ترساند. ترسید.تنها ماندن با مردی که از نظرش غریبه بود، او را میریخت.می

 کردند. این لحظه یاریش نمی ش هیچ کدام،عقل و قلب

 سلیم اکرم خانم را مخاطب قرار داد. 

 _اکرم خانم، بانو خانم و به اتاق راهنمایی کن.

 بانو آب دهانش را قورت داد و پرسید:شما کجا میرین؟ 



 _میرم ماشینو بیارم تو حیاط عمارت. 

به بانو آرام سر تکان داد و وارد عمارت شد. از پله های عمارت باال رفت و 

دنبال اکرم خانم راه افتاد. اکرم خانم در اتاق قهوه ای رنگی را باز کرد و کنار 

ایستاد. بانو وارد اتاق شد. نگاهش دور تا دور اتاق بزرگ چرخید. فرش قرمز  

خوش رنگ و نگاری روی زمین پهن شده بود. عسلی کوچک قهوه ای رنگی  

 فته بود. هم کنار تخت خواب دو نفره و آیینه دراور قرار گر
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گوشه ی دیوار هم کمدی به همان رنگ وجود داشت.تنها چیزی که زیبایی اتاق  

را دو چندان کرده بود، تراس بزرگی بود که در اتاق قرار داشت و میشد از آن  

 باال حیاط عمارت و گل ها را به راحتی نگاه کرد. 

 کرد.   به سمت عسلی رفت و به قوطی شیشه ای کوچکی که رویش بود اشاره

 _این چیه اکرم خانم؟ 

 اکرم خانم خودش را به بانو رساند. 

 _این روغن گل سرخه خانم. آقا گفتن بخرم. گفتن شاید امشب الزمتون بشه.

این را گفت و با خجالت سرش را پایین انداخت. دست های بانو از شدت خشم  

  مشت شد و دندان هایش را روی هم سابید. کمی بعد اکرم خانم را مخاطب

 قرار داد. 

 _باشه. میتونی بری.  

وقتی اکرم خانم از اتاق خارج شد و در را بست،بانو روی صندلی چوبی مقابل 

 آیینه و دراور نشست و با حرص خندید. 

 _چقدرم به فکره. 

با خشم و ناراحتی مشغول باز کردن گل از روی موهایش بود، که درب اتاق  

نمایان شد.نگاه بانو از توی آیینه روی  باز شد و قامت سلیم در چهارچوب در 

 او چرخید و قلبش دیوانه وار در سینه ضرب گرفت. 



سلیم در را بست و با قدم های آرام به سمت او آمد.بانو بی توجه به او گل های 

 سفید را از روی موهایش کند و آن ها را در سطل زباله پرت کرد. 

موهای او دراز کرد و دستانش را به سلیم پشتش ایستاد.دستانش را به سمت 

 آرامی کنار زد. 

 _اجازه بده کمکت کنم. 

 بعد با حوصله مشغول باز کردن سنجاق های سیاه از روی موهای او شد. 

بانو دستانش را روی پایش گذاشت و انگشتان لرزانش را در هم پیچید.سلیم 

 موهای او را باز کرد و دو طرف روی شانه اش ریخت.

ونه ی دستانش، بین موهایش داشت اعصاب بانو را بهم  حرکت نواشگ

 ریخت.از روی صندلی برخاست و با فاصله مقابل او ایستاد. می

سلیم قدمی نزدیک آمد و بانو به سختی سرش را باال آورد و به چشمان جنگلی 

 او چشم دوخت. 

 _شبیه فرشته ها شدی.

شد. آن جمله ی لعنتی جمله اش هزار بار قلب بانو را لرزاند. داشت نابود می

دانست در جوابش چه بگوید.گویی زبانش  . نمینباید از زبان او جاری میشد 

 قفل شده بود.  

شان آنقدر سنگین بود که صدای نفس های کشدار و مقطع بانو در سکوت بین

 فضا طنین انداخته بود.  

 نفس هایی که بر خالف تصور سلیم نوای ترس و ناراحتی داشت. 

دیگر نزدیک آمد و فاصله شان را از بین برد. صورتش را که   سلیم قدمی

 نزدیک صورت بانو آورد، بانو احساس کرد که زندگی اش تمام شده است. 

سلیم دستش را جلو برد، اما قبل از اینکه انگشتانش تماسی با صورت او پیدا  

 کند بانو خودش را عقب کشید و یکباره به گریه افتاد. 

شک شد و حیرت زده بانو را نگاه کرد.بانو مقابلش  دست سلیم روی هوا خ

 روی زمین نشست و با دست صورتش را پوشاند. 

 گریه هایش نیرو و رمق را از سلیم گرفت. 



 بانو میان گریه هایش با التماس گفت:

 _میشه.. میشه.. برین بیرون؟ 

ابروهای سلیم در هم گره خورد و از باال نگاهش کرد.انتظار داشت اولین شب  

عروسی تنهایش بگذارد؟ چرا؟ چه چیزی او را اینطور به هم ریخته بود؟  

 سوالی که در ذهنش بود را بر زبان آورد. 

 _چی شده بانو؟

بانو چیزی نگفت. سلیم به سختی بازدمش را بیرون فرستاد و روی دو زانو 

 مقابلش نشست.

ر چی  _چکار کنم که حالت بهتر بشه خانم؟بهم بگو قول میدم کمکت کنم. ه

 هست باهم حلش میکنیم.  

توانست بگوید بخشی از  لحن محبت آمیزش حال بانو را بدتر کرد. چطور می

 مشکلش خود اوست و بخشی دیگر خانم گفتن های عاشقانه اش؟ دوباره نالید  

 _فقط برین بیرون.. خواهش میکنم، همین امشب منو راحت بزارین.  

توانست چیز دیگری بگوید.در  نمی دانست که خواسته اش معقول نیست. امامی

 خواست تنها باشد.  این زمان و در این لحظه می

 سلیم بلند شد و بی حرف از اتاق بیرون رفت.

به محض بسته شدن درب اتاق بانو خودش را روی تخت انداخت و اشک  

 هایش سهم بالشت سفید رنگ شد. 
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چشمانش را باز کند.  تابش مستقیم نور خورشید پشت پلک هایش باعث شد تا 

عرق کرده بود و موهایش به صورت و گردنش چسبیده بود.پلک روی هم 

فشرد و در تخت نشست.نگاهی به خودش انداخت. هنوز لباس عروس تنش  

 بود.

 از روی تخت برخاست و به سمت دراور رفت.



کشوی اول آنرا باز کرد و دنبال لباس مناسب گشت.از بین پیراهن ها پیراهن  

ی سبز آستین بلندی را انتخاب کرد و بعد از در آوردن لباس عروسش گل گل

 آنرا پوشید. 

سپس از اتاق خارج شد.از پله ها پایین آمد و به نور های قرمز، آبی و 

رنگارنگی که بخاطر عبور از شیشه های رنگی روی فرش افتاده بود نگاه 

 رنگی بود. کرد. لبخندی زد. چقدر زیبا بود. او عاشق پنجره های شیشه 

صدای زمزمه ای که از آشپزخانه می آمد توجهش را جلب کرد. به سمت  

آشپزخانه رفت و به اکرم خانم که در حال آشپزی و زمزمه ی شعر نامفهومی  

 بود نگاه کرد. خنده اش گرفت. پیر زن چه دل خوشی داشت. 

 _سالم اکرم خانم.

 اکرم خانم تکانی خورد و به سمت بانو برگشت.

 ، خانم چرا انقد بی سر و صدا میاین، ترسیدم._بسم هللا

 بانو از حالت چهره ی او به خنده افتاد اما خودش را کنترل کرد و گفت: 

 _ببخشید. 

 _خواهش میکنم خانم. 

 بانو با کنجکاوی پرسید :شما قراره همیشه اینجا باشین؟  

روستا _راستش خانم آقا گفتن بیام اینجا.منم از خدا خواسته قبول کردم از 

 اومدم اینجا. 

 بانو خوشحال شد و با لبخند پرسید 

 _چقدر خوب. 

 اکرم خانم هم خندید و در قابلمه را باز کرد: 

 _بله خانم... راستی من قراره نهار پلو مرغ درست کنم، شما هم دوست دارین؟

 عطر برنج زیر بینی بانو پیچید و آرام پلک زد.

 _دوست دارم. 

 قابلمه را گشود و لبخند دندان نمایی زد.اکرم خانم در 



 _خداروشکر. 

 بانو با مکث پرسید :راستی آقا کجان؟ 

 _تو حیاطن خانم. 

بانو سری تکان داد و اکرم خانم گفت :تا شما برین پیششون من صبحانه رو  

 براتون میارم. 

 بانو زیر لب گفت :باشه. 

ر از پله های و از آشپزخانه خارج شد. درب عمارت را باز کرد. همانطو

 عمارت پایین می آمد که نگاهش به سلیم افتاد.

 کنار باغچه ایستاده بود و داشت به گل ها آب میداد.

باقی راه را پیمود و خودش را به او رساند. به نیم رخ آرام و لبخند محو لب  

 هایش نگاه کرد و بی اختیار گفت:فکر کردم رفتین کارخونه...  

برگرداند و با محبت خاصی نگاهش کرد.لبخندش پر رنگ شد و  سلیم سرش را 

 سالم کرد. 

بانو خجالت زده جوابش را داد و سلیم با مکث گفت:امروز رو به خودم  

 مرخصی دادم...میخواستم کنار خانمم باشم.

 سپس دوباره مشغول آب دادن گل ها شد. 

 _من عاشق گل ام 

 _منم همینطور. 

کرد او را  گاهش کرد.طبق تصورش فکر میاین را گفت و سپس در سکوت ن

بخاطر رفتار دیشبش مؤاخذه کند.اما او نه راجب دیشب حرفی زده و نه سوالی  

پرسیده بود.عالوه بر این با آن نگاه محبت آمیز و لحن آرامش خجالت زده اش  

کرد بد کرده بود. چشمانش را تنگ کرد. این مرد آنقدر ها هم که او فکر می

 نبود.

 کرم خانم او را از فکر و خیال بیرون کشاند.حضور ا

 _آقا صبحونه رو آوردم.



سلیم سری تکان داد و جوابش را داد :زحمت کشیدین اکرم خانم. لطفا سینی رو 

 بزارین رو تخت.

ابروهای بانو باال پرید و متعجب شد.او آنقدر ها هم مغرور نبود.در واقع اصال  

 ارش هم محترمانه بود. مغرور نبود. چرا که رفتارش با خدمتک

اکرم خانم سینی را روی تخت چوبی گذاشت و با گفتن با اجازه ای وارد 

 عمارت شد. 

بانو به اطرافش نگاه کرد. حیاط عمارت با آن باغچه های پرگل و زیبا در 

 صبح زیبا تر از هر وقتی بود.

 سلیم به تخت چوبی اشاره کرد. بانو به خودش آمد و روی تخت چوبی نشست. 

سلیم هم مقابل او نشست و فنجان های کمرباریک شاه عباسی را از چای داغ 

 پر کرد. 

بانو به سینی استیل مقابلش که پر بود از کاسه ی مربا و پنیر و سبزی چشم 

 دوخت و اشتهایش حسابی باز شد.

سپس شروع به لقمه گرفتن برای خودش شد. هنوز لقمه ی اول را در دهانش 

 به سلیم که با اشتها مشغول خوردن بود افتاد. نگذاشته بود که چشم

 متعجب نگاهش کرد و متعجب تر پرسید 

 _شما صبحونه نخورده بودین؟ 

سلیم بعد از قورت دادن لقمه اش گفت:راستش میخواستم اولین روز عروسی  

 صبحونه رو باهم بخوریم. 

 نگاه بانو روی صورتش ثابت شد.

 سلیم لبخندی زد و به چای اشاره کرد.

 بخور خانم، سرد میشه از دهن میفته._

 بانو به خودش آمد و لقمه اش را با چای شیرین خورد.

صبحانه خوردنشان که تمام شد، بانو به باغچه ی آن طرف عمارت اشاره کرد  

 و سلیم را مخاطب قرار داد 



 _من میتونم باغچه ی اونوری رو آب بدم؟

 سلیم سری تکان داد

 _آره. حتما.

و بعد از برداشتن آب پاش به سمت باغچه رفت.سپس با همان  بانو لبخندی زد

شوقی که در جز به جز صورتش پیدا بود مشغول آب دادن به گل های 

 رنگارنگ شد.
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نگاه سلیم از پاهای برهنه ی او روی چهره ی خندانش چرخید و لبخند زد.این  

بهترین شکل با  کبوتر سفید که در خانه اش النه کرده بود،روح و عشق را به 

خودش به عمارت آورده بود.با لبخند ملیهش، با ذوق کودکانه اش، با نگاه  

 زیبایش و قلب پر مهرش. 

 خوشحال بود. برای آوردن این کبوتر به آشیانه اش خوشحال بود.

لحظه ای بعد درب چوبی عمارت به صدا درآمد.سلیم از جا برخاست و به 

گذر از مسیر سنگ فرش، در را باز کرد.با سمت در قدم برداشت و بعد از  

 دیدن ارسالن مقابلش لبخندی زد و سالم داد. سپس او را به داخل دعوت کرد. 

بانو سرش را چرخاند و با دیدن ارسالن که از دور می آمد، آب پاش را زمین  

گذاشت و به سمتش دوید. با ذوق خودش را در آغوش امن برادرش پرت کرد  

 و سالم کرد.  

 الن چند ضربه پشت کتفش زد ارس

 _ سالم موهویجی. اومدم طبق قولم. 

بانو از آغوشش بیرون آمد و براندازش کرد. کن و شلوار قهوه ای رنگی به تن 

 کرده بود و ظاهرش شیک و مرتب بود. بانو با لبخند گفت:عجب تیپی زدی

 ارسالن پوزخندی زد 

 اد  _احوال آقا نریمان امروز خیلی خوب بود.بهم هدیه د



 بانو خندید

 _بهت میاد. 

 نگاه ارسالن روی پاهای بانو چرخید و گفت:هنوز عادتتو ترک نکردی نه؟ 

 بانو با استفهام نگاهش کرد و ارسالن به پاهای برهنه اش اشاره کرد. 

 _نا سالمتی خانم عمارت شدی، انقدر پابرهنه اینور و اینور راه نرو. 

 عمارت دعوت کرد. بانو خندید و سلیم ارسالن را به داخل 

وقتی هر سه وارد عمارت شدند و به پشتی تکیه دادند.اکرم خانم با سینی چای  

 به پذیرایی آمد و یک فنجان چای مقابلشان گذاشت. 

 ارسالن به پنجره اشاره کرد. 

 _چه پنجره های قشنگی، عاشق این شیشه های رنگی ام.

 بانو با ذوق جواب برادرش را داد. 

 _منم همینطور.

 دید خوشحال بود. م به بانو چشم دوخت. از اینکه ذوق او را میسلی

ارسالن هم لبخندی به خواهرش زد و بعد از نوشیدن چایش گفت:راستش فکر 

 نمیکردم امروز خونه باشین.

 سلیم پرسید :چطور؟

 ارسالن لبی کج کرد. جمله اش حال بانو را گرفت.  

 _فکر میکردم رفتین ماه عسل.  

ین انداخت. سلیم در جوابش گفت:من و بانو جان هنوز تصمیم  بانو سرش را پای

 نگرفتیم کجا بریم.  

 بانو بااضطراب انگشتانش را در هم پیچید و ارسالن گفت:که اینطور. 

 سلیم با لبخند افزود:قسمت بوده، اولین مهمونه ما باشی.

 _لطف داری.



دوباره مخاطبش سکوتی که میانشان برقرار بود با صدای سلیم شکست. 

 ارسالن بود.

 _راستی، دیگه دانشسرا نمیری؟

ارسالن نگاهش را به تیله های روشن او دوخت و حقیقت را گفت:راستش 

برای مسافرت یهویی که پیش اومد، همراه بانو رفتم...برای همین دیگه نتونستم  

 برم دانشسرا.. آقاجان هم..

اش را ادامه نداد. سلیم فنجان  بازدمش را با ضرب بیرون فرستاد و باقی جمله 

خالی اش را در نعلبکی گذاشت و گفت:اگه اجازه بدی میتونم باهاش صحبت 

 کنم.

 بانو و ارسالن شکه به او نگاه کردند و ارسالن با مکث پرسید :واقعا؟

سلیم سری تکان داد و با جدیت گفت:آره، به شرط اینکه اینبار تحصیالتتو ادامه 

 بدی.

 ندان نمایی زد.ارسالن لبخند د

 _قول میدم. 

 _خوبه.

کرد. این مرد اصال  بانو با چشمان درشت شده به او نگاه کرد. اشتباه می

 خودخواه نبود.  
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دستش را لبه ی تراس گذاشت و عطر بگل های یاس را به مشامش کشید.نسیم 

شد، تا احساس آرامش کند.لبخندی  آرامی که بین موهایش میوزید باعث می

رسید. چرا که چشم انداز وسیع  اط عمارت از این باال زیباتر بنظر میزد.حی

تری داشت. چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید که همان لحظه، فردی درب  

 اتاق را زد. 

 بی آنکه چشمانش را باز کند گفت:بیا تو. 

 اکرم خانم در را باز کرد و بانو را مخاطب قرار داد 



 ن بیاین پایین._خانم، چایی ریختم، آقا هم میگ

بانو پلک هایش را گشود. دوست داشت کمی بیشتر در خلوت خود بماند. با  

 اینحال سری تکان داد و گفت:

 _باشه اکرم خانم.اومدم 

سپس موهایش را شانه کرد و از اتاق خارج شد. به آرامی از پله ها پایین آمد. 

انو نزدیک آمد، سلیم آمدنش را با نگاه دنبال کرد و لبخند عمیقی زد.وقتی ب

 ضربه ای، به کنارخودش زد و نگاهش را به او دوخت:کنارم میشینی؟

کرد چه  بانو با تردید به چشمان مشتاق او نگاه کرد.وقتی اینطور نگاهش می

باید میگفت؟ چه عکس العملی باید نشان میداد؟ طبق معمول انگشتانش را در 

فاصله کنارش نشست و به پشتی  هم پیچید و خواسته ی او را اجابت کرد. با 

 تکیه داد.

سلیم کمی به سمتش خم شد و فنجان چای را مقابل او گذاشت. بانو معذب در  

 خودش جمع شد. 

 شان را بانو شکست. سکوت طوالنی بین

 _صحبت های صبحتون با ارسالن، جدی بود؟ یعنی.. 

 سلیم فنجان چایش را در سینی گذاشت. 

 _معلومه که جدی بود خانم، شما طور دیگه ای فکر کردی؟  

بانو  نگاهش را مستقیما به چشمان او دوخت. چشمان سبزش که رگه های 

طالیی رنگی در آن پیدا بود. هم از بخش اول جمله اش ذوق کرده بود و هم از  

 خانم گفتنش حرصش گرفته بود.

 با اینحال در جواب جمله اش گفت:ممنونم. 

 ری تکان دادسلیم س

 _این حداقل کاریه که میتونم برای برادر خانمم انجام بدم.

سپس لبخند مهربانی زد و بانو به این فکر کرد که این مرد چقدر راحت لبخند  

زند.برعکس مصطفی که فقط وقتی با او بود لب هایش انحنا پیدا  می

 ن شد. کرد.لعنت به او. باز هم یاد مصطفی افتاده بود. دوباره غمگیمی



 _برای ماه عسل جایی رو مد نظر داری؟ 

بانو از سوال بی مقدمه ی او کمی شکه شد. فکر کرد و با لحنی که عاری از  

 هرگونه حس بود زمزمه کرد 

 :فرقی نمیکنه.

لحنش آنقدر سرد بود که ابروهای سلیم در هم گره خورد.عروسی را ندیده بود  

 ح باشد.  که روز های اول ازدواجش آنقدر سرد و بی رو

 با لحنی جدی او را مخاطب قرار داد:ولی من دارم از تو میپرسم بانو.. 

توانست به او بگوید که حال، میل رفتن به بانو گوشه ی لبش را گزید.کاش می

 جایی را ندارد.

سکوتش که طوالنی شد سلیم پرسید:جایی هست که نرفته باشی و دوست داشته  

 باشی که بری؟ 

ر سفید رنگی مقابل چشمانش جان گرفت و چشمانش اشکی  ناگهان تصویر کبوت

شد.این کبوتر تنها برایش یاد آور یک مکان بود. مکانی مقدس که آخرین بار 

 سالگی به همراه عمه اش، مصطفی و گندم آنجا رفته بود. 14در سن 

 قطره اشکی روی گونه اش چکید و گفت:مشهد. 

آرامی باال آورد.بانو خجالت زده سلیم دستش را دراز کرد و چانه ی او را به 

از تماس دستان او، نگاه دزدید.سلیم همانطور که در چشمان اشکی اش نگاه 

 کرد لبخند کمرنگی زد و گفت: من هم میخواستم همون جا رو بگم می

 بعد سرش را به سمت شانه اش کج کرد 

 _حاال چرا گریه میکنی خانم؟  

با پشت دست پاک کرد.راستش   بانو سرش را عقب کشید و گونه ی خیسش را

 را گفت:هیچی. فقط یاد یه خاطره افتادم. 
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گذشت. بانو تسبیح را در دستانش گرفت و دو هفته از بازگشتشان از مشهد می

دانه های آبی رنگش را در دستانش فشرد.این تسبیح هدیه ای از طرف  

کار ببرد.  همسرش بود.همسرش! .چقدر سخت بود که این واژه را برای او به

چقدر سخت تر بود که او را به عنوان همسرش بپذیرد. مخصوصا که با رفتن  

به مشهد بیشتر خاطرات نوجوانی اش و لحظات بودنش با مصطفی، برایش  

 زنده شده بود. 

به عکس دو نفرشان نگاه کرد. چادر سفید گلگی به سر کرده و کنار سلیم 

 رضا قرار داشت.  ایستاده بود.پشتشان هم حرم با شکوه امام

رگ اشکی در چشمانش دوید و سرش را به سمت باال گرفت.قرار بود بعد از  

 ازدواجش با مصطفی به مشهد بروند اما، نشد.

عکس را روی دراور رها کرد. همان لحظه درب اتاق به صدا در آمد و کمی  

بعد سلیم وارد اتاق شد. بانو از توی آیینه نگاهش کرد. کت و شلوار نوک  

ادی به تن کرده بود و ظاهرش مرتب تر از همیشه بود.نگاهش برای لحظه مد

 ای در چشمان جادویی او قفل شد.  

 _حاضری خانم؟ 

قرار بود برای شام به خانه ی ریحانه خانم بروند.بانو چند بار پلک زد تا نم  

 چشمانش را بگیرد.

 سپس به سمت او برگشت :حاضرم. 

برانداز کرد. پیراهن مخمل سبز رنگی به تن کرده و  سلیم با تحسین او را 

موهایش  پشتش بافته بود.لبخند عمیقی زد. به سمتش رفت و نزدیکش  

ایستاد.سلیم دستش را جلو برد و قسمتی از موهای او را پشت گوشش داد.سپس  

 خیره در چشمانش گفت:قشنگ شدی خانم. 

 بانو به سختی آب دهانش را قورت داد. 

رش را نیز جلو آورد و جعبه ی مربعی شکلی را به سمت بانو سلیم دست دیگ

 نگاه داشت.

 بانو متعجب پرسید:این چیه؟ 

 _بازش کن تا خودت ببینی. 



بانو جعبه را از دست او گرفت و در آن را باز کرد. نگاهش که به گردنبند 

خواست برایش چیز های گران قیمت طال افتاد بی اختیار اخم کرد.دلش نمی

خواهد ثروتش را به رخش کرد که او میرا که اینطور احساس میبخرد. چ

بکشد.دست خودش نبود. بی اختیار یاد هدایایی که در وقت نبود او به خانواده 

 اش داده بود افتاد. 

 در جعبه را بست و زیر لب تشکر کرد. 

 سپس جعبه را روی دراور گذاشت. 

های او را زیر نظر سلیم چشمانش را تنگ کرد و متعجب حاالت و رفتار 

 گرفت. 

 _خوشت نیومد؟

 دست های بانو بی اختیار مشت شد و بی مالحضه گفت: 

 _زحمت کشیدین. ولی من از چیز های گرون قیمت خوشم نمیاد. 

 _انشاهللا دفعه ی بعد حواسم هست. 

 بانو اینبار هم بی مالحظگی کرد. 

 _خودتونو به زحمت نندازین.

 العملی نشان دهد پرسید:نمیریم؟ قبل از اینکه سلیم عکس 

 سلیم نفس عمیقی کشید و سعی کرد به اعصابش مسلط باشد.

 _چرا. بریم.

 سپس برگشت و به سمت در رفت. قبل از اینکه خارج شود بانو پرسید:

 _باید چادر بپوشم؟

 را به او دوخت.  سلیم در چهار چوب در ایستاد و نگاهش

 _هر طور که صالح میدونی. 

 تکان داد و با مکث دنبال او راه افتاد. بانو سری 



ماشین که مقابل درب قهوه ای رنگ بزرگ خانه ی زاهدی متوقف شد، بانو  

پیاده شد و نگاهی به کوچه ای که خاطرات کودکی اش را در آن گذرانده بود  

انداخت. دو هفته گذشته بود و او هنوز خانواده اش را ندیده بود. نه او اقدامی  

 انشان کرده بود و نه آنها.فقط ارسالن آمده بود. به رفتن به خ

 با صدای سلیم به خودش آمد.

 _خانم در زدی؟

سرش را به سمت او که پالستیک نخود و کشمش دستش بود، چرخاند و  

 گفت:نه، ببخشید حواسم نبود.

 سلیم مصنوعی اخم کرد و زنگ را فشرد. 

 _کجا بود؟

بانو متعجب به تیله های سبز او که عجیب از شیطنت برق میزد چشم دوخت و  

 پرسید :چی کجا بود؟ 

 سلیم لبخند زد

 _حواست. 

 ابروهای بانو باال پرید. پس این مرد شیطنت هم بلد بود. 

سلیم با دیدن چهره ی مضحک او آرام به خنده افتاد. درب کمی بعد باز شد و  

ه ی در نمایان شد.چادرش را زیر چانه اش نگاه  قامت ریحانه خانم در آستان

 داشت و با لبخند گفت:

 _سالم، بفرمایین تو. 

 سلیم به بانو اشاره کرد و بانو وارد حیاط شد.

 ریحانه خانم پیشانی بانو را بوسید و با خوشروئی از او استقبال کرد.

 _خیلی خوش اومدی دخترم. 

 بانو لبخند ملیهی زد

 _ممنونم.



مادرش سالم و احوالپرسی کرد. بعد پالستیک نخود و کشمش را به سلیم هم با 

 او داد و هر سه وارد خانه شدند. 

 ریحانه خانم به کاناپه ها اشاره کرد 

 _بفرمایین بشینین، تا من براتون چایی بریزم.

سلیم که کنار بانو ایستاده بود، انگشتان ظریفش را در دستش گرفت و مادرش  

 را مخاطب قرار داد 

 ادر جان تا شما چایی بریزی، من هم میرم اتاقمو به بانو نشون بدم. _م

 بانو به دست او نگاه کرد و ریحانه خانم با خنده سر تکان داد.

بانو نیز به همراه سلیم به سمت اتاق او قدم برداشت.نگاه بانو دور تا دور اتاق  

به   چرخید. داخل اتاق تخت یک نفره و عسلی کوچکی قرار داشت که هردو

رنگ کرم بود. روی دیوار هم شعر های جالبی حک شده بود. یکی از شعر ها  

 را زمزمه وار خواند.
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 _تو فروغ ماه من شو که فروغ ماه داری، بگشای روی زیبا ز گناه آن میندیش 

لبخندی بر لب هایش نشست.پس او اهل شعر بود. بی اختیار یاد مصطفی افتاد.  

ی که از او پرسیده بود شعر را دوست دارد در  یادش می آمد، ٱخرین بار

جوابش گفته بود شعر خواندن وقت تلف کردن است. سلیم متوجه زمزمه اش  

شد.ابروهایش را باال داد و خندید. متعجب نگاهش کرد و با لحن متعجب تر  

 پرسید :بلدی بخونی؟ 

 بانو آرام سر تکان داد. 

 سلیم چشمانش را تنگ کرد. 

گفته بود که درس نخوندی.. یعنی اینو اون شب هم گفتی   _واقعا؟ اما پدرت

 گفتی که بهت اجازه نداد درس بخونی پس.. 

 _خواندن و نوشتنو تا حدودی از برادرم یاد گرفتم. اینو مدیون اونم. 



 سلیم سری تکان داد و 

نگاه بانو اینبار روی عکس چسبانده شده بر کمد دیواری چرخید و جلوتر 

درون عکس چشمان نافذی داشت و چهره اش اش هم بسیار رفت.مرد مسن 

جدی بود.نگاهش ثابت بود، و ابروهای پهنش او را اینطور جدی نشان میداد. 

 همانند یاسین. 

 بانو با کنجکاوی پرسید :این آقا کیه؟ 

 غمی بر چهره ی سلیم نشست و زمزمه کرد 

 _پدرم.

 بانو دستی به چشمان مرد درون عکس کشید و گفت: 

 _چهره شون شبیه آقا یاسینه، ولی  

 چشماشون..

باقی جمله اش را ادامه نداد.سلیم لبخند تلخی زد و بانو پرسید :علت فوتشون 

 چی بود؟

سلیم چند لحظه در سکوت نگاهش کرد و کمی بعد صدای ریحانه خانم به گوش  

 رسید

 _بانو جان، سلیم جان، چای ریختم. بیاین. 

سلیم چیزی نگفت و از اتاق خارج شد. بانو لبی کج  بانو منتظر نگاهش کرد اما 

 کرد و به دنبالش وارد پذیرایی شد.

چای خوردند و بعد از اینکه ریحانه خانم سفره ی شام را روی میز چید، دور  

 میز نشستند.

 ریحانه خانم لیوان بانو را از دوغ پر کرد و بعد در بشقابش پلو و مرغ کشید. 

 و به ساعت خیره شد.  بشقاب سلیم را نیز پر کرد

 شب بود.  10

سلیم و بانو  به بشقاب خالی ریحانه خانم نگاه کردند و همزمان پرسید:شما 

 نمیخورین؟ 



 ریحانه خانم به آن دو نگاه کرد و با لحن نگرانی گفت:منتظر یاسینم پسرم. 

 سلیم مقداری از دوغش را نوشید و پرسید:میدونین کجا رفته؟ 

 ،معلوم نیست.. _با این احمد موحد رفته

 هنوز جمله اش تمام نشده بود که درب پذیرایی باز شد و یاسین وارد خانه شد. 

 ریحانه خانم با ذوق خندید و او را مخاطب قرار داد 

 _سالم. خوش اومدی پسرم، اتفاقا ذکر خیرت بود.

یاسین جواب سالم مادرش و سلیم را داد و دوباره مادرش را مخاطب قرار  

 داد.

 اشتین فحشم میدادین؟_جدی؟.. د

سلیم با لبخند سری تکان داد و ریحانه خانم با سادگی گفت:نه مادر داداشت  

 گفت کجا رفتی منم گفتم با احمد موحد... 

 یاسین میان حرف او پرید 

 _آها.. پس موحدو فحش میدادین.

 لبخند سلیم به خنده ی آرامی تبدیل شد و گفت:اذییت نکن یاسین. 

 صندلی برخاست و یاسین را مخاطب قرار داد بانو از روی 

 _سالم 

 نگاه یاسین روی او چرخید و چهره اش به وضوح سخت شد. 

 _سالم  

 تغییر حالتش آنقدر یکباره بود که سلیم و ریحانه خانم با تعجب نگاهش کردند. 

بانو هم آب دهانش را به سختی قورت داد و زیر نگاه خیره ی او روی صندلی 

 ش را نوشید. نشست. سپس دوغ

 یاسین با مکث رو به مادرش و سلیم گفت:میرم لباس عوض کنم.

 این را گفت و وارد اتاقش شد. 



سلیم متفکر مسیر رفتنش را با نگاه دنبال کرد و بعد مادرش را مخاطب قرار  

 داد

 _حالش خوب بود؟ 

 ریحانه خانم سری تکان داد و سر میز شام بازگشت  

 . رفته با این موحد گشته خسته شده.  _آره مادر،بچم فقط خسته است

کمی بعد یاسین با تیشرت و شلوار طوسی از اتاقش خارج شد و کنار مادرش 

 نشست.

بعد از نوشیدن اولین جرعه ی دوغش نگاهش را به سلیم دوخت و گفت:امروز  

 پریارو دیدم.

جمله اش سلیم را شکه کرد. به سرعت سرش را باال آورد و به مهره های  

 هم رحم نکرد. گردنش 

 _چی؟ 

 یاسین با آسودگی مشغول خوردن برنجش شد و سلیم منتظر نگاهش کرد.

 یاسین با مکث طوالنی به حرف آمد.

 _تو راه برگشت از مدرسه دیدمش.  

نگاه بانو از روی ریحانه خانم که اخم کرده بود روی سلیم چرخید و با تعجب 

وردن اسمش او چنین آشفته شده  نگاهش کرد. پریا دیگر که بود؟ که بود که با آ

 بود؟یعنی او هم کسی را دوست داشت؟ قضییه از چه قرار بود؟

سلیم که فهمید حالتش جلب توجه کرده است، کمی به خودش مسلط شد و  

 گفت:خب!  

خواست با شوهرش و بچه هاش برای همیشه بره خارج از _هیچی دیگه، می

 کشور.اتفاقا خبر تو هم گرفت. خیلی دوست داشت ببینت.  

 ریحانه خانم هشدار گونه اسمش را صدا زد. 

 _یاسین.  

 یاسین به ریحانه خانم نگاه کرد و انگشتانش را سوالی در هوا تکان داد.



 _چیه ریحانه خانم؟  

اره به سلیم نگاه کرد. اینبار با دقت بیشتر. دست سلیم روی پایش مشت  بانو دوب 

 شد و گفت:چی میگفت؟ 

_گفت حالش چطوره. منم گفتم کیفش کوکه، ازدواج کرده، یه خانم زیبا،  

 باشخصیت هم گیرش اومده و خوشبخت داره زندگیشو میکنه.

 سلیم سری تکان داد و به سختی زمزمه کرد. 

 _خوب گفتی. 

یاسین چند قاشق دیگر از برنجش را خورد و بعد از روی صندلی برخاست و  

 مادرش را مخاطب قرار داد. 
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 _دستت درد نکنه مامان.

 ریحانه خانم چشم غره ای به او رفت و گفت:دست تو هم درد نکنه مادر. 

بعد از رفتن یاسین از میز شام، شام در سکوت کامل صرف شد و ساعتی بعد 

افظی رسید. سلیم کفش هایش را پوشید و از مادرش و یاسین وقت خداح

 خداحافظی کرد. 

 بانو نیز روبه ریحانه خانم گفت:مرسی ریحانه خانم،  زحمت کشیدین. 

 ریحانه خانم با لبخند سری تکان داد.  

 _کاری نکردم دخترم.  

 بانو لبخندی زد و از یاسین نیز خداحافظی کرد.

روبه او گفت:هوای دل عاشق داداش مارو  یاسین جوابش را داد و در آخر

داشته باش، ناراحت بشه از چشم تو میبینم زن داداش.اون وقت کالم ن میره تو  

 هم.  



جمله اش را با لبخند گفته بود، با اینحال بانو این جمله را  تهدید کامل به حساب  

آورده بود.مخصوصا با آن نگاه خصمانه و اخمی که آن روز از او دیده  

 .لب خند االنش هم چنان دوستانه نبود. بود

 در جوابش تنها سری تکان داد و به همراه سلیم در ماشین نشست. 

تا رسیدن به عمارت حرفی میانشان زده نشد.وقتی وارد اتاقشان شدند بانو روی  

 صندلی مقابل دراور نشست و مشغول باز کردن بافت موهایش شد.  

ود اما او همچنان در اتاق ایستاده بود و به  منتظر بود تا سلیم از اتاق خارج ش

کرد بانو پلک روی هم فشرد و گفت:میشه برین نقطه ی نامعلومی نگاه می

 بیرون میخوام لباس عوض کنم. 

وقتی جوابی از جانب او دریافت نکرد، به سمتش برگشت. داشت با حالت 

 توانست آن را توصیف کند.  کرد.حالتی که نمیخاصی نگاهش می

ست دوباره جمله اش را تکرار کند که سلیم گفت:شنیدم چی گفتی.. میشه خوا

 بگی چرا باید برم بیرون بانو ؟ 

 _چونکه.. گفتم که..میخوام 

شک جمله اش را شنیده بود. سرش را پایین  احمقانه بود. او که کر نبود بی

انداخت و جمله اش را ادامه نداد. سلیم به سمتش قدم برداشت. نزدیکش شد.  

نقد نزدیک شد که بانو بی اختیار سرش را باال آورد و دستانش را از پشت آ

بارید خیره شد و روی داور فشرد. به چشمان خمار او که از آنها آتش می

ترسی ناشناخته  ای به وجودش سرازیر شد.دلش در این لحظه فقط و فقط فرار  

 خواست؟  رفت؟ از او چه میخواست. چرا عقب نمیمی

 ه ام؟ یا تو غریبه ای؟  _من غریب

سرش را نزدیک صورت او آورد و زمزمه کرد:بهت احتیاج دارم خانم.. خیلی 

 بهت احتیاج دارم.. به آغوشت..  

 گودی گردنش را بوسید 

 _به محبتت.

داغی لب هایش، گرمی نفس هایش. داشت بی هوش میشد. او این را 

 خواست.بی شک نابود میشد. هم روحش. هم جسمش. نمی



هایش را مانند ماهی ای که در حال جان دادن بود باز کرد و با دهانش  لب

 نفس کشید. فشار انگشتانش روی دراور داشت دردناک میشد. 

 صدایش اینبار از ته چاه در میومد. 

 _ولم کن..برو عقب.. لطفا... 

نفس های بلند و ترسیده اش سلیم را به خودش آورد. عقب کشید و با اخم   

 نگاهش کرد. 

بانو اما نگاهش را به زمین دوخته بود و اشک هایش آماده ی سرازیر شدن  

 بود. 

 سلیم پر حرص خندید.کلماتش هم پر حرص بود. 

 _گفتم خیلی با خانومش خوشبخته..  

روی گونه اش روان شد.میدانست خشم   بانو اینبار سر بلند کرد و اشک هایش

و ناراحتی او عمیق است. از همان لحظه ای که یاسین اسم آن دختر را آورده  

 بود، اینطور آشفته شده بود. 

صدای بلندش بدتر از زلزله ی هزار ریشتری عمل کرد. تمام وجودش را  

 لرزاند. 

ه ی دو قدمیش  _از این خوشبخت تر نمیشم...خانمم حتی اجازه نمیده تو فاصل

 وایستم. 

بانو ترسیده به چهره ی پر از خشم ا  نگاه کرد و جمله اش آتش خشمش را  

 شعله ور کرد.  

 _بخاطر اون دختر ناراحتین مگه نه؟... دوستش داشتین؟ 

فک سلیم فشرده شد.بانو با وجود حال بدش گفت:میخواین.. میخواین بعدا راجع 

 بهش صحبت کنین؟ 

ضرب بیرون فرستاد : هر وقت تونستی افعال مفرد به کار سلیم بازدمش را با 

 ببری بیا تا صحبت کنیم. 

 این را گفت و درب را کوبید و رفت.  



به محض رفتنش بانو با زانو روی زمین فرود آمد. پس او هم قبال دختری را  

کرد حالش دوست داشته.پس او هم دچار کسی بوده. شاید اگر با او صحبت می

دانست عاشقی بد دردی است. شاید  .او هم عاشق شده بود. میکردرا درک می

گذشت.اما نه. این کار به این  فهمید کسی را دوست دارد، از او میوقتی می

راحتی نبود.اگر به او عالقه ای داشت این کار سخت میشد. حتی شاید هم غیر 

 ممکن میشد.  

رد.مشکالتش تازه دستانش را بین موهایش برد و موهایش را به باال هدایت ک

 شروع شده بود، هنوز اول راه بود. 
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آرام و با احتیاط از پله های عمارت پایین آمد. از ساعتی قبل مشغول گشتن در  

عمارت و دیدن اتاق های آن بود. دیگر جایی نمانده بود که نگشته باشد. در 

که    میان اتاق ها عاشق اتاقی که در آن کتابخانه داشت شده بود.هر چند

سرسری اتاق را برانداز کرده بود. با اینحال چون در آن اتاق کتابخانه قرار  

داشت، او نیز آنجا را دوست داشت. یکباره یاد کتابی که ارسالن برایش هدیه 

آورده بود افتاد. اسم چه بود؟ دیوان اشعار پروین اعتصامی، باید در وقتی 

یگفت تا کتاب را برایش  گرفت و به ارسالن ممناسب با خانشان تماس می

 بیاورد. 

به سمت پنجره های شیشه رنگی رفت و زیر لب مشغول شمردنشان شد که  

اکرم خانم او را دید و گفت:واای خانم خدا مرگم نده چرا دارین با خودتون  

 حرف میزنین؟ 

بانو نگاهش را به چهره ی او دوخت.به لپ های سرخ و بینی پف دارش. به 

 چقدر دوست داشتنی بود. در جوابش با لبخند گفت:چشمان ریزش. این زن 

 _داشتم پنجره هارو میشمردم. 

 _جلل خالق.

بانو اینبار از حالت چهره ی او به خنده افتاد و بعد پرسید:راستی اکرم خانم  

 اینجا تابلویی چیزی نداره بچسبونیم به دیوار؟ دیوار ها خیلی خالیه. 



 اکرم خانم سری تکان داد

ترسین کلید انباری رو بهتون بدم برین  یم.ولی تو انباریه.اگه نمی_چرا خانم دار

 خودتون انتخاب کنید بیارین. 

 ترسم. بدین._نه نمی

 _باشه خانم. 

 اکرم خانم این را گفت و دقیقه ای بعد کلید انباری را در دستان بانو گذاشت. 

راست چند تا خانم از پله های عمارت که پایین رفتین یک مقداری برین سمت 

 پله خورده به سمت پایین. همونجا انباریه. 

بانو کلید را در دستانش فشرد و تشکر کرد. بعد از پله های عمارت پایین آمد. 

 خواست جلوتر برود که صدای خش خشی از پشت درختچه آمد. 

اخم کرد. سنگ کوچکی را گرفت و آن را به سمت درختچه پرتاب کرد که  

 ید رنگی میو میو کنان از پشت آن بیرون آمد.همان لحظه گربه ی سف

 بانو نگاهش را به گربه دوخت

 _آخی عزیزم تو اون پشت بودی. ببخشید.

بعد نزدیک رفت و روی دو پا مقابل گربه نشست. دستش را به سمت سر او  

دراز کرد و آرام نوازشش کرد. گربه سرش را تکان داد و شروع به خر خر  

 خواست تا بانو او را نوازش کند. یکردن کرد.گویی از خدا م

 کمی بعد سرش را باال آورد و به بانو نگاه کرد.

 تیله های آبی رنگ چشمانش،چشمان خوش حالت او را به خاطرش آورد.

خواست به او فکر کند و همه  چشمانش اشکی شد و بغض گلویش را فشرد. نمی

 چیز در اطرافش او را یاد مصطفی می انداخت.

 انش جمع شد و در عالم خیال با او صحبت کرد. اشک در چشم

 _ منو ببخش مصطفی، اون منو بوسید. 

کرد. چرا که هیچ احساس تعلقی به اشک هایش روان شد. احساس خیانت می

سلیم نمیکرد. هنوز هم قلبش برای مصطفی میتپید. تقصیر او نبود. به خدا 



گفت که او را  ه به او میتقصیر او نبود.این قلب دیوانه زبان نفهم بود. هر چ

 رها کند گوش نمیکرد.آخر مگر قلب هم منطق سرش میشد؟  

توجه به میو میو کردنش به سمت راست  دست از نوازش گربه برداشت و بی

 رفت و از پله های پایین رفت. 

 سپس کلید را در قفل در انباری چرخاند و وارد آن شد. 

ید و بینی اش را جمع کرد. همه  بویی که در انباری پیچیده بود به مشامش رس

جا تار عنکبوت بسته بود و وسایل متعددی مثل میز و عسلی و صندلی و تابلو 

 در انباری وجود داشت. 

به سمت تابلو ها رفت و نگاهی به آن ها انداخت، سپس تابلویی را که طرح گل 

  های زیبا توی گلدان رویش کشیده شه بود برداشت و زیر لب گفت:این از همه

 قشنگ تره.

سپس اکرم خانم را صدا زد تا بیاید و تابلو را از او بگیرد. اکرم خانم تابلو را  

 گرفت و گفت:بیاین باال خانم نظر بدین کجا وصلش کنیم.

بانو در جوابش جارو را گرفت و گفت:شما برین من میخوام یکم اینجارو تمییز 

 کنم.

 اکرم خانم با دست به صورتش کوبید.

فیه خانم. مگه من مرده باشم که بزارم شما اینجارو تمییز کنین.  _این چه حر

دیگه چی آقا بفهمه من شمارو فرستادم اونجا کلی عصبانی میشه. مثال من 

 اومدم کمک حال شما باشم

 بانو با لبخند مهربانی نگاهش کرد.

_کی گفت شما منو فرستادین اکرم خانم؟ من خودم اومدم. تازه من بی کار باشم 

 لم سر میره اینجوری بهتره. حوص

 اکرم خانم نچ نچی کرد 

_ای بابا خانم. شما اصال حرف گوش نمیدین.آقا رو اینجوری نگاه نکنین  

 عصبانی بشه خیلی بد میشه.



بانو مشغول جارو کشیدن شد و گفت:میدونم اکرم خانم خودم عصبانیت آقارو 

 برام یه دستمال بیار.  دیدم. ولی نگران نباش من از پسش برمیام. حاال لطفا برو

پیشانی اکرم خانم منقبض شد و با حرص گفت:آخه خانم اونجا رفتین چیرو 

 دستمال بکشین همجا کثیفه.

 بانو مصرانه جوابش را داد. 

_برای همین هم باید یه دستی اینجا بکشیم.خیلی خودمو زحمت نمیدم.قرار  

 خوب بلدم. نیست اینجا برق بیفته. شما نگران نباشین.من کارمو 

اکرم خانم باز هم حرص خورد و رگ پیشانی اش برجسته شد.در حال رفتن با  

 خودش غر زد.  

_خدا مرگم بده، میگه من کارمو خوب بلدم. انگار برای تمییز کاری استخدام 

 شده 
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بانو آرام خندید و اکرم خانم کمی بعد برایش دستمال سفید رنگی آورد. بانو 

تمام کرد و با زدن چند سرفه جارو را کنار گذاشت. سپس  جارو کشیدن را 

مشغول دستمال کشیدن شد. همانطور مشغول بود که با شنیدن صدای آشنایی  

 در جایش پرید

 _اونجا چکار میکنی بانو؟ 

سرش را به سمت صدا چرخاند و نگاهش را به سلیم دوخت.کی آمده بود که  

ایستاده بود و داشت با تعجب نگاهش  متوجه نشده بود. چند قدم مانده به پله ها

 کرد. سبدی هم در دستانش بود.می

 بانو آب دهانش را قورت داد و دستمال را روی میز گذاشت. 

 _شمایین آقا.  

ابروهای سلیم با شنیدن کلمه ی آقا به وضوح در هم گره خورد و با اخم عمیقی  

زند؟کی قرار بود نگاهش کرد. کی قرار بود تا یادبگیرد او را اینطور صدا ن

 بفهمد او همسرش است.  



سلیم جعبه ی توت فرنگی را روی زمین گذاشت و از پله ها پایین آمد.وارد 

 انباری شد و به سمت بانو قدم برداشت.

داشت بانو نیم قدم عقب تر میرفت و آب دهانش را با هر دو قدمی که برمی

 چند قدمی اش ایستاد. قورت میداد. سلیم متوجه عقب رفتنش شد و در فاصله ی 

بانو سرش را پایین انداخته و نگاهش را به زمین دوخته بود. تحمل نداشت تا 

 در چشمانش نگاه کند.آن هم با اتفاقاتی که دیشب افتاده بود.

 سلیم با همان اخم نگاهش کرد و پرسید:منو یادت هست؟  

با تعجب به   سوال بی مقدمه اش باعث شد تا بانو علی رغم میلش سر بلند کند و

 تیله های سبز او نگاه کند.تیله هایی که در حال حاضر هیچ انعطافی نداشت.

خواست دوباره عصبانی شود و بانو دوباره آب دهانش را قورت داد.دلش نمی

سرش داد بزند. او همینطور هم که خانه ی پدر و مادرش نبود، احساس غریبی 

 کرد. می

 سکوتش باعث شد تا سلیم بگوید. 

 یدونی من کیم دیگه؟ _م

 قدمی نزدیک آمد و به خودش اشاره کرد.  

_من شوهرتم بانو.. این یعنی الزم نیست اینطوری صدام بزنی.. متوجه شدی  

 یا بیشتر برات توضیح بدم؟  

 بانو سری تکان داد و سلیم گفت :خوبه پس لطفا...  

منتظر   ناگهان نگاهش روی گردن او چرخید و برای چند لحظه مات شد. بانو

 نگاهش کرد. 

سلیم قدمی دیگر جلو آمد و انگشت اشاره اش را روی گردن قرمز او کشید.  

 بانو تکانی خورد و عقب رفت.  

 سلیم چشمانش را تنگ کرد و با اخم پرسید :گردنت چیشده؟  

بانو نگاه دزدید.در حمام آنقدر با لیف روی گردنش کشیده بود که قرمز شده  

 رد بوسه های او را پاک کند.  خواستبود. به خیالش می



 _هیچی. صبح حموم بودم. 

سلیم چند لحظه در سکوت نگاهش کرد و بعد آهی کشید. قصد او را از گفتن 

 این جمله فهمید.بی آنکه چیزی بگوید، برگشت و از انباری خارج شد. 

 بانو نیز دستی به صورتش کشید و از ته دل گفت:خدایا خودت کمکم کن.
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موقع نهار تا شام سلیم را ندیده بود. چرا که اصال از اتاق کارش بیرون  از 

 نیامده بود.این نشان میداد اوضاعش چندان مساعد نبود 

برد. از اتاقش خارج شد و بانو در رخت خواب جا به جا شد.اصال خوابش نمی

بعد از پایین آمدن از پله های عمارت به سمت آشپزخانه رفت. در زد و وارد  

 . اکرم خانم در آشپزخانه مشغول ظرف شستن بود.شد

 سرفه ای زد و او را مخاطب قرار داد 

 _اکرم خانم.

 اکرم خانم سرش را به سمت او چرخاند و نگاهش کرد. 

 _جانم خانم؟ 

 بانو انگشتانش را در هم قالب کرد و پرسید:آقا سلیم هنوز تو اتاقشونن؟ 

 را با پیراهنش پاک کرد. _اکرم خانم شیر آب را بست و کف دستان خیسش

 _نه. همین یک دقیقه ی پیش رفتن تو حیاط. تو دستشونم یک کتاب بود.

 _که اینطور. 

 _میخواین برین پیششون؟ 

 _بله

 اکرم خانم سری تکان داد

 _باشه خانم شما برین منم چایی میارم. 

 _نه اکرم خانم شما بریزین من ببرم.



 _باشه 

ت بعد سینی را به سمت بانو گرفت و  اکرم خانم این را گفت و چای ریخ

 گفت:فقط موقع پایین رفتن از پله ها جلو پاتونو نگاه کنین که زمین نخورین. 

 بانو با خنده سر تکان داد.  

سپس از آشپزخانه خارج شد. درب عمارت را بست و با احتیاط از پله ها پایین  

خواندن دیوان آمد.بعد به سمت سلیم که روی تخت چوبی نشسته و در حال 

 حافظ بود رفت. آرام سالم کرد. 

 سلیم بی آنکه سر بلند کند جوابش را داد.

 بانو گوشه ی لبش را گزید

 _چایی آوردم.

 سلیم سری تکان داد

 _زحمت کشیدی خانم.

کرد یعنی همه چیز خوب  بانو نفس راحتی کشید. وقتی خانم صدایش می

روی تخت چوبی نشست.  بود.سینی چای را کنار او گذاشت و خودش هم 

زانوهایش را در شکمش جمع کرد، دستانش را دور آنها پیچید و چانه اش را  

 روی دستانش گذاشت. سپس به نیم رخ آرام و متفکر او چشم دوخت. 

 سلیم کتاب را ورق زد و زمزمه وار شروع به خواندن کرد.

 _هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، 

 جوان شدم. هرگه که یاد روی تو کردم 

 شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت.. 

بغض صدای صاف و آرامش را دورگه کرد و بانو به این فکر کرد که مرد   

 مقابلش چرا غمگین است؟

 _منتهای همت خود کامران شدم.  

 چشمان سبزه اش رگه های سرخی گرفت.  

 نبود.  به سختی گفت: ببخشید دیشب سرت داد زدم.حالم مساعد



بانو گنگ نگاهش کرد. برای همین ناراحت بود؟ قبل از اینکه این سوال را از  

 او بپرسد سلیم به حرف آمد.

 _دیشب ازم راجع به اون زن پرسیدی.. 

سرش را به سمت بانو چرخاند و چشمان اشکی اش را به او دوخت : هنوز هم  

 میخوای راجع بهش بدونی؟ 

خواست بشنود. بشنود تا بداند قضییه از  دلش میبانو فنجان چایش را برداشت. 

چه قرار است. بشنود تا بداند هنوز هم حسی به او دارد یا نه.هر چند دیگر مهم  

خواست با همسر و بچه هایش  نبود. چرا که طبق گفته ی یاسین آن زن می

 برای همیشه برود. بعد از نوشیدن جرعه ای از چای گفت:آره. برام بگو. 

 را بست و شروع به تعریف کردن کرد. سلیم کتاب 

_یه روز بارونی بود.توی پارک، داشتم قدم میزدم که دیدمش.موهای حناییش  

خیس شده بود و چشمای سبزش از دور برق میزد. پاشنه ی کفشش هم شکسته  

 رفت. بود و داشت به سختی راه می

بانو نیز  خندید و ردیف دندان های سفید و مرتبش را به نمایش گذاشت.لب های 

 دید. انحنا پیدا کرد. این اولین بار بود که خنده ی عمیق او را می

_رفتم سمتش و چترمو بهش دادم. باهم روی نیمکت نشستیم و حرف زدیم.من 

خیلی با خانم ها و دختر های جون هم صحبت نشده بودم. راستش زبونم قفل  

رفت. بعدش  شده بود. اون سر صحبت رو باز کرد.رابطمون اینجوری شکل گ

هم که قرار گذاشتنمون توی پارک شروع شد.عاشقش شدم، بدون اینکه به  

تفاوت هایی که بینمون بود فکر کنم.تصمیم خودمو گرفته بودم. میخواستم  

باهاش ازدواج کنم. ولی مادرم خیلی موافق نبود. دختر آزادی بود و از نظر 

 خورد. مادرم خیلی با خانواده ی ما نمی

 هره اش در این لحظه پشیمانی زیادی داشت.آهی کشید. چ 

_با اینحال من اصرار کردم که فقط اونو میخوام و باید بریم خاستگاری.مادرم 

هم قبول کرد.خاستگاری رفتیم و بعد از گرفتن بله حلقه ی نشونو دستش  

 انداختیم. 



اشکی از گوشه ی چشمش روان شد و بانو بی اختیار از اینکه ناراحتی او را 

 فهمید. این مرد هم عاشق شده بود. مثل او.  ید غمگین شد.حسش را میدمی

 سلیم ادامه داد 

_اون موقع زمان سربازی رفتنم بود. با اینحال تاریخ عقد و عروسی رو تایین  

کردیم و قرار شد که وقتی من از مشهد برگشتم ازدواج کنیم ولی..وقتی برگشتم  

 ار که فرنگ تحصیل کرده بود. فهمیدم که ازدواج کرده. با پسر یه تیمس

بانو وایی گفت و چهره اش وا رفت. حتی او هم از شنیدن چنین جمله ای 

رسید به سلیم که در این موقعیت عذاب آور قرار  ناراحت شده بود، چه می

گرفته بود.چیزی که او تجربه کرده بود به مراتب از آنچه خودش تجربه کرده  

ش به درد آمد.  ا جای او گذاشت و قلببود سخت تر بود. یک لحظه خودش ر

کرد دنیایش جهنم میشد. مرد روبه رویش  اگر مصطفی با زنی به او خیانت می

قطعا خیلی قوی بود که چنین چیزی را تحمل کرده بود.یکباره یاد آن دختر 

 موحنایی افتاد و بی اختیار سوالی که در ذهنش آمد را به زبان آورد
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انتخاب کردی؟ چون موهام حنایی بود؟ چون شبیه اون   _به خاطر همین منو

 بودم

 سلیم لبخندی زد. 

 _تو اصال شبیه اون نبودی، و نیستی.اون خیلی زشت بود. 

 چشمان بانو درشت شد و با تعجب نگاهش کرد.

 لبخند سلیم پررنگ تر شد.

 _درونشو میگم.  

 بانو آهانی گفت و سری تکان داد. 

سلیم با مکث گفت:ولی از همون لحظه ای که تو رو دیدم، فهمیدم که جنست با 

 بقیه فرق میکنه 

 بانو یک تای ابرویش را باال انداخت



 _واقعا؟ چه فرقی؟ جنسم چطور بود مگه؟

 _مثل شیشه شکننده و در عین حال مثل سنگ محکم. 

 زد.بانو بی اختیار لبخند محوی 

 _تو خیلی بی شیله پیله بودی. هیچ ناخالصی ای نداشتی.

 تشکرش هم بی اختیار بود. 

 _ممنونم

_عالوه بر این بر خالف بقیه ی دخترا بهم محل نمیدادی. بخاطر پول و 

 وضعیت مالیم بهم نزدیک نشدی.

 عمیق نگاهش کرد. دستش را به سمت دست او برد و انگشتانش را لمس کرد 

 _خانم بودی مثل اسمت...خوشحالم که باهات ازدواج کردم.  

 بانو نگاه دزدید و در جوابش سکوت کرد.  

وقتی هر دو چایشان را خوردند سلیم سینی را به اکرم خانم داد و بعد دوباره  

 ن شد. کتاب را باز کرد و مشغول خواند

روی به ناز، عشاق را به ناز تو هر لحظه _ای سروناز حسن که خوش می

 صد نیاز 

صدای رسایش به قدری آرامش بخش بود که بانو گفت:با اجازه من دراز 

 بکشم.

 سلیم خندید و گفت:راحت باش خانمم.

 داد. بانو دراز کشید و برایش جالب بود که شنیدن این واژه دیگر آزارش نمی

صدای آرام تری خواندنش را ادامه داد:فرخنده باد طلعت خوبت که در  سلیم با 

 ازل، ببریده اند بر قد سروت قبای ناز 

آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست، چون عود گو بر آتش سودا بسوز و  

 ساز.

سرش را کمی بلند کرد و به بانو نگاه کرد. به حلت جنینی دراز کشیده و پلک  

 هایش سنگین شده بود.



لبخندی زد و ادامه داد:پروانه را ز شمع بود سوز دل ولی، بی شمع عارض تو 

 دلم را بود گداز 

صوفی که بی تو توبه ز می کرده بود دوش، بشکست عهد چون در میخانه دید 

 باز. 

دوباره نگاهش کرد. کبوترش اینبار به خواب رفته بود.کتاب را بست و به 

شکل گرفت.چقدر دوستش داشت. چقدر  سمتش خم شد.ناراحتی عمیقی در قلبش 

برایش سخت بود که بی توجهی هایش را ببیند. و چقدر عذاب آور بود که تنها 

توانست او را نوازش کند لحظه ای بود که خواب بود. پشت  وقتی که می

انگشتانش را نوازش گونه روی گونه ی او کشید و سرش را بوسید. سپس  

 ان را از داخل اتاقشان برداشت.داخل عمارت رفت و پتوی دو نفره ش

دوباره به حیاط بازگشت.کنار او رفت و پتوی را رویش انداخت. سپس با  

احتیاط کنارش دراز کشید و دستش را دور شانه ی او پیچید و دستان ظریفش  

را گرفت.هیچ چیز دیگر مهم نبود. فقط این لحظه مهم بود. کبوترش اینجا بود. 

 در آغوش او.  

* 

ار پلک زد.کی خوابش برده  با حس گرمای دستانی چشمانش را گشود.چند ب

بود؟گرمای دست او بود. دست سلیم دور شانه اش پیچیده بود و دست ظریفش 

در دستان مردانه ی او بود.دست دیگر او نیز زیر سر بانو بود.کامال در 

آغوشش بود.صدای نفس های عمیقی را درست کنار گوشش شنید.کمی سرش  

ش را از میان دستان او را چرخاند. خواب بود.خواب خواب. خواست دست

بیرون بکشد که سلیم او را محکم تر در آغوش گرفت. آهی کشید. اگر تکان 

خواست او را بدخواب کند.آن  خورد او را از خواب می انداخت.دلش نمیمی

هم با آن حالی که امشب از او دیده بود. ناچار سرش را روی دست او گذاشت  

ر مهتاب،در آغوش غریبه ای که همسرش  و به ماه خیره شد. او اینجا، زیر نو

کرد.حرف های سلیم و خاطره ای که تعریف کرده  بود، باز هم به او فکر می

بود باعث شده بود تا یاد مصطفی بیافتد.دست خودش نبود. هرگاه صحبت از  

 عشق میشد یاد او می افتاد.

به حال توانست آنقدر از او دور باشد و باز در قلبش النه کند؟وای چطور می

 او.وای به حال قلب عاشق او.



* 
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گوشی تلفن را کنار گوشش گذاشت و شماره خانه شان را گرفت. باید به  

 ارسالن میگفت تا کتاب اشعار پروین انتظامی را برایش بیاورد. 

 بعد از چند بوق صدای مادرش در گوشی پیچید. 

 _الو، بفرمایین 

گذاشت و بی صدا اشک   بغض گلویش را فشرد. دستش را روی دهانش

ریخت. دلش برای مادرش و اصالن یک ذره شده بود. اما به خاطر پدرش 

 خواست به خانه ی شان برود.نمی

 با صدایی لرزان جواب مادرش را داد 

 _سالم مامان نرگس. 

 صدای گریه ی مادرش قلبش را آتش زد. 

 _بانو.. تویی دخترم؟

 _خودمم. 

 رت بگردم مادر.حالت خوبه؟  _سالم به روی ماهت عزیزم.الهی دو 

 بانو به دیوار تکیه داد 

 _خوبم. 

 _از ما قهر کردی دخترم؟ یک ماه شد که ندیدیمت.

 _میدونم مامان نرگس. دو هفته ی اول ماه عسل مشهد بودم بعدش هم.. 

 _به سالمتی دخترم. حرم هم رفتین؟ 

 _بله.داشتم میگفتم بعدش هم دیگه نتونستم بیام.

 اشکالی نداره امروز میتونی بیای؟ _باشه دختر گلم 

 بانو لبش را گاز گرفت و راستش را به مادرش گفت:نمیخوام آقاجانو ببینم.



 _بگذر دخترم. 

 _نمیتونم. 

 صدای آه مادرش در گوشی پیچید. 

_هر جور که خودت صالح میدونی دخترم... من اشکالی نداره امروز بعد از  

 ظهر با اصالن بیام ببینمت؟ 

 بانو مانند غنچه شکفت.لحنش پر از شوق شد. چهره ی 

 _راست میگین مامان نرگس؟واقعا میاین؟  

 _معلومه دخترم؟ دروغم کجا بود یدونه دختر بیشتر ندارم که.

 بانو از ته دل خندید و برایش از پشت تلفن بوس فرستاد

_خیلی دوست دارم مامان نرگس.من منتظرتون هستم.. فقط اگه میتونین کتاب  

 اشعار پروین اعتصامی هم برام بیارین؟ 

 _باشه دختر گلم، بگو از کجا باید بگیرم، برم برات بخرم. 

 بانو لبخندی زد.

_نه مامان نرگس الزم نیست بخرین. ارسالن قبال برام خریده. فقط بهش بگین 

 که کتابو بهتون بده. 

 _باشه دخترم بهش میگم.

فن را گذاشت. هیچ چیز بیشتر از بانو تشکر کرد و بعد از خداحافظی گوشی تل

 دیدن مادرش خوشحالش نمیکرد. 

 درب عمارت که به صدا درآمد بانو با ذوق گفت:آخ جوون اومدن. 

 بعد از پله های عمارت پایین رفت و به سمت در دوید. 

 درب بزرگ عمارت را باز کرد و با دیدن مادرش و اصالن از ته دل خندید 

 _سالم خوش اومدین.

و اصالن جواب سالم او را دادند و وارد شدند. بانو دستانش را نرگس خانم 

 گشود و مادرش را محکم در آغوش گرفت. 



 _خیلی خوشحالم که اومدین مامان نرگس 

 نرگس خانم پشت او را نوازش کرد. 

 _منم خوشحالم که دیدمت دختر قشنگم.  

 بانو اصالن را نیز در آغوش کشید و گونه اش را بوسید.

ا لذت به فضای سرسبز اطرافش نگاه کرد و به همراه بانو و نرگس خانم ب

 اصالن وارد عمارت شد. 

به محض ورودشان، اصالن با حیرت گفت:واای آبجی بانو چقدر خونتون  

 بزرگه خوش بحالت. توی حیاط میتونی کلی بدو بدو کنی.

 بانو سری تکان داد

 _آره داداش اصالنم. 

 دند. بانو نیز مقابلشان نشست.نرگس خانم و اصالن به پشتی تکیه دا

کمی بعد اکرم خانم با سینی چای و یک ظرف پر از باقلوا از راه رسید و 

 سینی را مقابلشان گذاشت.

بعد از احوالپرسی با نرگس خانم و اصالن با لبخند روبه نرگس خانم گفت: بانو  

  خانم وقتی فهمید شما میخواین بیاین خیلی خوشحال شدند.بعد به من گفتن

 براتون باقلوا درست کنم. گفتن خیلی دوست دارین.

 نرگس خانم لبخند مهربانی زد و گفت:خیلی زحمت کشیدین اکرم خانم.

 اکرم خانم سری تکان داد و قبل از رفتن نرگس خانم را مخاطب قرار داد 

 _هنوز هم یکی دیگه هست تو خونه؟

محض فهمیدن با  کمی طول کشید تا نرگس خانم منظورش را بفهمد. اما به 

 خنده گفت:بله هنوز هست. 

 اکرم خانم هم خندید و رفت. 

نرگس خانم بعد از نگاه کردن به اطرافش نگاهش را به بانو دوخت و  

گفت:خب دخترم، از خودت بگو چه خبر؟ از سلیم راضی هستی؟ خوشبخت  

 هستی باهاش؟ 



 بانو بند پیراهن ساتن سفیدش را میان انگشتانش فشرد. 

 خوشبختی چی گفت.  _تا بشه به

نرگس خانم دستی به سر اصالن کشید و بعد از اینکه که او چایش را نوشید  

گفت:اصالن پسرم، برو تا وقتی که هستیم تو حیاط بازی کن تا من و خواهرت 

 هم یکم باهم صحبت کنیم.

 اصالن با ذوق از جا برخاست 
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 _آخ جون. مرسی که اجازه دادین مامان نرگس.

 م لبخندی به رویش زد و اصالن با خنده ترکشان کرد.نرگس خان

بانو سرش را پایین انداخت و نرگس خانم غمگین نگاهش کرد.لحنش هم  

 غمگین بود.

_درست نیست با همچین وضعیتی و با همچین شوهری احساس خوشبختی  

 نکنی؟ 

بانو به سرعت سر بلند کرد و با چشمانی که نم اشک داشت،نگاهش کرد.  

 در دلش بود بر زبان آورد. سپس هر چه

_خوشبختی چیه؟ غیر از نوشیدن یک فنجان چایی در کنار کسی که دوسش  

داری؟ یا بودن تو خونه ای که آرامش داشته باشی، بخندی شاد باشی نه که 

 صرفا نفس بکشی.

خوشبختی چیه غیر از بیدار موندن شبانه و انتظار برای کسی که در آغوش  

 گرفتنش آرزوته؟

که بزار بهت بگم بدبختي چیه. بدبختي بودن توی یک خونه ی قدیمی با  و این

کفش های پاره و لباس های کهنه نیست، نگاه های چپ چپ و حرف های 

مردم نیست. اینه که چشمت بعد از گریه کردن زیاد خشک بشه، لبت لبخندو  

ق و یادش بره، قلبت دیگه امیدی نداشته باشه، بدبختي بودن تو خونه ای که عش

محبت نداره.بودن تو  اتاقیه که هر چند از طال باشه ولی برات حکم قفسو  



داره... و بیشتر از همه اینه که هرچقدر بلند فریاد بزنی باز هم صدات شنیده 

 نشه. 

گفت و اشکی که روی گونه اش روان شده بود پاک کرد.کی گریه کرده بود؟  

پر بود.چقدر غصه نرگس خانم در سکوت نگاهش کرد.چقدر دل دخترش 

توانست کاری برایش انجام دهد. داشت.چقدر حرف هایش درست بود. کاش می

دانست، این کار از دست او  توانست دلش را آرام کند.اما خودش هم میکاش می

 برنمی آمد. 

 بانو ادامه داد:البته گالیه ی من از سلیم نیست اون مرد خوبیه ولی من هنوز.. 

سرش را پایین انداخت و دیگر چیزی نگفت. ولی نرگس خانم به خوبی منظور 

 او را از همان جمله ی نصفه و نیمه فهمید.  

کرد راه  دیدن مادرش و صحبت با او حالش را بهتر کرده بود. احساس می

نفسش باز شده است.دیگر حس خفگی نداشت. حال آزاد شده بود.از بند حرف 

 رد ها و رنج ها. های ناگفته، از بند د

کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی را مقابلش گذاشت و آن را باز کرد و آرام  

 شروع به خواندن کرد. 

 جست از آن اخگری _به الماس میزد چکش زرگری، به هر لحظه می

 بنالید الماس کای تیره رای، ز بیداد تو، چند نالم چو نای. 

 ر من خواستی. بجز خوبی و پاکی راستی، چه کردم که آزا

لبخندی زد و ادامه داد:بگفتا مکن خاطر خویش تنگ،ترازوی چرخت گران  

 کرده سنگ 

 همانطور مشغول خواندن بود که درب اتاق باز شد و سلیم داخل آمد. 

 بانو جواب سالمش را داد و دوباره مشغول خواندن شد.

آویزان کرد و سلیم کت قهوه ای رنگش را در آورد و آن را روی آویز لباس، 

بعد به سمت بانو که روی تخت نشسته بود رفت و مقابلش ایستاد. از باال 

 نگاهش را به او دوخت و گفت:کتاب چیه؟

 بانو صفحه را ورق زد.



 _دیوان اشعار پروین اعتصامی

 _از توی کتاب خونه برداشتی؟  

 _نه، ارسالن بهم هدیه  داده بود. امروز مامانم برام آورد

 کان دادسلیم سری ت

 _که اینطور.. بلند بخون.  

 بانو از ادامه ی شعر شروع به خواندن کرد. 

 _سوم بار بر خاست بانگ چکش، به ناگاه بر هم شد آن روی خوش. 

 بگفت ای ستمکار مشکن مرا، به بد رائی از پا میفکن مرا. 

 همانطور مشغول خواندن شد تا اینکه شعر به پایان رسید و بانو کتاب را بست. 

 اهش را به چشمان سلیم دوخت و گفت:خیلی روان نمیخونم. میدونم.نگ

 _بازم خیلی خوب میخونی به عنوان کسی که مدرسه نرفته. 

 بانو آهی کشید.

 _ممنونم.

 نگاه سلیم روی صورتش چرخید

 _اگه.. فرصتی پیش بیاد که بتونی درس بخونی قبول میکنی؟

 بانو لبخند تلخی زد

 ومد میخوندم. _بله. اگه فرصتی پیش می ا

 سلیم کنارش نشست و با محبت نگاهش  کرد.

 _میخوام بفرستمت اکابر درس بخونی. 

 جمله اش چنان بانو را شکه کرد که با حیرت و ناباوری به او خیره شد.

 این ناباوری به لحنش هم سرایت کرد. 

 _چی؟

 سلیم لبخند مهربانی زد و دوباره جمله اش را تکرار کرد. 



 اشک نشست.چشمان بانو به 

 _دارین راست میگین؟

 _دروغم چیه خانم.

 بانو از روی تخت برخاست و دستانش را رو بینی و لب هایش گذاشت.

 _واای من.. باورم نمیشه..بااورم نمیشه 

از ته دل خندید و نگاه اشکی اش را به او دوخت. دیوار باور های اشتباهش  

 راجب او در حال فرو ریختن و متالشی شدن بود. 

 لیم خندید و او را مخاطب قرار داد س

 _انشاهللا شنبه میریم که ثبت نامت کنیم.  

 بانو عمیق نگاهش کرد. 

 _نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم. 

 _مفرد صحبت کنیم همین برام کافیه.  

 بانو لبخندی زد و خواسته اش را اجابت کرد

 _ازت ممنونم سلیم.  

خواست که به او بگوید خنده ی زیبایت بهتر  میسلیم نگاهش کرد و چقدر دلش 

 از هزاران تشکر است. 
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پیراهن سورمه ای رنگ بلندی که یقه ی سفید گیپور داشت را به تن کرد و  

 مقابل آیینه ی قدی چرخید.یاد اولین روز مدرسه اش افتاد. 

از ته دل خندید و مادرش را مخاطب قرار داد:مرسی مامان نرگس خیلی 

 اندازمه.  ه، کامالقشنگ

 مادرش با لبخند برایش سر تکان داد 



_خداروشکر که خوشت اومد دخترم.خیلی بهت میاد.. خدا خیر بده دامادمو که  

 تو رو به خواستت رسوند و لبخند روی لبت آورد.  

 بانو لبخند عمیقی زد. به اینجا آمده بود تا لباسش را پرو کند.  

رفت تا ارسالن هم او را در این پیراهن  از اتاق بیرون آمد و به سمت سکو

ببیند. از پله های سکو پایین آمد و با دیدن ارسالن که دم در ایستاده و مشغول  

گرفتن پاکت نامه و بسته ی کوچکی از پست چی بود در جایش ایستاد. ارسالن 

تشکر کرد و در را بست.سپس نامه را از پاکت در آورد و در دلش آن را  

 فته لبخندی بر لب هایش نشست و نامه را در پاکتش گذاشت.  خواند.رفته ر

سپس بسته را باز کرد و با دیدن ساعت مچی بند چرم مشکی، خندید و بانو را  

 مخاطب قرار داد. 

 _ببین چشم عسلی برام چی فرستاده. 

 ابروهای بانو باال پرید و به سمتش رفت.

 _اینهارو گندم برات فرستاده؟! به چه مناسبت.

 گنگ بانو را که دید شیطنت عجیبی در چشمانش دوید. نگاه

 _فکر کنم متاهل بودن هوش و حواسو از سرت برده مو هویجی. 

 بانو هشدار گونه صدایش زد

 _ارسالن

 ارسالن با لبخند اعتراف کرد.

 خرداده...تولدمه.  18_امروز 

بانو چند لحظه ناباور نگاهش کرد و بعد جیغی کشید و گفت:وااای ارسالن  

 تولدت مباارک، ببخشید، اصال یادم نبود.  

_اشکالی نداره، میتونی برای جبرانش عصر منو دعوت کنی به عمارت تونو  

 به اکرم خانم بگی برام باقلوا های خوشمزه برام درست کنه. 

 ش کشید. لحنش سرتا سر عشق شد.بانو خندید و او را محکم در آغو



_خیلی خوشحالم که به دنیا اومدی ارسالن. تو بهترین داداشی هستی که یه  

 خواهر میتونه داشته باشه. 

 _میدونم

 بانو از او جدا شد و سرش را به طرفین تکان داد. 

 _از خود متشکر.  

رش ارسالن لبخندی زد و بانو با تعجب نگاهش کرد.برایش جالب بود که براد

 را اینطور خندان میدید. برادرش زیاد اهل لبخند زدن نبود.

 چشمانش را تنگ کرد و با اشاره به نامه ی گندم پرسید:خبریه ارسالن؟ 

 ارسالن خندید

 _نه بابا چه خبری. 

 همین که با خنده این جمله را گفته بود، نشان میداد خبری بود.

خانم سینی چای را مقابلشان   هر دو داخل رفتند و به پشتی تکیه دادند. نرگس

 گذاشت و بعد با ذوق مقابل ارسالن نشست و عکسی را به سمتش نگاه داشت. 

 _نظرت راجع به این چیه پسرم؟  

ارسالن عکس را از دست مادرش گرفت و به آن نگاهی انداخت.دختر توی  

 رسید.  عکس ابروهای پیوسته و لب های درشتی داشت و کوچک به نظر می

 _خوبه. 

عد عکس را به نرگس خانم داد.نرگس خانم عکس را گرفت و گفت: این ب

 سیمینه، دختر بطول خانم 
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ارسالن که هدف مادرش را از گفتن این جمالت و نشان دادن آن عکس، 

 فهمیده بود با تمسخر خندید  

 _خب، چکارش کنم؟ 



حن  و گوی آن دو را دنبال کرد. نرگس خانم بی توجه به لبانو متعجب گفت

 تمسخر آمیز ارسالن با همان ذوق و شوق اولیه ادامه داد:

سالشه، خیلی هم خانم و متینه، گفتم اگه تو هم راضی  13_هیچی دیگه مادر 

 باشی، این دخترو بگیریم برا تو 

چشمان بانو درشت شد. ارسالن هم بلند بلند خندید و کمی بعد با تمسخر  

 گفت:قراره به فرزند خوندگی قبولش کنم؟

 نرگس خانم هشدار گونه صدایش زد و ارسالن از جا برخاست.

 _نه مامان جان، من قبول نمیکنم، بهشون بگو جوابم منفیه.

بانو زیر لب خندید و نرگس خانم با جدیت گفت:این دختر با بقیه فرق میکنه،  

 خیلی..

 ارسالن دستش را در هوا تکان داد و حرف مادرش را قطع کرد. 

مامان، دختره عینه سیب سرخه، خیلی قشنگه مثل فشنگه، خیلی  _میدونم 

 سفیده، همه اینارو شنیدم... ولی نمیخوام گفتم که نمییی.. خوام

 بعد زیر لب افزود. 

 _من موندم این دختر های بطول خانم تموم نمیشن.

 نرگس خانم با افسوس سری تکان داد و یکباره گفت: 

 ل های خودته ولی اون یکم اخالقاش.. _افسانه چی؟ اون تقریبا همسن و سا

 بانو غش غش خندید و ارسالن پر حرص غرید:

 _بیا این وسط دارم بزن، ولی نگو برو افسانه رو بگیر.نگوو مامان نرگس.

__کس دیگه ای رو دوست داری پسرم؟ اگه دوست داری بگو من با پدرت  

 صحبت کنم که اقدام کنیم برا خاستگاری  

 یز کرد. بانو گوش هایش را ت 

ارسالن به دیوار تکیه داد و گفت:دختری که من میخوام دختر شاه پریونه، 

 اینجا هم نیست. جمله اش گنگ بود و بانو نتوانست برداشتی از آن بکند. 

 نرگس خانم از جایش برخاست و همانطور که به سمت اتاق میرفت غرید



 خوای بکن._منو بگو میخوام تو سر و سامون بگیری، اصال هر کاری می

 ارسالن نچ نچی کرد 

 _حاال قهر نکن نرگس خانم.

 صدای نرگس خانم از اتاق به گوش رسید

 _ساکت باش.

بانو لبخندی زد و به برادرش خیره شد.اگر ارسالن واقعا به گندم عالقه مند 

شده بود چه؟ اگر منظورش از دختر شاه پریان او بود چه؟ آن موقع چه میشد؟ 

این باره چه بود؟حتما دعوای اساسی در خانه شان   اصال واکنش پدرش در

 اتفاق می افتاد.  

 لبش را گزید.

گذشت. کاش گشایشی میشد. دلش نمیخواست ارسالن هم مثل او  کاش بخیر می

 از عشق نا امید شود. برادرش لیاقت بهترین زندگی را داشت 
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بانو وارد قنادی سلیم ماشین را مقابل قنادی هاشم آقا پارک کرد و به همراه 

شدند. وقتی بانو مطلع شده بود که امروز تولد ارسالن است از سلیم خواسته 

بود تا او را غافلگیر کنند.سپس از بانو خواست تا انتخاب کند. بانو به کیک دو 

کیلویی سفید رنگی که رویش با گل های خامه ای پوشیده شده بود اشاره کرد.  

 اطب قرار داد سلیم با لبخند هاشم آقا را مخ

 بریم. _همینو می

هاشم آقا دستی به موهای خاکستری، سفیدش کشید و کیک را در جعبه گذاشت.  

بعد جعبه را مقابل سلیم نگاه داشت. سلیم جعبه را گرفت و بعد از خریدن چند 

 شمع از مغازه بیرون آمدند. 

تا خانه ی بانو راه زیادی نبود، برای همین هم به پیشنهاد سلیم پیاده رفتند.دست  

یکدیگر را گرفتند و تا موقع رسیدن، صحبت کردند و بانو به این فکر کرد که 

این مرد چشم سبز مودارچینی چقدر دلنشین است. گفتند و خندیدند و باز هم تا  



زده خانه که رسیدند بانو آرام  توانستند خندیدند. مقابل درب سفید زنگمی

 انگشتانش را از دست او بیرون کشید و جعبه ی کیک را از دست او گرفت. 

 سپس به در اشاره کرد. 

 _بی زحمت در بزن.

سلیم چند ضربه به در زد. هر دو منتظر ماندند و به هم نگاه کردند. کمی بعد  

ذوق باال و پایین پرید  در باز شد و قامت اصالن در آستانه ی در نمایان شد. با 

و از همانجا فریاد زد:آخ جوون آبجی بانو و آقا داماد اومدن، یه جعبه هم  

 هدست آبجی بانو عه. 

 بانو مصنوعی اخم کرد.

 _هیش، یواش تر اصالن قراره ارسالن رو غافلگیر کنیم. 

 اصالن خندید و دندان های خرگوشی اش را به نمایش گذاشت.

 ش دادم. _من که جلوتر هدیمو به

 بانو یک تای ابرویش را باال انداخت

 _واقعا؟ براش چی خریدی.
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_من براش عطر خریدم، آقاجان هم براش یه انگشتر با سنگ سیاه خرید. البته  

 فکر نکنم دستش کنه.

بانو و سلیم خندیدند و کمی بعد صدای فریاد نرگس خانم به گوش رسید:اصالن 

 زار بیان تو بعدا صحبت کن باهاشون. مادر از جلو در بیا اینور، ب

 اصالن از جلوی در کنار رفت و گفت:بفرمایین. 

بانو و ارسالن داخل حیاط شدند. بانو به حوض که پر از سیب بود نگاه کرد و  

نگاهش در کسری از ثانیه رنگ غم گرفت.انگار همین چند روز پیش بود که 

دست خودش نبود. دل تنگ خواند.داشت کنار حوض پابرهنه میدوید و آواز می



شست، برای  نشست و میوه میبود. برای تک تک لحظاتی که کنار حوض می

کرد، برای لحظات نابی که به همراه مادرش و  دقایقی که با ارسالن بحث می

خورد. بغض کرد. زمان چیز عجیبی نشست و چای میاصالن روی سکو می

 دم های یک الک پشت بود.  بود.گذرش گاه به سرعت یک باد،گاه به آرامی ق

 تغییر حالت یکباره اش توجه سلیم را جلب کرد و آرام در گوشش زمزمه کرد 

 _خوبی خانمم؟

بانو چند بار پلک زد تا نم چشمانش را بگیرد. بعد نگاهش را به جنگل چشمان 

 او دوخت. 

 _خوبم.

 سلیم لبخند محوی زد و دستان ظریفش را در دست مردانه اش فشرد. 

 بخاطر چیز های کوچیک محدود نکن،بیشتر بیا اینجا. _خودتو 

 دانست نریمان چه بی لطفی هایی در حق او کرده بود. او که نمی

 در جوابش لبخندی بر لب نشاند و سر تکان داد.

هر دو وارد خانه شدند و با نرگس خانم سالم و احوالپرسی کردند. سپس  

 نشستند و به پشتی تکیه دادند. 

اطرافش را نگاه کرد و نرگس خانم را مخاطب قرار داد:ارسالن کجاست  بانو 

 مامان نرگس؟

نرگس خانم با یک سینی چای و یا ظرف نون قندی از را رسید و مقابلشان  

 نشست.

 _رفته نون بخره مادر، میاد االن.

همان لحظه صدای بسته شدن در آمد و بعد صدای ارسالن به گوش رسید.  

 :پسرم حالل زاده است. نرگس خانم گفت 

قبل از اینکه ارسالن وارد خانه شود بانو کیک را از داخل جعبه بیرون آورد و 

 منتظر ماند. 



به محض آمدن ارسالن و یاهللا گفتنش بانو با صدای بلند مشغول خواندن شعر  

 تولد شد.

_تولد، تولد، تولدت مبارک، تولد تولد تولدت مبارک، بیا شمع هارو فوت کن تا 

 د سال زنده باشی بیا شمع هارو فوت کن تا صد سال زنده باشی.ص

همگی دست زدند و ارسالن با ناباوری به کیک نگاه کرد و نان هارا به دست 

نرگس خانم گفت. بانو از ته دل خندید و به سمت ارسالن رفت و در آغوشش  

 کشید.

هم  چشمان ارسالن به اشک نشست و پشت بانو را نوازش کرد.لحنش هنوز 

 ناباور بود.

 _برای من اینجوری تدارک دیدین؟ 

 بانو از او جدا شد و با عشق نگاهش کرد. 

 _معلومه ارزشت خیلی بیشتر از این هاست.

ارسالن با انگشت شصت اشاره نم چشمانش را گرفت و پلک هایش را روی  

 هم فشرد. 

 سلیم هم جلو رفت و او را مردانه در آغوش کشید.

 زن. _تولدت مبارک برادر 

 از او که جدا شد ارسالن سری تکان داد و با با لبخند از او تشکر کرد. 
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بانو شمع ها را روی کیک چید و آنها را دانه به دانه روشن کرد. سپس دوباره  

مشغول خواندن شعر تولد شد. ارسالن شمع ها را پف زد و سپس کیک را 

 تبریک گفتند. برش زد. همگی تشویقش کردند و باری دیگر تولدش را 

مشغول کیک خوردن شده بودند که کلید در قفل چرخید و نریمان وارد حیاط 

شد.صدای خنده توجهش را جلب کرد. از پله های سکو باال رفت و وقتی وارد  

 خانه شد و چشمش به بانو افتاد با دلتنگی عمیقی نگاهش مرد.



 ند. جمله اش که خطاب به بانو بود باعث شد تا بانو هم نگاهش ک

 _فکر کردم دیگه نمیای پیشمون. 

اولین باری بود که انقدر واضح دلتنگی و احساسش را جلوی همه بر زبان می  

 آورد. 

 چانه ی بانو لرزید.لحنش سرد تر از همیشه بود.

 _بخاطر ارسالن اومدم. 

 نریمان سری تکان داد

 _ خوش اومدی دخترم، خوش اومدی. 

خواست از او بپرسد که چه کینه ای از یسلیم به بانو نگاه کرد و چقدر دلش م

 پدرش به دل دارد که انقدر سرد جوابش را داده است. 

نیمه شب که از راه رسید بانو و سلیم از جا برخاستند. بانو باری دیگر تولد 

ارسالن را تبریک گفت و برایش آرزو ی موفقیت کرد. سپس به همراه سلیم از  

 رج شدند.بقیه خداحافظی کردند و از خانه خا

نیمه شب که از راه رسید بانو و سلیم از جا برخاستند. بانو باری دیگر تولد 

ارسالن را تبریک گفت و برایش آرزو ی موفقیت کرد. سپس به همراه سلیم از  

 بقیه خداحافظی کردند و از خانه خارج شدند.

اومده که با داخل ماشین که نشستند سلیم بانو را مخاطب قرار داد:چیزی پیش 

 پدرت سرد شدی؟ یعنی..

بانو آهی کشید و به حالل ماه چشم دوخت. کاش شب قشنگش را با پرسیدن این  

 سوال خراب نمیکرد. 

شیشه ی پنجره را پایین کشید و راستش را گفت:نمیخوام راجع بهش حرف  

 بزنم سلیم.

 مم.  سلیم سری تکان داد و ماشین را روشن کرد:باشه، هر جور که راحتی خان

بانو لبخند محوی زد. خوشحال بود که درکش کرده و دیگر پیگیر نشد تا  

 جوابش را دهد.همسرش مرد دوست داشتنی و فهمیده ای بود. 



اول مهر ماه همیشه برایش یاد آور غم و حسرت بود اما حال.. حال شرایط 

 طور دیگری بود. بخاطر او. 

 را به بانو دوخت. سلیم ماشین را مقابل اکابر نگاه داشت و نگاهش

 _بفرمایید بانو خانم،علم و دانش منتظر شماست. 

بانو لبخند عمیقی به رویش زد. او خواسته ای که از کودکی داشت را در طی  

چند ماه برآورده کرده بود.گوشه ی لبش را گزید و طی یک تصمیم آنی به 

 سمتش خم شد و گونه اش را بوسید.

 ش از خوشحالی برق زد.ابروهای سلیم باال پرید و چشمان

 _ناپرهیزی کردی خانم.  

سلیم با سر انگشتانش رد بوسه ی او را لمس کرد. بانو با خجالت نگاه دزدید و 

 گونه هایش رنگ گرفت. 

 _اینبار اینطور صالح دونستم 

جمله اش سلیم را به خنده انداخت. بانو رویش را برگرداند و خواست درب  

لحظه سلیم مچ دستش را گرفت. برگشت و در  ماشین را باز کند که همان 

 حالیکه قلبش پرتپش میکوبید نگاهش کرد.

سلیم سرش را نزدیک آورد و در حالیکه صورتش نزدیک صورت او بود با 

 شیطنت گفت:منم اینبار صالح میدونم که جوابتو بدم خانم.  

 . این را گفت و کمی بعد لب هایش را روی گونه ی او گذاشت و آرام بوسیدش

 سپس دست بانو را ها کرد و با عشق نگاهش کرد. 

 بانو هولزده گفت:من دیگه برم. 

و از ماشین پیاده شد. سلیم در حالیکه پشت فرمان بود با لبخند نگاهش کرد.  

 زد.چهره اش از دور نیز خجالت را فریاد می

سری به طرفین تکان داد و پایش را روی پدال گاز فشرد و با خنده از آنجا  

 ر شد. دو



بانو با اشتیاق فراوان وارد کالس شد و روی نیمکت نشست.در طول تدریس  

معلم چند بار دستش را بلند کرد و به سواالت او پاسخ داد. چرا که قبال خواندن  

و نوشتن را تا حدودی از ارسالن یاد گرفته بود. لبخندی بر لب هایش  

 نشست.چقدر مدیون برادرش بود.

د جلوی درب اکابر ایستاد و منتظر سلیم ماند. همان  کالس که به پایان رسی

خواست ارسالن را برای تولدش  لحظه فکری به ذهنش رسید. خیلی دلش می

غافلگیر کند.کمی بعد با صدای بوق ماشین به خودش آمد و سوار ماشین سلیم 

 شد. 

 زیر لب سالم کرد. سلیم جوابش را داد و پرسید:چطور بود خانم دانش پژو

 ام خندید بانو آر

 پرسید رو بلد بودم. _عالی بود.من بیشتر سوال هایی که معلم می

 سلیم لبخند محوی زد 

 _خداروشکر. 

 سپس ماشی را راه انداخت. 

 به عمارت که رسیدند اکرم خانم سفره شام را انداخته بود. 
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 سلیم و بانو سر سفره نشستند و مشغول خوردن شدند.  

 سلیم فنجان ها را از چای پر کرد.

 بانو به فنجان ها نگاه کرد و پرسید.

 _چرا سه تا چایی ریختی؟ 

 سلیم لبخندی زد.

 _یکیش برای اکرم خانمه. 

بانو سری تکان داد و سلیم با صدای بلند اکرم خانم را مخاطب قرار داد:اکرم  

 این چایی ریختم براتون. خانم، بی 



 کمی بعد اکرم خانم از آشپزخانه بیرون آمد

 _چرا زحمت کشیدین؟ من مزاحمتون نمیشم. 

 سلیم مصرانه گفت:چه مزاحمتی اکرم خانم، بفرمایین. 

 سپس به کنار سفره اشاره کرد.چهره ی اکرم خانم مثل غنچه شکفت.

 _مرسی آقا. لطف دارین به من.

سر سفره نشست. نگاهی به ظرف پنیر و سبزی و شامی   بعد مقابل بانو و سلیم

 انداخت و با بسم اللهی شروع به خوردن کرد.

شان برقرار بود تا اینکه سلیم روبه بانو گفت:خانم یچیزی رو باید سکوت بین

 بهت بگم.

 بانو لقمه اش را قورت داد و بعد نگاهش را به او دوخت. 

 _بگو. 

 کرد و گوش هایش را تیز کرد.اکرم خانم نیز زیر چشمی نگاهش 

سلیم جرعه های آخر چایش را سر کشید و گفت :راستش یکی از خط های 

 تولید دچار مشکل شده،احتیاج هست که یه چند روزی برم مشهد.  

بانو در سکوت نگاهش کرد. حس عجیبی داشت. تنها پنج ماه با او زندگی کرده  

 گرفته بود.   کرد، دلشبود و حال که داشت از رفتن صحبت می

 چای شیرینش را نوشید و کمی بعد گفت:کی قراره بری؟ 

 _فردا انشاهلل

 اکرم خانم غمگین نگاهش کرد.لحنش هم غم داشت. 

 _چقدر زود آقا. 

 سلیم لبخندی زد و سوال بانو لبخندش را به خنده ی آرامی تبدیل کرد 

 _کی برمیگردی؟ 

 _سعی خودمو میکنم که یک هفته ای برگردم.

 بانو پکر شد.



 _یک هفته خیلی زیاده. تا اون موقع من و اکرم خانم تنها چکار کنیم؟ 

 سلیم دستش را به سمت سر او دراز کرد و موهایش را نوازش کرد. 

_اگه بهت سخت میگذره، میتونی تا اون موقع بری خونه پیش مادرت. یا  

 مادرم. 

 داد. اکرم خانم اخمی کرد و دلخور او را مخاطب قرار 

_پس من چی آقا، توی این خونه ی به این بزرگی تنها بمونم. بدون هم  

 صحبت.

 سلیم با لبخند نگاهش کرد.

کنم مامان ریحان هم _شما هم میتونید تشریف ببرین خونه ی ما. فکر می

 خوشحال میشه شمارو ببینه.

 اکرم خانم لب برچید و مصرانه گفت:ولی من میخوام پیش بانو خانم باشم.

انو جلوی خنده اش را گرفت و دست اکرم خانم را در دستش گرفت. انگشتان  ب

 چروکیده اش را به آرامی فشرد و نگاه مطمئنش را به سلیم دوخت.

 _منو اکرم خانم همین جا منتظرت میمونیم.

 اکرم خانم ذوق زده خندید و سلیم با محبت خاصی به بانو خیره شد.

 ه بود به خودش میبالید.چقدر از اینکه همسرش آنقدر فهمید

 سفره که جمع شد سلیم دست بانو را گرفت و او را به سمت اتاقشان برد.

 بانو آرام زمزمه کرد. 

 _من فعال خوابم نمیاد، کاش اجازه میدادی به اکرم خانم کمک کنم.  

 سلیم درب اتاقشان را باز کرد و به داخل اشاره کرد. 

 مک میکنی._انشاهللا از فردا که من نیستم، بهش ک

 بانو متعجب نگاهش کرد و وارد اتاق شد.

روی صندلی مقابل آیینه و دراور نشست و همه ی موهایش را یک طرف شانه  

 اش ریخت. بعد موهایش را سه دسته کرد و مشغول بافتنشان شد. 



سلیم آرام به سمتش قدم برداشت و پشتش ایستاد. سپس دستان او را به آرامی 

 د:اجازه بده من برات ببافمش.کنار زد و  زمزمه کر

 بانو نگاهش را در آیینه به چشمان او دوخت و دستانش را پایین آورد. 

سلیم با حوصله مشغول بافتن شد. وقتی کارش تمام شد دستش را به سمت او  

 دراز کرد و منتظر نگاهش کرد. 

 بانو باری دیگر از رفتار او متعجب شد. نگاه پر سؤالش را به او دوخت. 

 لبخند محوی زد   سلیم

 _دستتو بهم بده و چشماتو ببند. 

 ابروهای بانو باال پرید. 

 _چرا؟
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 _یه غافلگیری برات دارم خانم. 

بانو خواسته ی او را اجابت کرد. دستش را در دست او گذاشت و چشمانش را  

 بست.

سلیم او را لبه ی تخت نشاند. بعد از داخل جیبش ربان ساتن سفید رنگی را 

 بیرون آورد و آن را در دستان بانو گذاشت. 

 بانو چشمانش را به آرامی باز کرد و با دیدن ربان بی اختیار لبخند زد.

 سلیم کنار او لبه ی تخت نشست

 _ بهم گفته بودی که از چیز های گردن قیمت خوشت نمیاد. 

 بانو خجالت زده نگاهش کرد و گونه هایش سرخ شد.

 تومن خریدم.سلیم ادامه داد: اینو یک 

بانو بی اختیار به خنده افتاد و به چشمان او نگاه کرد. حرف ناگفته ای در 

 توانست آن را بخواند.چشمانش بود که نمی



 _ممنونم خیلی دوستش دارم. 

سلیم ربان را از دست او گرفت و پایین بافت موهای حنایی رنگش را با آن  

 بست.

 ید.سپس سرش را خم کرد و شانه ی بانو را بوس

بانو سرش را به سمت او چرخاند و سلیم حس عجیب چشمانش را بر زبان  

 آورد. 

 _دلم برات تنگ میشه خانم.خیلی زیاد. 

 بانو آرام زمزمه کرد 

 _منم همینطور.

دست سلیم روی کمرش خزید و سرش را در گودی گردن او فرو برد.قلب بانو  

گ را بین انگشتانش پر تپش شروع به کوبیدن کرد و قسمتی از ملحفه سفید رن

فشرد.سلیم لب های داغش را روی گردن او کشید و مشتاقانه شروع به 

 بوسیدنش کرد.در همان حال زمزمه کرد.  

 _منتها اینبار میخوام دلتنگیمو رفع کنم. 

 نفس بانو از این نزدیکی بند آمد و آب دهانش را به سختی قورت داد. 

سلیم نشست تا او را عقب بکشد. اما او دست های بانو اینبار روی بازو های 

برداشت دیگری کرد و با فشاری آرامی بانو را روی تخت خواباند و رویش 

 خیمه زد. 

نفس های بانو بریده بریده شد و با ترس به چشمان خمار او خیره شد. از او  

 ترساند. چیزی که قابل گفتن نبود. ترس نداشت. چیز دیگری او را می

ا از گردن او تا سینه هایش نوازشگونه پایین کشید و  سلیم انگشتانش ر

کرد، مشغول باز کردن دکمه های پیراهن همانطور که عمیق بانو را نگاه می

 قرمز گل گلیش شد. 

هنوز دکمه ی سوم را باز نکرده بود که دست بانو دور مچش پیچید و نگاه  

 اشکی اش را به او دوخت. 

 نالید:من نمیتونم سلیم. سلیم با تعجب نگاهش کرد و بانو 



 ابروهای سلیم کم کم در هم گره خورد. 

 صدایش حال کمی دورگه شده بود 

 _ چرا نمیتونی؟ یک دلیل قانع کننده برام بیار.

 بانو پلک روی هم فشرد. نداشت. هیچ دلیل قانع کننده ای نداشت.

 سکوتش باعث شد تا دست سلیم دوباره به سمت دکمه های لباسش برود.

 سرش را به سمت پنجره چرخاند و اشکی از گوشه ی چشمش روان شد. بانو 

سلیم دوباره رویش خیمه زد و اینبار انگشتان مردانه اش به سمت بند سوتین او 

رفت، اما قبل از اینکه آن را باز کند، بانو یکباره به گریه افتاد و او را حیرت  

 زده کرد. 

گفت  کرد. میاو را دیوانه میسلیم آه سنگینی کشید. رفتار های بانو داشت 

شود اما حاضر نبود زمانی که او پیشش بود این دلتنگی را دلتنگ او می

 برطرف کند. با اخم عقب کشید و از روی تخت برخاست. 

بعد با افسوس به او که در حال گریه کردن بود نگاه کرد و خشمگین گفت:عقب  

 کشیدم دیگه، چرا گریه میکنی؟  

اشک هایش را پاک کرد. جمله ی بعدی سلیم حالش را بانو چیزی نگفت و 

 خراب تر کرد. 

 _انقدر برات سخته که باهام باشی؟!  

 بانو روی تخت نشست و به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد

 _نه.. نه.. بخاطر تو نبود، به خاطر خودم بود.

 چهره ی سلیم از ناراحتی جمع شد و موهای دارچینی رنگش را چنگ زد.

 نگاهش را به او دوخت و با کالفگی گفت:مشکل چیه هاا؟ چرا بهم نمیگی؟ 

 بانو سرش را پایین انداخت و مشغول بستن دکمه های پیراهنش شد. 

 _نمیتونم بگم. 

 سلیم سری تکان داد و غرید :نمیتونی بگی.. باشه.نگو 



 این را گفت و به سمت در رفت. 

 بانو با اضطراب پرسید 

 _کجا داری میری؟ 

 یه جایی که ازم فرار نکنن_ 

این را گفت و درب را کوبید و رفت. بانو به درب بسته ی اتاق خیره شد و 

 موهایش را پشت گوشش داد.کاش میتوانست همه چیز را به او بگوید.
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 _یه غافلگیری برات دارم خانم. 

بانو خواسته ی او را اجابت کرد. دستش را در دست او گذاشت و چشمانش را  

 ت.بس

سلیم او را لبه ی تخت نشاند. بعد از داخل جیبش ربان ساتن سفید رنگی را 

 بیرون آورد و آن را در دستان بانو گذاشت. 

 بانو چشمانش را به آرامی باز کرد و با دیدن ربان بی اختیار لبخند زد.

 سلیم کنار او لبه ی تخت نشست

 نمیاد. _ بهم گفته بودی که از چیز های گردن قیمت خوشت 

 بانو خجالت زده نگاهش کرد و گونه هایش سرخ شد.

 سلیم ادامه داد: اینو یک تومن خریدم.

بانو بی اختیار به خنده افتاد و به چشمان او نگاه کرد. حرف ناگفته ای در 

 توانست آن را بخواند.چشمانش بود که نمی

 _ممنونم خیلی دوستش دارم. 

ن بافت موهای حنایی رنگش را با آن  سلیم ربان را از دست او گرفت و پایی

 بست.

 سپس سرش را خم کرد و شانه ی بانو را بوسید.



بانو سرش را به سمت او چرخاند و سلیم حس عجیب چشمانش را بر زبان  

 آورد. 

 _دلم برات تنگ میشه خانم.خیلی زیاد. 

 بانو آرام زمزمه کرد 

 _منم همینطور.

سمت او خم کرد. قلب بانو پر  دست سلیم روی کمرش خزید و سرش را به 

تپش شروع به کوبیدن کرد و قسمتی از ملحفه سفید رنگ را بین انگشتانش 

 فشرد. 

 _منتها اینبار میخوام دلتنگیمو رفع کنم. 

 نفس بانو از این نزدیکی بند آمد و آب دهانش را به سختی قورت داد. 

 قبل از اینکه سلیم او را ببوسد بانو عقب کشید. 

 ن.. نمیتونم_ببخشید. م

 ابروهای سلیم کم کم در هم گره خورد. 

 صدایش حال کمی دورگه شده بود 

 _ چرا نمیتونی؟ یک دلیل قانع کننده برام بیار.

 بانو پلک روی هم فشرد. نداشت. هیچ دلیل قانع کننده ای نداشت.

 بانو سرش را به سمت پنجره چرخاند و اشکی از گوشه ی چشمش روان شد. 

سمتش خم شد، اما بانو یکباره به گریه افتاد و او را حیرت زده   سلیم دوباره به

 کرد.  

گفت  کرد. میسلیم آه سنگینی کشید. رفتار های بانو داشت او را دیوانه می

شود اما حاضر نبود زمانی که او پیشش بود این دلتنگی را دلتنگ او می

 برطرف کند. با اخم عقب کشید و از روی تخت برخاست. 

فسوس به او که در حال گریه کردن بود نگاه کرد و خشمگین گفت:عقب  بعد با ا

 کشیدم دیگه، چرا گریه میکنی؟  



بانو چیزی نگفت و اشک هایش را پاک کرد. جمله ی بعدی سلیم حالش را 

 خراب تر کرد. 

 _انقدر برات سخته که باهام باشی؟!  

 دادبانو روی تخت نشست و به سرعت سرش را به چپ و راست تکان 

 _نه.. نه.. بخاطر تو نبود، به خاطر خودم بود.

 چهره ی سلیم از ناراحتی جمع شد و موهای دارچینی رنگش را چنگ زد.

 نگاهش را به او دوخت و با کالفگی گفت:مشکل چیه هاا؟ چرا بهم نمیگی؟ 

 بانو سرش را پایین انداخت و مشغول بستن دکمه های پیراهنش شد. 

 _نمیتونم بگم. 

 ی تکان داد و غرید :نمیتونی بگی.. باشه.نگو سلیم سر

 این را گفت و به سمت در رفت. 

 بانو با اضطراب پرسید 

 _کجا داری میری؟ 

 _ یه جایی که ازم فرار نکنن

این را گفت و درب را کوبید و رفت. بانو به درب بسته ی اتاق خیره شد و 

 گوید.موهایش را پشت گوشش داد.کاش میتوانست همه چیز را به او ب
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بانو قرآن را مقابل او نگاه داشت و عمیق نگاهش کرد.پیراهن سفید و شلوار  

 خاکی رنگی پوشیده بود و موهای دارچینی اش را به باال شانه زده بود.

رسید. سلیم بوی عطر خاصش از آن فاصله ی چند قدمی هم به مشامش می

 قرآن را بوسید و از زیرش عبور کرد. 

 اهش کرد. بانو بی تاب نگ 



سپس قرآن را به اکرم خانم که کنارش ایستاده و یک کاسه آب در دستش بود 

 داد و قدمی به سمت سلیم برداشت تا از او خداحافظی کند. 

ولی سلیم با خداحافظی آرامی رویش را برگرداند و رفت.اکرم خانم با چشمان 

 درشت شده نگاهش کرد.  

 توجهی کند. آن هم جلوی کسی. هیچ گاه ندیده بود که سلیم به بانو بی 

 رگ اشکی در چشمان بانو دوید.

گرداند و  مرد مهربانش چقدر دلگیر بود که موقع رفتنش اینطور رو برمی

میرفت. کاش اینطور بی رحمانه از او نگاه نمیگرفت. کاش حداقل قبل از  

 گرفت تا آنقدر احساس غم و عذاب وجدان نکند.رفتنش او را در آغوش می

 بی داشت. پر بود از غم، خشم، اضطراب، حسرت. حس عجی

رفتنش را با نگاه دنبال کرد. وقتی سلیم سوار مرسدس بنز آبی رنگش شد،  

 اکرم خانم آب را به سمت او ریخت و زیر لب گفت:به سالمت. 

 بانو جلو تر از اکرم خانم وارد عمارت شد. 

کتابخانه در آن قرار  از پله ها باال رفت و به اتاق کار سلیم یا همان اتاقی که

داشت رفت. نگاهش روی دیوار های اتاق که پر از عکس و نوشته بود 

چرخید. قبال هم به این اتاق آمده بود اما حوصله اش نگرفته بود تا دقیق آن را 

برانداز کند.چرا که نه عالقه ای به آن مرد داشت و نه به اتاقش اما حال.. حال  

خواست عمیق تر او را بشناسد. چرا که ش میشرایط طوری دیگر بود. حال دل

 این مرد در مدت این پنج ماه معادالت ذهنی و قلبی اش را به هم ریخته بود. 

حال غنچه ی کوچکی در قلبش در حال باز شدن و رشد کردن بود. غنچه ای 

که از خاک محبت این مرد و اکسیژن توجهش رشد کرده و جان گرفته 

 میدانست از جنس عشق است.  بود.غنچه ای که به حتم 

نزدیک رفت و به عکس سیاه و سفید مردی که سیگار بزرگی گوشه ی لب  

 هایش بود چشم دوخت. مرد بینی قوز دار و ابروهای پهن و پرپشتی داشت.

 دست از برسی چهره ی او برداشت و نوشته ی زیر عکس را خواند.

خندید، شاید به زندانی بودن خویش، شاید هم به آزاد بودن »مرد زندانی می 

 ما، راستی زندان کدام سوی میله هاست؟



 ارنستو چگوارا

لبخندی گوشه ی لبش جای گرفت. مرد را نمیشناخت با این حال مطمئن بود که  

 شخصیتی حماسی دارد.جمالتش او را به فکر فرو برد.  

 نگاهش روی عکس دیگر همان مرد چرخید و نوشته ی بعدی را خواند

»زندگی میکنم حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم، چون این زندگی کردن  

رود  سازد، بگذار هر چه از دست میهای دیگر را برایم می است که بهترین

 برود. من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد. حتی زندگی را

لبخندش پررنگ تر شد. پس شوهرش هم شخصیتی حماسی داشت. از همان 

شب که سلیم با او راجع به پریا و شکست عاطفی اش صحبت کرده بود، از  

ر مالیمش را در برابر رفتار نامالیم خودش دیده بود، از همان زمان که رفتا

همان زمان که سردی هایش را تحمل کرده و با او کنار آمده بود، فهمیده بود  

 این مرد شخصیت قوی ای دارد. 

 نوشته ی بعدی را خواند

»برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید، نه به   

 نبض او« 

عکس بعدی چرخید و لبخند از لب هایش محو شد.آن عکس   نگاهش روی

عکس پدر سلیم بود. هیچگاه نفهمیده بود که او چطور فوت شده است؟ اما خیلی 

خواست راجع به او بداند.چرا که از رفتار های همسرش پی برده بود  دلش می

 که خیلی به پدرش عالقه دارد. 

ش را خش انداخته و غمی هر بار که راجع به او حرف زده بود بغض صدای

 بی اندازه چشمان جنگلی اش را در بر گرفته بود.

به چشمان روشن مرد نگاه کرد و دلش بی اختیار برای چشمان او پر 

 کشید.آهی کشید.  

 شان رفت. از آن اتاق بیرون آمد و به سمت اتاق خواب

  روی تخت نشست و به تاج تخت تکیه داد. سپس زانوهایش را در شکمش جمع

 کرد. 



در و دیوار اتاق از همین حاال نبود همسر آرام و مهربانش را فریاد  

زد.چقدر جایش خالی بود تا سجاده اش را پهن کند و زمزمه وار نماز می

بخواند.چقدر جایش خالی بود،تا با صحبت های دلگرم کننده و لحن آرامش،  

 آرامش را به او هدیه دهد. پوزخندی زد. 

سر در نمی آورد. اوایل دنبال هزار بهانه ی مختلف   از کار های خودش هم

گشت تا در جایی که او بود نباشد، اما حال... حال که او را شناخته بود، می

توانست توانست به او فکر نکند، نمیحال که از محبتش بهره مند شده بود، نمی

 در قلبش جایی برای او باز نکند. 
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ی اش پیچید و به اطرافش نگاه کرد.در باغ عطر گل های باران خورده در بین

بود. باغی زیبا و سرسبز که فقط و فقط یک فرد را به خاطرش می آورد.گویی  

 قبال به این مکان آشنا و رویایی آمده بود. 

صدای بمی در گوشش پیچید و مات و مبهوت شد. تنها یک نفر او را اینگونه  

 صدا میزد.  

به آبی بی انتهای چشمان او افتاد قلبش   رویش را برگرداند و وقتی نگاهش

 وحشیانه در سینه ضرب گرفت و زمین برای لحظه ای از گردش ایستاد.

 با تمام وجودش صدایش زد و با گریه خودش را در آغوش او پرتاب کرد. 

با مشت به سینه اش کوبید و گالیه کرد.صدایش را بلند کرد و گالیه کرد.اشک  

 ریخت و گالیه کرد. 

ودی ها؟ کجاا بودی؟ من منتظرت بودم.. ولی.. تو نیومدی.. نیومدی  _کجا ب

 مصطفی.

انگشتان سفید و کشیده اش چانه ی او را محسور کرد و سرش را باال آورد.  

 لبخند مردانه اش قلب بانو را مالش داد.

 _من همینجا بودم عزیزم، درست کنارت بودم.



ها چه داشت که اینطور بانو به چشمان خوش حالت او نگاه کرد. این چشم

 کرد. کرد؟ چه داشت که اینگونه جادویش میمطیع و رامش می

 اشک هایش دوباره روان شد و با صدای بلند تری شروع به گریه کردن کرد. 

_نه.. نه.. نبودی.. دروغ میگی.. نبودی.. تکان های پی در پی اکرم خانم 

میزد روی تخت نشست و به رویایش را نیمه تمام گذاشت.در حالیکه نفس نفس 

کرد چشم دوخت.دستی به صورتش اکرم خانم که نگران نگاهش می

کشید.معلوم نبود چه مرگش شده بود، این چندمین باری بود که خواب او را 

 دید. صورتش خیس از اشک بود. حالش رقت انگیز بود.می

اکرم خانم دستی به موهای پریشان و عرق کرده اش کشید و با محبت  

 فت:خواب چی میدیدی که اینطور ناله میکردی دخترم؟ گ

 بانو با عجز به اکرم خانم نگاه کرد و خودش را در آغوش او انداخت.  

 _حالم خوب نیست اکرم خانم.  

 اکرم خانم پشتش را نوازش کرد. 

 _خواب بود دخترم، فقط خواب بود. چه خوب چه بد تموم شد. 

کنارش بود. اکرم خانم چند ضربه به بانو آهی کشید. چه خوب که اکرم خانم 

 پشتش زد و از او جدا شد. 

پارچ آب را برداشت و برایش آب ریخت. سپس لیوان را به سمت او نگاه   

 داشت 

 _بخور دخترم. بخور حالت جا بیاد. 

 یاد مادرش افتاد. لحنش آرام و نواشگونه بود.

 بانو چند جرعه از آب را نوشید و تشکر کرد.

لبه ی تخت برخاست و در حین رفتن پرسید:حالتون خوبه دیگه؟  اکرم خانم از  

 من برم؟

 بانو به سختی لبخندی بر لب نشاند. 

 _خوبم. ممنون. 



به محض رفتنش بانو دوباره دراز کشید و به سقف خیره شد. چند نفس عمیق 

 کشید. خواب هایی که در این چند روز دیده بود نیرو و توانش را ربوده بود. 

زید و زیر لب زمزمه کرد:دیگه تو خوابم نیا مصطفی.من دیگه لب هایش لر

 متعلق به تو نیستم. من یه زن متاهلم.دست از سرم بردار.  

پلک هایش را روی هم فشرد.ست خودش نبود. هنوز هم در ناخودآگاهش به  

 یاد او بود. 
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 با صدای بلند ارسالن و لحن خشمگینش به خودش آمد. 

 اعته رو یک مسئله ی به این آسونی موندی. _حواست کجاست؟ چهار س

 بانو مداد را روی دفتر تمرینش رها کرد و غر زد. 

_بهت که گفتم ارسالن، ما هنوز به مسئله حل کردن نرسیدیم چه اصراری  

 داری جلوتر بهم یاد بدی؟ 

 ارسالن نیشخندی زد و دفتر او را بست. 

نکنه داداشم مرسی  _چه خودشم توجیح میکنه.عوض اینکه بگه دستت درد 

 طلب کارم هست. 

بانو متعجب نگاهش کرد. لحن خشمگینش دیگر برای چه بود؟ اصال برای چه 

 انقدر خشمگین بود؟ 

 تعجبش به لحنش هم سرایت کرد.  

 _حاال چرا انقدر عصبانی هستی؟ 

ارسالن از جا برخاست و کتش را پوشید. کیف چرم دارچینی رنگش را نیز از 

 برداشت و دوباره نیشخند زد. روی زمین 

_اون از والدین محترم و گرامی که گیر دادن پاشو برو اون دختررو بگیر،  

اینم از تو که اصال حرف حالیت نیست.بهت میگم میخوام بهت مسئله یاد بدم 

 عوض اینکه بال در بیاری و متشکر باشی، تازه نازم میکنی 



میدانست علت خشمش چیز  چشمان بانو درشت شد و هاج و واج نگاهش کرد.

 دیگری به غیر حواس پرتی های اوست. 

اخم کرد و جدی گفت:من از همون اولم میدونستم تو از یه چیز دیگه عصبانی 

 هستی  

 بعد به زمین اشاره کرد و ادامه داد:بشین مثل آدم حرف بزن. 

 ارسالن چند لحظه در سکوت نگاهش کرد و بعد روی زمین نشست.  

 ه او دوخت بانو نگاهش را ب

_حاال بگو قضییه از چه قراره؟ تو واقعا فقط بخاطر اینکه گفتن برو اون  

 دختررو بگیر ناراحتی یا چیز دیگه ای هم هست؟ 

 ارسالن سرش را پایین انداخت.  

 _بیشترش برای همینه.  

 _دروغگو.  

 ارسالن با غیض نگاهش کرد.  

کند و جدی بماند: هر  بانو به سختی جلوی خودش را گرفت تا خنده اش کنترل 

 وقت میخوای دروغ بگی تو چشمهای بقیه نگاه نمیکنی 

ارسالن موهای مشکی اش را چنگ زد و بعد از مکث گفت:یکی دیگه رو  

 میخوام. 

 بانو لبخند زد.پس حدسش درست بود 

 با اینحال پرسید:کیو؟ 

 کرد. ارسالن پلک روی هم فشرد و اعتراف 

 _گندمو  

 آرامی تبدیل شد. لبخند بانو به خنده ی 

 _عاشقشی. 

 ارسالن نگاهش را مستقیما به او دوخت. 



_ میدونی که عشق توی دایره لغات من جایی نداره، ولی میتونم قاطعانه بگم 

 که دوسش دارم و فقط اونو برای زندگی میخوام

 نگاه بانو پر از دلسوزی شد. 

 _به این فکر کردی که چجوری به آقاجان و مامان نرگس بگی؟

 _ باالخره بهشون

قبل از اینکه جمله اش را کامل کند درب اتاق باز شد و قامت اکرم خانم در  

 آستانه ی در نمایان شد. 

 اکرم خانم بانو را مخاطب قرار داد 

 _شام حاضره خانم.

 بانو سری تکان داد

 _باشه اکرم خانم، ممنونم.

گرفت.سپس رو به بانو  ارسالن از جا برخاست و کیفش را دوباره در دستش 

 گفت: بعدا صحبت میکنیم. خداحافظ

 بانو نیز از جا برخاست و به دنبال او از اتاق خارج شد.

 _شام میموندی.

 ارسالن برگشت و گونه ی بانو را بوسید. 

 _مامان نرگس شام درست کرده. مراقب خودت باش.

مارت خارج بانو لبخندی زد و ارسالن بعد از خداحافظی از اکرم خانم، از ع

شد. بانو نیز از پله ها پایین آمد و سر سفره کنار اکرم خانم نشست. شامش را  

 که خورد از اکرم خانم تشکر کرد و به سمت پله ها رفت.

وارد اتاقش شد و به سمت درآور رفت. عطر او را برداشت و جلوی بینی اش 

 گرفت. سپس نفس عمیقی کشید و چشمانش به اشک نشست. 

 ودتر می آمد.دلتنگش بود. کاش سلیم ز

در تختش دراز کشید و ملحفه را روی تنش کشید که کمی بعد اکرم خانم وارد   

 اتاق شد.  



 پارچ و لیوان را روی عسلی گذاشت و با مهربانی بانو را مخاطب قرار داد.

 _حالتون خوبه دیگه خانم؟ خیالم راحت باشه؟

 بانو لبخندی زد

 _خوبم اکرم خانم. 

 خانم خندیداکرم 

 _خداروشکر خانم، انشاهللا امشب دیگه راحت بخوابین.  

 _انشاهلل. 

اکرم خانم لبخندی به رویش پاشید و قبل از اینکه از اتاق خارج شود دسته کلید  

را از داخل جیب پیراهنش بیرون آورد و کف دست او گذاشت :راستی خانم  

و حیاط کتاب بخونین  این کلید دست خودتون باشه که اگه امشبم خواستین ت

 خودتون بعدش در هارو قفل کنین. من امشب خیلی خوابم میاد. 

 بانو سری تکان داد و اکرم خانم بعد از گفتن شب بخیر از اتاق خارج شد.

نیم ساعتی در تختش جابه جا شد. اما فایده ای نداشت. اصال خوابش نمیبرد. 

ن شیشه ای آب ریخت کالفه شد و در تخت نشست. کمی برای خودش در لیوا

و چند جرعه از آن را نوشید. کتاب حافظ و دسته کلید را از روی عسلی  

 برداشت و به سمت در رفت. 

از عمارت خارج شد و بعد از پایین آمدن از پله ها به سمت تخت چوبی رفت  

 و رویش نشست. 

امشب از آن شب هایی بود که خواب نداشت. کتاب حافظ را باز کرد و شروع  

 واندن اشعار کرد. به خ

پیچید  خواندن اشعار حافظ آن هم وقتی که عطر گل های یاس در بینی اش می

 توانست لذتی ببرد.لذت بخش بود.اما حیف که او نمی
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نسیم مالیمی البه الی موهایش پیچید و موهایش را نوازش کرد. به ماه خیره  

دانست چرا، اما  شد و آهی کشید.امشب دلشوره ی عجیبی داشت.خودش هم نمی

 کرد قرار است اتفاق بدی بیفتد. احساس می

لبش را گاز گرفت و موهایش را پشت گوشش داد.شاید دلهره و اضطرابش  

 بخاطر نبودن سلیم بود.

ساعتی را مشغول خواندن شد تا اینکه کم کم پلک هایش سنگین شد و کتاب را  

 کنارش روی تخت چوبی گذاشت. 

کشید و روی تخت چوبی دراز کشید.چشمانش را بست و  دستی به بازو هایش 

داشت به خلسه ی عمیقی فرو میرفت که همان لحظه درب عمارت به صدا  

درآمد.قلبش فرو ریخت، چشمانش را به سرعت گشود و از روی تخت چوبی  

 برخاست.

یعنی که بود آن موقع شب؟ سلیم بازگشته بود؟ او که قرار بود فردا بیاید چه 

فتاده بود که حال برگشته بود؟ اصال مگر کلید نداشت؟ یعنی یادش رفته اتفاقی ا

 بود کلید ببرد؟  

با این فکر به سمت درب عمارت قدم برداشت. در را که باز کرد با دیدن فرد  

 مقابلش روح از تنش پرکشید.

نگاهش از پاهای کشیده ی او باال آمد و روی یک جفت تیله ی آبی رنگ  

 متوقف شد. 

کرد؟ اصال برای چه آمده بود؟ بعد  د. خود لعنتی اش. او اینجا چه میخودش بو

ش بیقرار خودش را به دیواره ی سینه از آن همه مدت. صدایش را شنید و قلب

 اش کوباند. 

 _سالم پیچک 

مصطفی به سمتش قدم برداشت و وقتی بانو ناچارا عقب رفت، وارد حیاط  

 عمارت شد.  

ه به سمتش برگشت. درست در فاصله ی چند  بانو آرام درب را بست و شک

توانست یک لحظه هم از او چشم بردارد، از او و  قدمی اش ایستاده بود. نمی

قامت استوارش، از او و تیله های آبی رنگش که عجیب یه زده بود، از او و  



توانست برآمدگی رگ هایشان را از همان فاصله هم ببیند،  دستان سفیدش که می

 رمایی رنگش که روزی نوازششان آرامش روانش بود.و از موهای خ

بغض گلویش را فشرد و صدایش را خط انداخت.فقط یک جمله بر زبانش   

 جاری شد.

 _چرا اومدی اینجا..؟ 

توانست چهره ی او را دقیق ببیند.  مصطفی قدمی نزدیک تر آمد. حال بانو می

 سته بود؟ زیر چشمانش چرا کبود و قرمز بود؟ چرا انقدر بی حال و خ

احمقانه منتظر بود تا او جمله اش را کامل کند.مصطفی که نگاه منتظرش را  

 دید با صدای آرام و دورگه ای گفت: 

 _بخاطر تو اومدم پیچک. 

چشمان بانو علی رغم تمام تالشش اشکی شد. یاد تمام لحظاتی که به انتظارش  

 اشک ریخته بود افتاد و لحنش پر از درد شد.

.خیلی دیر اومدی.. اون موقع که باید میومدی کجا بودی؟اون  _دیر اومدی.

 اتوبوس منتظرت بودم کجا بودی؟  موقع که تو ایستگاه

_میدونم از دستم ناراحتی بانو، ولی من اون موقع نمیتونستم بیام..واقعا  

نمیتونستم.. برام یه کار فوری پیش اومده بود.نمیتونستم همینطوری کارمو ول 

 کنم و بیام 

ه اش ناراحتی بانو را چند برابر کرد. مصطفی ادامه داد:ولی االن دیگه جمل

 اینجام.از لحاظ کاری موقعیت خوبی پیدا کردم و همیشه تهران میمونم.  

بانو یاد خوابش افتاد.مصطفی در خواب به او گفته بود که درست کنارش 

 است.   بوده

 _از کی تهرانی؟  

 _یک هفته ای میشه

شد و سعی کرد لرزش صدایش را کنترل کند: دیگه مهم  دست های بانو مشت 

نیست،اون زمانی که فرصت داشتی باید میومدی پیشم، االن نمیتونی  



همینجوری بیای و منو ببینی، من دیگه یه زن متاهلم...شوهرمم دوست دارم.  

 نمیخوام که رفتار نادرستی انجام بدم..پس از اینجا برو

 بان آورده بود.گفت و منتظر واکنش او شد. مرده بود تا این جمالت را به ز

همان اندک حسی که در نگاهش بود نیز مانند شعله ی شمع خاموش شد و  

داشت او قدمی  بدون حرف نزدیک آمد. با هر قدمی که به سمت بانو برمی

عقب میرفت.آنقدر نزدیک آمد و بانو آنقدر عقب رفت تا اینکه پشتش به درب 

ستاد. درست در فاصله ی چند ثانتی متری اش.  برخورد کرد. مصطفی هم ای

 عطر تلخش که با بوی سیگار مخلوط 

صدای نفس های کشیده ی بانو را شنید.نفس هایی که اینبار نوای ترس داشت. 

 عمیق نگاهش کرد و بانو عجیب در مقابل او خلع صالح شده بود. 

 _پس دوسش داری؟ 

 بانو به سختی آب دهانش را قورت داد. 

 _دارم.  

 _همین جوری که به من نگاه میکنی به اونم نگاه میکنی؟ 

 حریری از اشک چشمان بانو را پوشاند.  

مصطفی اشکی که روی گونه اش چکید و تا چانه اش پایین آمد با نگاه دنبال  

 دستش را پایین برد و نامحسوس روی قلبش گذاشت.   کرد.

 اخم کرد.  

 میزنه؟ _قلبت برای اونم اینجوری 

بانو دست او را پس زد و به این فکر کرد که چرا دستان لعنتی اش آنقدر داغ 

 است. سرش را کج کرد تا او را نبیند.  

 _برو عقب 

 مصطفی مصرانه در گوشش نجوا کرد. 

 _به خودت دروغ نگو پیچک.. 



بانو اشکش را پاک کرد و دستش را روی قفسه ی سینه او گذاشت و او را  

 ند. به سختی گفت: کمی به عقب را

_دروغی..در کار نیست. اون مردی نیست که نشه دوسش داشت.اون خیلی  

مهربونه و هیچ وقت کسیو ناراحت نمیکنه حتی اگه.ناراحتش کنیی. حتی  

 اگه..باهاش خوب رفتار نکنی، همیشه پشتته مثل تو نیست که وسط راه. 

آمد و حرف در   لحظه ای بعد فکش به حسار انگشتان سفید و کشیده ی او در

دهانش ماسید. حالت نگاهش عوض شده بود.خشم و جنون عجیبی در آبی های 

 یخ زده اش موج میزد.  

 وحشت کرد، برای اولین بار از نگاه کردن به چشمان او وحشت 

 

 کرد. 
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 مصطفی با دندان های کیپ شده خندید و پرسید

 تعریف میکنی؟ _انقدر راحت من و عشقمو فراموش کردی که اینجوری ازش 

فشار انگشتانش روی فک او دردناک شد. صورتش را نزدیک صورت او برد  

و درحالیکه لب هایش مماس لب های لرزان او بود با خشم زمزمه  

 کرد:میخوای یادت بندازم؟

احساس کرد دستی محتویات معده اش را چنگ زد و کم مانده بود از این  

از ثانیه گشاد شد و انگشتان   نزدیکی جان بدهد.مردمک چشمانش در کسری

 سردش را دور مچ او پیچید. با عجز نالید:ولم کن مصطفی..  

 بی رحم شد، بی رحم تر از همیشه. 

 یکباره و محکم ولش کرد.  

_مشتاقم بدونم اگه به شوهر نازنینت بگی قبال یکبار نامزد کردی چکار میکنه! 

 باز هم باهات میمونه؟ 



رای لحظه ای از حرکت ایستاد. ناباور نگاهش  ش بنفس بانو بند آمد و قلب

 توانست چنین حرفی را بزند؟کرد.چه داشت میگفت؟ اصال چطور می

مصطفی کف دستانش را از دو طرف کنار سر او گذاشت و سرش را به سمت  

شانه اش کج کرد. حال بد او را دید. با اینحال ادامه داد:میخوای بهش بگی چه  

 م؟ نامزدی عاشقانه ای داشتی

حتی توان این را نداشت که واکنشی نسبت به حرف ها و رفتار های او نشان  

دهد.حال از مرد مقابلش وحشت داشت. بتی که از او در ذهنش ساخته بود 

داشت جلوی چشمانش متالشی میشد و عجیب بود که مصطفی خودش آن تبر 

 را در دست گرفته و در حال نابودی این بت بود. بانو 

روی گلویش کشید و مانند بیماري که آخرین نفس هایش رامیکشید به  دستش را 

 بدترین حال دچار شد.

 مصطفی چشمانش را تنگ کرد.  

 _خودتم میدونی تو فقط مال منی.. اون بی شرف هم باید اینو بفهمه و..

دیگر نتوانست تحمل کند. قبل از اینکه او جمله اش را تمام کند، دستش را باال 

 محکمش بر صورت او نشست.آورد و سیلی 

صورت مصطفی از ضرب سیلی کج شد و بینی اش چین افتاد. بغض بانو 

ترکید و به گریه افتاد. میان گریه هایش گفت:چجوری میتونی انقدر بی رحم  

 باشی..

دیگه چقدر میخوای عذابم بدی ؟ بعد از دوسال منتظرت بودم نیومدی.تنهام 

رم ایستادم، تو چکار کردی؟ تا آخرین  گذاشتی و رفتی.بخاطر تو تو روی پد

لحظه منتظر بودم که بیای ولی نیومدی! نیووومدی.. حاال که ازدواج کردم  

یادت اومده که منم وجود دارم و میلت کشید که دوباره تصاحبم کنی؟ تو دیگه  

 چه آدمی هستی.. دیگه سمتم نیاا.. میفهمی سمتم نیا.  

 تر بود مصطفی نگاهش کرد. لحنش از نگاهش سرد 

 _گریه نکن.

بانو مقابلش، کنار در سرخورد و زانوهایش را در شکمش جمع کرد.دستش را 

 روی قفسه ی سینه اش گذاشت 



مصطفی دستمالی از جیب پیراهن نوک مدادی اش درآورد و مقابل او نگاه 

 داشت.  

_اگه نیومدم جلوی دایی رو بگیرم، فقط بخاطر این بود که اوضاع رو بدتر  

 م وقتی حالش بد شد، تو چه حالی داشتی. نکنم.دید

بانو دستمال را گرفت و اشک هایش را پاک کرد.آن دستمال لعنتی هم بوی 

 داد. دستمال را به سمتش پرت کرد و غرید: عطرش را می

 _دیگه مهم نیست، برو بیرون.

 مصطفی قدمی نزدیک آمد و از باال نگاهش کرد.جمله اش بانو را شکه کرد.  

 تها تو هم باید همراهم بیای. بدون تو از اینجا نمیرم._میرم. من

بانو به سختی سرش را باال آورد و با چشمانی که از شدت گریه قرمز شده بود  

 داشت؟  دید؟ چرا دست از سرش برنمینگاهش کرد. مگر حالش را نمی

_تو دیوونه شدی نه؟ ! میدونی که نمیتونم همراهت بیام..اگه میتونستم هم  

م چند بار بهت بگم من دیگه متاهل شدم فهمیدی؟ دیگه نمیتونم باهات  نمیومد

 باشم.. منو دیدی دیگه.. برو. 

 نگاه خیره اش در زیر نور ماه ترسناک بود.جدی گفت: 

 _من نیومده بودم تو رو ببینم. اومده بودم تو رو ببرم

 گفت و دستش را به سمت او دراز کرد و منتظر ماند. 

 : بانو با حرص خندید

 _اونوقت کجا ببری ها؟  

_خونه ی خودمون.همونی که تو تهران خریدیم.همونی که قرار بود توش گل  

 محمدی بکاریم. 

توانست به او بگوید ساکت شود. ساکت شود و آنقدر احساساتش را با  کاش می

 زدن این حرف ها جریحه دار نکند. 

 اخم کرد 

 _نه



 انگشتانش را تکان داد و منتظر ماند. گویی اصال صدایش را نشنیده بود. سر 

 و عصبی نگاهش کرد.   بانو ترسیده

 _ من با تو جایی نمیام مصطفی..

 نگاه مصطفی روی صورتش چرخید. با مکث به حرف آمد.  

 ترسی بالیی سرت بیارم. _چرا عزیزم؟ می

بانو دندان هایش را روی هم فشرد و با فکی منقبض شده گفت:از کسی که  

 وارد ا خونه ی یه زن متاهل میشه بعید هم نیست.  

مصطفی نفس عمیقی کشید و به ماه خیره شد. زمزمه ی آرامش با آن صدای 

 دورگه و خش دار هم ترسناک بود. 

 _باتو چکار کنم پیچک؟ها؟ 

نو انداخت. بعد رویش را برگرداند و به سمت در  نگاه کوتاه اما جدی ای به با

رفت.همین که بانو خواست نفس راحتی بکشد مصطفی او را با جمله ی بعدی  

 اش غافلگیر کرد. 

_بهت فرصت میدم که خودت بهش بگی عالقه ای بهش نداری و نمیتونی  

بیشتر از این باهاش بمونی.سعی کن قانعش کنی قبل از اینکه من وارد عمل  

 .چون اون موقع دنیارو رو سرش خراب میکنم.بشم

این را گفت و به سمت درب عمارت رفت.کامال جدی بود. هم لحنش، هم  

 نگاهش. 

کمی بعد که به خودش آمد با صدای بلند به گریه افتاد. این مرد دیگر محبوبش 

 نبود.عمال تهدیدش کرده بود.هم او را، هم همسرش را، حال باید چه می

 

 کرد؟ 
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 اگر بالیی سر سلیم می آورد قلبش هزار تکه میشد. او هیچ گناهی نداشت.  



حضور اکرم خانم و صدایش توجهش را جلب کرد.کی وارد حیاط شده بود که  

 او نفهمیده بود

_خدا مرگم بده خانم حالتون خوبه؟خداروشکر اون ساعت وامونده اشتباه زنگ 

 شد.. زد و من بیدار شدم مگه نه معلوم نبود چی می

نگاه بانو روی صورت پیک او ثابت شد. حالت تهوع داشت. بودن در آن 

موقعیت چنان انرژی اش را گرفته بود که حتی نا نداشت جواب اکرم خانم را 

 بدهد.  

 جمله ی اکرم خانم هم دنیا را روی سرش آوار کرد. 

 _اون مرده کی بود اومده بود تو حیاط خانم؟ 

دید و کلمه ای برایش کت لب های اکرم خانم را میاز این لحظه به بعد فقط حر

 قابل فهم نبود.

چشم هایش تار شد و قبل از اینکه روی زمین فرود بیاید فریاد اکرم خانم را 

 شنید.

 _یا امااام هشتم..

با صدای نم نم باران پلک هایش را باز کرد. چند بار پلک زد تا دیده اش 

ار تخت زانو زده بود چشم هایش اشکی  شفاف شود. با دیدن مرد مقابلش که کن

 شد و به گریه افتاد.

 _سلیییم. 

سلیم دست ظریف او را میان دستان مردانه اش گرفت و بر انگشتانش بوسه 

 زد.

 _جانم خانمم. حالت خوبه؟ 

سلیم اشک های او را با انگشت شصت پاک کرد و بانو با دلتنگی نگاهش کرد. 

با دلخوری از او جدا شده بود. چه زود او را  انگار نه انگار که هفته ی قبل 

 بخشیده بود.

کرد.در جواب جمله اش با گریه گفت:منو ببخش سلیم، ببخش  احساس گناه می

 که پست زدم.ببخش که باهات بد رفتار کردم. 



 اکرم خانم که در اتاق ایستاده بود با دست چپش روی دست راستش کوبید.

 سلیم لبخند مهربانی زد

 ت خانمم.دیگه گذشت.خداروشکر که بخیر گذشت.  _مهم نیس

گفت و موهای لطیف او را نوازش کرد و با عشق در چشمانش نگاه کرد. اکرم  

 خانم با اجازه ای گفت و از اتاق بیرون رفت.

 به محض رفتنش سلیم لبه ی تخت نشست و پرسید:االن بهتری خانم؟ 

 بانو آرام سری تکان داد 

انم گفت دیشب یه مرد غریبه اومده بود تو حیاط سلیم بی مقدمه گفت:اکرم خ

 عمارت. 

 بانو وحشت زده، با چشمانی که درشت شده بود نگاهش کرد. 

 نگاه سلیم پر از خشم شد و دستانش مشت شد.به سختی پرسید:

 _اذیتت کرد؟

پرسید و با پرسیدن همین جمله هزار بار شکست. لب های بانو لرزید.بیچاره  

کرد در فاصله ی چند  ٱن مردی که از آن صحبت می فهمیدهمسرش اگر می

 سانتی متری او ایستاده و نزدیک بود تا او را ببوسد حتما نابود میشد. 

توانست همه چیز را به او بگوید. بگوید تا کمتر احساس خفگی کند. کاش می

بگوید تا کمی راه نفسش باز شود.اما نه.توان این را نداشت که له شدن غرور  

 و جریحه دار شدن احساسش را ببیند. همسرش 

در تخت نشست و سرش را به طرفین تکان داد:نه.اصال معلوم نبود چی  

 میخواسته. خودش هم عقلش سر جاش نبود

 سلیم سرش را پایین انداخت و جمله اش بانو را خجالت زده کرد. 

_منو ببخش، تقصیر من بود، باید دم عمارت نگهبان میزاشتم...اصال فکر 

کردم کسی بتونه از دیوار به اون بلندی باال بیاد.خدا منو لعنت کنه. اگه نمی

 بالیی سرت میومد هیچ وقت  

 اینبار بانو بود که دستش را گرفت. 



 چانه ی او را باال آورد و مستقیم در جنگل آتش گرفته ی چشمانش نگاه کرد. 

خداروشکر اتفاق _خودتو بخاطرش سرزنش نکن، اصال تقصیر تو نبود.تازه 

 بدی هم نیفتاد. 

سلیم لبخند محوی زد و بانو صورتش را نزدیک صورت او آورد. خجالت را  

کنار گذاشت و در مقابل نگاه پر از تعجب او جایی کنار لب هایش را طوالنی  

 بوسید.

ابرو های سلیم باال پرید و بانو او را در آغوش گرفت.دوباره بغض کرد و  

 صدایش خش دار شد.  

تو منو ببخش که این مدت ازت دوری کردم.من ببخش که همسر خوبی نبودم  _

 و وظایفمو انجام ندادم 

 سلیم پشتش را نوازش کرد.

وقتی بانو از او جدا شد به چشمانش نگاه کرد و در یک لحظه خواست همه  

چیز را به او بگوید اما سلیم همان لحظه با به یاد آوردن چیزی گفت:راستی  

 خر هفته دعوتمون کرده خونتون. در واقع برای افطار. مادرت برای آ

 بانو سری تکان داد و لبخندی زد

 _چه خوب.  

 سلیم از روی تخت برخاست.  

 کتش را پوشید و انگشتر عقیقش را نیز در انگشتش انداخت. 

 بانو پرسید:کجا داری میری؟ 

 _یه سر به کار خونه بزنم، برمیگردم انشاهللا. 

 بانو انشااللهی زیر لب زمزمه کرد و تاکید کرد:مراقب خودت باش 

سلیم قبل از خارج شدن از اتاق لبخندی زد و گفت:چشم، شما هم مراقب خانمم  

 باش. 

 



گفت و از اتاق خارج شد و بانو به صدای قدم هایش گوش سپرد.لبخند محوی  

بود با آمدن فکری در ذهنش، پرکشید و نگران شد.نگرانی ای که   که روی لبش

میدانست سر منشأ آن حرف ها و تهدید های علنی مصطفی ست. حال که  

مصطفی تهران بود همه چیز برای او و همسرش سخت تر میشد.باید ایستادگی 

کرد. هم برای خودش و هم برای سلیم که آنقدر با او کنار آمده و رفتارهای می

نامالیمش را تحمل کرده بود. به قرآنی که باالی سرش گذاشته بود نگاه کرد و   

لبخند غمگینی زد.خودش هم نمیدانست که از چه زمانی مهر او به دلش نشسته  

دانست با روبه رو شدن با مصطفی و شنیدن تهدید هایش، تردید  است. اما می

ش متعلق به او بود و به هایش راجع به سلیم کنار رفته است.حال قسمتی از قلب

 کرد. خاطر اینکه در کنارش بود عمیقا احساس آرامش می
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دستی به پیراهن سفید بلندش کشید و شال حریر سفیدش را بر سرش 

 گذاشت.سپس دست در دست سلیم از پله های عمارت پایین آمد.

 وقتی پایین پله ها رسیدند با شنیدن جمله ی سلیم لبخندی روی لبش آمد

 با این پیراهن سفید مثل گل مریم شدی خانمم_

بانو نگاهش را به تیله های سبز او دوخت و به کت و شلوار طوسی او اشاره  

 کرد 

 _ممنونم،تو هم خیلی خوب شدی. 

سلیم در جوابش لبخندی زد و وقتی که اکرم خانم اسپند شان کرد به همراه بانو  

 وارد حیاط عمارت شد.

باز کرد و قبل از اینکه پشت فرمان بنشیند، رو به  درب ماشین را برای بانو 

 نگهبان ها گفت:حواستون جمع باشه آقایون، دیگه تاکید نکنم.

یکی از نگهبان ها که درشت قامت بود و سبیل چنگیزی داشت گفت:خیالتون 

 راحت. 

 سلیم سری تکان داد و سوار ماشین شد. سپس به سمت خانه ی بانو راه افتاد.



ه زدند و داخل رفتند نرگس خانم برای استقبال از آنها دم در زنگ خانه را ک

 ایستاد 

 _سالم خوش اومدین.

بانو و سلیم از جواب نرگس خانم را دادند و وارد خانه شدند.بقیه که سر سفره  

 نشسته بودند با دیدنشان سالم و احوال پرسی کردند. 

زشان را باز بانو و سلیم سر سفره نشستند و بعد از شنیدن صدای اذان رو

 کردند. 

کرد نگاه  سکوت عجیبی برقرار بود و تنها چیزی که توجه بانو را جلب می

 مشکوکی بود که بین ارسالن و پدرش رد و بدل میشد. 

کردند؟ یعنی ارسالن  تعجب کرد. چه شده بود که اینطور یکدیگر را نگاه می

 راجع به دوست داشتن گندم به پدر و مادرشان چیزی گفته بود؟ 

چای شیرینش را برداشت و مشغول نوشیدنش شد که پدرش به حرف آمد.  

 مخاطبش نرگس خانم بود. 

 _نرگس خانم با خونه ی بطول خانم تماس گرفتی؟

نرگس خانم با نگرانی ارسالن را نگاه کرد و ارسالن به وضوح قاشق را در 

 دستش فشرد. 

 نرگس خانم با مکث جواب نریمان را داد

 زدم._بله، زنگ 

 _خب. چی گفتن؟

 _قبول کردن. 

ارسالن با حرص خندید. ثانیه ای بعد نگاه خروشانش را به پدرش دوخت و از  

 بین دندان های قفل شده اش غرید

 _برین ببینم، بدون من چجوری میخواین برین خاستگاری. 

 بانو به ارسالن چشم دوخت. نگاهش پر از نگرانی بود. 



نگاه تیز و برنده اش داد و گفت:مراقب باش   نریمان نیز جواب نگاهش را با

زنیم، داری صبرمو  پسر، این چندمین باریه که داریم راجع بهش حرف می

 لبریز میکنی. 

 ارسالن اخم وحشتناکی کرد و صدایش را باال برد. 

زنیم و هنوز نفهمیدی که من  _چندمین باریه که داریم راجع بهش حرف می

 چه. نمیخوام برم خواستگاری اون ب

 سلیم تشکر کرد و از سر سفره بلند شد.سپس به پشتی تکیه داد 

نرگس خانم نوش جانی در جواب سلیم گفت و خجالت زده از بحث ارسالن و  

 نریمان جلوی او، سرش را پایین انداخت. 

 رگ پیشانی نریمان برجسته شد و بیقید فریاد کشید

گفتیم برای افسانه میایم  _کسی از سیمین حرف نزد. گفتی موافق نیستی 

 خواستگاری

ارسالن بلند خندید و بانو و نرگس خانم با نگرانی نگاهش کردند. خنده اش که  

تمام شد از جایش برخاست و جدی گفت:به هر خری بگن بیا این دخترو بگیر  

 نمیگیره، اون وقت من برم بگیرمش. 

به سمت او تکان نریمان نیز با خشم از جایش برخاست و انگشت اشاره اش را 

 داد

 _ارسالن مراقب حرف زدنت باش، کاری نکن همین امشب کار دستت بدم. 

ارسالن سفره را دور زد و در فاصله ی یک قدمی اش ایستاد. با اخم سر تکان  

 داد و غرید:کار دستم بده ببینم میخوای چکار کنی، کار دستم بده. 

داد:محض رضای خدا  نرگس خانم به صورتش کوبید و آنها را مخاطب قرار 

 بس کنین. خوبیت نداره.

 نریمان یقه ی ارسالن را گرفت و او را تکان داد

_روی اضافی بهت دادم اینجوری هار شدی، ولی نگران نباش میدونم چجوری 

 درستت کنم. 

 ارسالن نیشخندی زد



_خودتم میدونی که برنامه ریزیات همیشه غلط از آب در میاد.صد بار گفتم 

 ن فقط گندم و میخوام وسالم.  بازم میگم م

 نریمان دستش را باال آورد و کشیده ی محکمی بر صورت او زد.  

نرگس خانم جیغی کشید و سلیم از جا برخاست. بازوی نریمان را که از شدت 

 خشم نفس نفس میزد گرفت و او را عقب کشید. 

 _کوتاه بیاین آقا نریمان.  

رد و غرید:یکباره دیگه اسم اون  نریمان بی توجه به او به ارسالن نگاه ک

 دخترو بیار ببین چکارت میکنم.  

بانو اخم کرد.اعصابش بهم ریخته بود. پدرش همچنان رفتار غلطش را ادامه 

خواست حرف حرف خودش باشد و بقیه نیز بی چون و داده بود.مثل همیشه می

 چرا از او اطاعت کنند. 

ک کرد و برای حرص دادن  ارسالن خون کنار لبش را با انگشت اشاره پا

 نریمان با لبخندی نمایشی گفت:بجز اون هیچ اسم دیگه ای به زبونم نمیاد. 

 نرگس خانم زیر لب گفت:ال اله اال هللا 

نریمان تیز نگاهش کرد و خواست دوباره به سمتش برود که سلیم مانعش شد و  

 رنگ در همان لحظه به صدا در آمد. 

 مخاطب قرار داد نرگس خانم با حرص نریمان را 

 _بفرما انقدر داد و بیداد کردین که همسایه ها شاکی شدن اومدن دم در. 

 بانو از جایش برخاست و گفت :من میرم درو باز کنم.

 در توری را باز کرد و صدای مادرش را شنید

 _برو مادر، برو خدا خیرت بده. 

م  بانو دمپایی های خاکی رنگ نرگس خانم را پوشید و به سمت در قد 

 برداشت.در را که باز کرد با دیدن فرد مقابلش مات شد. 
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نگاهش از چشمان عسلی او روی چمدانش چرخید و حیرت زده زمزمه  

 کرد:گندم! 

 گندم لبخندی به رویش پاشید.  

 _سالم. 

 قبل از اینکه جواب سالم او را بدهد، مادرش او را مخاطب قرار داد 

 _کیه مادر؟

 دانست چه بگوید.ید. نمیزبانش را روی لب هایش کش

 نگاه منتظر گندم را که دید با صدای بلندی گفت:گندمه! 

 چشمان ارسالن درشت شد و نریمان با خشم پرسید :کی؟

 نرگس خانم نگاهش را به او دوخت و با نگرانی لب هایش را تکان داد: گندم.

 نریمان نیشخندی زد و جمله ی نریمان سلیم را متعجب کرد 

 ید نتونسته پسرشو قالب کنه، حاال دخترشو فرستاده _رباب خانم د

 نرگس خانم غرید

 _اینجوری نگو آقا نریمان زشته!  

سلیم متعجب به گفت و گویشان گوش سپرد. منظورش چه بود؟ کدام پسر را  

 میگفت؟

بانو از جلوی در کنار رفت اما گندم همانجا ایستاد. نرگس خانم به همراه  

آمد و نگاهش را به گندم که دم در ایستاده بود ارسالن و نریمان به سکو 

 انداخت.

 _سالم گندم جان.

گندم با او سالم و احوالپرسی کرد و نرگس خانم با خوشروئی گفت:چرا دم در  

 ایستادی؟ بیا تو 

 گندم نگاهش را به نریمان دوخت و با لبخند او را مخاطب قرار داد 

 _سالم دایی جان، حالتون چطوره؟



 ابروهای نریمان همچنان گره کوری خورده بود.به زور جوابش را داد.  

 _سالم. 

 چشمان عسلی گندم اشکی شد و سعی کرد که صدایش نلرزد.

_دایی جان تا شما اجازه ندید نمیام تو... هر چند میدونم شما با مامان ربابم  

هیچ ارتباطی ندارین ولی...پیش خودم گفتم با من و بابا شعبانم که مشکلی  

 ندارین..تازه اینکه..  

 بغضش را به همراه آب دهانش قورت داد و ادامه داد 

 موش کنه. _ آدم هرکاری کنه نمیتونه داییشو مهربونیاشو فرا

خشم نریمان کنی فروکش کرد و گره ابروهایش کم کم باز شد. جمالت  

خواهرزاده ی نوجوانش ناخواسته به دلش نشسته بود. دانه ی درشت اشک  

 روی گونه ی گندم چکید و گفت: 

 _چون من هنوزم اون سه چرخه ای که برام خریده بودینو یادم میاد. 

نگاه همه به غیر از ارسالن روی  لب برچید و منتظر جواب نریمان ماند. 

 نریمان چرخید و نریمان با مکث گندم را مخاطب قرار داد :بیا تو.  

 گندم لبخندی زد و اشک هایش را پاک کرد. 

داخل آمد و چمدانش را کنار پله ها گذاشت. سرش را که بلند کرد، چشمش  

 باالخره به ارسالن افتاد.

 کرد.  گونه هایش رنگ گرفت و با خجالت نگاهش 

 ارسالن هم جواب نگاه شرمگین او را با لبخند عمیقی داد و گفت:خوش اومدی 

 نریمان سری تکان داد و داخل رفت. 

نرگس خانم نیز چمدان گندم را برداشت و رو به او گفت:گندم جان من  

 چمدونتو میزارم تو اتاق بانو. 

 گندم لبخندی زد 

 _باشه زندایی  



رفت و بانو هم خواست پشت سر مادرش  نرگس خانم از پله های سکو باال 

وارد خانه شود که مادرش گفت:تو بمون پیششون دخترم، خوب نیست دو تا  

 جوون با هم تنها باشن. 

 بانو سری تکان داد و به سمت حوض رفت. 

 _باشه. 

 سپس لبه ی حوض نشست و نگاهش را به ارسالن دوخت. 

پایین آمد و کفش های ارسالن که روی سکو ایستاده بود کمی بعد از پله ها 

 قهوه رنگش را پا کرد. سپس لبه ی سکو مقابل گندم نشست. 

 سپس چشمانش را تنگ کرد و زمزمه وار پرسید:خوبی چشم عسلی؟

بانو از شیطنت او به خنده افتاد. حتما به خاطر پدرشان اینطور صدایش را  

صدا زده است   پایین آورده بود. قطعا اگر پدرشان میشنید که او گندم را اینگونه

کرد. گندم با شنیدن کلمه ی چشم عسلی قند در دلش آب شد  از خانه بیرونش می

 و چشمهای کشیده و خوشحالتش برق زد. 

 _مرسی 

ارسالن دستش را جلو برد و چند الخه از موهای او را که روی صورتش  

ریخته بود کنار زد. بدون اینکه حتی سر انگشتش برخوردی با صورت او 

اشد.این کارش چند ثانیه بیشتر طول نکشید. با اینحال نفس گندم بند آمد داشته ب

 و وقتی او دستش را کنار کشید، نفس آسوده ای کشید. 

 نفس آسوده اش لبخند محوی را گوشه ی لب ارسالن نشاند. 

 _با کی اومدی؟

 _با عمو هادی.

ارسالن پیشانی اش را خاراند و بی مقدمه گفت:وقتی تو نامه گفتی داری میای 

 فکر نمیکردم جدی گفته باشی. 

 گندم آب دهانش را قورت داد و با لبخند محوی پرسید:

 _دوست نداشتی جدی گفته باشم؟



 ارسالن جدی نگاهش کرد. لحنش هم جدی بود. 

 نه باهم ازدواج کنیم یا نه. _چرا ولی.. من هنوز نمیدونم داییت قبول میک

 لبخند گندم محو شد و سرش را پایین انداخت.

ارسالن کف کفشش را روی پای او فشرد و وقتی گندم آیی گفت و به او نگاه 

کرد سرش را به سمت شانه اش کج کرد و گفت:انشاهللا که قبول کنه، چون 

 واقعا گلوم پاره شد از بس داد زدم من گندمو میخوام.

رام خندید و ارسالن سرش را به سمت بانو که مشغول شستن سیب ها  گندم آ

 شده بود چرخاند و گفت:تایید کن مو هویجی. 

 بانو سر تکان داد

 _راست میگه 

 ارسالن دوباره به گندم نگاه کرد و جدی شد. 

_اگه پافشاری کنم احتماال آقاجان قبول میکنه ولی.. مطمئنم که بعد از قبول  

 یزاره. کردن برامون شرط م

گندم بدون حرف نگاهش کرد و ارسالن ادامه داد:امید وارم یه شرطی نذاره که  

 تو رو آزرده کنه. 
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گندم قسمتی از موهایش را پشت گوشش داد و نگاهش را به درختی که سه متر  

با دیوار حیاط فاصله داشت دوخت. یاد خاطره ای قدیمی افتاد و برای عوض  

ند رو به ارسالن گفت:ارسالن یادته میاد دایی روی کردن جو میانشان، با لبخ

 این درخت برامون تاب وصل کرده بود؟

 ارسالن لبخند دندان نمایی زد

 خوردیم.نشستیم روش و تاب می_آره، یادش بخیر، تا جون داشتیم می

 گندم خندید و ارسالن با دیدن خنده اش پرسید:میخوای دوباره وصل کنیم

 گندم از خوشحالی برق زد.چشمان عسلی رنگ 



 _وااقعاا؟ وصل میکنی؟

ارسالن از جایش برخاست. چشمکی به او زد و در حالیکه از کنارش عبور 

کرد گفت:چرا وصل نکنم،چشم عسلی؟ یه دختر عمه که قراره خانمم هم  می

 بشه بیشتر ندارم که.

ه اش غش گندم با شنیدن کلمه ی خانمم اینبار ذوق مرگ شد و بانو با دیدن چهر

 غش به خنده افتاد. 

 گندم با خجالت سرش را پایین انداخت.

کمی بعد ارسالن در حالیکه تاب دستش بود بازگشت. طناب را محکم به شاخه 

ی ضخیم درخت بست و بعد از اینکه خودش محکم بودن آن را امتحان کرد  

 گندم را مخاطب قرار داد 

 _بشین چشم عسلی.

 را باال داد و با شیطنت نگاهش کرد آستین های پیراهن طوسی اش 

 _بشین که میخوام تابت بدم. 

گندم فوری روی تاب نشست و ارسالن خم شد و در گوشش گفت:فقط یواش 

 بخند چون، داییت میاد بدبختمون میکنه. 

 گندم سری تکان داد و ارسالن از پشت او را محکم تاب داد. 

 گندم ناخواسته جیغی کشید 

 _یواش تر

ای گفت و تاب که برگشت محکم تر تابش داد و شروع به خندیدن ارسالن باشه 

 کرد. 

و بانو به آن ها چشم دوخت و تصویری آشنایی جلوی چشمانش نقش 

بست.تصویری که مدت ها بعد از برگشتنش از خانه ی رباب رویای شبانه اش  

 شده بود. 

دن  لبخند تلخی زد و دستش را زیر چانه اش گذاشت که ثانیه ای بعد با دی

صحنه ی مقابلش از جا پرید. طناب تاب پاره شد و گندم با دو زانو توی باغچه 

 پرتاب شد و جیغ کشید. 



ارسالن وای بلندی گفت و قبل از اینکه به سمتش بیاید نریمان خودش را به  

 سکوی حیاط رساند و غرید  

_چه خبرتونه؟ صدای جیغ و دادتون محله رو برداشته. بیاین تو حرفای مهمی 

 دارم باهاتون.  

 چپ چپ ارسالن و گندم را نگاه کرد و ادامه داد:حرف های سرنوشت ساز.  

نریمان که رفت بانو به طرف گندم قدم برداشت و با گرفتن بازویش به او  

 کمک کرد تا از جایش بلند شود. 

گندم پیراهن زرد رنگش را تکان داد و با اخم به ارسالن نگاه کرد. ارسالن  

 نش را باال برد و ثانیه ای بعد هر سه وارد خانه شدند. نمایشی دستا

بانو به محض ورودش به سلیم که به پشتی تکیه داد و نگاهش را به نقطه ی نا  

معلومی دوخته بود نگاه کرد و به سمتش رفت. کنارش نشست و پرسید:چه  

 خبر آقا به چی فکر میکنی؟

مت او برگرداند و نگاهش  سلیم که به فکر فرو رفته بود با مکث سرش را به س

 کرد 

 _جانم؟ 

 بانو لبخندی به رویش زد. 

 _به چی فکر میکنی که انقدر جذابه. 

 سلیم لبخند محوی زد وچهار زانو نشست. 

 _جذاب نیست.

 بانو با خنده سر تکان داد 

 _پس چی؟

 سلیم عمیق نگاهش کرد

 _هیچی! 

.گندم با فاصله نریمان مقابل ارسالن نشست و به گندم هم اشاره کرد که بنشیند

 کنار ارسالن نشست.



 نریمان نگاهش را به گندم دوخت. 

 _یکم پیش مادرت زنگ زد.

 گندم به سختی آب دهانش را قورت داد و چهره اش از نگرانی جمع شد. 

 _خب.. 

_راجع به تو و ارسالن صحبت کرد و بعد نظر منو راجع به این وصلت 

 پرسید، منم..

 ادامه داد بعد از یک مکث طوالنی 

 _منم گفتم چون ارسالن گندمو میخواد قبول میکنم. میتونین باهم ازدواج کنین.  

ارسالن مشکوک نریمان را نگاه کرد. باورش نمیشد به این زودی قبول کرده  

 باشد. چشمان گندم به اشک نشست. 

 نریمان دوباره به حرف آمد. مخاطبش اینبار گندم بود. 

 _منتها یه شرطی دارم دخترم. 

 ارسالن پوزخند زد.  

 گندم با ذوق پرسید.

 _بگین. 

کینه ی عجیبی در چشمان نریمان جوشید و گفت:بعد از ازدواج دیگه نباید با  

دانست پدرش، برای خوانده مادرت ارتباطی داشته باشی ارسالن اخم کرد. می

 گذارد.قبول کردن این ازدواج شرط نامعقولی می

 نگاه کرد و جمله اش ارسالن و نریمان را شکه کرد. گندم ناباور نریمان را 

 _باشه، قبول میکنم.

 بانو سری تکان داد و ارسالن خشمگین از جایش بلند شد.
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 _ولی من قبول نمیکنم. 



این را گفت و دوباره به سمت حیاط رفت و به گندم که اسمش را صدا میزد  

 نیز توجهی نکرد.

و از جایش برخاست. خودش را به ارسالن   گندم نگاه کوتاهی به نریمان کرد

 رساند و آستین پیراهن طوسی اش را گرفت 

 _چرا قبول نمیکنی؟ منو.. منو دوست نداری.

ارسالن موهای مشکی اش را چنگ زد و چشمان قهوه ای اش را به او  

 دوخت. 

 _چون دوست دارم قبول نمیکنم. 

ن انداخت، چانه اش  گندم دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد. سرش را پایی

 شروع به لرزیدن کرد و اشک هایش قطره قطره روان شد. 

ارسالن چانه اش را بین انگشتان سفیدش گرفت و به چشمان عسلی اش که  

 رگه های سرخی گرفته بود خیره شد. 

_من به خاطر خودت میگم چشم عسلی. من دارم به بعد ازدواجمون فکر  

یستیم، به موقعی که قراره مادر بشی، بهم  میکنم. به روزایی که دیگه دو نفر ن

 بگو میتونی اون موقع طاقت بیاری دور از خانوادت بمونی؟

 گریه گندم شدت گرفت و زار زد 

 _میتونم، به خاطر تو میتونم ارسالن.. من.. من دوست دارم. 

 ارسالن با چهره ای جمع شده نگاهش کرد و افسوس خورد. 

 االن میگی. _االن اینو میگی چشم عسلی، 

 گندم بدون حرف نگاهش کرد و ارسالن آهی کشید و سکوت کرد. 

 و نیم شب را نشان میداد. 10بانو به ساعت نگاه کرد : 

 دست سلیم را بین انگشتانش گرفت و او را مخاطب قرار داد 

 و نیمه. 10_عزیزم، بریم؟ ساعت 

د. با مکث سلیم چند لحظه گنگ نگاهش کرد. گویی اصال صدایش را نشنیده بو

 پرسید.



 _چی؟

بانو با تعجب نگاهش کرد. چه چیزی فکر او را مشغول کرده بود؟ بانو دوباره  

 جمله اش را تکرار کرد و سلیم از جا برخاست

 _بریم خانمم.

سپس دست بانو را گرفت و بعد از خدا حافظی از بقیه از خانه خارج شدند و 

 در ماشین نشستند.

 ت. شان را سلیم شکسسکوتی بین 

 _گندم چه نسبتی باهات داره بانو؟ 

بانو نگاهش را به نیمرخ متفکر او دوخت. چه چیزی در ذهنش بود که این  

 سوال را پرسیده بود. جوابش را با مکث داد 

 _دختر عممه، چطور؟ 

 سلیم ماشین را توی حیاط عمارت برد و گفت :هیچی همینطوری.

و او هم از ماشین پیاده شد.  و از ماشین پیاده شد. بانو چشمانش را تنگ کرد

کرد موضوعی بدجور ذهن همسرش را مشغول  دانست چرا اما احساس مینمی

 کرده بود. 

شانه ای باال انداخت. کفش های پاشنه بلندش را در آورد و پابرهنه دنبال او 

 فهمید. راه افتاد. هر چه که بود به زودی می
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ها را دانه به دانه باز کرد.  رژ قرمزش را روی لب هایش کشید و بیگودی

موهای فر شده اش را روی شانه اش ریخت و چرخی زد. با آن موها و آن  

پیراهن سورمه ای رنگ که آستین های بلندی داشت و پایینش کلوش  

 بود،زیباتر از هر لحظه ای شده بود. 

انگشتانش را در هم پیچید و در آیینه به خود نگاه کرد. امشب عروسی  

گندم بود و او داشت در دلش از خدا خواهش میکرد که او نیاید.اما  برادرش و 

 مگر میشد عروسی خواهرش حضور نداشته باشد؟ 



اصال دلش نمیخواست او را ببیند. مخصوصا بعد از شنیدن تهدید های علنی 

 ترسید او را ببیند و سلیم به آشوب درونش پی ببرد. ترسید. میاش. می

فرستاد، که همان لحظه صدای سلیم از حال نفسش را با کالفگی بیرون 

 عمارت به گوشش رسید.  

 _خانم  هنوز حاضر نشدی؟  

 بانو نفس عمیقی کشید. باید آرامش و خونسردی اش را حفظ میکرد. 

از اتاق خارج شد و بعد از پایین آمدن از پله ها، بازوی سلیم را گرفت و باهم  

 رفتند.

عمیقی همراه با ترس به وجود بانو تزریق  مقابل درب تاالر که رسیدند،اشتیاقی 

شد. از طرفی برای دیدن برادرش در لباس دامادی و دیدن دخترعمه اش در  

لباس عروس اشتیاق داشت و از طرفی دیگر از روبه رو شدن با مصطفی 

 ترسید. می

 بود.  ترسید که او راببینید و احساساتش او را رسوا کند. باید قوی میمی

 باید طاقت می آورد.  

آب دهانش را قورت داد و به همراه سلیم وارد تاالر شدند.از پله ها باال رفتند و  

وارد سالن پرجمعیتی که بیشتر صندلی هایش پر شده بودند، شدند.دیر آمده  

 بودند.

 فضای زیبا و با شکوه اطرافش هم نتوانسته بود توجهش را جلب کند.  

 سلیم دستش را دور کمر بانو حلقه کرد و در گوشش زمزمه کرد. 

_بهت گفتم زودتر بیایم،ببین بیشتر صندلی ها پر شدن.جای شکرش باقیه که  

 قبل از عروس و داماد رسیدیم. 

خید و با اضطراب دنبال مصطفی توجه به او دور تا دور سالن چرنگاه بانو بی 

 گشت.اما پیدایش نکرد.

 سلیم صدایش زد.

 _خانمم



 بانو نگاهش را به او دوخت.

 _جانم.

 _اصال شنیدی چی گفتم!

 _نه ببخشید. حواسم نبود. 

 قبل از اینکه سلیم چیزی بگوید رباب به سمتشان آمد و مقابلشان ایستاد. 

 _سالم عزیز عمه خیلی خوش اومدی 

 ی بر لب نشاند. بانو لبخند

 _ممنونم عمه جان.

 نگاه رباب روی سلیم چرخید 

 _سالم پسرم.من رباب هستم، عمه ی بانو

 سلیم لبخندی زد و محترمانه جوابش را داد.

 _سالم عمه جان، خوشبختم. 

رباب به جفتشان نگاه کرد و نگاهش پر از حسرت شد. لحنش هم پر از  

 حسرت بود.  

 _انشاهللا که خوشبخت بشین. 

 لب های بانو لرزید و چشمان میشی رباب اشکی شد.  

اما قبل از اینکه ظاهرش جلب توجهی کند به میز و صندلی های جلویی اشاره 

 کرد و گفت:زن داداشم میز جلویی براتون جا گرفته، بفرمایین. 

بانو تشکری کرد و دوباره بازوی سلیم را گرفت و از کنار رباب رد  

واج گندم و ارسالن باعث شده بود تا همه شان دور شدند.خوشحال بود که ازد

دانست با وجود شرطی که پدرش برای گندم و  هم جمع شود. هر چند می

ارسالن گذاشته بود این دورهمی عمر کوتاهی داشت.بانو آهی کشید و سرش  

 را پایین انداخت.  

ز دور  جلوتر که رفتند سرش را یکباره باال آورد و باالخره او را دید. داشت ا

می آمد.کت و شلوار نوک مدادی به تن کرده بود و موهای خرمایی رنگش را  



به باال شانه زده بود. رز قرمزی هم در جیب پیراهنش بود. ضربان قلبش  

 روی هزار رفت و انگشتان سردش بازوی سلیم را چنگ زد.

 ترسید.مثل احمق ها از اینکه مصطفی او را با سلیم ببیند می

 متعجب نگاهش کرد و صدایش اورا به خودش آورد. سلیم 

 _بانو جان حالت خوبه ؟  

 بانو به سختی زمزمه کرد:خوبم، خوبم. _نمیشینی؟ 

بانو سرش را چرخاند و به مادرش که روی صندلی، پشت میز مستطیل شکل  

 قهوه ای رنگی نشسته بود نگاه کرد. 

 با مکث جواب سلیم را داد 

 _چرا بشینیم. 

مانده را طی کرد و روی صندلی نشست.نشست و قدم برداشتن   چند قدم باقی

 آرام و محکم اورا با نگاه دنبال کرد.
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 باز هم صدای سلیم او را به خودش آورد. این بار لحنش کالفه بود.

 _کجایی خانم؟ اینجا نیستی!  

قبل از اینکه جوابش را بدهد، همان لحظه صدای خنده ی مردانه ی آشنایی 

 جلب کرد.  توجهش را

دوباره نگاهش به سمت میزی که او، ابراهیم و چند مرد دیگر نشسته بودند  

 کشیده شد و بی اختیار پوزخندی زد. 

چه راحت دل آوار شده ی او را به بازی گرفته بود و خودش داشت با خیال 

 خندید. راحت می

 د.اینبار خودش نگاه دزدید. نگاه دزدید تا خنده ی عمیق و جذابش را نبین

 سلیم لیوان شربت پرتغال را مقابلش گذاشت.



 _بخور خانم، بخور کمتر تو فکر باش

 بانو لیوان شربت را گرفت و محتویاتش را نوشید. 

 لیوان را روی میز گذاشت و همان لحظه صدای پدرش را شنید. 

 _زن وقتی پیش شوهرشه باید همه ی هوش و حواسش هم پیش شوهرش باشه. 

چهره ی بی روح پدرش دوخت. داشت کنایه میزد.  بانو نگاهش را به

منظورش این بود که آن قدر به مصطفی نگاه نکن. خوب منظور پدرش را  

 فهمیده بود. به زور لبخندی بر لب نشاند. 

 _حق با شماست آقاجان. 

این را گفت و دست سلیم را در دستانش گرفت. سپس خواست جمله اش را  

ادامه دهد که همان لحظه صدای خنده ی مستانه ی دخترانه ای را شنید. سرش 

بی اختیار به سمت صدا چرخید و لبخند از لب هایش پر کشید. صحنه ی 

 مقابلش تمام انرژی و توانش را به یغما برد. 

قرمز کوتاه، با چشمانی به رنگ آسمان کنار مصطفی دختر جوانی با پیراهن 

جای گرفت و سرش را روی شانه ی او گذاشت.چشمانش، چشمان لعنتی اش 

مانند چشمان او بود.چقدر زیبا و دوست داشتنی بود.چقدر لطیف بود. به او می 

 آمد. خیلی هم به او می آمد.  

ت در این لحظه چشمان بانو عالرغم تمام تالشش اشکی شد ومگر میتوانس 

 حواسش را جمع چیز دیگری کند؟

 مصطفی که دستش را دور کمر دختر پییچید

شود. دیدن این صحنه چنان  احساس کرد قلبش دارد به دو قسمت تقسیم می

 برایش سنگین بود که نفسش باال نمی آمد.

 گرفت.هم روحش، هم جسمش. داشت آتش می

را بگیرد و بگوید، به او دست خواست از جایش بلند شود، دست او دلش می

خواست این را بگوید وقتی نزن، در آغوشش نگیر، اما به چه حقی می

 همسرش کنارش نشسته بود؟ 

 نرگس خانم که حالش را دید، با افسوس نگاهش کرد.  



ابروهای سلیم باال پرید و نگاهش را به آن سمت دوخت.مصطفی سرش را  

آبی های او قفل شد.لب هایش نمیخندید چرخاند و نگاه بانو برای لحظه ای در 

توانست از اما چشمانش عجیب داشت به حال او پوزخند میزد.این را می

 نگاهش بخواند.آن نگاه لعنتی اش.  

لحظه ای بعد مصطفی دوباره به سمت دختر برگشت و گل قرمز رزي که در   

 پیراهنش بود را بیرون آورد و میان موهای سیاهش گذاشت.  

 بانو را فشرد. بغض گلوی 

 توانست نفس بکشد. نمی

 داشت خفه میشد.  

 کرد؟ داشت عمدا این کار را می

 خواست شکنجه اش کند؟ می

 توانست این کار را کند؟ چطور می

 توانست آنقدر بی رحم باشد؟  چطور می

قبل از اینکه اشک هایش روان شود و رسوایش کند نگاهش را دزدید و به 

و حاال متاهل بود.همسرش درست کنارش نشسته بود، پس  حلقه اش نگاه کرد. ا

 توانست یک لحظه آرام بگیرد؟چرا نمی

سرش داشت گیج میرفت.چشمانش را لحظه ای بست و نفس عمیقی کشید که  

 صدای آرامش بخش سلیم حواسش را پرت کرد.

_حالت خوبه خانمم؟ چرا انقدر آشفته ای؟ اون دخترو میشناسی؟ازش خوشت  

 نمیاد؟  

 انو چشمانش را گشود و نگاهش کرد ب

 _نه به خاطر اون نیست، فقط فشارم افتاده پایین. 

 دروغ گفته بود. آن هم چه دروغ احمقانه ای.

دقیقا به خاطر او و مرد چشم آبی کنارش بود که مرگ را به چشمانش دیده  

 بود.



سلیم دستانش را فشرد و خواست در جوابش چیزی بگوید که همان لحظه رباب 

 روع به کل کشیدن کرد و با صدای بلند گفت:عروس و داماد اومدن. ش

همه به احترام آنها از جا برخاستند. لحظه ای بعد ارسالن و گندم دست در  

دست هم وارد سالن شدند و بانو به اشک هایش اجازه داد تا قطره قطره روان  

 شود. 

 

P130 

شلوار مشکی  رباب روی سرشان نقل ریخت و بانو برادرش را در کت و 

رنگ دامادی برانداز کرد.اینبارخوشتیپ تر از همیشه شده بود، موهایش مرتب  

به باال شانه شده بود و ته ریش اصالح شده اش چهره اش را شاداب تر از 

همیشه نشان میداد. هیچ چیز برایش بهتر از این نبود که دامادی و خوشبختی 

ز ته دل برایشان آرزوی خوشبختی برادرش را ببیند. بینی اش را باال کشید و ا

 کرد.  

با پشت دست اشک هایش را پاک کرد و اینبار نگاهش روی گندم چرخید.   

موهای قهوه ای رنگش را باز گذاشته بود و شکوفه های براق بین موهایش  

بود، او را متفاوت تر از همیشه کرده بود. چشمان عسلی کمی کشیده اش هم با 

شت. لباس عروسش هم پفدار بود و خیلی به او می  سرمه جلوه ی زیباتری دا

 آمد. 

ارسالن و گندم روی صندلی نشستند و بانو و سلیم هم برای تبریک به آنها جلو  

رفتند. وقتی مقابلشان ایستادند بانو با شوق زیادی گفت:هیچ چیز برام قشنگ تر 

ختلف از این نیست که خوشبختیتونو ببینم،برادر عزیزم، که توی دوره های م

زندگیم پشتم بود و دختر عمه ی مهربونم که از کودکی تا االن به درد و دالم  

 گوش کرد.از ته دل براتون آرزوی خوشبختی میکنم. 

 ارسالن لبخند عمیقی زد.  

 _مرسی موهویجی عزیزم.  

گندم نیز با لبخند از او تشکر کرد و یکی از گل های رز قرمز رنگ را از  

 دست او گذاشت.   دسته گلش در آورد و کف



 _مرسی خواهر شوهر نازم.  

بانو خندید و گونه ی او را بوسید.سپس گل را به موهایش زد. سلیم هم مودبانه 

 به آنها تبریک گفت و بعد هر دو سر جایشان باز گشتند.  

سپس مرد الغر اندامی که موها و سبیل های پر پشت طوسی رنگی داشت  

 مشغول زدن ویالون شد.  

ه پدرش اجازه داده بود  ابروهای بانو باال پرید و سری تکان داد. جالب بود ک

 در مراسم عروسی آنها موسقی نواخته شود.  

مهمان ها مشغول رقصیدن شدند و بانو به آهنگ ویالون که گوش سپرد.چقدر  

 لطیف و آرامش بخش بود. 

حال خوبش ادامه ای نداشت چرا که لحظه ای بعد مصطفی دست دختر مو  

 به رقص دعوت کرد.  دانست گرفت و او رامشکی را که اسمش را نیز نمی

بانو کمی برای خودش آب پرتقال ریخت و مشغول نوشیدن آن شد. اما مگر  

توانست از آن ها چشم بردارد. مخصوصا از آن دختر مو مشکی که دستش  می

 رقصید. را روی شانه های او گذاشته بود و آنقدر زیبا و پر عشوه می

 نگاهش روی مصطفی چرخید و قلبش سوخت و خاکستر شد. 

 توانست آنطور با لذت نگاهش کند؟چطور می

مصطفی دستان ظریف دختر موشکی را گرفت و او را چرخاند. دختر خندید و  

 گونه اش را بوسید.

توانست برای لحظه ای نفرت عجیبی در قلبش جوانه زد. بیش تر از آن نمی

 تحمل کند، از جایش برخاست و سلیم را مخاطب قرار داد  

 برم بیرون یه هوایی بخورم.  _ببخشید ،من باید

سلیم با تعجب به او نگاه کرد و به این فکر کرد که چرا صدای کبوترش آنقدر 

 گرفته و لرزان است.  

 پرسید

 _میخوای همراهت بیام؟  



 _نه سریع برمیگردم.  

سپس از کنار مهمان ها که با خوشحالی در حال رقصیدن بودن رد شد و به  

 سمت  فضای بازی که در واقع حکم ایوان،داشت رفت.  

دستش را لبه ی نرده های آن گذاشت و به آسمان در شب نگاه کرد. چند نفس 

توانست؟ اشک عمیق کشید تا کمی فقط کمی به خودش مسلط شود. اما مگر می

د و دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد.بغضش بی صدا هایش روان ش

 ترکید و شروع به گریه کردن کرد.  

کرد که شنیدن صدای سرش را پایین انداخت و به تردد ماشین ها نگاه می

 آشنایی باعث شد قالب تهی کند.  

 _بیا عزیزم یه نفسی بگیر،بعد بهت قول میدم تا خود شب باهات برقصم. 

کرد که چطور فرار کند.قلبش پر تپش کوبید و در دل  فکر میفقط داشت به این 

 خدا را صدا زد. 

اشک هایش را با پشت دست پاک کرد و دستی به پیراهنش کشید. جیب 

 نداشت. او هم مثل احمق ها فراموش کرده بود با خودش دستمالی بیاورد. 

را  به درکی زمزمه کرد و در یک تصمیم آنی خواست بی توجه به آنها رویش

 برگرداند و برود که همان صدای بم و آشنا مانعش شد

 _ببین کی اینجاست سحر!

 خواست کم بیاورد. بانو پلک روی هم فشرد و بر گشت. اصال دلش نمی

بانو به لبخند خبیثانه ای که گوشه لب او جا خوش کرده بود نگاه کرد و به این  

 باشد.   تواند بی رحمفکر کرد که مرد مقابلش تا چه حد می

دست دختر مومشکی را کشید و دختر با آن لبخند زیبا نزدیک تر آمد. مصطفی 

 به بانو اشاره کرد و گفت: 

 _ معرفی میکنم، دختر دایی عزیزم بانو خانم 

 دختر مو مشکی پر عشوه خندید و دستش را به سمت بانو دراز کرد. 

 _خوشبختم عزیزم، من سحر هستم.  



 بانو به زور لبخند زد. 

 _منم خوشبختم. 

 نگاه سحر روی چشمان اشکی او ثابت شد و جمله اش بی اختیار بود.  

_بانو جون، دستمال میخوای بهت بدم؟ البته تو کیفمه، ولی میتونم برم برات 

 بیارم.  

 بانو سرش را به چپ و راست تکان داد

 _نه ممنونم.

فی دستش را به سمت جیبش برد و دستمالی از آن بیرون آورد. با لحنی مصط

کنایه آمیز گفت:چرا تعارف میکنی دختر دایی از بس هم گریه کردی زیر  

 چشمهات سیاه شده 

 این را گفت و نزدیکش رفت. 
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بانو منتظر بود تا دستمال را به او بدهد تا کمی بعد آن را در دستش مچاله کند 

نزدیک تر آمد و درست در فاصله ی یک قدمی اش ایستاد.بانو با   اما مصطفی

 چشمانی درشت شده نگاهش کرد.  

مصطفی دستش را به سمت صورت او دراز کرد و دستمال را زیر چشمانش 

 کشید.محکم.  

 _بزار برات پاکش کنم دختر دایی. 

این را گفت و مستقیم در چشمان اشکی اش نگاه کرد.عمدا داشت اینطور 

 کرد.  ایش میصد

 بانو قدمی عقب رفت و سرش را پایین انداخت تا نگاهش نکند.

 _ممنونم، خودم که رفتم تو تمییز میکنم.

 لب های مصطفی کمی انحنا پیدا کرد.



سحر دستش را روی بازوی او کشید و گفت:عزیزم من پاهام خیلی درد گرفته،  

 میرم تو یکم بشینم، تو نمیای؟ 

 او کشید.   مصطفی دستش را پشت کمر

 _هوا خوبه، یکم اینجا میمونم. بعدش برمیگردم پیشت.تو برو. 

 سحر سری تکان داد و با قدم های آرام به سالن باز گشت.

بانو با خشم و ناراحتی پلک روی هم فشرد و نفس هایش بلند و کشدار شده  

دانست چه بگوید، هر چه  خواست حرفی بزند.، اما اصال نمیبود. دلش می

خواست بیشتر از این حال بدش را ، احساساتش را نشان میداد و او نمیمیگفت

برای او به نمایش بگذارد. چرا که مشخص بود او دارد از این نمایش لذت 

 برد. می

کرد. داشت در دلش با خودش کلنجار این سکوت هم داشت دیوانه اش می 

یگاری که  میرفت که لحظه ای بعد صدای تیک فنک به گوشش رسید و  بوی س

 در بینی اش پیچید باعث شد سرش را به آن سمت برگرداند. 

 کشد. مات شد. این اولین باری بود که میدید، سیگار می

 کرد. تیله های آبی اش مستقیم به او بود و داشت خیره نگاهش می

نگاهش عجیب یخ زده بود.گویی در عمق چشمانش هزاران توده ی یخ دفن 

 کرده بودند. 

آب دهانش را به سختی قورت داد و به این فکر کرد که از چه زمانی صحبت  

 کردن در مقابل او آنقدر برایش سخت شده است.  

 قبل از اینکه چیزی بگوید مصطفی به حرف آمد.  

 _ طاقت نیاوردی مگه نه؟  

 بانو چیزی نگفت. 

_. یک صدم حسی که وقتی با اون بودی تجربه کردم و بهت نشون دادم و تو  

 طاقت همون یک صدم هم نداشتی.  

 بانو عاجزانه نگاهش کرد.لحنش هم عاجزانه بود. 



 _دست از سرم بردار 

مصطفی پوزخندی زد و قدمی نزدیک آمد. یک دستش را روی لبه ی نرده ها  

رد پک عمیقی به سیگارش زد و دودش  کگذاشت.در حالیکه از باال نگاهش می

 را از بین لب هایش بیرون فرستاد. 

 _به پیشنهادم فکر کردی؟  

 بانو چند بار سرفه زد و سعی کرد که لرزش صدایش را کنترل کند. 

_من اونو دوست دارم،بهش در مورد نامزد بودنمون میگم. ولی اگه فکر  

آدمی که به یه زن متاهل  کردی که بعدش پیش تو برمیگردم کور خوندی.من با

 پیشنهاد میده باهاش باشه، کاری ندارم. 

مصطفی یک تای ابرویش را باال انداخت و خندید. خنده اش بدتر اعصاب بانو  

 را به هم ریخت. 

 _پس میخوای بجنگی آره پیچک؟  

 _هر جور که میخوای برداشت کن.  

 بود مصطفی آبی های خمارش را به او دوخت. لحنش آرام و ترسناک 

_برمیگردی، با پای خودت پیشم برمیگردی و ازم خواهش میکنی که باهم 

 باشیم.  

.دستش را جلو برد و انگشت شصتش را از روی لب های قرمز او تا گونه  

 اش حرکت داد و رد قرمزی بر صورتش باقی گذاشت. 

مردمک چشمان بانو از ترس گشاد شد و وحشت زده قدمی عقب رفت.یخ زد  

ل تنش. قفسه ی سینه اش از شدت تپش های کوبنده اش به درد سلول به سلو

 آمده بود و دهانش خشک شد.  

 مصطفی خیره در چشمان ترسیده اش ادامه داد

_چون اگه در غیر اینصورت باشه، من مجبور میشم طبق برنامه ی خودم 

 پیش برم و اینجوری تو و شوهر عوضیت بیشتر از همه اذییت میشین. 



گونه ی بانو چکید و ناباور نگاهش کرد.او دیگر این مرد    اشک درشتی روی

کرد  را نمیشناخت.احساس کرد که پاهایش سست شده است. عجیب احساس می

 که مصطفی توان این را دارد که حرف هایش را به مرحله عمل برساند.  

کینه ی عجیبی در تیله های یخ زده اش موج میزد. کینه ای که او را عجیب 

  ترساند.می

مصطفی نگاهش را با مکث از بانو گرفت و خونسردانه مشغول کام گرفتن از 

 سیگارش شد.

قبل از اینکه بانو از او بخواهد به او دستمال بدهد تا گونه اش را پاک کند 

 صدای قدم های محکمی و سپس صدای سلیم را شنید و یخ زد. 

 _بانو جان! هنوز اینجایی خانمم 

 را چنگ زد و نالید  بانو گوشه ی آستین مصطفی

 _االن میاد، اگه منو اینجوری ببینه چی پیش خودش فکر میکنه؟  

 لحن بی رحمانه ی مصطفی حالش را بدتر کرد. 

 _مگه نمیخواستی بجنگی پیچک؟ به همین زودی جا زدی؟...

بانو به وضوح به گریه افتاد. جنگیدن با او بی فایده بود.او از حاال هم بازنده  

 کرد. باید وقتی او به ایوان آمد آنجا را ترک میبود. 

مصطفی آستینش را از بین انگشتان او بیرون کشید و وقتی تماما خلع صالح 

 شدن او را دید دستمالی از جیب کتش درآورد و مقابلش نگاه داشت

بانو به سرعت دستمال را گرفت و رد قرمز رژ را از روی گونه اش پاک  

 کرد.  

 رفت. سرش داشت گیج می

سلیم که به ایوان آمد، با دیدن او کنار مردی که از نظرش غریبه بود اخمی 

 کرد و پرسید:این بود سریع برمیگردمت؟ یک ساعت اینجا چکار میکنی؟ 

 بانو لبه ی ایوان را چنگ زد.

 _ببخشید. 
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نگاه سلیم روی صورت او ثابت شد و خشمگین پرسید :چرا حال و روزت  

 اینجوریه؟  

 هزاران فکر مسموم مانند خوره به ذهنش هجوم آورد گفت و 

 زبان بانو اما بند آمده بود.

همان لحظه مصطفی سیگارش را لبه ی ایوان خاموش کرد و به سمت سلیم  

 برگشت. 

_بانو خانم اومده بود رو تراس و داشت گریه میکرد، صورتش هم قرمز شده  

 بود، منم بهشون دستمال دادم. 

ی چشمانش را به او دوخت و پرسید:اونوقت شما کی   سلیم جنگل آتش گرفته

 هستین که چنین لطفی رو در حق همسر بنده انجام دادید؟

 لحن سلیم هم پر کنایه بود.

بانو از خدا خواهش کرد که اوضاع خوب پیش برود.مگر نه این عروسی به 

 حمام خون تبدیل میشد.

 ار داد مصطفی سرش را به سمت بانو چرخاند و او را مخاطب قر

 _بانو خانم معرفی میکنی یا من خودم خودمو معرفی کنم؟  

 پشت جمله ی به ظاهر آرام و دوستانه اش هم تهدیدی علنی پنهان بود. 

 بانو آب دهانش را به سختی قورت داد و به مصطفی اشاره کرد. 

 _ ایشون پسر عمم مصطفی هستن. برادر گندم و پسر عمه رباب. 

چیزی بخاطرش آمد.سپس به سمت مصطفی قدم  اخم سلیم عمیق تر شد و 

 برداشت. مصطفی دستش را به سمت او دراز کرد و لبخندش شرورانه بود.

 _خوشبختم.

 سلیم نیز دست او را در دستش فشرد. 



 _همچنین.

 سلیم این را گفت و بازوی بانو را گرفت 

 _اگه به اندازه ی کافی هوا خوردی خانم بریم داخل؟ 

کند یا سلیم واقعا بعد از فهمیدن نسبت او، دانست او اینطور فکر مینمیبانو  

 بدتر عصبانی شده است. 

 سری تکان داد و به همراه او به سالن بازگشت.

 دوباره صدای سلیم را شنید

 _چرا گریه میکردی خانم؟ 

 _هیچی حالم خوب نبود. 

 _چرا حالت بد بود؟

 بانو کالفه شد و جوابش را نداد. 

 یشنهاد سلیم به وسط سالن رفتند و بانو با وجود حال ناخوشش با او رقصید.به پ

 رقصید و هربار که چشمش به مصطفی افتاد به تهدید های علنی اش فکر کرد.  

 رقصید و با خود فکر کرد که بعد از این باید چکار کند. 

 چکار کند تا زندگی خودش و همسرش را حفظ کند. 

امه داشت و بعد از تمامی آن اتفاقات که بانو را  مراسم تا پاسی از شب اد

 حسابی از پا در آورده بود، مراسم باالخره  به پایان رسید. 

کنار سلیم در ماشین نشسته بود و نگاهش را از پس پنجره به آسمان سیاه 

 دوخته بود.

قلبش زخمی شده بود، از مصطفی و رفتار هایش، از مصطفی و حرف هایش، 

دانست  خواست. نمیرحمی هایش. دلش ذره ای آرامش میاز مصطفی و بی 

 کرد. در این لحظه باید چه کند. عجیب احساس غریبی می

هراس عجیبی هم در وجودش شکل گرفته بود. مصطفی اینبار شمشیر را از 

رو بسته بود. جنگ شروع شده بود. راه فراری نبود. باید زره را به تن 

 کرد و آماده ی نبرد میشد. می



 ای سلیم او را به خودش آورد. صد

 _بین تو و پسر عمت چیزی بوده؟

 قلب بانو ریخت. چرا چنین سوالی را پرسیده بود.

سرش را چرخاند و به چهره ی جدی او چشم دوخت. از همان لحظه ای که  

خواهد چیزی بگوید، اما آنقدر کرد که او میوارد ماشین شده بود، احساس می

 یادش رفته بود از او بخواهد صحبت کند. ذهن خودش مشغول بود که 

قبل از اینکه چیزی بگوید سلیم گفت :نمیدونم چرا ولی احساس میکنم دلیل حال  

 بد امشبت اون بود.

 رنگ بانو به وضوح پرید و دست هایش مشت شد. 

سلیم لحظه ای به دستان مشت شده ی او نگاه کرد و جمله اش را به هر جان 

 .کندنی بود بر زبان آورد

 _اگه.. اگه چیزی هست.. بهم بگو.. من میتونم از پسش بربیام..تو..تو اونو..  

 سلیم پلک روی هم فشرد و ادامه نداد.  

 خواست او فکر اشتباهی کند.بانو گوشه ی لبش را گزید. دلش نمی

قصد مصطفی هم همین بود. که او را به اشتباه بندازد. دیگر سکوت جایز 

 نبود.

 بغضی تاریخی لب به سخن گشود. میان غم و ترس و 

 _ما قبال باهم نامزد بودیم

چشمانش شروع به سوختن کرد و اولین قطره ی اشک روی گونه اش روان  

 شد. 

_حتی قرار بود باهم ازدواج کنیم، ولی بخاطر اختالفی که بین پدرم و عمم بود  

 ازدواجمون بهم خورد. 

دستان او که روی  ضربان قلبش شدت گرفت و نگاهش را زیر چشمی به 

 فرمان قفل شده بود انداخت 
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خواست او را  بانو اشک هایش را پاک کرد و دیگه ادامه نداد. دلش نمی

ناراحت کند. اما سلیم بعد از یک مکث طوالنی گفت:یاسین بهم گفت قبل از  

 ازدواجمون ایستگاه اتوبوس با یکی قرار داشتی ولی من نتونستم باور کنم.  

 د.بانو مات ش

 _اون...اون از کجا فهمیده بود؟  

 همین جمله اش تاییدی بر جمله ی قبلی او بود. 

گشت، همونجا هم تو رو با یکی _روز قرار، داشت با اتوبوس از جایی برمی

 دیده بود

کرد. بانو دید اخم میپس به همین خاطر بود که یاسین هربار که او را می

 سرش را پایین انداخت

اسین دید ابراهیم بود. دوست مصطفی، خبر آورده بود که  _اونی که آقا ی

 مصطفی نتونسته بیاد، یه ماموریت سری براش پیش اومده بود..

 سلیم سری تکان داد 

 _ماموریت سری؟ که اینطور

 _سلیم متاسفم من اون موقع..  

 حرفش را قطع کرد 

 _هنوز هم دوسش داری؟ 

 _با رفتار هایی که ازش دیدم بیشتر ازش میترسم ولی اون..  

 ابروهای سلیم در هم گره خورد و جمله ی او را ادامه داد:ولی اون چی بانو..

 _ولی اون.. اون.. 

 _بهم بگو. 

 بانو میان گریه هایش گفت:



_اون هنوز منو میخواد،حتی.. تهدیدم کرد که اگه ازت جدا نشم و برنگردم  

 الیی سرت میاره..من ترسیدم ولی..ولی اصال تسلیم نشدم. پیشش یه ب

خواست بیاد تو عمارت آب دهانش را قورت داد و به سختی ادامه داد:حتی می

 و.. 

 صدای خش دار و دورگه سلیم قلبش را به درد آورد 

 _بسه دیگه. ادامه نده. 

 بانو دستش را روی بازوی او گذاشت.با لحنی نگران گفت:  

 _ خواهش میکنم باهاش درگیر نشو..من.. من ازش میترسم سلیم.. 

سلیم ماشین را داخل حیاط عمارت برد و در جواب سالم نگهبانان برایشان سر 

 تکان داد

ماشین را که پارک کرد سرش را به سمت بانو چرخاند و با اطمینان گفت:الزم  

 نیست نگران باشی. 

انو هم پیاده شد و پشت سرش راه  این را گفت و از ماشین پیاده شد. ب

افتاد.همسر مهربان و فهمیده اش با اینحال که همه چیز را فهمیده بود باز هم  

برخوردی نکرده بود تا او را نجیده خاطر سازد. با اینکه فهمیده بود بانو  

میخواسته با نامزد قبلی اش برود، باز هم قضاوتش نکرده بود. چرا که 

 ع در تنگنا قرار گرفته است. دانست او هم آن موق می

کرد. گویی یک  حال از اینکه همه چیز را به او گفته بود، احساس سبکی می 

توانست راحت  سنگ بزرگ از قفسه ی سینه اش برداشته شده بود و او می

 نفس بکشد. 

وارد اتاق که شد لباس هایش را عوض کرد و لباس خواب ساتن سفیدش را  

همه چیز را به او گفته بود. خیالش راحت شده بود.  پوشید و لبه ی تخت نشست.

 دیگر دلیلی برای فاصله گرفتن از او نداشت. 

کمی بعد سلیم هم وارد اتاق شد. بعد از اینکه کت و شلوارش را با تیشرت  

خاکستری و شلوار مشکی تعویض کرد، مقابل بانو روی تخت نشست و دستان 

 ظریف او را گرفت. 



رد و نگاهش را به جنگل چشمان او که حال بارانی شده  بانو سرش را باال آو

 گوید.  بود دوخت.بی صبرانه منتظر بود بداند، چه می

بر خالف تصور بانو سلیم لبخندی زد و گفت:مرسی که حقیقتو بهم گفتی خانم.. 

 مرسی که بهم اعتماد کردی.. منو محرم دلت دونستی.

دستم عصبانی نیستی؟.. من فکر  بانو ناباور نگاهش کرد و ناباور ترپرسید:از 

 میکردم بعد از فهمیدن یک سری چیزها دیگه منو نخوای.

_تو هیچ تقصیری نداری بانو.. تو فقط.. دچار یه آدم اشتباه شده بودی.. از این 

 به بعد میخوام همه چیزو بهم بگی..  

م، دستانش را فشرد و با لحنی پر از اطمینان ادامه داد: از این به بعد باهمی

 برای همیشه

چشمان بانو اشکی شد و با عشق نگاهش کرد.جمله ی سلیم حس آرامش و  

امنیت را به وجودش سرازیر کرد.با دستانش صورت او را با دستانش قاب  

 گرفت و از ته دل گفت: 

 _خیلی دوست دارم سلیم زاهدی..خیلی زیاد

  سلیم صورتش را نزدیک صورت او برد و با لبخند زمزمه کرد:حسمون

 متقابله خانم محترم

بانو خندید و ثانیه ای بعد لب هایش را روی لب های او فشرد و او را بوسید.او  

را به اندازه ی تمام دلتنگی هایش بوسید. او را به اندازه ی تمام زمانی که از 

 دوری میکرد  بوسید. 

او را بوسید و وقتی دستان او نوازش وار روی تنش کشیده شد با او همراهی  

 د و اجازه داد تا وجودشان در هم حل شود.کر

صفحه ی گرامافون را در جایش قرار داد و به آهنگ آرامی که از آن پخش 

شد گوش سپرد. سپس سیگاری گوشه ی لبش گذاشت و آن را آتش زد. دود  می

را از بین لب هایش بیرون فرستاد و بطری مشروب را برداشت. در همان  

 خوبه؟ حال صدای سحر را شنید:حالت

مصطفی مایع قرمز رنگ را داخل لیوان کریستال ریخت و محتویاتش را یک 

 نفس سر کشید.پلک روی هم فشرد و لیوان را روی میز کوبید



 _حالم خوب نیست سحر، اصال حالم خوب نیست. 

سحر به سمتش قدم برداشت و پشتش ایستاد. تنش را به تن او چسباند و 

 مچ او تا بازویش حرکت داد.  انگشتانش را نوازش گونه از روی

 آرام در گوشش زمزمه کرد. 

 _چیشده عزیزم؟ بهم بگو..

 مصطفی برگشت و آبی های خمارش را به او دوخت. 

 _اون منو نمیخواد سحر.. بجاش

سیگارش را در جا سیگاری خاموش کرد. دوباره لیوان را از شراب پر کرد و  

 آن را سر کشید. 

سحر با نگرانی نگاهش کرد و مصطفی بعد از کوبیدن لیوان روی میز ادامه 

 داد:بجاش اون مردک پفیوز مو حنایی رو میخواد. 

گفت و به سمت مبل قهوه ای رنگ قدم برداشت و رویش نشست. لب های 

سحر لرزید. چه راحت پیش او از زن مورد عالقه اش حرف میزد.هر چند از  

همان اول هم قرارشان نقش بازی کردن بود نه چیز دیگری اما او در طی این  

فتاد و با  یک هفته هم دلبسته ی مرد چشم آبی مقابلش شده بود. به دنبالش راه ا

 احتیاط کنارش روی مبل نشست. 

دستش را روی پای او حرکت داد و زمزمه کرد:من حالتو خوب میکنم..  

 خودتو به من بسپر.

مصطفی سرش را به سمت او چرخاند و خیره نگاهش کرد.خندید.آرام و  

 کشدار.  

 حالت نگاهش یکباره تغییر کرد و آتش خشم در چشمانش شعله کشید. 

 ای حالمو خوب کنی سحر؟  _چجوری میخو

سحر گوشه ی لبش را گزید و قبل از اینکه چیزی بگوید مصطفی دستش را 

 روی کتفش گذاشت و پرسید:میتونی مثل اون باشی؟  

سحر جا خورد.مصطفی دستش باال برد و یکباره موهای او را در مشتش  

 گرفت.  



 . سر سحر به عقب کشیده شد و آی بلندی از میان لب هایش خارج شد

ش دیوانه وار خودش را به دیواره ی به تیله های یخ زده ی او نگاه کرد و قلب

 سینه اش کوباند.حال ترسیده بود. 

مصطفی سرش را نزدیک برد و لب هایش را به لب های نیمه باز او رساند. 

 در همان حال زمزمه کرد: میتونی مثل اون حرف بزنی؟مثل اون بخندی؟  

 شد و نالید:مصطفی.. گوشه ی چشمان سحر اشکی 

مصطفی موهایش را بیشتر کشید و لب هایش را با خشونت بوسید. نفس سحر 

 بند آمد. 

مصطفی با مکث فاصله گرفت و پیشانی داغش را به پیشانی او چسباند. هنوز  

 موهای او در مشتش بود.  

 _هیچکس نمیتونه آرومم کنه سحر، هیچکس بجز اون...

دور مچ او پیچید و نفس بریده گفت:داری اذییتم سحر انگشتان یخ زده اش را 

 میکنی!.

 مصطفی یکباره موهای او را رها کرد و از روی مبل هولش داد  

 _گمشو بیرون.. 

سحر مات و مبهوت نگاهش کرد و سرش هنوز هم داشت میسوخت. وقتی  

مصطفی از روی مبل بلند شد، به سرعت از جا پرید و وحشت زده و  

 ال لیاقت اون دخترو نداری عوضی... برو.. گفت:تو اص  خشمگین

قبل از اینکه جمله اش را کامل کند مصطفی بازوی او را چنگ زد و او را به 

 سمت خودش کشید.  

 ش از جا کنده شد.  محکم به قفسه ی سینه ی او خورد و قلب

جرعت نمیکرد سرش را بلند کند و به آن چشمان خالی از رحم و بخشش نگاه 

 کند. 

 آرام و خش دارش را شنید و یخ زد. صدای 

 _لیاقت تو چیه،اینکه هر شب تخت یک نفرو پر کنی؟ها؟  



 محکم تکانش داد و فریاد کشید:جواب بده.. 

 مقاومت سحر با همین جمله در هم شکست و چشمانش به اشک نشست. 

 غرید:

 _خفه شو

تا  مصطفی به سمت در قدم برداشت.سحر به دنبال او کشیده شد و تالش کرد

 بازویش را از بین انگشتان قوی او بیرون بکشاند

 _ولممم کن. 

 مصطفی در را باز کرد و او را بیرون پرت کرد.  

 _حتما

 سحر به گریه افتاد و نالید: 

 _حداقل زنگ بزن یکی بیاد دنبالم بی انصاف، من این موقع شب کجا برم؟ 

 مصطفی آبی های بیرحمش را به او دوخت. 

 بینی اش چین افتاد 

 _باید قبل از اینکه حرف مفت میزدی به این چیزا فکر میکردی سحر خانم.  

 بعد در را کوبید و به سمت اتاقش رفت. 

کشوی عسلی اش بیرون کشید و نگاهش را عکس سیاه و سفید بانو را از داخل 

 به آن دوخت.

 _تو رو به دست میارم ..حتی اگه الزم باشه یک شهرو به آتیش بکشم.

Shadi           : 
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اواسط زمستان بود و شاخه های درختان عریان شده بود. با اینحال برفی که 

بارید طبیعت را از حالت مردگی در می آورد و لباس هر از چند گاهی می

پوشاند. زمستان هم با تمام سردی هایش، زیبا بود. چرا  سپیدی تن درختان می 

 که خالقش زیباتر از همه بود.  



سارافون جیگری رنگش را نیز به تن کرد.بعد مداد  پیراهن سفیدش را پوشید و 

و دفترش را در کیف چرم قهوه ای رنگی که سلیم برایش گرفته بود جای داد و 

 از اتاق خارج شد.

از پله های عمارت که پایین آمد اکرم خانم اسپند را دور سرش چرخاند و  

ری رنگ بهتون  گفت:ماشاهلل ماشاهللا چشم نخورین انشاهللا، چقدر این لباس جیگ

 میاد.

 بانو لبخندی به رویش زد  

 _ممنونم اکرم خانم 

 _فقط خانم تنها میرین مراقب خودتون باشین. 

 _نگران نباشین اکرم خانم.  

 سپرمتون  _به خدا می

 بانو از او تشکر کرد و سپس از عمارت خارج شد.

دستش را برای تاکسی تکان داد و نشست.به مرسدس بنز مشکی رنگ پشت   

رشان، در آینه بغل نگاه کرد. از موقعی که سوار تاکسی شده بود، آن ماشین  س

لعنتی پشتشان راه افتاده بود.چند بار رویش را برگردانده بود تا راننده ی ماشین  

توانست راننده آن را را ببیند اما فاصله ی ماشین تا تاکسی زیاد بود و نمی

است کار سختی نبود.اما او  تشخیص دهد. حدس اینکه چه کسی پشت آن ماشین

 توانست به حدسیاتش بسنده کند. نمی

ماشین که مقابل اکابر ایستاد کرایه را به راننده داد و نگاهش را به ماشین 

دوخت. اما همین که خواست راننده را ببیند ماشین با سرعت وحشتناکی از 

 کنار تاکسی عبور کرد و داد راننده تاکسی در آمد 

 ست کجاست؟ _هی آقااا حوا

 بانو دستش را روی قلبش گذاشت و دوباره صدای راننده تاکسی را شنید

_نگران نباش دخترم. تا تو بری من اینجا منتظر میمونم.یه مشت گاو ریختن 

 تو شهر اسمشون هم گذاشتن راننده. 



بانو از راننده تاکسی تشکر کرد و پیاده شد. سپس با لبخند محوی به سمت  

 درب اکابر قدم برداشت.  

گذشت با اینحال هنوز هم شور و شعف روز  چند ماه از آمدنش به اکابر می

 های اول در وجودش جریان داشت. 

کالس که تمام از روی نیمکت برخاست و کیفش را برداشت. اما قبل از اینکه 

 ون برود خانم موالیی معلمشان او را مخاطب قرار داد بیر

 _خانم تهرانی.

 به سوی او برگشت.  

 _بله.

_قبل از اینکه برید، به دفتر مدیر هم یک سر بزنید. مثل اینکه خانم علوی  

 کارتون داره.

بانو با مکث سر تکان داد و کمی نگران شد. در حالیکه از پله ها پایین می 

 د که مدیر با او چه کار دارد! آمد، به این فکر کر

 مقابل دفتر که رسید در زد و وارد شد. 

_سالم خانم علوی. با من کاری داشتین خانم علوی با دیدنش سالم داد و به 

 صندلی اشاره کرد 

 _بشین دخترم.

 بانو روی صندلی نشست و نگاهش را به چهره ی جدی او دوخت. 

 _چیزی شده؟ 

 ه او دوخت.خانم علوی نگاهش را مستقیم ب

_ماه پیش شوهرت اومده بود اینجا.راجع به وضعیت درسیت پرسید.ما هم  

وضعییتو شرح دادیم. بعدش پرسید میتونی امتحان بدی و کالس باالتر رو 

 بخونی..

بانو آب دهانش را قورت داد و انگشتانش را در هم پیچید. خانم علوی با مکث 

 جمله اش را کامل کرد.  



 تو دیدیم.قبول کردیم. _ما هم چون پیشرفت

 چشمان بانو درشت شد و هیجان زده و از روی صندلی برخاست.

 این هیجان به لحنش هم سرایت کرده بود. 

 _واای خانم علوی جدی میگین؟  

 لب های خانم علوی چند درجه انحنا پیدا کرد.

 _بله.

 _واای خدایا.. این.. خییلی خوبه! خانم علوی. ممنونم

 تکان داد و اینبار به وضوح لبخند زد.خانم علوی سر 

_از خودت تشکر کن دخترم. ما به داشتن دانش آموز های تالشگری مثل تو  

 کنیم.افتخار می

 بانو از او تشکر کرد و با خوشحالی از اکابر خارج شد.
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خواست این خبر خوب را با مادرش در میان بگذارد.مطمئن بود او هم  دلش می

شود. بنابراین سوار تاکسی شد و به سمت  خودش خوشحال میبه اندازه ی 

 خانه شان رفت.

وارد کوچه شان که شد،حال و هوای کودکی به سرش زد. از ته دل خندید و  

 در مقابل نگاه متعجب عابران، لی لی کنان به سمت درب خانه شان رفت.

 در زد و وقتی اصالن در را باز کرد وارد خانه شد.

ند گفت:کجایی نرگس خانم. بیا که میخوام خبر خیلی خوبی سپس با صدای بل 

 بهت بدم. 

 اصالن باال و پایین پرید و پرسید:آبجی بانو میخوای بچه بیاری؟ 

 بانو لبش را گزید و مصنوعی اخم کرد. 

 _هییش، نه داداشی.فعال از این خبرا نیست.



 اصالن لب هایش را جلو داد و بانو وارد خانه شد. 

  8شپزخانه بیرون آمد و با دیدن بانو گفت:سالم دخترم، ساعت نرگس خانم از آ

 شب تنها اومدی؟ 

بانو جواب سالمش را داد و جوابش را داد:آره مامان نرگس.ولی نگران نباشید  

 با تاکسی اومدم.  

 نرگس خانم متعجب به چهره ی خندان نگاه کرد.  

 ی؟  _خیر باشه دخترم، چی شده که انقدر خوشحالی؟ نکنه بار دار

 بانو به طرفین سر تکان داد 

 _نه مامان نرگس. 

 نرگس خانم کالفه پرسید 

 _پس چی؟

 بانو مانند یک دختربچه باال و پایین پرید و لحنش پر از ذوق شد 

_وااای باورت نمیشه مامان نرگس، مدیرم گفت بخاطر اینکه وضعیت درس 

های باالتر  هات خوب بود و پیشرفت داشتی، میتونی امتحان بدی و از کالس 

 بخونی.

 چشمان نرگس خانم از خوشحالی برق زد و خندید

 _وااای دخترم راست میگی؟ 

 بانو با خنده سر تکان داد 

 _چقدر عااالی.

همان لحظه نریمان از اتاق بیرون آمد و نگاهش را به بانو و نرگس خانم  

 دوخت. 

مم این  اخم کرد و پرسید:چه خبرتونه انقدر سر و صدا میکنین. نزاشتین بفه

 چهار رکعت اشارو چجوری خوندم. 

بانو خجالت زده سرش را پایین انداخت و نرگس خانم بی توجه به غر غر های  

او گفت:واای آقا نریمان نمیدونی چی شده که، دخترم بخاطر اینکه زرنگ بوده  



و درس هاشو خونده، مدیرش بهش گفته میتونه امتحان بده و کالس های باالتر  

 نه. بشینه درس بخو

 گره ابروهای نریمان باز شد و پرسید:واقعا؟ 

 نرگس خانم سر تکان داد

 _واقعا آقا نریمان. 

 نگاه نریمان روی بانو ثابت شد

 _آفرین دخترم.

بانو به سرعت سرش را بلند کرد و به تیله های زیتونی رنگ پدرش نگاه کرد. 

شنیدن این دو کلمه از زبان او آنقدر برایش دور از ذهن بود که چشمانش 

اشکی شد.این اولین باری بود که بخاطر درس خواندن از سمت پدرش تشویق  

 میشد. 

 نگاهش کرد. نرگس خانم که حال بانو را فهمید، لب هایش لرزید و  

 بانو با مکث نریمان را مخاطب قرار داد :ممنونم آقاجان. 

 اشک روی گونه اش را پاک کرد.  

 نریمان لبخند محوی زد.  

 _از شوهرت تشکر کن دخترم.  

حق با پدرش بود. او این حس خوب را مدیون همسر مهربانش بود که اجازه 

ممنون بود. از زندگی  داده بود، درس بخواند و پیشرفت کند.حال از پدرش هم  

 با سلیم خوشحال بود، راضی بود. 

 همسرش مرد فوق العاده ای بود. 

 بر خالف تمام باور ها و افکاری که قبل از شناخت، راجع به او داشت 
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به چهره ی خودش و سلیم در آیینه ی طرح دار دایره ای شکل نگاه کرد.آهی  

دیگر او را از نزدیک ندیده   1356کشید. چند ماه گذشته بود و از دی ماه سال  



آوردن   خواست فکر کند که مصطفی سر عقل آمده و فکر به دستبود.دلش می

خاطر شود، افکار   خواست کمی آسودهاو را از ذهنش بیرون رانده، اما تا می

 بدی به ذهنش هجوم می آورد و دوباره هراس به دلش می افتاد. 

 چشمانش را بست و به دعای تحویل سال گوش سپرد

َل اْلَحْوِل َو اْْلَْحَواِل   ِ یَا ُمقَل َِب اْلقُلُوِب َو اْْلَْبَصاِر یَا ُمَدب َِر اللَّْیِل َو النََّهاِر یَا ُمَحو 

ْل َحالَنَا إِلَ  ِ  ی أَْحَسِن اْلَحالِ َحو 

در همان حال از ته دل از خدا خواست تا همه چیز برای خودش و همسرش  

خوب پیش بود. کمی بعد، بانگ تحویل سال به صدا در آمد و صدای رسای  

 مرد جوان از رادیو به گوش رسید 

 به تمام هم میهنان عزیز مبارک باد. 1357_سال 

ورتش را نزدیک صورت بانو آورد و اکرم خانم با خنده دست زد. سلیم هم ص

 گونه اش را بوسید

 _عیدت مبارک خانمم.انشاهلل بهترین سال باشه برای هر دومون. 

بانو لبخندی زد و با محبت نگاهش کرد. چقدر پیراهن سفید و شلوار خاکی  

 رنگی که پوشیده بود به او می آمد.  

د.سپس بوسه ای  دستش را روی شانه ی او گذاشت و روی پنجه پاهایش ایستا

 روی ته ریش مردانه اش کاشت و زمزمه کرد. 

 _برای تو هم مبارک باشه عزیزم.انشاهللا 

این اولین سالی بود که عید را کنار او بود و این روز عجیب برایش شیرین و  

نایاب بود. این حال را با هیچ چیز دیگری عوض نمیکرد. این با هم بودن را  

 نیز همین طور. 

 هم بانو را در آغوش گرفت و عید را به او و سلیم تبریک گفت.اکرم خانم 

سلیم تشکر کرد و او را مخاطب قرار داد:اکرم خانم بی زحمت یه عکس دو  

 نفری از من و خانمم بگیر، میخوام اولین عیدی که باهم هستیم ثبت بشه.

 اکرم خانم سری تکان داد

 _چشم آقا.



سپس با دوربین عکاسی برگشت. سلیم دستش را دور شانه ی بانو حلقه کرد و 

با لبخند به دوربین نگاه کرد.کمی بعد اکرم خانم دکمه ی باالی دوربین را 

 فشرد و عکس دو نفرشان ثبت شد. 

 اکرم خانم با ذوق گفت:

 _خیلی خوب شد آقا. انشاهللا همیشه کنار هم بمونین. 

 و بعد با لبخند بانو را مخاطب قرار داد:  سلیم از او تشکر کرد

 _انشاهللا آلبومو از عکس های خودمون پر میکنیم. 

 _انشاهللا 

کمی بعد سلیم جعبه ی کوچکی را از جیب پیراهنش بیرون آورد و مقابلش نگاه  

 داشت. 

بانو جعبه را گرفت و سپس گردنبند طالی زیبایی که پالکش اسم خودش بود از  

 از ته دل خندید  داخل آن درآورد و

 _واای سلیم این خیلی قشنگه. چجوری این پالکو گیر آوردی.  

 سلیم لبخندی به سادگی اش زد. 

 _گفتم برات درست کنن. 

بانو ته ریش مردانه ی او را نوازش کرد و با خجالت نگاهش کرد :منو ببخش 

 من نتونستم هدیه ای برات بگیرم. 

ش ریخت و گردنبند را از دستش  سلیم موهای لطیف او را یک طرف شانه ا 

گرفت. حین اینکه گردنبند را در گردنش می انداخت گفت:همین که کنارم 

 هستی برام بزرگترین هدیه است. 

 جمله اش قلب بانو را از شادی لبریز کرد. 

چشمانش به اشک نشست و سلیم بعد از اینکه مقداری پول به اکرم خانم هدیه  

به بانو گفت:خانم کم کم حاضر بشیم بریم که   داد، به ساعت اشاره کرد و رو

 دیر نشه.

 بانو سری تکان داد و خواسته اش را اجابت کرد. 



پیراهن سورمه ای رنگش را که آستین ها و یقه ی سفیدی داشت پوشید و شال  

 حریر سفیدش را نیز بر سرش گذاشت. 

 سپس به همراه سلیم از عمارت خارج شدند. 

حانه خانم، حال نوبت رسیده بود تا خانه ی برادرش  بعد از خانه ی پدرش و ری

 بروند.

بانو زنگ را فشرد و منتظر ماند.کمی بعد درب باز شد و قامت گندم در آستانه 

ی درب نمایان شد. پیراهن گشاد زرد گل گلی پوشیده بود و برآمدگی شکمش  

 بیشتر به چشم می آمد. 

از جلوی در کنار رفت تا آنها   گندم با دیدنشان لبخندی زد و بعد از احوالپرسی

 وارد شوند. 

بانو دست سلیم را در دستش گرفت و داخل شد. به اطرافش نگاه کرد. حیاط 

خانه کوچک بود و تنها چیزی که آن را زیبا کرده بود باغچه ی کوچکی بود  

که در وسط حیاط قرار داشت.معلوم بود که گندم خوب به باغچه رسیده بود. 

 گل ها تازه بود. 

گندم دستش را به پهلویش زد و درب شیشه ای خانه را برایشان باز کرد. سپس 

 هر سه وارد خانه شدند. 
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 فضای خانه سرد سرد بود. گندم به کاناپه اشاره کرد  

 _بفرمایید بنشینین.خیلی خوش اومدین. سپس به سمت آشپزخانه رفت.  

بانو و سلیم روی کاناپه نشستند و بانو اطرافش را نگاه کرد و پرسید:ارسالن  

 نیست؟ 

کمی بعد گندم با یک سینی چای و شیرینی وارد پذیرایی شد و سینی را 

 مقابلشان روی میز گذاشت.

 جواب بانو را دادسلیم از او تشکر کرد و گندم 



میره روستا. کالس خصوصی میزاره. صبحم که   8غروب تا  5_نه. از 

 دانشگاه میره. 

 لحنش غمگین و دلخور بود.

 لبخند بانو محو شد و با تعجب پرسید:یعنی تو بیشتر روزو تو خونه تنهایی؟ 

 لب های گندم بر خالف تالش بسیارش لرزید و بغض صدایش را خط انداخت

 نرگس میاد پیشم_ زندایی 

 به خودش اشاره کرد و با مکث ادامه داد 

 _مخصوصا االن که وضعیتم اینجوریه ولی.. آره بیشتر روز ها تنهام. 

قبل از اینکه بانو چیزی بگوید صدای بسته شدن درب حیاط آمد و کمی بعد  

ارسالن از راه رسید.زیر چشمانش کمی گود افتاده بود و چهره اش خستگی را  

 زد.  فریاد می

 با دیدن بانو و سلیم سالم داد و به سمت اتاقش رفت. 

 کمی بعد، در حالیکه تیشرت و شلوار مشکی رنگی به تن کرده بود باز گشت. 

 گندم او را مخاطب قرار داد 

 _ارسالن برات چایی بریزم؟ 

ارسالن در حالیکه به سمت آشپزخانه میرفت جوابش را داد:نه عزیزم، 

 میریزم. 

 دش یک لیوان چای ریخت روی کاناپه مقابل سلیم نشست.سپس برای خو

خواست با او صحبت نوشید چشم دوخت. دلش میبانو به او که چایش را می

دانست شرایطشان کند و بگوید که بیشتر هوای گندم را داشته باشد اما وقتی نمی

 توانست او را نصیحت کند.از چه قرار است نمی

 گذاشت و با لبخند ارسالن را مخاطب قرار داد  سلیم لیوان چای را روی سینی

 _خب چه خبر ارسالن جان.اوضاع چطوره؟ 

 ارسالن لب هایش را کج کرد 



 _افتضاح. 

 _از چه لحاظ؟ 

 نگاه ارسالن روی گندم چرخید  

 _از همه لحاظ.

گندم بیشتر از این طاقت نیاورد. بغضش شکست و به گریه افتاد.بانو با نگرانی 

 از جا برخاست  و وارد اتاق شد. نگاهش کرد و گندم 

 بانو هم به دنبالش راه افتاد. در اتاق را زد و با گفتن با اجازه ای وارد شد.

گندم روی لحاف دو نفره نشسته بود و صورتش را با دستان ظریفش پوشانده 

 بود.

بانو در اتاق را بست و کنار او نشست. مچ دستانش را گرفت و به آرامی  

کشید. سپس به چشمان عسلی رنگش که به خاطر گریه دستان او را عقب 

 قرمز شده بود چشم دوخت. 

 _چیشده عزیزم؟ از چی ناراحتی؟

 گندم بینی اش را باال کشید

 _از همه چیز، حااالم خیلی بده بانو. قلبمم داره میترکه.  

 _باهام حرف بزن گندم.. ارسالن ناراحتت کرده؟

 داد گندم سرش را به چپ و راست تکان 

_نه اون هر کاری از دستش بر میاد میکنه. حتی بیشتر از توانش داره تالش  

میکنه.صبح تا ظهر دانشگاه میره. بعد از ظهر هم میره روستا تدریس میکنه. 

کال فقط دو سه ساعت میبینمش.من االن بیشتر از همه بهش احتیاج دارم.دلم  

 میخواد پیشم باشه.ولی نمیتونم چیزی بهش بگم. 

نمیخوام بهش فشار بیارم. میدونم که بخاطر من و بچمون داره این همه   چون

 تالش میکنه. 



بانو سری تکان داد و در سکوت به او گوش داد. سکوتش باعث شد تا گندم 

اشک هایش را پاک کند و ادامه دهد:این ها همه از یک طرف، اجاره خونمون  

 هم یک طرف.

نمیگیرین؟ مگه اون این خونه رو بانو متعجب پرسید: چرا از مصطفی کمک 

 براتون اجاره نکرده؟ 

 _چرا، ولی ارسالن نمیخواد به کسی رو بندازه، مصطفی هم.. 

 بانو منتظر نگاهش کرد و گندم ادامه داد 

_ مصطفی هم از وقتی که رفته توی سازمان خیلی مشغوله، منم روم نمیشه 

 م.بعد از اینکه برامون خونه اجاره کرده ازش چیزی بخوا

تمام کلماتی که گفته بود از گوشش خارج شد و فقط یک کلمه به پرده ی 

 گوشش چسبید. سازمان

 چشمانش را تنگ کرد و پرسید

 _چی؟ سازمان؟

 گندم دوباره بینی اش را باال کشید و با تعجب نگاهش کرد.  

 _مگه تو نمیدونستی؟.. مصطفی خیلی وقته توی ساواکه

جمله اش باعث شد خون در رگ های بانو یخ بزند. کلمه ی ساواک چند بار 

در گوشش پژواک شد و تصاویر وحشتناکی و دلهره آوری جلوی چشمانش 

آمد.تصاویری از ناخن کشیدن، اسید پاشی و هزاران هزار تصویر دلهره آور  

 دیگر. 

 ریخت نگاهش روی چشمان گندم ثابت شد و ترس عمیقی در تپش هایش فرو 

 مصطفی ساواکی بود؟ چشمان یخ زده اش را به خاطر آورد. شکنجه گر بود؟

 نگاه پر از کینه اش را به خاطر آورد.تهدید هایش را به خاطر آورد. 

 داد او را نیز شکنجه کند؟ یعنی ممکن بود اگر به خواسته اش تن نمی

د و مات شد.  یک لحظه تمام لحظات عاشقانه ای که با او داشت را به یاد آور

 چطور ممکن بود؟ 



تمام تصاویر ذهنی اش تیره و تاریک شد  و وقتی گندم صدایش زد تکانی 

 خورد و  ترسیده و ناباور پرسید:مصطفی ساواکیه؟

 گندم سری تکان داد

 _از همون، از همونایی که شکنجه میکنن؟ 

 گندم لبش را گزید 

 در بهم ریختی؟_نمیدونم بانو. فکر کنم باز پرسه. حاال تو چرا انق

دانست مصطفی او و همسرش را تهدید کرده  چشمان بانو اشکی شد. او که نمی

کرد؟ حال که فهمیده بود او در ساواک است حالش چندین است.حال باید چه می

 برابر بدتر شده بود.

 گندم دستی به بازویش کشید و پرسید:خوبی بانو؟ 

 

138 

 تکان دادبانو گنگ نگاهش کرد. با مکث سر 

 _خوبم.. خوبم داشتی میگفتی. 

_هیچی دیگه، دلمم برای مامانم تنگ شده ولی هر چی به ارسالن میگم من و  

 بره.نمی

 _بخاطر همون شرطی که آقاجان گذاشته؟ 

 گندم لبه ی پیراهنش را با انگشتانش به بازی گرفت 

 _نه، راستش، ارسالن دیگه با دایی رابطه نداره 

 بانو وا رفت. 

دم ادامه داد: من بهش گفتم با صحبت مشکلش رو با دایی حل کنه ولی  گن

ارسالن میگفت از صحبت گذشته.درباره ی اومدن مامان ربابمم گفت یکم 

اوضاع بهتر بشه خودش بهشون زنگ میزنه بیان. تا اون موقع به زندایی  

 نرگس میگه بیاد پیشم. اون بنده خدا هم هر وقت بتونه میاد.  



تی در جوابش گفت:انشاهلل، همه چیز درست میشه یکم زمان بده بانو به سخ

بهش.منم از سلیم میخوام باهاش صحبت کنه تا بزاره کمکش کنه. اشکالی نداره 

 آدم کمکی بگیره. اون هم وقتی که شرایطش سخته. کمک گرفتن

 نشانه ی ضعف نیست.منم بتونم میام پیشت. 

 گندم دست بانو را در دستان گرمش فشرد. 

_ خیلی خوبه که تو پیشم هستی و بهم آرامش میدی. انشاهللا دل خودت هم پر  

 از آرامش باشه.

 بانو در جوابش لبخندی زد و نگاهش را به چشمان او دوخت. 

در حالیکه تمام حواسش جای دیگری بود و تمام وجودش پر از هراس شده  

 بود.

 شب را نشان میداد.   1نگاهی به ساعت انداخت. 

 شان نمی آمد؟یعنی هنوز هم مشغول مطالعه بود؟به اتاق خواب  چرا سلیم

 طاقت نیاورد.  

 از روی تخت برخاست و از اتاق خارج شد. 

 سپس به سمت اتاق کار سلیم رفت و آرام در زد.

 با کمی مکث صدای سلیم را شنید 

 _بفرما. 

وارد اتاق شد و کنار او که روی زمین نشسته و عکس پدرش را در دست  

کرد، هر بار که از او بود، ایستاد.هر بار که به عکس پدرش نگاه می گرفته

خواست از او راجع به پدرش  حرف میزد حالش خراب میشد.خیلی دلش می

 کند. بپرسد.بپرسد تا بداند چه چیز راجع به او آنقدر ناراحتش می

قبل از اینکه بانو چیزی بگوید سلیم پرسید:یادته ازم پرسیدی پدرم چجوری   

 فوت شده؟ 

 بانو کنارش نشست و به چشمان سبز و اشکی اش چشم دوخت. 



سری در جوابش تکان داد و سلیم با صدای خش دار و بغض آلودی  

گفت:حقیقت اینه که پدرم فوت نکرده بود. در واقع کشته شده بود. تو  

 خرداد.   15تظاهرات. تظاهرات 

 چشمان بانو درشت شد و دستش را جلوی لب هایش برد. 

 _واقعا؟

 برد.  اشکی از گوشه ی چشم سلیم روان شد و سرش را به سمت آسمان

 _واقعا.

بانو شانه ی او را بوسید و پشتش را نوازش کرد. پیش او آمده بود تا از هراس  

خودش بگوید اما مثل اینکه حال همسرش خراب تر از او بود.اینبار  

 خواست سکوت کند تا حرف های او را بشنود. می

 _یکی از مامورای ساواک کشتش. بهش گفتیم نرو گوش نداد 

 بغضش.به گریه افتاد و به سختی ادامه داد:  شکست. هم خودش هم

_خواهش کردیم گوش نداد، التماس کردیم گوش نداد.حرف خودشو میزد.  

گفت لذت بخش ترین کار مردن به خاطر آرمان ها و ارزش هاست.گفت و  می

 رفت. رفت و برای همیشه تنهامون گذاشت.  

ی دنیا  لب های بانو لرزید. دیدن اشک های همسرش سخت ترین صحنه 

بود.همان لحظه ترس و نفرت عجیبی در خونش جوشید و گفت:مطمئنم یک  

روز این شرایط تغییر میکنه. مطمئنم خون هایی که ریخته شده بی جواب  

 نمیمونه.

 سلیم دستش را جلو آورد و صورت او را با انگشت شصتش نوازش کرد. 

 دی._انشاهللا عزیزم. انشاهللا شرایط تغییر میکنه. به همین زو

بانو او را در آغوش کشید و جمله ی سلیم باعث شد قلبش برای لحظه ای از 

 کار بیفتد. 

_و منم میخوام تو این تغییر دادن سهیم باشم. میخوام بخاطر آرمان هام بجنگم. 

 تالش کنم. درست مثل پدرم. 
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 فصل آخر 

 دگرگونی  

پیچ در پیچی همجا تاریک تاریک بود. به اطرافش نگاه کرد. در هزار توی 

بود.هزار توی سبز رنگی که نفسش را در سینه حبس کرده بود و او احساس 

 کنند. کرد که دیوار های آن هر لحظه به سمتش می آیند و او را له میمی

 دستش را روی گلویش کشید. حس خفگی داشت.  

 همان لحظه صدای خنده ی کشداری را شنید و قالب تهی کرد.  

قامتی را دید و به سمت جلو قدم برداشت. با هر قدمی   سپس سایه ی فرد بلند

 کوبید و ترسش چند برابر میشد.داشت قلبش وحشیانه تر میکه برمی

توانست، خود آن فرد را ببیند.اما هر چقدر به سمت سایه میرفت باز هم نمی

 حدس میزد که آن سایه متعلق به یک مرد باشد.  

کرد. اینبار به دنبالش دوید و فریاد زد  کالفه شد و سرعت قدم هایش را بیشتر

 :صبر کن،... صبر کن.. تو کی هستی؟ 

فایده ای نداشت. هر چه او تند تر میدوید گویی مرد دور تر میشد. درست وقتی 

که پاهایش توانی برای ادامه دادن نداشت، مرد بلند قامت ایستاد و حرکت سایه 

 باالخره متوقف شد.  

ه او بود با این حال احساس میکرد او را  بانو نزدیک رفت. پشتش ب

 شناسد.نگاهش که به هفتیر دستان او افتاد وحشت کرد. باری دیگر فریاد زد می

 _توکی هستییی؟ 

مرد دوباره شروع به قدم برداشتن کرد.اینبار عجله ای نداشت. قدم هایش  

داشت رد  برمیمحکم اما آرام بود. کف کفش هایش خونی بود و با هر قدمی که 

 گذاشت. قرمزی برجا می

کرد که دارد به سمت کشتار گاه  به دنبالش راه افتاد و عجیب احساس می

 کرد تا دنبال او راه بیفتد. رود. با اینحال نیرویی مجابش میمی

 همان لحظه صدای فریاد آشنایی آمد. 



 _بااااانووو

 شنا بود. فریاد زد.ترسید.در حد مرگ ترسید. این صدا آشنا بود. خیلی هم آ

 _سلیم.

به وسط هزار تو که رسیدند چشمش به سلیم افتاد. چشمانش را با پارچه سیاهی  

بسته بودند و دو مرد سیاه پوش دستان بسته اش را گرفته بودند. همان لحظه  

مرد اسلحه به دست کمی به سمتش چرخید و بانو با دیدن چهره ی او و تیله  

 های یخ زده اش یخ زد.

چشمانی وق زده نگاهش کرد. مرد دستش را باال برد و اسلحه اش را به  با 

 سمت سلیم گرفت.  

 بانو از ته حنجره فریاد کشید و به گریه افتاد

 _نهههع مصطفی نهههه 

مصطفی ماشه را کشید و گلوله درست به قلب سلیم اصابت کرد و پیراهن 

 ده شده فریاد زد سفیدش خونی شد اشک های بانو روان شد و با صدایی خراشی

 _نههه نههههه 

گلوله ی دوم و سوم را پشت سر هم شلیک کرد و سلیم با زانو روی زمین 

 فرود آمد.  

 قلب بانو از جا کنده شد و صورتش را چنگ زد.

مصطفی چرخید و به سمتش آمد. نگاه خیره اش ترسناک بود.برق چشمانش  

 ترسناک تر. چشمانش جنون عجیبی داشت.

 دیگر فریاد زدبانو باری 

 _جلو و نیااا، جلو نیااا 

مصطفی نزدیک آمد و بانو جنون آمیز فریاد زد. نزدیک تر آمد و بانو باز هم 

فریاد زد اما، قبل از اینکه دستش با تن او برخورد کند با نههه بلندی از خواب 

 پرید.

 نفس نفس زنان روی تخت نشست.



 تنش خیس عرق شده بود.

یه و عرق مخلوط شده بود. شکسته بود. تماما شکسته چشمانش اشکی بود و گر

 بود

سلیم با چهره ای جمع شده چشمانش را باز کرد و به بانو که در تخت نشسته 

شان بود و میلرزید چشم دوخت. او هم در تخت نشست. خم شد و چراغ خواب

 را روشن کرد.  

 فت. بعد  با دستان مردانه اش صورت خیس از اشک و عرق او را قاب گر 

 صدایش آرام و نوازش گونه بود.

 _چیشده عزیزم؟ چیشده؟  

 به محض شنیدن صدایش طاقت از کف داد و با صدای بلند به گریه افتاد. 

 میان گریه اش به سختی به حرف آمد. 

_سلیم.. سلیم.. اون داشت تو رو میکشت، داشت تو رو میکشت و من نتونستم 

 هیچ کاری کنم.

 _کی؟ کی داشت منو میکشت خانمم؟ 

 _مصطفی..

نگاه سلیم با افسوس روی چهره اش چرخید.دستانش که دور شانه هایش پیچید  

 و او را در آغوش گرفت گریه ی بانو شدت گرفت. 

به طنین تپش های تند و نا منظم او گوش سپرد و نالید:خداروشکر که هستی،  

 .خداروشکر که قلبت انقدر قشنگ داره میزنه

 سلیم موهای او را نوازش کرد 

 بانو از آغوش او بیرون آمد و مستقیم به تیله های سبز و درخشانش نگاه کرد.

_سلیم خییلی خوشحالم که باهات ازدواج کردم...خییلی زیاد..حاال میفهمم اگه  

خدا یه چیزیو یا یه موقعیتیو یا یه فردی رو بهت نمیده باید خوشحال باشیو   

. حتما نداشتن اون چیز برات بهتره تا داشتنش. حتما نبودن با  شکر گزار باشی.

 اون آدم برات بهتره 



گوید. دست های سرد او را میان دست  فهمید چه میسلیم لبخند مهربانی زد. می

 های مردانه اش فشرد. 

_آره عزیزم، میفهمم چی میگی.خوبه که االن اینو متوجه شدی. خوبه که حتما 

 رفتی که متوجه بشی. تو شرایط بد قرار نگ

 لب های بانو لرزید و گفت:ولی من.. نمیتونم جلوی نگرانیمو بگیرم؟ 

 سلیم آرام پلک زد.

 _نگرانی از چی؟

 بانو به سختی آب دهانش را قورت داد. سرش را پایین انداخت. 

_مصطفی تو ساواکه سلیم.. نمیتونم برات نگران نباشم میترسم بالیی سرت 

 بشه...اگه.. بیاره اگه تو چیزیت 

انگشت اشاره اش را زیر چانه ی او برد و سرش را باال آورد. خیره در  

چشمان ترسیده اش با اطمینان خاصی گفت:من میدونستم مصطفی تو ساواکه 

 خانم، از همون موقع که تو ماشین بهم

 

 گفتی ماموریت سری داشته

 بانو ناباور 

 

 پرسید:

 _ پس چرا بهم نگفتی؟ 

 ترسی. مثل االن.کنم.میدونستم اگه بدونی می _نمیخواستم نگرانت

بانو در سکوت به جنگل چشمانش نگاه کرد.نگاهش چقدر آرامش داشت،  

 اطمینان داشت، محبت داشت. 

 قلبش کمی آرام شد. 



سلیم ادامه داد:باید خیلی قوی باشیم خانم. مخصوصا االن. برای تغییر دادن 

ل باید در خودت تغییر ایجاد محیط اطرافت اول باید از خودت شروع کنی.او

 کنی. 

 گونه اش را نوازش کرد و در برابر نگاه منتظرش با لبخند ادامه داد:

 _که من مطمئنم تو میتونی.
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 اکرم خانم سینی چای را مقابل او گذاشت.  

_بفرمایید خانم. توی چای بهار نارنج هم ریختم، برای اعصاب خوبه. بهتون  

 آرامش میده.  

 بانو سری تکان داد و در جوابش گفت:باشه اکرم خانم. ممنونم.  

سپس به پشتی تکیه داد و نگاهش را به سلیم که کنارش نشسته بود، 

 دوخت.کتابی در دستش گرفته و با دقت مشغول خواندن آن بود

 عنوان کتاب را خواند. 

 »مدیر مدرسه«نوشته ی »جالل آل احمد«   

خیلی مشتاق بود بداند در کتاب چه چیز هایی نوشته شده که او را آنقدر  

 مجذوب خود کرده.  

 کنجکاو شد. نتوانست ساکت بماند.  

 _کتابش راجع به چیه؟ از یکی از معلم ها شنیده بودم که ممنوعه است.  

ت جابه جا شد و کمی بعد کتاب را بست و گوشه ای نگاه سلیم روی جمال

 گذاشت. 

_کتاب جالبیه. نمیشه تو ی چند کلمه توصیفش کرد. باید بخونیش. خیلی  

 شجاعانه نظرشو راجع به فساد اداری و این سیستم گفته.

 بانو چشمانش را تنگ کرد. بعد از کمی فکر گفت: 

 _این سیستم، یعنی سیاسیه؟ 



 سلیم سری تکان داد 

 همینطوره_

 این را گفت و فنجان چایش را برداشت و مشغول نوشیدن آن شد. 

بانو نگاهش را به او دوخت. نگرانش بود، مخصوصا بعد از آنکه متوجه شده  

بود او هم مانند پدرش قصد دارد که یک مبارز باشد.دیگر مشخص بود که  

همسرش در کدام جبهه است. این روزها زندگی اش عجیب حال و هوای 

 یاسی گرفته بود. س

سلیم چایش را که نوشید از جا برخاست و به سمت اتاقشان رفت. دقایقی بعد  

در حالیکه تیشرت طوسی و شلوار مشکی رنگی پوشیده بود از پله ها پایین  

 آمد. 

بانو که در حال نوشیدن چای خوش عطرش بود با دیدن او که به سمت در  

 جا برخاست.میرفت، فنجان را داخل سینی گذاشت و از 

 _داری میری کارخونه سلیم؟

 سلیم بند بلند کیف چرمش را روی دوشش انداخت و گونه ی او را بوسید. 

 _نه، یه دورهمی داریم. دارم میرم اونجا. 

برق از سر بانو پرید.دور همی؟ چه دورهمی ای! آستین پیراهن او را چنگ  

 زد و لحنش پر از نگرانی شد.

هست داری چکار میکنی؟ این از اون کتاب  _چه دورهمی ای سلیم!حواست

 این هم از رفت و آمد های مشکوکت!  

سلیم آستینش را به آرامی از بین انگشتان او بیرون کشید و لبخند پر آرامشی 

 زد.:نگران نباش خانم.همه چیز خوب پیش میره.

توانست نگران  بانو به چشمان پر از آرامش و اطمینان او نگاه کرد و مگر می

 اشد؟ نب

 چهره اش جمع شد. 



صورت او را با دستان ظریفش قاب گرفت و گفت:تورو خدا مراقب خودت  

باش،من نمیخوام شوهرمو از دست بدم.میترسم با این کارات خودتو تو دردسر 

 بندازی! 

 سلیم سرش را کج کرد و دست او را کوتاه بوسید.

_حواسم هست خانم. خیالت راحت.چند شب پیش بهم گفتی مطمئنی که شرایط 

ه. ولی تغییر کردن خود به خود اتفاق نمیفته بانو. باید تالش  تغییر میکن

 کرد.باید حرکت کرد تا نتیجه گرفت. 

 گفت و رفت.رفت و او را با تشویش ها و نگرانی هایش تنها گذاشت. 

بانو موهایش را چنگ زد و وارد عمارت شد.سپس سینی چای را برداشت و 

 وارد آشپزخانه شد.

چهره اش متعجب پرسید:چیشد خانم، از عطرش  اکرم خانم با دیدن حالت

 خوشتون نیومد؟

بانو درمانده نگاهش کرد و در جوابش گفت:نمیدونم سلیم داره چکار میکنه 

اکرم خانم. میترسم توی این شرایط کار دست خودش بده.میترسم خودشو تو  

 دردسر بندازه. 

 اکرم خانم سینی را از دستش گرفت و داخل ظرف شویی گذاشت. 

 طور خانم؟ برای چی این حرفو میزنین؟ _چ

توانست همه  بانو چند لحظه در سکوت به چشمان منتظر او نگاه کرد. کاش می

چیز را به اکرم خانم بگوید. بگوید تا کمی هراسش کم شود. اما  

 توانست.نمیتوانست صحبت های همسرش را پیش او فاش کند.نمی

 کرد قسمتی از موهایش را پشت گوشش داد و زمزمه 

 _هیچی اکرم خانم. 

 _ای بابا. 

بانو از آشپزخانه خارج شد. کتاب مدیر مدرسه را برداشت و وارد حیاط شد. 

روی تخت چوبی نشست و مشغول خواندن کتاب شد.کتاب نثر روانی داشت و 



نکته ی شایان توجه این بود که نویسنده رسما شاه و سیستم شاهنشاهی را به 

 تمسخر گرفته بود. 

 یکی از نگهبان ها به خودش آمد. با صدای 

 _خانم

سرش را بلند کرد و نگاهش را به مرد سبیلو مقابلش دوخت. مرد قدمی نزدیک 

 آمد و جعبه ای که در دستش بود را به او داد. 

 _بفرمایید. این جعبه برای شما اومده

 بانو متعجب جعبه را گرفت و سر تکان داد. 

 _ممنونم

باز کرد و ساعت شنی زیبایی را از داخل آن  نگهبان که دور شد جعبه را

بیرون آورد. ساعت شنی را کنارش روی تخت گذاشت و لبخند زد. خیلی دلش  

خواست بداند چه کسی چنین هدیه ای را برایش فرستاده است. برای همین  می

هم پاکت نامه ای که داخل جعبه بود را در دستش گرفت و کاغذ درون آن را  

 در آورد. 

 دن نوشته های روی کاغذ لبخندش محو شد.  با خوان

 _وقتت داره تموم میشه پیچک.

همان یک جمله ی کوتاه نیز بهمش ریخت. با خشم ساعت شنی را روی زمین  

پرتاب کرد. ساعت شنی شیشه ای با صدا روی زمین افتاد و شیشه هایش خرد 

 شد. 

دارد. دستش را  رود و حالت تهوع همان لحظه احساس کرد سرش دارد گیج می

 جلوی دهانش برد و چند بار عق زد.
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 اکرم خانم سراسیمه خودش را به بانو رساند. 

 _چیشده خانم دورت بگردم.چرا عق میزنین؟ 



 بعد نگاهش روی شیشه ها چرخید و جیغ کوتاهی کشید.

 _وای خانم چی شده؟ 

خانم، بلند بانو دستش را از جلوی دهانش برداشت و توضیح داد:هیچی اکرم 

 شدم یک هو سرم گیج رفت. 

اکرم خانم با نگرانی بازویش را گرفت و با اشاره به شیشه های خرد شده  

 گفت:این چی بود شکست؟ خداروشکر تو پاتون نرفت.

 سپس بازوی او را فشرد و او را تا اتاق خوابش همراهی کرد. 

 بانو در تخت دراز کشید و اکرم خانم پتو را رویش کشید.

دستی به پیشانی اش کشید و گفت:االن براتون دمنوش درست میکنم خانم، سپس 

 انشاهللا حالتون خوب میشه زود. 

 بانو آرام سری تکان داد 

 _ممنون اکرم خانم. 

 اکرم خانم با افسوس نگاهش کرد و گفت:میخواین بریم درمانگاه؟  

 _نه اکرم خانم. چیزی نیست. 

 تاق خارج شد.اکرم خانم ناچارا باشه ای گفت و از ا

 بانو چشمانش را تنگ کرد و به قران روی عسلی نگاه کرد. 

 سپس زیر لب زمزمه کرد. 

 _خدایا خودت اوضاع رو درست کن. 

 کمی بعد اکرم خانم با یک فنجان دمنوش به اتاقش آمد.

بانو دمنوش را نوشید و از او تشکر کرد. سه ساعتی را خوابید و بعد از اتاق  

 بیرون آمد.

 تکیه داد و پاهایش را دراز کرد. به پشتی

 اکرم خانم با دیدنش گفت:عه خانم اومدین؟ 



بانو لبخند زد و اکرم خانم پرسید:سفره بندازم شام بخورین؟ ناهار هم خیلی 

 نخوردین.

بانو سری تکان داد و دستی به شکمش کشید:نمیدونم چم شده اکرم خانم، اشتهام 

 انگار عوض شده.

 مطمئنم از این خورشت فسنجون نمیتونین بگذارین.  _اشکال نداره خانم.من

 لبخند بانو پررنگ شد

 _حتما همینطوره.

 اکرم خانم سفره را انداخت و دیس پلو و خورشت فسنجان را درون آن گذاشت. 

 بانو چهارزانو سر سفره نشست و برای خودش پلو و خورشت فسنجان ریخت. 

 نید.با اشتها مشغول خوردن بود که صدای سلیم را ش

 _یاهللا 

 اکرم خانم گفت:بفرمایید آقا.

کمی بعد سلیم وارد عمارت شد و با دیدن بانو که داشت بدون او با اشتها غذا 

 خورد گفت:خوب به خودت میرسی بانو خانممی

بانو محتویات دهانش را قورت داد و کمی بعد گفت:دلم خیلی ضعف زده بود،  

 نتونستم منتظرت بمونم

 سلیم خندید

 _شوخی میکنم خانمم شوخی میکنم. 

بعد به سمت بانو رفت و مقابلش ایستاد. دستش را که پشتش برده بود، جلو  

 آورد و گل را مقابل بانو نگاه داشت.

 _تقدیم با عشق 

 بانو گل را گرفت و کنارش گذاشت. 

 سلیم متعجب نگاهش کرد. 

 _خوشت نیومد؟



 بانو اخم کرد و سلیم کنارش سر سفره نشست.

 بانو با مکث به حرف آمد:از دستت ناراحتم سلیم.

ابروهای سلیم باال پرید و حین اینکه برای خودش پلو و خورشت فسنجان جا 

کرد پرسید:چرا خانم؟ من که گفتم با ارسالن صحبت کردم خودش گفت  می

 کمک نمیخواد. حتی از دستم ناراحت شد که چرا..

 بانو میان حرفش پرید.

 گم...دلیل ناراحتیم یه چیز دیگه است._من برای اون نمی

 سلیم قاشق پر را سمت دهانش برد و پرسید :چیه خانمم؟ 

 چشمان بانو اشکی شد و محکم گفت:دوست ندارم به اون دورهمی بری سلیم. 

ابروهای سلیم نیز باشنیدن این جمله در هم گره خورد و بعد از قورت داد  

ییر ایجاد کردن باید حرکت کرد  محتویات دهانش گفت: بهت که گفتم برای تغ 

 باید.. 

 بانو باز هم میان حرفش پرید. صدایش بی اختیار بلند شد.

_مهم نیست سلیم، تغییر دادن هیچ چیز اصال برام مهم نیست، تو برام مهمی..  

چرا متوجه نمیشی؟ من نگرانتم. نمیخوام تو رو از دست بدم. اگه بگیرنت من 

 چکار کنم ها؟ 

 روان شد.   گفت و اشک هایش

 سلیم قاشق را داخل بشقاب رها کرد و نگاهش را به چشمان او دوخت.  

 _خانم بهت میگم حواسم هست.  

_حواست به چی هست سلیم؟ هاا به چی هست؟ حواست به این هست که  

زندگیت داره حال و هوای سیاسی میگیره؟ این مبارز بودن نیست این کله شق  

 خانوادت بهت احتیاج دارن ، چرا...  بودنه.من بهت احتیاج دارم سلیم.

 صدای محکمش لرزید و به گریه افتاد

_چرا متوجه نیستی اگه بخوای به این کارهات ادامه بدی نمیتونم هیچ کاری 

 کنم فهمیدی.. نمیتونم؟ 



سلیم آهی کشید و دستش را به سمت صورت او برد. اما بانو عقب کشید و از  

 له ها باال رفت و وارد اتاقشان شد.  سر سفره بلند شد. سپس با دو از پ

دانست با چه زبانی نگرانی اش را  در را که بست پشت در وا رفت. دیگر نمی

به او نشان دهد تا کمی، فقط کمی به حرفش گوش دهد.تا کمی مراعات کند.  

دانست اگر سلیم به کارهایش دیگر نمیدانست از چه راهی وارد شود.فقط می

 شوند. گرفتار میادامه دهد همه شان 
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حالت تهوع و سرگیجه داشت. یک ماه بود که اینطور شده بود. دلیلش را نیز  

دانست.چادر گل گلیش را روی سرش گذاشت و قبل از اینکه از عمارت  نمی

خارج شود اکرم خانم را مخاطب قرار داد:اکرم خانم، من دارم میرم درمانگاه. 

 انشاهللا یه ربع دیگه برمیگردم.

 کرم خانم از داخل آشپزخانه جوابش را داد:باشه خانم.به سالمت.ا

بانو از پله های عمارت پایین آمد و از عمارت خارج شد. تا درمانگاه راهی 

 نبود برای همین هم پیاده به آنجا رفت.

شد حالت تهوعش بیشتر بوی الکل در فضای درمانگاه پیچیده بود و باعث می

تا اینکه پرستار اشاره کرد تا به اتاق پزشک شود. کمی روی صندلی نشست 

برود. بانو وارد اتاق شد و حالش را برای پزشک شرح داد. پزشک هم برایش 

 آزمایش نوشت. 

بانو سری تکان داد و بعد از انجام انجام آزمایش نگاهش را به خانم دکتر 

 دوخت و منتظر جواب او شد. کمی بعد با جمله ی او شکه شد. 

 اصی نداری عزیزم... فقط بارداری _هیچ مشکل خ

 چشمانش را درشت کرد و چند بار پلک زد. 

 _چی؟

 خانم دکتر لبخندی به او زد و دستی به شانه اش کشید. 

 _تبریک میگم 



رگ اشکی در چشمان بانو دوید. تمام وجودش سرشار از عشق شد و دستی به 

 شکمش کشید. 

 فت:ممنونم.ناباور لبخند زد و در جواب دکتر تنها یک کلمه گ

با خوشحالی به عمارت بازگشت و این خبر خوب را به اکرم خانم نیز انتقال  

 داد. اکرم خانم در آغوشش کشید و از ته دل تبریک گفت.

و بانو نیز به حیاط رفت و منتظر ماند، سلیم بیاید تا این خبر خوش را با او نیز  

 در میان بگذارد.

ت و در گوشش زمزمه کرد :به  به محض آمدن سلیم او را در آغوش گرف

 زودی با اکرم خانم میشیم چهار نفر

سلیم شکه و ناباور خندید و صورت او را با دستانش قاب گرفت:جدی هستی  

 مگه نه؟ شوخی که نمیکنی؟

 بانو خندید و سرش را به چپ و راست تکان داد:هیچ شوخی ای در کار نیست.

 و بوسه زد.چشمان سلیم رگه های سرخی گرفت و بر دستان ا

 _این بهترین خبری بود که امروز شنیدم عزیزم. ازت ممنونم. 

 بانو با عشق نگاهش کرد و با کمی مکث گفت:سلیم.. یه خواسته ای ازت دارم. 

سلیم منتظر نگاهش کرد و بانو ادامه داد:حاال که قراره پدر بشی میخوام بیشتر 

بچه هم مسئولیم.لطفا دیگه حواست به کارهات باشه، از این به بعد در قبال این  

کله شق بازی در نیار و به جلسه ها و دورهمی ها نرو. ما بهت احتیاج داریم.  

 بیشتر از همه

 اما حیف که گوش سلیم به این حرف ها بدهکار نبود. 

 

 پرونده ی مقابلش را گشود و با دیدن عکس او برای اولین بار نیرو گرفت.

 پوزخندی گوشه ی لبش نشست. 

طعمه خودش، خودش را در دام انداخته بود و چه چیزی شیرین تر و لذت 

 بخش تر از این؟  



 صدای مرد جوان را شنید.  

_چند بار توی اعتراضات شرکت کرده، جزو مبارزای سرسختیه و از پیروای  

خمینیه.یکی از اعضای جلسه ها و دورهمی ها هم هست.یکی از اعضای خود  

 جلسه لوش داد.  

 اری از پاکت در آورد  مصطفی سیگ

 دستش را روی عکس کشیدو زمزمه کرد 

 _کارت تمومه سلیم زاهدی. 

سیگار را گوشه ی لبش گذاشت و فندک را نیز از داخل جیب پیراهن سیاهش 

 بیرون کشید.

 مرد جوان نزدیک آمد و پرونده ی قدیمی تری را جلوی او روی میز گذاشت. 

 ر. _به اینم یه نگاهی بندازین جناب دانشو

 مصطفی سیگار را آتش زد و پک عمیقی به آن زد.

 پرونده را باز کرد و نگاهش را به چهره ی جدی داخل عکس دوخت. 

 قبل از اینکه اسم و فامیلی او را بخواند صدای مرد جوان مقابلش را شنید.

خرداد کشته  15بود.تو قیام  42_اسمش علی زاهدی بود. جزو معترضین سال 

 شد.  

 _خب!  

 لیم زاهدی بود.  _پدر س

مصطفی خندید و سخت به سرفه افتاد.بعد از چند سرفه ی پی در پی سیگار را  

 خاموش کرد و به حرف آمد. 

_این همه صبر کردم تا یه موقعیت خوب پیش بیاد و وارد عمل بشم. قافل از  

اینکه شرایط محیا بوده. با یه تهمت ساده هم میتونستم طعمه رو تو تله بندازم  

 ولی.. 

 اخم کرد و جمله اش را تغییر داد 



 _مهم نیست، امشب کارو تموم میکنیم.
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حکومت نظامی برقرار بود. صدای شلیک گلوله سرسام آور بود.فضا خفقان 

 گذشت که نبود. ماه می 5آور بود.حالش خراب بود. سلیم نبود.

ای خیس خرده را روی لبه ی حوض ریخت.نگاهش را به گنجشک مغز نان ه

ش  های کوچک که با صدای شلیک گلوله روی زمین می افتادند دوخت و قلب

 فشرده شد. 

 وارد عمارت شد. به پشتی تکیه داد و دیوان حافظ را گشود. 

 زمزمه وار شروع به خواندن کرد 

آسان نمود اول ولی افتاد »اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، که عشق  

 مشکل ها«

با سر انگشتانش روی جمالتی که خوانده بود لمس کرد و اشک از گوشه ی  

 چشمش روان شد.خواند و یاد او افتاد. 

دستی روی شکم برجسته اش کشید و با صدای بلند به گریه افتاد.حال تنها  

 یادگاری که از او داشت فرزندشان بود. 

 دوخت و یاد آن شب لعنتی در اردیبهشت ماه افتاد. نگاهش را به در 

 سالگرد ازدواجشان بود. 

بانو میز را با شمع و گل تزئین کرده بود و به انتظار او نشسته بود. سه تا  

 بادکنک نیز در اطرافش بود. 

کمی که گذشت سلیم از راه رسید.بانو هیجان زده نگاهش کرد. خودش هم  

طور خاصی دلتنگش بود.در دست سلیم جعبه ی  دانست چرا اما یک نمی

 کوچکی بود و خنده بر لب هایش بود.

 با دیدن میز گفت:به به خانم، عجب میزی چیدی.



بانو لبخندی بر لب نشاند و سلیم خم شد و پیشانی اش را بوسید. سپس جعبه ی 

 کوچک را مقابلش نگاه داشت. 

 بانو با عشق نگاهش کرد و جعبه را از دستش گرفت. 

 سپس در آن را گشود و با دیدن دستبند گل دار طال، قند در دلش آب شد. 

 خندید

 _وااای سلیم. ممنونم خیلی قشنگه.

 سلیم دستبند را در دستش گرفت و بانو دستش را جلو آورد. 

سلیم دستبند را در دستش انداخت و خواست سالگرد ازدواجشان را تبریک 

 کید و بانو ترسیده جیغ کشید.  بگوید که ناگهان یکی از بادکنک ها تر

 سلیم با آرامش او را مخاطب قرار داد 

 _نگران نباش خانم، فقط یه بادکنک بود، چیز دیگه ای.. 

هنوز جمله اش را کامل نکرده بود که صدای فریاد های بلندی در عمارت 

 پیچید و دقایقی بعد چند مرد وارد عمارت شدند.

 م با اخم گفت:چه خبره؟ بانو وحشت زده از جا برخاست و سلی

دو مرد که یک از آن ها لباس طوسی و دیگری لباس سورمه داشت به سمتش  

 آمدند و با لگد محکمی پشت زانوهایش او را روی زمین نشاندند. 

 بانو فریاد دلخراشی کشید :ولش کنید چی از جونش میخواین؟ 

 چنگ زد اکرم خانم نیز با وحشت خودش را به پزیرایی رساند و صورتش را 

 _یا امام حسین. 

 بانو باز هم فریاد کشید :چکارش دارین؟ ولش کنین.

یکی دیگر از مرد ها نزدیک آمد و نگاه جدی اش را به او دوخت :سلیم  

 زاهدی؟ 

 سلیم سری تکان داد :خودمم  



مرد مشت محکمی به شکم او کوبید.چهره سلیم از درد کبود شد و ناله اش قلب 

 بانو را آتش زد.

 لعنتتون کنه، ولش کنین. _خدا 

دقایقی بعد صدای کوبیده شدن در به دیوار آمد و نگاهش به آن سمت کشیده  

 شد. 

با دیدن فرد آشنایی که پیراهن مشکی و شلوار مشکی به تن داشت بند دلش  

پاره شد. خودش بود.نگاهش در تیله های یخ زده ی او قفل شد و سرمای 

دیوانه وار خودش را به سینه اش  زیادی به تمام وجودش تزریق شد.قلبش

 کوباند.  

مصطفی نزدیک آمد. سرما بیشتر شد.نفس کشیدن برای بانو سخت شد.فضا 

 آلوده شد. 

 صدای خش دارش همچون ناقوس مرگ بود. 

 _جلسه خوب بود سلیم؟  

 بانو ناباور سلیم را نگاه کرد. هنوز هم به آن جلسات میرفت؟  

یکی از مردها که وارد اتاق کار سلیم شده بود با چند نوار و کتاب برگشت و 

 گفت:آقای دانشور اینهارو از توی اتاقش پیدا کردیم.  

مصطفی مانند الشخورها دورش چرخید و سرش را به سمت شانه اش کج  

 کرد. 

نی از زیر دست ساواک قسر در بری؟ اینبار نه سلیم... راه _فکر کردی میتو

 فراری نیست

 بعد به آن مرد اشاره کرد و مشت مرد دوباره در شکم سلیم نشست. 

 بانو صورتش را چنگ زد و به گریه افتاد

 _ولش کنین لعنتی ها، نزنینش  

 مصطفی اینبار به سمت بانو قدم برداشت و خیره نگاهش کرد. 

 یم بود. مخاطبش اما سل



 

 _تو هنوز نمیدونی درد چیه سلیم. 

بانو وحشت زده قدمی عقب رفت و سرش را به چپ و راست تکان داد که  

 لحظه ای بعد مصطفی موهایش را چنگ زد. 

 سر بانو به عقب کشیده شد و صدای فریادش با فریاد سلیم در هم آمیخت. 

 _ولش کن بیشرف. بهش دست نزن.

چشمان سلیم دید و موهای بانو را بیشتر در  مصطفی ترس را به وضوح در 

 مشتش فشرد  

 _میخوای بهت بگم درد چیه سلیم؟..اینه که.. 

دستش را از روی گلوی بانو،تا روی یقه ی پیراهنش پایین آورد و آبی های بی 

رحمش را به سلیم دوخت. بی رحمانه ادامه داد :.. چیزی که مال توعه رو  

 ازت بگیرن.

خواست التماسش کند تا همسرش  ن او را چنگ زد. نمیبانو گوشه ی آستی

بیشتر از این عذاب بکشد. سلیم با تمام وجود شکست. جنگل چشمانش به خون 

نشست و بانو دید که همسر مهربانش قبل از اینکه بمیرد، با دیدن این صحنه  

 مرده است. مصطفی شاهرگ او را هدف گرفته بود. شرفش را.  

 سلیم بی نفس گفت:

 ف حسابتو منم،من.. مرد باش.. با اون کاری نداشته باش. _طر

 مصطفی چشمانش را تنگ کرد. 

_من کار اشتباهی نمیکنم سلیم، فقط میخوام چیزی که مال من بوده رو پس  

 بگیرم. 

 این را گفت و به آن دو مرد اشاره کرد تا او را ببرند. 

نداشته باش  دو مرد او را کشیدند و سلیم فریاد کشید:باهاش کاری 

 بیشرف.باهاش کاری نداشته باش. 

 مصطفی پوزخندی زد و بانو در همان حالت به گریه افتاد و جیغ کشید



 _نه نبرینش.. ولش کنین.  

پوست سرش در اثر کشیده شدن موهایش از یک طرف در حال سوختن بود و 

 ش از طرفی دیگر. قلب

بردند شروع به تقال کردن  اشک هایش بی صدا روان شد و همین که سلیم را 

 کرد. 

 _ولم کن لعنتی، ولم کن. 

مصطفی موهایش را بیشتر کشید و از باال به چشمانش خیره شد.برق چشمانش 

 از آن فاصله ی نزدیک ترسناک بود. از بین دندان های قفل ده اش غرید  

 _ولت کنم؟ ها.. بعد از این همه جون کندن حاال که بهت رسیدم ولت کنم؟ 

دی زد.قلب بانو در سینه فرو ریخت.منظورش چه بود؟ چه فکری در  زهر خن

 سر داشت؟ افکار بد و سمی ای به

مصطفی موهای او را یکباره رها کرد. سپس بازویش را گرفت و او را به 

 سمت خودش برگرداند.  

نگاه بانو روی چشمان او جابه جا شد و دنبال ذره ای رحم در چشمانش گشت.  

 اما پیدا نکرد. 

رد های دیگر اکرم خانم را با خود بردند. سینی و لیوان چای از دست او م

روی زمین افتاد. شیشه لیوان خرد شد و هزار تکه شد. شانه های بانو باال پرید  

 و خورشید امیدش غروب کرد.  

 مصطفی نزدیک آمد و پشت دستش را روی شقیقه ی او حرکت داد. 

نو آب دهانش را به سختی قورت  چشمان او نیز حال کمی نم اشک داشت. با

 توانست چیزی از نگاهش بخواند. داد، دیگر نمی

 _ خیلی منتظرت بودم بانو.  

چشمان بانو از ترس گشاد شد و لرزید.مرد مقابلش بی شک دیوانه شده بود. 

 دید. هیچ نشانه ای از سالمت عقل در رفتارش نمی

 عقب عقب رفت و باز هم لرزید.



که با او گذرانده بود از مقابل چشمانش گذشت و ناباور  یکباره تمام لحظاتی

 صدایش زد. 

 _مصطفی..  

مصطفی نزدیک تر آمد. بانو سرش را به چپ و راست تکان داد.اخم کرد و  

 صدای آرامش به فریاد بلندی تبدیل شد. 

 _نهههه.. نههه برو عقب.. برو عقب 

را نشان میداد.  چهره ی او خنثی بود. اما نبض روی شقیقه اش حال خرابش

 فاصله شان را به چند سانتی متر رساند.  

 _تو مال منی بانو. تا ابد هم مال من میمونی. 

سپس شانه هایش را محکم گرفت، سرش را جلو برد و لب هایش، لب های 

نیمه باز او را شکار کرد. بانو تقال کرد و با تمام توانش سعی کرد تا او را به 

ت.نفس هایش که به خس خس افتاد مصطفی سرش را  عقب هول دهد اما نتوانس

 عقب کشید و دستش را به سمت دکمه های پیراهن او برد.

 _منو ببخش.. 

 بانو با صدای بلند فریاد کشید و به گریه افتاد.

 _نهه..نه

قبل از اینکه دست او با دکمه ی پیراهن بانو برخورد کند صدای اکرم خانم از  

 قف شد.  بیرون به گوشش رسید و متو

 _ولش کن ظالم. اون زن بارداره... 

نگاه بانو تیره و تار شد.زانوهایش لرزید و بی حال مقابل او روی زمین  

 افتاد.نگاه مصطفی با ناباوری روی صورتش چرخید. ناباور تر زمزمه کرد 

 _تو..

بانو با چشمان اشکی نگاهش کرد وکمی بعد دید که او با قدم های آرام از خانه 

 خارج شد. 



چند ماه بعد دیگر نه خبری از مصطفی بود و نه از سلیم. سلیم در زندان بود و 

 مصطفی هم که زهرش را ریخته و مشغول کارهای خودش شده بود.  

توانست ود و کاش میبه زمان حال بازگشت و کتاب حافظ را بست.دلتنگش ب

این دلتنگی را رفع کند. در شرایطی هم نبود که برود و او را ببیند. اصال  

دهند تا او را مالقات کند یا نه. سرش را به سمت دانست به او اجازه مینمی

آسمان برد و از ته دل صدایش زد :خدایا خودت مراقبش باش. خودت ازش  

 محافظت کن. 

 ارت پایین آمد و خودش را به او رساند.اکرم خانم از پله های عم

دستش را دور بازوی او حلقه کرد و گفت:چیشده خانم؟ داشتی گریه میکردی،  

 حالت خوبه؟ 

 بانو سرش را به شانه ی او تکیه داد 

 _دلم براش تنگ شده اکرم خانم. برای سلیم، برای.. برای مامانم. 

 _میخواین به مادرتون زنگ بزنم باهاش صحبت کنین؟ 

 انو سر تکان داد.ب

اکرم خانم به سمت میز کوچکی که تلفن رویش قرار داشت رفت و شماره خانه 

 ی او را گرفت. 

 

کمی بعد به بانو اشاره کرد. بانو گوشی تلفن را به گوشش چسباند و کمی بعد  

 صدای مادرش در گوشش پیچید.

 _الو

 _سالم مامان نرگس. 

 نرگس خانم بغض کرد. 

 حالت چطوره مادر خوبی؟_سالم دخترم.  

 بانو لبخندی زد.

 _خوبم



 _بچه خوبه؟ 

 بانو دستی به شکمش کشید.

 _آره خوبه خداروشکر، مامانش مراقبشه.

 _آفرین دخترم، قوی باش، انشاهلل یکم اوضاع خوب بشه میام پیشت. 

_خوشحال میشم ببینمت.. راستی گندم و ارسالن حالشون چطوره؟ هنوز پیش 

 شما ان؟

 نم خندیدنرگس خا

 _آره دخترم، فقط جای تو خالیه. 

 _نازنین کوچولو خوبه؟ از یک ماه پیش که ندیدمش بزرگتر شده؟ 

_آره مادر، ماشاهللا خوب رشد کرده.موهاش مثل ارسالن مشکیه، چشم هاشم  

 مثل مامانش روشنه.

 _خدا حفظش کنه. 

شان برقرار شد و بعد نرگس خانم با ذوق گفت:راستی دخترم  کمی سکوت بین

 یه خبر خوبی برات دارم. 

قبل از اینکه بانو بپرسد خبر خوب چیست، نرگس خانم ادامه داد:یادته گفتم 

 پدرت اخالقاش تغییر کرده؟ بخشنده تر و نرم تر شده؟  

 _آره چطور مگه؟ 

باهاش صحبت کرد، پیشنهاد داد که بعد  _هیچی دخترم، ارسالن چند روز پیش 

از این شورش و شلوغیا عمه ربابت و آقا شعبان بیان گرگان پیش ما.آقاجانت 

 هم بخاطر اینکه ارسالن باهاش آشتی کرد قبول کرد 

 بانو خندید

 _واقعا؟راست میگی؟  

 _آره مادر. 

 چشمان بانو اشکی شد 



 _پس آقاجان هم یاد گرفته ببخشه. 

 نده گفت:نرگس خانم با خ

_آره مادر همینطوره، مثل اینکه همه چیز اساسی داره تغییر میکنه. همه  

 چیز.هم حکومت هم آقاجانت

 بانو گوشه ی لبش را گزید و کمی بعد سوالی که در ذهنش بود را پرسید:

 _یعنی ممکنه این تغییرات باعث بشه من دوباره سلیمو ببینم؟ 

 جمله ی مادرش او را تسلی داد.   

 وار باش مادر، امیدوار باش.انشاهلل که بهترین اتفاق میفته. _امید

 

دفتری که با کاغذ کادوی گلدار جلد کرده بود، گشود و مداد را در دستش  

ها بیشتر شده گرفت. سپس مداد را روی کاغذ حرکت داد: آبان است، شورش

با   گویند تن دیوار ها رد پنجه های خونین افتاده است، شرایط همراهاست. می

دانم،  فصل ها در حال تغییر است. کوچولو بیقرار است. هنوز جنسیتش را نمی

اما مشتاقانه منتظرم، آذر ماه بیاید تا بفهمم پسر است یا دختر. اما حسی به من  

 گوید که او پسر است.  می

لگد هایش محکم است، اما در حین دردناک بودن لذت بخش ترین حس دنیا را  

دوستش دارم. به اندازه تک تک شکوفه های بهار و به به من هدیه میدهم. 

 اندازه ی تو.هنوز هم منتظر آمدنت هستم. 

 به امید دیدار دوباره ات. 

* 

 دوباره مداد را در دست گرفت و مشغول نوشتن شد.

آذر ماه است، کوچولو خوب است. هنوز برایش اسمی انتخاب نکردم.  22» 

اسمی انتخاب کنیم. در این زمان که از منتظرم تا تو بیایی و با هم برایش 

 دهد. دوری ات رنج میکشم، بیشترین آرامش را کوچولو به من می

خبر خوبی دارم. آن هم این است که عمه رباب به تهران آمده است و در خانه 

ی آقاجان است. مامان نرگسم میگفت از آقاجان طلب بخشش کرده و تصمیم  



ما آقاجان قبول نکرده است.در کل اتفاق های گرفته سهمش را به او برگرداند ا

خوبی افتاده است و من امید وارم. هنوز هم به همراه کوچولو منتظر آزادیت 

 هستم. 

* 

دی ماه بود. شاه به همراه شهبانو فرح از ایران رفته بود. تالش ها و فداکاری 

ت های مردم کمی به نتیجه رسیده بود. واحد های نظامی در چند شهر به غار

و تیر اندازی مردم پرداختند. تهران بوی خون، شهادت، پیروزی، عشق، ایمان  

 گرفته بود. به قول سلیم برای هر تغییری فداکاری الزم بود. 

روی تخت چوبی نشسته و نگاهش را به سیب های سرخ درون ظرف دوخته  

 بود.

 یکی از سیب ها را گرفت و رایحه ی خوش آن را به ریه هایش کشید. 

دستش را روی شکمش حرکت داد و گفت:سیبش خیلی خوشبوعه کوچولو 

 درست مثل تو. 

گازی به سیب سرخ زد و مشغول خوردن شد که یکی نگهبان ها را مقابلش  

 دید.

 نگهبان گفت:خانم یه آقایی دم در منتظرتونه. 

 بانو متعجب نگاهش کرد.

 _خودشونو معرفی نکردن؟ 

 _نه خانم. 

 بانو سری تکان داد

 _که اینطور، باشه االن میرم میبینمشون.

 بعد دستی به پهلویش کشید و از روی تخت چوبی برخاست.

 خودش را که مقابل در رساند با دیدن فرد مقابلش جا خورد.

 مات و مبهوت زمزمه کرد 

 _ابراهیم!



 ابراهیم دستی به ریشش کشید و پاکت نامه را به سمت بانو گرفت.

مه از طرف داداش مصطفی است، آخرین لحظه ازم  _سالم آبجی بانو، این نا

 خواست که.. 

 بانو هاج و واج او را نگاه کرد. 

 هراس به دلش افتاد

 _چیشده ابراهیم؟اتفاقی برای مصطفی افتاده؟ 

 ابراهیم دستش را جلو برد.

 _خواهش میکنم این نامه رو بخونید.. این آخرین خواسته ی اون بود.  

 گرفت و سری تکان دادبانو نامه را از دست او 

 _زحمت کشیدی،برای خانواده سالم برسون. 

 بعد دوباره به سمت تخت چوبی قدم برداشت.

 نامه را از پاکت در آورد و مشغول خواندنش شد. 

» میدونم که اگه این نامه از طرف من باشه خیلی تمایلی به خوندنش نداری  

نو نمیبخشی ولی این پیچک و اینم میدونم که به خاطر کارهایی که کردم م

آخرین دلخوشی من قبل از رفتنه. دارم از ایران میرم. میخوام بدونی توی این 

لحظه های آخر فقط خیال تو آرومم میکنه. کسی که یک روز تمام وجودش  

سهم من بود.چند سال میگذره و من هنوز از خدا خواهش میکنم که زمان 

م. برای تمام لحظه هایی که کنارم برگرده و دوباره کنار رودخونه دستاتو بگیر 

بودی ازت ممنونم ،برای تمام لحظه هایی که باعث شدی برای نفس کشیدنم  

احساس مفید بودن کنم. تورو به زور ازم گرفتن و من...برای به دست آوردنت  

هرکاری کردم، شاید روش هام اشتباه بود، شاید تورو اذییت کرد ولی.. هر  

 تو بود.  کاری که کردم، فقط بخاطر

 فکر اینکه دیگه تو چشمات نگاه نکنم عذابم میده بانو. مراقب خودت باش.  

 دوست دارم. تا ابد. 

 مصطفی« 



بانو دستش را جلوی دهانش برد و اشک هایش روان شد. احساس کرد قسمتی  

از قلبش شروع به سوختن کرد و نامه از دستش روی زمین افتاد.با تمام  

بود، با تمام حرف هایش، تهدید هایش،هیچوقت نبودنش چیزهایی که از او دیده 

 بیند سخت بود. خواست.فکر اینکه دیگر هرگز او را نمیرا نمی

ش فشرده شد. زمان چیز عجیبی  یاد لحظاتی که با او گذرانده بود افتاد و قلب 

بود.گویی همین دیروز بود که کنار رودخانه ایستاده و در جواب خاستگاری 

 اش بله گفته بود. 

 یکباره زیر دلش درد شدیدی گرفت و فریاد کشید :اکرم خانم.. اکرم خانم.

 ش پیچید. روی زمین سرد نشست و از درد به خود 

 

به نوزاد کوچکی که کنارش روی تخت بود، چشم دوخت و چشمانش اشکی  

 شد.در این شرایط سخت،او امید را به خانه ی قلبش آورده بود. 

 دانست چه اسمی برایش بگذارد. حال می

 اکرم خانم دستش را گرفت و انگشتانش را فشرد. 

فتم، یکم دیگه مادرتون با لبخند مهربانی گفت:از بیمارستان با خونتون تماس گر

 میاد پیشتون. 

 بانو سری تکان داد:باشه. ممنونم اکرم خانم.

سپس دوباره سرش را به سمت نوازد کوچکش برگرداند و به لب های کوچک  

صورتی رنگش که از هم فاصله گرفته بود نگاه کرد. همان لحظه نوزاد 

 لبخندی زد و بانو از ته دل خندید. 

عبه شیرینی وارد اتاق بیمارستان شد و با دیدن او و  کمی بعد مادرش با یک ج

 نوازد کوچک چشمانش اشکی شد. 

 نزدیک او رفت و بر پیشانی اش بوسه زد.

سپس با لحنی که سر تا سر عشق بود زمزمه کرد:تبریک میگم دختر قوی من،  

 تبریک میگم. 

 بانو لبخندی بر لب نشاند.  



 _ممنونم. آقاجان نیومد؟  

 شمی نازک کرد.  نرگس خانم پشت چ

 _نه دخترم گفت درست نیست بیاد تو اتاقی که چند تا زن زائو هستند.  

 بانو سرش را به طرفین تکان داد.  

نرگس خانم گونه ی نوزاد را نوازش کرد و دوباره بانو را مخاطب قرار 

 داد:براش اسمی هم انتخاب کردی؟

 داد: امید  بانو با عشق نوزاد کوچکش را نگاه کرد و جواب مادرش را

 نرگس خانم خندید و اشک هایش روان شد.

یک شبانه روز در بیمارستان ماند. بعد مرخص شد و به همراه مادرش و  

 نوزاد کوچکش به خانه پدری اش رفت. 

 گندم برایش اسپند دود کرد و ارسالن با دیدن او لبخند زد.

 _مادر شدنتو تبریک میگم موهویجی. 

 د و سر تکان داد بانو نیز با خجالت لبخندی ز

 _ممنونم.

مادرش به لحاف و رخت خواب پهن شده اشاره کرد. بانو در رخت خواب  

 دراز کشید و نوزاد کوچکش را در آغوش گرفت. 

 گندم هم به همراه نازنین کنارش نشست.

کمی بعد زنگ تلفن به صدا در آمد. نرگس خانم تلفن را برداشت و کمی بعد  

لبخند پررنگی بر لب هایش نشست :واقعا؟ راست میگی؟.. خدارو صد هزار  

 مرتبه شکر.همیشه خوش خبر باشی اکرم خانم. 

 بعد خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. 

 بانو متعجب نگاهش کرد

 _چیشده مامان نرگس؟

 خندیدنرگس خانم 



 _یه اتفاق خیلی خوبی افتاده دخترم.

 بانو هم بر سر ذوق آمد. 

 _چی؟ 

 _صبر کن تا خودت بفهمی.  

بانو سری تکان داد و چیزی نگفت ساعتی بعد زنگ خانه به صدا در آمد و  

 ارسالن درب را باز کرد.  

بانو سرش را باال آورد و با دیدن او قلبش پر تپش کوبید. مرد روزهای سختش  

 اه رسیده بود.  از ر

 چشمانش اشکی شد و ناباور زمزمه کرد.  

 _سلیم! 

سلیم لبخند محوی زد و به همراه ارسالن وارد خانه شد. نگاه بانو روی 

انگشتان او و ناخن های کشیده شده اش چرخید و به گریه افتاد.چقدر زجر 

 کشیده بود. چقدر الغر شده بود.  

 ید:تموم شد خانمم، دیگه تموم شد.  سلیم به سمتش آمد و پیشانی اش را بوس

 از این به بعد فقط خنده است، فقط شادیه 

 نگاه بانو با دلتنگی روی تک تک اجزای چهره ی او چرخید و لبخند زد.   

 _خوشحالم که اینجایی، خوشحالم که پیشمون هستی. 

 سلیم گونه اش را نوازش کرد.  

 _منم همینطور خانم. 

.چقدر دلش برای خانم گفتن هایش تنگ شده بود. بانو میان گریه هایش خندید

 چقدر دلش برای او تنگ شده بود. 

 توانست از او چشم بردارد.  سلیم عمیق نگاهش کرد. نمی

 _بزرگ شدی خانم. خیلی بزرگ شدی.  

 فهمید.  بانو باز هم خندید. منظورش را می



 نگاه سلیم روی نوزاد کوچکشان چرخید و او را در آغوش گرفت. 

 او در این لحظه آرامش روح و روانش بود.  دیدن

 سرش را خم کرد و لپ نرم و پنبه ای نوزادشان را بوسید. 

 بعد دوباره به بانو نگاه کرد.

 _به اینکه اسمشو چی بزاریم فکر کردی؟ 

 بانو آرام پلک زد و سر تکان داد 

 سلیم منتظر نگاهش کرد و بانو گفت:امید.

 مردانه اش فشرد و لبخند زدسلیم دست او را در دست  

 _امید... بهترین اسمو انتخاب کردی.

 

 1359تهران. 

لبخند عمیقی زد. صدای خنده ی بچه ها و رباب در حیاط عمارت پیچیده بود. 

بهار بود. طبیعت روحی تازه گرفته بود.فرش بزرگی در حیاط عمارت پهن  

ع بود. بخشش چقدر  شده و همه دور تا دور آن نشسته بودند.جمعشان حسابی جم

شیرین بود. رباب و نریمان مشغول صحبت بودند و بچه ها نیز مشغول بازی 

 کردن. همه چیز خیلی خوب بود. همانند رویا. رویایی در بهار 

خندید نگاه کرد و در همان حال صدای  به امید که دنبال نازنین میدوید و می

 ارسالن را شنید.

 سه._نازنین دخترم، یواش بدو، بهت بر

 نازنین از خنده ریسه رفت. 

 _باشه بابا. 

ارسالن سری تکان داد و بانو روی تخت چوبی نشست.کمی بعد رباب از جا 

 برخاست و کنار بانو نشست.سپس آهی کشید و با حال عجیبی به او خیره شد.

خواهد چیزی به او بگوید. برای همین هم بانو احساس کرد رباب می

 ی عمه جان؟پرسید:چیزی میخوای بهم بگ



 چشمان میشی رباب به اشک نشست وچند بار پلک زد.

_هیچ آدمی نمیتونه از نتیجه کارش و عقاب الهی فرار کنه بانو...من تقاص  

کار اشتباهمو دادم و این تقاص خیلی سخت بود...کاش هیچوقت اینطوری  

 دادم.. با پسرم.تقاص پس نمی

زان ادامه ادامه داد:خیلی دلم  بانو منتظر نگاهش کرد و رباب با لب هایی لر

 براش تنگ شده. خیلی زیاد.

 گفت و اشک هایش روی گونه های برجسته اش روان شد. 

 _حتی یک خداحافظی ازم نکرد.  

 بانو دست او را در دستش فشرد. 

_اون حالش خوبه عمه، من مطمئنم اگه اون موقع شرایطشو داشت به تو هم  

 خبر میداد.

 پاک کرد و سرش را تکان داد.رباب اشک هایش را 

 _میدونم عزیز عمه ولی این چیزی از دلتنگیم کم نمیکنه. 

 نگاه بانو نیز رنگ غم گرفت. 

رباب با دیدن حالت چهره اش گفت:میدونم به خاطر کارهایی که کرد، دل  

 خوشی ازش نداری، ولی اون همیشه دوست داشت.. اون..  

 ه هست، خوشحال باشه.__من بخشیدمش عمه.و امید وارم هر جا ک

 رباب لبخند پرمهری زد. 

_هر کی دیگه بود بخاطر اینکه سعی کردم این پسرو بهش برسونم لعنتم  

 کرد،ولی تو.. می

 جمله اش را ادامه نداد و صورت او را نوازش کرد: خدا ازت راضی باشه. 

 بانو او را در آغوش کشید و پشتش را نوازش کرد. 

 _دیگه گذشت عمه جان.خوشحالم که االن همه کنار هم هستیم.  

 کمی بعد رباب دست بانو را گرفت و هر دو به جمع بازگشتند. 



دورهمی شیرینشان تا شب ادامه داشت و همگی شب را مهمان آنها شدند. وقتی  

همه خوابیدند سلیم و بانو روی تخت چوبی نشستند و به ستاره ها چشم 

ار بود بانو برای تدریس به مدرسه ی ابتدایی برود اما امشب از  دوختند.فردا قر

 خواست در کنار او بیدار بماند.  آن شب های خاصی بود که دلش می

دادند، بانو سلیم را مخاطب قرار  همانطور که به صدای جیرجیرک ها گوش می

 داد:امروز از ته قلبم از آقاجانم تشکر کردم.  

 و نگاه و لحن بانو نیز سرتاسر عشق شد.  سلیم نگاهش را به او دوخت 

 _بابت اینکه باعث شد باهات ازدواج کنم. 

 سلیم لبخند مهربانی زد. 

 _خیلی خوش شانسم بانو خانم. 

 بانو خندید و دست مردانه ی او را در دستش فشرد. 

_همه ی اتفاقایی که افتاد باعث شد قدر تو و زندگیمونو بهتر بدونم. خوشحالم 

 ز اینطوری خوب و خوش تموم شد.که همه چی

 سلیم گونه ی او را بوسید و گفت:ولی این تازه شروع اتفاق های خوبه خانم. 

 بانو لبخندی زد و سرش را به شانه ی او تکیه داد. 

 گفت. سلیم راست می

 تازه شروع اتفاقات خوب بود.

 پایان 
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